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الخارجية: 
نتابع عن كثب تقارير ضبط 
ترسانة أسلحة في إيطاليا

أكدت دولة قطر أنها تتابع عن كثب وبقلق 
التقارير اإلعالمية املتعلقة بضبط ترسانة 
أسلحة لدى ما وصف بأنها »جماعة اليمني 
املتطرف« في جمهورية إيطاليا الصديقة، 
العثور على  الترسانة  حيث تتضمن هــذه 
ــاروخ مـــارتـــا جـــو-جـــو فــرنــســي الصنع  ــ صـ
القطرية  املــســلــحــة  الـــقـــوات  وكــانــت تمتلكه 

سابقا من ضمن األسلحة املضبوطة.
الخارجية في بيان لها أمس،  وقالت وزارة 
إن الــســلــطــات املــعــنــيــة فـــي قــطــر قـــد بـــدأت 
تحقيقا عاجال بالتعاون مع الجهات املعنية 
ــة  ــ ــيــا الــصــديــقــة ودول فـــي جــمــهــوريــة إيــطــال
ــاروخ  ــان قــد تــم بــيــع صـ أخــــرى صــديــقــة، كـ

الدولة  لها قبل 25 سنة، وقــد طلبت  مارتا 
عدم تسميتها في الوقت الحالي.

وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن املـــراحـــل األولــــى من 
ــقـــب األرقــــــــــام املــتــســلــســلــة  ــعـ الـــتـــحـــقـــيـــق وتـ
ــم بــيــع  ــ ــى الـــحـــقـــائـــق الـــتـــالـــيـــة »تـ ــ يـــشـــيـــران إلـ
ــة  ــاروخ مــارتــا ســـوبـــر530 مــن قــبــل دول صــ
ــام 1994، فـــي صــفــقــة ضمت  قــطــر فـــي عــ
40 صـــاروخ مــارتــا سوبر 530 إلــى الدولة 
الصديقة التي تفضل عدم ذكر اسمها في 
الــوزارة  التحقيق«. وأكــدت  املرحلة من  هذه 
أن دولـــة قطر تعمل عــن كثب مــع األطـــراف 
املــعــنــيــة فـــي جــمــهــوريــة إيــطــالــيــا الــصــديــقــة 
والـــدولـــة الــتــي بــيــعــت لــهــا األســلــحــة لكشف 
الحقائق.. معربة عن القلق من أن صاروخًا 
بيع قبل 25 سنة انتهى به املطاف في أيادي 

طرف ثالث ال يمثل دولة أو حكومة.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

رئيس الوزراء يستقبل وزير الداخلية الكيني

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن 
ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس 
مجلس الــوزراء ووزيــر الداخلية، 
صـــبـــاح أمـــــس، ســـعـــادة الــدكــتــور 
فــريــد ماتيانجي وزيـــر الداخلية 
ــد  ــوفــ ــــي جـــمـــهـــوريـــة كـــيـــنـــيـــا والــ فـ
ــق لــــه، بــمــنــاســبــة زيــارتــهــم  ــرافــ املــ
ــة  ــلـ ــابـ ــقـ ــــاد. جــــــــرى خــــــــال املـ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
استعراض العاقات الثنائية بني 
البلدين وسبل تعزيزها خاصة 
في املجاالت األمنية، إضافة إلى 
بــحــث عـــدد مــن املــوضــوعــات ذات 

االهتمام املتبادل.

وزير التعليم يطلع على 
أنشطة المراكز الصيفية

العالي على  التعليم والتعليم  الــحــمــادي وزيـــر  بــن عــبــدالــواحــد  الــدكــتــور محمد  اطــلــع ســعــادة 
املراكز  التي تقدمها  الفنية والعلمية والثقافية والرياضية  األنشطة والفعاليات والــبــرامــج 
الصيفية لطلبة املدارس. جاء ذلك خالل زيارة سعادة الوزير أمس لنادي مركز شباب برزان 
بأم صالل علي، حيث التقى بمسؤولي املركز والطلبة واستمع لشرح مفصل عن سير العمل 

باملراكز الصيفية ومدى استفادة الطلبة من البرامج املقدمة إليهم.
تجدر اإلشارة إلى أن فعاليات وأنشطة املراكز الصيفية التي تنظمها وزارتا التعليم والتعليم 
العالي والثقافة والرياضة، قد بدأت في الرابع عشر من شهر يوليو الجاري، في أربعة عشر 
مركزا منها 7 للبنني، ومثلها للبنات، وروعي في اختيارها التوزيع الجغرافي على مناطق 
الدولة، علما بأنه تم تخصيص مركزين منها للطالب ذوي االحتياجات الخاصة، هما مركز 
بالتعاون مع  للبنات، وذلــك  الثانوية  الرسالة  للبنني، ومركز مدرسة  الرياضي  الغرافة  نــادي 

مركز »مدى« للتكنولوجيا املساعدة، التابع لوزارة املواصالت واالتصاالت.
ويــشــارك فــي فعاليات وأنــشــطــة املــراكــز الصيفية الــطــالب الــقــطــريــون واملــقــيــمــون بــاملــدارس 
الحكومية، والقطريون باملدارس الخاصة من عمر 6 إلى 18 سنة، وتهدف إلى استثمار أوقات 

فراغ الطالب بما يعود عليهم بالفائدة.

رسائل خطية من وزير الخارجية لنظرائه 
في األردن والمغرب وإيطاليا وليبيريا 

ــادة الـــشـــيـــخ مــحــمــد  ــعــ بـــعـــث ســ
بن عبدالرحمن آل ثاني نائب 
ــوزراء وزيـــر  ــ ــ رئــيــس مــجــلــس الـ
الــخــارجــيــة، رســالــة خطية إلى 
ســـعـــادة أيــمــن الــصــفــدي وزيـــر 
الــخــارجــيــة وشـــؤون املغتربني 
في اململكة األردنية الهاشمية، 
تــتــصــل بـــالـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
وسبل دعمها وتطويرها. قام 
بتسليم الرسالة عبدالعزيز بن 
محمد السادة القائم باألعمال 
باإلنابة بسفارة دولة قطر لدى 
ــة الــهــاشــمــيــة،  ــيــ املــمــلــكــة األردنــ
خـــال لــقــائــه أمـــس مــع ســعــادة 
الــســيــد أيـــمـــن الـــصـــفـــدي وزيـــر 
الــخــارجــيــة وشـــؤون املغتربني 
في اململكة األردنية الهاشمية.

ــادة الـــشـــيـــخ مــحــمــد  ــعــ بـــعـــث ســ
بن عبدالرحمن آل ثاني نائب 
ــوزراء وزيـــر  ــ ــ رئــيــس مــجــلــس الـ
الــخــارجــيــة، رســالــة خطية إلى 
ســعــادة نــاصــر بــوريــطــة وزيــر 
الــشــؤون الخارجية والتعاون 
الـــدولـــي فـــي املــمــلــكــة املــغــربــيــة، 

تــتــصــل بـــالـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
وسبل دعمها وتطويرها. قام 
بتسليم الرسالة سعادة خالد 
مـــحـــمـــد بـــــن زابــــــــن الـــــدوســـــري 
ــابــــة  ــال بــــاإلنــ ــ ــمـ ــ ــاألعـ ــ الــــقــــائــــم بـ
بسفارة دولة قطر لدى اململكة 
ــة، خــــــــال اســـتـــقـــبـــال  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ املـ
ســــــــــعــــــــــادة وزيــــــــــــــــر الــــــــشــــــــؤون 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي 

املغربي له أمس.
ــــث ســــــــعــــــــادة نــــائــــب  ــعــ ــ ــا بــ ــ ــمــ ــ كــ
ــوزراء وزيـــر  ــ ــ رئــيــس مــجــلــس الـ
الــخــارجــيــة، رســالــة خطية إلى 
ــــادة بـــيـــريـــنـــغـــار مــيــلــتــون  ــعـ ــ سـ
فـــنـــدلـــي وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي 
جـــمـــهـــوريـــة لـــيـــبـــيـــريـــا، تــتــصــل 
بـــالـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة وســبــل 
دعـــــمـــــهـــــا وتــــــطــــــويــــــرهــــــا. قـــــام 
بــتــســلــيــم الـــرســـالـــة فــهــد راشـــد 
ــال  ــمــ املــــريــــخــــي الــــقــــائــــم بــــاألعــ
ــة بـــســـفـــارة دولـــــة قطر  ــابـ بـــاإلنـ
ــا، خــــــال لــقــائــه  ــيـــريـ ــبـ ــيـ لــــــدى لـ
سعادة السيد هنري فانبوله، 
نائب وزير الخارجية للشؤون 

الخارجية أمس.
كــــمــــا بــــعــــث ســــــعــــــادة الـــشـــيـــخ 

مـــحـــمـــد بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن آل 
ثــــــانــــــي، رســــــالــــــة خـــطـــيـــة إلــــى 
ســـــــعـــــــادة ايـــــــنـــــــزو مـــــوافـــــيـــــرو 
ــــؤون  ــشـ ــ ــيــــزي وزيـــــــــر الـ ــيــــانــ مــ
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي 
فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة اإليـــطـــالـــيـــة، 
تــتــصــل بـــالـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
وســـبـــل دعـــمـــهـــا وتـــطـــويـــرهـــا. 

الــرســالــة ســعــادة  قـــام بتسليم 
عبد الــعــزيــز بــن أحــمــد املالكي 
ــيـــر دولــــــــة قــطــر  ــفـ ــنـــي سـ ــهـ الـــجـ
لــــدى الــجــمــهــوريــة اإليــطــالــيــة، 
خــــــــال اجــــتــــمــــاعــــه أمــــــــس مــع 
ســــعــــادة ايـــلـــزابـــيـــتـــا بــيــلــلــونــي 
األمني العام لــوزارة الخارجية 

اإليطالية.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

قطر تدين مقتل موظف 
بقنصلية تركيا في أربيل

أربيل  العامة في مدينة  التركية  العبارات، مقتل موظف بالقنصلية  أدانــت دولــة قطر، بأشد 
الخارجية، في بيان  املطاعم باملدينة، وشــددت وزارة  العراقية، في هجوم مسلح على أحــد 
أمس على ضرورة فتح تحقيق عاجل في الحادثة، ومالحقة العناصر الضالعة في الجريمة 
وتقديمها للعدالة وضمان عدم إفالتها من املحاسبة. وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت 
من رفض العنف واإلرهاب مهما كانت الدوافع واألسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر 

ألسرة الضحية ولحكومة وشعب تركيا.

الخليفي يجتمع مع ممثلة 
االتحاد األوروبي للسالم

 في الشرق األوسط

لــدى مملكة  الخليفي سفير دولــة قطر  بــن محمد  اجتمع ســعــادة عبدالرحمن 
لــدى االتحاد األوروبـــي، مع سعادة سوزانا تيرستال  بلجيكا ورئيس بعثتها 
ــــي لعملية الــســالم فــي الــشــرق األوســــط. وتــم  املمثلة الــخــاصــة لــالتــحــاد األوروبـ
التعاون بني دولة قطر واالتحاد األوروبــي،  خالل االجتماع استعراض عالقات 

باإلضافة إلى املواضيع ذات االهتمام املشترك.

انتخاب قطر عضوا بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب

ــة قــطــر عـــضـــوا فـــي املــكــتــب  ــ انــتــخــبــت دولـ
الــعــرب  التنفيذي ملجلس وزراء اإلعــــام 
ملدة عامني، وذلك في ختام أعمال الدورة 
الــعــرب،  الخمسني ملجلس وزراء اإلعـــام 
والـــتـــي شـــهـــدت أيـــضـــا انـــتـــخـــاب الـــعـــراق 

رئيسا للمكتب التنفيذي. 
وقــــال الــســفــيــر بـــدر الـــديـــن عــالــي األمـــني 
ــــام  ــيــــس قــــطــــاع اإلعــ الــــعــــام املــــســــاعــــد رئــ
واالتصال بالجامعة العربية إن املجلس 

اتــخــذ فــي اجــتــمــاعــه، أمــــس، عـــدة قــــرارات 
ملــجــمــوعــة الـــبـــنـــود املــــدرجــــة عــلــى جـــدول 
األعمال، بعض هذه البنود دائــم واآلخر 
مــســتــجــد، ومــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة 
ــيــــع  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والـــــــقـــــــدس، ومــــواضــ
أخــرى تهم التنمية املستدامة ومواجهة 
التهديدات اإلرهابية، والدور الذي يجب 
أن يلعبه اإلعــام لدعم القضايا العربية 

ومناصرة قضاياه الحيوية في الخارج.
وأضــــــــاف، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــفــيــني 
فــي خــتــام االجــتــمــاع، أنــه تــم أيــضــا خال 

الــدورة اعتماد ميثاق الشرف اإلعامي، 
وإدراج مــوضــوع التربية اإلعــامــيــة في 
ــيــــة، إلــــى جـــانـــب تــكــريــم  املـــنـــاهـــج الــــدراســ
عــــدد مـــن الــفــائــزيــن فـــي مــســابــقــة التميز 

اإلعامي.
وكان اجتماع الدورة الـ 50 ملجلس وزراء 
الــعــرب، قــد عقد أمــس بالقاهرة.  اإلعـــام 
ــال  ــمــ ــي أعــ ــ ــر فــ ــطــ وتـــــــــــرأس وفـــــــد دولـــــــــة قــ
االجــتــمــاع ســـعـــادة الــســفــيــر إبــراهــيــم بن 
عبدالعزيز السهاوي مندوب دولة قطر 

الدائم لدى جامعة الدول العربية.

السفير التونسي يزور مركز »إحسان«

استقبل مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة املدير التنفيذي 
ــان« صــاح  ــســ ملـــركـــز تــمــكــني ورعــــايــــة كـــبـــار الـــســـن »إحــ
الصالحي سفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى 
الـــدولـــة، وتــنــاول الــلــقــاء تــوطــيــد أواصــــر الــعــاقــات بني 
البلدين في إطــار ما يخدم فئة كبار السن، باإلضافة 
الرامية  إلــى بحث بعض املواضيع املتعلقة بالجهود 
إلـــى االســتــفــادة مــن تــجــارب مــؤســســات الــدولــتــني بما 

يعود بالنفع والفائدة لكبار السن.
وتأتي زيارة السفير ملركز »إحسان« بمناسبة انتهاء 
فترة عمله في الباد وامتنانه وشكره للقائمني على 

املـــركـــز ومـــا يــقــدمــه مـــن خـــدمـــات مــتــمــيــزة لــكــبــار الــســن 
ــارة وفـــد رفــيــع مـــن املــركــز  ــ فـــي قــطــر، وتـــنـــاول أيــضــا زيـ
للجمهورية التونسية الشقيقة لتبادل التجارب في 

تمكني ورعاية كبار السن.
قــّدم مــبــارك بــن عبدالعزيز آل خليفة املدير  مــن جهته 
الــتــنــفــيــذي ملــركــز »إحـــســـان« شــكــره وتــقــديــره لــســعــادة 
السفير التونسي على زيارته للمركز ودعمه لتوثيق 
ــرة  ــ أواصــــــر الـــعـــاقـــات بــيــنــه وبــــني وزارة املــــــرأة واألسـ
والطفولة وكبار السن ومؤسسات املجتمع املدني في 
تونس، وتمنى السيد مبارك آل خليفة لسعادة السفير 
الــتــوفــيــق والـــســـداد فـــي مــهــامــه املــســتــقــبــلــيــة بــعــد هــذه 

الفترة التي قضاها في الدوحة كسفير لباده.

بروكسل - 

الدوحة - 

القاهرة - قنا
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4.5 % ارتفاع الرقم 
القياسي لإلنتاج الصناعي 

في مايو

ــط  ــيــ ــطــ ــخــ ــتــ ــ أصـــــــــــــــدر جــــــــهــــــــاز ال
القياسي  الرقم  واالحــصــاء بيان 
الــصــنــاعــي لشهر مايو  لــإنــتــاج 
املـــؤشـــر  هـــــذا  2019، ويـــعـــكـــس 
ــــات  ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــل نـــــمـــــو الـ ــ ــيـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ تـ
االقتصادية الصناعية املختلفة 
ــنــــاعــــات  ــن، والــــصــ ــديــ ــعــ ــتــ ــ مــــثــــل ال
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة، وإنــــتــــاج الــكــهــربــاء 
وإنتاج وتحلية املاء، ويعتبر هذا 
املــؤشــر مــؤشــرًا حجميًا قصير 
املــــدى يــقــيــس الــتــغــيــر الــكــمــي في 
ــارة مـــــن املـــنـــتـــجـــات  ــتــ ــخــ ــلــــة مــ ســ
الصناعية في فترة زمنية معينة، 
منسوبة إلى فترة زمنية مختارة 
فــتــرة األســــاس، ويتكون  تسمى 
الرقم القياسي لإنتاج الصناعي 
ثــاثــة مكونات رئيسية هي  مــن 
النسبية  التعدين وتبلغ أهميتها 
التحويلية  83.6%، والــصــنــاعــة 
بأهمية نسبية قــدرهــا %15.2، 
والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 
نــســبــيــة  بــأهــمــيــة  0.7%، واملـــــــاء 

قدرها %0.5.
 ســجــل املــؤشــر فــي شــهــر مايو 
الــقــيــاســي  ــم  ــرقـ ــلـ لـ ــام 2019  ــعــ ــ ل
لإنتاج الصناعي 106.2 نقطة، 
بــنــســبــة 4.5% مــقــارنــة  مــرتــفــعــًا 
السابق )أبريل 2019(،  بالشهر 
وانخفاضًا بنسبة 0.6% مقارنة 
مع الشهر املناظر من عام 2018.
ــم الـــقـــيـــاســـي لــهــذا  ــرقــ ــ ويـــشـــيـــر ال
السابق  القطاع مقارنة بالشهر 
االرتــفــاع  الـــى  )أبـــريـــل - 2019(، 
الــى  ذلـــك  بنسبة 5.6%، ويــرجــع 
ــاع فـــي الــكــمــيــات املــنــتــجــة  ــفــ االرتــ
ــام و  ــخــ ــ ــي مـــجـــمـــوعـــة الـــنـــفـــط ال فــ
النسبة،  بــنــفــس  الــطــبــيــعــي  الــغــاز 
وأمــا مجموعة االنشطة األخــرى 
لــلــتــعــديــن و اســتــغــال املــحــاجــر 
فــقــد انــخــفــضــت بــنــســبــة %3.0. 
ــع الــشــهــر املــنــاظــر  وبـــاملـــقـــارنـــة مـ
السابق )مايو 2018(  العام  من 

ياحظ انخفاضًا قدره %0.2. 

ــًا نــســبــتــه  ــفــــاضــ ــخــ ــظ انــ ــ ــــاحــ ويــ
ــو 2019 عــن  ــ ــايـ ــ فـــــي مـ  %1.1
ــق، وقـــــــد حــــدث  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــهــــر الـ ــــشــ ال
ــاض  ــفــ ــخــ ذلـــــــــك كـــمـــحـــصـــلـــة النــ
االنــــتــــاج أربــــــع مـــجـــمـــوعـــات هـــي: 
صناعة املنتجات الغذائية بنسبة 
4.2%، تليها صناعة االسمنت 
ــادن الـــافـــلـــزيـــة  ــ ــعـ ــ ــنـــتـــجـــات املـ ومـ
االخـــرى بنسبة 4.1%، صناعة 
ــكــيــمــيــائــيــة واملــنــتــجــات  املـــــــواد ال
ــة %2.2،  ــبـ ــنـــسـ بـ الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة 
صناعة منتجات املطاط واللدائن 
نـــاحـــيـــة  بـــنـــســـبـــة 0.2%. ومـــــــن 
ــاج فـــي ثــاث  ــتـ أخــــرى ارتـــفـــع االنـ
الفلزات  مجموعات هي: صناعة 
الــقــاعــديــة )املــــعــــادن االســاســيــة( 
تــلــيــهــا صــنــاعــة  بــنــســبــة %3.0، 
املنتجات النفطية املكررة بنسبة 
املــــشــــروبــــات  ــنــــاعــــة  1.9%، صــ
أمـــــا مــجــمــوعــة  بــنــســبــة %0.1. 
الــطــبــاعــة و اســتــنــســاخ وســائــط 
االعــام املسجلة فلم يحدث بها 

أي تغير يذكر. 
 ومـــن نــاحــيــة أخــــرى وفـــي نفس 
ــقـــطـــاع، وعـــلـــى صــعــيــد الــتــغــيــر  الـ
الــســنــوي فــقــد لــوحــظ انــخــفــاض 
املناظر  الشهر  قـــدره 1.7% عــن 
)مايو 2018(، بسبب انخفاض 
ــاج لــلــمــجــمــوعــات الـــتـــالـــيـــة:  ــ ــتـ ــ اإلنـ
ــنـــت ومــنــتــجــات  ــمـ صـــنـــاعـــة االسـ
ــة األخــــــــرى  ــ ــزيـ ــ ــلـ ــ ــــافـ املـــــــعـــــــادن الـ
بنسبة 13.6%، تليها صناعة 
املنتجات النفطية املكررة بنسبة 
8.7%، صناعة منتجات املطاط 
والــلــدائــن بنسبة 3.4%، صناعة 
ــكــيــمــيــائــيــة واملــنــتــجــات  املـــــــواد ال
ــة %3.0،  ــبـ ــنـــسـ بـ ــة  ــيـ ــائـ ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ الـ
الـــطـــبـــاعـــة واســـتـــنـــســـاخ وســـائـــط 
األعـــام املسجلة بنسبة %2.6، 
ــتــــجــــات الـــغـــذائـــيـــة  ــنــ ــة املــ ــاعــ ــنــ صــ
أمــا االرتــفــاع فقد  بنسبة %2.4. 
ــــي صـــنـــاعـــة الـــفـــلـــزات  حـــصـــل فـ
الــقــاعــديــة )املــــعــــادن االســاســيــة( 
بنسبة 25.6%، تليها صناعة 

املشروبات بنسبة %6.4.

الدوحة - 

961 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع

بــلــغ حــجــم تــــداول الــعــقــارات في 
لــدى إدارة  عقود البيع املسجلة 
التسجيل العقاري بوزارة العدل 
خالل الفترة من 7 إلى 11 يوليو 

الــــــجــــــاري، 961 مـــلـــيـــونـــا و411 
ألفا و614 ريــاال قطريا. وذكــرت 
الـــنـــشـــرة األســـبـــوعـــيـــة الـــصـــادرة 
الــعــقــارات  قــائــمــة  عــن اإلدارة أن 
املتداولة بالبيع شملت أراضــي 
فضاء ومساكن وعمارة سكنية 

ــة ومــــبــــانــــي  ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ وعــــــــمــــــــارة تــ
مـــتـــعـــددة االســـتـــخـــدام وأراضـــــي 
ــــدام.  ــــخـ ــتـ ــ فــــضــــاء مــــتــــعــــددة االسـ
ــيـــات الـــبـــيـــع فــي  ــلـ ــــزت عـــمـ ــركــ ــ وتــ
ــلـــديـــات الـــظـــعـــايـــن، والــــدوحــــة،  بـ
وأم صــــالل، والــــريــــان، والـــوكـــرة، 

ــيـــرة، والــشــمــال.  والـــخـــور والـــذخـ
وكــان حجم تـــداول الــعــقــارات قد 
بلغ خــالل الفترة مــن 30 يونيو 
املــاضــي إلـــى 4 يــولــيــو الــجــاري، 
ألـــفـــا و974  789 مــلــيــونــا و311 

رياال قطريا.

من خالل برنامجي المنتج المميز ومزارع قطر

770 طنًا مبيعات الخضروات المحلية في يونيو
حــقــق بـــرنـــامـــج املــنــتــج املــمــيــز خــــال يــونــيــو 
املــاضــي مبيعات بلغت حــوالــي )199( طنًا، 
املبيعات ببرنامج مــزارع  فيما بلغ إجــمــالــي 
تــتــوافــر  قــطــر حـــوالـــي )570.5( طــــن، حــيــث 
مـــزارع قطر في  املميزة ومنتجات  املنتجات 
عــــدد مـــن املــجــمــعــات الــكــبــرى فـــي قــطــر مثل 
الــلــولــو وكـــارفـــور واملـــيـــرة والــتــمــويــن العائلي 
وغــيــرهــا. وتــهــدف بــرامــج تــســويــق املنتجات 
املحلية إلى تحسني أسلوب التسويق املحلي 
الطلب عليها،  ــادة  القطرية، وزيـ للخضروات 
وتــقــلــيــل الــفــاقــد مــن اإلنـــتـــاج إلـــى أقــصــى حد 
مــمــكــن، وزيــــــادة دخــــل املــــــزارع الــقــطــري بما 

ــادة االســتــثــمــار في  ــ يــعــمــل عــلــى تــشــجــيــع زيـ
املــجــال الـــزراعـــي، وتــوفــيــر أنــــواع الــخــضــروات 
ــلـــيـــة بـــاملـــجـــمـــعـــات االســـتـــهـــاكـــيـــة عــلــى  املـــحـ
ــام. ويـــشـــرف عــلــى بـــرامـــج تسويق  ــعـ مــــدار الـ
البلدية والبيئة ممثلة  املحلية وزارة  املنتجات 
بالتعاون مع وزارة  الزراعية  الشؤون  بــإدارة 
ــوزارة  ــ الــتــجــارة والــصــنــاعــة. وقـــد اعــتــمــدت الـ
ــزارع قطر  بــرنــامــج املــنــتــج املــمــيــز وبــرنــامــج مــ
القطرية في املجمعات  لتسويق الخضروات 
االستهاكية إلتاحة الفرصة للمزارع القطري 
لعرض إنتاجه املحلي من خضروات الدرجة 
األولـــــــى الـــقـــطـــريـــة بــــجــــودة عـــالـــيـــة وبـــأســـعـــار 
مناسبة للمستهلك دون وسيط، ودون دفع 

املزارع ألي عموالت مالية نظير ذلك.

»الجمارك« تكرم المفتشين المتميزين

الهيئة  كرم أحمد بن عبدالله الجمال رئيس 
لــلــجــمــارك 21 مفتشا مــن أصــحــاب  الــعــامــة 
ــدد مـــن اإلدارات  الــضــبــطــيــات املــمــيــزة فـــي عـ
املختلفة منهم 13 موظفا من إدارة جمارك 
مــطــار حــمــد الـــدولـــي و5 مــن مــوظــفــي إدارة 
ــة إلــــى 3 من  ــافـ ــارك الــبــحــريــة بـــاإلضـ ــمـ ــجـ الـ
ــن  الــتــهــريــب واألمــ إدارة مــكــافــحــة  مــوظــفــي 
الـــجـــمـــركـــي، وذلـــــك نــظــيــر مـــا قـــامـــوا بـــه من 
ضبطيات متميزة مختلفة األنواع والكميات، 
وتــقــديــرًا إلخاصهم وتفانيهم وحرصهم 

على خدمة وطنهم والسهر على حمايته.
ــازات الــتــي  ــجــ ــاإلنــ ــــال الـــتـــكـــريـــم بــ ــنــــى خـ وأثــ
الحفاظ على  الــجــمــارك فــي  حققها موظفو 
ــة مــن خـــال ضبطهم لــهــذه املـــواد  ــدول أمـــن ال
املمنوعة واملخدرة التي تضر الفرد واملجتمع 
وأشــاد بجهود مفتشي الجمارك وبحسهم 

األمني والجمركي ووالئهم للوطن.

كــمــا أوضــــح بـــأن كــل هـــذه اإلنـــجـــازات تأتي 
الرشيدة  الحكيمة والــرؤيــة  الــقــيــادة  بفضل 
الــدولــة في توفير أفضل  الكبير من  والــدعــم 
أنــواع  التفتيش وتقديم أفضل  أنــواع أجهزة 
الدورات والبرامج التدريبية ملوظفي الجمارك 
وذلـــك لتطويرهم وتقديم خــدمــات جمركية 

متميزة. 
التي تمت  أبــرز وأكــثــر الضبطيات  أن  يذكر 
عــمــلــيــة إحـــبـــاط تــهــريــبــهــا لــلــبــاد مـــن قبل 
املكرمني كــانــت فــي جــمــرك ميناء  املفتشني 

التي  التنباك  حمد هي محاولة تهريب مــادة 
بلغ وزنها ما يقارب 10310 كيلو جرامات 
والــــتــــي تــــم ضــبــطــهــا بــــطــــرق مــخــتــلــفــة عــن 
طريق االشتباه بها بجهاز األشعة والحس 
ــدى املــفــتــشــني والــتــي  ــ ــنــــي ل الــجــمــركــي واألمــ
تمت تعبئتها في أكياس بطريقة سرية مع 
الــحــاويــات، باالضافة  فــي  الــقــادمــة  البضائع 
إلـــى مــــادة الــســبــاري )نــــوع مــن أنــــواع الــتــبــغ( 
التي بلغ وزنها 420 كيلو جراما و169 حبة 
والتي تم ضبطها في الحاويات القادمة الى 

جمارك ميناء حمد.
 كــمــا شــمــلــت الــضــبــطــيــات املــمــيــزة جــمــارك 
بــإحــبــاط عملية تهريب  الــدولــي  مــطــار حمد 
مادة الحشيش التي بلغ وزنها 31.157 كيلو 
جرام و1.171 كيلو جرام من مادة الهروين 
الشبو  الــى 830 جراما من مــادة  باإلضافة 
والتي تم ضبطها بطرق مختلفة منها في 
احــشــاء بــعــض املــســافــريــن الــقــادمــني للباد 
ــريـــق األمــتــعــة  وأخـــــــرى تــــم ضــبــطــهــا عــــن طـ

الخاصة ببعض املسافرين.

الدوحة - 

الدوحة - 

الدوحة - قنا

مليار ريال إجمالي األصول  154.6

6 أشهر مليار ريال أرباح »المصرف« في   1.425
أعــلــن مــصــرف قــطــر اإلســالمــي »املــصــرف« 
ــن نــتــائــج فـــتـــرة الــســتــة أشـــهـــر املــنــتــهــيــة  عـ
فــي 30 يــونــيــو 2019، حــيــث حــقــق أربــاحــا 
صافية بقيمة 1.425 مليار ريال عن الربع 
الثاني 2019، وبنسبة زيادة قدرها 7.5 % 

مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.
كما ارتفع إجمالي مــوجــودات »املصرف« 
نـــمـــوًا بــنــســبــة 1.4% مـــقـــارنـــة مع  مــحــقــقــا 
يونيو 2018، وبنسبة 0.9% مــقــارنــة مع 
إلـــى 154.6 مليار  لــيــصــل  ديــســمــبــر 2018 
ريــال مدعوما بالنمو املستمر في أنشطة 

التمويل واالستثمار.
وبــلــغ إجــمــالــي مـــوجـــودات الــتــمــويــل 107 
مــلــيــارات ريــال محققا نموًا بنسبة %6.7 
باملقارنة مع يونيو 2018، وبنسبة %4.6 
مـــقـــارنـــة مـــع ديــســمــبــر 2018. كــمــا بلغت 
ودائــع العمالء 107.6 مليار ريــال مسجلة 
نموًا قويا بنسبة 8.8% مقارنة مع يونيو 
2018، وبنسبة 6.9% مقارنة مع ديسمبر 

.2018
كما بلغ إجــمــالــي الــدخــل عــن فــتــرة الستة 
أشهر املنتهية فــي 30 يونيو 2019 مبلغ 
 نسبة نمو 

ً
3,734.8 مليون ريــال مسجال

10.9% مــقــارنــة بــمــبــلــغ 3,367.7 مــلــيــون 
ريال عن نفس الفترة من عام 2018، حيث 
حققت إيرادات التمويل واالستثمار نموًا 
إلــــى 3,382  لــتــصــل  قـــويـــا بــنــســبــة %13.6 
مــلــيــون ريــــال بــنــهــايــة فــتــرة الــســتــة أشــهــر 
املنتهية فــي 30 يونيو 2019 مــقــارنــة مع 
2,977 مــلــيــون ريــــال عــن نــفــس الــفــتــرة من 
الــســابــق مما يعكس نــمــوًا إيجابيا  الــعــام 
متزايدًا في األنشطة التشغيلية الرئيسية 

للمصرف. بلغ إجمالي مصاريف املوظفني 
واملصاريف اإلداريــة العامة 544.8 مليون 
ريـــال لفترة الستة أشــهــر املنتهية فــي 30 
يونيو 2019. وقد أدت الضوابط والرقابة 
ــلــــى املـــــصـــــاريـــــف إلـــــــى نــمــو  الـــــصـــــارمـــــة عــ
اإليرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية مما 
أدى إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل 
إلى 23.5% لفترة الستة أشهر املنتهية في 
30 يونيو 2019 مقارنة بنسبة 25.6% عن 

نفس الفترة من عام 2018.
كما تمكن »املصرف« من االحتفاظ بنسبة 
املــتــعــثــر مــن إجمالي  منخفضة للتمويل 
الــتــمــويــل وذلـــــك عــنــد 1.2% مــمــا يعكس 
جـــــــودة املـــحـــفـــظـــة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة لــلــمــصــرف 
لــلــمــخــاطــر. كــمــا واصـــل  الــفــعــالــة  واإلدارة 
املــتــحــفــظــة لتكوين  »املـــصـــرف« ســيــاســتــه 
املــخــصــصــات، حــيــث بلغت نسبة تغطية 
الــتــمــويــل املــتــعــثــر 100% بــنــهــايــة يــونــيــو 

.2019
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي حـــقـــوق املــســاهــمــني 15.6 
ــلــــة نــــمــــوًا  ــار ريـــــــــــال قـــــــطـــــــري، مــــســــجــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
بــنــســبــة 8.1% مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة من 
بــاملــقــارنــة  بــنــســبــة %1.3  الـــســـابـــق  الـــعـــام 
الــنــســبــة  مـــع ديــســمــبــر 2018، كــمــا بــلــغــت 

املـــال 18.5% كما  اإلجــمــالــيــة لكفاية رأس 
بنهاية يونيو 2019 وفقا ملتطلبات بازل 
3 أعلى من الحد األدنى للنسبة اإلشرافية 
املحددة من مصرف قطر املركزي ومقررات 

لجنة بازل.
وتجدر اإلشــارة إلى أنه في يونيو 2019، 
قامت وكالة التصنيف االئتماني العاملية 
ــتـــش« بــتــأكــيــد تــصــنــيــف »املــــصــــرف«  ــيـ »فـ
ــــل عــنــد »A«، كما  االئــتــمــانــي طـــويـــل األجـ
قامت وكالة التصنيف الدولية »موديز« 
ــلـــى املــــدى  ــع عـ ــ ــودائــ ــ بـــتـــأكـــيـــد تــصــنــيــف الــ
 .»A1« الــطــويــل لــلــمــصــرف عــنــد مــســتــوى
وكـــذلـــك قــامــت وكـــالـــة الــتــصــنــيــف الــدولــيــة 
»كابيتال إنتيليجنس« بتأكيد تصنيف 
»املصرف« طويل األجل للعمالت األجنبية 
ــــارس 2019  عــنــد مــســتــوى »A+«. وفــــي مـ
قامت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد 
آند بورز بتأكيد تصنيف »املصرف« عند 

.»-A« مستوى
وعــلــى ضـــوء ابــتــكــاراتــه املــســتــمــرة وأدائــــه 
املتميز، حصد »املــصــرف« تقدير وتكريم 
املـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة واملــحــلــيــة املــرمــوقــة 
ــرز املــــصــــارف الــــرائــــدة  ــ ــد أبــ ــ بـــاعـــتـــبـــاره أحـ
فــي املــنــطــقــة. وفـــي الــنــصــف األول مــن عــام 
2019، حصد »املصرف« 18 جائزة، أهمها 
جائزة »أفضل بنك في قطر« ضمن جوائز 
يوروموني للتميز 2019، وجائزة »أفضل 
مـــصـــرف إســـالمـــي فـــي الـــشـــرق األوســــــط«، 
وقطر، وألول مــرة جائزة »أفضل مصرف 
إســالمــي فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة« مــن مجلة 
»ذي بــانــكــر«، وهــي أعـــرق مجلة مصرفية 
ــا مــجــمــوعــة  رائــــــدة فـــي الـــعـــالـــم وتـــصـــدرهـ
فــايــنــنــشــال تــايــمــز الـــعـــاملـــيـــة. ومــــن مجلة 
غلوبال فاينانس جائزة »أفضل مؤسسة 

مالية إسالمية في قطر« وجائزة »أفضل 
ــات الــــتــــمــــويــــل اإلســـــالمـــــي  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ مـــــقـــــدم لـ
لــلــمــشــاريــع فـــي الـــعـــالـــم«، وجـــائـــزة أفــضــل 
منتج مصرفي إسالمي مبتكر لعام 2019. 
ــلـــى جـــائـــزتـــني  ــــرف« عـ ــــصــ كـــمـــا حـــصـــل »املــ
إلنجازات القيادة من مجلة آيشيان بانكر، 
حيث حصل السيد باسل جمال، الرئيس 

التنفيذي ملجموعة املــصــرف على جائزة 
»أفضل إنجازات القيادة لرئيس تنفيذي«، 
وجائزة »أفضل مصرف من حيث اإلدارة 
في قطر« عن اإلنجازات التي حققها خالل 
الفترة من يناير 2016 إلى ديسمبر 2018. 
وجائزة »أفضل مصرف إسالمي قطري« 

من االتحاد الدولي للمصرفيني العرب.

الدوحة - 

3.7 مليار ريال 
إجمالي الدخل 
بنسبة نمو %10.9

¶  مصرف قطر اإلسامي المقر الرئيسي
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الــعــامــة )أشـــغـــال(، عــن تنفيذ  أعلنت هيئة األشــغــال 
إغالق مــروري مؤقت على نفق غرافة الريان، ابتداء 
مــن يـــوم الــجــمــعــة 19 يــولــيــو حــتــى يـــوم الــجــمــعــة 26 
يوليو 2019، بــهــدف استكمال تنفيذ أعــمــال طبقة 
األسفلت النهائية بطريق خليفة أفنيو.  وخالل فترة 
الـــذي يــأتــي بالتنسيق مــع اإلدارة  املــــروري  اإلغـــالق 

العامة للمرور، يستطيع القادمون من منطقة غرافة 
الريان بإتجاه الدوحة، إستخدام اإلشارات الضوئية 
عــلــى تــقــاطــع غـــرافـــة الـــريـــان بـــدال مـــن الــنــفــق املــغــلــق. 
ســتــقــوم هــيــئــة األشـــغـــال الــعــامــة بــتــركــيــب الــلــوحــات 
اإلرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا اإلغالق، 
وتهيب بجميع مستخدمي الطريق االلتزام بحدود 
السرعة املسموحة، 50 كيلومتر في الساعة واتباع 

اللوحات اإلرشادية حفاظًا على سالمتهم.

نفذت بلدية الريان ممثلة بقسم الرقابة الصحية 
التابع إلدارة الرقابة البلدية خالل يونيو املاضي 
الــغــذائــيــة،  املــنــشــآت  )1192( جــولــة تفتيشية عــلــى 
تـــم خــاللــهــا تــحــريــر )8( مــحــاضــر ضــبــط مــخــالــفــة، 
والصلح لـ )10( محاضر، وتم تحويل )3( محاضر 

ــــالق مـــحـــل تـــجـــاري  ــ ــة، وإغـ ــيـ ــنـ ضـــبـــط لــلــجــهــات األمـ
مخالف، وإرسال )40( عينة للمختبر املركزي. كما 
ــواد غــذائــيــة غــيــر صــالــحــة لــالســتــهــالك  ــــدام مــ تـــم إعـ
اآلدمــي عبارة عن )30( ذبيحة كاملة في املقاصب 
ــدم االلــــــتــــــزام بـــبـــعـــض االشــــتــــراطــــات  ــعــ األهــــلــــيــــة؛ لــ
الصحية، كما أشــرف االطــبــاء البيطريون بالقسم 

على عدد )4700( ذبيحة باملقاصب األهلية.

فـــي إطــــار تـــواصـــل حــمــلــة »خــيــرنــا 
ــلـــنـــا« تــســلــمــت قـــطـــر الــخــيــريــة  ألهـ
ســــالال غــذائــيــة مـــن طــــالب جــامــعــة 
ــة فـــــي قـــطـــر،  ــنــــديــ ــهــــولــ ــنــــدن الــ ــتــ ســ
بهدف توزيعها على العمال داخل 
قطر، ويــأتــي ذلــك حرصا مــن قطر 
الخيرية على تفعيل دور الطلبة 
ــقــــديــــرًا  ــمــــع، وتــ ــتــ ــة املــــجــ ــ ــــدمـ فـــــي خـ
ملـــــا تــــبــــذلــــه الــــفــــئــــة الـــعـــمـــالـــيـــة مــن 
جــهــود خدمية مكثفة فــي مسيرة 
بـــنـــاء قـــطـــر وعــــرفــــانــــا بــجــهــودهــم 
املــتــواصــلــة واملــتــمــيــزة فـــي الــبــنــاء 

والتعمير.
ــم تـــوزيـــع أكـــثـــر مـــن 110 ســالل  وتــ
غــذائــيــة، تــحــتــوي عــلــى أهـــم املـــواد 
التموينية األســاســيــة، بالتعاون 
مـــع مـــركـــز قــطــر الــخــيــريــة لتنمية 
املـــجـــتـــمـــع جــــالــــيــــات )األصــــــدقــــــاء 
الثقافي( التابع لقطر الخيرية في 

املنطقة الصناعية.
وتثمن قطر الخيرية هذه املبادرة 
ــغــــرس قـــيـــم حــب  ــتــــي تــ الـــطـــيـــبـــة الــ
ــــي والـــتـــطـــوعـــي  ــانـ ــ ــسـ ــ ــمــــل اإلنـ ــعــ الــ
ــفـــوس الــــطــــالب والـــطـــالـــبـــات  فــــي نـ
وتسهم في خدمة املجتمع املحلي 
وتــدعــم املــشــاريــع اإلنــســانــيــة التي 
تخصصها ملحدودي الدخل وفئة 

العمال.
وقــــــــال الــــدكــــتــــور إيـــــفـــــان نــيــنــوف 

العميد التنفيذي لجامعة ستندن 
قـــطـــر: »نــعــتــبــر إحـــــدى أولــويــاتــنــا 
ــيـــة كـــمـــؤســـســـة لــلــتــعــلــيــم  ــيـــسـ الـــرئـ
نــــكــــون ســـبـــاقـــن  فـــــي أن  الــــعــــالــــي 
ــا، وأن  ــ ــًيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن اجـ ــؤولــ ــ ــســ ــ ومــ
نــســاهــم ونـــدعـــم املــجــتــمــع املــحــلــي. 
نــشــعــر بــاالمــتــنــان ملــشــاركــتــنــا في 
هــــــذه املــــــبــــــادرة الــــهــــامــــة ونــتــطــلــع 
ــى تــنــظــيــم أحـــــــداث مــمــاثــلــة فــي  ــ إلـ

املستقبل واملشاركة فيها«.

»أشغال«: إغالق مؤقت على نفق غرافة الريان

1192 جولة تفتيشية على األغذية ببلدية الريان

»قطر الخيرية« تتسلم سالال غذائية من طالب جامعة ستندن

الدوحة -  

 

الدوحة -  

تم اإلعالن أمس عن إطالق وكالة »ترويج 
ــثـــمـــار«، املــتــخــصــصــة فـــي الــتــرويــج  ــتـ االسـ
ــــذب  ــــدف جـ ــهــ ــ ــر، بــ ــ ــطــ ــ ــي قــ ــ ــ لــــالســــتــــثــــمــــار فـ
االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة إلـــى الـــدولـــة، بما 
يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 
2030. وفي إطار مهمتها لجذب املزيد من 
االستثمارات األجنبية املباشرة إلى قطر، 
تهدف »وكالة ترويج االستثمار ذ.م.م« ألن 
 لحلول االستثمار 

ً
تكون مصدرًا متكامال

ــثـــمـــار  ــتـ ــي قــــطــــر، عـــبـــر اســـتـــقـــطـــاب االسـ ــ فـ

األجنبي املباشر في جميع القطاعات ذات 
األولوية في الدولة. كما ستتابع الوكالة 
جـــــدول عــمــل أنــشــطــة تـــرويـــج االســتــثــمــار 
املــطــلــوبــة مـــن قــطــاعــات مـــحـــددة، وتــتــولــى 
الــهــادفــة  التنسيق بــن مختلف األنــشــطــة 
لالستثمار والتسويق مع الجهات املعنية 
 عن مهامها االستشارية 

ً
الرئيسية، فضال

حول السياسات املتبعة.
ويـــتـــألـــف املـــجـــلـــس االســــتــــشــــاري لـــوكـــالـــة 
تـــرويـــج االســتــثــمــار مـــن ســـعـــادة عــلــي بن 
أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، 
ــيـــس مــجــلــس  ــــذي ســيــتــولــى مــنــصــب رئـ الــ

اإلدارة، وعــضــويــة كـــل مـــن ســـعـــادة أحــمــد 
بــن محمد الــســيــد، وزيـــر الـــدولـــة، ورئــيــس 
مجلس إدارة هيئة املناطق الحرة، الشيخ 
علي بن الوليد آل ثاني، ممثل عن مكتب 
مــعــالــي رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، وصــالــح 
ماجد الخليفي، القائم بأعمال وكيل وزارة 
مساعد لشؤون التجارة، ويوسف محمد 
الـــجـــيـــدة، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي ملـــركـــز قطر 
للمال، ويــوســف عبد الرحمن الصالحي، 
املــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي بــــواحــــة قـــطـــر لــلــعــلــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا. وتـــم تعين الــشــيــخ علي 
ثــانــي، كالرئيس التنفيذي  الــولــيــد آل  بــن 

ــار. كـــمـــا عــقــد  ــمــ ــثــ ــتــ ــــج االســ ــــرويـ ــالــــة تـ لــــوكــ
املــجــلــس االســـتـــشـــاري اجــتــمــاعــهــم األول، 
ــة الـــوكـــالـــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــاقــــشــــوا إسـ حـــيـــث نــ
وخــريــطــة الــطــريــق واملــيــزانــيــة، بــاإلضــافــة 
ــى الـــقـــطـــاعـــات املـــســـتـــهـــدفـــة الــرئــيــســيــة  ــ إلــ
ــق ســعــادة عــلــي بن 

ّ
وخــطــة الــحــوافــز. وعــل

الــتــجــارة والصناعة  الــكــواري وزيــر  أحمد 
ــلـــس االســــتــــشــــاري لـــوكـــالـــة  ورئــــيــــس املـــجـ
بــالــقــول: »تعتبر دولــة  تــرويــج االستثمار 
قــطــر، مــركــزًا جــاذبــًا لــالســتــثــمــار األجنبي 
املــبــاشــر. ويــســاهــم إطـــالق »وكــالــة تــرويــج 
االستثمار« في دعم الجهود التي تبذلها 

ــثـــمـــار  ــتـ ــــي ســـبـــيـــل تـــعـــزيـــز االسـ ــة فـ ــ ــدولــ ــ الــ
ــــك مـــن خــــالل عــدد  األجــنــبــي املـــبـــاشـــر، وذلـ
ــبـــادرات الــتــي ســيــجــري الــعــمــل على  مــن املـ
إطالقها، مثل التعاون مع الشركاء لتقديم 
الــدعــم للشركات الــدولــيــة الــتــي تــرغــب في 

إنشاء فروع ألعمالها في قطر«.
وأضــــــــــــــاف: »مــــــــن خــــــــالل وكــــــالــــــة تــــرويــــج 
االستثمار، فإننا سندعم موقع دولة قطر 
بأكملها باعتبارها موقعًا ذا قيمة مضافة 
لالستثمار األجنبي املباشر في مختلف 
القطاعات والــصــنــاعــات، وهــو مــا سيعزز 
من مكانة قطر كمركز لالستثمار الدولي«.

فـــي إطــــار عـــاقـــات الــتــعــاون املــشــتــرك والـــوقـــوف 
ــهـــود الــجــمــعــيــات الـــوطـــنـــيـــة الـــزمـــيـــلـــة فــي  عـــلـــى جـ
ــد رفـــيـــع املــســتــوى  ــام وفــ املــــجــــاالت اإلنـــســـانـــيـــة، قــ
أفريقية زار  الــقــطــري بجولة  الــهــال األحــمــر  مــن 
خالها جمهوريتي سيراليون وليبيريا، بغرض 
املواضيع ذات االهتمام املشترك والتعاون  بحث 
القطري والجمعية  الهال األحمر  املستقبلي بني 
 من البلدين.  ضم وفد الهال األحمر 

ٍّ
الوطنية لكل

السفير علي بن حسن   من سعادة 
ً
القطري كــا

العام، والدكتور فــوزي أوصديق  الحمادي األمــني 
رئيس العاقات الدولية والقانون الدولي اإلنساني. 

وقـــد تــم خـــال الــزيــارتــني تــوقــيــع اتــفــاقــيــة إطــاريــة 
 من الصليب األحمر السيراليوني 

ٍّ
للتعاون مع كل

والصليب األحمر الوطني الليبيري، كما تم أيضًا 
الــدولــتــني وممثلي بعض  االلــتــقــاء بمسؤولني مــن 
ــيــة العاملة  املــنــظــمــات والــهــيــئــات اإلقــلــيــمــيــة والــدول
القضايا املطروحة على ساحة  أهــم  هناك لبحث 
العمل اإلنــســانــي.  فعلى مــدار أسبوع كامل، قام 
بـــدأت فــي سيراليون بعقد اجتماع  الــوفــد بجولة 
مع رئيس الصليب األحمر السيراليوني واإلدارة 
العليا للجمعية. وفي اليوم التالي، قام الوفد بزيارة 

ميدانية للمتضررين من االنزالقات األرضية.
الوفد مهمته بزيارة مقر  ليبيريا، استكمل  وفي 
الليبيري، وااللتقاء مع  الوطني  الصليب األحمر 

قيادات ومسؤولي الجمعية، واالطاع على عرض 
الــوفــد  الــحــالــيــة. وانــتــقــل  تقديمي عـــام ألنشطتها 
إلــى منطقة كــاكــاتــا بمقاطعة  ــارة ميدانية  فــي زيـ
مــرجــيــبــي لتفقد الــعــيــادة الــطــبــيــة الــعــامــلــة هــنــاك، 

برفقة رئيس الجمعية وأمينها العام.
الحمادي مذكرتي  الــزيــارتــني، وقــع  وعلى هامش 
تفاهم مع الصليب األحمر السيراليوني والصليب 
ــيـــري، كــــإطــــار قـــانـــونـــي  ــبـ ــيـ ــلـ األحــــمــــر الـــوطـــنـــي الـ
العاقات  أواصـــر  الطرفني، وتعزيز  بــني  للتعاون 
املتبادلة، والتعاون في تنفيذ ما يتم االتفاق عليه 
مـــن مـــشـــاريـــع وخـــطـــط عــمــل فـــي مـــجـــاالت املــيــاه 
واإلصــحــاح والصحة والنظافة والتغذية واألمــن 

الغذائي وكسب العيش.

إطالق وكالة ترويج االستثمار
بهدف جذب االستثمارات األجنبية إلى الدولة

¶  يوسف محمد الجيدة¶  الشيخ علي بن الوليد آل ثاني¶  علي بن أحمد الكواري ¶  صالح ماجد الخليفي¶  أحمد بن محمد السيد

¶   السفير علي بن حسن الحمادي يتوسط مسؤولين افارقة خال الجولة

¶  يوسف عبد الرحمن الصالحي

الدوحة -  

الدوحة -  

»الهالل األحمر« يعزز عالقات الدبلوماسية اإلنسانية في أفريقيا
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548 مليون ريال أرباح »وقود« في النصف األول
لــلــوقــود )وقــــود(، صافي  حققت شــركــة قطر 
ــعـــام  الـ مــــن  ــنـــصـــف االول  الـ بـــنـــهـــايـــة  أربــــــــاح 
ــال بـــزيـــادة 9% عن  الــحــالــي، 548 مــلــيــون ريــ

أرباح نفس الفترة من العام املاضي.
وتــعــد شــركــة قــطــر لــلــوقــود )وقـــــود( الــشــركــة 
املـــصـــرح لــهــا بـــدولـــة قــطــر بــمــوجــب امــتــيــاز 
ــقــــل وتـــســـويـــق  ــيــــع ونــ حــــصــــري بــــتــــوزيــــع وبــ
املــكــررة والــغــاز بما في  املنتجات  البترولية 
ذلـــك املـــوانـــئ واملـــطـــارات عــبــر شــبــكــات البيع 
والنقل والتوزيع املختلفة برًا وبحرًا وجوًا، 
وتــديــر  وقـــود هـــذه األنــشــطــة والــخــدمــات إمــا 
ــن الــشــركــات  بــمــفــردهــا أو عــبــر مــجــمــوعــة مـ
الــتــابــعــة )كــيــوجــت، وقـــود لفحص املــركــبــات 

  )فاحص(، وقود البحرية(. 
وأعلنت )وقـــود( أمــس عــن نتائج عملياتها 
املــالــيــة خـــال النصف  واعــمــالــهــا ونتائجها 
األول من العام 2019 املنتهي في 30 يونيو 
ــن الــعــام  2019 مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة املــــوازيــــة مـ
2018، حيث بلغ صافي أرباح الشركة بنهاية 
النصف األول 2019 )بــعــد استبعاد حقوق 
ــيـــة( مــبــلــغ 548 مــلــيــون ريــــــال، مــقــارنــة  ــلـ األقـ
الــفــتــرة من  لــنــفــس  بمبلغ 503 مــايــن ريــــال 
العام 2018، وبــزيــادة في األربـــاح قدرها 45 

مليون ريال تساوي نسبة %9. 
ويرجع الفضل في الزيادة بمستوى األرباح 
ــام 2018  ــعـ ــن الـ مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة املــــوازيــــة مـ
ــادة املبيعات وإلـــى مــواصــلــة الشركة  إلــى زيـ
لـــجـــهـــودهـــا فــــي تـــرفـــيـــع مــــعــــدالت الــفــعــالــيــة 
والــكــفــاءة فــي اعــمــالــهــا وتــخــفــيــض النفقات 

اإلدارية والعمومية. 
وبخصوص العائد على السهم فلقد حقق 

زيادة بواقع نسبة 8% مقارنة بنفس الفترة 
من العام 2018، حيث بلغ العائد على السهم 
للفترة 0.55 ريال مقارنة بـ 0.51 ريال بنهاية 

النصف األول من العام 2018.
وفــــي مـــجـــال مـــشـــروعـــات الـــشـــركـــة فــلــقــد بلغ 
عدد محطات الوقود 85 محطة مقارنة بـ 58 
املــوازيــة من العام 2018، وقد  محطة للفترة 
وقعت وقــود 29 عقدا لبناء محطات جديدة 
الــازمــة حيث سيتم  بعد إجـــراء املناقصات 
الــعــام الحالي  تشغيلها جميعا قبل نهاية 
ليصبح اجمالي عــدد املحطات 114 محطة 

الــعــام 2019، وبــالــتــالــي تــكــون وقــود  بنهاية 
الــعــامــن 2018 و2019 قــد ضاعفت عدد  فــي 
محطاتها التي تم بناؤها خال مدة 15 عاما 
الــشــركــة فــي العام  ســابــقــة، أي منذ تأسيس 

2002 وحتى نهاية العام 2017.
وســـاهـــمـــت املـــحـــطـــات الـــتـــي تـــم بـــنـــاؤهـــا في 
رفـــع نسبة حــصــة وقـــود فــي ســـوق التجزئة 
لتوزيع املنتجات البترولية إلى 80% بنهاية 
النصف األول من العام 2019 مقارنة بنسبة 

62% للفترة املوازية من العام 2018.
وفيما يختص بعمليات الشركة فإن هنالك 

نموا في املبيعات االجمالية للوقود بواقع 
الــعــام 2018،  الــفــتــرة مــن  2% مــقــارنــة بنفس 
بــيــنــمــا زادت نــســبــة مــبــيــعــات مــنــتــج وقـــود 
الــطــائــرات لــوحــده بــواقــع 7%، والــبــيــتــومــن 
بــواقــع نــســبــة 2%، والــبــوتــاجــاز بــواقــع %3، 
والــغــاز الطبيعي واملــضــغــوط بنسبة %58. 
اما بخصوص مبيعات وقود السفن فقد زاد 
حجم املبيعات بنسبة 62% خال هذه الفترة 
بــاملــقــارنــة مــع نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام 2018، 
واما بخصوص منتج الديزل فلقد انخفضت 
املــبــيــعــات بــنــســبــة 8%. وتـــعـــزى جــمــيــع تلك 

الــــزيــــادات فـــي الــكــمــيــات إلـــى عـــوامـــل الــســوق 
إلــى قيام الشركة بعمليات التزويد  إضــافــة 
ــة. وســـجـــلـــت مــبــيــعــات  ــلــــوبــ بـــالـــســـرعـــة املــــطــ
التجزئة البترولية من محطات وقود نسبة 
بـــواقـــع 29%، حــيــث زادت  زيــــــادة اجــمــالــيــة 
مــبــيــعــات الـــديـــزل بـــواقـــع 11% والـــجـــازولـــن 
ــازولـــن الــعــادي  الــســوبــر بـــواقـــع 47% والـــجـ
بواقع 29%، بينما حققت مبيعات منتجات 
الــتــجــزئــة غــيــر الــبــتــرولــيــة شــامــلــة مــبــيــعــات 
ــعـــزى  بــــواقــــع 13%، ويـ ــمـــو  نـ نـــســـبـــة  ســـــــدرة 
الــســبــب فــي زيــــادة نــســبــة مــبــيــعــات التجزئة 
الـــى افــتــتــاح وتــشــغــيــل الــعــديــد مـــن محطات 
الــوقــود اإلضــافــيــة. وقـــال سعد راشـــد محمد 
املهندي الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب 
الــنــصــف األول من  الــشــركــة قــامــت خــــال  إن 
العام 2019 باإلجراءات الازمة تجاه تجزئة 
قيمة السهم مــن 10 ريـــاالت الــى ريـــال واحــد 
للتوافق مــع متطلبات هيئة قطر لألسواق 
املــالــيــة، بــمــا يضمن ســهــولــة وســرعــة دوران 
تداول أسهمها في السوق القطرية ومؤشري 
فوتسي FTSE وإم.إس.سي.أي MSCI، مؤكدا 
أن إدارة الشركة ومجلس إدارتــهــا سيبذالن 
كل الجهود ألجل الحفاظ على وتعزيز املركز 
الخدمي والربحي للشركة، وتحقيق رؤيتها 
وأهدافها االستراتيجية كشركة رائــدة على 
املستوى اإلقليمي في مجال توزيع املنتجات 
ــنــــهــــاض قــــطــــاع تـــوزيـــع  ــتــ ــيــــة، واســ ــتــــرولــ ــبــ الــ
املنتجات البترولية داخل الدولة بمواصفات 
عاملية حديثة ألجل مواكبة السياسة العامة 
الــدولــة لتحديث مــرافــق البنى التحتية،  فــي 
وتقديم أفضل الخدمات للوطن واملواطنن 
ــيــــق أفـــــضـــــل الـــنـــتـــائـــج  ــقــ ــحــ ــــن، وتــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ واملـ

ملساهميها الكرام.

الدوحة - 

استدعاء مركبات هوندا أوديسي

الــتــجــارة والــصــنــاعــة  أعــلــنــت وزارة 
ــاون مــــــع شـــــركـــــة الـــــدوحـــــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
لـــخـــدمـــات الـــتـــســـويـــق - دومـــاســـكـــو 
وكيل سيارات هوندا عن استدعاء 

ــــي ســنــة  ــســ ــ ــات هـــــونـــــدا أوديــ ــبــ ــركــ ملــ
الصنع 2018 – 2019 وذلك لوجود 
خــلــل فـــي آلـــيـــة جــيــر الـــســـيـــارة مما 
ــقــــدرة على  قـــد يــتــســبــب فـــي عــــدم الــ
ــوقـــوف  ــــال وضـــعـــيـــة الـ الـــتـــوقـــف خـ

.)P( التام

وأكــدت الــوزارة أنه سيتم التنسيق 
مــع وكيل الشركة ملتابعة عمليات 
الصيانة والتصليح والتواصل مع 
العماء للتأكد من تنفيذ اإلجراءات 
وتـــصـــحـــيـــح الـــخـــلـــل والــــعــــيــــوب فــي 

السيارات التي تشملها العيوب.

GT CLASS التجارة« تستدعي مرسيدس بنز«

بـــالـــتـــعـــاون مع  ــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة  الـ أعــلــنــت وزارة 
شـــركـــة نـــاصـــر بـــن خـــالـــد لــلــســيــارات وكـــيـــل ســـيـــارات 
مرسيدس عن إجــراء وقائي ملركبات مرسيدس بنز 
GT CLASS سنة الصنع 2019 وذلــك لعدم مطابقة 

 pre _safe برمجة حساسات نظام األمــان االستباقي
ــذا اإلجــــــراء فـــي إطـــار  ــأتـــي هــ ملـــواصـــفـــات املــصــنــع. ويـ
الــتــنــســيــق واملــتــابــعــة املــســتــمــرة مـــن وزارة الــتــجــارة 
ــتــــزام وتــقــيــد وكـــاء  والـــصـــنـــاعـــة لــلــتــأكــد مـــن مــــدى الــ
الــســيــارات وتصحيحها  الــســيــارات بمتابعة عــيــوب 

لحماية حقوق املستهلكن.

الدوحة - الدوحة - 
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أعلن الدولي اإلسالمي عن نتائجه املالية 
عن فترة النصف األول للعام 2019 وذلك 
عقب اجتماع ملجلس إدارة البنك خصص 

ملناقشة البيانات املالية لهذه الفترة.
وأظــهــرت النتائج أن صافي أربـــاح البنك 
ــــن عــــــام 2019  ــنـــصـــف األول مـ الـ بـــنـــهـــايـــة 
بــلــغــت 510.6 مــلــيــون ريــــال مــقــابــل 484.0 
ــال بــنــهــايــة الــنــصــف األول من  ــ مــلــيــون ريـ
عــام 2018 أي بنسبة نمو 5.5% وهــو ما 
يعكس تــالؤم البنك مع متطلبات السوق 
وانسجامه مع نهضة االقتصاد القطري 
املــجــاالت والـــذي يحقق نتائج  فــي جميع 
باهرة بفضل دعم ورعاية ورؤيــة حضرة 
صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل 

ثاني أمير البالد املفدى.
ــرح ســــعــــادة الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور خــالــد  ــ وصــ
ــانـــي رئــيــس  ــه آل ثـ ــلـ ــانـــي بــــن عـــبـــد الـ بــــن ثـ
لــلــدولــي  مــجــلــس اإلدارة الــعــضــو املــنــتــدب 
اإلســالمــي بمناسبة اإلعـــالن عــن النتائج 
الــقــطــري وما  املــالــيــة للبنك: إن االقــتــصــاد 
يتمتع به من قوة واستقرار وعوامل نمو 
ــــرص غــنــيــة وضــعــنــا فـــي مـــوقـــف قـــوي،  وفـ
وقــــد اســتــفــدنــا بــشــكــل جــلــي وواضـــــح من 
هذه العوامل وحققنا الكثير من خاللها، 
وتــرجــم ذلــك عبر نسب النمو الجيدة في 
مــخــتــلــف بــنــود املــيــزانــيــة، وهــــو مـــا يــؤكــد 
املــكــانــة الــقــويــة واملـــركـــز الـــراســـخ لــلــدولــي 
اإلسالمي في القطاع املصرفي واالقتصاد 

القطري. 

نتائج إيجابية

وأكــد سعادته: أن الخطوات التي قام بها 
الــبــنــك خــــالل الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة قـــد أعــطــت 
ــواء مــن نــاحــيــة هيكلة  نــتــائــج إيــجــابــيــة سـ
الــقــطــاعــات أو تــعــزيــز البيئة  الــعــديــد مـــن 
التنافسية فــي مواجهة تحديات السوق 
فضال عــن االستجابة ملتطلبات التوسع 

محليًا وخارجيًا.
ــاءت وفـــق  ــ وأضــــــــاف: إن نـــتـــائـــج الـــبـــنـــك جــ
تــوقــعــاتــنــا وإن كـــانـــت الــطــمــوحــات أكــبــر، 
ــيــــة الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة  ــنــ ــبــ حــــيــــث نــــجــــد بــــــــأن الــ
والــعــوامــل اإليجابية فــي الــســوق مشجعة 
ملزيد من االنفتاح وتعزيز التمويل محليًا 
إلــى مرحلة  مع انتقال االقتصاد القطري 
جديدة عنوانها االكتفاء الذاتي واالعتماد 
عـــلـــى الـــخـــبـــرات والـــــقـــــدرات الـــوطـــنـــيـــة مــع 

الحفاظ على الروابط القوية مع العالم.
ــار د.خـــالـــد بـــن ثــانــي إلـــى أن الــدولــي  ــ وأشـ
اإلســـالمـــي واصـــل ســيــاســتــه خـــالل الفترة 
الــســوق  بــالــتــركــيــز عــلــى  املــاضــيــة املتمثلة 
ــنـــه بـــاالســـهـــام  ــًا مـ ــزامــ ــتــ املـــحـــلـــيـــة وذلـــــــك الــ
فـــي نــهــضــة االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي وتــمــويــل 
مختلف املشاريع التي تشكل إضافة إلى 
جهود التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر 

الوطنية 2030.

شراكات خارجية

وأكد أن أي قرار استثمار خارجي يتخذه 

ــذا الــتــوجــه الـــذي  الــبــنــك لـــن يـــؤثـــر عــلــى هــ
ــلـــيـــة، رغـــــم أنــنــا  ــلـــى الــــســــوق املـــحـ يــــركــــز عـ
راضــــون عــن مــســار شــراكــاتــنــا الــخــارجــيــة 
حيث نجحنا عبر سنوات طويلة في بناء 
شراكات متعددة األبعاد في مختلف دول 
العالم، وقــد ملسنا بــأن الثقة التي يتمتع 
بها الــدولــي اإلســالمــي عامليًا في مستوى 
مرتفع للغاية مستندًا إلى قوة االقتصاد 
الـــقـــطـــري حـــيـــث حـــظـــيـــت الـــصـــكـــوك الــتــي 
أصــدرهــا البنك بقيمة 500 مليون دوالر 
في وقــت سابق وتــم إدراجــهــا في بورصة 
لندن بإقبال كبير وبلغت طلبات االكتتاب 
نـــحـــو ســـبـــعـــة أضــــعــــاف اإلصـــــــــدار ونــحــن 
ــذه الــســمــعــة الــعــطــرة  ــهـ ســــعــــداء لــلــغــايــة بـ
وهــذه الثقة الكبيرة التي سنعمل بشكل 

متواصل لتعزيزها.
ــيـــس مــجــلــس اإلدارة  وأعـــــــرب ســــعــــادة رئـ
ــر لـــــــــإدارة  ــكــ الــــعــــضــــو املــــنــــتــــدب عـــــن الــــشــ
الــتــنــفــيــذيــة فــي الــبــنــك ولــجــمــيــع العاملني 
لــتــطــويــر األداء وتحقيق  عــلــى جــهــودهــم 
نتائج النمو املستهدفة وعّبر عن ثقته بأن 
هـــذه الــجــهــود ســتــتــواصــل وتــحــقــق املــزيــد 
إن شاء الله بما يعود بالخير على البنك 

واملساهمني والعمالء على حد سواء.

إيرادات البنك

وفّصل الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي 
ــلـــدولـــي اإلســـالمـــي  ــيـــس الــتــنــفــيــذي لـ الـــرئـ
نتائج أعمال البنك خالل النصف األول من 
إيــرادات  عام 2019 مشيرًا إلى أن إجمالي 

البنك عن فترة النصف األول بلغت 1,146 
مــلــيــون ريــــال مــقــابــل 1,038 مــلــيــون ريـــال 
خالل نفس الفترة من عام 2018 أي بنسبة 
بــلــغــت 10.3%. وأضــــاف أن إجــمــالــي  نــمــو 
موجودات الدولي اإلسالمي بنهاية فترة 
النصف األول مــن عــام 2019 ارتفعت إلى 
54.2 مليار ريــال مقابل 47.6 مليار ريال 
الــعــام 2018  فــى نهاية الفترة املقابلة مــن 
أي بنسبة نمو 13.9%، فيما نمت املحفظة 
الــتــمــويــلــيــة للبنك بنسبة 13.1% لتصل 
الي 31.4 مليار ريال بنهاية فترة النصف 

األول من عام 2019.

إجمالي الودائع

وتـــابـــع الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي: إن إجــمــالــي 
الودائع ارتفع إلى 33.3 مليار ريال مقابل 
31.1 مــلــيــار ريـــال خـــالل نــفــس الــفــتــرة من 
الـــعـــام املـــاضـــي أي بــنــســبــة نــمــو 7% فيما 
بلغ العائد على السهم 0.34 ريال وبلغت 
ــازل)III 14.98% األمــر  )بــ املــال  كفاية رأس 
الــذي يعكس قــوة مركز الدولي اإلسالمي 

املالي.
وعّبر د. الشيبي عن ارتياحه للمؤشرات 
املالية التي أعلن عنها الدولي اإلسالمي 
الــجــاري  الــعــام  الــنــصــف األول مــن  بنهاية 
ألنــهــا تــدل على أن البنك يحقق األهـــداف 
املــرحــلــيــة الــتــي وضــعــهــا لنفسه وذلـــك في 
ســيــاق عــمــلــيــة شــامــلــة تــســتــهــدف تحقيق 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي وضـــعـــهـــا مــجــلــس 
اإلدارة والــتــي تــركــز على تعزيز الربحية 
ــات واالنــــــــخــــــــراط فــي  ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ وتـــعـــمـــيـــق الــ
املــشــاريــع املــحــلــيــة ســــواء أكــانــت مــشــاريــع 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة أو غــيــرهــا مــن املــشــاريــع 
بما يسهم فــي تعزيز االقــتــصــاد الوطني 
لــعــوامــل املنافسة فــي القطاع  ويستجيب 
املــصــرفــي والــتــي نــرحــب بــهــا بشكل كبير 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا أحــــــد الــــعــــوامــــل األســـاســـيـــة 

لتطوير العمل وآلياته.

البنية التشغيلية

وأشــــار الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي إلـــى أن البنك 
لــتــعــزيــز البنية  واصــــل خــطــواتــه العملية 
التشغلية وجعلها مواكبة ألفضل املعايير 
املصرفية العاملية، حيث استثمرنا بشكل 
ــر الـــبـــنـــيـــة  ــويــ ــطــ ــــي تــ مـــنـــظـــم ومـــنـــهـــجـــي فــ
التكنولوجية وعززنا مفاهيم االستدامة 

ــع الـــتـــي نـــقـــوم بــهــا  ــاريــ ــشــ ــي الـــعـــمـــل واملــ فــ
وركزنا بشكل كبير على االبداع واالبتكار 
واالرتقاء باألداء وقد أعطت هذه السياسة 

نتائج متميزة حتى اآلن.
وقـــــــال د.الــــشــــيــــبــــي لـــقـــد حـــصـــدنـــا نــتــائــج 
مـــتـــمـــيـــزة لـــتـــطـــبـــيـــق خـــطـــتـــنـــا فـــــي مـــجـــال 
ــتـــاح فــــروع  ــتـ االنـــتـــشـــار املـــحـــلـــي فـــكـــان الفـ
ــة أثـــر  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ ــة الـ ــاريــ ــتــــجــ ــي املـــــــــوالت الــ ــ فـ
الــعــمــالء وتــوســع  واضـــح بالنسبة لــرضــا 
قاعدتهم،كما أن البنك استثمر بفعالية 
في القنوات البديلة ألنها تمثل مستقبل 
الخدمات املصرفية، وتــوفــر على العمالء 
الكثير من الوقت والجهد،وبإمكان عمالء 
الــقــيــام بمختلف  الـــدولـــي اإلســـالمـــي اآلن 
العمليات والحصول على معظم الخدمات 
عبر القنوات البديلة كاإلنترنت املصرفي 
والــــجــــوال املـــصـــرفـــي والـــهـــاتـــف املــصــرفــي 

ومركز االتصال.

وكاالت التصنيف 

الــدولــي  إلــى أن مــا حققه  ونـــوه د.الشيبي 
ــــج ومـــــــــا تـــعـــكـــســـه  ــائـ ــ ــتـ ــ اإلســــــــالمــــــــي مـــــــن نـ
إفـــصـــاحـــاتـــه قـــد وجــــد صـــــداه فـــي تــقــاريــر 
وكــــــاالت الــتــصــنــيــف االئـــتـــمـــانـــي الــعــاملــيــة 
حـــيـــث وضـــعـــت أهـــــم وكـــــــاالت الــتــصــنــيــف 
الـــــدولـــــي اإلســـــالمـــــي فــــي درجـــــــة مــتــقــدمــة 
ــرة مــســتــقــبــلــيــة مـــســـتـــقـــرة وهـــــو أمـــر  ــظــ ونــ
يعود بالدرجة األولــى إلى قوة االقتصاد 
القطري وصالبة القطاع املصرفي وأيضًا 

ألداء البنك ومؤشراته املالية.
ــدولـــي  ــأن الـ ــ وذّكـــــــر الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي بـ

ــتــــرة املـــاضـــيـــة  ــفــ اإلســـــالمـــــي نــــــال خــــــالل الــ
الــدولــي  تــقــديــرًا مــرمــوقــا على الصعيدين 
واإلقليمي حيث حصل على جائزة أفضل 
بــنــك إســـالمـــي فـــي دولــــة قــطــر لــعــام 2018 
خـــالل حــفــل تــوزيــع جــوائــز IFN الــســنــوي 
الـــــذي تــنــظــمــه Red Money ســنــويــًا كما 
ــــي عـــلـــى جـــائـــزة  ــــالمـ ــــي اإلسـ ــــدولـ حـــصـــل الـ
أفـــضـــل بــنــك إســـالمـــي فـــي دولـــــة قــطــر في 
ــال املـــنـــتـــجـــات املـــصـــرفـــيـــة والـــحـــلـــول  مــــجــ
التمويلية لعام »وذلــك خالل حفل توزيع 
جــوائــز التميز واإلنـــجـــاز املــصــرفــي للعام 
ــاد الـــدولـــي  ــحــ ــاري الـــــذي يــنــظــمــه االتــ ــجــ الــ

للمصرفيني العرب«.

الموارد البشرية

ــي مــــجــــال املـــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة أوضـــــح  ــ ــ وفـ
د.الــشــيــبــي »أن الـــدولـــي اإلســـالمـــي يــولــي 
اهــتــمــامــا بــالــغــًا لــهــذا الــجــانــب حــيــث يركز 
على جــهــود التأهيل والــتــدريــب ومواكبة 
ــمـــل املـــصـــرفـــي  ــعـ كــــل جــــديــــد فــــي مــــجــــال الـ
ويــعــمــل بــشــكــل مــتــواصــل عــلــى استقطاب 
الــكــفــاءات لــتــعــزيــز االنــتــاجــيــة والــحــصــول 
ــوازاة  ــ ــمـ ــ عـــلـــى أفــــضــــل نـــتـــائـــج مـــمـــكـــنـــة، وبـ
ذلـــــك فـــــإن الـــبـــنـــك يـــضـــع عــمــلــيــة الــتــقــطــيــر 
واســتــقــطــاب املــواطــنــني إلـــى هــيــكــل البنك 
وفي مختلف الوظائف واملفاصل ومراكز 
ــه مــشــيــرا  ــاتـ ــويـ ــقــــرار فـــي أعـــلـــى ســلــم أولـ الــ
إلــى أن هــذا األمـــر سيبقى عــامــال أساسيًا 
ومؤثرًا في استراتيجية الدولي اإلسالمي 
ملا له من أبعاد تصب في خدمة املجتمع 

القطري«.

5.5 % النمو في النصف األول

510.6 مليون ريال أرباح »الدولي اإلسالمي«

¶  الدكتور عبدالباسط الشيبي¶  الشيخ الدكتور خالد بن ثاني

¶  الدولي اإلسالمي

الدوحة -  

الدوحة -  

البنك التجاري يعلن الفائزين بحملة اإلنفاق

كــافــأ الــبــنــك الــتــجــاري، أّول بــنــك في 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي قــطــر املــعــروف 
ــدة فــي  ــ ــرائــ ــ ــه لـــلـــمـــكـــافـــآت الــ ــبـــرامـــجـ بـ
الـــســـوق، عـــمـــالءه بــجــوائــز حــصــرّيــة 
ورفــيــعــة املــســتــوى مــن حـــول الــعــالــم، 
فــبــعــد أن تـــــّم إطــــــالق حــمــلــة »أنـــفـــق 
واربــح إجــازة أحالمك« في 7 مارس، 
تــّم اإلعــالن عن فائزين اثنني حصال 
على جائزتني قيمتني: إذ فاز جاريث 
ــدارة  ــ ــــصـ ــن فـــئـــة عــــمــــالء الـ ــ ــرز عـ ــ ــويـ ــ بـ
لـ4 لياٍل في منتجع أنانتارا  بإجازة 
ــديــــف. أّمــــــا الــفــائــز  ــالــ ــر فــــي املــ ــاخـ ــفـ الـ
عــــن فـــئـــة الـــعـــمـــالء حـــامـــلـــي بــطــاقــات 
الكالسيك فهو السيّد هاني صادق 
ــلـــى إجــــــــازة لـــ  ــلــــي، الـــــــذي حـــصـــل عـ عــ
ــرة  ــــوق الـــوكـ ــيــــاٍل فــــي مــنــتــجــع سـ 3 لــ

الفاخر.
صّمم البنك التجاري حملة اإلنفاق 
الـــــــدولـــــــي هــــــــذه لـــتـــشـــجـــيـــع عـــمـــالئـــه 
القّيمني على االستفادة من عروض 
لـــدى استخدامهم  حــصــريــة ودولــيــة 
ــام مـــعـــامـــالت  ــ ــمــ ــ ــنــــك إلتــ ــبــ ــة الــ ــاقــ ــطــ بــ
شــــرائــــيــــة فـــــي الـــــــخـــــــارج. وفـــــــي هــــذا 
قت رؤيــا خاجه، مساعد 

ّ
السياق، عل

مــديــر عــام – رئــيــس إدارة البطاقات 
ــدى أولـــويـــات  ــ واملــــدفــــوعــــات: »إن إحـ
الــبــنــك هــي تــزويــد الــعــمــالء بتجربة 
ال مثيل لها، وذلك عبر تأمني حلول 
للدفع فــريــدة مــن نوعها تساهم في 
جعلهم يــخــتــبــرون لــحــظــات قــّيــمــة ال 
تــنــســى. ونـــحـــن نــعــمــل عــلــى ابــتــكــار 
منتجات مكافئة أكثر وطرح عروض 
رائـــعـــة فـــي الــقــريــب الــعــاجــل شبيهة 

بحملة اإلنفاق الدولي.«

1.146 مليون ريال إجمالي 
الدخل بنمو %10.3

54.2 مليار ريال إجمالي 
األصول بنمو %13.9

0.34 ريال العائد على 
السهم 

¶خالل تسليم الجوائز
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 ما دور واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا؟ 
ــــوم  ــلـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ قـــــــطـــــــر  تــــــســــــعــــــى واحـــــــــــــــــة   ◗
ــــى تـــعـــزيـــز مــنــظــومــة  والــتــكــنــولــوجــيــا إلـ
االبـــــتـــــكـــــار وريــــــــــــادة األعــــــمــــــال املـــحـــلـــيـــة 
ــم تــطــويــر الــبــحــوث  ــك مـــن خــــال دعــ ــ وذلـ
واملــشــاريــع املبتكرة وريـــادة األعــمــال في 
مجال التكنولوجيا، وتركز الواحة على 
أربـــعـــة قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة، وهــــي قــطــاع 
الصحة، وقطاع تكنولوجيا االتصاالت 
واملــعــلــومــات، وقــطــاع الــطــاقــة، باإلضافة 
ا 

ً
إلى قطاع البيئة. كما تقوم الواحة أيض

املــشــاريــع التكنولوجية فــي دولــة  بــدعــم 
قــطــر عــبــر تــوفــيــر الـــحـــاضـــنـــات والـــدعـــم 
املــــالــــي والــــتــــدريــــب واإلرشــــــــــاد، وتــوفــيــر 
الــشــبــكــة اإلقليمية  الــتــواصــل مــع  فـــرص 

والعاملية لابتكار التكنولوجي.
ــا  ونــســعــى أيــضــا ألن تــكــون مــحــّرًكــا قــوّيً
لـــه، إذ تضم  لــابــتــكــار ووجــهــة إقليمية 
املــنــطــقــة الـــحـــرة فـــي واحــــة قــطــر للعلوم 
والتكنولوجيا، شركات عاملية ومحلية 
ــيـــا  ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ تـــعـــمـــل عــــلــــى تــــطــــويــــر الـ
واالبـــــتـــــكـــــار. وفــــــي الــــســــنــــوات املـــاضـــيـــة 
بدأنا التركيز على ريــادة األعمال ودعم 
الــشــركــات الــصــغــيــرة الــنــاشــئــة فــي قطر، 
ألنـــنـــا نـــؤمـــن بـــأنـــهـــا مــســتــقــبــل الــتــنــوع 
االقــــتــــصــــادي فــــي دولـــــــة قـــطـــر والــــهــــدف 
ــيــــســــي مـــــن تــــأســــيــــس الــــــواحــــــة هــو  الــــرئــ
تــنــويــع االقـــتـــصـــاد املـــحـــلـــي، واالعـــتـــمـــاد 
على اقتصاد مستدام قائم على املعرفة 
ــار. كــمــا  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر واالبـ
أنــنــا نــحــرص فــي واحـــة قطر على غرس 
مفهوم االبــتــكــار فــي املجتمع، وذلـــك من 
خــــال مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــبــرامــج 
ــتــــي تـــســـتـــهـــدف الــــطــــاب الــجــامــعــيــن  الــ
بهدف خلق جيل جديد من رّواد األعمال 

املبدعن في مجال التكنولوجيا.

 ما فئات الطالب املستهدفة في الواحة؟ 
ــلــــوم  ــلــــعــ لــ ــر  ــ ــطــ ــ قــ ــــدف واحـــــــــــــة  ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ تـ  ◗
والتكنولوجيا جميع الطاب من مختلف 
املراحل الجامعية، سواء كانوا طاًبا في 
الــبــكــالــوريــوس أو املاجستير أو  مرحلة 
الدكتوراه وغالًبا ما نستقبل طابا من 
جـــامـــعـــات املـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة وجــامــعــة 
إلــى الجامعات من مختلف  قطر إضافة 
ــــدول الــعــربــيــة. ونـــرّكـــز بــشــكــل أســاســي  الـ
عــلــى الــطــاب فــي مــرحــلــة الــبــكــالــوريــوس 
ــتـــســـاب الـــخـــبـــرات  ــم يـــحـــتـــاجـــون الكـ ــهـ ألنـ
ولاستفادة من التجارب السابقة، كما 
أنــهــم يمثلون فئة عمرية معينة ملــن هم 

دون سن الثاثن من العمر.

الــواحــة لدعم  التي تطلقها  البرامج  أهــم   ومــا 
رّواد األعمال؟ وكيف تساعدهم على تأسيس 

شركاتهم الخاصة؟ 
ــة الـــعـــديـــد مـــن الـــبـــرامـــج،  ــواحــ ◗ تـــوفـــر الــ
ــــال«،  ــمـ ــ ــة األعـ ــنـ ــامـــج »حـــاضـ ــرنـ ومـــنـــهـــا بـ
الــذي  أ«  وبرنامج »مينا دوجــو املرحلة 
 Startup500 نقدمه بالشراكة مع صندوق
لـــلـــرأســـمـــال املــــجــــازف وهــــو يــعــد نسخة 
إقــلــيــمــيــة عــــن بـــرنـــامـــج تـــســـريـــع تــطــويــر 
الــشــركــات الــنــاشــئــة الــتــابــع لــلــصــنــدوق. 
الــشــركــات التكنولوجية  ويــتــوجــب على 
املــشــاركــة فــي هــذا البرنامج أن  الناشئة 
تكون قد حصلت على تمويل في السابق 
من مستثمرين آخرين، وباتت مستعدة 
اآلن لــتــوســيــع أعــمــالــهــا والـــوصـــول إلــى 
ــيـــة، الــتــي  مــرحــلــة الــتــمــويــل »أ« األســـاسـ

تسهل نموها وتطورها.
وخال فترة البرنامج، تحصل الشركات 

الناشئة على تدريب وتوجيه مكثف من 
أجل تطوير الفكر الازم للنمو واكتساب 
تــقــنــيــات الــتــســويــق اإلســتــراتــيــجــيــة، بما 
يــضــمــن نــجــاحــهــا عــلــى املـــــدى الــطــويــل، 
ــزز قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــعـ ــ وُيـ
استثمارات إضافية. ويلتقي الطاب من 
خال هذا البرنامج بشبكة عاملية هائلة 
املـــرشـــديـــن واملــــدربــــن املتخصصن  مـــن 
ــتــــجــــاري لـــابـــتـــكـــارات  فــــي الـــتـــســـويـــق الــ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون عــلــى 
إرشــادهــم على أفــضــل الــطــرق لتأسيس 
شركات تكنولوجية في غضون 10 أيام 
فـــقـــط. وقــــد شــهــدنــا فـــي الـــعـــام املـــاضـــي، 
مــشــاركــة أكــثــر مـــن 160 طــالــًبــا وطــالــبــة 

ــي هـــذا  ــن مــخــتــلــف الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــ مــ
الـــبـــرنـــامـــج، الـــــذي يــســاعــد بــــــدوره رّواد 
األعمال الواعدين على اكتساب مهارات 
وخــبــرات جــديــدة، إذ إنــهــم ينتمون إلــى 
بـــيـــئـــات مــخــتــلــفــة، ويـــتـــيـــح لـــهـــم فــرصــة 
بـــأفـــراٍد مــن مختلف الخلفيات  االلــتــقــاء 
الثقافية والتخصصات بــاإلضــافــة إلى 
الــتــعــّرف عــلــى مستثمرين من  إمــكــانــيــة 
ــاء الــعــالــم،  ــن جــمــيــع أنـــحـ ــة قــطــر ومــ ــ دولـ
ق بمشاريعهم 

ّ
اقــتــراحــات تتعل لتقديم 

وتقييمها. وتم تسجيل حوالي 23 شركة 
منذ بداية البرنامج وتخرج من حاضنة 
األعــمــال أربــعــة مشاريع انتقلت منها 3 
الــحــرة فيما حصلت  مــشــاريــع للمنطقة 

5 مــشــاريــع عــلــى اســـتـــثـــمـــارات وتــمــويــل 
ووقعت 5 مشاريع على عقد تجاري.

ــــرّواد األعــمــال ملن   هــل تــقــّدم الــواحــة بــرامــج ل
تجاوزوا سن الثالثني؟ 

نــقــّدم فــي واحـــة قطر للعلوم  ◗ بالطبع، 
ــــج تــــســــريــــع، مــن  ــرامـ ــ ــيـــا بـ ــتـــكـــنـــولـــوجـ والـ
بينها برنامج تسريع تطوير املشاريع 
التكنولوجية “أكسيليريت” وهو متاح 
لجميع الفئات العمرية وينعقد بصورة 
فة على مــدار عشرة أسابيع مرتن 

ّ
مكث

فـــي الـــعـــام، ويــســتــوعــب كــحــد أقــصــى 30 
ا سنوًيا.

ً
فريق

 لنسلط الضوء على برنامج تسريع تطوير 
املشاريع التكنولوجية »أكسيليريت«؟ 

ــى تــســريــع  ــ ــذا الـــبـــرنـــامـــج إلـ ــ ◗ يــســعــى هـ
عملية تــأســيــس شــركــات التكنولوجيا 
الناشئة وتحفيز نموها عبر التأسيس 
ــيـــر بــيــئــة مــنــاســبــة  الـــســـريـــع لـــهـــا، وتـــوفـ
للعمل التعاوني، وتقديم خدمات الدعم 
التي تشمل إمكانية االستفادة من شبكة 
من املتخصصن في اإلرشاد والتوجيه، 
ــــق تـــطـــويـــر الـــنـــمـــاذج  ــرافـ ــ ــدريــــب ومـ ــتــ والــ
األولــــيــــة. وســتــنــعــقــد الــنــســخــة الــقــادمــة 
الــقــادم، وال يــزال  منه فــي شهر سبتمبر 
التسجيل مفتوًحا للراغبن بااللتحاق 
بالبرنامج، كما يمكنكم زيــارة موقعنا 
اإللــكــتــرونــي لــلــحــصــول عــلــى املـــزيـــد من 

التفاصيل.

ــي تـــنـــويـــع االقـــتـــصـــاد   كـــيـــف تـــســـاهـــمـــون فــ
القطري؟ 

◗ لـــــديـــــنـــــا فـــــــي واحــــــــــــة قـــــطـــــر لـــلـــعـــلـــوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بـــرنـــامـــجـــان لــتــمــويــل 
ــيــــرة واملـــتـــوســـطـــة  ــغــ املـــــشـــــروعـــــات الــــصــ
ــات الــنــاشــئــة املــعــنــيــة بــتــطــويــر  ــركـ والـــشـ
املــــنــــتــــجــــات والــــــخــــــدمــــــات الـــــتـــــي تــلــبــي 
احــتــيــاجــات الـــســـوق املــحــلــيــة. الــبــرنــامــج 
تــمــويــل  ــــدوق  ــنـ ــ ــامــــج صـ ــرنــ بــ ــو  ــ األول هـ
تــطــويــر املــنــتــجــات، وتــحــصــل مــن خاله 
الشركات املختارة على تمويل ملدة عام 

كامل تصل قيمته إلى 1.2 مليون ريال.
وقــد حصلت 17 شــركــة على هــذا النوع 
مـــن الــتــمــويــل حــتــى اآلن، أمـــا الــبــرنــامــج 
الــثــانــي فــهــو صــنــدوق تــمــويــل املــشــاريــع 
الــفــرصــة ملؤسسي  الـــذي يتيح  التقنية، 
الــتــقــنــيــة ورواد األعــــمــــال  املــــشــــروعــــات 
لتأمن مصادر تمويل للمراحل األولية 
ملشاريعهم، ومع نمو أعمالهم، وتحديد 
ــح، يمكن  ــ الــقــيــمــة املــقــتــرحــة بــشــكــل واضـ
ــة املــــشــــاركــــة فــــي تــمــويــل  ــلـــواحـ عـــنـــدئـــذ لـ

الدورة األولى أو الثانية من املشروع.

التي توفرها مؤسسة قطر   ما اإلمكانيات 
واملؤسسات الشريكة األخرى ملجتمع الواحة؟ 

ــــاث  ــــى ثـ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــــطـ ــة قـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــوم مـ ــ ــقــ ــ ◗ تــ
ركــائــز رئــيــســيــة وهـــي الــتــعــلــيــم، وتنمية 
املــجــتــمــع، والــبــحــوث والــتــطــويــر. ونحن 
ــة قــطــر للعلوم والتكنولوجيا،  فــي واحـ
ــا مــــن مــنــظــومــة  ــ ــًي ــاســ ا أســ ــّكـــل جــــــــزًء نـــشـ
قـــطـــاع الـــبـــحـــوث والـــتـــطـــويـــر واالبـــتـــكـــار 
ــا ضـــمـــن هـــذا  ــدنــ ــواجــ ــي املــــؤســــســــة، وتــ فــ
ــامـــل يــســاعــدنــا  ــكـ ــتـ ــد واملـ ــريـ ــفـ ــرح الـ الــــصــ
عــلــى تحقيق أهــدافــنــا، ويشجعنا على 
االستمرار في دعم الشركات الكبيرة، أو 
املشاريع والشركات الناشئة، والصغيرة 
واملــــتــــوســــطــــة. وتــــواجــــدنــــا بـــالـــقـــرب مــن 
املـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة، يــمــنــحــنــا الــفــرصــة 
لــلــتــواصــل مــع الــجــامــعــات املـــوجـــودة في 
املــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة، عــلــى ســبــيــل املــثــال، 
املــديــنــة التعليمية  لــطــاب  املــجــال  نفتح 
ليصبحوا رواد أعمال، كما أننا نتعاون 
مــع العديد مــن األســاتــذة فــي الجامعات 
واملراكز البحثية ليستفيد الطاب ورواد 
األعــــمــــال مــــن خــبــرتــهــم وتـــجـــاربـــهـــم فــي 

تطوير أفكارهم.

 كـــيـــف تـــســـاهـــم املــــشــــاريــــع املـــبـــتـــكـــرة فــي 
ــتـــدامـــة في  دعــــم جـــهـــود الـــدولـــة لــتــحــقــيــق االسـ

إستراتيجية التنمية الوطنية؟ 
◗ لطاملا انصّب اهتمام املستثمرين في 
السابق على االســتــثــمــارات العقارية أو 
املــطــاعــم، وغــيــرهــا. أمــا الــيــوم فإننا نرى 
أن أنواع االستثمارات قد اختلفت حيث 
بـــدأوا بالتفكير بشكٍل مختلف، واتجه 
الـــكـــثـــيـــر مــنــهــم إلـــــى تـــأســـيـــس مــشــاريــع 
ــاٍل  ــح عــ ــ رقـــمـــيـــة مـــبـــتـــكـــرة، ذات عـــائـــد ربـ
الــخــارج.  وإمكانيٍة تسويقية سهلة فــي 
وبــاتــت هـــذه املــشــاريــع تــســاعــد فــي دعــم 
الــتــنــوع االقــتــصــادي وتــمــكــيــنــه. فتقديم 
الــخــدمــات التكنولوجية  الــنــوع مــن  هــذا 
 بتسهيل 

ً
مــن شــأنــه أن يسهم مستقبا

أكــبــر، فعلى سبيل  ــراد بشكل  حــيــاة األفــ
املثال، يمكننا اليوم تنفيذ خدمة ما أو 
االستفادة من منتج معن عبر اإلنترنت 
وهـــــو أمـــــر يـــنـــاســـب الـــحـــيـــاة الــعــصــريــة 
األســــرع واألســـهـــل. مــن جــهــة أخــــرى، فــإن 
وجــــــود شــــركــــات مــبــنــيــة عـــلـــى االبـــتـــكـــار 
والــتــطــويــر والــتــكــنــولــوجــيــا، يــعــّد داعــًمــا 
أســاســّيــا لــاقــتــصــاد املــحــلــي، حــيــث إننا 
نــشــهــد أن مــعــظــم الــــــدول الـــكـــبـــرى يــقــوم 
اقــتــصــادهــا عــلــى املـــجـــال الــتــكــنــولــوجــي. 
ا من خال جهودنا 

ً
كما أننا نسعى أيض

في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا إلى 
ة االقتصاد الوطني، وتطويره 

ّ
توجيه دف

ليصبح قادًرا على تصدير التكنولوجيا 
واالبتكارات، باإلضافة إلى النفط والغاز 
الطبيعي، خاصة مع توافر كافة املوارد 

البشرية واملادية املطلوبة لدينا.

الــشــابــات ومــشــاركــتــهــن في  مــا دور   إذن.. 
هذا املجال؟ 

ــرأة  ــ ــا تــــواجــــد املــ ــهـــدنـ ◗ بـــشـــكـــل عـــــــام، شـ
القطرية في مجاالت مختلفة من ريــادة 
األعــمــال، وأنـــا أشجعهن على االلتحاق 
بــاملــجــال الــتــكــنــولــوجــي كـــذلـــك، وخــاصــة 
طــالــبــات الــهــنــدســة أو الــحــاســب اآللــــي، 
ألن لــديــهــن املـــؤهـــات لــتــطــويــر مــشــاريــع 
تكنولوجية مبتكرة، ودورنا في الواحة، 
هو الدعم وتقديم املساعدة على تطوير 
أفـــكـــارهـــن. وأحــــد األمــثــلــة الــنــاجــحــة في 
الواحة، مشروع »أيرليفت« الذي تشارك 
فــيــه مــنــيــرة الـــدوســـري مــع مجموعة من 
رواد األعـــمـــال، وهـــو عــبــارة عــن روبـــوت 
ــرود والــبــضــائــع،  ــطــ لــخــدمــة تــوصــيــل الــ
ــأن نــشــهــد مـــشـــاركـــة أكـــبـــر مــن  ــ ــأمــــل بـ ونــ

الفتيات بإذن الله في املستقبل.

:» نسخة جديدة من برنامج »أكسيليريت« سبتمبر المقبل.. هيفاء العبداهلل لـ»

مليون ريال قيمة تمويل المشروع   1.2
بـ »واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا« 

قدرت هيفاء العبدالله، مدير االبتكار في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، التمويل الذي تحصل عليه الشركات الناشئة من صندوق تمويل 
املنتجات بواحة العلوم بنحو 1.2 مليون ريال للشركة الواحدة، مشيرة إلى أن نحو 17 شركة حصلت على مثل هذا النوع من التمويل. 
وأوضحت العبدالله في حوار مع »لوسيل« أن واحة قطر للعلوم تركز على 4 قطاعات رئيسية وهي الصحة، وتكنولوجيا االتصاالت 
واملعلومات، والطاقة باإلضافة للبيئة، مشيرة إلى أن هناك برامج تستهدف الطالب بغرض غرس مفهوم االبتكار في املجتمع، وأعلنت 
عن انطالق النسخة القادمة من برنامج تطوير املشاريع التكنولوجية »اكسيليريت« سبتمبر املقبل.. تفاصيل جديدة نتعرف عليها 

من خالل الحوار التالي:

شوقي مهدي

تــوجــه عــام للمشاريع الرقمية 
بعيدًا عن االستثمارات العقارية 

والمطاعم 

ــرة  ــي ــغ ــص ــات ال ــركـ ــشـ ــم الـ ــدعـ نـ
والمتوسطة إيمانا بــدورهــا في 

تنويع االقتصاد

4 قطاعات رئيسية تستهدفها 
الواحة أبرزها الصحة وتكنولوجيا 

االتصاالت 

بــرامــج تستهدف الــطــاب لغرس 
مفهوم االبتكار في المجتمع
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حــددت وزارة البلدية والبيئة برعاية 
الــجــاري  إدارة ســوق واقـــف 23 يوليو 
مـــوعـــدا النـــطـــاق فــعــالــيــات مــهــرجــان 
لـــعـــام 2019،  الــــرابــــع  الــــرطــــب املـــحـــلـــي 
والذي يستمر إلى الثالث من أغسطس 
املقبل، وذلــك بالتزامن مع بــدء موسم 
إنــتــاج الــرطــب فــي الــدولــة، وبمشاركة 
ــة  ــركــ ــة وشــ ــ ــزرعــ ــ ــــن 80 مــ ــــرب مــ ــقـ ــ ــا يـ ــ مــ
ــتـــمـــور، فــــي ظــــل تـــوقـــعـــات  ــلـ مـــســـوقـــة لـ
ــتــــاج  إنــ فـــــي  إلـــــــى %15  يــــصــــل  ــمـــو  ــنـ بـ
الــســنــة. وينتظر أن تقام  الــتــمــور هــذه 
عــلــى هــامــش املـــعـــرض عــــدة فــعــالــيــات 
تــســويــقــيــة وتـــوعـــويـــة تــتــعــلــق بــزراعــة 
النخيل وتصنيع منتجاتها وتجفيف 
ثــمــارهــا، ومسابقات تتعلق باملنتج، 
ويقام مهرجان الرطب هذا العام على 
الــجــانــب الــشــرقــي مــن الــســوق فــي ذات 
الخيمة العماقة التي شهدت من قبل 
انـــطـــاق مــعــرض الــتــمــور الـــدولـــي في 

أواخر أبريل املاضي.
وتــتــضــمــن فــعــالــيــات املــهــرجــان عــرض 
الــرطــب القطرية، والتي  كافة أصــنــاف 
مــن أهمها )خـــاص، خــنــيــزي، برحي، 
شــيــشــي(، وحــســب مــا أعلنته البلدية 
ــــن أهــــــم أهــــــداف  ــن بـ ــ والـــبـــيـــئـــة فــــــإن مـ
ــلــــى املــــــــوروث  ــان الــــحــــفــــاظ عــ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ املـ
الثقافي لدولة قطر، واستقطاب الزوار 
ــاح وتـــشـــجـــيـــع الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــيــ والــــســ
شجرة النخيل واالعتناء بها، واعتماد 
املهرجان كحدث سنوي للتفاعل بن 
املزارعن، وتبادل الخبرات حول أجود 
ــرطــــب، إضـــافـــة إلــــى تــرســيــخ  أنــــــواع الــ
ــكـــرة املـــهـــرجـــان كــمــنــاســبــة ســنــويــة،  فـ
 للنجاحات التي حققتها 

ً
واستكماال

املهرجانات السابقة. 
وحــددت اللجنة املنظمة االشتراطات 
املــعــروضــة للبيع  الــرطــب  التي تخص 
بــــاملــــهــــرجــــان ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا: الـــنـــضـــج 
املناسب للثمار وخلوها من أي عطب 
أو عفن أو حشرات، وعدم وجود رائحة 
أو طعم غير طبيعي، واشترطت خلو 
الــرطــب املــعــروضــة مــن األثــــر املتبقي، 
املـــزارع املشاركة  هــذا وتخضع جميع 
لــلــفــحــص وذلــــك بــالــتــعــاون مـــع وزارة 
الـــصـــحـــة لــلــتــأكــيــد عـــلـــى خـــلـــوهـــا مــن 
مــتــبــقــيــات املـــبـــيـــدات الــكــيــمــاويــة. وقــد 
الــزراعــيــة فريقا  الــشــؤون  شكلت إدارة 
متخصصا من الفنين ألخذ العينات 
مـــن املــــــزارع املـــشـــاركـــة وإرســـالـــهـــا إلــى 

املختبر.

نمو المزارع 

ــاق مــحــمــد دلـــــول املــشــرف  وأكـــــد إســـحـ
»لوسيل«  على إحدى مزارع النخيل لـ
ــعــــدالت إنـــتـــاج  ــاع مــ ــ ــفـ ــ أنـــــه يـــتـــوقـــع ارتـ
ــــت  ــكــــل الفـ ــام بــــشــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـــــتـــــمـــــور هـــــــــذا الـ
الــتــوقــيــت يتوقع  لــانــتــبــاه وفـــي ذات 
ارتــفــاع اإلقــبــال على مــهــرجــان الرطب 
ملـــا اكــتــســبــه مـــن ســمــعــة وشـــهـــرة بن 
املــواطــنــن واملقيمن نــظــرا ملــا تحظى 
به التمور القطرية من مميزات ومذاق 
رائع على إثر ما شهدته زراعة النخيل 
ــــال األعــــــــوام املـــاضـــيـــة مــــن اهــتــمــام  خـ
الـــدولـــة بــنــوعــيــات فــســائــلــهــا ودعــمــهــا 
وفتح املزيد من منافذ التسويق، وأكد 
أن املقيمن نقلوا إلى بلدانهم مميزات 
الــتــمــور الــقــطــريــة، األمـــر الـــذي أكسبها 

شهرة عاملية. 
ــار إســـحـــاق إلــــى نــمــو فـــي إنــتــاج  ــ وأشــ
مــزرعــتــه هـــذا املــوســم بــمــعــدالت تصل 
إلــى 25% جــراء التوسع الــذي شهدته 
خال العامن املاضين بزراعة املزيد 
مــن الــشــتــات. ويـــرى املــهــنــدس محمد 
إبراهيم أن زراعــة النخيل تحتاج إلى 
املـــدربـــة للعناية بــأشــجــارهــا  الــعــمــالــة 
لــســوســة النخيل  املــبــكــر  واالكـــتـــشـــاف 
واملـــزيـــد مـــن الـــدعـــم لــشــتــات الــنــخــيــل، 
مــوضــحــا أن املــزرعــة الــتــي تــوجــد بها 
100 نــخــلــة، تــحــتــاج إلــــى مــصــروفــات 
تصل إلى 6 آالف ريــال ثمنا للشتات 
فقط، بخاف رواتـــب العمال وأسعار 
ــاج األخــــــــرى الــتــي  ــ ــتـ ــ مـــســـتـــلـــزمـــات اإلنـ

ــة. ويـــؤكـــد  ــ ــــزرعـ يــتــحــمــلــهــا صـــاحـــب املـ
ــاب املــــشــــرف عــلــى  ــ ــــوهـ مـــحـــمـــد عـــبـــد الـ
إحدى املــزارع ارتفاع معدالت اإلنتاج 
وجــودتــهــا لــديــه وأنــــه أعـــد للجمهور 
املـــزيـــد مـــن املـــفـــاجـــآت خــــال مــهــرجــان 
الرطب الرابع، مؤكدا اكتساب املزرعة 
ــهـــرة واســـعـــة  ــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا شـ الـ
بسبب مهرجان الرطب لحرصه على 

عرض أجود الثمار.

طفرات إنتاجية 

ــامــــن  ـــعــ وشـــــــهـــــــدت الـــــــبـــــــاد خـــــــــال الـ
ــة شــتــات  ــ املــاضــيــن طـــفـــرات فـــي زراعـ
الـــنـــخـــيـــل بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق، تــلــك 
الــطــفــرات يــتــوقــع أن تــؤتــي جــانــبــا من 
أكلها في مهرجان الرطب هذا املوسم، 
حــيــث بـــــدأت أنــــــواع مـــتـــعـــددة مـــن بن 
أصـــنـــافـــهـــا اإلثــــمــــار وإعــــطــــاء كــمــيــات 
كبيرة مــن اإلنــتــاج، وهـــذا حــدث جــراء 

اإلكـــثـــار الــنــســيــجــي لــفــســائــل الــنــخــيــل 
وإحالها على مــدار األعــوام املاضية. 
وفـــي ذات الــســيــاق قـــال الــســيــد حسن 
إبراهيم األصمخ، رئيس قسم البحوث 
الـــبـــحـــوث  ــع إلدارة  ــابــ ــتــ الــ ــة  ــيـ ــاتـ ــبـ ــنـ الـ
ــة بــــــــوزارة الـــبـــلـــديـــة والــبــيــئــة  ــيــ الــــزراعــ
»لــوســيــل« إنـــه مـــن خـــال مــخــتــبــرات  لـــ
زراعـــــة الــخــايــا واألنـــســـجـــة الــنــبــاتــيــة 
التابعة إلدارة البحوث وجــدنــا الحل 
األمثل واألسرع الذي من خاله يمكن 
الحصول على األعــداد الكبيرة عالية 
الجودة من فسائل النخيل والتي تسد 
االحتياجات املتزايدة على طلب هذه 
ــــح األصــمــخ  الــشــجــرة املـــبـــاركـــة. وأوضـ
أن »تاريخ زراعــة النخيل واالستفادة 
منها يعود إلى مناطق وادي الرافدين 
ومنطقة الخليج العربي ومصر قبل 
نحو 5 آالف سنة. كما يعتبر الوطن 
الــعــربــي مــن أكــثــر املــنــاطــق فــي الــعــالــم 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى الــنــخــيــل الــثــمــري، 
تــبــلــغ نــســبــتــه 90% مـــن نخيل  حــيــث 
العالم، وتنتج هذه الثروة النباتية ما 

يزيد على 80% من تمور العالم«.

اإلكثار النسيجي 

وتلك النجاحات أحــرزت جــراء نجاح 
عمليات اإلكثار النسيجي للنخيل في 
مختبرات دولة قطر، تعاقدت الــوزارة 
ــــدى شـــركـــات الــقــطــاع الــخــاص  مـــع إحـ
الــوطــنــيــة الـــتـــي بـــــدأت إنـــتـــاج فــســائــل 
النخيل بكميات تجارية كبيرة، ومن 
شأن ذلك أن يحدث املزيد من الطفرات 
ــة النخيل فــي الــدولــة، ويبلغ  فــي زراعـ
ــار الــنــســيــجــي  ــ ــثــ ــ ــاج مـــعـــامـــل اإلكــ ــ ــتـ ــ إنـ
ألــف  الــبــلــديــة والــبــيــئــة 20  فـــي وزارة 
فــســيــلــة ســنــويــا مـــن ســـــاالت الــنــخــيــل 
الفاخرة، وفي ظل دخــول تلك الشركة 
ــاج الـــفـــســـائـــل الــنــســيــجــيــة  ــتــ مـــجـــال إنــ
فـــإن املــســتــهــدف هــو الــوصــول بإنتاج 
ألـــف فسيلة خــال  إلـــى 100  الــفــســائــل 
الــعــامــن الــقــادمــن. وفــي إطـــار دعمها 
لـــزراعـــات الــنــخــيــل لـــم تــقــتــصــر جــهــود 
ــوزارة على تــوزيــع شــتــات بأسعار  الــ
مــدعــومــة عــلــى أصـــحـــاب املـــــزارع ومــن 
ــــن وفـــــــق أعـــــــداد  ــنـ ــ ــواطـ ــ يــــرغــــب مـــــن املـ
مــــــحــــــددة، إنــــمــــا واصـــــلـــــت تــــزويــــدهــــم 

بـــاإلرشـــادات واملــــواد الكيماوية التي 
مـــن خــالــهــا تــتــم مــواجــهــة الــحــشــرات 
الــتــي تلحق الــضــرر بــاملــحــصــول ومــن 

بينها سوسة النخيل املدمرة.
وخــصــصــت الـــدولـــة 10 مـــايـــن ريـــال 
ــمــــور فــي  ــتــ ــاج الــ ــ ــتـ ــ ــا، لــــدعــــم إنـ ــويــ ــنــ ســ
املــــزارع، كما خصصت مؤسسة قطر 
للتربية والعلوم وتنمية املجتمع 15 
مليون ريـــال لتطوير بــحــوث النخيل 

وتوصلت للخريطة الجينية لها.

غرف التجفيف 

ــا ســـبـــق اإلعـــــــان عـــنـــه عــلــمــت  ووفــــــق مــ
ــــوزارة تستعد لتوزيع  الـ »لــوســيــل« أن 
بـــولـــي كــربــونــيــت  ــوالــــي 100 غـــرفـــة  حــ
الــجــادة املنتجة واملسوقة  املـــزارع  على 
الــثــمــار فــي أعــقــاب مــهــرجــان  لتجفيف 
ــلـــك األفــــــــــران أن  الـــــرطـــــب، ومــــــن شــــــأن تـ
ــثـــمـــار الــتــي  تـــحـــافـــظ عـــلـــى 30% مــــن الـ
يتم هــدرهــا جـــراء التجفيف التقليدي 
لــلــثــمــار. وحـــــددت الـــــــوزارة مــواصــفــات 
الغرفة بدقة فيما يخص مواصفاتها 
الــفــنــيــة وطــريــقــة تركيبها وصيانتها 
ــــذي  الـ الـــــــــدور  ــــن أداء  تـــتـــمـــكـــن مـ حـــتـــى 
صممت له. وتبدأ سعة الغرفة من 800 
كــجــم مــن الــتــمــور إلـــى 1600 كــجــم )فــي 

الوجبة الواحدة /  5 أيام(.
ــــن اســــتــــخــــدام غـــرف  ــــدف مـ ــهـ ــ وحـــــــول الـ
الـــبـــولـــي كـــربـــونـــيـــت املــصــمــمــة حــديــثــا 
لتجفيف التمور نظًرا لكفاءتها مقارنة 
بـــالـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة بــالــتــجــفــيــف على 
املــســاطــح والــغــرف الباستيكية يقول 
ــمـــخ »إن الــهــدف  حــســن إبـــراهـــيـــم األصـ
األســاســي مــن وراء التجفيف بــاألفــران 
ــارج  ــخــ ــن الــ ــ ــراد مـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــو تـــقـــلـــيـــل االسـ ــ هـ
ــلـــي مــــن الـــتـــمـــور  ــتـــج املـــحـ ــنـ وزيــــــــــادة املـ
ــم الــدخــل الــقــومــي لــلــبــاد. إضــافــة  ودعــ
ــزارعـــن  ــن املـ ــى تــعــريــف الــجــمــهــور مـ إلــ
وأصحاب املزارع القطرية بهذه التقنية 
املميزة لتجفيف الرطب من خال غرف 
التجفيف حتى يستفيد منها أكبر قدر 
ممكن مــن املــزارعــن الــقــطــريــن. مشيرًا 
إلى أن هذه الفعالية تأتي بالتزامن مع 

مهرجان الرطب املحلي«.
إلــى »أهمية املحافظة  وأشــار األصمخ 
على وجود الثمار طول السنة لضمان 

تــواجــدهــا خــال 12 شــهــرا على املــائــدة 
واســتــخــدامــهــا ســــواء فــي املـــأكـــوالت أو 
فـــي الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة املــخــتــلــفــة«. 
وأوضـــح »أن هــنــاك عـــددا مــن املــزارعــن 
 باستخدام تقنية 

ً
القطرين قاموا فعا

التجفيف باألفران وتطبيقها عمليا في 
مــزارعــهــم مــن خـــال االســتــعــانــة بغرف 

تجفيف الرطب«.

معدالت اإلنتاج 

ــثـــة لـــــــوزارة  ــيـــر حـــديـ وتــــقــــدر تـــقـــاريـــر غـ
بـ  البلدية والبيئة عدد أشجار النخيل 
650 ألف نخلة، تتوزع على 839 مزرعة 
إنــتــاج التمور، بإجمالي 32  نشطة فــي 
ألف طن، وفقا إلحصاء صادر عن وزارة 
البلدية والبيئة، بينما تؤكد سجات 
تـــجـــاريـــة ومـــــؤشـــــرات حـــديـــثـــة وصــــول 
عدد أشجار النخيل إلى مليون شجرة 
ــــف طــــن وتــحــقــيــق  ــــى 40 ألـ ــاج إلـ ــ ــتـ ــ واإلنـ
ــاء ذاتـــيـــا  ــفـ ــتـ الــــدولــــة أكـــثـــر مــــن 90% اكـ

بالتمور.
وتنتشر أشــجــار النخيل فــي قطر على 
ألــف هكتار تمثل %20.83  مساحة 2.6 
من املساحة الكلية املزروعة، وتستورد 
الــدولــة 4 آالف طــن مــن الــتــمــور سنويا 
وتصدر 300 طن وتعتمد وزارة البلدية 
والبيئة على برنامج املكافحة املتكاملة 
ــة الـــنـــخـــيـــل عـــبـــر الــتــنــفــيــذ  ــوســ آلفــــــة ســ
الـــصـــارم لــقــانــون الــحــجــر الـــزراعـــي رقــم 
الــتــنــفــيــذيــة رقــم  24/ 2005، والـــائـــحـــة 
61/ 2007، باإلضافة إلى القرار الوزاري 
رقـــــــم 64/ 2006 والــــــخــــــاص بــتــنــظــيــم 
استيراد فسائل وأشــجــار نخيل التمر 

والزينة.
وشاركت 73 مزرعة محلية في مهرجان 
الـــرطـــب الــثــالــث عــــام 2018، وبــلــغ عــدد 
زوار املهرجان حوالي 45 ألف زائــر من 
املواطنن واملقيمن والــســيــاح، ووصــل 
إجــمــالــي مــا تــم بيعه مــن الــرطــب خــال 
فترة املهرجان إلى أكثر من 205 أطنان، 
واحتل الصنف »خاص« املرتبة األولى 
الــتــي بلغت حوالي  مــن حيث املبيعات 
118 طـــنـــا، تــــاه الــصــنــف »الــخــنــيــزي« 
وبلغت الكمية املباعة منه نحو 32 طنا، 
ثم الصنف شيشي حيث بلغت الكمية 

املباعة منه حوالي 28 طنا.

23 يوليو انطالق مهرجان الرطب المحلي الرابع 
80 مزرعة وشركة تشارك بالفعالية

¶  من مهرجان العام الماضي.. »أرشيفية«

¶  محمد إبراهيم¶  محمد عبد الوهاب ¶  محمد إسحاق دلول ¶  المهندس حسن األصمخ

40 ألف طن 
تقديرات اإلنتاج في 

2019.. ومليون 
نخلة بقطر

100 غرفة 
لتجفيف الثمار 
تستعد الوزارة 
لتوزيعها توفر 
30% من هدر 

التمور

15 % توقعات 
نمو إنتاج النخيل 

في الدولة العام 
الجاري

صالح بديوي

تقـــــــارير
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الــدولــي، بالتعاون  يحتفي مــطــار حمد 
مع املجلس الوطني للسياحة، الخطوط 
ــرة  ــحــ ــوق الــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــة والـ ــريــ ــطــ ــقــ ــة الــ ــ ــــويـ ــــجـ الـ
الــقــطــريــة، بــمــوســم »الــصــيــف فـــي قــطــر« 
ــك عـــبـــر بـــرنـــامـــج حـــافـــل بــاألنــشــطــة  ــ وذلــ
والــــــعــــــروض املـــتـــنـــوعـــة الــــتــــي يــقــدمــهــا 
الــعــابــريــن، القادمني  املــطــار للمسافرين 
واملـــغـــادريـــن طــــوال فــتــرة فــصــل الصيف 
لــلــتــعــرف عــلــى بــعــض جــوانــب الضيافة 

والتراث القطري األصيل.
ــــذه املـــــبـــــادرة، يــســتــضــيــف  ــار هـ ــ ــــي إطــ وفـ
ــدولـــــــي مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــد الـــــ ــمــ ــار حــ ــ ــطـ ــ مـ
األنشطة والفعاليات الترفيهية املوجهة 
لــلــمــســافــريــن، والـــتـــي تــســتــهــدف أيــضــا 
الترويج للعروض واألنشطة املتنوعة 
الــتــي يتضمنها بــرنــامــج »الــصــيــف في 
قــطــر« هـــذا الــعــام، وهـــي تشمل عــروضــا 
ثقافية وترفيهية عاملية املستوى، ومن 
شــأنــهــا أن تـــعـــزز مــكــانــة قــطــر كــوجــهــة 
سياحية عاملية جاذبة للزوار على مدار 
الــســنــة. ومـــن املــتــوقــع أن يــشــهــد مــوســم 
السفر خــال شــهــري يوليو وأغسطس 
2019 حــركــة مــســافــريــن تــصــل إلـــى أكثر 

مـــن 7 مــايــني مــســافــر عــبــر مــطــار حمد 
ــادة فــي  ــ ــزيــ ــ  بــــذلــــك الــ

ً
الـــــدولـــــي مـــــواصـــــا

إلــى أعلى  عــدد املسافرين التي وصلت 
مستوياتها خال الربع الثاني من عام 

.2019
وتتضمن فعاليات »الصيف في قطر« 
فــي مــطــار حــمــد الــدولــي منطقة الــتــراث 
ــي تــقــدم  ــتــ ــي املـــنـــطـــقـــة B والــ الــــواقــــعــــة فــ
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن األنــشــطــة الــتــي 
تهدف إلــى تعريف املسافرين بالتراث 
الــقــطــري الــثــقــافــي والــضــيــافــة الــقــطــريــة 
أقــيــمــت باملنطقة خيمة  األصــيــلــة، وقـــد 

ــة خـــاصـــة  تــــراثــــيــــة تـــســـتـــعـــرض أنــــشــــطــ
ــم  ــرســ ــخــــط الــــعــــربــــي والــ ــن الــ ــ بــتــعــلــيــم فـ
ــتـــتـــاح لــلــمــســافــريــن  ــمـــا سـ بــــالــــحــــنــــاء، كـ
أيضا فرصة مشاهدة أصحاب الحرف 
اليدوية التقليدية وهم يزاولون حرفهم 
مــثــل صــانــعــي ســبــح الــصــاة وصــانــعــي 
ســــال الـــخـــوص وصـــانـــعـــي مــجــوهــرات 

اللؤلؤ.
وتعزيزًا للتجربة الثقافية للمسافرين، 
تتضمن الفعاليات أيضا عروضا حية 
رائــعــة مثل »رقــصــات األحــصــنــة«، وهي 
رقصة تراثية يتم تقديمها عبر صندوق 

على شكل حصان تم تزيينه بقطعة من 
القماش امللون، وغير ذلك من فعاليات 
مثل الفنون البحرية وجلسات الطرب 

والعزف على العود.
ويـــخـــصـــص املــــطــــار مــنــطــقــة لـــأطـــفـــال، 
فـــي تصميمها أن تلبي  ــــي  والـــتـــي ُروعـ
احتياجات العائات املسافرة بصحبة 
الــعــروض الترفيهية  أطفالها من خــال 
 ،C م فـــي املـــطـــار فـــي املــنــطــقــة ـــقـــدَّ

ُ
الـــتـــي ت

وســتــقــام أيــضــا مــجــمــوعــة مــن األنشطة 
املـــائـــمـــة لـــأطـــفـــال مـــن جــمــيــع األعـــمـــار 
مــثــل يــوجــا األطـــفـــال وصــنــع الــطــائــرات 

الورقية، باإلضافة إلى حائط رسم كبير 
تم تخصيصه لعرض إبداعات األطفال.

كــمــا يمكن أيــضــا ملــســافــري مــطــار حمد 
الـــدولـــي االســتــمــتــاع بــخــصــومــات تصل 
إلــى 60% من مشترياتهم عند التسوق 
ــــوق الـــحـــرة  ــــسـ ــحــــات الـ ــــي مـــخـــتـــلـــف مــ فـ
ــي تـــتـــضـــمـــن مــجــمــوعــة  ــ ــتـ ــ الـــقـــطـــريـــة والـ
واســـــــعـــــــة مـــــــن الــــــعــــــامــــــات الــــتــــجــــاريــــة 
واملنتجات املفضلة املتوفرة في السوق 

الحرة.
وتـــأتـــي هــــذه املـــشـــاركـــة مـــن قــبــل املــطــار 
فــي إطـــار الــتــزامــه بــرؤيــة قــطــر الوطنية 
لـــقـــطـــر كــوجــهــة  الــــتــــرويــــج  2030 عـــبـــر 
ســيــاحــيــة مــتــمــيــزة وتــشــجــيــع الــســيــاحــة 
باعتبارها وسيلة لاحتفاء بــاملــوروث 
لــدولــة قطر وبناء  الحضاري والثقافي 
ــالــــم يــــــزداد  جــــســــور الـــتـــفـــاهـــم وســــــط عــ
تـــرابـــطـــا، وســتــتــاح ملــطــار حــمــد الــدولــي 
أيضا الفرصة للترويج ملرافقه املتطورة 
الــخــمــس نجوم  الــحــائــزة عــلــى تصنيف 
الــتــي يعتمد عليها  الــذكــيــة  والــتــقــنــيــات 
املطار ومنافذ التسوق وتناول الطعام 
والترفيه عاملية املستوى التي يوفرها 
ــــني أو  ــادمــ ــ ــوا قــ ــ ــانــ ــ ــه ســـــــــواء كــ ــريــ ــافــ ملــــســ

مغادرين خال فصل الصيف.

7 ماليين مسافر متوقع بـ »حمد الدولي« في 60 يومًا
60 % تخفيضات بـ »السوق الحرة«

¶  عروض متنوعة يقدمها المطار للمسافرين

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أمــس، 
ــا إلــــــى عــاصــمــة  عـــزمـــهـــا إطـــــــاق رحــــاتــــهــ
بوتسوانا غابورون ابتداًء من 27 أكتوبر 

.2019
لــدولــة قطر 3  وستسّير الناقلة الوطنية 
رحــات أسبوعيا إلــى أولــى وجهاتها في 
بوتسوانا، غابورون، وذلك على طائرة من 
طراز إيرباص A350 التي تضم 36 مقعدًا 
على درجة رجال األعمال و247 مقعدًا على 

الدرجة السياحية.
الباكر، الرئيس  وقــال سعادة السيد أكبر 
الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الــقــطــريــة: »يــســعــدنــا اإلعـــــان عـــن تسيير 
ثاث رحات أسبوعيا إلى مدينة غابورون 
الــتــي تــعــد إحـــدى الــوجــهــات الــشــهــيــرة في 
القارة األفريقية، وتلتزم الخطوط الجوية 
القطرية بتعزيز حــضــورهــا فــي أفريقيا، 
مــــع تــشــغــيــلــهــا لــــرحــــات إلـــــى 22 وجــهــة 
ــة أفــريــقــيــة، وســتــمــكــنــنــا هــذه  ــ فـــي 15 دولـ
الرحات الجديدة من إتاحة تجربة سفر 
سلسة للمسافرين من بوتسوانا إلى أكثر 
160 وجــهــة حـــول الــعــالــم، بــاإلضــافــة إلــى 
الــزّوار  املساهمة في استقطاب املزيد من 

إلى هذه الدولة األفريقية الجميلة«.
وتعد غــابــورون العاصمة والــدولــة األكبر 
ــنـــوب قــــارة  ــع فــــي جـ ــقـ ــا، وتـ ــوانـ ــوتـــسـ فــــي بـ
ــا، ويـــحـــيـــط بـــبـــوتـــســـوانـــا كــــل مــن  ــيـ ــريـــقـ أفـ

نــامــيــبــيــا وزامــبــيــا وزيــمــبــابــوي وجــنــوب 
أفـــريـــقـــيـــا. وســـاهـــمـــت الــطــبــيــعــة الــخــابــة 
والـــحـــيـــاة الــبــريــة لـــغـــابـــورون فـــي جعلها 
الــذيــن يتطلعون  وجــهــة شهيرة للسياح 
لــتــجــربــة أقــــوى املــغــامــرات وقــضــاء أجمل 

األوقات بني أحضان الطبيعة.
ل الخطوط الجوية القطرية، إحدى 

ّ
وتشغ

أســـرع شــركــات الــطــيــران نــمــوًا فــي العالم، 
ــائـــرات حــديــثــا يــضــم أكــثــر من  أســـطـــول طـ
250 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة 
عـــاملـــيـــة عـــبـــر مـــقـــر عــمــلــيــاتــهــا فــــي مــطــار 
حــمــد الـــدولـــي، وأطــلــقــت الــنــاقــلــة الوطنية 
لــدولــة قــطــر رحــاتــهــا مــؤخــرًا إلـــى كــل من 
الـــربـــاط فـــي املـــغـــرب، وإزمـــيـــر فـــي تــركــيــا، 
ومالطا، ودافاو في الفلبني، ولشبونة في 

البرتغال، ومقديشو في الصومال، فيما 
ن رحاتها إلى لنكاوي في ماليزيا 

ّ
ستدش

في شهر أكتوبر لعام 2019.
الــجــويــة القطرية على  الــخــطــوط  وحـــازت 
جـــائـــزة أفـــضـــل شـــركـــة طـــيـــران فـــي الــعــالــم 
خــال حفل تــوزيــع جــوائــز سكاي تراكس 
الــنــاقــلــة  ــيـــة 2019، كـــمـــا حــــصــــدت  ــاملـ الـــعـ
الوطنية لدولة قطر جائزة أفضل شركة 
طيران في الشرق األوسط وجائزة أفضل 
درجــــة رجــــال أعـــمـــال فـــي الــعــالــم وجــائــزة 
ــال األعــمــال  ــة رجــ أفــضــل مــقــعــد عــلــى درجــ
عن مقاعد كيو سويت، وأصبحت الناقلة 
الــقــطــريــة شــركــة الــطــيــران الــوحــيــدة الــتــي 
تـــفـــوز بــجــائــزة أفـــضـــل شـــركـــة طـــيـــران في 

العالم خمس مرات.

3 رحالت أسبوعيًا  »القطرية« تطلق 
إلى عاصمة بوتسوانا

»A350 27 أكتوبر على متن »إيرباص  بداية من 

أعلنت كلية لندن الجامعية قطر حصول 
املتاحف واملــعــارض  برنامج ماجستير 
املعهد املرخص  اعــتــمــاد دولـــي مــن  على 
الخــتــصــاصــيــي املــكــتــبــات واملــعــلــومــات 
بــذلــك واحـــًدا مــن بني  )CILIP(، ليصبح 
برنامجني اثنني فقط على مستوى العالم 
اعــتــمــاد )CILIP( في  يــحــصــان عــلــى 

مجال التراث الثقافي.
ويـــعـــد مــاجــســتــيــر املــتــاحــف واملـــعـــارض 
صني  واحـــــًدا مــن بــني بــرنــامــجــني مخصَّ
ــنــدن الــجــامــعــيــة  لــلــمــاجــســتــيــر فـــي كــلــيــة ل
 )CILIP( قطر، وقد نال البرنامج اعتماد
لبدء  الــطــاب  قــدرتــه على تأهيل  بفضل 
حــيــاتــهــم املــهــنــيــة عــلــى أســــس قـــويـــة في 
الثقافي. ويمثل االعتماد  الــتــراث  مجال 
البرنامج على تلبية  ا بإمكانيات 

ً
اعتراف

االحتياجات الوظيفية في مجال املتاحف 
واملـــــعـــــارض دولـــــًيـــــا. وقــــالــــت الـــدكـــتـــورة 
ألكسندرا بونيه، محاضر أول ومنسق 
ــم تــصــمــيــم مــاجــســتــيــر  بــــرامــــج: »لـــقـــد تــ
املـــتـــاحـــف واملـــــعـــــارض بـــعـــنـــايـــة لــتــمــكــني 
الجديدة  تلبية االحــتــيــاجــات  الــطــاب مــن 
ــاع الــــتــــراث الـــثـــقـــافـــي فــــي أنـــحـــاء  فــــي قـــطـ
مختلفة من العالم. لقد أثبت خريجو كلية 
لندن الجامعية قطر قدرتهم على تطوير 
الــدولــة، ونجحوا  الــتــراث فــي  مجال إدارة 
ــارق فـــي عــدد  ــفــ ــ بــالــفــعــل فـــي صــنــاعــة ال
الثقافية«. ويحظى  أبــرز املؤسسات  من 
ــذي حــصــل عــلــيــه الــبــرنــامــج  ــ االعـــتـــمـــاد، ال

ام املستقلني، 
َّ
الحك بعد تقييم لجنة من 

نــظــًرا لداللته على تمّيز  بأهمية خاصة 
الجامعية قطر. وقد  لندن  برنامج كلية 
حازت الجامعة على إشادة خاصة نظًرا 
تــركــز على استعراض  الــتــي  لفلسفتها 
ــنــظــر املــخــتــلــفــة فــيــمــا يتعلق  ــات ال ــهـ وجـ
املــعــارض  املتاحف وخــدمــات  بمقتنيات 
الفنية ومشكاتها واالستعانة ببحوث 
ومواد ومزودي خدمات محليني ووضع 
ذلك في سياق دولــي. وقال سام إيفانز، 
الجامعية قطر: »أفخر  لندن  مدير كلية 
دائــًمــا بطابي وبما ينجزونه فــي إطــار 
الــدولــي في  االعــتــمــاد  برامجهم. يساعد 
زيادة تنافسية خريجينا على املستوى 
الدولي. ويأتي هذا االعتماد ثمرة للجهد 
املــضــنــي الـــذي بــذلــه مــوظــفــونــا وأعــضــاء 
ــتـــدريـــس فـــي تــطــويــر الــبــرنــامــج  هــيــئــة الـ
الـــذي يعد  الثقافي  الــتــراث  قــطــاع  لخدمة 

ا كبيًرا«.
ً
العمل على تطويره شرف

اعتماد دولي لماجستير المتاحف 
والمعارض في لندن الجامعية

¶  سام إيفانز

ضمن شراكته اإلعامية املتميزة مع املجلس الوطني 
ــر، شــهــد  ــطــ ــــي قــ ــيـــف فـ ــم الـــصـ لـــلـــســـيـــاحـــة خــــــال مــــوســ
تــلــفــزيــون قــطــر انــضــمــام بــرنــامــجــني جــديــديــن مــن فئة 
إلـــى خريطة  املــســابــقــات والــبــرامــج الترفيهية  بــرامــج 
برامجه اإلعامية، وهما »أستديو املرح« وهو برنامج 
مــســابــقــات مخصص لــأطــفــال، و»الــصــيــف فــي قطر« 

وهو برنامج مسابقات مخصص للكبار.
وانضم تلفزيون قطر إلى قائمة شركاء موسم الصيف 
في قطر بصفته »الشريك اإلعــامــي«، وذلــك من خال 
اتــفــاقــيــة الــتــعــاون الــتــي وقــعــهــا مــع املــجــلــس الــوطــنــي 

للسياحة.
وتــتــضــمــن الـــشـــراكـــة بـــني املــؤســســتــني إنـــتـــاج بــرامــج 
ترفيهية، وتغطية حية للثاثة سحوبات املقررة خال 
الــفــعــالــيــات املختلفة  إلـــى تغطية  املـــوســـم، بــاإلضــافــة 
الــتــي يقدمها موسم  الــضــوء على األنشطة  وتسليط 

الصيف في قطر من خال استضافة ممثلي املجلس 
الــوطــنــي لــلــســيــاحــة والـــشـــركـــاء فـــي مــخــتــلــف الــبــرامــج 
الـــحـــواريـــة، وكـــذلـــك الــتــغــطــيــة اإلخـــبـــاريـــة فـــي مختلف 

البرامج.
قــال راشـــد القريصي مــن املجلس الوطني للسياحة: 
يـــركـــز مـــوســـم الــصــيــف فـــي قــطــر عــلــى تــقــديــم تــجــربــة 
ســيــاحــيــة تــرفــيــهــيــة تـــنـــاســـب جــمــيــع أفـــــــراد الــعــائــلــة 
وتلبي مختلف األذواق، وبشراكتنا مع تلفزيون قطر 
الــبــرامــج  الـــرؤيـــة مــن خـــال  سنتمكن مــن تنفيذ هـــذه 
الــتــرفــيــهــيــة واملــســابــقــات املــوجــهــة لــأطــفــال والــكــبــار، 
الــضــوء على  الــشــراكــة فــي تسليط  كما ستساهم تلك 

العروض والفعاليات خال موسم الصيف.
وأضــاف: يعمل املجلس الوطني للسياحة بالتعاون 
مع جميع الشركاء من القطاعني الحكومي والخاص 
عــلــى تــطــويــر املــنــتــجــات والـــتـــجـــارب الــســيــاحــيــة الــتــي 
تــســاهــم فـــي الــتــعــزيــز مـــن مــكــانــة قــطــر عــلــى خــريــطــة 

السياحة العاملية.

وبهذه املناسبة قــال السيد مبارك العوامي، مساعد 
مدير تلفزيون قطر: إن انضمام برنامجني جديدين 
مــن فــئــة بــرامــج املــســابــقــات والــبــرامــج الترفيهية إلــى 
الخريطة البرامجية للتلفزيون، يأتي ضمن مساعينا 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي تـــعـــزيـــز نـــجـــاح مـــوســـم صـــيـــف قــطــر، 
مـــن خــــال الــجــمــع بـــني الــتــرفــيــه والــتــثــقــيــف واإلمـــتـــاع 
ــال عـــلـــى حــــد ســـــــواء، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــ ــفـ ــ لــلــكــبــار واألطـ
العاقة التفاعلية املتميزة التي تجمعنا بجمهورنا 
الــتــي تقام  الــكــرام فــي مختلف الفعاليات  ومتابعينا 

في الدولة.
ــي: الـــبـــعـــد الـــثـــقـــافـــي واالجـــتـــمـــاعـــي  ــوامــ ــعــ وأضــــــــاف الــ
والترفيهي هو محور خطة العمل خال موسم صيف 
قطر، حيث ركزنا على تعزيز املفاهيم اإليجابية من 
خال املسابقات الهادفة وكذلك على األنشطة العقلية 
ــراء مــشــاركــاتــهــم  ــ والــتــرفــيــهــيــة املــوجــهــة لــأطــفــال إلثــ
ــذا بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــذا املـــوســـم، هــ وتــجــاربــهــم خــــال هــ
تواجدنا في مختلف مواقع الفعاليات واالحتفاالت 

لنقل صورة كاملة عن الحضور والتفاعل الجماهيري 
واملشاركات املتواصلة في مختلف األنشطة املوجهة 
لــكــافــة شـــرائـــح املــجــتــمــع ســـــواء قــطــريــني أو مقيمني 

بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم.
يبث برنامج »أستديو املرح« يومي الجمعة والسبت 
فــي تــمــام الــســاعــة 5 مــســاًء ويــســتــمــر حــتــى الــســاعــة 6 
مــســاًء فــي بــث مباشر مــن ســاحــة اتــريــوم فــي املــرقــاب 
مول، والبرنامج من تقديم املتألق سعود املضاحكة، 
والذي يستضيف أكثر من 40 طفا على مدار اليومني.

املــري برنامج »الصيف فــي قطر«  ويــقــدم املــذيــع علي 
والذي يبث من قطر مول على الهواء مباشرة كل يوم 
جمعة مــن الساعة 9 مــســاًء وحتى الساعة 10 مساًء، 
حيث يحظى زوار قطر مول بفرصة للتنافس والفوز 
الــجــواز النقدية القيمة، كما سيكون  بمجموعة مــن 
هناك سحب في كل مرة يفوز من خاله 3 من الجمهور 
من غير املتسابقني بجائزة نقدية قيمتها 3000 ريال 

قطري لكل منهم.

الترفيه والتثقيف شعار برامج الصيف على تلفزيون قطر
بالتعاون مع »الوطني للسياحة«

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  
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ــــل« الــــــــذي تــــنــــاول  ــيـ ــ ــــوسـ أثــــــــار تــــقــــريــــر »لـ
تصنيف وزارة التنمية اإلداريــة والعمل 
والـــــشـــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة ملـــكـــاتـــب جــلــب 
األيدي العاملة ردود أفعال واسعة، سواء 
في مقر الــوزارة أو على مواقع التواصل 

االجتماعي.
ــان الــتــقــريــر قـــد كــشــف أن قـــرابـــة %67  وكــ
ــارج  ــدام فـــي قــطــر خـ ــقـ ــتـ ــن مــكــاتــب االسـ مـ
تــصــنــيــف الــــــوزارة بــتــقــســيــمــاتــه الــثــاثــة، 
وما يمكن أن ينتج عنه من آثار كانعدام 
ثــقــة الــعــمــاء بــهــذه املــكــاتــب، أو الــتــأثــيــر 
على اسعار التعاقد، وعــزوف املواطنني 
واملقيمني عــن املكاتب غير املصنفة إلى 
حد مطالبة بعض املواطنني بإغاق هذه 
املكاتب. ويشار إلى أن التصنيف تضمن 
الــدرجــة  فــي  ــاء 35 مكتبا  114 مكتبًا وجــ
األولى في حني جاء 64 مكتبا في الدرجة 
الـــثـــانـــيـــة و15 مــكــتــبــا فــــي الـــثـــالـــثـــة. وقــــال 
أصحاب مكاتب إن إدارة نظم املعلومات 
هي من قامت بالتصنيف وليست اإلدارة 
املختصة، ودون معايير مــحــددة، وبــدون 

التنسيق مع أصحاب املكاتب.
ونفى فواز الريس مدير إدارة االستخدام 
الـــتـــنـــمـــيـــة اإلداريــــــــــــة والـــعـــمـــل  ــي وزارة  ــ فـ
والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة ذلـــــك، مـــؤكـــدًا أن 
الــتــصــنــيــف  املـــخـــتـــصـــة أصــــــــدرت  اإلدارة 
وفــق معايير محددة، وأن دور إدارة نظم 
املـــعـــلـــومـــات اقــتــصــر عــلــى تــنــفــيــذ الــنــظــام 
الــذي من خاله يتم احتساب  اإللكتروني 

النقاط املرتبطة باملعايير.
إلــــى أن اإلدارة اســتــبــعــدت  الـــريـــس  ولــفــت 
لــم يمر على تأسيسها عام  املكاتب التي 
من التصنيف، وبالتالي فإن اعتماد 114 
 
ً
مكتبا فقط مــن أصــل 350 مكتبًا مسجا

يعد أمرًا طبيعيًا.

إمكانية تعديل التصنيف

وكــشــف الـــريـــس فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
لـــ »لــوســيــل« أنـــه بــإمــكــان أي مــن مكاتب 
االســـتـــقـــدام تــعــديــل تــصــنــيــفــهــم لــيــرتــفــع 
مـــن الــثــالــثــة إلــــى األولـــــى أو يــضــاف إلــى 
لــم يــتــم تصنيفه من  التصنيف إذا كـــان 

األســـــــاس، وذلـــــك بــمــجــرد الـــتـــواصـــل مع 
الــتــعــديــل وتــقــديــم  اإلدارة وعـــمـــل طــلــب 
البيانات املطلوبة، موضحًا أن ذلك يتم 

في أيام قليلة.

معايير التقييم

وحـــول معايير التقييم قــال مــديــر إدارة 
الـــتـــقـــيـــيـــم هــي  ــل  ــ ــوامـ ــ ــدام إن عـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ االسـ
عــــدد الــعــمــالــة املــســتــقــدمــة، عــــدد الــــدول 
املستقدم منها، نسبة الشكاوى إلى عدد 
املستقدمني، نسبة تصديق العقود إلى 
عــدد املستقدمني، عــدم وجــود مخالفات 
الــعــمــل 14 لسنة 2004، وقائمة  لــقــانــون 
مــكــاتــب االســـتـــقـــدام الــخــارجــيــة، مضيفًا 
أن اإلدارة تــراعــي عــدم وجـــود مخالفات 
ــقــــود، عـــدم  ــعــ تــتــعــلــق بــــعــــدم تـــصـــديـــق الــ
تنويع جنسيات االستقدام، كما أن تلقي 
الكثير من الشكاوى ضمن ذلــك، أو عدم 
االلــتــزام بــإرســال اإلحصائيات وتجديد 

البيانات الخاصة باملكتب للوزارة.
أنـــه يستحيل عــلــى سبيل  الــريــس  وبـــني 
املثال أن تصنف الــوزارة مكتبا يستقدم 
عمالة من دولــة واحــدة فقط، أو أن %85 
من عقوده غير مصدقة، أو أن لديه أكثر 

من 20 مخالفة.
املــــؤكــــدة  ــم  ــ ــــوائـ ــقـ ــ الـ الـــــريـــــس أن  وكــــشــــف 
ــالـــي  ــام الـــحـ ــعــ ــالــ ــة بــ ــاصــ ــخــ الـــنـــهـــائـــيـــة الــ
ستصدر نهاية ديسمبر القادم، مؤكدًا أن 
هذا التصنيف تجريبي لتعريف الشارع 
الـــقـــطـــري بـــاملـــكـــاتـــب، وتـــعـــريـــف أصــحــاب 

املكاتب لتعديل أوضاعهم.

مميزات التصنيف 

ــواز  ــزات الــتــصــنــيــف قـــــال فــ ــيـ ــمـ وحــــــول مـ
املـــكـــاتـــب املــصــنــفــة ستحظى  الـــريـــس إن 
الـــوزارة  بدعم ترويجي كبير مــن جانب 
ــتــــمــــاعــــات املـــلـــحـــقـــني الــعــمــالــيــني  ــــي اجــ فـ
ــة إلــى  ــافـ ــقـــادمـــني مـــن الــــخــــارج، بـــاإلضـ الـ
الـــتـــرويـــج لــهــم عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
لــلــوزارة فيس بــوك وتويتر  االجتماعي 
ــكــــل يــــــومــــــي، مــضــيــفــًا  واســــــتــــــغــــــرام بــــشــ
أنــــــه ســـيـــتـــم الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع غــــرفــــة قــطــر 
ــــب مــع  ــاتـ ــ ــكـ ــ لــــلــــتــــرويــــج أيـــــضـــــًا لـــــهـــــذه املـ
املستثمرين القادمني من الخارج والذين 

ستستضيفهم الغرفة.
ــــدد مـــديـــر إدارة االســـتـــقـــدام عــلــى أن  وشـ
التصنيف لصالح املواطن واملقيمني في 
قطر، كما أنه في صالح أصحاب املكاتب، 

ــوزارة تــعــمــل عــلــى تشجيع  ــ ــ الـ مـــؤكـــدًا أن 
ــزام بــاملــعــايــيــر  ــتـ ــا، لـــالـ ــهـ ــمـ املـــكـــاتـــب ودعـ
املـــطـــلـــوبـــة، فـــي إطـــــار حـــث املـــكـــاتـــب على 

تحسني جودة خدماتها. 
ـــدرة لـــلـــعـــمـــالـــة قـــال  وحـــــــول الــــــــدول املـــــصــ
ــنـــوعـــة  ــتـ ــة ومـ ــيــ ــافــ كــ الـــــــــــدول  ــــس أن  ــريــ ــ الــ

كالفلبني وبنجاديش وكينيا.

أسعار التعاقد

وحول ما أثير من املواطنني الذين أكدوا 
أن ذلك سيرفع أسعار التعاقد مع املكاتب 
الســـتـــقـــدام الــعــمــالــة املــنــزلــيــة، مــتــوقــعــني 
أن تــــرفــــع املـــكـــاتـــب املـــصـــنـــفـــة أســـعـــارهـــا 
بعد زيـــادة اإلقــبــال عليها والــعــزوف عن 
التعامل مع املكاتب الغير مصنفة، فقد 
نفى فواز الريس ذلك وقال أن التصنيف 
يــعــظــم الــتــنــافــســيــة بـــني املــكــاتــب خــاصــة 
أن سمعة مكتب االســتــقــدام ستكون من 
ضمن التصنيف ويعكسها عدد العمالة 
والـــتـــعـــاقـــدات، مـــؤكـــدًا أن اإلدارة تسعى 

لخفض األسعار.

الشفافية في التصنيف

وأكد أن هناك شفافية كبيرة في تصنيف 
املــكــاتــب والـــتـــي تــتــم إلــكــتــرونــيــًا بمجرد 
ــال بــيــانــات مــكــاتــب االســتــقــدام التي  إدخــ
يقومون بإرسالها بــاإلضــافــة للبيانات 

الــوزارة كالعقود املصدقة،  املتوفرة لدى 
وعـــنـــدمـــا تــطــبــق املـــكـــاتـــب هــــذه املــعــايــيــر 

ستأخذ ما تريده من تصنيف.

أصحاب المكاتب

ــرى كـــان أصـــحـــاب مكاتب  ومـــن جــهــة أخــ
االســتــقــدام قــد عــبــروا عــن عــدم ارتياحهم 
للتصنيف الذي أعلنت عنه الوزارة دون 
أي إشعار للمكاتب، وقالوا إن الوزارة لم 
تنسق مع املكاتب في هذا الشأن وهو ما 

نفته الوزارة.
وفوجئ أصحاب املكاتب بإعان الوزارة 
ــن الــتــصــنــيــف كـــمـــا وصـــلـــتـــهـــم رســـالـــة  عــ
أمـــس األول تــؤكــد أن التصنيف  نــصــيــة 
تجريبي ودعتهم ملراجعة قسم مكاتب 
االســتــقــدام فــي حــال وجــود أي استفسار 

أو تعديل تصنيف املكتب.
وأرسلت وزارة التنمية اإلداريــة والعمل 
والــشــؤون االجتماعية بــريــدا إلكترونيا 
ألصــحــاب املــكــاتــب أمـــس، تــوضــح فيه أن 
التقييم يقتصر على املكاتب التي تعمل 
منذ أكثر من سنة وأرســلــت اإلحصائية 

الكلية لإلدارة.
ــلـــس إدارة شـــركـــة  وقـــــالـــــت رئــــيــــس مـــجـ
العمادي لجلب األيدي العاملة الدكتورة 
ــة تـــؤكـــد أن  ــالـ ــمـــادي إن الـــرسـ ــعـ أمــيــنــة الـ
الــتــصــنــيــف تـــم بــطــريــقــة عــشــوائــيــة وأن 
ــداد تــصــنــيــف جــديــد،  ــإعـ ــوزارة تــقــوم بـ ــ ـــ ال
الـــوزارة تصنيف  مستغربة أن تستبعد 

مكاتب تعمل من 10 سنوات.
ــالــــة  نـــــص رســ ــادي أن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ وأضــــــافــــــت 
: »تعميم النسخة  الـــوزارة جــاء كالتالي 
الــتــجــريــبــيــة األولـــيـــة لــتــقــيــيــم وتــصــنــيــف 
عمل مكاتب االستقدام العاملة بالدولة 
من الــدرجــة األولــى حتى الــدرجــة الثالثة 
فـــي الــقــنــوات اإلعــامــيــة املــخــتــلــفــة وذلـــك 

باعتماد معايير التقييم املرفقة.
ونلفت سيادتكم بأن التقييم شمل فقط 
املــكــاتــب الــتــي أكــمــلــت 12 شــهــرا بــتــاريــخ 
31/ 12/ 2018م على األقــل من تأسيسها 
وقامت بإرسال اإلحصائية الكلية لعام 
2018م الــخــاصــة بــاالســتــقــدام. ملــزيــد من 
االســتــفــســار أو لطلب مــراجــعــة تصنيف 
املــكــتــب الـــخـــاص بــكــم يــمــكــنــكــم مــراجــعــة 
إدارة االستخدام قسم مكاتب االستقدام 

برج الهدي الدفنة الطابق األول«.
وأكــــــدت د.الــــعــــمــــادي أن هــــذا الــتــصــنــيــف 
ــاء بـــعـــض الـــشـــركـــات،  ــمــ ــر أســ ــ تــضــمــن ذكـ
ــم يــتــضــمــن الــكــثــيــر من  وهــــي جـــديـــدة ولــ
ــدم ومــر  ــ ــــرى مـــع أنــهــا األقـ الــشــركــات األخـ
على تأسيسها أكثر من 12 سنة، وهو ما 

أضر بسمعة ومصالح تلك الشركات !!.
وأكــدت د.العمادي أن عدم إدراج النسبة 
ـــ 67  ــقـــدر بــ األكــــبــــر مــــن املـــكـــاتـــب والــــتــــي تـ
% مـــن مــكــاتــب االســـتـــقـــدام فـــي تصنيف 
الوزارة يمكن أن يؤثر على استثماراتها 
ــة فــــي الــتــعــامــل  ــقـ ــثـ ــد عــــمــــاؤهــــا الـ ــقـ ــفـ ويـ
مــعــهــا، مــطــالــبــة وزارة الــتــنــمــيــة اإلداريــــة 
والــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة بتقليل 
الفجوة بينها وبني املكاتب والعمل على 

استشارتهم في مثل هذه األمور الهامة.

« يثير جدال واسعا.. فواز الريس: تقرير »

القائمة النهائية لتصنيف مكاتب االستقدام ديسمبر القادم

¶  فواز الريس 

¶  توقع ارتفاع األسعار نتيجة للتصنيف

¶  د. امينة العمادي

¶  تقرير لوسيل الذي نشر أمس
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الشركات التي لم 
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واصل ارتفاعاته الهامشية في جلسة األمس

0.7 مليار ريال 0.12 % ارتفاع المؤشر والرسملة تكسب 

ــة الـــتـــي  ــيــــولــ ــة الــــســ ــمـ ــيـ ــغـــت قـ ــلـ بـ
ــا ســـهـــم  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ اســـــــتـــــــحـــــــوذ عـ
مجموعة بنك قطر الوطني 
QNB خــالل جلسة تعامالت 
ــاء 17 يــولــيــو  ــ ــعـ ــ ــــس االربـ االمــ
بــمــا  ــال  ــ نـــحـــو 45.8 مـــلـــيـــون ريــ
يـــعـــادل نــحــو 12.59 مــلــيــون دوالر 
امــريــكــي، مــســتــحــوذا بــذلــك عــلــى حــصــة تــقــدر بنحو 
تـــداوالت قطاع البنوك والتي  46.86% مــن اجمالي 
قدرت سيولتها بنحو 97.8 مليون ريال بما يعادل 
امــريــكــي. وقــيــاســا على  نــحــو 26.87 مــلــيــون دوالر 
ــداولـــة خــــالل جــلــســة االمـــس  اجـــمـــالـــي الــســيــولــة املـــتـ
فــان سهم مجموعة QNB استحوذ على ما نسبته 
تساوي نحو 12.59% من االجمالي. وقد شهد قطاع 
الــبــنــوك والــخــدمــات املــالــيــة  تنفيذ 1312 صفقة من 
خــالل تـــداول كمية مــن االســهــم تــســاوي نحو 17.79 
مليون سهم. اما بالنسبة لسهم مجموعة QNB فقد 
شــهــد تسجيل كــمــيــة اســهــم مــتــداولــة تــســاوي نحو 

2.37 مليون سهم من خالل تنفيذ  159 صفقة.

مليون ريال   45.8
سيولة استحوذ 

QNB عليها سهم

لقطة

 أخبار وإفصاحات

حافظ املؤشر العام لبورصة قطر خالل 
جلسة تداوالت امس االربعاء 17 يوليو 
على سلسلة ارتفاعاته الهامشية التي 
سجلها خــالل االســبــوع الــجــاري، حيث 
ــتـــداوالت  تـــواصـــل تــســجــيــل هــــدوء فـــي الـ

نتيجة لعدة عوامل مختلفة.
 وقــد استقر املؤشر في أعقاب تــداوالت 
أمــــس عــنــد مــســتــوى 10,613.53 نقطة 
بنسبة ارتــفــاع تــســاوي 0.12% بعد أن 
كسب ما قيمته تقدر بـ 12.55 نقطة، في 
الــســوق نحو 582.3  حــن بلغت رسملة 
مــلــيــار ريــــــال، بــعــد ان كــســب ملـــا قيمته 
0.7 مليار ريــال مقارنة بتعامالت يوم 
ــا الـــســـيـــولـــة فـــقـــد اســتــقــرت  ــ الــــثــــالثــــاء. أمـ
ــا عــنــد مــســتــوى 172.8 مــلــيــون  بــــدورهــ
ــذلـــك 3.78% مــقــارنــة  بـ ريـــــــال، مــرتــفــعــة 
بــجــلــســة الـــثـــالثـــاء إلــــى ذلــــك فــقــد بلغت 
كمية األسهم املتداولة 42.2 مليون سهم 
فــي نهاية جلسة األمـــس، كما بلغ عدد 
املــنــفــذة 3952 صــفــقــة، مسجال  الــعــقــود 

تراجعا بنسبة %6.94.
ــراء بــالــنــســبــة  ــ ــشـ ــ ــلـــت تـــــــــداوالت الـ وســـجـ
للمساهمن القطرين تــراجــعــا مقارنة 
بــتــعــامــالت الـــبـــيـــع، حــيــث بــلــغــت نسبة 
الشراء 62.81% مقابل 68.32% إجمالي 

الــتــداول بالشراء  تــم  نسبة البيع، حيث 
عـــلـــى 42 شـــركـــة بــكــمــيــة أســـهـــم تـــقـــارب 
19.22 مليون سهم وبقيمة تقدر بنحو 
48.4 مليون ريــال، في حن كانت قيمة 
صفقات بيع املساهمن القطرين 69.1 
ــال وبكمية أســهــم 21 مليون  مــلــيــون ريـ

أمــا املــؤســســات القطرية املتمثلة  ســهــم. 
فـــي الـــشـــركـــات واملـــحـــافـــظ والــصــنــاديــق 
االســـتـــثـــمـــاريـــة فـــاشـــتـــرت بــقــيــمــة تــفــوق 
60.07 مليون ريال من خالل 7.5 مليون 
ــتــــداول عــلــى 22 شــركــة مقابل  ســهــم والــ
بــيــعــا بكمية  الــــتــــداول عــلــى 18 شـــركـــة 

إلــى نحو 4.4 مليون سهم  أسهم تصل 
تـــســـاوي 48.95 مليون  ــــداول  تـ وبــقــيــمــة 

ريال بيعا. 
إلى ذلــك، فقد نشط األفــراد الخليجيون 
شـــراء مــن خــالل الــتــداول على 14 شركة 
ــة تــــســــاوي 1.2  ــداولــ ــتــ بــكــمــيــة أســــهــــم مــ

مليون سهم بقيمة تجاوزت 3.5 مليون 
ــداول عـــلـــى 15 شــركــة  ــ ــتـ ــ ريــــــال مـــقـــابـــل الـ
الـــف ســهــم بقيمة  لــنــحــو 467.3  بــالــبــيــع 
املـــؤســـســـات  1.3 مـــلـــيـــون ريـــــــال. وعـــلـــى 
الــخــلــيــجــيــة الــتــي نــشــطــت بـــدورهـــا على 
عمليات الشراء بقيمة 3.7 مليون ريال 
مقابل 16.8 مليون ريال بيع حيث وقع 
الـــتـــداول شـــراء عــلــى 11 شــركــات بكمية 
أسهم تساوي 897.06 الف سهم والبيع 
عــلــى 10 شــركــات بكمية أســهــم تــســاوي 

3.5 مليون سهم.
ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، فــقــد تــــــداول األفـــــراد 
األجـــانـــب شــــراء عــلــى 40 شــركــة بكمية 
أســهــم نــاهــزت 7.5 مــلــيــون ســهــم بقيمة 
كـــانـــت  فـــــي حـــــن  ــلــــيــــون ريــــــــــال،  مــ  18.7
شــمــلــت عــمــلــيــات الــبــيــع عــلــى 39 شــركــة 
ــاوي 8.7 مـــلـــيـــون  ــ ــســ ــ تــ ــم  ــ ــهـ ــ ــيـــة أسـ ــكـــمـ بـ
ســـهـــم بــقــيــمــة 18.2 مـــلـــيـــون ريـــــــال. أمـــا 
بالنسبة للمؤسسات األجنبية املكونة 
ــن الـــشـــركـــات واملـــحـــافـــظ والــصــنــاديــق  مـ
الــتــداول على أسهم 21  االستثمارية تم 
شركة شــراء بكمية أسهم تــجــاوزت 5.7 
مليون سهم وبقيمة إجمالية تساوي 
نحو 38.2 مليون ريـــال، فــي حــن كانت 
عــمــلــيــات الــبــيــع عــلــى أســـهـــم 24 شــركــة 
ــاوزت ســـقـــف 4.04  ــجــ وبــكــمــيــة أســـهـــم تــ

مليون سهم وبقيمة 18.3 مليون ريال.

أحمد فضلي

ارتفاعا في المؤشر  % 0.52
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شــهــدت جلسة تــــداوالت امــس االربــعــاء 
17 يــولــيــو تــســجــيــل انـــتـــعـــاش فـــي قيم 
واحجام الــتــداوالت االمــر الــذي انعكس 
عــلــى املــــؤشــــرات الــقــطــاعــيــة الــــى جــانــب 
املــــؤشــــرات الــرئــيــســيــة، حــيــث تــبــايــنــت 
اتــجــاهــات املـــؤشـــرات بــن الــصــعــود في 
بعض القطاعات الرئيسية والقيادية 
مقابل انخفاض قطاعات اخرى بضغط 

من القياديات ضمن تلك القطاعات
ــلـــت املـــــــؤشـــــــرات الـــرئـــيـــســـيـــة  ــجـ وقـــــــد سـ
ارتـــفـــاعـــا طــفــيــفــا مــقــارنــة بــاملــســتــويــات 
املسجلة خالل الجلسات املاضية والتي 
شـــهـــدت انـــخـــفـــاضـــات هــامــشــيــة، حيث 
سجل ارتــفــاع مــؤشــر العائد االجمالي 
بنسبة 0.12% بعد ان كسب ما قيمته 
23.10 نقطة ليقفل املؤشر عند مستوى 
19,529.79 نقطة، في حن استقر مؤشر 
بورصة قطر الريان االسالمي السعري 
بــنــســبــة تــغــيــر تـــســـاوي 0.00% رغـــم ان 
خسر ما قيمته 0.08 نقطة ليغلق عند 
اقــفــل  نـــقـــطـــة. كـــمـــا  مـــســـتـــوى 2,395.48 
مــؤشــر بــورصــة قطر الــريــان االســالمــي 
عــنــد مــســتــوى 4,078.77 نقطة محققا 
ــرار بــقــيــمــة تـــســـاوي 0.14  ــقـ ــتـ قــيــمــة اسـ
نــقــطــة لــيــســجــل املـــؤشـــر نــســبــة تــســاوي 
0.00%، الــى ذلــك، فقد ارتــفــع مــن جهته 

مــؤشــر جميع االســهــم بنسبة تــســاوي 
املـــؤشـــر عــنــد مــســتــوى  لــيــغــلــق   %0.13
3,132.69 نــقــطــة مــســجــال قــيــمــة تغير 

تساوي 4.01 نقطة.
الــقــطــاعــيــة، فقد  لــلــمــؤشــرات  وبالنسبة 
ارتــــفــــع مــــؤشــــر جـــمـــيـــع اســــهــــم الـــبـــنـــوك 
املــالــيــة بنسبة 0.42% بعد  والــخــدمــات 
ان كسب ما قيمته 17.10 نقطة، ليدفع 
الــــى 4,124.53  الــــى االرتــــفــــاع  بــاملــؤشــر 
ــــع مـــؤشـــر جــمــيــع اســهــم  ــفـ ــ نـــقـــطـــة. وارتـ
الــخــدمــات والــســلــع االستهالكية  قــطــاع 
بــمــا نــســبــتــه 0.52% بــعــد ان كــســب ما 
قيمته 42.19 نقطة ليغلق املؤشر عند 
مــســتــوى 8,164.02 نــقــطــة. وانــخــفــض 
مـــؤشـــر جــمــيــع اســـهـــم صــنــاعــة بنسبة 
قــيــمــتــه 4.08  0.13% بــعــد ان خــســر مـــا 
ليقفل عــنــد مــســتــوى 3,200.70 نقطة. 
وتــــراجــــع مـــؤشـــر جــمــيــع اســـهـــم قــطــاع 
بــنــســبــة 1.63% بــعــد ان خسر  الــتــامــن 
مــا قيمته 52.82 نقطة ليغلق املــؤشــر 
عند مستوى 3,181.09 نقطة. وتراجع 
مـــؤشـــر جــمــيــع اســـهـــم قـــطـــاع الــعــقــارات 
بنسبة 0.05% بعد ان خسر في اعقاب 
نــقــطــة  تـــعـــامـــالت االمــــــس 0.78  جــلــســة 
ليدفع بــاملــؤشــر لــالغــالق عند مستوى 
1,555.66. وارتــفــع مؤشر جميع اسهم 

بــمــا نــســبــتــه 0.21% بعد  االتــــصــــاالت 
ان كــســب مــا قيمته 1.97 نقطة ليدفع 
ــــى مــســتــوى  ــاع الـ ــ ــفـ ــ ــــى االرتـ بـــاملـــؤشـــر الـ
نــقــطــة. وســجــل مــؤشــر جميع   948.41
اســـهـــم الـــنـــقـــل انـــخـــفـــاضـــا بـــمـــا نــســبــتــه 
0.56% بعد ان خسر مــا قيمته 14.53 
ــر الـــــى مــســتــوى  ــاملـــؤشـ نــقــطــة لـــيـــدفـــع بـ
الــــى 2,589.31  ــال عــنــد مــســتــوى  ــفــ االقــ

نقطة. 
الى ذلك، فقد قادت اسهم شركة الرعاية 
االرتــفــاعــات حيث ارتــفــع سهم الشركة 
بما نسبته 6.79%، يليها سهم شركة 
قطر لالسمنت بنسبة تساوي %1.92 
ــاري الــــذي  ــتـــجـ ــــن ثــــم ســـهـــم الـــبـــنـــك الـ ومـ
ارتفعت اسهمه بنسبة 1.86% ومن ثم 
اسهم بنك الدوحة بنسبة 1.12% ومن 
ثم اسهم شركة كهرباء وماء بما نسبته 
انــخــفــضــت  الـــتـــي  امــــا االســـهـــم   .%0.97
خـــالل جــلــســة تــعــامــالت امـــس االربـــعـــاء 
فهي كانت اسهم شركة العامة للتأمن 
بــنــســبــة 4.74% ومــــن ثـــم اســـهـــم شــركــة 
الــســيــنــمــا بــمــا نــســبــتــه 3.64% واســهــم 
شركة مخازن بما نسبته 2.19% ومن 
ثم اسهم شركة قطر بما نسبته %1.89 
ومــن ثــم اســهــم شــركــة املستثمرين بما 

نسبته %1.26.

قطاع الخدمات والسلع 
االستهالكية يقود االرتفاعات

359 مليون ريال صافي 
أرباح البنك األهلي للنصف األول 

2019 من 
ــلــــي عــن     أعـــلـــن الـــبـــنـــك األهــ
أربـــاح بقيمة  تحقيق صافي 
359.3 مليون ريــال للنصف 
األول مــن عــام 2019 بزيادة 
أو 6 مــايــن  قـــدرهـــا %1.7 
ريـــال مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا 

من العام املاضي. 
وصــــــــــــرح الـــــشـــــيـــــخ فـــيـــصـــل 
بـــن عــبــد الــعــزيــز بـــن جــاســم 
ثـــــانـــــي رئـــــيـــــس مــجــلــس  آل 
اإلدارة والعضو املنتدب للبنك 

النمو  النصف األول وخاصة  : نحن سعداء بأدائنا في 
ً
األهلي- قائا

بـــأداء مالي  البنك األهــلــي  الـــذي شهدناه فــي األعــمــال والـــودائـــع. يتمتع 
البنك األهلي على  النتائج قــدرة  متن تدعمه سيولة قوية، وتؤكد هذه 
البنك هذا  تحقيق نتائج مستدامة طويلة األجــل ملساهمينا. إستمر 
التصنيف  أهــم وكـــاالت  الــعــام بالحصول على تقييمات إيجابية مــن 

اإلئتماني الدولية.
: أود أن أشــكــر كــل مــن ساهم 

ً
 وأضـــاف رئــيــس مجلس اإلدارة قــائــا

إلــى مصرف قطر  أتــقــدم بالشكر  الــجــيــدة. كما  النتائج  بتحقيق هــذه 
املركزي على دعمه وإرشاده املتواصل لنا.«.

¶ الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
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خسائر فادحة تتكبدها اإلمارات بهبوط المبيعات وارتفاع التأمين

السفن تلجأ لشراء وقودها من سنغافورة بدال من الفجيرة

تــراجــعــت واردات مــركــز تــمــويــن السفن 
بميناء الفجيرة اإلماراتي بعد أن قررت 
الــشــركــات مالكة السفن تموين سفنها 
ــوانـــئ أخـــــرى بسبب  ــن الــــوقــــود فـــي مـ مـ
ــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف وزيـــــــــادة املـــخـــاطـــر.  ــفـ ــ ارتـ
ــة إن شـــركـــات  ــاريـ ــادر تـــجـ ــالــــت مــــصــ وقــ
الــشــحــن تـــحـــاول تــقــلــيــص الـــوقـــت الـــذي 
ــــط  تــقــضــيــه ســفــنــهــا فــــي الــــشــــرق األوسـ
نــــاقــــات  ــلــــى  بــــعــــدمــــا أدت هــــجــــمــــات عــ
إلــى رفــع تكلفة التأمني وتقليص  نفط 
مــشــتــريــات وقــــود الــســفــن مـــن الــفــجــيــرة 
وهي مركز لتموين السفن في اإلمارات 

العربية املتحدة.
ــك، تـــتـــحـــول الـــشـــركـــات  ــ وعــــوضــــا عــــن ذلــ
بــصــفــة أســاســيــة إلـــى ســنــغــافــورة أكــبــر 
مركز إلعادة التزود بالوقود في العالم 
ــود الـــســـفـــن بــيــنــمــا يــتــحــول  ــ ــ لــــشــــراء وقـ
الــــبــــعــــض ملـــــوانـــــئ أصــــغــــر مــــثــــل الـــهـــنـــد 

وسريانكا، بحسب املصادر.
ــادر إن تــكــلــفــة زيــت  ــالـــت ثـــاثـــة مـــصـ وقـ
الوقود العالي الكبريت بنسبة لزوجة 
380 سنتي ستوك في الفجيرة نزلت من 
عاوة بني 5 و10 دوالرات في املتوسط 
فـــوق ســنــغــافــورة فـــي مــايــو إلـــى خصم 
بـــني 30 و70 دوالرا خـــال األســبــوعــني 

األخيرين.
وقـــــــــــال مــــتــــعــــامــــل فـــــــي وقـــــــــــود الـــســـفـــن 

بــســنــغــافــورة يــعــمــل لـــدى شــركــة كبيرة 

لتجارة السلع األولية »خصم 50 دوالرا 

للطن عن سنغافورة؟ رخيص جدا، إذا 

ــــاوة املــخــاطــر  ــا اســتــطــعــت تــغــطــيــة عـ مـ

املرتبطة بالحرب«.

ورفـــضـــت جــمــيــع املـــصـــادر الــكــشــف عن 

هويتها بسبب سياسات الشركات.

أدت سلسلة من الهجمات على ناقات 

نفط منذ مايو في محيط خليج هرمز 

وخليج عمان إلى ارتفاع تكلفة التأمني 

مـــــن مــــخــــاطــــر الـــــحـــــرب ودفــــــــع شــــركــــات 

الـــذي تقضيه  الــوقــت  الشحن لتقليص 

سفنها في املنطقة ألقل زمن ممكن.

وقــــــال مــتــعــامــل فــــي ســـنـــغـــافـــورة »ثــمــة 

ــة عـــلـــى تـــجـــنـــب الــســفــن  ــ ــــحـ دالئـــــــل واضـ

للفجيرة، ويؤدي ذلك لزيادة الطلب في 

سنغافورة«.

ويدفع مالكو السفن تأمينا سنويا من 

املخاطر فضا عن عــاوة إضافية عند 
دخول مناطق عالية املخاطر. وتحسب 
ــعــــاوات املــنــفــصــلــة عــلــى حسب  ــذه الــ هــ

قيمة السفينة وملدة 7 أيام.
وحــــددت شــركــات الــتــأمــني عــلــى السفن 
العاوة اإلضافية ملدة 7 أيام عند نحو 
0.35% مقارنة مع 0.5% قبل أسبوعني. 
إلــى  وهـــذا يعني تكلفة إضــافــيــة تــصــل 
100 ألف دوالر للسفينة العماقة خال 

رحلة مدتها 7 أيام.
وقــال مسؤول تنفيذي بإحدى شركات 
سمسرة السفن في سنغافورة »عــاوة 
مخاطر الحرب هذه كابوس.. يتم اتخاذ 
القرار لكل حالة على حدة.. ولكل صفقة 

ظروفها وعلى أساسها تسير األمور«.
ــمـــت زيـــــــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى وقــــود  ــاهـ وسـ
ــافــــورة فـــــي ارتــــفــــاع  ــغــ ــنــ الــــســــفــــن فـــــي ســ
عـــــاوات ســــوق زيــــت الـــوقـــود فـــي آســيــا 
إلى مستويات عالية قياسية األسبوع 
ــــي، فــيــمــا يـــعـــانـــي املــــــــــوردون فــي  ــــاضـ املـ

سنغافورة من شح في املخزونات.
ــت الــــوقــــود  ــ ــات زيــ ــزونــ ــخــ ــعــــت مــ ــراجــ وتــ
فــي ســنــغــافــورة مــنــذ مــايــو مــع تقليص 
مــــوردي زيـــت الـــوقـــود مــخــزونــاتــهــم من 
ــريـــت قــبــل  ــبـ ــكـ ــت الـــــوقـــــود الــــعــــالــــي الـ ــ زيــ
الـــتـــحـــول ألنـــــــواع تـــحـــتـــوي عـــلـــى نــســبــة 
كبريت أقل بموجب قواعد عاملية لوقود 
الــســفــن مـــن املـــقـــرر الـــبـــدء فـــي تطبيقها 

العام املقبل.

رويترز - 

العملة األوروبية عند أدنى مستوى في أسبوع

1.3 % ارتفاع تضخم منطقة اليورو في يونيو

أظــهــرت بــيــانــات أمــس األربــعــاء ارتــفــاع 
أســـعـــار املــســتــهــلــكــني بــمــنــطــقــة الـــيـــورو 
فــــي يـــونـــيـــو بـــوتـــيـــرة أعــــلــــى قـــلـــيـــا مــن 
الــتــقــديــرات األولـــيـــة، عــلــى الــرغــم مــن أن 
معدلي التضخم الكلي واألســاســي ما 
إلــيــه  ــــذي يــســعــى  الـ املــســتــوى  زاال دون 

صانعو السياسات.
وقال مكتب اإلحصاءات التابع لاتحاد 
األوروبـــــــي )يــــوروســــتــــات( إن األســـعـــار 
الــبــالــغ عددها  الــيــورو  فــي دول منطقة 
ارتـــفـــعـــت 1.3% عــلــى أســـاس  19 دولـــــة 
ســنــوي فــي يــونــيــو، مــقــارنــة مــع تقدير 
أولــي نسبته 1.2%. وبلغ التضخم في 
مــايــو 1.2% وهــــو أدنــــى مــســتــوى منذ 
ــريــــل 2018. وعـــلـــى أســــــاس شـــهـــري،  أبــ
قــلــيــا  لـــتـــرتـــفـــع  ــــار %0.2  ــعـ ــ زادت األسـ
عــن تــوقــعــات الــســوق الــتــي أشــــارت إلــى 
ــتــــات  يــــوروســ لـــبـــيـــانـــات  ــا  ــقــ 0.1%، وفــ
املــــنــــشــــورة أمـــــــس. ويـــســـتـــهـــدف الــبــنــك 
املـــقـــرر أن تجتمع  املـــركـــزي األوروبــــــــي، 
لجنة سياسته النقدية األسبوع القادم، 
ــا يـــقـــل قــلــيــا  مـــعـــدال لــلــتــضــخــم عـــنـــد مــ
ــتـــات  ــة. وقــــــال يـــوروسـ ــئـ ــاملـ ــن اثـــنـــني بـ عــ
إن مــقــيــاس الــتــضــخــم األســـاســـي الـــذي 
يــأخــذه املــركــزي األوروبــــي فــي االعتبار 

عند اتخاذ قراراته املتعلقة بالسياسة 
الـــنـــقـــديـــة، والـــــــذي يــســتــثــنــي املـــكـــونـــات 
املتقلبة من األغذية والطاقة، بلغ %1.3 
فــي يونيو على أســاس سنوي بعد أن 
ــو. كـــانـــت تــقــديــرات  ــايـ ســجــل 1% فـــي مـ
يـــوروســـتـــات األولـــيـــة تــشــيــر إلـــى مــعــدل 
قدره 1.2% في يونيو. تأتي التعديات 
ــــادة أســعــار  بــعــد تـــســـارع طــفــيــف فـــي زيـ
الطاقة إلى 1.7% من 1.6%، وفي السلع 
ــة بـــالـــطـــاقـــة  ــطـ ــبـ ــرتـ ــر املـ ــيـ الـــصـــنـــاعـــيـــة غـ
إلـــى 0.3% مــن 0.2%. وتــراجــع تضخم 
إلــى %0.7  أســعــار السلع غير املصنعة 
الــبــالــغ 0.8%. على  مــن التقدير األولـــي 
صــعــيــد مــتــصــل، تــراجــع الـــيـــورو ألدنــى 

مستوى في أسبوع مقابل الدوالر أمس 
مــتــجــهــا صــــوب الـــحـــد األدنــــــى لــنــطــاقــه 
ــرا ســلــبــا بــتــوقــعــات  ــأثـ ــتـ هـــــذا الــــعــــام، مـ
الــنــقــديــة وتفضيل  الــســيــاســة  بتيسير 
لــلــدوالر. ويــقــول محللون  املستثمرين 
الــعــمــلــة  إن مـــن املــســتــبــعــد أن تــتــعــافــى 
املوحدة في األمد القصير قبل اجتماع 
البنك املركزي األوروبي األسبوع القادم 
املــحــتــمــل أن يكشف صانعو  حــيــث مــن 
الـــســـيـــاســـات عـــن خــطــط بـــشـــأن تحفيز 
ــــورو عــنــد  ــيـ ــ ــد. واســـتـــقـــر الـ ــديــ نـــقـــدي جــ
فـــي وقــت  تـــراجـــع  لــكــنــه  1.1212 دوالر 
إلــــى 1.1200 دوالر وهــــو أدنـــى  ســابــق 

مستوياته منذ 9 يوليو. 

50 مليار دوالر االستثمار الصيني 
غير المالي في النصف األول

بلغ حجم االستثمار الصيني املباشر غير املالي 
في النصف األول من العام الجاري 346.8 مليار 
يوان )50.4 مليار دوالر أمريكي(، ليحافظ على 
نموه واستقراره في 151 دولة ومنطقة عاملية، 

بزيادة 0.1% على أساس سنوي.
الــتــجــارة  لــبــيــانــات صـــــادرة عـــن وزارة  ووفـــقـــا 
الصينية، فإنه في يونيو فقط ارتفع االستثمار 
الــصــيــنــي املــبــاشــر غــيــر املـــالـــي بــنــســبــة %6.3، 

ليصل إلى 63.7 مليار يوان.
وأضــــافــــت الـــبـــيـــانـــات أن الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
الــفــتــرة مــا بني  قــامــت بــزيــادة استثماراتها فــي 
بــحــوالــي 6.8 مليار  املــاضــيــني  يــنــايــر ويــونــيــو 
الحزام  إلى 51 دولــة واقعة على  دوالر أمريكي 
والطريق، لتشكل نسبة 12.6% من اإلجمالي، 
كما وقعت مقاولة مشاريع بقيمة 63.64 مليار 
الــدول.. مشكلة %60.1  دوالر أمريكي مع هذه 

من اإلجمالي.
وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم االستثمار القادم 
إلى الصني من دول واقعة على الحزام والطريق 

بنسبة 8.5% على أساس سنوي.
وكــشــفــت الـــبـــيـــانـــات أن االســـتـــثـــمـــار الــصــيــنــي 
التأجير واألعــمــال  إلــى قطاعات  اتجه رئيسيا 
والــتــصــنــيــع والــبــيــع بــالــتــجــزئــة بـــاإلضـــافـــة إلــى 

املعلومات والتكنولوجيا.
من جهة أخــرى سجل صافي أربــاح الشركات 
الــصــيــنــيــة املــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة واملــــــــدارة مــركــزيــا 
يـــوان )حـــوالـــي 102.14 مليار  مــلــيــار   703.77
دوالر أمريكي( في النصف األول من هذا العام، 

بزيادة 8.6% على أساس سنوي.
ووفقا لبيانات صادرة عن لجنة مراقبة وإدارة 
األصول اململوكة للدولة في الصني، فإن إجمالي 
ــذه الـــشـــركـــات بـــلـــغ 14.5  ــ إيـــــــــرادات تــشــغــيــل هـ
الفترة، بارتفاع بنسبة  يــوان في ذات  تريليون 

5.9% على أساس سنوي.
وارتفع االستثمار في األصول الثابتة للشركات 
بــنــســبــة 8% مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة مـــن الــعــام 

املاضي ليبلغ 969.5 مليار يوان.
ــت الــبــيــانــات أن الـــشـــركـــات املــعــنــيــة في  ــافـ وأضـ
الحديد والصلب والتعدين وتوليد الطاقة والبناء 
أقــوى  العسكرية شــهــدت ربــحــيــة  والــصــنــاعــات 
في النصف األول، كما شهدت صناعات اآلالت 

والنقل نموا جيدا أيضًا في األرباح.
وذكرت بيانات لجنة مراقبة إدارة األصــول، أنه 
فــي يــونــيــو املــاضــي فــقــط ســجــل صــافــي الــربــح 
ارتــفــاعــا  لــلــدولــة  املــمــلــوكــة  الصينية  لــلــشــركــات 
 
ً
بــنــســبــة 8.4% عــلــى أســــاس ســـنـــوي، مسجال
قــيــاســيــا شــهــريــا بقيمة 158.49 مليار  رقــمــا 

يوان.

ارتفعت األصول االحتياطية للبنك املركزي األردني، بنسبة 2.3% على 
أساس شهري، في يونيو املاضي، إلى 11.533 مليار دينار )16.261 
مليار دوالر(. وكانت األصــول االحتياطية بلغت 11.274 مليار دينار 

)15.896 مليار دوالر( في مايو املاضي.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك املركزي، أمس، صعدت األصول 
االحتياطية على أساس سنوي بنسبة 3.6%، من 11.132 مليار دينار 

)15.696 مليار دوالر(، في يونيو 2018.
وبلغت قيمة األصول االحتياطية لألردن، حوالي 11.476 مليار دينار 

)16.181 مليار دوالر( بنهاية 2018.
وتغطي االحتياطات األجنبية لدى البنك املركزي األردنــي، مستوردات 

اململكة ملدة تقارب 7 أشهر.
بــدايــة 2016،  بالتأثر سلبا منذ  وبــدأ االحتياطي األجنبي فــي األردن 
بعد تباطؤ النمو في تحويالت املقيمني في الخارج، والدخل السياحي، 
ــي الــعــوامــل املــغــذيــة الحــتــيــاطــي الـــبـــالد من  واالســتــثــمــار األجــنــبــي، وهـ

العمالت األجنبية في اململكة.

أعلن بنك أوف أمريكا أمس ارتفاع أرباحه الفصلية 
عــشــرة بــاملــئــة فـــي الـــوقـــت الــــذي عــــززت فــيــه مــتــانــة 

االقتصاد األمريكي الطلب على القروض.
العادية  العائد لحملة األسهم  الربح  وارتفع صافي 
إلى 7.11 مليار دوالر أو 74 سنتا للسهم في الربع 
الثاني املنتهي في 30 يونيو من 6.47 مليار دوالر 

أو 63 سنتا للسهم قبل عام.
وصعدت اإليــرادات، دون احتساب صافي تكاليف 

الفائدة، نحو 2% إلى 23.08 مليار دوالر.
للبنك بقيمة 71  أربــاحــا  يــتــوقــعــون  كـــان محللون 
سنتا للسهم وإيــــرادات بقيمة 23.2 مليار دوالر 
ــي/إي/إس مــن رفينيتيف، لكن  ــ لبيانات آي/بـ وفقا 
ــام قابلة  ــ الــفــور مــا إذا كــانــت األرقـ لــم يتضح عــلــى 

للمقارنة.

ارتفاع األصول االحتياطية
 األردنية 2.3 % 

القروض ترفع أرباح 
بنك أوف أمريكا 

انخفضت أسعار املنازل في لندن بأسرع وتيرة في 10 سنوات تقريبا في مايو وفقا لبيانات أظهرت 
ستهدف من قبل بنك إنجلترا املركزي 

ُ
أيضا أن تضخم أسعار املستهلكني استقر عند املستوى امل

البالغ 2% للشهر الثاني على التوالي في يونيو.
وقال مكتب اإلحصاءات الوطني إن أسعار املنازل في العاصمة انخفضت 4.4% على أساس سنوي 

بما يمثل أكبر انخفاض منذ أغسطس 2009.
وفـــي اســتــمــرار لــفــتــرة ضــعــف فــي الــعــقــارات منذ 
الــتــصــويــت عــلــى خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتـــحـــاد 
األوروبــي قبل ما يزيد على 3 سنوات، تباطأ نمو 
أســعــار املــســاكــن فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة إلـــى %1.2 
أدنــى مستوى فــي 6 ســنــوات املسجل في  ليماثل 

فبراير.
لندن حاليا منخفضة %6.4  املــنــازل في  وأســعــار 

عن ذروتها املسجلة في يوليو 2017.
كما أظهرت بيانات منفصلة من مكتب اإلحصاءات 

الوطني استقرار تضخم أسعار املستهلكني.

انخفاض أسعار منازل 
لندن في مايو 

من هنا وهناك

بكين - قنا

عواصم - رويترز
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»مجلة بزنس إنسايدر األمريكية«

التراجع االقتصادي بين الحلم والحقيقة

السياسيون.

وبرغم أن بوير ربما مياال لحصول انخفاض في تكاليف 

ــان، ربـــمـــا يـــكـــون بــعــض األشـــخـــاص مـــن الــحــزبــن  ــكــ اإلســ

إلــى تقليل حظوظ  الديمقراطي والجمهوري لديهم ميول 

منافسيهم السياسين.

املنازل معقولة  الركود من أجل جعل ملكية  وامليول نحو 

بدرجة أكبر، هو نفس الشيء: بوير يرغب في نتيجة كلية 

تفيده هو ومن على شاكلته. ومن األنانية أن نرى العالم، 

ونتجاهل التكلفة البشرية الحقيقية للركود االقتصادي.
ومـــوجـــات الـــركـــود االقــتــصــادي تــكــون مــصــحــوبــة بنتائج 
كــارثــيــة على الــعــمــال بــوجــه عـــام، لكنها تــؤثــر بــشــدة على 
ــعــمــال الــهــامــشــيــن الـــذيـــن هـــم بــالــفــعــل أكــثــر فئة  مــعــظــم ال

يحتقرها املجتمع بالفعل.
ومعدل البطالة بن العمال الذين لم يحصلوا على دبلومة 
إلــى كافة  ارتــفــع بــصــورة كبيرة جــدا نسبة  قــد  الثانونية 
العمال فــي مــوجــة الــركــود األخــيــرة. وفــي مــوجــات الــركــود 
الجانب األكبر  العرقية قد تحملت  فــإن األقليات  األخــيــرة 
من املعاناة االقتصادية. ومعدل توظيف العمال السود قد 
تراجع من 5 نقاط عن نظرائهم من العمال البيض، إلى أكثر 
من 10 نقاط على مدار السنوات الثالث املاضية في أعقاب 

بداية الركود املاضي.
وبمعنى آخر فإن البطالة ال تلحق الضرر بأصحابها في 
وقت الركود فقط، لكن وبعد ذلك أيضا، وهو ما قد يكون 

مصحوبا بتداعيات كارثية طويلة األمد.

هـــذا األســـبـــوع أطــلــق »شـــن بـــويـــر« مـــراســـل مــجــلــة »مـــازر 
جونز« األمريكية واملقيم في سان فرانسيسكو، تغريدة 
التدوينات املصغرة  على حسابه الشخصي على موقع 
إنــه، ومعه سكان ســان فرانسيسكو،  قــال فيها  »تويتر«، 
للكثيرين منا« وذلــك في  أنه »حلم  الركود على  إلى  ينظر 
أنباء بشأن شركة تقدم سريرا مقابل  معرض رده على 

1200 دوالر شهريا.
وقال بوير إن الركود قد يكون مرغوبا فيه بالنسبة ملنطقة 

»الخليج« وذلك بسبب أن »تكلفة السكن ستتراجع«.
وإذا مــا تــحــدثــنــا بــعــدل وإنـــصـــاف بــشــأن بــويــر، نــجــد أن 
تصريحاته قد أطلقت بنبرة ســاخــرة، وأن رواد »تويتر« 
ســارعــوا إلــى اإلشـــارة إلــى الكيفية الــتــي بــدت مــن خاللها 

»نكتته« أو »ملحوظته«.
وفي عصر مليء باالستقطاب السياسي والثقافي، فإننا 
سرعان ما أصبحنا متفائلن إزاء االقتصاد الوطني القائم 
على أساس من نعتقد أنه يستحق اإلشادة أو اللوم على ما 
وصل إليه هذا الوضع االقتصادي. وثمة اختالف طفيف 
بن األمل في حصول ركود من أجل شراء منزل رخيص 
الثمن، واألمـــل فــي حصول ركــود حتى يعاني خصومك 

جورج بيركيس

“ الموظفون مثل الخيول، يحتاجون إلى الترويض ”

haiderdawood@hotmail.com

ترجمة – سمر عبد الرحمن

ماذا سيحدث للنفط 
إذا هبط الدوالر؟

الـــذي تشهده  االنــخــفــاض  أن  يــزعــم املحللون علنا 
ــــر وشــــيــــك. وبــالــطــبــع  ــي أمـ ــكـ ــريـ قــيــمــة الــــــــدوالر األمـ
العاملية  التجارة  سيكون مصحوبا بتداعيات على 
ــذا الــقــوة  ــ ــاط الــتــصــنــيــع والـــســـفـــر الـــعـــاملـــي وكـ ونـــشـ
الشرائية لألمريكين. كما أن هذا سيكون له أيضا 
العاملية. وإذا ما  الــخــام  تأثير مباشر على أســعــار 
فــإن سعر كل  العملة األمــريــكــيــة،  انخفضت قيمة 
من مزيج خام برنت القياسي العاملي، وخام غرب 

تكساس الوسيط سيرتفع ال محالة.
والنفط يتم بيعه دائما بالدوالر األمريكي. وكل من 
النفط األساسين-  مزيج برنت والــخــام- مؤشري 
يتم تداولهما بالعملة الخضراء. وحينما تنخفض 
قيمة الدوالر، يجب أن يرتفع سعر الخام إلى نفس 
القيمة التي يستحقها في السوق. وباملثل فعندما 
يــرتــفــع ســعــر الــــــــدوالر، فــــإن ســعــر الـــخـــام ينبغي 
الـــخـــام ال تعكس  ــار  ــعـ بــالــتــبــعــيــة. وأسـ أن تــتــراجــع 
الطفيفة في قيمة  أو  اليومية  التذبذبات  بالضرورة 
الدوالر، لكن التعديالت الكبيرة التي تشهدها قيمة 
العملة األمريكية ينبغي أن يتمخض عنها تغييرات 

مناظرة في أسعار الذهب األسود.
ــــرى يــجــب أن نــنــظــر إلــيــهــا وهــي  وثـــمـــة طــريــقــة أخـ
الكيفية التي ينظر من خاللها التاجر في العاصمة 
ــة. فــهــذا الــتــاجــر  ــى تــلــك املــســأل الــبــريــطــانــيــة لــنــدن إلـ
الذي يشتري ويبيع النفط بالدوالر، يفكر في تلك 
الجنيه اإلسترليني. واآلن فإن  إلــى  العملة بالنظر 
الجنيه  أو  يــســاوي 0.8 جنيه إسترليني،  ــــدوالر  ال

اإلسترليني يساوي 1.25 دوالر.
وســعــر مــزيــج خــــام بــرنــت الــقــيــاســي يـــســـاوي 67 
الــــدوالر-  تــراجــعــت قيمة  للبرميل. وإذا مــا  دوالرا 
ولتقل أصبحت تساوي 0.7 جنيه إسترليني، أو أن 
الجنيه اإلسترليني يساوي 1.43 دوالر، فإن التاجر 
فــي لــنــدن سيرغب فــي إنــفــاق مــزيــد مــن الـــدوالرات 
ــام بــرنــت. وربــمــا يــرغــب هــذا  عــلــى بــرمــيــل نــفــط خـ

التاجر في إنفاق 76.6 دوالر في البرميل.
ــدا لـــم تــكــن ســهــلــة. فعلى  وبــالــطــبــع فـــإن األرقـــــام أبــ
مدار الوقت الذي يتراجع فيه الدوالر، تؤثر قضايا 
وأحداث أخرى على سوق النفط. ولذا فإن التجار ال 
يمكنهم ربط التغيرات في أسعار النفط بالتغيرات 
الــــدوالر بشكل مــبــاشــر. وبمعنى أصــح  فــي قيمة 
فإنه إذا ما هبطت العملة األمريكية بصورة كبيرة، 
ينبغي أن يكون ثمة قوة مناظرة تدفع أسعار الخام 

ألعلى.

إلين آر. والد

كاتبة رأي في »فوربس«
»مجلة فوربس األمريكية«

ما هو الدين العام؟

مــنــذ بــعــض ســنــوات مــضــت، لــم نعتد فــي املنطقة أن 
نتحدث عن قضايا الديون السيادية كما هو حاصل 
اليوم، حيث كانت أسعار النفط تتجاوز الـ 100 دوالر 
للبرميل الواحد. وبالتالي لم تكن هناك من الصعوبات 
والــتــحــديــات فــي مــواجــهــة بــنــود املــصــروفــات السنوية 
أو املصروفات االستثمارية. واليوم  املدنية  لــلــوزارات 
املنطقة دخــلــت في  فــإن جميع دول  ــدون استثناء  وبـ
السياسية  لــألوضــاع  السيادية نتيجة  الــديــون  دوامـــة 
واالقــتــصــاديــة، والـــحـــروب الــتــي أشــعــلــتــهــا فــي بعض 

الدول العربية.
كــمــا أن الــكــثــيــر مــنــا لــم يــتــح لــه املــجــال لــالطــالع على 
أرقــــام الــديــن الــعــام لــلــدول فــي الــســنــوات املــاضــيــة إال 
النزر اليسير، ولم تكن الوسائل اإلعالمية في املنطقة 
القضايا ســـواء فــي الصحف املحلية  لــهــذه  تتعرض 
الــوســائــل اإلعــالمــيــة األخــــرى نتيجة للسياسات  أو 
الــتــي كــانــت تــديــر تلك الــوســائــل فــي الــعــقــود املاضية. 
الــيــوم، وأصبح  االعــتــبــارات تغيرت  ولــكــن جميع تلك 
الــضــرورة اإلفساح والتعامل بالشفافية مع هذه  من 
املسائل ليكون املواطن واملجتمع على علم بما يجري 
على الساحة املحلية والعاملية من تطورات اقتصادية 
ومالية في ظل الوضع الراهن، بعدما تراجعت أسعار 
النفط العاملية إلى أقل من النصف منذ منتصف عام 
2014 وحتى الــيــوم، األمــر الــذي يــؤدي إلــى مضاعفة 
لــلــدول، وخاصة فيما  التحديات االقتصادية واملالية 
الذي تضاعف  العام  الدين  التعامل مع  يتعلق بكيفية 

كثيرا خالل السنوات القليلة املاضية.
 Government فما هو الدين العام أو الدين السيادي
debt؟ وفقا للمصادر فإنه يمكن تعريف الدين العام 
على أنه حجم ديــون الدولة للمقرضن خــارج وداخل 
الدولة نفسها، ويمكن أن يكون هؤالء املقرضون إما 
أفرادًا أو شركات وحتى حكومات أخرى. فالدين العام 
هو األموال التي تقترضها الحكومات من املؤسسات 

أو من األفراد )في حالة وجود ادخارات كبيرة لديهم( 
ملواجهة أحــوال طارئة بغرض تحقيق أهــداف لتعزيز 
النفقات  أو لتغطية  العامة للحكومات  ــرادات  اإليــ بند 
ــعــامــة أو لــتــمــويــل مـــشـــروعـــات الــتــنــمــيــة أو ملــواجــهــة  ال
النفقات الجارية العادية. وغالبا ما تتم هذه العمليات 
من خــالل إصــدار سندات موجهة نحو املستثمرين 
أو دولــيــة مثل  لــألجــانــب بعمالت محلية  أو  املحلين 
الدوالر أو اليورو أو من خالل االقتراض من الصناديق 

اإلقليمية أو الدولية.
الــيــوم نــحــتــاج إلـــى تبني ســيــاســات تــغــّيــر مــن النظرة 
املــالــي على  املنطقة وتــعــزز مــن تصنيفها  تجاه دول 
مستوى املــؤســســات املــالــيــة الــدولــيــة، وذلـــك مــن خالل 
التي تم تبنيها لتحقيق  القطاعات االقتصادية  تنمية 
ــــذي ســوف  ــر ال ســيــاســات الــتــنــويــع االقـــتـــصـــادي، األمــ
يــســاعــد عــلــى تــعــزيــز مــرتــبــة االســتــثــمــار وتصحيح 
األوضــــــاع املــالــيــة لـــلـــدول. وهــــذا األمــــر يــتــطــلــب أيــضــا 
املــؤســســات  فـــي  ــالــــي  الـــفـــســـاد اإلداري واملــ مــكــافــحــة 
ــيـــة وضــــــــــرورة الــعــمــل  ــكـــومـ ــه الـــحـ ــبــ ــيـــة وشــ ــكـــومـ الـــحـ
ــفــــاق، مـــع االســتــغــنــاء عن  بــســيــاســات الــتــرشــيــد واإلنــ
تنفيذ بعض البنود غير الضرورية، بجانب استغالل 
العمل واملجاالت  الوطنية في جميع قطاعات  الكوادر 
ــراء إصـــالحـــات هيكلية في  ــ املــتــاحــة، وإجـ اإلنــتــاجــيــة 
الخاص  للقطاع  النشاط االقتصادي، وإفساح املجال 
الخليجي للمساهمة في النشاط االقتصادي ليتمكن 
مــــن تـــوفـــيـــر فـــــرص عـــمـــل، مــــع الـــعـــمـــل عـــلـــى مــحــاربــة 
البيروقراطية في املؤسسات الحكومية التي تؤدي إلى 

نفور االستثمارات املحلية واألجنبية.
ــام املــتــعــلــقــة بــاملــديــونــيــات  ــ كــمــا أن الــقــيــام بــنــشــر األرقـ
نــوعــا من  الــوســائــل اإلعــالمــيــة، يخلق  فــي  الحكومية 
املواطنن بضرورة االتجاه  العام والثقافة لدى  الوعي 
نحو االدخار من اآلن لكي ال يستمروا في الديون على 

املستوى الرسمي بل الشخصي أيضا.

د. حيدر اللواتي

باحث في الشؤون االقتصادية - عمان

» ترجمة - »

قضية

أقوال

تحليل

قراءات
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بريطانيا ترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج سبتمبر

إيران تنفي التفاوض على برنامجها الصاروخي
تابع: »إال أن الوكالة األمريكية فّسرت هــذه الجمل على أساس 
إيــران بالتفاوض حــول برنامجها الدفاعي  أنها تعّبر عن رغبة 

الصاروخي«.
واســتــطــرد بــيــان ممثلية طــهــران لـــدى األمـــم املــتــحــدة، مــؤكــًدا أن 
»الصواريخ اإليرانية غير قابلة للتفاوض إطالقا مع أي أحد أو 

أي دولة وفي أي وقت كان«.
وأمـــس األول قــال وزيـــر الــخــارجــيــة األمــريــكــيــة، عقب تصريحات 
ظريف، »ألول مرة قال اإليرانيون إنهم مستعدون للتفاوض حول 

برنامجهم الصاروخي«.
كــذلــك اعتبر الرئيس دونــالــد تــرامــب أنــه تــم »إحـــراز تــقــدم« فيما 

يتعلق بإيران.
غير أن الوكالة اإليرانية قالت إن تلك التصريحات جــاءت بناء 

على مزاعم أسوشييتد برس.
الــثــالثــاء، لقاء مــع ظريف  وأجـــرت قناة »إن بــي ســي« األمريكية، 
خالل زيارته إلى نيويورك، حيث قال إن باب التفاوض »مفتوح 

على مصراعيه« إذا رفعت الواليات املتحدة العقوبات عن إيران.
على صعيد آخر أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنها سترسل 
الــتــوتــرات في  إلــى الخليج، وســط تصاعد  سفينة حربية ثالثة 

املنطقة مع إيران.
ونقلت قناة »سكاي نيوز« البريطانية عن الوزارة، مساء الثالثاء، 

قولها إن الخطوة ال عالقة لها بأزمة إيران الحالية.
إلــى  الــفــرقــاطــة »HMS Kent« ســتــتــوجــه  فــــإن  املـــصـــدر  وبــحــســب 

املنطقة منتصف سبتمبر املقبل لضمان استمرار الوجود األمني 
البحري البريطاني.

وقال إن السفينة البريطانية »مونتروز« املتمركزة بشكل دائم في 
الخليج ستدخل اآلن قاعدة البحرية امللكية في البحرين لحوالي 

3 أو 4 أسابيع من أجل أعمال صيانة.
وتابع أنه من املتوقع أن تصل املدمرة »دانــكــان« املتجهة حالًيا 
إلى الخليج بداية األسبوع املقبل، لتوفير اإلغاثة وتجنب حدوث 

فجوة في األسطول البريطاني.
واألســـبـــوع املـــاضـــي، أعــلــنــت الـــدفـــاع الــبــريــطــانــيــة أنــهــا سترسل 
ــكــــان« إلــــى الــخــلــيــج لــتــحــل مــحــل األصـــغـــر حــجــًمــا  الــفــرقــاطــة »دنــ

»مونتروز« التي ستعود إلى البحرين إلجراء الصيانة الدورية.
وتصاعد التوتر بني طهران ولندن عقب إعالن األخيرة اعتراض 
قــوارب إيرانية ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وهــو ما 

نفته األخيرة.
وأعلنت بريطانيا على خلفية ذلــك رفــع مستوى األمــن املالحي 
للسفن التي ترفع العلم البريطاني التي تمر عبر املياه اإليرانية 

في الخليج إلى املستوى الحرج.
يشار أنه في 4 يوليو الجاري، أعلنت حكومة جبل طارق التابع 
لبريطانيا إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام اإليراني إلى سوريا، 

واحتجازها وحمولتها.
ا لإلفراج عن الناقلة اإليرانية وهو أن 

ً
ا وضعت لندن شرط

ً
والحق

تحصل على ضمانات بعدم وجهتها لسوريا.

¶ طهران ترفض التفاوض على برنامجها الصاروخي

نفت السلطات اإليرانية، أمس األربعاء، 
تقارير تتحدث عن استعدادها للتفاوض 

حول برنامجها الصاروخي، مؤكدة أن برنامجها 
الصاروخي الدفاعي »غير قابل للتفاوض 

ا«. جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء 
ً

إطالق
»إرنا« املحلية )رسمية( عن بيان صادر عن 

ممثلية إيران لدى األمم املتحدة.
وذكر البيان أن إيران »تفند استنباط وكالة أنباء 
أسوشييتد برس من تصريحات وزير الخارجية 
محمد جواد ظريف، خالل املقابلة التي أجرتها 

معه قناة إن بي سي«.
وأضاف البيان: »وزير الخارجية )ظريف( كان 

قد قال إن أرادت الواليات املتحدة التحدث 
حول الصواريخ فعليها ابتداء وقف بيع األسلحة 
التي تشمل صواريخ أيضا لحكومات املنطقة«.

عواصم - وكاالت

ليبيا ترحل شقيق منفذ هجوم 
مانشستر إلى بريطانيا

الليبية طرابلس  قالت قوة في العاصمة 
كـــانـــت تــحــتــجــز شــقــيــق مــفــجــر انــتــحــاري 
يشتبه بأنه ساعد في التخطيط لهجوم 
ــا فــــــي مـــديـــنـــة  ــيــ ــائــ ــنــ ــــدف حــــفــــال غــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
مانشستر البريطانية عام 2017 إنه جري 

ترحيله من ليبيا أمس األربعاء.
 وفجر سلمان العبيدي، وهــو بريطاني 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 22 عــامــا وولــــد ألبــويــن 
لــيــبــيــني، نــفــســه فــــي نـــهـــايـــة حـــفـــل أحــيــتــه 
املــغــنــيــة األمـــريـــكـــيـــة أريــــانــــا جــــرانــــدي في 
ــذه مـــــتـــــشـــــددون فــي  ــفــ ــنــ ــوم يــ ــ ــجـ ــ أدمـــــــــى هـ

بريطانيا منذ 12 عاما.
إلــــى مــقــتــل 22 شخصا  الـــهـــجـــوم   وأدى 

وإصابة أكثر من 500.

 وكانت بريطانيا طالبت بترحيل شقيقه 
ــدرت الـــشـــرطـــة مــذكــرة  ــ هـــاشـــم بــعــدمــا أصــ
اعتقال بحقه بتهمة القتل والــشــروع في 

القتل والتخطيط لتفجير.
 لــكــن طــرابــلــس مــاطــلــت طــويــال فــي تنفيذ 

الطلب.
 وقال املتحدث باسم قوة الــردع الخاصة 
الــتــي كــانــت تحتجز هــاشــم »أؤكــــد لــك أن 
هاشم اآلن في الجو في طريقه الى اململكة 
املتحدة... تم تسليمه وفقا لحكم محكمة«.

 وأضـــاف املــتــحــدث، الـــذي طلب عــدم نشر 
اســـمـــه نـــظـــرا لــحــســاســيــة األمــــــــر، أن أمـــر 
الــتــرحــيــل صـــدر مــن مــكــتــب الــنــائــب الــعــام 
بــنــاء عــلــى حــكــم مــن محكمة االســتــئــنــاف. 
ــوزارة الــعــدل فــي طرابلس  وأكـــد مــصــدر بــ

عملية الترحيل.

 ولــم تــصــدر وزارة الداخلية البريطانية 
تعليقا على األمر.

 قالت شرطة مقاطعة مانشستر في بيان 
إنها تنتظر نتيجة طلب الترحيل.

ــافــــت »إجــــــــــراءات الـــتـــرحـــيـــل جـــاريـــة   وأضــ
ونحن ممتنون للسلطات الليبية لنظرها 

في طلبنا«.
 واعـــتـــقـــلـــت قـــــوة الـــــــردع الــــخــــاصــــة، وهـــي 
ــافــــحــــة اإلرهــــــــــاب  ــكــ ــا مــ ــهـ ــتـ ــمـ ــهـ جــــمــــاعــــة مـ
والـــجـــريـــمـــة مـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة املــعــتــرف 
بها دوليا في طرابلس، هاشم بعد وقت 
قــصــيــر مـــن الــتــفــجــيــر لــالشــتــبــاه فـــي أنــه 

ساعد في التخطيط للهجوم.
الــقــوة حينها إن سلمان وهاشم   وقــالــت 
سافرا جوا معا إلى ليبيا في أبريل 2017، 
ثـــم عــــاد ســلــمــان إلــــى بــريــطــانــيــا لتنفيذ 
ــنـــا في  الــهــجــوم فـــي قـــاعـــة مــانــشــســتــر أريـ

مايو .
ــواب فـــي الــبــرملــان الــبــريــطــانــي   وخــلــص نــ
الـــعـــام املـــاضـــي إلــــى أن جـــهـــاز املــخــابــرات 
الداخلية )إم.آي 5( أضــاع فرصا محتملة 

ملنع التفجير.
ــــة  ــيـ ــ ــــالمـ ــن تــــنــــظــــيــــم الــــــــدولــــــــة اإلسـ ــ ــ ــلـ ــ ــ  وأعـ
الــهــجــوم عــقــب التفجير،  مــســؤولــيــتــه عــن 
لــكــن األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة تــتــعــامــل مـــع هــذا 

اإلعالن دوما بشك.
إلــى بريطانيا   وهــاجــرت أســرة العبيدي 
إبــــان حــكــم مــعــمــر الـــقـــذافـــي وانــتــقــلــوا من 
ــنــــدن إلــــــى مـــنـــطـــقـــة فـــالـــوفـــيـــلـــد بــجــنــوب  لــ
مانشستر. وعاد والدا الشقيقني إلى ليبيا 

بعد اإلطاحة بالقذافي في عام 2011. ¶ حادثة مانشستر 2017 )ارشيفية(

طرابلس - رويترز

مقتل دبلوماسي تركي 
في أربيل وأنقرة تتوعد بالرد

قتل نائب القنصل التركي ومرافقه أمس بإطالق نار في أربيل، كبرى مدن كردستان 
»الرد املناسب«  العراق، فيما توعدت أنقرة التي تمتلك قواعد عسكرية بشمال العراق، بـ

على هذا االعتداء الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه بعد.
أربيل لوكالة فرانس بــرس طالبًا عــدم كشف هويته إن نائب  وقــال مصدر في شرطة 
القنصل التركي قتل أمس »في هجوم مسلح استهدف القنصل وموظفي القنصلية، عند 

تواجدهم في أحد مطاعم أربيل«، الفتًا إلى أن منفذ الهجوم الذ بالفرار.
وكان املصدر نفسه أشار في حصيلة أولية إلى مقتل 3 أشخاص، لكن بيان األسايش 
)قوات األمن الداخلي الكردية(، أكد مقتل »موظف في القنصلية التركية وأحد املواطنني، 

 عن اصابة شخص ثالث بجروح«.
ً
فضال

 عن صاحب املطعم 
ً
من جهتها، أكدت وكالة »األناضول« الحكومية التركية لألنباء، نقال

الذي وقع فيه الحادث، أن املهاجم كان وحيدًا، وبلباس مدني، يحمل مسدسني، وأطلق 
النار مباشرة على موظفي القنصلية التركية.

وأشار شهود عيان إلى نشر حواجز أمنية في املكان وفي محيط منطقة عينكاوه التي 
تعتبر مركزًا تجاريا ومزدحمًا في أربيل.

املناسب  التركية إبراهيم كالني »سنقوم بالرد  الرئاسة  املتحدث باسم  أنقرة، قال  وفي 
على منفذي هذا الهجوم الجبان«، لكن من دون تحديد من يقف وراء الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، الذي وقع في شمال العراق، حيث 
يتواجد متمردون أكراد إيرانيون وأتراك.

لكن املتحدث باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني ديار دنير نفى أن يكون 
للحزب عالقة بالهجوم.

وفي نهاية مايو، شنت تركيا املجاورة للعراق، هجومًا جويًا وبريًا على املناطق الجبلية 
في شمال العراق، مستهدفة مخابئ حزب العمال الكردستاني. وبدأت املرحلة الثانية من 

هذه العملية يوم الجمعة املاضي.
الكردستاني،  العمال  وتؤكد تركيا مــرارا مشروعية غاراتها الستهداف مخابئ حزب 
الذي يخوض من العام 1984 تمردا ضد أنقرة، وتصنفه األخيرة وحلفاؤها الغربيون 

»منظمة إرهابية«.
وبدأ العديد من الخبراء العراقيني بالفعل اإلشارة إلى مسؤولية حزب العمال الكردستاني 
عن الهجوم. ويلفتون خصوصًا إلى إمكانية أن تكون العملية انتقامًا ملقتل قياديني في 

حزب العمال الكردستاني مؤخرًا خالل غارات تركية.
»الهجوم الشنيع على أعضاء القنصلية  ودانت السفارة األميركية في بغداد ما وصفته بـ

التركية في أربيل«.
وأضافت »نعرب عن تضامننا في الدفاع عن سالمة الدبلوماسيني األجانب والبعثات 

الدبلوماسية في العراق«.
وخالل شهر مايو املاضي، سقطت صواريخ على املنطقة الخضراء املحصنة في بغداد، 
التي تضم مقار سفارات عدة أبرزها الواليات املتحدة وبريطانيا، ثم خرجت تظاهرات 
إلــى مسألة حماية  االنــتــبــاه  املــاضــي، مــا لفت  البحرين فــي يونيو  أمـــام ســفــارة  عنيفة 

الدبلوماسيني والقنصليات في العراق.
العام 2017،  الدولة اإلسالمية نهاية  أعلنت »النصر« على تنظيم  التي  وتعهدت بغداد، 

حماية املمثليات الدبلوماسية على أرضها.
وفي مايو املاضي، سحبت واشنطن دبلوماسييها غير األساسيني من سفارتها في 

بغداد وقنصليتها في أربيل، في سياق التوترات مع إيران املجاورة.

¶ انتشار أمني عقب الحادثة

أربيل - أ ف ب
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بعد هجومين على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط

طائرات حوثية تستهدف مطار »جازان« مجددًا
قـــــالـــــت جــــمــــاعــــة الـــــحـــــوثـــــي الـــيـــمـــنـــيـــة 
املتحالفة مع إيران إنها شنت هجوما 
بـــطـــائـــرات مــســيــرة عــلــى مــطــار جــــازان 
فــي جــنــوب غـــرب الــســعــوديــة فــي وقــت 
مبكر أمس األربعاء في إطــار تصعيد 
لــهــجــمــات عــبــر الــــحــــدود فـــي الـــصـــراع 

املستمر منذ أربعة أعوام.
 وقال التحالف الذي تقوده السعودية 
ــي الـــيـــمـــن إنـــه  ــــارب الـــحـــوثـــيـــن فــ ــــحـ ويـ
اعــــــتــــــرض وأســــــقــــــط طــــــائــــــرة مـــســـيـــرة 
إلـــى أهـــداف  للحوثين كــانــت متجهة 

مدنية في جازان.
ــوات  ــ ــ ــم قـ ــ ــاســ ــ  وأوضـــــــــــــح املـــــتـــــحـــــدث بــ
الــحــوثــيــن الــعــمــيــد يــحــيــى ســريــع في 
بيان مقتضب على صفحته بفيسبوك 
أن الــطــيــران املــســيــر نــفــذ صــبــاح أمــس 
ــار جــــــازان  ــطــ ــة عـــلـــى مــ ــ ــعـ ــ عـــمـــلـــيـــة واسـ
.2K اإلقليمي بعدد من طائرات قاصف
الــطــائــرات استهدفت  وبـــن ســريــع أن 
أهدافا عسكرية مهمة في املطار، مؤكدا 
أصابت األهـــداف بدقة، باإلضافة إلى 

تعطل املالحة الجوية في املطار.
وشــــدد املــتــحــدث أن هــــذا االســتــهــداف 
يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره 

املستمر على الشعب اليمني.
وكان سالح الجو املسير قد نفذ، مساء 
الثالثاء، عملية واسعة باتجاه مطار 
جازان اإلقليمي وعمليتن هجوميتن 
ــك خـــالـــد  ــلــ ــدة املــ ــ ــاعـ ــ جــــديــــدتــــن عـــلـــى قـ

الجوية في مدينة خميس مشيط في 
العمق.

ـــاء أمـــــــــس، أن  ــســ ــ وأوضـــــــــــح ســــــريــــــع، مـ
العملية الواسعة باتجاه مطار جازان 
اإلقــلــيــمــي أصــابــت مــرابــض الــطــائــرات 

بال طيار في املطار.
وأشار إلى أن هذه العمليات تأتي ردًا 
ــعــــدوان حــيــث بلغت  عــلــى اســـتـــمـــرار الــ
ــــالل ال12 ســاعــة  الـــجـــويـــة خــ ــه  ــ ــاراتـ ــ غـ

ــدد تـــحـــذيـــره  ــ ــ املـــاضـــيـــة 19 غــــــــارة. وجـ
بالقول »كلما استمر النظام السعودي 
في تصعيده وعدوانه وحصاره كلما 
كانت عملياتنا مستمرة ومتصاعدة 

وفي توسع مستمر«.
وأكدت مراكز رصد جوية تعطل حركة 
املالحة في مطار جازان اإلقليمي بعد 
اســتــهــدافــه. وكــثــف الــحــوثــيــون، الــذيــن 
يــســيــطــرون عــلــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء، 

هجماتهم في الشهور القليلة املاضية 
ــلــــى أهــــــــــداف فـــــي الــــســــعــــوديــــة. ورد  عــ
التحالف باستهداف مــواقــع عسكرية 
ــة فــــي أنـــحـــاء  ــاصـ تـــابـــعـــة لــلــجــمــاعــة خـ

صنعاء.
 ويــهــدد تصاعد العنف اتفاقا ترعاه 
األمـــم املــتــحــدة على وقــف إطـــالق النار 
وســحــب الـــقـــوات مـــن مــديــنــة الــحــديــدة 
الساحلية التي أصبحت العام املاضي 

الــحــرب عندما حــاول التحالف  محور 
السيطرة على مينائها الذي يعد خط 
ــداد الرئيسي للحوثين وشريان  اإلمـ

حياة ملالين اليمنين.
 وقــالــت األمـــم املــتــحــدة يــوم االثــنــن إن 
أطــــراف الــحــرب اتــفــقــت عــلــى إجــــراءات 
ــفــــرض وقــــــف إطــــــــالق الـــنـــار  ــدة لــ ــ ــديـ ــ جـ
وتيسير انسحاب القوات من الحديدة.
ووصل غريفيث، الثالثاء، إلى صنعاء، 
ضمن جولته الجديدة إلحياء مساعي 
ــفــــاق  ــثــــرة وتـــطـــبـــيـــق اتــ ــتــــعــ الـــــســـــالم املــ
الحديدة، التي توصلت إليه الحكومة 
ــــي ديــســمــبــر  وجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــن، فـ

املاضي.
وكــثــفــت الــجــمــاعــة مـــؤخـــرا هــجــمــاتــهــا 
ــرة والــــصــــواريــــخ  ــيــ ــســ بــــالــــطــــائــــرات املــ
متوسطة املدى على أهــداف سعودية، 

سيما مطاري جازان وأبها.
ــبــــتــــمــــبــــر 2014، يـــســـيـــطـــر  ومــــــنــــــذ ســ
الــحــوثــيــون عــلــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة 

محافظات.
يــــدعــــم تــحــالــف  ــارس 2015،  ــ ــ مـ ومــــنــــذ 
ــارة  ــ ــجــ ــ ــــري عـــــــربـــــــي، تـــــــقـــــــوده الــ ــكـ ــ ــــسـ عـ
الـــســـعـــوديـــة، الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
مــواجــهــة الــجــمــاعــة، فـــي حــــرب خلفت 
ــوأ في  ــ ــاّدة هـــي األسـ ــ ــة إنــســانــيــة حـ أزمــ

العالم، حسب األمم املتحدة.
 وأســـفـــرت الـــحـــرب عـــن مــقــتــل عــشــرات 
ــــن إلــــــى شــفــا  ــــاليـ ــــت املـ ــعـ ــ األلـــــــــوف ودفـ

املجاعة.

»العسكري« وقوى الحرية يوقعان 
اتفاقًا سياسيا لحكم السودان

وقع املجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى 
ــــالن الــحــريــة والــتــغــيــيــر اتــفــاقــا ســيــاســيــا أمــس  إعـ
اتــفــاق لتقاسم السلطة يهدف  ــار  األربـــعـــاء فــي إطـ
إلــى الديمقراطية بعد 3 عقود من  الــبــالد  النتقال 

الحكم االستبدادي.
وجــرى التوقيع باألحرف األولــى على االتفاق في 
الـــخـــرطـــوم فـــي حـــضـــور وســيــطــن أفــريــقــيــن بعد 
ليلة من املحادثات لالنتهاء من بعض تفاصيله، 
لتنتهي بذلك تكهنات استمرت أليام حول مصير 
االتـــفـــاق الـــذي جـــرى اإلعــــالن عــنــه فــي وقـــت سابق 

هذا الشهر.
واســـتـــقـــرار الــــســــودان مــســألــة مــهــمــة ألمــــن منطقة 
تمتد مــن الــقــرن األفــريــقــي إلــى ليبيا وهــي منطقة 

مضطربة يمزقها الصراع والتنازع على السلطة.
ويــهــدف االتــفــاق إلــى تمهيد الــطــريــق أمـــام انتقال 
سياسي بعدما أطاح القادة العسكريون بالرئيس 
ــر فـــــي أبـــــريـــــل فـــــي أعــــقــــاب  ــيـ ــشـ ــبـ الــــســــابــــق عــــمــــر الـ

احتجاجات على حكمه استمرت ألسابيع.
وقــالــت مجموعة أطــبــاء على صلة باملعارضة إن 
128 شخصا على األقل قتلوا في حملة قمع بدأت 
عــنــدمــا فــرقــت قــــوات األمــــن اعــتــصــامــا للمحتجن 
أمــام وزارة الدفاع في وسط الخرطوم في يونيو. 
الــقــتــلــى 61  الـــصـــحـــة أن حــصــيــلــة  ــرت وزارة  ــ ــ وذكـ
شــخــصــا. وهـــــدد الـــخـــالف الــســيــاســي بـــن الـــقـــادة 
الــعــســكــريــن واملــحــتــجــن بـــانـــزالق الـــســـودان الـــذي 
يــعــيــش فــيــه 40 مــلــيــون شــخــص نــحــو مـــزيـــد من 
العنف قبل أن يتمكن الوسيطان األفــريــقــيــان من 

تقريب وجهات النظر بن الطرفن.
وأشـــــاد الــفــريــق أول مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو، نــائــب 
رئيس املجلس العسكري االنتقالي، باالتفاق وقال 
ــه يــفــتــح عــهــدا جـــديـــدا مـــن الــشــراكــة بـــن الــقــوات  إنـ
املــســلــحــة، ومـــن بينها قــــوات الــدعــم الــســريــع شبه 
الــعــســكــريــة الــتــي يـــقـــودهـــا، وتــحــالــف إعــــالن قــوى 

الحرية والتغيير املعارض.
ــال إبــراهــيــم األمــــن وهـــو قـــيـــادي فـــي الــتــحــالــف  وقــ
املـــعـــارض إن االتـــفـــاق يــبــشــر بــمــرحــلــة جـــديـــدة من 

اعتماد الشعب السوداني على نفسه.
وقال بعد مراسم توقيع االتفاق »نحن نريد وطنا 

مستقرا... ألننا عانينا الكثير«.
وقال الوسيط اإلثيوبي محمود درير إن السودان 
بـــحـــاجـــة لــلــتــغــلــب عـــلـــى الـــفـــقـــر ودعــــــا إلـــــى شــطــب 
لــلــدول الداعمة  الــســودان مــن قائمة أمريكية  اســم 

لإلرهاب.
ويواصل الجانبان العمل على وثيقة دستورية من 

املنتظر توقيعها يوم الجمعة.
الـــذي تــم التوصل  اتــفــاق تقاسم السلطة  بموجب 
له في وقت سابق هذا الشهر، وافق الطرفان على 
االشتراك في إدارة البالد من خالل مجلس سيادي 

في فترة انتقالية تزيد قليال عن ثالث سنوات.
واتفقا أيضا على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة 
وإجراء تحقيق دقيق وشفاف ومستقل في أحداث 

العنف.
وبحسب االتفاق، يتشكل املجلس السيادي من 11 
عضوا بينهم خمسة عسكرين يختارهم املجلس 
العسكري وخمسة مدنين يختارهم تحالف قوى 
إعالن الحرية والتغيير باإلضافة إلى عضو مدني 

آخر يتفق عليه الجانبان.
ــة الــــــدســــــتــــــوريــــــة واجــــــبــــــات  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ وســـــتـــــحـــــدد الـ

ومسؤوليات املجلس السيادي.
وسيتولى الجيش رئاسة املجلس في أول 21 شهرا 
مـــن الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة بــيــنــمــا ســيــتــولــى املــدنــيــون 

رئاسته خالل املدة املتبقية وهي 18 شهرا.
وبــــــات االتــــفــــاق مـــحـــل شـــكـــوك عـــنـــدمـــا بــــــرزت إلـــى 
السطح خــالفــات جــديــدة األســبــوع املــاضــي بسبب 
طــلــب املــجــلــس الــعــســكــري مــنــح حــصــانــة قضائية 
ألعضائه. وطلب املجلس العسكري أيضا احتفاظ 
ــقـــرارات  املــجــلــس الــســيــادي بــصــالحــيــات اتـــخـــاذ الـ

النهائية وليس الحكومة.

الشركات أنكرتها ولم تعلن دولة ملكيتها

أمريكا غير متأكدة من ظروف 
اختفاء ناقلة النفط اإلماراتية

قــال مــســؤولــون أمريكيون إنهم ليسوا واثقن 
مـــمـــا إذا كــــانــــت إيــــــــران احـــتـــجـــزت نـــاقـــلـــة نــفــط 
وسحبتها إلى املياه اإليرانية أم أنها أنقذتها 
بعد أن واجهت عطال فنيا مثلما تؤكد طهران، 
مما يخلق حالة من الغموض في وقت تتصاعد 
فيه التوترات في الخليج. في تلك األثناء ال يزال 
الــغــمــوض يلف ملكية الناقلة املختفية، إذ لم 

تعلن أي دولة أو شركة ملكيتها.
الناقلة )ريــاح( من على خرائط رصد  واختفت 
حركة السفن عندما أغلق جهاز اإلرسال بها في 
مضيق هرمز يــوم 14 يوليو. وكــان آخــر موقع 
رصدت فيه قبالة ساحل جزيرة قشم اإليرانية 

في املضيق.
إلــى مياهها  إيــران إنها سحبت سفينة  وتقول 
اإلقــلــيــمــيــة مــن املــضــيــق بــعــد أن أرســلــت إشـــارة 
استغاثة. ولــم تذكر طــهــران اســم السفينة لكن 
الــتــي يطابق  الــوحــيــدة  )الـــريـــاح( هــي السفينة 

سجل حركتها ما جرى وصفه.
وقــــال مــســؤول أمــريــكــي طــلــب عـــدم الــكــشــف عن 
الناقلة في املياه اإلقليمية  هويته إنه يبدو أن 
اإليرانية، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك 

ألن إيران تحتجزها أم ألنها أنقذتها.
ــــي وقــــــت دعــــــت فــيــه  ــمــــوض فـ ــغــ ــي هــــــذا الــ ــ ــأتـ ــ ويـ

واشنطن إلى تأمن أكبر للسفن في الخليج.
وكـــانـــت إيـــــران قـــد هــــددت بـــالـــرد عــلــى احــتــجــاز 
بريطانيا لناقلة نفط إيرانية اتهمتها بانتهاك 
ــا. ووصـــف  ــة عــلــى ســــوريــ ــفـــروضـ الـــعـــقـــوبـــات املـ

الله علي خامنئي  آيــة  الزعيم األعــلــى اإليــرانــي 
الخطوة البريطانية بأنها »قرصنة«.

إيـــران املسؤولية  الــواليــات املتحدة  كما حملت 
عن هجمات على ناقالت في الخليج منذ مايو، 

وهو ما تنفيه طهران.
ويــقــول خــبــراء شــحــن إن الــعــقــوبــات األمــريــكــيــة 
على إيران التي تهدف إلى وقف صادراتها من 
النفط أدت إلــى زيــادة في الحركة غير املعتادة 
للناقالت بعيدا عن خطوط املــالحــة، إذ تبحث 
ــارات ســـريـــة لــتــصــديــر نــفــطــهــا.  ــســ ــران عــــن مــ ــ ــ إيـ
وتـــزايـــد إغــــالق الــســفــن ألجـــهـــزة تــحــديــد املــوقــع 
أثـــنـــاء نــقــلــهــا الــنــفــط بــحــرا إلخـــفـــاء مــســاراتــهــا. 
كما زاد اعتماد إيـــران على أســطــول مــن السفن 
ــراء  ــ ــتـــي تـــعـــن ســـحـــب بــعــضــهــا إلجـ الـــقـــديـــمـــة الـ

إصالحات طارئة.
ومــمــا يــزيــد مـــن الــغــمــوض املــحــيــط بالسفينة 
ــة مـــالـــكـــهـــا فــلــم  ــرفـ ــعـ ــة مـ ــوبـ ــعـ ــــو صـ املــــفــــقــــودة هـ
ــة أو شـــركـــة مــلــكــيــتــهــا لــهــا حتى  ــ تــعــلــن أي دولـ
اآلن. وأفـــادت تقارير أولــيــة أنها إمــاراتــيــة. لكن 
مسؤوال إماراتيا قال لرويترز إن الناقلة ليست 

مملوكة لإلمارات وال تديرها اإلمارات.
الناقلة هــي شركة  أنــهــا تــديــر  والــجــهــة املسجل 
بـــرايـــم تـــانـــكـــرز فـــي اإلمـــــــــارات. وقـــالـــت الــشــركــة 
لرويترز إنها باعت الناقلة لشركة موج البحر 
ومقرها اإلمــارات. وقال موظف في موج البحر 
لرويترز إن الشركة ال تملك الناقلة لكنها كانت 
تــديــرهــا مــنــذ شــهــريــن وإنـــهـــا اآلن تــحــت إدارة 
شركة كــيــه.آر.بــي بتروليم. ولــم يتسن لرويترز 

الحصول على تعليق من كيه.آر.بي بتروليم.

دبي - رويترز

الخرطوم - رويترز

وكاالت - 
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الخميس 15 ذو القعدة 1440 هـ ــ 18 يوليو 2019

أوقعت قرعة التصفيات اآلسيوية لكأس 
العالم 2022 وكــأس آسيا 2023 منتخبنا 
ــا 2019 ضــمــن  ــيـ ــــأس آسـ الـــوطـــنـــي بـــطـــل كـ
املجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات 
عــمــان والــهــنــد وأفــغــانــســتــان وبــنــغــادش 
وذلك خال حفل سحب القرعة الذي أقيم 
امس، في مقر االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

بالعاصمة املاليزية كواالملبور.
وتــم وضــع منتخبنا في املستوى األخير 
حتى ال تتعارض مبارياته في التصفيات 
مــــع مـــشـــاركـــتـــه فــــي بـــطـــولـــة كـــوبـــا أمــريــكــا 
2020 والتي ستقام في كل من األرجنتني 

وكولومبيا الصيف املقبل.
وتنص قوانني قرعة التصفيات املشتركة 
ـــ40 املــشــاركــة  ــ ــ عــلــى تــقــســيــم املــنــتــخــبــات ال
إلـــى خمسة مــســتــويــات عــلــى أن تــضــم كل 
ـــ8 خــمــســة  ــ ــ مـــجـــمـــوعـــة مــــن املـــجـــمـــوعـــات الـ
مــنــتــخــبــات. وتــقــول الــقــوانــني إن أصــحــاب 
ــــى وأفـــضـــل أربــعــة  املـــراكـــز الــثــمــانــيــة األولــ
الــثــانــي ستتأهل  املــركــز  منتخبات تحتل 
مــبــاشــرة إلـــى كـــأس آســيــا 2023 واملــرحــلــة 
إلـــى كــأس  املــؤهــلــة  املقبلة مــن التصفيات 

العالم 2022 املقررة في قطر.
ويمنع التقاء منتخبني من ذات املستوى 
فـــي مــجــمــوعــة واحــــــدة، إذ يــجــب أن تضم 
كل مجموعة منتخبا من كل مستوى من 

املستويات الخمسة.
وتم توزيع املنتخبات املشاركة في الدور 
الــثــانــي عــلــى 8 مــجــمــوعــات، بحيث تضم 
كل مجموعة خمسة منتخبات. تتنافس 
بنظام الدوري املجزأ من مرحلتني، وتقام 
مــنــافــســات هـــذا الــــدور خـــال الــفــتــرة مــن 5 

سبتمبر 2019 ولغاية 9 يونيو 2020.
وبــالــعــودة إلـــى املــجــمــوعــات الــتــي أســفــرت 
ــى  عــنــهــا الـــقـــرعـــة، ضــمــت املــجــمــوعــة األولــ
املــنــتــخــب الـــســـوري مــع الــصــني، والــفــلــبــني، 
ومــــالــــديــــف، وغـــــــــوام.. وضـــمـــت املــجــمــوعــة 
الثانية منتخبات، األردن، والكويت، إلى 

جانب أستراليا، وتايوان، ونيبال.
وفـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة حــلــت منتخبات 
العراق، والبحرين إلى جانب إيران، وهونج 
ــا.. وضـــمـــت املــجــمــوعــة  ــبـــوديـ ــمـ كـــونـــج، وكـ
الــســعــوديــة،إلــى جانب  الــرابــعــة منتخبات 
مــنــتــخــبــي فــلــســطــني، والـــيـــمـــن، بــاإلضــافــة 

ألوزبكستان، وسنغافورة.
أمـــا فـــي املــجــمــوعــة الــخــامــســة فــقــد ضمت 
مـــنـــتـــخـــبـــات، نــــجــــاديــــش، عــــمــــان، الـــهـــنـــد، 
ــة  ــمـــوعـ أفــــغــــانــــســــتــــان، قــــــطــــــر.. وفــــــــي املـــجـ
ــان،  ــابـ ــيـ الــــســــادســــة جــــــاءت مـــنـــتـــخـــبـــات، الـ
قــيــرغــيــزســتــان، طــاجــيــكــســتــان، مــيــانــمــار، 

منغوليا.
ـــــــا املـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة فـــقـــد ضــمــت  وأمـ
مــنــتــخــبــات اإلمـــــــــارات، فــيــتــنــام، تــايــانــد، 
مـــالـــيـــزيـــا، إنـــدونـــيـــســـيـــا.. وفــــي املــجــمــوعــة 
الثامنة حلت منتخبات كوريا الجنوبية، 
لــبــنــان، كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، تــركــمــانــســتــان، 

سيريانكا.
أما بالنسبة لتصنيف املنتخبات املشاركة 
في القرعة فقد كان كاالتي املستوى األول: 
إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، 
ــة، الــــصــــني..  ــوديــ ــعــ ــســ ــر، اإلمـــــــــــــارات، الــ ــطــ قــ
ــعــــراق، أوزبــكــســتــان،  املــســتــوى الـــثـــانـــي: الــ
ــنــــان، قـــرغـــيـــزســـتـــان،  ــبــ ــان، لــ ــ ــمـ ــ ســـــوريـــــا، عـ

فيتنام، األردن.
ــلــــســــطــــني، الــــهــــنــــد،  ــــوى الـــــثـــــالـــــث: فــ ــتـ ــ ــسـ ــ املـ
الــبــحــريــن، تــايــانــد، طاجيكستان، كوريا 
ــبـــني... ــلـ ــفـ ــه، الـ ــيـ ــبـ ــايـ ــة، الــــصــــني تـ ــيـ ــالـ ــمـ الـــشـ
الــرابــع: تركمانستان، ميانمار،  املستوى 
هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، املالديف، 
الـــكـــويـــت، مـــالـــيـــزيـــا.. املـــســـتـــوى الــخــامــس: 
إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، 

بنغادش، منغوليا، غوام، سريانكا.

الــفــرق تحضيراتها للموسم  تــواصــل 
الجديد 2019 / 2020 والذي  الكروي 
ســيــفــتــتــح بــلــقــاء الـــســـد والـــدحـــيـــل في 
ــــأس الـــشـــيـــخ جـــاســـم )كــــأس  نـــهـــائـــي كـ
ــر( 17 أغـــســـطـــس املـــقـــبـــل، قــبــل  الـــســـوبـ
االنــطــاقــة املــرتــقــبــة لـــلـــدوري الــقــطــري 
الــقــدم )دوري نجوم QNB( يوم  لكرة 

22 من نفس الشهر.
وفــي هــذا اإلطـــار توجهت امــس بعثة 
الـــقـــدم بـــنـــادي أم  لــكــرة  الــفــريــق األول 
صــــال إلــــى هــولــنــدا إلقـــامـــة املــعــســكــر 
الــتــحــضــيــري لــلــمــوســم الــجــديــد تحت 
املـــــــــدرب اإلســــبــــانــــي راؤول  إشـــــــــراف 

كانيدا.
ويستمر املعسكر ملدة ثاثة أسابيع، 
حيث تعود بعثة الفريق إلى الدوحة 

بتاريخ 8 أغسطس املقبل.
وسوف يخوض أم صال 4 مباريات 
املباراة  إذ سيلعب  وديــة في املعسكر 
ــة األولــــــى أمـــــام فـــريـــق ســبــارتــا  الــــوديــ
روتـــــــــردام الـــهـــولـــنـــدي فــــي 21 يــولــيــو 
الــجــاري، واملــبــاراة الثانية أمــام فريق 
أوترخت في 25 منه، واملباراة الثالثة 
ــام فـــريـــق أوس فـــي 30 مـــن الــشــهــر  ــ أمـ

نـــفـــســـه، واملـــــــبـــــــاراة الـــــوديـــــة الـــرابـــعـــة 
واألخــيــرة أمـــام فــريــق بلو جيل فــي 6 

أغسطس املقبل.
ــل اســـــتـــــعـــــدادات فـــريـــق  ــواصــ ــتــ كــــمــــا تــ
ــه  ــاتــ ــبــ ــدريــ ــة مــــــن خــــــــال تــ ــيــ ــانــ ــحــ ــشــ الــ
الـــيـــومـــيـــة بـــقـــيـــادة املــــــدرب اإلســـبـــانـــي 
جـــوزيـــه مـــورســـيـــا الـــــذي قــــاد الــفــريــق 
 QNB نــجــوم بـــدوري  الــبــقــاء  لتحقيق 

خال املوسم املاضي.
وتـــــقـــــام الــــتــــدريــــبــــات الــــيــــومــــيــــة عــلــى 
مـــاعـــب الــــنــــادي مـــنـــذ انـــطـــاقـــهـــا فــي 
ــاري وســتــتــواصــل  مــطــلــع الــشــهــر الـــجـ
حــتــى مــوعــد ســفــر الــبــعــثــة إلـــى تركيا 
ــدا إلـــــى مـــديـــنـــة /كـــوجـــالـــي/  وتــــحــــديــ
إعــداد خارجي  فــي معسكر  لانتظام 
اللمسات  الفني  الجهاز  يضع خاله 
العودة  الفريق قبل  األخيرة لتجهيز 
إلــى الــدوحــة وخــوض غــمــار الـــدوري.. 
ومــن املــقــرر أن يــخــوض الفريق خال 
مــعــســكــره الــتــركــي 4 مـــبـــاريـــات وديـــة 
ســتــشــكــل لـــلـــمـــدرب مـــورســـيـــا فــرصــة 

للوقوف على مستوى أداء الفريق.
ويـــرفـــع الــشــحــانــيــة شــعــار االســتــقــرار 
الـــســـر فـــي تحقيقه  الــــذي شــكــل كــلــمــة 
لــنــتــائــج طــيــبــة فـــي املـــوســـم املـــاضـــي.. 
الــجــهــاز  عــلــى  اإلدارة  حــيــث حــافــظــت 

الــفــنــي، كــمــا حــافــظــت عــلــى ثــاثــة من 
ــم  ــرفـــني األجـــــانـــــب األربـــــعـــــة وهـ ــتـ ــحـ املـ
كـــيـــســـي امــــانــــجــــوا وألــــــفــــــارو مــيــخــيــا 
ــا، فــيــمــا تــعــكــف إدارة  وريـــبـــني ســـوالقـ
ــــث عـــــــن بــــديــــل  ــحـ ــ ــبـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ الــــــــنــــــــادي عـ

للمهاجم كاوديو لوسيانو.
جدير بالذكر أن طموحات الشحانية 
املاضي من  ارتفع سقفها في املوسم 
الــبــحــث عـــن نــقــاط الـــهـــروب مـــن شبح 
الــهــبــوط وضــمــان الــبــقــاء إلـــى احــتــال 
مقعد في منطقة الدفء وتحديدا في 
وســـط الــتــرتــيــب، حــيــث أنــهــى الــفــريــق 
مــوســمــه الــتــاريــخــي بــاملــركــز الــســابــع 
برصيد 27 نقطة محققا 7 انتصارات 

و6 تعادالت، مقابل 9 هزائم.
الفريق األول لكرة  من جانبه يواصل 
الــقــدم بــنــادي الــســد تــدريــبــاتــه املكثفة 
في معسكره الخارجي بمدينة أولوت 
اإلسبانية، والذي سيستمر لغاية 29 
يــولــيــو الـــجـــاري اســـتـــعـــدادا لــلــمــوســم 

الجديد.
املدير  التدريبات تحت إشراف  وتقام 
الــفــنــي تــشــافــي هــيــرنــانــديــز وطــاقــمــه 
الــفــنــي الــجــديــد، وســط مــشــاركــة قوية 
الذين انضموا  الدوليني  الاعبني  من 
للفريق في رحلة السفر إلى إسبانيا.

األندية تواصل تحضيراتها للموسم الكروي الجديد

العنابي بالمجموعة الخامسة 
في التصفيات اآلسيوية لمونديال قطر واآلسيوية

4 مباريات ودية في معسكره بهولندا »أم صالل« يخوض 

بجانب منتخبات عمان والهند وأفغانستان وبنغالدش

¶  معسكر هولندي يجهز ام صالل للموسم الجديد

¶  أبطال آسيا

الدوحة -  

كوااللمبور - قنا

أعلن االتحاد الدولي لكرة اليد جدول مباريات بطولة العالم لألندية أبطال القارات »سوبر 
الفترة من 27 ولغاية 31  اليد، والتي تستضيفها السعودية خالل  جلوب 2019« لكرة 

أغسطس املقبل بمشاركة 10 أندية من بينها الدحيل القطري.
النهائي بمواجهة صعبة مع  الــدور ربــع  البطولة من  الدحيل مــشــواره في  وســوف يبدأ 
املقبل  الثالثاء 27 أغسطس  يــوم  البطولة  اللقب«. وتنطلق  برشلونة اإلسباني »حامل 
بلقاءين في الدور التمهيدي يجمعان جامعة سيدني األسترالي مع كييل األملاني ومضر 
السعودي مع نيويورك سيتي األمريكي، فيما تقام مباريات الدور ربع النهائي في اليوم 
الفائز من مباراة مضر  املقدوني مع  فــاردار  التالي األربعاء 28 أغسطس حيث يلتقي 
الــســعــودي مــع نــيــويــورك سيتي األمــريــكــي ويلعب الــزمــالــك املــصــري مــع الفائز مــن لقاء 
السعودي مع تاوباتي  الوحدة  جامعة سيدني األسترالي مع كييل األملاني كما يلتقي 
الـــدور قبل  مــبــاراتــا  أن تقام  القطري مــع برشلونة اإلســبــانــي، على  البرازيلي والــدحــيــل 
النهائي يوم الخميس 29 أغسطس واملباراة النهائية يوم السبت 31 أغسطس. وسيشارك 
الحادية والعشرين  البطولة اآلسيوية  البطولة ممثال آلسيا بعد فوزه بلقب  الدحيل في 
لألندية أبطال الدوري لكرة اليد التي أقيمت في الكويت شهر مارس املاضي بعد فوزه في 
املباراة النهائية على الوكرة بنتيجة 22 / 21. وكانت النسخة األخيرة من البطولة أقيمت 
في الدوحة العام املاضي، وقد توج برشلونة اإلسباني بطال لها للمرة الرابعة في تاريخه 

بعد فوزه في املباراة النهائية على فوخس برلني األملاني بنتيجة 29 / 24.

ستعرض beIN SPORTS مباشرة وحصريًا مباراة نهائي بطولة كأس األمم األفريقية 
توتال مصر 2019 التي تجمع بني الجزائر والسنغال.

 beIN البطولة مباشرة وحصريًا على قنوات أكثر من 600 مليون مشاهد  وقــد تابع 
SPORTS، وسيزداد هذا العدد أكثر مع انطالق املباراة النهائية لهذه البطولة التي تعد أكثر 
بطوالت كأس األمم األفريقية تشويقًا ومتعة حتى اآلن. حجز املنتخب الجزائري، بقيادة 
النجم رياض محرز، مكانه في املباراة النهائية للبطولة بعد أن هزم املنتخب النيجيري يوم 
األحد. وقد سجل نجم نادي مانشستر سيتي ركلة حرة مذهلة في الدقيقة 95 من عمر 
املباراة ليحصد بهذه الركلة فوز منتخبه وتأهله لنهائي البطولة للمرة الثالثة في التاريخ 
الكروي للمنتخب الجزائري. ومن جانبها هزمت السنغال الفريق التونسي، الذي حاول 
الثانية في تاريخ نهائي  للمرة  النهائية  املباراة  لها في  جاهدًا الصمود، وحجزت مكانًا 
بطولة كأس األمم األفريقية. وسيستمتع جماهير كرة القدم بفرصة مشاهدة املواجهة 
املباشرة بني النجمني، رياض محرز وساديو ماني، في سعيهما للفوز ورفع كأس بطولة 
الــدوري اإلنجليزي  األمم األفريقية. وقد تواجه الالعبان سابقًا في املنافسة على بطولة 
املمتاز. وستقوم beIN بتغطية مباراة نهائي بطولة كأس األمم األفريقية توتال مصر 
النهائية  للمباراة  انــتــاج beIN مخصص  الــيــوم، مــع 12 فيلما وثائقيا مــن  2019 طــوال 
قــنــوات beIN SPORTS HD MAX 1 و2 والقناة  الــجــزائــر، كما ستعرض  ومنتخب 

اإلخبارية أكثر من 75 ساعة من البرامج حول البطولة وحول منتخب الجزائر.

الدحيل يبدأ مشواره
 بمواجهة برشلونة اإلسباني

نهائي »األمم األفريقية« مباشرة 
وحصريًا على beIN SPORTS غدا

75 ساعة برامجية متنوعة وأفالم وثائقية

في »سوبر جلوب 2019« لكرة اليد

بازل - قنا

الدوحة -  
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عقد نــادي الوكرة أمــس مؤتمرا 
صحفيا أعلن فيه عن الصفقات 
الجديدة من الالعبني املحترفني 
الــــــذيــــــن تــــعــــاقــــد مــــعــــهــــم جـــهـــاز 
كــــرة الـــقـــدم بـــالـــنـــادي اســتــعــدادًا 
ــة مــــنــــافــــســــات املــــوســــم  ــالقــ ــطــ النــ
الكروي الجديد، وحضر املؤتمر 
عـــدد مــن املــشــجــعــني ومــســؤولــي 
ــنـــادي يــتــقــدمــهــم ســلــمــان عبد  الـ
الـــلـــه عــبــد الــغــنــي نـــائـــب رئــيــس 
ــدم خــــاللــــه خــمــســة  ــ ــ الـــــنـــــادي، وقـ
ــدة يــمــثــلــون  ــ ــ العـــبـــني دفـــعـــة واحـ

قائمة املحترفني بالنادي.
وقــدم سلمان عبدالغني الشكر 
ــع الــــــحــــــضــــــور وتــــمــــنــــى  ــيــ ــمــ ــجــ لــ
الـــتـــوفـــيـــق لـــجـــمـــيـــع املـــحـــتـــرفـــني 
ــم الــشــيــخ  ــ الــــجــــدد، وقــــــال إن دعـ
ثــــانــــي  ــن آل  ــ ــــسـ بـــــــن حـ ــفــــة  ــيــ ــلــ خــ
ــا عــلــى  ــدنـ ــاعـ ــــادي سـ ــنـ ــ رئـــيـــس الـ
الــجــيــدة للموسم  الــتــحــضــيــرات 
نـــكـــون  الـــــجـــــديـــــد، وأتــــمــــنــــى أن 
قــــد وفـــقـــنـــا فــــي اخـــتـــيـــار العــبــني 
مميزين ليقضوا معنا موسما 

رائعا.
ــبــــني الـــجـــدد  وتــــــم تـــقـــديـــم الــــالعــ
حـــيـــث قــــــال املــــهــــاجــــم الـــعـــمـــانـــي 
ــنــــى أن  ــيــــحــــمــــدي أتــــمــ ــل الــ ــيـ ــمـ جـ
نــكــون على قــدر املــســؤولــيــة وأن 
يــفــرح الجمهور  نــقــدم مــســتــوى 
ـــب  قــــــــال العـ ــا  ــمـ ــنـ ــيـ بـ واإلدارة، 

ــرالــــي  ــتــ ــم األســ ــاجــ ــهــ الـــــوســـــط املــ
أســـيـــاس ســانــشــيــز إنــــه يطمئن 
جمهور الوكرة أن مشكلة صانع 
ــتـــهـــت،  ــــادي قـــــد انـ ــنـ ــ ــالـ ــ الــــلــــعــــب بـ
مشيرا إلى أن لعبه في الدوريني 
أفــاده  اإلسباني واألسترالي قد 
ــدوري الــقــطــري ال  ــ كــثــيــرا، وأن الـ

يقل قوة عن هذه الدوريات.
من ناحيته عبر الوسط املهاجم 
ــان ســــــبــــــالــــــوس عـــن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــريـ ــ كـ
سعادته باللعب للوكرة، مؤكدا 
أنه سيبذل الجهد بالتعاون مع 
ــه بـــهـــدف تــحــقــيــق نــتــائــج  زمـــالئـ
بـــالـــدوري، منبها إلــى  إيــجــابــيــة 
أن الـــالعـــب الـــقـــادم مـــن الـــخـــارج 
يــحــتــاج إلــــى فـــتـــرة لــلــتــأقــلــم مع 
الطقس، أمــا املهاجم الجزائري 

مــحــمــد بــــن يـــاطـــو فـــقـــدم شــكــره 
إلدارة نــادي الــوكــرة على ثقتها 
وقال سنعمل سويا مع زمالئي 
لتحقيق أهداف النادي، وأوضح 
ــه ســيــســعــى بـــجـــد لــاللــتــحــاق  ــ أنـ
الــوطــنــي ونيل  بـــالده  بمنتخب 
شـــرف تمثيله مــن خـــالل تقديم 
مستوى رائع ومتميز مع نادي 

الوكرة.
وقـــال املــدافــع الــبــرازيــلــي بــرونــو 
ــاد جــمــهــور  ــ ــعـ ــ ــفـــي إن إسـ ــيـ يـــونـ
ومــشــجــعــي الـــوكـــرة هـــو الــهــدف 
ــــذي نــعــمــل جــمــيــعــا ونــتــعــاون  الـ
عــلــى تــحــقــيــقــه، وأن معلوماتي 
ــن نــــــادي الـــوكـــرة  جـــيـــدة جـــــدا عــ
الـــدوري  وتــاريــخــه، موضحا أن 
ــلـــد رائــــع  الـــقـــطـــري يـــلـــعـــب فــــي بـ

وجــمــيــل ويتميز بطيبة شعبه 
وحـــبـــه لـــكـــرة الـــقـــدم والـــريـــاضـــة، 
ــاول أن اســتــمــتــع بــهــذه  ــ ــأحـ ــ وسـ

التجربة قدر اإلمكان.
وفــي الــخــتــام قــال مـــدرب الــوكــرة 
الـــســـابـــق عــــدنــــان درجـــــــال إنــنــي 
ســــعــــيــــد جـــــــــدا بــــــهــــــذا الــــتــــطــــور 
ــل الـــنـــادي، وهــو  اإليــجــابــي داخــ
الــنــادي  أمــــر تــشــكــر عــلــيــه إدارة 
حــيــث إنـــه يــشــيــر إلـــى احــتــرافــيــة 
كبيرة، بينما أكد مساعد مدرب 
الــــوكــــرة عـــلـــي رحـــمـــة إن مــعــدل 
أعـــمـــار العـــبـــي الــفــريــق صــغــيــرة 
جــدًا ومــن يعرفنا داخــل الفريق 
كجهاز فني أو إداري يدرك أننا 
نـــواجـــه كـــافـــة األمــــــور بــالــجــديــة 

املطلوبة.

لــعــدد مــن املنتخبات  دفــع األداء السيئ 
في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 
املقامة حاليا في مصر، إلى »التخلص« 
مـــن مــدربــيــهــا، ال ســيــمــا أن بــعــض هــذه 
ــن األدوار األولـــــــى  ــ ــــت مــ ــرجـ ــ الـــــــــــدول خـ
ــــاض أو بــشــكــل  ــوفـ ــ لــلــبــطــولــة خـــالـــيـــة الـ
مفاجئ، األمر الذي حول البطولة إلى ما 

يشبه »املقصلة« لعدد من املدربني.
ــنـــتـــخـــبـــات الـــــــ 20 مــن  ــد خـــــــروج املـ ــعــ وبــ
ــدد مــن  ــ ــقـــط عــ ــيــــة، سـ ــقــ ــة األفــــريــ ــافـــسـ ــنـ املـ
املــدربــني ضحايا للبطولة حتى االن، و 
هـــم كـــل مـــن املــكــســيــكــى خــافــيــيــر أجــيــرى 
مــدرب الفراعنة، و ديسابر املدير الفنى 
ملنتخب أوغـــنـــدا، وإيــمــانــويــل أمونيكى 
ــــدرب تــنــزانــيــا، والـــهـــولـــنـــدي كــالرنــس  مـ

سيدورف باإلضافة إلى مانيتى. 
وقــــد أعـــلـــن االتـــحـــاد الــكــامــيــرونــي لــكــرة 
ــــدي كــــالرنــــس  ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ الـــــــقـــــــدم، إقــــــالــــــة الـ
سيدورف من تدريب املنتخب الوطني، 
بــعــد الـــخـــروج املــبــكــر لــحــامــل الــلــقــب من 
ــم  ــ ــكــــأس األمـ الـــــــــدور الـــثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي لــ
اإلفريقية 2019. وقــال االتحاد في بيان 
إنه تم إنهاء مهام سيدورف ومساعده 
ــــرت، عــقــب  ــفـ ــ ــــاليـ ــك كـ ــريــ ــاتــ )مـــــواطـــــنـــــه( بــ
الــخــروج املبكر للمنتخب الكاميروني 

املعروف باسم »األسود غير املروضة«.
وأقصيت الكاميرون التي توجت بلقبها 
الــقــاري الخامس فــي أمــم إفريقيا 2017 
فــي الــغــابــون، مــن ثــمــن نــهــائــي النسخة 
الحالية، بخسارتها أمام نيجيريا 3-2، 
في مباراة تعد من األجمل حتى اآلن في 

البطولة.
وأنــهــى املنتخب الكاميروني مشاركته 
في البطولة الحالية في دور املجموعات 
املــركــز الثاني للمجموعة السادسة  فــي 
خــلــف غــانــا، إذ اكــتــفــى بــفــوز وتــعــادلــني 
)عــلــى غــيــنــيــا-بــيــســاو 2-صـــفـــر، وصــفــر-
صفر ضــد كــل مــن غانا وبــنــني(، قبل أن 

يتلقى الهزيمة في الدور ثمن النهائي.
وعلى خطى االتحاد الكاميروني، أعلن 
االتـــحـــاد الــغــيــنــي لـــكـــرة الـــقـــدم، مـــؤخـــرا، 
بـــول بــوت  املــــدرب البلجيكي  إقــالــة  عــن 
بعد نتائج »غير مرضية« حققها معه، 

ــالـــخـــروج مـــن الــــــدور الــثــمــن  اخــتــتــمــت بـ
النهائي لكأس األمم اإلفريقية.

واحـــتـــل املــنــتــخــب الــغــيــنــي بــقــيــادة بــول 
الــــذي يــشــرف عــلــيــه مــنــذ مــــارس 2018، 
املركز الثالث في املجموعة الثانية خلف 
الــدور الثمن  مدغشقر ونيجيريا، وبلغ 
النهائي، حيث تعرض لخسارة قاسية 
بثالثية نظيفة أمام املنتخب الجزائري، 
الـــــذي يـــقـــدم أحــــد أفـــضـــل الــــعــــروض في 
الــبــطــولــة، ويــســتــعــد ملــواجــهــة السنغال 
في املباراة النهائية الجمعة في استاد 

القاهرة الدولي.
وأكــد رئيس االتــحــاد الغيني أنطونيو 
سواري »في 12 مباراة رسمية خاضها 
املنتخب تحت إشراف بول بوت، حققنا 
نتائج غير مرضية: خمس هزائم، أربعة 

تعادالت وثالثة انتصارات«.

 مانيتى

أعلن ريــكــاردو مانيتي، مــدرب منتخب 
نامبيا رحيله مــن تــدريــب الفريق، بعد 
الخروج من كأس األمم األفريقية متذيال 

الــرابــعــة، بعد نهاية  لترتيب املجموعة 
مباراته أمــام كــوت ديــفــوار، حيث صرح 
عقب نهاية املــبــاراة، أن عقده انتهي مع 
الــفــريــق وتــــرك األمــــر التـــحـــاد الـــكـــرة في 

ناميبيا ان كان سيجدد له ام ال. 

أمونيكى

بعد أن ودع منتخب تنزانيا منافسات 
بـــطـــولـــة األمــــــم األفـــريـــقـــيـــة بــنــهــايــة دور 
ــر صــحــفــيــة  ــاريـ ــقـ ــمـــوعـــات أفـــــــادت تـ املـــجـ
محلية في تنزانيا أن االتحاد التنزاني 
املـــدرب النيجيري إيمانويل  إقــالــة  قــرر 
ــتـــأهـــل لـــلـــدور  أمـــونـــيـــكـــى، لــفــشــلــه فــــى الـ
التالى من البطولة، حيث احتل الفريق 
ــع، بــعــد تــلــقــيــه ثـــالث هــزائــم  ــرابـ املـــركـــز الـ

متتالية.

أجيرى

قرر اتحاد الكرة املصري إقالة املكسيكى 
خافيير أجيرى من منصبه كمدير فني 
ــخـــروج من  لــلــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــى، بــعــد الـ

البطولة، و الهزيمة من جنوب أفريقيا 
فى منافسات دور الـ 16، بهدف دون رد، 
رغـــم الــفــوز فــى املــبــاريــات الــثــالثــة بــدور 
املجموعات أمــام زيمبابوى و الكونغو 
الديمقراطية و أوغــنــدا، وجــارى البحث 
عـــن بـــديـــل يـــقـــود الــفــراعــنــة فـــى املــرحــلــة 
اكــبــر املترشحني للتدريب  املقبلة ومــن 

املنتخب املصري حسن شحاته. 

ديسابر

ــل الـــفـــرنـــســـى ســبــيــســتــيــان ديــســابــر  ــ رحـ
ــــدى، بعد  ــنـ ــ عـــن تـــدريـــب املــنــتــخــب االوغـ
الـــ  الــبــطــولــة مـــن دور  املــنــتــخــب  أن ودع 
116، حيث خسر من السنغال، وأصــدر 
االتحاد االوغندي لكرة القدم بيانًا عبر 
ــاء كــالــتــالــي، »وافـــق  مــوقــعــه الــرســمــي جـ
االتحاد االوغندي وسباستيان ديسابر 
املدير الفني ملنتخب أوغندا على إنهاء 
الــعــقــد بـــني الــطــرفــني ويــعــتــرف االتــحــاد 
االوغـــنـــدي بــالــدور الكبير الـــذي قـــام به 
ديسابر في تحسن أداء ونتائج منتخب 
ــنــــدا وأبــــرزهــــا إجـــتـــيـــاز الــتــصــفــيــات  أوغــ

املــؤهــلــة لــبــطــولــة كـــأس االمــــم االفــريــقــيــة 
ــى دور  ــ إلـ ــول  ــ ــــوصـ فــــي مـــصـــر والـ  2019
ـــ 16 مــن مــنــافــســات الــبــطــولــة ديــســابــر  الـ
توجه بالشكر إلى الحكومة االوغندية 
والــجــمــاهــيــر واتـــحـــاد الـــكـــرة والــالعــبــني 

الذين وفروا له كافة مقومات النجاح«.
وترددت أنباء عن إقالة االتحاد املغربي 
لــكــرة الـــقـــدم ملــــدرب املــنــتــخــب، الــفــرنــســي 
هــيــرفــيــه رونـــــار، إال أن رئــيــس االتــحــاد 
فوزي لقجع نفى نبأ اإلقالة، لكن مصير 

املدرب الفرنسي لم يحسم بعد.
وقال لقجع إنه يجري عملية تقييم مع 
املدرب رونار ملشاركة املنتخب الوطني 
ــــأس األمــــــم اإلفـــريـــقـــيـــة فــــي مــصــر،  فــــي كـ
وأكد االتحاد أن لقجع واملدرب »تدارسا 
الرهانات املستقبلية للنخبة املغربية، 
واتفقا على عقد اجتماعات أخـــرى في 
ــام املــقــبــلــة«. وشــكــل خـــروج منتخب  األيــ
أســــــــود األطـــــلـــــس الــــــــذي كــــــان مـــــن أبـــــرز 
ــراز لــقــب الــبــطــولــة للمرة  املــرشــحــني إلحــ
الثانية في تاريخه بعد 1976، مفاجأة 
كبيرة، وأثار خيبة أمل مغربية وتقارير 

عن احتمال رحيل رونار.

األداء السيئ يدفع االتحادات األفريقية
 للتخلص  من مدربي منتخباتهم

6 مدربين ضحايا البطولة

¶  سقوط عدد من المدربين ضحايا للبطولة

¶  العبو الوكرة المحترفون 

الدوحة -  

قررت اللجنة التنفيذية لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم )»كاف«( خالل 
اجتماع في القاهرة امس األربعاء، تعديل نظام مسابقة دوري األبطال 
الذهاب واإليــاب  وكــأس االتحاد )»الكونفدرالية«( باستبدال مباراتي 
بـــدءا من  بــمــبــاراة نهائية واحـــدة على أرض محايدة  النهائي،  لــلــدور 

املوسم املقبل.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل الذي رافق نهائي دوري األبطال 

هذا املوسم بني الترجي التونسي والوداد البيضاوي املغربي.
وأفاد مسؤولون في االتحاد القاري وكالة فرانس برس امس األربعاء، 
تــقــدم مــدن راغــبــة باستضافة هاتني  أمـــام  الــبــاب  أن األخــيــر سيفتح 

املباراتني.
الترجي حامل  وأثــار نهائي دوري األبطال ملوسم 2018-2019 بني 
اللقب، والوداد البيضاوي بطل 2017، جدال واسعا السيما في مباراة 

اإلياب على ملعب رادس في ضواحي تونس أواخر مايو املاضي.
امللعب احتجاجا على  املغربي من أرض  الفريق  فقد انسحب العبو 
تعطل تقنية املساعدة بالفيديو في التحكيم )»في ايه آر«( في املباراة، 
حني كان الترجي متقدما بهدف نظيف )1-1 ذهابا في الرباط(. وبعد 
توقف اللعب لنحو ساعة ونصف ساعة، أطلق الحكم صافرة النهاية 
معلنا تتويج الترجي الذي تسلم العبوه الكأس من مسؤولي االتحاد 
اإلفريقي. لكن األخير عــاد بعد أيــام وقــرر إعــادة مباراة اإليــاب على 
أرض محايدة بعد نهاية كأس األمم اإلفريقية التي تستضيفها مصر 
حاليا، وتقام مباراتها النهائية الجمعة على استاد القاهرة الدولي بني 
الجانبني  انتقادات من  املــبــاراة  إعــادة  قــرار  الجزائر والسنغال. وأثــار 
الــتــونــســي واملــغــربــي ومــطــالــبــة كــل منهما بــاعــتــبــاره فـــائـــزا. ورفــعــت 
القضية الى محكمة التحكيم الرياضي )»كاس«(، التي أشارت الى أنها 
الجمعية  أن تبحث  املقرر  ستصدر حكمها بحلول 31 يوليو. ومــن 
العمومية لالتحاد التي تنعقد غدا في القاهرة، في مسألة إقامة مباراة 

اإلياب للدور النهائي للمسابقة القارية.

الكاف: نهائي دوري 
األبطال وكأس االتحاد

 على أرض محايدة
5 العبين يمثلون قائمة المحترفين بـ »الوكرة«

النادي أعلن عن صفقاته الجديدة استعدادا للموسم الجديد

الدوحة -  

  الصادق البديري
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ــتـــمـــرة، يــنــظــم مــركــز  ــه وأنـــشـــطـــتـــه الـــتـــوعـــويـــة املـــسـ ضـــمـــن إطــــــار بـــرامـــجـ
االستشارات العائلية »وفاق« برنامجا توعويًا بعنوان »مهارات االستقرار 
الفترة  الجدد، وذلــك خالل  املتزوجني  الزواجي« يستهدف من خالله فئة 
من 22 وحتى 24 يوليو الجاري، وسوف يقام البرنامج خالل رحلة بحرية 
في مدينة اللؤلؤة تمتد ألربع ساعات من 4 عصرا وحتى 9 مساء خالل 
النفسية د.  املــركــز كــل مــن االستشارية  البرنامج مــن  أيـــام. يقدم  الثالثة 
العريان  النفسي د. أشــرف  الزوجات واالختصاصي  لفئة  مرفت سعيد 

لفئة األزواج.

يــأتــي الــبــرنــامــج بــهــدف تــعــزيــز وتــقــويــة الـــروابـــط بــني الـــزوجـــني، ولتسليط 
التغلب على أهم  الزوجية وكيفية  للحياة  النواحي املختلفة  الضوء على 
التحديات التي تنطوي عليها، والتعرف على كيفية إحياء العالقة الزوجية 
واملحافظة عليها. حيث تمر الحياة الزوجية بمراحل مختلفة، ولكل مرحلة 
من هذه املراحل خصائص معينة، سواء من الناحية النفسية أو العاطفية 
العامة  الفكرية. ومن املهم للزوجني معرفة الخصائص  أو  أو االجتماعية 
للمرحلة والتحديات الشائعة وكيفية التغلب على هذه التحديات ليساهم 

في مساعدتهم على تحقيق حياة زوجية ناجحة وسعيدة.

سعر الذهب عيار 24

ريــــــال

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

النساء أكثر عرضة لإلصابة بـ »الزهايمر«

أرقام وحقائق

كــــشــــفــــت دراســــــــــــــة حــــديــــثــــة 
أجــراهــا باحثون مــن جامعة 
أنه كلما  الكندية  »مونتريال« 
يــقــضــيــه  الــــــــذي  ــت  ــ ــوقـ ــ الـ زاد 
ــنـــظـــر إلـــى  املــــراهــــقــــون فــــي الـ
ــة،  ــيــ ــ ــرون ــتــ ــكــ ــ الـــــشـــــاشـــــات اإلل
ــم.  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ لـ زاد االكـــــــتـــــــئـــــــاب 
الــــدراســــة مجموعة  وتــابــعــت 
ــقــــني طـــــــوال فــتــرة  ــراهــ مــــن املــ
ــانـــويـــة، فتبني  ــثـ الـ ــم  ــهـ ــتـ دراسـ
ــائـــل  أشــــكــــال وسـ ــعـــض  بـ أن 
اإلعــالم االجتماعي والبرامج 
ــات  الــتــلــفــزيــونــيــة تــغــذي دوامــ
ــي،  ــذاتــ ــ ــــي ال ــــوعـ ــئــــاب والـ ــتــ االكــ
حيث يقضي معظم املراهقني 
ــع ســـــــاعـــــــات فـــي  ــ ــسـ ــ ــو تـ ــ ــحـ ــ نـ
ــرنــــت  ــتــ ــلــــى اإلنــ املــــتــــوســــط عــ
ــة أن  ــدراســ ــ ــدت ال ــ يــومــيــا. وأكــ
ــتــــهــــالك  كـــيـــفـــيـــة ومــــــــــدى اســ
املـــــراهـــــقـــــني لــــإنــــتــــرنــــت، قــد 
يكون بمثابة عالمة تحذيرية 

مبكرة لالكتئاب.
وعــانــى نــحــو 20 بــاملــائــة من 
ــرة اكــتــئــاب  ــتـ الــصــبــيــة مــــن فـ
واحـــــــدة عـــلـــى األقــــــل بــحــلــول 
ــــذي بــلــغــوا فــيــه سن  الـــوقـــت ال
ــعـــت مــعــدالت  ــفـ ــد، وارتـ ــــرشــ ال
ــة بـــهـــذه الـــحـــالـــة فــي  ــ ــابـ ــ اإلصـ
ــرة بــشــكــل  ــ ــيـ ــ ــنــــوات األخـ ــــســ ال
ــــوظ، حــــيــــث يـــــبـــــدو أن  ــحـ ــ ــلـ ــ مـ
االكــتــئــاب وبــعــض األمــــراض 
األخــــــرى املــتــعــلــقــة بــالــصــحــة 
النفسية، أصــبــحــت ال تطاق 
بالنسبة للمراهقني، نظرا ألن 
اإلحصاءات األخيرة تقول إن 
مراهقا واحدا ينتحر بسبب 

االكتئاب كل 100 دقيقة.
ونــظــرت الــدراســة فــي 4 آالف 
ــم  ــارهـ ــمـ مــــراهــــق تـــــتـــــراوح أعـ
عــــامــــا، خـــالل  بــــني 12 و16 
الثانوية، على  الــدراســة  فترة 
مــدى أربـــع ســنــوات، ووجــدت 
ــلـــغ املـــراهـــقـــون  ــه عـــنـــدمـــا أبـ ــ أنـ
عـــــن زيــــــــــادة فـــــي اســــتــــخــــدام 
التواصل االجتماعي  وسائل 
ومــــشــــاهــــدة الـــتـــلـــفـــزيـــون فــي 
ســـنـــة مــعــيــنــة، فـــــإن أعـــــراض 
لـــديـــهـــم زادت فــي  االكـــتـــئـــاب 

العام نفسه.

ــرد الــــتــــي تــجــتــاج  ــ ــبـ ــ أثــــــــرت مــــوجــــة الـ
الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة، بــشــكــل كــبــيــر، 
على أسعار الخضروات في طوكيو، 
التي زاد ثمنها  الخيار  السيما ثمرة 

بنسبة 70 في املئة.
ــان«  ــارديــ غــ وبـــحـــســـب صــحــيــفــة »ذا 
الــبــريــطــانــيــة، فـــإن الــغــيــوم الــتــي تخيم 
اليابانية، هــي األكثر  العاصمة  على 
كثافة منذ بدء وكالة الطقس بالبالد 

في جمع البيانات سنة 1961.
الـــزراعـــة والــغــابــات  وأوضــحــت وزارة 
والـــصـــيـــد، أن غـــيـــاب أشـــعـــة الــشــمــس 
وتــــدنــــي درجــــــة الـــــحـــــرارة، أثــــــرا عــلــى 
املحاصيل في ضواحي طوكيو، وهو 
ما أدى إلى صعود كبير في األسعار.

 وتدوم هذه املوجة من البرد عشرين 
يــســتــمــتــع ســكــان طوكيو  يـــومـــا، وال 
ــة الــشــمــس  ــعـ ــذه الـــفـــتـــرة بـــأشـ ــ فــــي هــ
ــئـــة ســــوى ثــــالث ســـاعـــات فقط  الـــدافـ
فــي الــيــوم الــواحــد. لكن الطقس جلب 
ــفــائــدة إلـــى مــنــاطــق أخــــرى مـــن هــذا  ال
البلد اآلسيوي، فالدفء الذي تسجله 
أدى  البالد،  جزيرة هوكايدو شمالي 
إلــى تــراجــع كبير فــي أســعــار كــل من 

البصل والفجل والجزر.

أعــلــنــت مـــوســـوعـــة غــيــنــيــس الــعــاملــيــة 
ــن تــصــنــيــف  لــــأرقــــام الـــقـــيـــاســـيـــة، عــ
شــــارع مــنــعــرج شــمــال غــربــي ويــلــز، 

بمثابة أكثر شوارع العالم انحدارا.
ــــورش بــن  ــارع فــ ــ ــدار شــ ــحــ ويـــصـــل انــ
التاريخية،  شيش فــي مدينة هــارلــك 
ــقــــرون  ــ ــتــــي تــشــتــهــر بــقــلــعــة مــــن ال ــ ال

الوسطى، إلى 37.45 في املئة.
وتــفــوق الــشــارع الــويــلــزي على نسبة 
35 فــي املــئــة الــتــي كــانــت مــن نصيب 
شــارع بولدوين بمدينة دونيدين في 
نــيــوزيــلــنــدا، الــــذي كـــان يــحــمــل الــرقــم 

القياسي السابق.
ــــى أشــد  ويــســتــنــد الــقــيــاس املـــحـــدد إل
انحدار في جزء يتكون من 10 أمتار 
في الطريق، وطبقا ملعايير »غينيس« 
العاملية لأرقام القياسية فإن الشارع 
يجب أن يكون شارعا عاما رئيسيا 
ــه مــبــان على  ومــســطــحــا بــالــكــامــل وبـ

طول الطريق.
ــن ازدهــــــــارا  ــدويــ ــ ــول ــهــــد شـــــــارع بــ وشــ
الرقم  سياحيا ضخما بعدما حمل 
القياسي، حيث كانت توجد الفتة في 

باهي بأهمية انحداره.
ُ
الشارع ت

وقــال كريج غلينداي، رئيس تحرير 
أن تتمتع  موسوعة »غينيس«: »آمــل 
ــنـــفـــس االحـــــتـــــفـــــاالت، وأن  بـ هـــــارلـــــك 
يـــــؤدي الــلــقــب الـــجـــديـــد إلــــى حــضــور 
الجميلة،  املــديــنــة  إلـــى  أنـــاس كثيرين 
انــحــدارا  العالم  أكــثــر شـــوارع  لتجربة 

بأنفسهم«.

نظم مــركــز مــنــاظــرات قطر عضو مؤسسة قطر 
للتربية والــعــلــوم وتنمية املجتمع ملتقى »سفراء 
العام بمشاركة عــدد من سفرائه  لهذا  املناظرات« 
فـــي دولـــــة قــطــر ودولــــــة الـــكـــويـــت وســلــطــنــة عــمــان 
وجـــمـــهـــوريـــة الــــســــودان والـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــونــســيــة 
واملــمــلــكــة املــتــحــدة. ونــاقــش امللتقى الـــذي يــعــد أول 
تجمع للسفراء واستمر سبعة أيام إنشاء مشروع 
»أكاديمية التحكيم« لتطوير آلية تحكيم املناظرات 
ــي بـــعـــض الــــــــدول حـــســـب مــعــايــيــر  الـــتـــي تــطــبــق فــ
املركز من خالل تقديم مــواد تعليمية موحدة في 
أن تكون »أكاديمية  املتوقع  املناظرات. ومن  مجال 

ــــي في  الــتــحــكــيــم« نــقــطــة االنـــطـــالق نــحــو لـــقـــاء دولـ
ــــدول األخـــرى املتميزة  الــدوحــة لــســفــراء املــركــز، وال
فــي عــالــم املــنــاظــرات، لــرفــع مــســتــوى التحكيم في 
البطوالت الدولية ملناظرات املدارس والجامعات التي 
امللتقى  قــطــر. كما تضمن  تــقــام سنويا فــي دولـــة 
عروضا تقديمية لتقييم وضع املناظرات في الدول 
املــشــاركــة ومـــا وصـــل إلــيــه مجتمع املــنــاظــرات، مع 
التركيز على التحكيم ومنهج املناظرات وعرضها 
لــلــتــحــلــيــل والــــحــــوارات بـــني املـــشـــاركـــني واملـــدربـــني، 
إضافة إلى دراســة موضوعات أخــرى كـ »التفنيد 
ــادة بـــنـــاء الــقــضــيــة.. وغـــيـــرهـــا«.  ــ ــ واملــحــاجــجــة وإعـ

لــعــرض خطة  الختامي بامللتقى  الــيــوم  وخــصــص 
»أكاديمية التحكيم« املزمع إنشاؤها وكيفية إعداد 
منهج ومواد األكاديمية، إضافة إلى عرض السفراء 
ملشاريعهم، وتوحيد املتطلبات من مركز مناظرات 
لتلبية احتياجاتهم في تنفيذ هذه املشاريع.  قطر 
للمناظرات  أعــرب سفراء مركز قطر  من جهتهم، 
عن سعادتهم باملشاركة في هذا امللتقى الهام وما 
يحمله من رسالة هادفة أساسها توظيف املناظرة 
ووضع آليات منظمة تخدم املجتمع والــدول واللغة 
العربية للناطقني بغيرها، بما يضفي على الحياة 

العامة مناخا حرا وفكرا متفتحا.

للتربية  قــطــر  اســتــضــافــت مــؤســســة 
والــعــلــوم وتــنــمــيــة املــجــتــمــع، ومتاحف 
قـــطـــر، فــعــالــيــة بــعــنــوان »مــكــانــة الــفــن 
ــر الـــوطـــنـــي  ــطــ ــز قــ ــ ــركـ ــ الــــــعــــــام« فـــــي مـ
لــلــمــؤتــمــرات، وذلـــك فــي إطـــار التعاون 
ــى الــثــقــافــة«  ــ بـــني مــــبــــادرة »طـــريـــقـــك إل
التابعة ملتاحف قطر وبــرنــامــج درب 

الفن التابع ملؤسسة قطر.
لــقــد تــضــمــنــت الــفــعــالــيــة حـــــواًرا أداره 
فــهــد أحــمــد الــعــبــيــدلــي، ممثل مــبــادرة 
»بــطــاقــتــك إلـــى الــثــقــافــة« مــن متاحف 
إبراهيم  ليلى  قــام بالحوار  قطر، وقــد 

باشا اختصاصية فنون في مؤسسة 
قطر، وعبد الرحمن آل إسحق، رئيس 
قسم الفن العام في متاحف قطر. وقد 
أتاح الحدث للجمهور فرصة التعرف 
الــعــام، وبــيــان أهمية  على تــاريــخ الفن 
ــى األعــمــال  ــراد املــجــتــمــع إلـ ــ ــول أفـ وصــ

الفنية املوجودة في األماكن العامة.
الــحــضــور  الــــحــــدث، زار  ــن  كـــجـــزء مــ
نـــصـــب الــعــنــكــبــوت »مــــامــــا« لــلــفــنــانــة 
ا 

ً
لويز بورجوا، وتعرفوا أيض العاملية 

عــلــى قــطــعــة جــــدار بــرلــني املــســتــعــارة 
ا.

ً
حديث

مؤسسة قطر والمتاحف ينظمان فعالية حول الفن العام

المراهقون وهدر 
أوقاتهم بالتواصل 

االجتماعي

»أزمة خيار« 
تضرب العاصمة 

اليابانية

أكثر شوارع 
العالم انحدارا 
يدخل »غينيس«

البيولوجية حــول سبب ترجيح إصابة  الــدالئــل  يــقــدم بحث جــديــد بعض 
النوع األكثر  الزهايمر وكيف يختلف هذا  الرجال بمرض  النساء أكثر من 
شيوعا من الخرف حسب الجنس. في املؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر في 
العلماء أدلة على أن املرض قد ينتشر بشكل مختلف  لوس أنجليس، قدم 
الجديدة  الجينات  الرجال. وحــددوا أيضا بعض  النساء عنه في  أدمغة  في 

املرتبطة بالجنس والتي تبدو مرتبطة بمخاطر املرض وتطوره.
قال خبراء الزهايمر إن ثلثي حاالت الزهايمر في الواليات املتحدة هي من 

النساء وليس فقط ألن النساء يعشن حياة أطول.

ملتقى »سفراء المناظرات« في مركز مناظرات قطر

مهارات االستقرار الزواجي في »وفاق«

164.73

 151.01

 144.15

 123.55

 96.10

الصـالة
  الفـجـــر: 03:27

  الشروق: 04:54

  الظهـــر: 11:40

 العصـــر: 03:05

  المغرب: 06:28

  العشـاء: 07:58

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
1,401.4315.5964.8157.9

4.10453.644.53813.6965
فرنك)س(استرلينيدوالريورو

أسعار المعادن والعمالت
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