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دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، علماء 
وأئمة وخطباء اإلســالم، إلــى التأكيد في 
كل المناسبات والمجالس التي يحضرونها، 
سواء على المســتوى المحلي أو اإلقليمي 
أو الدولي، على عدالة اإلســالم وشــفافيته 
وتســامحه ألنــه ديــن لإلنســانية جمعاء 
بمبادئه وتعاليمه وأحكامه. جاء ذلك خالل 
اســتقبال ســموه بقصره في زعبيل مساء 
أمس، بحضور ســمو الشــيخ حمــدان بن 
محمد بن راشــد آل مكتوم ولي عهد دبي، 
أصحاب الفضيلة العلمــاء والدعاة ضيوف 
صاحب الســمو رئيس الدولة في الشــهر 
الفضيل وأعضــاء لجنة التحكيم في جائزة 

دبي الدولية للقرآن الكريم.

■ محمد بن راشد خالل استقبال العلماء بحضور حمدان بن محمد  |  تصوير: سيف محمد 

قال صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ولي عهد أبوظبــي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة، إن أبناء اإلمارات 
المتســلحين بالعلــم والقيــم األصيلة هم 
الرهــان واالســتثمار الحقيقي،  األمل هم 
هم جيل المهمة الذي يعتز بهويته ويحمل 
الطموح واإلرادة لمواصلة مسيرة اإلمارات 
نحو آفــاق جديدة مــن الريــادة والتميز 
والتقــدم واإلبداع واإلنجــازات المتفردة، 
وفقهــم الله وســدد خطاهم فــي خدمة 

وطننا الغالي.
ونشــر حساب ســموه عبر «إنستغرام» 
فيديــو يتضمــن محاضــرة ألقاها ســموه 
على الشــباب، محفزاً إياهم على االجتهاد 
والتعلــم للمشــاركة فــي مســيرة الوطن 

النهضوية.

<03

<32-21

<05 <03-02



■ محمد بن راشد وحمدان وأحمد بن محمد خالل استقبال ضيوف رئيس الدولة وجائزة دبي للقرآن بحضور محمد بن حمدان ومحمد الكعبي وحمد الشيباني وأحمد الحداد  |  تصوير: سيف محمد 

■ محمد بن راشد مصافحاً الضيوف 

■ جانب من أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف رئيس الدولة وأعضاء لجنة تحكيم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم■ أحمد بن محمد وحمد الشيباني والضيوف 
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■ الحداد والكبيسي ووسيم يوسف والضيوف 

■ مكتوم بن محمد في حديث مع الضيوف 

■ محمد بن راشد وحمدان بن محمد خالل اللقاء بحضور محمد بن حمدان ومحمد الكعبي 
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كشــفت الطالبة الحاصلة على المركز الرابع 
على مســتوى اإلمارات، في المسار المتقدم، 
نيرة طلعت محمد ســنجاب من (مصر)، من 
مدرسة المنار الخاصة، عن شعورها بالسعادة  
عند إبالغهــا بنجاحها وتفوقها وحصولها على 
هذا المركز بنسبة %99.7. وأشارت لـ«البيان» 
أنها كانت واثقة من النجاح والتفوق، وأنها لم 

تكن تتبع نظاماً محدداً للمذاكرة.

 –

عبرت طيف ســلطان حمــد عمر العامري 
الحاصلة على المركز األول «فئة المواطنين 
–إنــاث» بمكتــب أبوظبــي التعليمي من 
مدرســة المواهب بمعدل 99.3 (مجموع 
الدرجــات 1192.9) عن ســعادتها البالغة 
بحصولهــا على هــذا المعــدل وتصدرها 
فئــة المواطنين إناث على مســتوى إمارة 

أبوظبي.

حصلت الطالبة آالء عبــاس من أوائل الثاني 
عشــر متقدم علــى المركــز الثالــث مكرر 
بمعدل %99.7  من المدرسة األهلية الخيرية 
بالشارقة التي تطمح إلى أن تستكمل دراستها 
بتخصــص الطب وترى أن التفوق يحتاج إلى 
إرادة وتصميــم وبذل الجهــد فالنجاح ليس 
كلمــة وإنما عمل وتخطيط منظم ودراســة 

بشكل مستمر ومتتابع. 
 

طيف العامرينيرة طلعت

اســتقبل أوائل الثانوية العامة نتائج امتحاناتهم بالفرحة 
العارمــة، ونجحوا في إثبــات مقولة: لكل مجتهد نصيب 
وأن ثمــرة تعبهم ومجهودهــم الكبير الذي بذلوه طوال 
العــام تكلــل بالنجــاح والتفــوق محققيــن طموحاتهم 
وأهدافهم نحو غد أفضل، وأعرب األوائل عن ســعادتهم 
بمــا حصــدوه اليوم مــن تفــوق ونجاح أدخــل البهجة 
والســرور إلى نفوس أســرهم التي ال تــكل وال تمل في 
توفير كافة سبل الدعم ألبنائهم من أجل أن تحصد ثمرة 
رعايــة وتربية وتوجيه، ولفت الطلبــة األوائل إلى أنهم 
يعتزمون دراسة تخصصات علمية تدعم توجهات الدولة 
نحو االبتكار فضًال عن دراسة العلوم التي تحقق توجهات 

الدولة المستقبلية.

ومن جهتها أعربت الطالبة ميثاء عبدالله األحمد الحاصلة 
علــى المركز الثاني من المســار العام فــي قائمة أوائل 
الثانوية لجميع الجنســيات الحاصلة على معدل 99.2%، 
في مدرسة الظهرة للتعليم األساسي والثانوي للبنات،عن 
سعادتها لتلقيها مكالمة من صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي - رعــاه الله الذي شــد على يديها 
وهنأهــا بالنجاح الباهر الذي حققته، وخاصة أن ســموه 
هو مثلها األعلى وكانت دائماً تتأثر بمقولته أنا وشــعبي 

ال نقبل إال بالرقم واحد.
وقالــت إنها لــم تتوقع أن يكون اســمها ضمن قائمة 

األوائــل في الدولة، معبرة عن فرحتها البالغة لقرب بدء 
مرحلــة جديدة من حياتها الدراســية بلقــب «متفوقة»، 
مؤكدة أن سّر تفوقها يكمن في التركيز البالغ الذي توليه 

لكل مادة دراسية خالل الحصص اليومية. 

وقالــت الطالبة اليازية عبدالله خلفان البدواوي الحاصلة 
على المركز الثالث على مســتوى العشرة األوائل لجميع 
الجنسيات وعلى المركز الثاني على أوائل المواطنين في 
المسار العام بمعدل %99.0 من مدرسة الظهرة للتعليم 
األساســي والثانوي للبنات، إن أســرتها وفــرت لها كافة 
سبل الدعم حتى وصلت لما حصدته اليوم من جهد طال 
12 عامــاً وقطفت ثماره اليوم، حيث كانت ترتب أوقاتها 

وتذاكر يومياً بمعدل من 3 إلى 6 ساعات في اليوم.

وقالــت الطالبة نــوال بنت محمد بن صقــر المزروعي 
الحاصلة على المركز السابع بمعدل درجات %98.6، إنها 
تعتزم دراسة الترجمة، ألن هذا المجال يحقق طموحاتها 
في التواصل مع اآلخر، مضيفة: أتمنى أن أكمل دراستي، 
وأن أعيش بشــكل دائم فــي دولة اإلمــارات فهي بيئة 

صالحة لرعاية المتفوقين.
ولفتت إلى أنها كانت تذاكر أكثر من 5 ساعات يومياً، 
مــن دون أن تؤجل درســاً واحداً لليوم التالي، ما ســهل 
عليهــا المراجعــات، مؤكــدة أن والديهــا وإخوتها كانوا 

الداعم األول لها لتحقيق التفوق.

 نوال المزروعي وسط أسرتهااليازية ووالدها بعد تلقي خبر التفوق 

 –

العامــة في  الثانويــة  روت طالبــات 
أم القيويــن وعجمــان الالئــي نجحن 
وأحــرزن درجــات عليــا فــي نهاية 
امتحان الفصل الدراسي األخير 2017 
قصــص نجاحهن وتفوقهــن بعيداً عن 
الــدروس الخصوصيــة، حيث أرجعن 
حصدهــن للدرجات العليــا والمراكز 
األولــى إلى أوليــاء أمورهن وإدارات 
مدارســهن، وأكدن أن أوليــاء األمور 
وفروا لهن الجو المالئم لتحقيق أعلى 
الدرجــات وكذلــك إدارات المدارس 
أنهن  مبينــات  المعلمــات،  وخاصــة 
أحسن التعامل بإيجابية مع ما تقدمه 
المعلمــات داخــل الصف كمــا أنهن 
تعــودن علــى المذاكــرة والمراجعة 
أوالً بــأول، وأنهــن يتمنين أن يكملن 
بنجاح، مهديات  الجامعية  مســيرتهن 
ذلــك النجــاح إلــى أوليــاء أمورهن 

ومعلماتهن.

حققت الطالبة جواهر عبيد يوســف، 
والتي تدرس بمدرسة السلمة للتعليم 
الثانوي في أم القيوين، المسار العام، 
المركز السابع على مستوى المواطنين 
بنســبة نجــاح 98.2 %، حيــث روت 
لـ«البيان» قصة نجاحها في امتحانات 
الثانويــة للفصل الدراســي األخير من 
العام الدراسي الحالي، مهدية نجاحها 
إلى والدتها التي أكدت أنها وقفت إلى 
جانبها وســاندتها ووفرت لها األجواء 
المناســبة والمالئمة حتى تمكنت من 

تحقيق تلك النسبة المميزة.
تقول جواهر إنها تجد نفســها في 
دراســة المســار العام، فحققت تلك 
النســبة التي تؤهلها لدراســة هندسة 
التي  أبوظبــي،  بأدنك فــي  البتــرول 
ترغــب التخصــص فيهــا، مبينــة أنها 
تدرس في اليوم 6 ســاعات دون كلل 
ألنهــا ترغب في الحصول على المركز 

األول بعيداً عن الدروس الخصوصية.

مــن جانبها أكدت رغــد ناصر أحمد، 
الرابع على  الحاصلــة علــى المركــز 
مستوى الدولة المستوى العام بنسبة 
99.3 % وتــدرس بمدرســة الحكمــة 
الخاصة في عجمان، أنها تهدي نجاحها 
إلى والدها ووالدتها اللذين كانا دائمي 
التشجيع لها على المذاكرة والتحصيل 

ويساندانها ويهيئان لها الجو المناسب، 
كمــا تهديه إلى معلماتها الالئي وقفن 
بجانبهــا حتى تفوقــت وأحرزت تلك 

النسبة الكبيرة. 
ويقــول والد رغد، وهو معلم مادة 
الكمبيوتر في مدرســة أصفني، إن من 
أسباب تفوق ابنته بعد توفيق الله عز 
وجل لهــا، إرادتها التفوق، فمنذ بداية 
العام الدراســي لمســت فيهــا عزيمة 
صادقــة وإصــراراً علــى العمــل بجد 
للتفوق وظهر ذلك واضحاً في تنظيمها 
لوقتها والتزامها بخطة دراســية جادة 
يومــاً بيوم منذ بداية العام الدراســي، 
بتوجيهــات معلماتهــا في  والتزامهــا 
التقارير واألبحــاث المطلوبة،  إعــداد 

وكان اعتمادها على نفسها وجهدها.

تقــول الطالبــة آمنــة محمد هالل 
بمدرســة عجمان للتعليــم الثانوي 
والحاصلــة على المركز الثامن على 
مستوى الدولة المسار العام بنسبة 
98.5 % إنهــا كانــت متوقعــة تلك 
النتيجــة، نتيجة لتفوقهــا في كافة 
دخولها  منــذ  الدراســية  الفصــول 
إلى المرحلــة االبتدائية، مبينة أنها 
تتمنى أن تواصل مسيرتها الدراسية 
بجامعة الشــارقة تخصــص اللغات، 
للواجبات  أداءهــا  أن  إلــى  الفتــة 
بصورة يومية وعــدم تأجيلها عمل 
اليوم إلى الغد كان ســبباً كافياً في 
تفوقهــا، مهدية نجاحها إلى والدها 

ووالدتها.

جواهر يوسفرغد أحمد

آمنة ووالدها محمد هالل 

آالء عباس

أعربــت الطالبة الحاصلة على المركز الرابع من المســار المتقدم من مدرســة 
نورة بنت ســلطان للتعليم الثانوي للبنات (ميثــاء محمد محمد الحمادي) عن 
ســعادتها بالنجاح والتفوق بنســبة %98.9 وظهورها ضمــن الـ10 األوائل على 
مســتوى الطلبة اإلماراتييــن وترغب في أن تلتحق بجامعة الشــارقة تخصص 

هندسة الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أنها كانت تتوقع حصد أحد المراكز األولى، نظراً إلى الجهود التي 
بذلتها في الدراســة طوال العام الدراســي ولفتت إلــى تخصيصها أكثر من 10 
ساعات للدراسة يومياً خالل االختبارات النهائية، مع اهتمامها بمراجعة الدروس 
وحل الواجبات وإقفال هاتفها واالبتعاد عن كل ما قد يشتت هدفها في التفوق

بدأت ريم راشــد عبدالرحمن الشــرهان من مدرســة الظيــت للتعليم الثانوي 
للبنات محققة %98.8 في المسار المتقدم حديثها بعدم وجود قصة في نجاحها 
وإن كانت هناك قدوة في حياتها ابتداًء بوالديها وكل من قدم لها هدية مؤثرة 

للتفوق. 
وقدمــت ريــم تهانيها إلــى عائلتها وصديقاتهــا، متمنية أن تكمل دراســتها 
الجامعيــة في تخصص الهندســة، مبينة أن االمتحانــات النهائية لم تكن صعبة 

كونها اعتادت التفوق كنهج تربوي بأن تكون في المراكز المتقدمة دائماً. 

عّبرت الطالبة المواطنة المتفوقة نورة أحمد النعيمي من المدرســة الصباحية 
للتعليم الثانوي للبنات عن ســعادتها بنجاحها وتفوقها في المسار العام، بنسبة 
%98.1، قائلــة: «الحمــد لله أن كلــل جهودي وجهود أســرتي ومعلماتي بهذا 

النجاح».
وأهــدت نورة تفّوقهــا لوالديها وخصوصاً بين أشــقائها ومدرســتها، الذين 
وجدت منهم كل الدعم، مؤكدة أن االجتهاد والمثابرة كانا سبيلها لتحقيق هذا 

النجاح والتفوق.
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أصدرت هيئة األوراق املالية والسلع مسودة قرار خاصة بنشاط التصنيف االئتامين داخل الدولة قبل اصداره بشكل رسمي 
يف خطوة تستهدف تنظيم أعامل الرشكات الراغبة يف مزاولة هذا النشاط الذي يعني بقياس وتقييم قدرة الجهة املصنفة 
عىل الوفاء بالتزاماتها املالية واملخاطر املحتملة التي قد تؤثر عليها باإلضافة إىل تقييم املنتجات املالية واملخاطر املحتملة 

لتملك املستثمر لها.

إعداد: رامي سميح - غرافيك: أسيل الخلييل

فقدان رشط من رشوط 
الرتخيص املنصوص عليها

االخالل الجسيم بأي من 
الواجبات أو االلتزامات

التخلف عن سداد رسم تجديد الرتخيص 
السنوي أو الغرامات املقررة

صدور حكم قضايئ بات يقيض بإشهار إفالس الرشكة
حل الرشكة وتصفيتها

البيانات: هيئة األوراق املالية والسلع

2
مليون درهم رشط لرأسامل الرشكة الراغبة 

يف الحصول عىل ترخيص مزاولة نشاط 
التصنيف االئتامين.

 20
ألف درهم رسوم 
الرتخيص ملزاولة 
النشاط

يتضمن رشوط 
وأحكام منح 
الرتاخيص ملن يرغب 
مبامرسة نشاط 
التصنيف االئتامين.
يضم التزامات وكالة 
التصنيف االئتامين العامة.
جري تخصيصه اللتزامات تتعلق 
بنشاط التصنيف وتضم جودة ونزاهة 
عملية التقييم، االستقالل وتجنب تعارض 
املصالح، الشفافية واالفصاح.
الفصل الرابع يركز عىل الرقابة والجزاءات.

2.2
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% 22
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اعداد: بشار باغ
غرافيك: حسام الحوراين

تواصل ديب صدارتها ألسواق التجزئة العاملية بوصفها سوقاً مفضلة للرشكات العاملة يف 
القطاع، ويأيت ذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة من ضمنها النمو السكاين 

الرسيع والطابع املتنوع وازدهار حركة السياحة وتطور مراكز التسوق يف اإلمارة.
ومات من مقومن مقو
ياحة وتطو ححركة السيا تطورحرك

املصدر: غرفة تجارة وصناعة 
ديب، رشكة «يس يب آر إي»

 3
تصنيف ديب ضمن قامئة األسواق املستهدفة من قبل العالمات 

التجارية الجديدة 

 59
العالمات التجارية الجديدة التي استقطبتها ديب يف 2016

% 32
حصة املنتجات الرياضية من عالمات التجزئة الجديدة 

يف ديب العام املايض

 2
ترتيب ديب كأهم وجهات التسوق عاملياً للعام السادس عىل التوايل

% 29
مساهمة تجارة الجملة والتجزئة يف الناتج املحيل اإلجاميل لديب

250
 ألف مرت مربع مساحات التجزئة الجديدة يف ديب خالل العام املايض 

وهي األكرب منذ عام 2010

3.4
ماليني مرت مربع  إجاميل مساحات التجزئة القابلة لإليجار يف ديب 

مع نهاية العام املايض 
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أصدر مصــرف اإلمــارات المركــزي تعميمين 
للبنوك العاملــة في الدولة للبحث عن وتجميد 
أيــة حســابات أو ودائع أو اســتثمارات عائدة 
ألي من األشــخاص والكيانــات الواردة في قرار 
مجلــس الوزراء رقم 18/2017 باعتماد أســماء 
59 فــرداً و12 كياناً كإرهابيين. وأعلن المصرف 

تحديد عدد من المؤسســات المالية التي قامت 
بفتح حســابات بنكية لصالح هؤالء األشــخاص 
والكيانات اإلرهابيــة. ووجه في تعميمه الثاني 
البنــوك والمؤسســات المالية األخــرى العاملة 
في الدولة بالتطبيــق الفوري إلجراءات العناية 
الواجبــة المعززة بشــأن المعامالت مع أي من 
البنــوك القطريــة التالية: بنك قطر اإلســالمي، 
بنك قطر الدولي اإلســالمي، بنك بروة، مصرف 

الريان، بنك قطر الوطني، بنك الدوحة. وجاء في 
البيــان: في إطار جهود كل من المملكة العربية 
الســعودية وجمهوريــة مصــر العربيــة ودولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة ومملكــة البحرين 
الموحــدة والمســتمرة في مكافحــة اإلرهاب، 
وفي إطار جهودهــم بتحديث القوائم الصادرة 
في دولهم بأســماء الكيانات واألفراد المصنفين 
كإرهابيين، واســتناداً إلى قــرار مجلس الوزراء 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 18/2017 
باعتماد أســماء 59 فــرداً و12 كياناً كإرهابيين، 
فقد قام المصرف المركــزي بإصدار تعميمين. 
التعميم األول موجه إلى البنوك والمؤسســات 
المالية األخرى العاملة فــي الدولة للبحث عن 
وتجميد أية حســابات أو ودائع أو اســتثمارات 
عائدة ألي من األشــخاص والكيانات الواردة في 
قرار مجلــس الوزراء أعاله.وفي الوقت ذاته تم 

تحديد عدد من المؤسســات المالية التي قامت 
بفتح حســابات بنكية لصالح هؤالء األشــخاص 
والكيانات اإلرهابيــة. ونتيجة لذلك، فقد أصدر 
المصرف المركزي تعميماً ثانياً وجه فيه البنوك 
والمؤسسات المالية األخرى العاملة في الدولة 
بالتطبيــق الفوري إلجــراءات العنايــة الواجبة 
المعززة بشــأن المعامالت مــع أي من البنوك 

القطرية الوارد ذكرها.

 –

يرى خبــراء اقتصاديون أردنيون وفلســطينيون أن 
قــرار المقاطعــة العربية لقطر، ســيهوي باالقتصاد 
القطــري تدريجياً، وســيؤدي إلى انهيــار قطاعات 
أخرى في حال اســتمرار المقاطعــة، والتي ظهرت 
معالمهــا في بدايــات المقاطعة من خــالل ارتفاع 
األســعار وتدني مســتوى الريال القطري ألول مرة 
منــذ 11 عاماً. وأكدوا أن المقاطعة لها آثار ســلبية 
وتمس خطوطاً رئيسة في االقتصاد القطري، فإغالق 
الــدول لكافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة 
القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنع العبور لوســائل 
النقل القطريــة كافة القادمة والمغادرة سيشــكل 
بالنســبة لها اكبر تحٍد. فهذه المنافذ تستخدم لنقل 

البضائع واألغذية وغيرها من السلع األساسية. 

وقــال الخبير االقتصادي حســام عايش أن أخطر ما 
فــي المقاطعة إنها تأتــي دون اســتعداد وبالتالي 
الدولــة تواجهــه بأقصى مــا لديها مــن إمكانات، 
هــذا يعني تكاليف مرتفعة وأعبــاء غير محدودة. 
التكيف مــع هــذه المقاطعة ليس باألمر الســهل 
ويحتــاج إلى خطــط لمواجهتهــا. باإلضافة الى أن 
المســتهلك اعتاد على نوعيــة معينة من الخدمات 
ومن الصعــب ان يرضى بأقل منها. ويردف عايش: 

أيضاً هذه المقاطعة اثرت على ســعر صرف الريال 
القطــري مقابل العمالت األخرى، ومن دون شــك 
ســيتأثر قطاع االســتثمارات واإلنشــاءات باإلضافة 
إلى البورصــة القطرية التي انهــزت. وأيضاً إغالق 
الحــدود البرية ســيؤثر على اســتضافة قطر لكأس 
العالــم 2020، من خالل الحدود البرية الســعودية 
القطريــة كانت تســتورد مواد اإلنشــاءات وغيره. 
اآلثــار عديدة وال يمكن حصرها، فهنالك آثار تظهر 
بشــكل ســريع وأخرى طويلــة المــدى ولكن من 
المؤكــد أن المقاطعة خطيرة. في الســياق نفســه 
تؤكد الخبيرة االقتصادية لما العبســة أن المخزون 
الغذائــي القطري يكفيها فقط لمدة 12 شــهراً، لذا 
فالبحــث عــن دول تمدها بالغذاء ســيتطلب منها 
جهدا وكلف إضافية. وهذا ســينعكس على اســعار 
هذه السلع باألسواق، حيث تبلغ قيمة وأرادت قطر 

الغذائية الســنوية حوالي مليار دوالر سنوياً. معظم 
هذه الواردات من السعودية واإلمارات. 

وقال الخبير االقتصادي الفلســطيني د.عمر شعبان، 
أن المقاطعــة التي تبنتها عدة دول كبيرة على قطر 
مرة واحدة وبشكل جماعي أخذت باالعتبار اقتصاد 
قطــر الصغير انه مؤثر جداً، خاصة انه جاء بشــكل 

مفاجئ ومن دون تحضيرات بشكل كبير.
وأوضــح أن قطر بحاجــة إلى الحيــازات البرية 
والبحرية والجوية لدول الخليج لطائراتها وبواخرها، 
وثبــت ذلك عندما ارتفعت تكلفة الطيران القطري 
الــذي اضطر للطيران لســاعات أطول في فضاءات 
أخــرى بدالً من المســافات القصيرة فــوق الخليج 

والسعودية.

وعلى صعيد انهيار الريال القطري ألول مرة منذ 11 
عــام مقابل العمالت الدولية، ارجع د.عمر شــعبان 
انهيــار الريال كنتيجــة مباشــرة للمقاطعة ونتيجة 
تدهور واضح في البورصة في سوق المال القطري، 
وفي ذات الوقت انخفاض في قيمة العملة القطرية 

مقابل العمالت الدولية األخرى..
ألن الدول تتوقف عن التعامل بالعملة فينخفض 
الطلب عليهــا، وعندما ينخفض الطلب على العملة 
يصبــح المعروض أكثــر من المطلــوب وبناء على 
ذلك تنخفض أســعارها مثل السلع. وأضاف:«ال شك 
برز تأثير ذلك على ســوق المال بشــكل مباشر ولو 
اســتمرت األزمة لفترة طويلة قد يؤثر على ســوق 
االقتصاد القطري بشكل كبير وخاصة على السياحة 
واالســتثمارات والتعاقــدات مع قطر، وســينعكس 
بشــكل سلبي على ســوق المال وقد نصل لمرحلة 
الريال القطري غير مطلوب في الســوق الدولي وال 
يتــم تداولهــا». كما يرى الدكتــور معين رجب، أن 
العملة تتأثر مع ســعر الصــرف، وهذا ناتج عن رد 
فعل وليس الســعر الحقيقي ولكن الحكم الحقيقي 
على سعر الصرف على االنخفاض أو مقداره مرهون 
لفترة الزمن، وال يمكــن الحكم عليه من أيام، ألنه 
يحتاج الســتقرار، وما يحدث اآلن نتيجة ردود فعل 
وليس سياســة ثابتة، ولكن أصحاب رؤوس األموال 

حذرين ولديهم تخوف كبير وال يزال القلق وارداً.

واصــل الريــال القطــري هبوطــه أمــام الدوالر 
في ســوق العقــود اآلجلــة، صباح أمس، وســط 
مخــاوف من نزوح رؤوس األموال بســبب األزمة 
الدبلوماســية التي أضرت بالبالد. وزادت العقود 
اآلجلــة للدوالر مقابل الريال اســتحقاقاً عاماً إلى 
630 نقطة، مســجلة أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 
2015 حيــن أثار هبوط أســعار النفط والغاز قلقاً 
بشــأن متانــة االقتصــادات الخليجيــة. وفي ذلك 
الشــهر بلغت العقــود اآلجلة ذروتهــا عند 650 

نقطة.
وارتفعت تكلفة التأمين على الديون الســيادية 
القطرية إلى 101 نقطة، أمس، لتســجل مســتوى 
جديد هو األعلى في ســبعة أشــهر مع اســتمرار 
األزمــة. وأظهــرت بيانــات مــن «آي.إتــش.إس 
ماركــت» ارتفاع عقــود مبادلة مخاطــر االئتمان 
القطرية ألجل خمس سنوات أربع نقاط أساس عن 
إغــالق أول من أمس لتصل إلى أعلى مســتوياتها 
منــذ منتصف نوفمبــر. وزادت العقــود القطرية 
44 نقطة أســاس منذ بداية األسبوع حين قطعت 
بعض الدول العربية من بينها السعودية واإلمارات 
العالقات الدبلوماســية مع قطر وأوقفت وســائل 
النقــل الجوي والبحــري والبري وفرضــت قيوداً 

على السفر.

وفي األيــام الماضيــة رن الهاتف فــي قطر أكثر 
مــن أي وقت مضى، حيــث انهالت مكالمات من 
أصدقــاء كثيرين للســؤال عن الوضــع الحالي في 
البلــد، هكذا يروي موظف في إحدى الشــركات 
األلمانيــة يعيش فــي العاصمــة القطرية الدوحة 
منــذ أكثر من ثالثة أعوام ويفضــل عدم اإلفصاح 

عن اسمه.
هــذه األســئلة المكثفة عن األحــوال في قطر 
والبحريــن  الســعودية  أعلنــت  بعدمــا  جــاءت 
واإلمــارات ودول أخرى مثل مصــر قطعها لكافة 
العالقــات الدبلوماســية معهــا. وإغــالق الحدود 
ووقف حركــة الطيران معها. فلم يعد مســموحاً 
للطائــرات القطريــة بالتحليق فوق الســعودية، 
وســتضطر الطائــرات المقلعة من قطــر للتوجه 
إلى أوروبا على ســبيل المثال حالياً للتحليق فوق 

إيران.
في وســائل اإلعالم القطرية ظهرت خالل األيام 
الماضيــة تقارير عن تكدس للقطريين في المتاجر 
قلقــاً من التطورات الالحقــة، وهو ما دفعهم إلى 
التكالب على شــراء المــواد الغذائية لدرجة أدت 
إلى خلو األرفف في المتاجر، حيث قال الموظف 
فــي الشــركة األلمانية في مكالمــة هاتفية: «في 
أول يومين كان هناك بعض الطوابير في المتاجر، 
أجهزة الفريزر التي بها الدجاج المجمد القادم من 
الســعودية فارغة، وكذلك الحال بالنسبة لثالجات 
األلبان الطازجة التي يتم إنتاجها في السعودية».

وبحســب بيانات قطرية رسمية فإن %70 من 
واردات قطر تأتي من الســعودية واإلمارات. وإذا 
ظلت الحدود مغلقــة على الدوام فهناك مخاوف 
مــن أن تعاني قطر من عجز في توفير العديد من 
المنتجات، حيث ستضطر إلى االعتماد على الطرق 

البحريــة أو الجويــة بالكامل في تدفــق البضائع، 
وهو ما يمثل تحدياً لوجستياً لها.

لكــن ال شــيء ينــم اآلن عــن فرصة لتســوية 
ســريعة لألزمة، بل العكس. حيث يقول الموظف 
في الشــركة األلمانيــة في الدوحة إنــه قلق من 
التطــورات األخيرة، مشــيراً إلى أنه ســيعود هذا 
العام إلى بلده، وقال: «عندما أغادر قطر سأتنفس 

الصعداء».

وقالــت وكالة موديز للتصنيــف االئتماني، أمس، 
إن جودة االئتمان القطري ســتتراجع إذا استمرت 
األزمــة مع جيرانها الخليجييــن لفترة طويلة مما 
يزيد نســبة ديون البالد ويؤثر ســلباً على ســيولة 

المصارف.
وبحســب «رويترز» قالــت «موديز» لعمالئها، 
«إذا طــال أمــد الخــالف بين قطــر وجيرانها في 
مجلــس التعاون الخليجي أو اشــتدت حدته فمن 
المحتمــل أن يكون لذلك أثر مالي أبرز وأن يرفع 
تكاليــف التمويــل للحكومة والكيانــات القطرية 

األخرى».
وتصنــف موديز قطر حالياً عند Aa3 مع نظرة 
مســتقرة أو مــا يعادل ســبع درجــات أعلى من 

التصنيف العالي المخاطر.
وقالــت موديز، «قــد يتضمن التصعيــد قيوداً 
علــى تدفقات رأس المال، ما ســيؤثر ســلباً على 
ســيولة وتمويل المصارف القطريــة»، مضيفة أن 
إجمالــي الديــن الخارجــي لقطر يبلــغ 150 في 
المئة من الناتــج المحلي اإلجمالي. وكانت وكالة 
ســتاندرد آند بورز للتصنيــف االئتماني خفضت 
 AA من AA- تصنيف قطــر، أول من  أمس، إلى
ووضعتهــا على قائمــة المراقبــة االئتمانية ذات 
التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتماالً 
كبيــراً لخفض جديد في التصنيــف. وهبط الريال 
ألدنى مســتوياته في 11 عاماً إلى 3.6530 رياالت 
للدوالر، أول من  أمس، بعدما خفضت «ستاندرد 
آنــد بــورز» التصنيــف االئتماني لقطــر. وقالت 
«ستاندرد آند بورز»، «نتوقع اآلن زيادة المخاطر 
المتعلقة بالتمويــالت الخارجية لالقتصاد بأكمله، 
بما في ذلك االســتثمار األجنبي المباشر وتدفقات 
المحافــظ، وللقطاع المالي وقد يــؤدي ذلك إلى 
ضغوط على ترتيبات ربط عملة قطر». وارتفعت 
تكلفة التأمين على الديون الســيادية القطرية من 
مخاطــر التخلف عن الســداد ارتفاعاً حاداً، صباح 
أمس، بعد خفض التصنيف االئتماني للبالد بسبب 
أزمتها الدبلوماســية مع الــدول العربية. وبلغت 
عقود مبادلة مخاطر االئتمان القطرية ألجل خمس 
سنوات 89 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ مطلع 
ديســمبر من العام الماضــي، مقارنة مع 80 ، أول 
من  أمس، و65.5 في نهاية األسبوع الماضي، قبل 
أن تقطع السعودية واإلمارات ومصر العالقات مع 
قطر متهمــة إياها بدعم اإلرهاب. وتنطوي عقود 
مبادلة مخاطر االئتمان القطرية في الوقت الحالي 
على احتمال تخلف عن الســداد نســبته 6.0 في 
المئة في الســنوات الخمس المقبلة. وزادت أيضاً 
عقود مبادلة مخاطر االئتمان السعودية كثيراً إلى 
98 نقطة من 90 بعد أن هوت أسعار النفط نحو 4 

في المئة في تعامالت األسواق الخارجية.
قال مصدر مقرب من شــركة هاباج لويد 
األلمانية لرويترز أمس إن اندماج الشركة 
مــع شــركة المالحــة العربيــة المتحدة 
المملوكة لســت دول خليجية يسير وفق 
المخطط له علــى الرغم من الخالف بين 

قطر وجيرانها.
أضــاف المصــدر أنــه ال توجد إشــارات 
فــي الوقــت الحالــي علــى أن األزمــة 
الدبلوماســية ســتؤثر علــى الصفقة التي 
جرى إبرامها الشهر الماضي كطرف واحد 
مــع هاباج لويــد. ويقــول تحالف لدول 
عربيــة تقوده الســعودية واإلمــارات إن 
قطــر تمول «اإلرهاب» وتقف إلى جانب 
إيــران. وأغلقــت دول التحالف حدودها 
أمــام قطر لوقــف واردات الغذاء وتلقت 
بنــوك توجيهات بعدم تنفيذ أنشــطة مع 
مؤسســات قطريــة. وتمتلــك قطر 14 % 
والســعودية 10 % من الشركة المندمجة 
وللبلديــن تمثيل في المجلس اإلشــرافي 
للشــركة التــي باتــت خامــس أكبر خط 
لشــحن الحاويــات فــي العالم.وتشــمل 
الخطــوات التاليــة فــي االندمــاج إدراج 
أحجــام النقل التي لــدى المالحة العربية 
علــى منصة بيانات هاباج لويد وتأســيس 
مقر جديد لمنطقة الشــرق األوســط إلى 
جانب نقــل موظفين. ومالكو هاباج لويد 
هــم ســي.إس.ايه.في التشــيلية ومدينة 
هامبورج والمســتثمر كالوس مايكل كون 
ومجموعة توي السياحية إلى جانب بعض 

مستثمري األقلية.فرانكفورت - رويترز

كشفت شــركة نورســك هيدرو النرويجية 
لرويتــرز أمس عن أن مصنع ألومنيوم قطر 
أوجد طرقاً بحرية جديدة لتصدير المعدن 
عقــب قطع الســعودية ومصــر واإلمارات 
العربيــة المتحدة والبحريــن العالقات مع 

قطر، الذي تسبب في تعطيل الشحنات. 
وقــال متحدث باســم هيــدرو، التي تملك 
%50 مــن ألومنيــوم قطــر، إن العمالء قد 

يواجهون بعض التأخيرات في التسليم. 
وأحجمــت هيدرو عن ذكــر الموانئ التي 
تخطــط ألومنيوم قطر حالياً الســتخدامها. 
وينتــج المصنع أكثر من 600 ألف طن من 
األلومنيوم األولي سنوياً.    أوسلو – رويترز 

كشــف مســؤول فــي مجلــس الغــرف 
الســعودية، أن هناك أكثر من 300 شركة 
ســعودية مستثمرة في الســوق القطرية 
باستثمارات تتجاوز 50 مليار ريال، متوقع 
خروج هذه الشركات خالل األيام القليلة 
المقبلــة فــي حــال اســتمرت المقاطعة 

الخليجية والعربية لقطر.
المســؤول لصحيفــة «االقتصادية»  وقال 
الســعودية أمس إن الشــركات السعودية 
المســتثمرة فــي الســوق القطرية تعمل 
فــي قطاعات الصناعــة والعقــار والنقل 
والســياحة  اللوجســتية  والخدمــات 
والمقــاوالت، مضيفــاً أن هناك شــركات 
ســعودية لها أكثر من 50 عاماً مســتثمرة 
في قطر بشراكة قطرية وخليجية ساهمت 
واالقتصاديــة  العمرانيــة  النهضــة  فــي 
الحكوميــة والخاصة. وأضــاف، أن هناك 
شــركات وطنيــة ســعودية أعلنت خالل 
اليوميــن الماضيين الخروج من الســوق 
القطرية والتوجه لالســتثمار في المملكة 
وبعض الدول الخليجية والعالمية، بسبب 

األوضاع السياسية التي تشهدها قطر.
ســعودية  شــركات  هنــاك  أن  وأوضــح 
مستثمرة في مجال العـــقار والصـــناعة 
اســتعـــدادها  أبــدت  والمقــاوالت 
القـــطرية وفك  الســوق  للخــروج مــن 
الشــراكات مع نظيراتهــا القطــــرية في 
ظــل التخبـــطات السياســية فــي النظام 
فــي  التدخــل  ومــــحاولــة  القطــــري، 
البيت الخلـــيجي، مضــيفاً أن الشــركات 
التجاريــة  للغــرف  أكــدت  الســعودية 
التابعة لهــا التقيد باألوامــر والتوجيهات    
السعودية.  الرياض – وكاالت

السلع التركية المستوردة جواً على رفوف سوبر ماركت في الدوحة أمس | رويترز

يرى أســتاذ االقتصاد في جامعة األزهر د. معين رجب، أن قطر تواجه ظرفاً  اســتثنائياً  غير عادي من خالل 
جيرانهــا في المقام األول، وســتتأثر بعدم انتظام وصــول احتياجاتها، فهي مطلوب منها أن تبحث عن بدائل 
أخرى، ألن تأثير الدول المقاطعة كبير. ويرى خالل حديثه للبيان، أن الوضع االستثنائي يستدعي وضع قطر 
لخطط وبرامج تتناسب مع الحدث، وتقضي لربما إعالن حالة الطوارئ بالنسبة لكيفية استقبال وتوزيع السلع 

التي تحتاجها، ومن المعلوم أن قطر بلد قليل السكان ويكفيه القليل من كميات السلع.
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1987 
قامت املخابرات القطرية بتجنيد أحد 
العسكريني لجمع معلومات حساسة 

حول القوات البحرينية ومدى 
جاهزيتها يف جزر حوار

10
ألقي القبض عىل العسكري وصدر 

بحقه حكم بالسجن 10 سنوات قبل 
أن يخرج بعفو أمريي يف العام 1993

1988
جّندت مخابرات قطر اثنني من 

العاملني يف وزارة الداخلية البحرينية 
لتمرير معلومات حساسة إىل الدوحة 

تتعلق بالقوات املسلحة البحرينية 
وتشكيالتها وتحركاتها والقواعد 
واملطارات والطائرات الحربية 

ومنظومة األسلحة

5
ألقت املنامة القبض عىل العنرصين 
وحكم عليهام بالسجن ملدة 5 سنوات

1996
حاولت املخابرات القطرية جمع 

معلومات حساسة عن البحرين، وذلك 
من خالل ضابط يدعى فهد الباكر 

وبالتعاون مع امرأة قطرية جندت يف 
العام 1993 وتدعى سلوى فخري، 
وهي متزوجة من بحريني وكانت 

مقيمة آنذاك يف البحرين

3
ُضبطت «خلية الباكر» يف أكتوبر 1996 

وحكم عىل أعضائها بالسجن ثالث 
سنوات قبل أن يخرجوا بعفو أمريي يف 
ديسمرب من العام نفسه وغادروا إىل 

قطر

8
قبض عىل عسكري جندته قطر وحكم 
عليه بالسجن مثاين سنوات بعد أن قام 
بتزويد املخابرات القطرية بآخر عدد 

وصل إليه التجنيد يف قوة دفاع 
البحرين مستغالً تردده عىل الدوحة 
لزيارة خالته وأوالده املقيمني هناك

2016
إلقاء القبض عىل قطري من قبل وزارة 

الداخلية البحرينية بعد أن أقّر 
باستالمه مبالغ من جهات أمنية 

قطرية لتشكيل خلية تجسس داخل 
البحرين وأكد تجنيد عدد من نشطاء 

تويرت ملهاجمة حكام الخليج

غرافيك: حازم حسني
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الوطنــي  الجيــش  قــوات  ووســعت 
في تعز مــن نطاق عملياتها العســكرية 
وســيطرتها على مواقع استراتيجية كانت 
الحوثي  ميليشــيات  لســيطرة  خاضعــة 
وصالح االنقالبية. وشــهد شرقي المدينة 
وبشــكل أخص في محيط مدرسة محمد 
علي عثمــان، الثكنة العســكرية المهمة 
للميليشــيات االنقالبيــة، تقدمــاً لقوات 
الجيــش الوطنــي فــي جبهــات الصلــو 
وحيفــان والمعافــر الريفيــة، وتصــدت 
لهجمــات الميليشــيات االنقالبيــة التي 

تحاول التقدم إلى مواقعها.
وردت ميليشــيات الحوثــي وصالــح 
العنيف على  بالقصــف  على خســائرها 
األحياء الســكنية في تعز، غرباً وشــرقاً، 
مخلفــة وراءهــا أربعة جرحــى مدنيين 
بينهــم أطفال، وصعدت قصفها على حي 
بيرباشا، شرقاً، وعدد من األحياء األخرى 

غربي وشمالي المدينة.
وأكدت المصادر العســكرية مقتل ما 
ال يقــل عن 20 من عناصر الميليشــيات 
االنقالبية خالل اليومين الماضيين، إضافة 
إلى مقتل ثالثة وإصابة آخرين من قوات 
الجيش الوطني بالمعارك المشــتعلة في 
الجبهات الشرقية والغربية بتعز وغارات 

التحالف.
إن  العســكرية  المصــادر  وقالــت 
قــوات الجيــش الوطني حققــت تقدماً 
فــي منطقة بني عمــر في الشــمايتين، 
جنوبــاً، وســيطرت علــى جبل الشــرق 
بعــد معــارك عنيفة اســتمرت ســاعات 
إلى  الجيــش والميليشــيات، إضافة  بين 
تصديهــا لمحــاوالت تقدم الميليشــيات 
االنقالبية في جبهة حيفان، حيث تركزت 
المواجهات العنيفة في العكاوش وجبال 
عزلــة االحكــوم، وأجبرت الميليشــيات 
االنقالبية علــى التراجع والفرار، وكذلك 

في الصيار بجبهة الصلو.
الجبهات  إلــى أن  المصادر  وأشــارت 
الغربيــة والشــرقية فــي مدينــة تعــز 
ال تــزال تشــهد مواجهات بيــن الجيش 
والميليشيات، وتشتد المعارك في محيط 
مدرســة محمــد علي عثمان ومعســكر 

القوات الخاصة (األمن المركزي). ويأتي 
ذلــك بالتزامــن مــع تكثيــف مقاتالت 
التحالــف من غاراتها المســاندة للجيش 
الوطني في مناطق متفرقة بجبهات تعز 
والســاحل الغربي لليمن، بما فيها غارات 
علــى مواقــع وتجمعــات للميليشــيات 

االنقالبية في تبة السالل والجند، شرقاً.
وفــي صعدة، أكد مصــدر في المركز 
اإلعالمــي للقــوات أن مقاتالت التحالف 
اســتهدفت نقطة تفتيش تتبع ميليشيات 
الحوثــي االنقالبيــة في منطقــة القلعة 
بمديرية رازح، وأن الميليشيات االنقالبية 
العبور  السيارات والمواطنين من  منعت 
بالقرب من المكان المســتهدف وســط 
تكتيــم شــديد علــى عــدد مــن القتلى 
والجرحى الذين ســقطوا جــراء الغارة. 
واندلعت المعارك في جبهة البقع، خالل 
اليومين الماضيين، استخدم فيها الطرفان 

األســلحة الثقيلة والمتوسطة، سقط على 
أثرها قتلى وجرحى من الطرفين.

الوطنــي  الجيــش  قــوات  وطرقــت 
علــى البوابة الشــرقية للعاصمة صنعاء، 
وتمكنت بإســناد المقاومة الشعبية، من 
تحريــر عدد مــن المواقــع الجديدة في 
مديريــة نهم، بما فيهــا عدد من المواقع 
التــي كانت تتمركــز فيها الميليشــيات 
في جبــل الكحــل، بالتزامن مع إســناد 
جوي مــن طيــران التحالف الــذي دمر 
مواقع الميليشيات االنقالبية في منطقتي 
مسورة، والتبة السوداء ومنطقتي محلي 

والمدفون.

التوزيع وكيل  انطــالق عمليــة  حضر 
محافظــة حضرمــوت للشــؤون الفنيــة 
ومشــرف  العمودي  محمــد  المهنــدس 
مشــاريع الهيئــة بحضرمــوت وعدد من 
الشــخصيات االجتماعية وجمع غفير من 

المواطنين.
وأكــد رئيــس فريــق الهــالل األحمر 
اإلماراتــي بحضرمــوت، أن توزيع هذه 
المســاعدات الغذائيــة يأتــي لتخفيــف 
معاناة المواطنين وســد الفجوة الغذائية 
تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وتحسين 
ظروفهم المعيشــية واستشعاراً للواجب 
األخالقــي واإلنســاني الــذي تلتــزم به 
دولــة اإلمارات بكافة المجاالت الخدمية 

واإلنسانية، معرباً عن أمله في أن تساعد 
المســاعدات فــي التخفيف مــن معاناة 
األهالــي، الفتاً إلــى أّن الهيئة ســتكثف 
جهودهــا اإلنســانية لتغطيــة مختلــف 
مناطق حضرموت وشبوة ومأرب، منوهاً 
بــأن عملية التوزيع تمــت بموجب آلية 
تتخذها الهيئة لضمان وصول المساعدات 

الغذائية إلى مستحقيها.
مــن جهتــه، أشــاد وكيــل محافظــة 
حضرمــوت للشــؤون الفنيــة المهندس 
محمــد العمــودي، بالدعــم المقدم من 
هيئــة الهــالل األحمر اإلماراتــي ألهالي 
المنطقة، مثنياً على الدعم اإلنساني الذي 
تنفــذه دولة اإلمــارات العربية المتحدة 
الفتــاً إلــى أن البصمــات اإلماراتية في 
محافظة حضرموت ومختلف المحافظات 
المحررة ال يمكن نســيانها، خصوصاً أنها 
جاءت في ظروف صعبة كانت تعيشــها 

المحافظة جراء الحرب األخيرة.
عــن  المســتفيدة  األســر  وأعربــت 
المســاعدات  هــذه  بتوزيــع  ســعادتها 
الغذائيــة التــي أكــدوا أّن مــن شــأنها 
التخفيــف من معاناتهم نظــراً لظروفهم 
الصعبة، واصفين لحظة اســتالم ســاللهم 
الغذائية بالعيد الذي رسمت فيه الفرحة 
علــى محيا الجميع، مؤكدين أن الســالل 
الغذائيــة جــاءت في الوقت المناســب 
الماســة  وحاجتهــم  معاناتهــم  وســط 
لمختلف المســاعدات وخاصة الغذائية، 
متوجهين بالشــكر لكل من ساهم وذلل 
الصعاب حتى تصل الســلة الغذائية لهم. 
المقدمة  الغذائية  المساعدات  وتضمنت 
مــن هيئة الهالل األحمــر اإلماراتي على 
مــواد غذائيــة متنوعة شــملت مختلف 

المواد الغذائية وحاجة الصائمين.

 –

وقــال مديــر المرصــد الســوري لحقــوق 
اإلنسان رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس، 
اســتهدف التحالف الدولي طوال الليل مدينة 
الرقة وضواحيها بالغــارات الكثيفة، والقصف 
اســتمر حتى أمس. وقتل 23 مدنياً مســاء أول 
من أمس، بحسب المرصد، بعد تنفيذ طائرات 
التحالف 25 غــارة جوية على الرقة وأطرافها. 
وكان المرصد أفاد في وقت ســابق بمقتل 17 
مدنياً وإصابة العشرات بجروح. ويعود ارتفاع 

حصيلــة القتلى إلى وفــاة مصابيــن متأثرين 
بجروحهم وانتشال آخرين من تحت األنقاض. 
ومــن بين القتلــى، وفق المرصد، 15 شــخصاً 
قضوا في غارة اســتهدفت مقهى لإلنترنت في 

ضاحية جزرة غربي المدينة.
بحســب  الدولــي،  التحالــف  ويســعى 
عبدالرحمن، عبر تكثيف الغارات الجوية، إلى 
زعزعة قدرات تنظيم داعش وإفســاح المجال 
أمام قوات سوريا الديمقراطية للتقدم أكثر في 
شــرقي المدينة واقتحامها مــن جهات أخرى. 
وقال الناطق باســم قوات سوريا الديمقراطية 
طالل ســلو لـ«فرانس برس»، ســيطرت قوات 
ســوريا الديمقراطيــة على حي المشــلب في 
شرقي المدينة، وهو الحي األول والوحيد الذي 
دخلتــه حتى اآلن، وتقوم حاليــاً بإزالة األلغام 

والعبوات الناسفة.
وأشار إلى تحقيق قوات سوريا الديمقراطية 
إلى تقدم آخر عند األطراف الشــمالية للرقة، 
كمــا «تمكنــت من صــد هجــوم لداعش في 
ضاحية جــزرة غربي المدينة». وتســعى تلك 
القــوات حاليــاً، وفــق المرصــد، للتقدم من 
المشــلب باتجاه حي الصناعــة المجاور. وقد 

استهدفت الغارات الجوية ليًال المنطقة الواقعة 
بين الحيين، بحســب المرصــد، تمهيداً لتقدم 

قوات سوريا الديمقراطية.
ووصف أبو محمد مــن حملة «الرقة تذبح 
بصمت»، التي تنشــط سراً في المدينة وتوثق 
انتهــاكات التنظيــم، قصف التحالــف بـ«غير 
الطبيعي». وأشار إلى ازدياد األوضاع اإلنسانية 
ســوءاً فــي المدينة في ظــل انقطــاع المياه 
والكهربــاء، الفتاً إلــى أن المحــالت التجارية 
تفتح أبوابها ساعة أو ساعتين في اليوم. وتهدد 
أعمــال العنف في الرقة، وفــق منظمة األمم 
المتحدة للطفولة (يونيســف)، حياة أكثر من 
40 ألــف طفل ال يزالــون عالقين في ظروف 

خطرة للغاية.
وتحدثت المنظمة عن تقارير بشــأن مقتل 
25 طفــًال وإصابــة آخرين في أعمــال العنف 
األخيرة فــي الرقة. وكان يعيــش في المدينة 
تحت حكــم «داعش» نحــو 300 ألف مدني، 
بينهم 80 ألف نازح من مناطق سورية أخرى. 
إال أن اآلالف فــروا خالل األشــهر األخيرة من 
المدينــة ليبقــى فيهــا 160 ألفاً، وفــق األمم 

المتحدة.

وقالــت مصادر أمنيــة عراقية إن امرأة 
فجرت حزامها الناسف في منطقة المسيب 
شــمال مدينة الحلــة، مــا أدى إلى مقتل 
30 شــخصاً وإصابــة 30 آخريــن. وأعلنت 
وكالة أعماق التابعة لـ«داعش» مســؤولية 

التنظيــم عن الهجوم الــذي وقع في بلدة 
المســيب إلى الجنــوب من بغــداد. ولم 
تحدد الوكالة هويــة منفذة الهجوم. وقال 
مصــدر أمنــي إن منفذة الهجــوم أخفت 

القنبلة تحت مالبسها.
جــاء الهجوم الذي وقع الســاعة 11.30 
صباحــاً (08.30 ت غ)، بعد ســاعات قليلة 
مــن هجوم مماثل في مدينة كربالء، حيث 
أعلن مصدر أمنــي عراقي مقتل ما يقرب 
مــن 20 شــخصاً وإصابــة 25 آخريــن في 
تفجيــر انتحاري بحزام ناســف اســتهدف 
المرآب الموحد للسيارات في وسط مدينة 
كربالء. وقال حيــدر محمد (35 عاماً) كان 
قرب موقع االنفجار، رأيت شــخصاً يرتدي 

مالبس رياضية ويسير بارتباك وبعد دقائق 
وقــع االنفجــار وكان هــذا الشــخص بين 

القتلى.
وأكــد ضابــط في شــرطة نينــوى عن 
اعتقال ســبعة مــن عناصــر تنظيم داعش 
كانوا متســللين بمخيــم للنازحين جنوب 
الموصل. وذكر المصدر أن القوات األمنية 
طوقت ناحية حمــام العليل بالكامل على 
خلفيــة ورود معلومــات أفــادت بتواجد 
عناصــر مــن «داعــش» وســط النازحين 
بالمخيمات وبحســب المصدر أن القوات 
األمنية داهمت المخيمات واعتقلت سبعة 

دواعش بينهم.
في األثناء، كشــف قائــد جهاز مكافحة 

اإلرهاب الفريق الركن عبد الغني األسدي 
أمس، عن عدد وأســماء األحياء والمناطق 
غير المحررة في الســاحل األيمن لمدينة 
الموصل.وأفاد بأن األحياء المتبقية التي لم 
تحرر في الجانب األيمن لمدينة الموصل ال 
تتجاوز الثالثة أحياء وهي المدينة القديمة 
وأطرافها وحي الشفاء والزنجيلي، مبيناً ان 
المعارك ما زالت مستمرة لكنها حذرة من 
جانب القوات العراقية، وذلك حفاظاً على 
أرواح المدنيين. وأضاف ان جهاز مكافحة 
اإلرهاب أنجــز مهمته األولى وهي تحرير 
49 حيــاً، ونحن بانتظــار األوامر العليا من 
قبل القائد العام للقوات المسلحة القتحام 

المدينة القديمة.

المعلقيــن أن يؤيد  وتوقع معظــم 
المقــرر إلغــاء واليــة تامــر، لكنهــم 
يتوقعــون أن يتم التوصــل إلى مخرج 
يتيح للرئيــس االحتفاظ بمنصبه. وفي 
حال تمت المصادقة على إلغاء الوالية 
ســيكون على المحكمة أن تقرر ما إذا 
كان تامر سيغادر منصبه حاالً أو يمكنه 
البقاء في القصر الرئاســي حتى انتهاء 

النظر في الطعون.

 –

اعتقلت قّوة عسكرية أخرى  كما 
من الجيش اإلسرائيلي األسير المحرر 
ضرار أبو منشــار بعد اقتحام منزله، 
وصادرت مركبته الخاصة. واعتقلت 
األســير المحرر ثائر أبــو رموز بعد 
اقتحام منزله في المدينة. يشار إلى 
أن قوات إســرائيلية تقــوم بصورة 
شــبه يومية باقتحــام مناطق الضفة 
الغربيــة للقبــض على فلســطينيين 
بزعم أنهــم مطلوبون ألجهزة األمن 
أو لالشتباه في ضلوعهم في ممارسة 
أعمال شــغب. ووفقاً لهيئة شــؤون 
األســرى والمحررين، ونادي األسير، 
والجهــاز المركــزي لإلحصــاء، فإن 
هناك 6500 أسير فلسطيني يقبعون 
في السجون اإلســرائيلية، بينهم 57 

امرأة و300 طفل.
آالف  مئــات  أدى  ذلــك  إلــى 
مختلــف  مــن  الفلســطينيين 
صــالة  الفلســطينية  المحافظــات 
الجمعــة الثانيــة من شــهر رمضان 

المبارك في باحات المسجد األقصى 
وســط إجــراءات أمنية إســرائيلية 
فلسطينية  مصادر  وقالت  مشــددة. 
شــرطة  عناصــر  مــن  اآلالف  إن 
االحتالل انتشــرت في أزقة القدس 
والطرقات المؤديــة للبلدة القديمة 
منذ ســاعات الصباح الباكر وفرضت 
إجراءات عســكرية مشددة للدخول 
عبــر الحواجز اإلســرائيلية للوصول 
إلى القدس. يذكر أن قوات االحتالل 
قررت السماح للرجال الذين تجاوز 
عمرهــم 40 عاماً بالدخول من دون 
تصريــح والنســاء مــن دون تحديد 
العمر واألطفال حتى سن 12 عاماً. 

من جهة اخرى استشــهد مواطن 
فلســطيني وأصيب ستة آخرون في 
مواجهات مع قوات االحتالل، أمس، 
على الشريط الحدودي شرق جباليا 
شــمال قطاع غــزة. وأعلنت مصادر 
طبية فلســطينية عن استشهاد عائد 
خميس جمعــة «35 عاماً» برصاص 

االحتالل شرق جباليا.
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