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سمو األمير يعزي 
رئيس تشاد

سمو األمير يبعث برسالة 
خطية إلى ملك ماليزيا

بعث حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
أمير البالد املفدى، ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس إدريس 
ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد، في وفاة الرئيس التشادي 

األسبق السيد لول محمد شوي.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املــفــدى، بــرســالــة خطية إلى 
الــديــن املصطفى  جــاللــة السلطان عبدالله رعــايــة 
ــا، تـــتـــصـــل بـــالـــعـــالقـــات  ــزيـ ــيـ ــالـ بـــالـــلـــه شـــــاه مـــلـــك مـ

الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.
ــالـــة ســــعــــادة الـــســـيـــد فـــهـــد بــن  ــام بــتــســلــيــم الـــرسـ ــ قـ
محمد كافود سفير دولة قطر لدى ماليزيا، خالل 
اســتــقــبــال جــاللــة الــســلــطــان عــبــدالــلــه رعــايــة الــديــن 
املصطفى بــالــلــه شـــاه مــلــك مــالــيــزيــا، لــه أمـــس في 

القصر الوطني بالعاصمة كواالملبور.

الدوحة - قنا
كوااللمبور - قنا

فيينا - قنا

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، ببرقية تعزية 
إلــى فخامة الرئيس إدريـــس ديبي إتنو رئيس جمهورية تــشــاد، في 

وفاة الرئيس التشادي األسبق السيد لول محمد شوي.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس 
إلــى فخامة الرئيس إدريــس  الـــوزراء ووزيــر الداخلية، ببرقية تعزية 
ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد، في وفاة الرئيس التشادي األسبق 

السيد لول محمد شوي.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة -قنا

الدوحة -قنا

نائب األمير يعزي رئيس تشاد

رئيس الوزراء يعزي رئيس تشاد

الدولة ورجـالهـا

باريس -

قطر تدين هجوم مقر 
المخابرات األفغانية

الدوحة تدين تفجير مقديشو

أعربت دولــة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم، الذي 
استهدف مقر املخابرات األفغانية في والية /زابل/، وأدى إلى سقوط 
قتلى وجرحى، وجددت وزارة الخارجية في بيان أمس، موقف دولة 
قطر الثابت من رفض العنف واإلرهاب مهما كانت الدوافع واألسباب. 
وعبر البيان عن تعازي دولــة قطر لــذوي الضحايا وحكومة وشعب 

أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أعربت دولــة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي 
وقـــع فــي الــعــاصــمــة الــصــومــالــيــة مــقــديــشــو، وأدى إلـــى ســقــوط قتيلني 
وجرحى، وجــددت وزارة الخارجية، في بيان أمس، موقف دولة قطر 
ــاب مهما كــانــت الــدوافــع واألســبــاب.  الــثــابــت مــن رفــض العنف واإلرهــ
وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتني وحكومة وشعب 

الصومال وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

رئيس النمسا يتسلم أوراق اعتماد سفيرنا

م فخامة الرئيس ألكسندر 
ّ
تسل

فان دير بيلني رئيس جمهورية 
النمسا االتحادية، أوراق اعتماد 
ســــــعــــــادة الــــســــيــــد ســــلــــطــــان بــن 
املــنــصــوري سفيرا فوق  ســاملــني 
العادة مفوضا لدولة قطر لدى 
جــمــهــوريــة الــنــمــســا االتــحــاديــة. 
ــادة الـــســـفـــيـــر، خـــالل  ــعــ ونـــقـــل ســ
املقابلة، تحيات حضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ــفـــدى، إلــى  ثــانــي أمــيــر الـــبـــالد املـ

فخامة رئيس جمهورية النمسا 
االتــــحــــاديــــة، وتـــمـــنـــيـــات ســمــوه 

ــــور الـــصـــحـــة  ــوفـ ــ ــمـ ــ لـــفـــخـــامـــتـــه بـ
والـــســـعـــادة، ولــحــكــومــة وشــعــب 

النمسا بدوام التقدم واالزدهار.
من جانبه، حّمل فخامة رئيس 
جــمــهــوريــة الــنــمــســا االتــحــاديــة، 
ــادة الــســفــيــر تــحــيــاتــه إلـــى  ــعــ ســ
حـــضـــرة صـــاحـــب الـــســـمـــو أمــيــر 
ــفــــدى، وتــمــنــيــاتــه إلــى  ــبـــالد املــ الـ
ــعـــب الــــقــــطــــري بــــاملــــزيــــد مــن  الـــشـ
ــة والـــــتـــــقـــــدم، وتـــمـــنـــى  ــيــ ــاهــ ــرفــ الــ
ــر الـــتـــوفـــيـــق  ــيــ ــفــ لـــــســـــعـــــادة الــــســ
فــــي مـــهـــامـــه الــــجــــديــــدة والــعــمــل 
ــز عــــالقــــات  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ عــــلــــى دعــــــــم وتـ
الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون بـــني دولـــة 

قطر وجمهورية النمسا.

تعزيز التعاون بين المفوضية 
السامية لحقوق اإلنسان وقطر

اجتمعت سعادة السيدة ميشيل باشليت، املفوضة السامية لحقوق 
الدائم  املــنــدوب  اإلنــســان، مع سعادة السيد علي خلفان املنصوري، 
لدولة قطر لدى مكتب األمم املتحدة في جنيف، وتم خالل االجتماع 
اســتــعــراض ســبــل تــعــزيــز آفـــاق الــتــعــاون بــني دولـــة قــطــر واملــفــوضــيــة 
املــفــروض على دولــة  السامية لحقوق اإلنــســان وتــداعــيــات الحصار 

قطر.

الدوحة - 

النائب العام يبحث مع 
نظيره الفرنسي مكافحة 

الجرائم اإللكترونية

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس املري، النائب العام، أمس، مع 
سعادة السيد فرانسوا موالن، النائب العام في الجمهورية الفرنسية.
جـــرى خـــالل االجــتــمــاع بــحــث عـــدد مــن قــضــايــا الــتــعــاون املــشــتــرك، من 
بينها تبادل الخبرات والـــدورات في مجال إدارة األحــداث الرياضية 
املشتركة والــدورات املتعلقة بمكافحة الجرائم اإللكترونية والتدريب 
السنوي بالدوحة للقضاة الفرنسيني من املدرسة الوطنية للقضاء في 

كافة املجاالت القضائية.

وزير التنمية اإلدارية يلتقي مسؤولة ماليزية

التقى سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير 
التنمية اإلداريــــة والــعــمــل والــشــؤون االجــتــمــاعــيــة، أمـــس، مع 
ــوزارة  ــو جــنــيــده بــنــت قــمــر الـــديـــن األمــــني الـــعـــام لــ ســـعـــادة داتــ
ــرأة واألســـــرة وتــنــمــيــة املــجــتــمــع فـــي مــالــيــزيــا، وذلــــك خــالل  ــ املـ
ــه الــتــعــاون  زيــارتــهــا لــلــبــالد. وجــــرى خـــالل الــلــقــاء بــحــث أوجــ
املشترك في الشأن االجتماعي السيما املوضوعات املتعلقة 
ــرة وتنمية املجتمع، والسبل الكفيلة بدعمها  بــاملــرأة واألسـ

وتطويرها.

مؤتمر في برلين يتناول مسؤولية منظمي الفعاليات الرياضية واحترام حقوق اإلنسان

»اإلرث« و»الفيفا« يستعرضان جهود قطر في رعاية عمال المونديال

ــان،  ــقــــوق اإلنــــســ ســـلـــط مـــؤتـــمـــر حـــــول الـــريـــاضـــة وحــ
الــبــنــاء واألخــشــاب  الــدولــي لعمال  االتــحــاد  استضافه 
العاصمة األملانية برلني، الضوء على دور بطولة  في 
التقدم  العالم »قطر 2022« فــي تسريع وتــيــرة  كــأس 
فــي مــجــال رعــايــة وحــقــوق الــعــمــال فــي قــطــر. ونــاقــش 
الرياضية  أقيم تحت عــنــوان: »األحـــداث  الــذي  املؤتمر، 
املقبلة: وضــع اإلستراتيجيات  أعـــوام  الــعــشــرة  خــال 
الــعــلــيــا للمشاريع  الــلــجــنــة  الـــتـــزام  ــفـــرص«،  الـ وتــحــديــد 
الجهة املسؤولة عن تنفيذ مشاريع مونديال  واإلرث، 
قــطــر 2022، بــضــمــان صــحــة وســامــة ورعــايــة أكثر 
البطولة وغيرها  ألف عامل في بناء استادات  من 27 
مــن مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وذلــــك فــي إطــــار حــوار 
الكبرى  الرياضية  الفعاليات  تناول مسؤولية منظمي 
تجاه احترام حقوق اإلنسان. وخال جلسة نقاشية 
بعنوان: »التحوالت واألهداف: التغّير في حوكمة قطاع 
الرياضة العاملي«، تحدث كل من السيد محمود قطب، 
املدير التنفيذي إلدارة رعاية العمال في اللجنة العليا، 
والسيد فيدريكو أديتشي، مدير شــؤون االستدامة 
والــتــنــوع فــي االتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا(، عن 
الــعــمــال، وإرســـاء معايير  الــتــزام قطر بحماية حقوق 
أكثر من ثاثة  املنطقة، قبل  جديدة تحتذي بها دول 

أعوام على استضافتها املونديال. وألقى قطب الضوء 
على الجهود التي بذلتها اللجنة العليا لتحقيق نتائج 
الــعــمــال وخــلــق إرث الستضافة  ملموسة فــي رعــايــة 
املــونــديــال يبقى أثـــره اإليــجــابــي فــي قــطــر وخــارجــهــا. 
إدارة  التي قادتها  املــبــادرات  واســتــعــرض بالتفصيل 
رعــايــة الــعــمــال، وشــمــلــت منظومة الــتــدقــيــق الــصــارمــة 
والتفتيش على امتثال املقاولني بتطبيق معايير رعاية 
ــوم الــتــوظــيــف لــلــعــمــال، وتحسني  الــعــمــال، وســــداد رسـ
مستوى أمــاكــن اإلقــامــة، وكــذلــك آلــيــات رفــع شكاوى 
العليا عملت بشكل  اللجنة  أن  إلـــى  الــعــمــال، مــشــيــرا 
وثيق مع االتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب منذ 
عــام 2016 بهدف تعزيز جهودها فــي حماية عمال 
مشاريع بطولة قطر 2022. وأضــاف قطب: »نجحنا 
في إحــراز تقدم كبير في رعاية العمال، لكن ال يزال 
أمــامــنــا الكثير إلنــجــازه، خــاصــة فــي ظــل مــا تفرضه 
طبيعة قطاع اإلنشاءات وتعقيدات سلسلة التوريد من 
تحديات، لكننا سنواصل العمل عن كثب مع مقاولينا 
التحديات وغيرها، من أجــل رعاية  ب على هــذه 

ّ
للتغل

ــل إرث هـــذه البطولة 
ّ
عــمــال مــشــاريــعــنــا.. ولــطــاملــا شــك

أهمية ال تقل عن استضافة منافساتها، ويعمل في 
مشاريع املونديال اآلن أكثر من 27 ألف عامل، ولدينا 
صوت مسموع ينادي بحماية حقوق العمال، ونحسن 
االستفادة منه رغم أننا لسنا الاعب األكبر في قطاع 

النسخة  العقارات في قطر، وبذلك نواصل بناء إرث 
األولى من املونديال في املنطقة«.

من جانبه، تحدث فيدريكو أديتشي عن قدرة البطولة 
اإليــجــابــي فــي مــجــال رعاية  التغيير  على دفــع عجلة 
الــعــمــال، وفـــي رده عــلــى أســئــلــة الــحــضــور حـــول نسخ 
ماضية ومقبلة مع بطولة كأس العالم، أوضح أديتشي 
مدى تطّور الدور الذي يضطلع به االتحاد الدولي لكرة 
التعامل مع قضية حقوق اإلنسان.  القدم )فيفا( في 
البناء  الدولي لعمال  وأضــاف أديتشي: »يقدم االتحاد 
واألخشاب، ومثله من الشركاء، نموذجا فيما يتصل 
الــكــبــرى، وتمثل قطر نموذجا  الــريــاضــيــة  بــاملــشــاريــع 
إيجابيا، حيث شهدنا جميعا ما حققته من تطّور في 
مجال رعاية العمال، ولم يسبق أن رأينا هذا املستوى 
من االلتزام تجاه حقوق اإلنسان في تنفيذ مشاريع 
العالم«. من جهته، أشاد أمبيت يوسون،  بطولة كأس 
البناء واألخشاب،  الدولي لعمال  العام لاتحاد  األمني 
العليا، خاصة فيما يتعلق بتشكيل  اللجنة  بجهود 
آليات رفع شكاوى  العمال، وهي من  منتديات رعاية 
االتــحــاد مع  إلــى أن عــاقــة  الــعــمــال، مشيرا  وتظلمات 
قطر واالتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( شهدت تحوال 
إيــجــابــيــا كــبــيــرا عــلــى مـــدى األعـــــوام املــاضــيــة، مــؤكــدا 
النقاشات والــتــعــاون التــخــاذ مزيد من  على مواصلة 

الخطوات امللموسة في مجال رعاية العمال.

برلين -قنا



03 محليات
Issue No 1237 - Friday 20 September 2019

العدد 1237
الجمعة 21 المحرم 1441 هـ ــ 20 سبتمبر 2019

ناقشا القضايا المستجدة على المستويين اإلقليمي والدولي

األمير وماكرون يبحثان تطوير العالقات
 االستراتيجية بين قطر وفرنسا

ــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تــمــيــم  بـــحـــث حـــضـــرة صـ
املــفــدى، وفخامة  الــبــاد  بــن حمد آل ثاني أمير 
الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية 
الفرنسية الصديقة العاقات االستراتيجية بني 

البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف 
املـــجـــاالت. كــمــا تــنــاول الــلــقــاء الـــذي عــقــد بقصر 
اإللـــيـــزيـــه بــعــد ظــهــر أمــــس عـــــددا مـــن الــقــضــايــا 

املستجدة على املستويني اإلقليمي والدولي.
كما حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
الــبــاد املــفــدى، غــداء العمل الــذي  آل ثاني أمير 

أقامه فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس 
الجمهورية الفرنسية الصديقة، بقصر اإلليزيه 
أمــــس، وبــحــث ســمــو األمـــيـــر وفــخــامــة الــرئــيــس 
ســبــل تــطــويــر الــعــاقــات االســتــراتــيــجــيــة ودفـــع 
آفــاق أرحــب.  إلــى  البلدين  الوثيق بني  التعاون 
كــمــا تـــنـــاولـــت مــبــاحــثــاتــهــمــا أبـــــرز مــســتــجــدات 

األحــــداث فــي املنطقة والــعــالــم، سيما تــطــورات 
فــي الخليج وفــي ليبيا. حضر غــداء  األوضـــاع 
الــوفــد الرسمي املرافق  العمل عــدد مــن أعــضــاء 
الــجــانــب الفرنسي  لسمو األمــيــر. وحــضــره مــن 
ــدد مــــن أصــــحــــاب الـــســـعـــادة الـــــــــوزراء وكـــبـــار  ــ عـ

املسؤولني.

باريس - قنا

قــال ســعــادة السيد يــوســف بــن علي 
ــة  ــ ــــن يــــوســــف الــــخــــاطــــر ســـفـــيـــر دولـ بـ
لــدى اململكة املتحدة، إن زيــارة  قطر 
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير الباد املفدى 
ــيــــوم، تـــأتـــي فـــي وقــت  لــبــريــطــانــيــا الــ
مــهــم تــشــهــد فــيــه بــريــطــانــيــا أحــداثــا 

سياسية متاحقة.
وأضاف السفير الخاطر في تصريح 
»لــوســيــل« بــمــنــاســبــة زيـــــارة سمو  لـــ
ــر لــبــريــطــانــيــا الــــيــــوم: لــلــزيــارة  ــيـ األمـ
أهــمــيــة كــبــيــرة، فــهــي تــأتــي فــي إطــار 
ــة قطر  ــ الـــعـــاقـــات املــتــمــيــزة بـــني دولـ
املــتــحــدة، وفــي وقــت تشهد  واململكة 
ــا ســيــاســيــة  ــ ــداثـ ــ ــيـــه بـــريـــطـــانـــيـــا أحـ فـ
ــادة جـــديـــدة  ــ ــيـ ــ مـــتـــاحـــقـــة، فـــهـــنـــاك قـ
بـــرئـــاســـة رئــــيــــس الــــــــــوزراء بـــوريـــس 
جـــونـــســـون، وهـــنـــاك قــضــيــة تــحــديــد 
ــاد  ــتـــحـــدة واالتــــحــ عـــاقـــة املــمــلــكــة املـ
ــكــــســــت«، ولـــذلـــك  ــريــ ــبــ األوروبــــــــــــي »الــ
الزيارة فرصة للتباحث الثنائي في 
املوضوعات ذات االهتمام املشترك. 
مــن جــانــب آخـــر تــتــزامــن الـــزيـــارة مع 
الــعــديــد مــن الــتــحــديــات والــتــطــورات 
فـــي املــنــطــقــة مــمــا يــتــطــلــب الــتــشــاور 
الــســيــاســي وتـــبـــادل وجــهــات الــنــظــر، 
ــة قــطــر  ــ ــ ــــرص دول ــة فــــي ظــــل حـ خـــاصـ

على العمل املشترك لتحقيق األمــن 
واالستقرار اإلقليمي والدولي.

وحـــــــول الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي يـــتـــوقـــع أن 
تـــتـــم مــنــاقــشــتــهــا قـــــال ســـفـــيـــرنـــا فــي 

الــحــال، سيتم تناول  لــنــدن: بطبيعة 
العاقات الثنائية وسبل تطويرها، 
ــفـــرص املــمــكــنــة لــدى  واســتــكــشــاف الـ
الــتــعــاون املشترك  الــطــرفــني، وتعزيز 

ــــي مـــلـــفـــات مــــتــــعــــددة، إلــــــى جـــانـــب  فـ
الــقــضــايــا اإلقليمية  الــتــبــاحــث حـــول 

والدولية محل االهتمام املشترك.
وأضــــاف أن االســتــثــمــارات القطرية 
ــاد  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــم فــــــــــي دعـــــــــــــم االقـ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــسـ ــ ــ تـ
الــبــريــطــانــي، وقــــد ســاهــمــت بالفعل 
فــي توفير وظــائــف عمل فــي اململكة 
املــتــحــدة، كــمــا تشكل حــافــزًا البتكار 
ــــاالت الــــتــــعــــاون فــي  ــــجـ ــــن مـ ــد مـ ــ ــزيـ ــ املـ
مــجــاالت متعددة. وهــي استثمارات 
ــــاالت وقــــطــــاعــــات مـــتـــعـــددة  ــجـ ــ ــــي مـ فـ
وتـــتـــســـم بـــأنـــهـــا اســــتــــثــــمــــارات ذات 

طبيعة إستراتيجية مهمة للبلدين.
وحــــــــــول الـــــتـــــعـــــاون الـــــتـــــجـــــاري بــني 
ــر الــــخــــاطــــر:  ــيـ ــفـ ــال الـــسـ ــ ــ ــن، قـ ــديــ ــلــ ــبــ الــ
الــتــجــارة والصناعة،  بحسب وزارة 
بــلــغــت قــيــمــة الــتــبــادل الــتــجــاري بني 
يـــقـــرب مــن  ــا  الـــبـــلـــديـــن عـــــام 2018 مــ
10.62 مليار ريــال، بما يعادل 2.91 
مليار دوالر. وبلغت قيمة الصادرات 
الــقــطــريــة إلــــى املــمــلــكــة املــتــحــدة عــام 
2018 ما يقرب من 4.04 مليار ريال 
بما يعادل 1.11 مليار دوالر تمثلت 
أهـــم الـــصـــادرات فــي الــغــاز الطبيعي 

ومنتجات نفطية أخرى.
ــواردات القطرية من  الــ وبلغت قيمة 
اململكة املتحدة عــام 2018 مــا يقرب 
من 6.59 مليار ريال، بما يعادل 1.8 
مليار دوالر، تمثلت أهم الواردات في 

املــعــدات الكهربائية واإللــكــتــرونــيــة، 
الـــســـيـــارات والــــطــــائــــرات وأجـــزائـــهـــا، 

أجهزة تقنية وطبية وغيرها.
وقال إن هناك تعاونا في هذا املجال، 
حيث تــدخــل شــركــات بريطانية في 
مختلف املجاالت سواء اإلنشائية أو 
التقنية اإللكترونية في التحضيرات 
ــــأس الــعــالــم  الـــقـــائـــمـــة الســـتـــضـــافـــة كـ
2022، كما أن هناك تعاونا في مجال 

تبادل الخبرات، ال سيما األمنية.
ــر واملــمــلــكــة  ــطـ ــبـــط دولـــــــة قـ ــرتـ ــا تـ ــمـ كـ
املـــتـــحـــدة بـــتـــعـــاون عـــســـكـــري وثــيــق 
مــن خـــال االتــفــاقــيــات والــتــفــاهــمــات 
تـــمـــاريـــن  ــاك  ــ ــنـ ــ ــا أن هـ ــمــ كــ ــة،  ــ ــرمـ ــ ــبـ ــ املـ
ــة مــــشــــتــــركــــة، ومــــــؤخــــــرًا تــم  ــريـ ــكـ عـــسـ
تــدشــني الــســرب املــشــتــرك، لــذلــك فهي 

عاقات آخذة في التطور والنماء.
الــتــعــاون بــني قطر وبريطانيا  وعــن 
ــال الــــطــــاقــــة، قــــــال ســفــيــرنــا  ــجــ ــــي مــ فـ
ــــاوث هـــوك،  فـــي لـــنـــدن، إن مــحــطــة سـ
تـــمـــثـــل أحــــــد مــــشــــروعــــات الـــتـــعـــاون 
اإلســتــراتــيــجــي بـــني الــبــلــديــن، حيث 
ــاز الـــقـــطـــري  ــ ــغـ ــ تــســتــقــبــل املـــحـــطـــة الـ
ــــذي يــســتــخــدم فـــي كــافــة  املـــســـال، والــ
ــذا األمــر  أرجــــاء اململكة املــتــحــدة، وهـ
يعكس ُبعد النظر القطري والنجاح 
العاملي ملشروع دولــة قطر لتصدير 
ــقـــطـــري الــطــبــيــعــي املـــســـال،  ــاز الـ ــغــ الــ

كأحد موارد الطاقة النظيفة.

:» زيارة سمو األمير تتزامن مع التحديات في المنطقة.. السفير الخاطر لـ »

التعاون المشترك والقضايا 
اإلقليمية والدولية على 
طاولة القمة القطرية 

البريطانية 

¶  يوسف بن علي الخاطر 

¶  هارودز أحد االستثمارات القطرية في بريطانيا

االستثمارات القطرية تساهم في دعم 
االقتصاد البريطاني وحافز لالبتكار

شوقي مهدي
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»القطرية« وخطوط »جنوب الصين« 
تبرمان اتفاقية الرمز المشترك

أعــلــنــت الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة، 
أمس، عن إبرام اتفاقية الرمز املشترك 
مـــع خـــطـــوط جـــنـــوب الـــصـــن الــجــويــة 

اعتبارًا من شهر يناير لعام 2020.
وتعد هــذه االتفاقية الخطوة األولــى 
الــخــطــوات الرامية  ضمن سلسلة مــن 
إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون بـــن الــنــاقــلــتــن، 
ــحــــوذت الـــنـــاقـــلـــة الـــقـــطـــريـــة فــي  ــتــ واســ
شهر ديسمبر لعام 2018 على حصة 
بقيمة 5% من خطوط جنوب الصن 

الجوية.
وستتيح هذه االتفاقية الفرصة أمام 
املسافرين مع خطوط جنوب الصن 
الــجــويــة لحجز رحـــات مــع الخطوط 
ــزو  ــ ــوانــ ــ ــة بـــــــن جــ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـــــجـــــويـــــة الـ
ــة، ممكنة  ــة، وبــكــن والــــدوحــ والــــدوحــ
ــر مــــن 80  ــثـ ــــى أكـ إيــــاهــــم مــــن الـــســـفـــر إلـ
وجــهــة فــي الــشــرق األوســــط وأوروبــــا 
ــد فــقــط في  وأفــريــقــيــا عــبــر تــوقــف واحـ

الدوحة.
الــجــويــة القطرية  الــخــطــوط  ودشــنــت 
رحاتها إلى الصن في عام 2003 مع 
إطاقها لرحات مباشرة من الدوحة 
إلــى شنغهاي. وتسّير الناقلة حاليًا 
45 رحلة أسبوعيًا إلى سبع وجهات 
فـــي الـــصـــن، وهــــي شــنــغــهــاي وبــكــن 

وجوانزو وهانغتشو وتشونغتشينغ 
وتــشــنــغــدو وهــونــج كــونــج، وفـــي عــام 
2018، أصــبــحــت مــقــاعــد كــيــو ســويــت 
ــال مــتــاحــة  ــ ــمـ ــ عـــلـــى درجــــــة رجــــــال األعـ
للمسافرين من وإلى شنغهاي وبكن.

ــادة الـــســـيـــد أكـــبـــر الـــبـــاكـــر،  ــعــ وقــــــال ســ
الرئيس التنفيذي ملجموعة الخطوط 
الجوية القطرية: »فــي شهر ديسمبر 

لــعــام 2018 عــنــدمــا أعــلــنــا عـــن إنــجــاز 
اســتــثــمــار فــي خــطــوط جــنــوب الصن 
الجوية، كــان من الــواضــح بــأن هنالك 
فرصا كبيرة للتعاون بن الناقلتن، 
وتـــأتـــي اتــفــاقــيــة الـــرمـــز املــشــتــرك هــذه 
كتطور طبيعي للروابط التي تجمعنا 
مــن أجـــل الــعــمــل مــعــًا واالســتــفــادة من 
املوارد واإلمكانيات التي نمتلكها بما 

يعود بالنفع على املسافرين. وتتطلع 
الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة إلـــى هــذه 
الفرصة لتعزيز عاقاتها مع شركات 
الطيران الكبرى وتقديم أفضل تجربة 

سفر لجميع املسافرين حول العالم«.
مـــن جــهــتــه قــــال الــســيــد وو غــوجــيــانــغ، 
نائب أول الرئيس التنفيذي للعاقات 
الدولية واملؤسسية: »يسعدنا انضمام 

الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة إلـــى قائمة 
شركائنا بالرمز املشترك. وأود التعبير 
عــــن إعـــجـــابـــي الـــكـــبـــيـــر بــــهــــذه الـــشـــركـــة 
الــحــائــزة عــلــى تــصــنــيــف خــمــس نــجــوم 
مــن ســكــاي تــراكــس، والــتــي تــقــدم أعلى 
مستوى من الخدمات وتسّير رحاتها 
إلى شبكة واسعة من الوجهات. وسوف 
يتمكن مسافرو خطوط جنوب الصن 
الجوية من زيارة العديد من الوجهات 
الـــجـــديـــدة مـــع تـــوقـــف واحـــــد فـــي مــطــار 
ــذه االتــفــاقــيــة.  حــمــد الــــدولــــي بــفــضــل هــ
بــأنــنــا نتطلع  وخـــتـــامـــًا، أود أن أؤكـــــد 
قدمًا إلى تعزيز تعاوننا في املستقبل 
والعمل معًا لتقديم أفضل تجربة سفر 

وأفضل الخدمات للمسافرين«.
وحـــــــازت الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة 
عــلــى جـــائـــزة أفــضــل شــركــة طـــيـــران في 
العالم خال حفل توزيع جوائز سكاي 
الــعــاملــيــة 2019، كــمــا حــصــدت  تـــراكـــس 
ــة قــطــر جــائــزة  ــدولـ الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة لـ
أفضل شركة طيران في الشرق األوسط 
وجــائــزة أفضل درجــة رجــال أعــمــال في 
العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة 
رجــال األعــمــال عــن مقاعد كيو سويت، 
ــريـــة شــركــة  ــقـــطـ ــة الـ ــلـ ــاقـ ــنـ وأصــــبــــحــــت الـ
الــطــيــران الــوحــيــدة الــتــي تــفــوز بجائزة 
أفــضــل شــركــة طــيــران فــي العالم خمس 

مرات.

¶ الباكر خالل توقيع االتفاقية

الدوحة - 

قطر تشارك في اجتماعات الجمعية 
العامة لـ »األيزو« بجنوب أفريقيا

للمواصفات  الــقــطــريــة  الــعــامــة  الهيئة  تــشــارك 
الـــدورة )42( للجمعية  أعــمــال  والتقييس، فــي 
التي   )ISO( للتقييس الدولية  للمنظمة  العامة 
الـــجـــاري في  يــومــي 19 و20 سبتمبر  تــعــقــد 
أفريقيا، بحضور  تـــاون بجنوب  مدينة كيب 
الــعــالــم،  وفـــــود أكـــثـــر مـــن )160( دولـــــة حــــول 
املنظمات اإلقليمية  العديد من  إلــى  باإلضافة 
الــتــقــيــيــس  بـــمـــجـــاالت  الـــعـــالقـــة  والـــدولـــيـــة ذات 
ــمـــال الــــــدورة الــحــالــيــة  املــخــتــلــفــة. وتــتــصــدر أعـ
العامة  الهيئة  الــتــي يمثل  العمومية  للجمعية 
للمواصفات والتقييس فيها سعادة  القطرية 
املــهــنــدس مــحــمــد بــن ســعــود املــســلــم - رئيس 

الهيئة.
ويــنــاقــش االجـــتـــمـــاع جــمــلــة مـــن املــوضــوعــات 
الــهــامــة، منها دراســـة موسعة لإلستراتيجية 
الــعــامــة للمنظمة الــتــي ســيــبــدأ الــعــمــل بــهــا عــام 
نــهــايــة عــــام 2030م  2021م وتــســتــمــر حــتــى 
ــداف املــنــظــمــة،  ــ ــة وأهــ ــالـ مـــع تــحــديــد رؤيــــة ورسـ
الفترة واألولــويــات اإلستراتيجية،  خــالل تلك 
ــدد من  كــمــا يــتــم خـــالل االجــتــمــاع مــنــاقــشــة عـ
املنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية  تقارير 
التي يقدمها خــبــراء فــي املجاالت  الصلة  ذات 
)البيئية واالقتصادية والتكنولوجية( لدراسة 
املــتــغــيــرات واملــســتــجــدات وتــأثــيــرهــا فــي مجال 

الــفــرص واملخاطر  ــراز بعض  إبـ التقييس، مــع 
التي قد تظهر، فضال عن توفير سياق وأفكار 
للمناقشات تصب فــي صياغة إستراتيجية 
املنظمة من جانب، وتحديد أولويات وتوجهات 
املــنــظــمــة فـــي صــنــاعــة املـــواصـــفـــات الــقــيــاســيــة 
الدولية من جانب آخر بحيث تواكب التغيرات 

والتطورات العاملية املختلفة.
كما يبحث االجتماع أيضًا مناقشة واعتماد 
مــيــزانــيــة املــنــظــمــة واملــســاهــمــات املــالــيــة لــلــدول 
األعضاء واعتماد املدققني املاليني للعام املالي 
انتخاب أعضاء مجلس  إلى  القادم، باإلضافة 

إدارة املنظمة للفترة من )2020 م- 2022م(.
كما شــارك الوفد القطري يومي 17 - 18 من 
سبتمبر الجاري في أعمال الدورة )53( للجنة 
 )DEVCO( الــنــامــيــة الــــدول  لــشــؤون  ــيــة  الــدول
األيــــزو كــإحــدى لجان  أنــشــأتــهــا منظمة  الــتــي 
ــدول  ــ ــيـــاســـات املــنــظــمــة لــبــحــث مـــشـــاركـــة الـ سـ
النامية والتي تمثل ثلثي أعضائها، في أنشطة 
ــم خــــالل االجــتــمــاع  ــد تـ ــي. وقــ ــ ــدول ــ الــتــقــيــيــس ال
مناقشة عدد من املوضوعات منها التحديات 
ــي مــجــاالت  ــنــامــيــة فـ الـــتـــي تــواجــهــهــا الــــــدول ال
العاملية  التقييس وارتباطها أيضًا باملتغيرات 
وذلك من خالل عقد مجموعات نقاشية حول 
املــطــابــقــة،  فــي تقييم  االتــجــاهــات املستقبلية 
املتحدة  األمــم  أهـــداف  املــواصــفــات تجاه  ودور 

للتنمية املستدامة.

الدوحة -  الدوحة - 

الدوحة تشارك في اجتماع 
لجنة التعاون الزراعي الخليجي

ــــت دولـــــــة قـــطـــر بـــوفـــد  ــاركـ ــ شـ
تـــــرأســـــه ســـــعـــــادة املـــهـــنـــدس 
ــزيـــز  ــعـ ــدالـ ــبـ ــن عـ ــ ــه بــ ــلــ ــدالــ ــبــ عــ
ــركـــي الــســبــيــعــي وزيــــر  بــــن تـ
البلدية والبيئة في االجتماع 
الـــوزاري التاسع والعشرين 
ــاون الــــزراعــــي  ــعــ ــتــ لــلــجــنــة الــ
بدول مجلس التعاون لدول 
الـــذي ُعقد  الــعــربــيــة  الخليج 
صباح أمس الخميس بمقر 
الهيئة االستشارية ملجلس 
التعاون في مسقط بسلطنة 

ُعمان.
تــم خــال االجــتــمــاع مناقشة 
عدد من املوضوعات املتعلقة 
بــمــجــاالت الـــزراعـــة والـــثـــروة 
الــحــيــوانــيــة والــســمــكــيــة، من 
بينها االستمرار في تنفيذ 
املرحلة الثالثة من املشروع 
املـــشـــتـــرك لــلــنــخــيــل، وإقــــــرار 
عدد من القوانن )األنظمة(، 
ومناقشة مقترح إلنشاء بنك 
خــلــيــجــي لــلــمــوارد الــوراثــيــة 
النباتية، والشراء الجماعي 

املــوحــد لــأدويــة واللقاحات 
البيطرية، ومناقشة القانون 
ــام( املــــوحــــد لــحــمــايــة  ــنــــظــ )الــ
وتــنــمــيــة واســتــغــال الــثــروة 
لـــدول مجلس  املــائــيــة الحية 
التعاون والئحته التنفيذية، 
ومـــــقـــــتـــــرح تــــوحــــيــــد مـــوعـــد 
حظر صيد الربيان في دول 

املــجــلــس. كــمــا اطــلــع أعــضــاء 
الــلــجــنــة عــلــى آخـــر مـــا وصــل 
إنـــزال  إلــيــه بــرنــامــج معاينة 

أسماك الكنعد.
وكانت دولة قطر قد شاركت 
ــــع  ــابـ ــ ــــسـ فــــــــي االجـــــــتـــــــمـــــــاع الـ
الـــوزارات  والعشرين لوكاء 
ــدول  ــ ــة بــ ــ ــزراعــ ــ ــالــ ــ املــــعــــنــــيــــة بــ

مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون لـــــــدول 
الخليج العربية أمــس األول 
األربعاء، بوفد ترأسه الشيخ 
ــــن نـــاصـــر  ــح بـ ــالــ الــــدكــــتــــور فــ
املـــســـاعـــد  الـــوكـــيـــل  ثــــانــــي  آل 
ــثــــروة  ــشــــؤون الـــــزراعـــــة والــ لــ
الــســمــكــيــة بــــــــوزارة الــبــلــديــة 

والبيئة.

¶ جانب من االجتماع

في ردها على تقرير منظمة العفو الدولية

قطر تؤكد نجاحها في تعزيز حقوق العمالة الوافدة

أكد مكتب االتصال الحكومي أن الحاالت 
ــارة إلــيــهــا فـــي الــتــقــريــر  ــ ــ الـــتـــي تــمــت اإلشـ
الصادر مؤخرا عن منظمة العفو الدولية 
بــشــأن وضـــع الــعــمــالــة الـــوافـــدة فــي قطر، 
هي في الواقع حــاالت تسبق التعديات 
بــيــان ملكتب  ــر  التشريعية األخـــيـــرة، وذكـ
االتــصــال الحكومي أن تلك التشريعات 
ــنـــازعـــات  ــان فــــض املـ ــجـ تــشــمــل تــشــكــيــل لـ
ــذه الـــلـــجـــان  ــ ــا أن هــ ــة، مـــوضـــحـ ــيـ ــالـ ــمـ ــعـ الـ
ــال فــــي تــحــســن  ــعـ قــــد ســـاهـــمـــت بــشــكــل فـ
ــراءات الــبــت فـــي الــشــكــاوى  ــ ــ وتــســريــع إجـ

العمالية.
ــادر عــن  ــال الـــبـــيـــان إن الـــتـــقـــريـــر الــــصــ ــ وقــ
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة بـــعـــنـــوان »عــمــل 
دائم دون أجــر«، ادعى أن صندوق الدعم 

وتأمن العمال لم يباشر عمله بعد، األمر 
الذي ال أساس له من الصحة، حيث تمكن 
الـــصـــنـــدوق بــالــفــعــل مـــن حـــل الــعــديــد من 
القضايا التي تواجه العمال. ونــوه إلى 
أن دولـــة قــطــر نجحت فــي تحقيق تقدم 
الــوافــدة  كبير فــي تعزيز حقوق العمالة 
عــبــر جملة مــن اإلصـــاحـــات، وقـــال »لقد 
أكدنا منذ البداية، أن هذا األمر سيتطلب 

بعضًا من الوقت واملوارد وااللتزام«.
وأكــد بيان مكتب االتــصــال الحكومي أن 
دولة قطر ستواصل العمل مع املنظمات 
ــــك مــنــظــمــة  غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
الــعــمــل الـــدولـــيـــة، لــضــمــان أن تــكــون هــذه 
اإلصاحات بعيدة املدى وفعالة. وأشار 
إلــى أنــه »فــي حــال حـــدوث أي مشكلة أو 
أنــظــمــتــنــا ســيــتــم معالجتها  فـــي  تــأخــيــر 

بشكل شامل«.

الدوحة - قنا
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يساهم في تطوير القطاع

28 نموذجا لمقدمي خدمات التأمين »المركزي« يعتمد 

سعيا منه لتطوير آليات الرقابة على 
قطاع التأمني وإعادة التأمني والتكافل 
وإعـــادة التكافل والوسطاء املختصني 
فــي تــقــديــم خــدمــات الــتــأمــني والــخــبــراء 
ــة قــطــر،  االكـــتـــواريـــني الــعــامــلــني فـــي دولــ
ــى نـــشـــاط قـــطـــاع الــتــأمــني  بـــاإلضـــافـــة إلــ
والــعــامــلــني فــيــه مـــع ضــمــان أعــلــى قــدر 
ــزام بــمــعــايــيــر الــشــفــافــيــة فــي  ــ ــتـ ــ مــــن االلـ
التعامالت والــكــفــاءة فــي األداء ومزيد 
مــن ضــبــط الـــســـوق، وجـــه مــصــرف قطر 
إلــى املختصني والعاملني في  املــركــزي 
ــاذج خــاصــة  ــمــ قـــطـــر قـــــــرارا بـــاعـــتـــمـــاد نــ

بمقدمي الخدمات التأمينية.
وقــد علمت »لــوســيــل« أن مــصــرف قطر 
املركزي قد أعلن عن اعتماد 28 نموذجا 
وذلك وفقا للتعليمات املتعلقة بتنظيم 
املــؤســســات املــالــيــة الـــصـــادر بــالــقــانــون 
رقم 13 لسنة 2012 إلى جانب تعليمات 
الــخــدمــات التأمينية  ترخيص مقدمي 
املــســانــدة وتــنــظــيــم أعــمــالــهــم والــرقــابــة 
ــد تــضــمــنــت تــلــك الـــنـــمـــاذج،  عــلــيــهــم، وقــ
نـــمـــوذج طــلــب تــرخــيــص مــمــثــل شــركــة 
ــــوذج تـــجـــديـــد تــرخــيــص  ــمـ ــ الـــتـــأمـــني ونـ
مــمــثــل شـــركـــة الـــتـــأمـــني ونــــمــــوذج طلب 
ــــوظـــــف لــــــدى مــمــثــل  ــر ومـ ــديــ اعــــتــــمــــاد مــ
شركة التأمني املعنوي ونموذج كشف 
ــال الـــتـــي مـــارســـهـــا مــمــثــل شــركــة  ــمــ األعــ
ــتـــأمـــني  ــأمــــني نــــيــــابــــة عـــــن شــــركــــة الـ ــتــ الــ
ونموذج طلب ترخيص وسيط التأمني 
ونـــــمـــــوذج تـــجـــديـــد تـــرخـــيـــص وســـيـــط 
التأمني ونموذج طلب اعتماد مدير أو 
مــوظــف لـــدى وســيــط الــتــأمــني ونــمــوذج 
كشف أعمال الوساطة في التأمني التي 
مارسها وسيط التأمني ونموذج طلب 
ترخيص وسيط إعادة التأمني ونموذج 
تجديد ترخيص وسيط إعادة التأمني 
ونموذج طلب اعتماد مدير أو موظف 

لــــدى وســيــط إعـــــادة الــتــأمــني ونــمــوذج 
ــيـــط إعـــــــادة الــتــأمــني  كـــشـــف أعــــمــــال وسـ
ونــــمــــوذج طـــلـــب تـــرخـــيـــص اســـتـــشـــاري 
ــــوذج تـــجـــديـــد تــرخــيــص  ــمـ ــ الـــتـــأمـــني ونـ
ــأمــــني ونـــــمـــــوذج طــلــب  ــتــ اســــتــــشــــاري الــ
اعتماد مدير أو موظف لدى استشاري 
التأمني املعنوي ونموذج كشف أعمال 
ــأمــــني ونـــــمـــــوذج طــلــب  ــتــ اســــتــــشــــاري الــ
ترخيص الخبير االكـــتـــواري ونــمــوذج 
تــجــديــد تــرخــيــص الــخــبــيــر االكـــتـــواري 
ونموذج طلب ترخيص خبير املعاينة 
وتــــقــــديــــر األضــــــــــرار ونـــــمـــــوذج تــجــديــد 
ــنــــة وتـــقـــديـــر  ــايــ ــعــ ــيــــص خـــبـــيـــر املــ تــــرخــ
ــــرار ونـــمـــوذج طــلــب اعــتــمــاد مدير  األضـ
أو موظف لــدى خبير املعاينة وتقدير 
األضرار املعنوي ونموذج كشف أعمال 

الــتــي مــارســهــا خبير املعاينة  املعاينة 
وتقدير األضــرار ونموذج كشف أعمال 
تــقــديــر األضــــــرار الـــتـــي مــارســهــا خبير 
املعاينة وتقدير األضرار ونموذج طلب 
تــرخــيــص شــركــة إدارة أعــمــال الــتــأمــني 
ونموذج تجديد ترخيص شركة إدارة 
أعــمــال الــتــأمــني ونــمــوذج طــلــب اعتماد 
مدير أو موظف لدى شركة إدارة أعمال 
الــتــأمــني ونـــمـــوذج كــشــف شـــركـــة إدارة 
أعمال التأمني ونموذج طلب التصريح 
للبنك ملمارسة أعمال التأمني املصرفي 
فــــي تـــأمـــني املــمــتــلــكــات واملـــســـؤولـــيـــات 
ونموذج طلب تجديد التصريح للبنك 
ملــمــارســة أعــمــال الــتــأمــني املــصــرفــي في 
تأمني املمتلكات واملسؤوليات ونموذج 
طلب تجديد التصريح للبنك ملمارسة 

أعــمــال الــتــأمــني املــصــرفــي فــي تأمينات 
األشــخــاص وعمليات تجميع األمـــوال 
ــر قـــائـــم  ــديــ ــتــــمــــاد مــ ونـــــمـــــوذج طـــلـــب اعــ
بــأعــمــال الــتــأمــني املــصــرفــي أو مــوظــف 
لــدى البنك املــصــرح لــه ملــمــارســة أعمال 
الــــتــــأمــــني املــــصــــرفــــي ونــــــمــــــوذج كــشــف 
األعمال التي مارسها البنك املصرح له 
ملمارسة أعمال التأمني املصرفي نيابة 

عن شركة التأمني.
إلـــى ذلـــك، علمت »لــوســيــل« أن مصرف 
ــــزي قــــد أكـــــد عـــلـــى الــجــهــات  ــركـ ــ قـــطـــر املـ
ــاع الــــتــــأمــــني وإعـــــــادة  ــطــ ــــي قــ املـــعـــنـــيـــة فـ
التأمني والتكافل وإعــادة التكافل على 
أن النماذج املعتمدة تهدف إلى توحيد 
اإلجــــراءات وتسهيل التعامالت بشكل 
تكون واضحة املعالم وتتمتع بقدر عاٍل 

من الشفافية.
فــي ســيــاق آخــــر، فــقــد عــلــمــت »لــوســيــل« 
ــة أن مــصــرف  مــــن مـــصـــادرهـــا الـــخـــاصـ
قــطــر املــــركــــزي دعــــا مــقــدمــي الــخــدمــات 
التأمينية املــســانــدة وتنظيم أعمالهم 
والرقابة عليهم إلى توفيق أوضاعهم، 
حــيــث نــصــت تــعــلــيــمــات مـــصـــرف قطر 
أنــه يتوجب على مقدمي  املــركــزي على 
الخدمات التأمينية املساندة املقيدين 
لـــدى مــصــرف قــطــر املـــركـــزي وقـــت نفاذ 
ــكـــام الــتــعــلــيــمــات املــتــعــلــقــة بــتــوفــيــق  أحـ
أوضاعهم بموجب أحكامها خالل مدة 
ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ 
أحــكــامــهــا وإال يعتبر تــرخــيــص مــن لم 
يــوفــق أوضـــاعـــه مــلــغــى ويــتــم استثناء 
مــقــدمــي الــخــدمــة الــتــأمــيــنــيــة املــســانــدة 
الــطــبــيــعــي املـــرخـــص مـــن مـــصـــرف قطر 
ــركــــزي بـــتـــاريـــخ إصــــــدار الــتــعــلــيــمــات  املــ
التي تم توجيهها إلى الجهات املعنية. 
الــخــدمــة التأمينية املساندة  أمــا مــقــدم 
املــعــنــوي املــرخــص مــن املــركــزي فيمنح 
مهلة ثـــالث ســنــوات لتوفيق أوضــاعــه 
ــكــــام تـــلـــك الـــبـــنـــود ويــشــتــرط  ــا ألحــ ــقـ وفـ
الــتــعــلــيــمــات أن يتقدم  لتطبيق أحــكــام 
مقدم الخدمة التأمينية املساندة بطلب 
ــى مــــصــــرف قــطــر  ــ ــيـــق أوضـــــاعـــــه إلــ تـــوفـ
املركزي ضمن املهلة املحددة. وأوضح 
ــرف قـــطـــر املـــــركـــــزي أنــــــه يــتــوجــب  مــــصــ
يــقــوم بتوفيق وضــعــه العمل  عــلــى مــن 
وبشكل عاجل على توفيق وضعه قبل 
انــتــهــاء مــهــلــة الــســتــة أشــهــر مـــن تــاريــخ 
نفاذ أحكام التعليمات والتي ستنتهي 
فـــي األول مـــن شــهــر أكــتــوبــر مـــن الــعــام 
الجاري. وقد أشارت مصادر »لوسيل« 
إلى أن هذا اإلجــراء يندرج ضمن مزيد 
ضبط إيقاع قطاع التأمني وعلى وجه 
الخصوص مقدمي الخدمات التأمينية 

املساندة..

أحمد فضلي

»الغرفة« تبحث التعاون التجاري 
مع القطاع الخاص األوكراني

ــادة الـــســـيـــد مــحــمــد  ــ ــعـ ــ بـــحـــث سـ
ــائـــب  ــنـ ــــد بـــــن طـــــــــوار الـ ــمـ ــ بـــــن أحـ
لــرئــيــس غــرفــة قــطــر سبل  األول 
التعاون التجاري واالقتصادي 
مـــــع وفــــــد رابـــــطـــــة الـــصـــنـــاعـــيـــني 
ــال األوكـــرانـــيـــني،  ــمــ ورجــــــال األعــ
بــرئــاســة مــيــخــايــلــو لــوكــاشــيــف 
رئيس مكتب تمثيل الرابطة في 
الرابطة  قطر، وعــدد من أعضاء 
وأصحاب األعمال من الجانبني.

واســـــــتـــــــعـــــــرض الــــــلــــــقــــــاء فـــــرص 
الـــتـــعـــاون بـــني الــقــطــاع الــخــاص 
الـــــقـــــطـــــري واألوكـــــــــــرانـــــــــــي، وتــــم 
استعراض الفرص االستثمارية 
ــي قـــطـــاعـــات الــطــاقــة  املـــتـــاحـــة فــ
وتكنولوجيا املعلومات واألمن 
ــغــــذائــــي، كـــمـــا تــــم بـــحـــث ســبــل  الــ
التنسيق والتعاون بني الغرفة 
ومكتب تمثيل الرابطة في قطر.

وقال محمد بن طوار إن مجتمع 
األعمال القطري مهتم بالتعرف 
عــلــى الــفــرص االســتــثــمــاريــة في 
أوكــــرانــــيــــا فــــي املـــــجـــــاالت الــتــي 
ــمـــيـــز فــــيــــهــــا والــــــــدخــــــــول فــي  تـــتـ
شراكات مع الجانب األوكراني، 
لــتــعــزيــز  ــيـــأة  الـــفـــرصـــة مـــهـ وأن 
التعاون التجاري بني الجانبني، 
ــفـــع  ــنـ ــــدة والـ ــائـ ــ ــفـ ــ ــقـــق الـ بــــمــــا يـــحـ

القتصادي البلدين الصديقني.
وأكد بن طوار على دعم غرفة قطر 
الــتــي تستهدف  لــكــافــة الــجــهــود 
تــطــويــر الــتــعــاون الــتــجــاري بني 
ــلـــديـــن، مـــنـــوهـــا بـــــأن الــغــرفــة  ــبـ الـ
ســتــعــمــم عـــلـــى مــنــتــســبــيــهــا أهـــم 
الفرص االستثمارية املطروحة 
بأوكرانيا، كما أكد على استعداد 
الـــغـــرفـــة ملـــعـــاونـــة املــســتــثــمــريــن 
األوكرانيني الراغبني في الدخول 
لــلــســوق الــقــطــري واملــشــاركــة في 

املشروعات الكبرى التي تقيمها 
الدولة.

ــتـــه أوضــــــــح مــيــخــايــلــو  ــهـ مـــــن جـ
لوكاشيف أن مــجــاالت التعاون 
مــــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــقــطــري 
ــنـــاك اهــتــمــامــا  مـــتـــنـــوعـــة، وأن هـ
ــي تــعــمــيــق الـــعـــالقـــات  ــة فــ ــبــ ورغــ
ــة بــني  ــاديــ ــتــــصــ الـــتـــجـــاريـــة واالقــ
البلدين، مشيرًا إلى أن الحكومة 
األوكــرانــيــة الجديدة أقــرت عــددًا 
ــــني  ــــوانـ ــقـ ــ ــات والـ ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ ــن الــ ــ مــ
التي ستسهم فــي جــذب رؤوس 
األمــــوال األجــنــبــيــة، منها قانون 
ــار وقـــــــانـــــــون تــجــنــب  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ
االزدواج الضريبي، كما تسعى 
ــيـــة لتسهيل  الــحــكــومــة األوكـــرانـ
أمـــام املستثمرين  بيئة األعــمــال 

األجانب.
وقال لوكاشيف إن هناك فرصا 
استثمارية واعدة أمام املستثمر 
األجـــنـــبـــي الــــراغــــب فـــي الـــدخـــول 
للسوق األوكــرانــيــة، خاصة وأن 
هــنــاك اتــجــاهــا إلســنــاد عــدد من 
املــــشــــروعــــات الـــكـــبـــرى لــلــقــطــاع 
الــخــاص، موضحًا أن الحكومة 
تــعــتــزم إصــــدار قــانــون اإلصـــالح 
ــكـــن مــن  ــمـ ــيـ الـــــــزراعـــــــي الـــــــــذي سـ
الــتــمــلــك فــــي الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي، 

وقــــال إن األمــــن الــغــذائــي بشكل 
عـــــــام يـــشـــكـــل أحـــــــد الـــقـــطـــاعـــات 
األســاســيــة فــي أوكــرانــيــا، والتي 
تحتل املرتبة األولـــى عامليًا في 
الثالثة  الــزيــوت، واملرتبة  إنتاج 
فـــي إنـــتـــاج الــقــمــح، واألولـــــى في 
مــجــال الــــدواجــــن عــلــى مــســتــوى 

أوروبا.
ــبـــة  ــاك رغـ ــ ــنـ ــ إلـــــــى أن هـ وأشـــــــــــار 
ــاع الــــخــــاص  ــطــ ــقــ فـــــي إشــــــــــراك الــ
ــي مـــشـــاريـــع  ــ ــثــــمــــريــــن فــ ــتــ واملــــســ
الــطــاقــة، كــذلــك الـــفـــرص املــتــاحــة 
ــي الـــصـــنـــاعـــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ فـ

املعلومات.
وقدم لوكاشيف نبذة عن رابطة 
الـــصـــنـــاعـــيـــني ورجــــــــال األعــــمــــال 
الــتــي تأسست عام  األوكــرانــيــني 
1992 وتعتبر من أكبر التكتالت 
ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا،  ــة فــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
ــــف شـــركـــة  ــ ألـ والـــــتـــــي تــــضــــم 75 
كـــبـــرى ومـــتـــوســـطـــة وصـــغـــيـــرة، 
ولديها مكاتب إقليمية فــي 25 
دولــة، كما تضم في عضويتها 
مـــــن 100 مـــؤســـســـة غــيــر  أكــــثــــر 
الــرابــطــة إلى  حكومية، وتــهــدف 
رعاية مصالح أصحاب األعمال 
ــدم خـــدمـــات  ــقــ ــــني، وتــ ــيـ ــ ــرانـ ــ األوكـ
االستشارات القانونية وغيرها.

¶ بن طوار ولوكاشيف

الدوحة - 
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ــــي حــــــــوار مــع  ــادة الـــعـــطـــيـــة فـ ــ ــعـ ــ قــــــال سـ
ــــس األول، إن هـــذا  أمــ ــرة  ــزيــ الــــجــ ــنــــاة  قــ
ــذي تـــعـــرضـــت لــــه مــنــشــآت  ــ ــ الـــهـــجـــوم الـ
ــه نــتــائــج  نــفــطــيــة ســـعـــوديـــة ســـتـــكـــون لــ
جــــيــــوســــيــــاســــيــــة ولــــــــم تــــتــــعــــرض هــــذه 
املنشآت للهجوم منذ سنوات طويلة، 
ولـــو تــعــرضــت لــلــهــجــوم قــبــل 10 أو 15 
ســنــة ألصــبــحــت أســعــار الــنــفــط فـــوق الـــ 
200 دوالر، وذلـــك بسبب تغيير موقع 
منظمة الدول املصدرة للبترول »أوبك« 
مـــقـــارنـــة بـــالـــوضـــع فــــي الــســبــعــيــنــيــات 
والــثــمــانــيــنــيــات أو حــتــى التسعينيات 
إلــى  حينما كــانــت تــمــثــل حــوالــي %60 
65% من السوق العاملي بينما أصبحت 
حــالــيــا أقـــل مـــن 30% كــمــا أن الـــواليـــات 
املــتــحــدة كـــانـــت مـــن أكـــبـــر املــســتــورديــن 
بإجمالي 5 أو 6 ماليني برميل في اليوم 

ولكن تغيرت الصورة اليوم.
ــة: الـــنـــتـــائـــج  ــيـ ــطـ ــعـ ــــادة الـ ــعـ ــ وأضـــــــــاف سـ
األولــيــة الــتــي أصــدرتــهــا أرامــكــو، فقدت 
السعودية حوالي 5.7 مليون برميل في 
اليوم وذكرت أرامكو أنها قد تستطيع 
تـــعـــود بــتــصــديــر حـــوالـــي 30% من  أن 
ــا الـــعـــودة إلــى  اإلنـــتـــاج قــبــل الــهــجــوم أمـ
الـــتـــصـــديـــر الـــكـــامـــل فـــقـــد تـــأخـــذ أشـــهـــرا 
ولــــم تـــحـــدد أرامـــكـــو كـــم شــهــر إلــــى اآلن 
أعتقد قد يكون أشهرا ألن هذه محطة 
ضخمة جـــدًا وقـــد تــأخــذ بــعــض الــوقــت 

لتصنيعها.

فائض المخزون 

وأوضـــــح الــعــطــيــة أن هــــذه الــضــربــة لم 
تــؤثــر على األســعــار بشكل دراماتيكي 
ألن العالم لديه اآلن فائض ومخزونات 
كبيرة وهناك دول كثيرة تنتج النفط، 
ــة الـــدولـــيـــة قــالــت  ــاقـ  مــنــظــمــة الـــطـ

ً
مـــثـــال

بكل ببساطة إن املشكلة ليست مهمة 
لــلــدول األوروبــيــة:  بالنسبة لنا وقــالــت 
افــتــحــوا مــخــزونــاتــكــم بالنسبة للعالم 

ليس هناك تهديد..
ــع الـــعـــطـــيـــة: الـــســـيـــاســـة الــنــفــطــيــة  ــابــ وتــ
للواليات املتحدة األمريكية في العالم 
تـــغـــيـــرت وأصـــبـــحـــت مــــصــــدرة وتــنــتــج 
ــا،  ــيـ يـــومـ بــــرمــــيــــل  ــلــــيــــون  حـــــوالـــــي 12 مــ
وأمــريــكــا كــانــت تعتمد اعــتــمــادا كبيرا 
مـــــن دول وخــــاصــــة  عــــلــــى االســـــتـــــيـــــراد 
أمــــريــــكــــا أصـــبـــحـــت  الــــســــعــــوديــــة، اآلن 
مـــصـــدرة وتـــصـــدر إلــــى آســـيـــا وأوروبـــــا 
ــبـــحـــت العـــبـــا رئــيــســيــا فــــي ســـوق  وأصـ

التصدير.
وأشـــــــــار »الــــعــــطــــيــــة« إلــــــى تـــصـــريـــحـــات 
ــيــــس األمــــريــــكــــي دونـــــالـــــد تـــرامـــب  الــــرئــ
مؤخرًا، مضيفا: ترامب صّرح تصريحا 
واضــحــا وصــريــحــا للغاية عــنــدمــا قــال 
إن املنطقة لم تعد مهمة بالنسبة لنا. 
أكــبــر منتج للبترول  أمــريــكــا أصــبــحــت 
في العالم وأصبحنا مصدرين ونحن 
نقول لآلخرين، وهو يقصد السعودية، 
ــتـــعـــاون والــــدفــــاع  ــلـ ــتـــعـــدون لـ ــنــــا مـــسـ إنــ

ولكن كل شــيء له ثمنه.. وهنا يقولها 
)تــــرامــــب( بــكــل صـــراحـــة والـــثـــمـــن ادفـــع 

وأعطيك فقط حماية..

تصدير الغاز لإلمارات 

الــغــاز القطري  وحــول استمرار تصدير 
لـــإمـــارات قـــال الــعــطــيــة: نــحــن ال نخلط 
بــني الــســيــاســة واالقـــتـــصـــاد، والــســيــاســة 
ــل الـــبـــعـــد عــــن خــلــط  الـــقـــطـــريـــة بـــعـــيـــدة كــ

السياسة باالقتصاد.
وأضـــــــاف: »نـــحـــن نــنــظــر إلــــى املــســتــقــبــل 
ــــى الـــتـــعـــامـــل الــــتــــجــــاري، دول  ونـــنـــظـــر إلـ
الــعــالــم بــيــنــهــا اخــتــالفــات ســيــاســيــة من 
الــســمــاء إلـــى األرض لــكــن فــي االقــتــصــاد 
لــهــم عــالقــاتــهــم وحـــواراتـــهـــم وحــتــى في 
اختالفاتهم االقــتــصــاديــة لهم قنواتهم 

للتحاور«.
 إن لـــم تــحــتــرم )دول 

ً
ــــاف مــتــســائــال وأضـ

الحصار( دستور مجلس التعاون الذي 
تحتضنه الرياض فكيف يكون احترام 

املنظمات الدولية واإلقليمية وغيرها؟، 
الـــ 13 لدول  واصفا ما يعرف بالشروط 
الحصار بأنها شروط غريبة وعجيبة، 
الــديــوان امللكي  إلــى أن مستشار  مشيرًا 
السعودي )السابق( سعود القحطاني 
كتب هاشتاج على تويتر »إن شاء الله 

قطر ال توافق«!.

األزمة الخليجية 

ــا يـــتـــعـــلـــق بــــــاألزمــــــة الــخــلــيــجــيــة  ــيــــمــ وفــ
وحصار قطر، قال العطية إن قطر اليوم 
أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي املسال 
في العالم وتنتج 77 مليون طن وسوف 
يــصــل إنـــتـــاج قــطــر عـــام 2024 إلـــى 130 
مليون طــن منها 33 مليون طــن زيــادة 
إنـــتـــاج مـــن حــقــل الـــشـــمـــال و16 مــلــيــون 
طــن مــن مــشــروع قطر وإكــســون موبيل 
للغاز الطبيعي فــي تكساس »جــولــدن 
بــــاس«، مــؤكــدًا أن قــطــر لــديــهــا سياسة 
اســتــثــمــاريــة واقــعــيــة، الــبــتــرول والــغــاز 

مـــادة ســـوف تنضب فــي يـــوم مــن األيـــام 
وغير متجددة.

أكبر حقل غاز 

الــهــدف مــن الحصار ومحاولة  وأكـــد أن 
ــلـــى أكـــبـــر  ـــالء عـ ــيـ ــتــ ــــو االســ ــر هـ ــطـ غــــــزو قـ
حــقــل غــــاز فـــي الــعــالــم وألن هــــذه الــــدول 
ــة لــديــهــا نــقــص شــديــد وبــحــاجــة  ــعـ األربـ
ــا: ذكــــــــــرت فــي  ــفــ ــيــ ــغـــــاز، مــــضــ ــلـــ مـــــاســـــة لـــ
مــقــابــالتــي اإلعــالمــيــة وجــامــعــات عاملية 
بعد الحصار أن كل الحروب في العالم 
ومحاوالت الغزو في العالم لها أساس 
ــر  ــ ــنــــي وزيــ ــمــ ــاجــ اقـــــتـــــصـــــادي بــــحــــت وهــ

خــارجــيــة الــبــحــريــن عــلــى تــويــتــر وقــــال: 
إنني مريض وأتعالج فــي لندن وأنني 
أكــبــر الصحف  بــــاألدويــــة. إال أن  مــتــأثــر 
ــم مـــثـــل )وول  ــالــ ــعــ الــ ــي  ــ ــة فـ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
ــا قــلــت وأن  ــــدت مـ ــال( أكـ ــورنــ ســتــريــت جــ
سبب الحصار هو االستيالء على أكبر 
حقل غــاز فــي الــعــالــم، وانــتــظــرت أن يرد 
وزيــر خارجية البحرين أو يرفع دعوى 

ضد هذه الصحيفة.
وحــول انسحاب قطر من منظمة الــدول 
ــــك«، قـــال إن هــذا  املــصــدرة لــلــبــتــرول »أوبـ
قــطــر لم  قـــــرار صـــائـــب، ألن أواًل  ــرار  ــقــ الــ
تستفد فــي الــســنــوات األخــيــرة مــن هــذه 
املنظمة، لذلك انسحبت ألن أوبــك بدأت 
تفقد حــتــى مصداقيتها بسبب تدخل 
الــســيــاســة فـــي املــنــظــمــة ومــحــاولــة طبخ 
الــقــرارات اإلستراتيجية خــارج املنظمة 
لــلــمــنــظــمــة وأصــبــحــت  ــــوع  ــــرجـ الـ ودون 
»أوبك« هامشية أو فلنقل استعراضية، 
ــــن هـــذه  ــك قـــــــرار قـــطـــر بــــالــــخــــروج مـ ــذلــ لــ

املنظمة كان قرارًا حكيما.

سالح النفط 

الـــدول العربية النفط  وحـــول اســتــخــدام 
كسالح وهل هذا السالح توجه اآلن ضد 
املصالح العربية، قال العطية: هذه أكبر 
كــذبــة فـــي الـــتـــاريـــخ لـــم يــســتــعــمــل الــنــفــط 
ــدًا. وفـــي 73 اجــتــمــعــت الـــدول  ــ كــســالح أبـ
العربية وكنت عضوًا في الوفد القطري.. 
ــلـــى أســـــــاس اتــــخــــاذ قـــــــرار فــــي كــيــفــيــة  عـ
التعامل مــع الــدعــم األمــريــكــي وأضــافــوا 
ــــوا الزم  ــالـ ــ هـــولـــنـــدا »عـــلـــى الـــبـــيـــعـــة« وقـ
نــأخــذ قـــرارا والــقــرار فقط كــان سياسيا 
خذ قرار بقطع اإلمدادات عن هولندا 

ُّ
وات

والواليات املتحدة األمريكية.
ــبـــر مــيــنــاء  وأضــــــــاف: هـــولـــنـــدا لـــديـــهـــا أكـ
تــرانــزيــت لــلــنــفــط الــعــاملــي وهـــو »مــيــنــاء 
روتـــــــردام« ولــــم يــتــأثــر وكــــل الــشــاحــنــات 
»بيل لودينج«  الـ إلــى هناك وكــل  تذهب 
)بوليصة الشحن( يغير مصدر املنتج 
ــن هــــــذه الـــــــــدول والـــــــــــدول الــخــلــيــجــيــة  ــ مـ
وغيرها في ذلك الوقت كانت معظم دول 
الخليج ال تصدر إلى أمريكا أو هولندا.. 
وكان هذا القرار بالنسبة لنا ليس له أي 

شر.
ُ
تأثير ولكن هذا القرار ن

ــيـــة استغلت  الــــدول األوروبـ وأضــــاف أن 
هـــذا الـــقـــرار أفــضــل اســتــغــالل اقــتــصــادي 
ورفعوا الضرائب على النفط واملشتقات 
ــدًا وأشـــعـــلـــوا  ــ الــنــفــطــيــة بــشــكــل كــبــيــر جـ
صحفهم وقــالــوا إن منظمة األوبـــك هي 
ــار رغـــــم أن  ــ ــعـ ــ ــــاع األسـ ــفـ ــ ــي ارتـ الـــســـبـــب فــ
األوبك لم يكن لها عالقة برفع األسعار، 
فقط رفعوا األسعار لدعم اقتصادياتهم 
ــود.. ووصــلــت  ألنــهــم كــانــوا فــي حــالــة ركــ
ــا  الــضــريــبــة عــلــى الـــجـــازولـــني فـــي أوروبــ
ــتــــروال فــي  بــ بـــاعـــت  ــــى 80%.. األوبـــــــك  إلـ
ــا قــيــمــتــه 150 بــلــيــون  ــمـ الــــوقــــت بـ ـــك  ــ ذلـ
دوالر.. وأوروبـــا كسبت بسبب ضريبة 

الجازولني 250 بليون دوالر..

¶ العطية متحدثا لقناة الجزيرة

¶ قطر اليوم أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي المسال بالعالم

في حوار مع »الجزيرة«.. العطية:

ضرب المنشآت 
النفطية يؤدي الختالل 

توازن سوق النفط 
قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الطاقة األسبق رئيس مؤسسة 
عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية 

املستدامة إن الهجمات التي تعرضت لها املنشآت 
النفطية السعودية ستؤدي الختالل في التوازن وتعطي 

فرصة للدول املصدرة خارج املنطقة لتسويق نفسها 
على أنها مسوق آمن.

الدوحة - 

»أوبك« فقدت 
مصداقيتها وانسحاب 

قطر قرار صائب 

استخدام الدول 
العربية لسالح النفط 
أكبر كذبة في التاريخ

130 مليون طن من 
الغاز المسال إنتاج قطر 

بحلول 2024
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قــرر مــصــرف قطر املــركــزي تخفيض 
ســعــر فـــائـــدة اإليـــــــداع لــــدى املــصــرف 
بـــــ 25 نـــقـــطـــة أســـــــاس لــيــصــبــح عــنــد 
قــــرر مــصــرف  مــســتــوى 2.25%، كــمــا 
قــطــر املـــركـــزي تخفيض ســعــر فــائــدة 
بــــ 25 نقطة  املـــصـــرف  اإلقـــــــراض مـــن 
أســـــاس لــيــصــبــح املـــســـتـــوى الــجــديــد 
قــــرر كــذلــك  عــنــد ســقــف 4.50%، كــمــا 
ــــادة الـــشـــراء بــــ 25  تــخــفــيــض ســعــر إعـ

نقطة أساس ليصبح %2.25.
وأرجـــــع مـــصـــرف قــطــر املـــركـــزي هــذه 
الـــزيـــادة إلـــى املــتــغــيــرات االقــتــصــاديــة 
على الصعيد املحلي والدولي، وجاء 
تخفيض سعر الفائدة على اإليــداع 
وسعر الفائدة على اإلقــراض وسعر 
ــدى مــــصــــرف قــطــر  ــ إعــــــــادة الـــــشـــــراء لــ
املــركــزي متزامنا مع قيام الفيدرالي 
األمريكي، بتخفيض أسعار الفائدة 
لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي خــال 
هذا العام بعد تبني تعافي املؤشرات 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ورغـــــبـــــة فـــــي إعـــــــادة 
ــكــــي، مــع  ــريــ تــنــشــيــط االقـــتـــصـــاد األمــ
ــفـــيـــدرالـــي  ــأن يــــواصــــل الـ ــ تـــوقـــعـــات بــ
األمريكي سياسة تعديل رفع أسعار 
ــيــــة نـــهـــايـــة الـــعـــام  الــــفــــائــــدة األمــــريــــكــ
الجاري أي خال اجتماعه املقبل في 

شهر ديسمبر.
ــنـــوك  ــبـ الـ تــــشــــرع  املــــرتــــقــــب أن  ومـــــــن 
واملــــصــــارف اإلســـامـــيـــة الــعــامــلــة في 
الدولة بداية من األسبوع املقبل في 
تـــعـــديـــل أســــعــــار الـــفـــائـــدة وهـــوامـــش 
الربح على اإليداع واإلقراض وإعادة 
ــا يـــتـــوافـــق مــــع مـــعـــدالت  الـــــشـــــراء بـــمـ
ــلـــى ســعــر  ــة عـ ــلـ ــاصـ الـــتـــخـــفـــيـــض الـــحـ

الفائدة لدى مصرف قطر املركزي.

ميزانية البنوك 

مـــن جــهــة أخــــــرى، أظـــهـــرت املــيــزانــيــة 
املـــــجـــــمـــــعـــــة لـــــلـــــبـــــنـــــوك واملــــــــصــــــــارف 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــي الـ ــة فــــ ــلــ ــامــ ــعــ اإلســـــامـــــيـــــة الــ
والــصــادرة عن مصرف قطر املركزي 
بــنــحــو 8.9 مــلــيــار  تــســجــيــل زيــــــــادة 
ريــال بنهاية شهر أغسطس املاضي 
ــو املـــــاضـــــي،  ــيــ ــولــ ــة بـــشـــهـــر يــ ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ
ــــزت مـــــــوجـــــــودات الـــبـــنـــوك  ــفـ ــ ــيــــث قـ حــ
نــــحــــو 1.448  ومــــطــــلــــوبــــاتــــهــــا مــــــن 
تريليون ريال في شهر يوليو لتصل 
إلـــى نــحــو 1.457 تــريــلــيــون ريـــال في 
شهر أغسطس املاضي مسجلة بذلك 

نسبة نمو تساوي %0.62.
وأظهرت البيانات املالية للميزانية 
املـــــجـــــمـــــعـــــة لـــــلـــــبـــــنـــــوك واملــــــــصــــــــارف 
اإلسامية العاملة في الدولة، ارتفاع 
حـــجـــم الــتــســهــيــات االئـــتـــمـــانـــيـــة مــن 
نحو 980.9 مليار ريال بنهاية شهر 
يوليو املاضي، إلى نحو 990.4 مليار 
ريال بنهاية شهر أغسطس املاضي، 
مسجلة بذلك نسبة نمو على أساس 

سنوي %0.96.
إلــــى ذلــــك بــلــغ إجــمــالــي الــــودائــــع في 
الجهاز املصرفي نحو 811.1 مليار 
ريــال بنهاية شهر أغسطس املاضي 
بــنــحــو 814.01 مــلــيــار ريـــال  مــقــارنــة 
وذلك بنهاية شهر يوليو املاضي أي 

بنسبة تغير تساوي 0.35-%.

ودائع المركزي 

الــبــنــوك لــدى مصرف  وبلغت ودائـــع 
املــركــزي نحو 57.7 مليار ريــال  قطر 
ــاضــــي،  بـــنـــهـــايـــة شـــهـــر أغـــســـطـــس املــ
مقارنة بودائع البنوك لدى مصرف 
ــة يـــولـــيـــو  ــايــ ــهــ ــر املــــــركــــــزي فـــــي نــ قــــطــ
املـــاضـــي والـــتـــي تـــقـــدر بــنــحــو 63.04 
ــال. تــوزعــت إلــى نحو 36.8  مليار ريـ
مليار ريال كاحتياطي إلزامي، الذي 
ــتـــواه رغـــم  ــافـــظ تــقــريــبــا عـــلـــى مـــسـ حـ
انخفاض طفيف بنحو 182.8 مليون 
ريال مقارنة بشهر يوليو املاضي مع 

اإلشــارة إلى أن االحتياطي اإللزامي 
تـــضـــعـــه الــــبــــنــــوك لـــــــدى »املــــــركــــــزي« 
بــمــا نسبته 4.5% مــن جملة ودائـــع 
الــعــمــاء لــديــهــا، بــشــكــل دائــــم ودون 
فوائد، فيما بلغت أرصدة وحسابات 
ــدى مـــصـــرف قــطــر  ــ ــرة لـ ــنـــوك الــــحــ ــبـ الـ
ــال  ــ نـــحـــو 20.9 مـــلـــيـــار ريـ ــــزي  ــركــ ــ املــ
بــنــهــايــة أغــســطــس املـــاضـــي، مــقــارنــة 
بــنــهــايــة  بــنــحــو 26.05 مــلــيــار ريـــــال 
شهر يوليو املاضي أي بنسبة تغير 

تساوي 19.76-%.

االستهالكية لألفراد 

ــتــــســــهــــيــــات  ــي الــ ــمــــــالــــ وارتــــــــفــــــــع إجــــ
االئـــتـــمـــانـــيـــة االســـتـــهـــاكـــيـــة املــقــدمــة 
نــــحــــو 130.1 مـــلـــيـــار  لــــــأفــــــراد مـــــن 
ريـــال بنهاية شهر يوليو مــن العام 
الجاري إلى نحو 132.05 مليار ريال 
بــنــهــايــة شـــهـــر أغـــســـطـــس مــــن الـــعـــام 
ــاري بــنــســبــة نــمــو عــلــى أســـاس  ــجــ الــ

ســنــوي تــقــدر بــنــحــو 1.49%. ووفــقــا 
للميزانية املجمعة للبنوك الصادرة 
عــــــن مـــــصـــــرف قــــطــــر املــــــــركــــــــزي، فــــإن 
الــتــســهــيــات االئــتــمــانــيــة والـــقـــروض 
ــارف  ــ ــــصــ ــن الــــبــــنــــوك واملــ ــ املــــقــــدمــــة مــ
ــة  ــ ــدولـ ــ ــي الـ ــ ــة فــ ــلــ ــامــ ــعــ اإلســـــامـــــيـــــة الــ
توزعت إلى نحو 117.04 مليار ريال 
تسهيات للقطريني وتضمنت نحو 
2.1 مليار ريــال تسهيات وقــروض 
ــارات ونـــحـــو 515 مــلــيــون ريـــال  ــيــ ســ
ــــروض تــأثــيــث ونـــحـــو 59.3 مــلــيــار  قـ
ريـــال تسهيات وقــروضــا شخصية 
ونــحــو 55.5 مــلــيــار ريــــال تسهيات 

وقروضا أخرى.
في مقابل ذلك، فقد بلغت تسهيات 
وقــروض غير القطريني نحو 15.01 
مليار ريال ومنها نحو 380.8 مليون 
ــارات ونـــحـــو 1.5  ــيــ ــــروض ســ ــال قــ ــ ريــ
ــال قــــروض تــأثــيــث ونــحــو  مــلــيــون ريــ
11.9 مليار ريال تسهيات وقروضا 
شخصية ونحو 2.6 مليار ريــال في 

شكل تسهيات تحت بنود أخرى.

الودائع الحكومية

وقـــــدرت الــــودائــــع الــحــكــومــيــة والــتــي 
تتضمن ودائع القطاع العام بنهاية 
شهر يوليو من العام الجاري بنحو 
266.8 مــلــيــار ريـــــال، مــقــارنــة بنحو 
بـــنـــهـــايـــة شــهــر  269.2 مـــلـــيـــار ريــــــال 
أغسطس من العام الجاري. إلى ذلك، 
فــقــد بــلــغــت الــتــســهــيــات االئــتــمــانــيــة 
ــام والــقــطــاع  ــعـ املــمــنــوحــة لــلــقــطــاع الـ
الــحــكــومــي نــحــو 305.6 مــلــيــار ريــال 
بــنــهــايــة شـــهـــر أغـــســـطـــس مــــن الـــعـــام 
الــجــاري مقارنة بنحو 308.5 مليار 
ريـــال بنهاية شهر يوليو مــن العام 
الجاري بنسبة تغير تساوي 0.94-

%، ويــأتــي هــذا االنــخــفــاض كنتيجة 
طبيعية لدفع االستحقاقات املتعلقة 
بالتسهيات الحكومية فــي اآلجــال 

املحددة لها.

أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــســتــوى ودائــــع 
القطاع الخاص فقد انخفضت بشكل 
ــلــــى املــــســــتــــوى املـــســـجـــل  ــلــــحــــوظ عــ مــ
خال شهر أغسطس حيث تراجعت 
مــن نحو 513.3 مليار ريـــال بنهاية 
شــهــر يــولــيــو مــن الــعــام الـــجـــاري إلــى 
نحو 511.6 مليار ريال بنهاية شهر 
أغــســطــس مــن الــعــام الــجــاري بنسبة 
ــــاس شـــهـــري تــســاوي  تــغــيــر عــلــى أسـ
0.33-%. وبلغ إجمالي الودائع تحت 
الطلب لهذا القطاع نحو 112.1 مليار 
الــودائــع توفير وألجــل  ريـــال وبلغت 
399.5 مليار ريــال. كما بلغت ودائع 
املؤسسات املالية غير البنكية نحو 
30.2 مليار ريــال وذلــك بنهاية شهر 
الــجــاري، وبلغت  أغسطس من العام 
الـــودائـــع لــهــذا الــقــطــاع تــحــت الطلب 
مــســتــوى 3.2 مــلــيــار ريـــال مــقــابــل 27 

مليار ريال ودائع توفير وألجل.

قروض وتسهيالت 

ــــع ذلــــــك فـــقـــد ســجــلــت  وبـــــالـــــتـــــوازي مـ
الـــقـــروض والــتــســهــيــات االئــتــمــانــيــة 
ــة لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص نــمــوا  ــنـــوحـ ــمـ املـ
ملحوظا على أســـاس شــهــري، حيث 
قـــفـــزت مـــن نــحــو 657.9 مــلــيــار ريـــال 
بنهاية يوليو من العام الجاري إلى 
نحو 670.5 مليار ريال بنهاية شهر 
أغــســطــس مــن الــعــام الـــجـــاري، مقابل 
انـــخـــفـــاض الــتــســهــيــات االئــتــمــانــيــة 
الـــخـــاصـــة بـــاملـــؤســـســـات املـــالـــيـــة غــيــر 
البنكية لتستقر عند مستوى 14.2 
مليار ريال بنهاية شهر أغسطس من 
العام الجاري. ويشار إلى أن مصرف 
ــدر مــطــلــع الــشــهــر  ــ ــزي أصــ ــركــ قـــطـــر املــ
الــــجــــاري أذونــــــــات خـــزيـــنـــة حــكــومــيــة 
ــلـــيـــون ريــــال  تــــســــاوي 600 مـ بــقــيــمــة 
تــوزعــت إلـــى شــريــحــة أولـــى تستحق 
بعد 3 أشهر بقيمة 300 مليون ريال 
بعائد يساوي 1.96% في حني بلغت 
الثانية  قيمة األذونــات من الشريحة 
ملـــدة 6 أشــهــر نــحــو 200 مــلــيــون ريــال 
وبــعــائــد يــســاوي 1.98%. كما أصــدر 
ــي نــفــس  ــ ـــزي فــ ـــ ــر املـــــــركـ ــطــ ــرف قــ ــ ــــصـ مـ
التاريخ أذونات من الشريحة الثالثة 
ــلـــيـــون ريــــال  تــــســــاوي 100 مـ بــقــيــمــة 

وبعائد يساوي %2.01.

1.457 تريليون ريال موجودات البنوك في أغسطس

»المركزي« يخفض الفائدة على اإلقراض واإليداع وإعادة الشراء

¶  مصرف قطر المركزي

¶  شارع البنوك

أحمد فضلي
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تداوالت نشطة مع تفعيل مراجعة »فوتسي« 

10500 نقطة  المؤشر العام يتماسك أعلى 
ــــس فــــي بــــورصــــة قـــطـــر تــفــعــيــل  ــهـــدت جــلــســة أمـ شـ
مراجعة فوتسي لألسهم القطرية املدرجة ضمن 
مؤشراته، وأغلق املؤشر العام على تراجع بنسبة 
0.26% عــنــد مــســتــوى 10512.1 نــقــطــة، ليحافظ 
الــدعــم 10500  املــؤشــر على إغــاقــه أعلى مستوى 
نــقــطــة، وســـط نــمــو قـــوي عــلــى صــعــيــد الـــتـــداوالت 
التي تجاوزت 850 مليون ريال على 192.3 مليون 
سهم وتنفيذ أكثر من 10500 صفقة، وعلى الرغم 
من تراجع املؤشر إال أن الرسملة سجلت مكاسب 
بقيمة 0.6 مليار ريال لتغلق عند مستوى 583.2 

مليار ريال.
وبنهاية الجلسة تــراجــعــت مــؤشــرات 4 قطاعات 
على رأسها االتصاالت، ثم العقارات، والخدمات، 
والنقل، بينما ارتفع التأمني، والبنوك والخدمات 
ــيـــة، والـــصـــنـــاعـــة، كــمــا ســجــل مـــؤشـــر الــعــائــد  ــالـ املـ
اإلجــمــالــي انخفاضا بمقدار 50.66 نقطة، أي ما 
نسبته 0.26% ليصل إلى 19 ألفا و343.08 نقطة، 
الــريــان اإلسامي  كما سجل مؤشر بورصة قطر 
الــســعــري انــخــفــاضــا بــمــقــدار 8.25 نــقــطــة، أي ما 
إلــى ألفني و357.28 نقطة..  نسبته 0.35% ليصل 
وســـجـــل مـــؤشـــر بـــورصـــة قــطــر الـــريـــان اإلســـامـــي 
نــقــطــة، أي مـــا نسبته  بــمــقــدار 14.04  انــخــفــاضــا 
0.35% ليصل إلى 4 آالف و013.73 نقطة، وسجل 
مؤشر جميع األسهم املتداولة انخفاضا بمقدار 
2.85 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 3 آالف 

و089.41 نقطة.
ــــي جـــلـــســـة أمـــــــس، ارتــــفــــعــــت أســــهــــم 13 شــركــة  وفــ
وانخفضت أسعار 29 شركة، وحافظت 3 شركات 

على سعر إغاقها السابق.
وتصدر سهم األسمنت القائمة الخضراء مرتفعا 
بنسبة 5.17% وتـــاه سهم قطر للتأمني بنسبة 
3.19% وسهم مسيعيد بنسبة 3%، بينما تصدر 
املــتــراجــعــة بنسبة  سهم Ooredoo قائمة األســهــم 

6.45% وتاه قطر األول بنسبة 3.96% ثم السام 
بنسبة %3.58.

وتـــصـــدر ســهــم مــاحــة املــرتــفــع 2.24% الــكــمــيــات 
بـــ 24.60 مليون ســهــم، فيما تــصــدر QNB قائمة 

السيولة بـ 215.13 مليون ريال، بنمو %1.39.

محمد السقا

مؤشرات الجلسة

3 0.6 215 24.6% 5.17
 قطاعات سجلت ارتفاعًا بقيادة 

التأمني والبنوك
مليار ريال مكاسب رسملة السوق 

بنهاية الجلسة
 »QNB« مليون ريال تداوالت

متصدر السيولة
مليون سهم تداوالت »املالحة« 

متصدر الكميات
 نمو سهم »األسمنت« متصدر 

األسهم املرتفعة 

50.3 نقطة مكاسب 
المؤشر في أسبوع 

سجل املؤشر العام نموًا 0.48% ليغلق تعامالت 
النقطة 10512، رابحًا 50.3 نقطة  األسبوع عند 
املنتهي في 12  عن مستويات األسبوع املاضي 

سبتمبر 2019.
ــقــيــمــة الـــســـوقـــيـــة لـــأســـهـــم فــــي نــهــايــة  وبـــلـــغـــت ال
التعامالت 583.225 مليار ريــال )160.8 مليار 
دوالر(، بارتفاع 0.8% عن مستواها في األسبوع 
املاضي البالغ 578.608 مليار ريال )160 مليار 

دوالر(.
ــهـــدت الــتــعــامــالت ارتـــفـــاع 4 قــطــاعــات على  وشـ
التأمني بنسبة 6.47%، ويليه الصناعة  رأسها 
2.76%، ثم الخدمات والسلع بـ 0.42%، والبنوك 

.%0.14
فــي املــقــابــل تــراجــعــت أســهــم 3 قــطــاعــات، أبــرزهــا 
االتـــصـــاالت بنسبة 4.37%، والــعــقــارات %3.1، 

والنقل %1.18.
وشهدت التعامالت ارتفاع 15 سهمًا على رأسها 
استثمار القابضة بنسبة 10.35%، بينما تراجع 

27 سهمًا تقدمها بنك الدوحة بنسبة %5.97.
وارتفعت قيمة التداوالت خالل األسبوع الجاري 
بنسبة 46.7% إلى 1.94 مليار ريال، مقابل 1.32 

مليار ريال في األسبوع املاضي.
الــتــداول بنسبة %0.82  فيما انخفضت أحجام 
إلى 638.8 مليون سهم، من 644.19 مليون سهم 

باألسبوع املقارن.

مليون سهم  192.3 كميات األسهم تسجل 
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قفزت التداوالت خال جلسة أمس، 
إذ صعدت السيولة بنسبة %182 
ــال، مــقــابــل  ــ إلــــى 850.3 مــلــيــون ريــ
301.8 مــلــيــون ريــــال خـــال جلسة 
ارتــفــعــت الكميات  أمـــس، كــمــا  أول 
إلــى 192.3 مليون  بنسبة %79.4 
ســــهــــم، عـــلـــمـــا بـــأنـــهـــا كــــانــــت تــبــلــغ 
فـــي الجلسة  107.2 مــلــيــون ســهــم 
السابقة، وقفزت الصفقات املنفذة 

بنسبة 72% إلى 10510 صفقات.
وذكرت النشرة اليومية للبورصة 
أن قطاع البنوك والخدمات املالية، 
الذي شهد تداول 85 مليونا و003 
بــقــيــمــة 343  آالف و678 ســـهـــمـــا 
مليونا و642 ألفا و735.053 ريال 
نتيجة تنفيذ 2654 صفقة، سجل 
ارتفاعا بمقدار 18.12 نقطة، أي ما 
نسبته 0.45%، ليصل إلى 4 آالف 

و066.78 نقطة.
ــل مـــــــؤشـــــــر قــــطــــاع  ــ ــجــ ــ بــــيــــنــــمــــا ســ
الــخــدمــات والــســلــع االســتــهــاكــيــة، 
الــذي شهد تــداول 5 مايني و430 
ألفا و317 سهما بقيمة 60 مليونا 
و210 آالف و436.076 ريال نتيجة 
انـــخـــفـــاضـــا  تـــنـــفـــيـــذ 784 صـــفـــقـــة، 
بمقدار 56.16 نقطة، أي ما نسبته 
0.65% ليصل إلى 8 آالف و625.34 

نقطة.
بينما سجل قطاع الصناعة، الذي 
شهد تــداول 49 مليونا و680 ألفا 
و155 ســهــمــا بقيمة 164 مليونا 
و291 ألفا و902.395 ريال نتيجة 

ارتــــفــــاعــــا  تـــنـــفـــيـــذ 2658 صــــفــــقــــة، 
بمقدار 9.11 نقطة، أي ما نسبته 
0.29% ليصل إلى 3 آالف و189.53 

نقطة.
كما سجل مــؤشــر قــطــاع التأمني، 
الــذي شهد تــداول 8 مايني و942 
ألفا و463 سهما بقيمة 30 مليونا 
و345 ألفا و040.020 ريال نتيجة 
تنفيذ 396 صفقة، ارتفاعا بمقدار 
78.29 نقطة، أي ما نسبته %2.57 
ليصل إلى 3 آالف و124.93 نقطة.

ــل مـــــــؤشـــــــر قــــطــــاع  ــ ــجــ ــ بــــيــــنــــمــــا ســ
ــداول 29  ــ الـــعـــقـــارات، الــــذي شــهــد تـ
ألــــف و193 سهما  مــلــيــونــا و101 
ألـــفـــا  ــيـــونـــا و737  ــلـ بـــقـــيـــمـــة 41 مـ
و374.816 ريال نتيجة تنفيذ 910 
صفقات، انخفاضا بمقدار 17.93 

نقطة، أي ما نسبته 1.22% ليصل 
إلى ألف و452.35 نقطة.

كما سجل مؤشر قطاع االتصاالت، 
الــذي شهد تــداول 9 مايني و588 
ألفا و902 سهما بقيمة 48 مليونا 
و543 ألفا و100.320 ريال نتيجة 
تنفيذ 1809 صــفــقــات، انخفاضا 
بمقدار 51.48 نقطة، أي ما نسبته 

5.24% ليصل 930.99 نقطة.
الــذي  وسجل مؤشر قطاع النقل، 
شهد تــداول 31 مليونا و475 ألفا 
و146 ســهــمــا بقيمة 161 مليونا 
و001 ألف و509.900 ريال نتيجة 
انــخــفــاضــا  تــنــفــيــذ 1293 صـــفـــقـــة، 
بمقدار 16.33 نقطة، أي ما نسبته 
0.65% ليصل إلى ألفني و507.17 

نقطة.

■ أداء مؤشر قطاع البنوك خالل جلسة امس

182 % نموا بالسيولة وتنفيذ 
10510 صفقات

لقطة

مليون ريال صافي   78.7
شراء المؤسسات القطرية 

شهدت جلسة أمس تسجيل املؤسسات 
ـــراء وبلغت  الــقــطــريــة أعــلــى صــافــي شـ
قــيــمــتــه 78.7 مـــلـــيـــون ريـــــــال، وتـــاهـــا 
األفــــــراد األجـــانـــب بــنــحــو 5.8 مــلــيــون 
ريــال، بينما تصدر األفــراد القطريون 
قائمة صافي البيع بنحو 63.8 مليون 
ــال ثـــم املـــؤســـســـات األجــنــبــيــة بــنــحــو 8.8  ــ ريـ
مــلــيــون ريــــال واألفــــــراد الــخــلــيــجــيــون بــــ 6.5 مــلــيــون ريـــال 
واملــؤســســات الخليجية بنحو 5.4 مــلــيــون ريــــال. وخــال 
جلسة أمس استحوذ املساهمون القطريون على %30.4 
مـــن نــســب الـــشـــراء و28.7% مـــن نــســب الــبــيــع، واســتــحــوذ 
املساهمون الخليجيون على 1% من نسب الشراء و%2.3 
ــانـــب على  مـــن نــســب الــبــيــع، واســتــحــوذ املــســاهــمــون األجـ

68.7% من نسب الشراء و69% من نسب البيع.

     زاد القابضة: 
إدراج األسهم الصادرة 

عن االستحواذ على شركة 
ميدا للمشاريع 

ــة هــيــئــة قــطــر  ــقـ ــوافـ ــن تــلــقــيــهــا مـ أعـــلـــنـــت شـــركـــة زاد الـــقـــابـــضـــة عــ
لــألســواق املــالــيــة عــلــى إدراج األســهــم الــتــي تــم إصـــدارهـــا مــن زاد 

مقابل االســتــحــواذ على شــركــة ميدا 
لــلــمــشــاريــع بـــاإلضـــافـــة إلــــى األســهــم 
املجانية الصادرة لها بناًء على قرار 
الجمعية العمومية املنعقدة في 28 
مــارس 2018، وذلــك فــي إطــار التزام 
الــدائــم بمتطلبات اإلفصاح  الشركة 
ــعــــات  ــريــ ــتــــشــ حــــســــب الـــــقـــــوانـــــني والــ

السارية.
ــإن الــشــركــة ســتــقــوم بـــالـــازم  عــلــيــه فــ

نــحــو إتـــمـــام اإلجـــــــراءات الــقــانــونــيــة بــمــوجــب مــوافــقــة هــيــئــة قطر 
لألسواق املالية وإدراج األسهم لدى بورصة قطر.
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الشركة القطاع
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مؤشرات القطاعات 
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االتصاالتالصناعةالبنوك الخدمات

المالحة

مسيعيد

قطر األول

مصرف الريان

إزدان

QNB
المالحة

مسيعيد

مصرف الريان

صناعات قطر

24,601,250

24,333,568

19,918,893

15,011,143

13,907,888

215,132,459.59

143,985,935.29

74,040,902.78

53,370,983.13

44,407,606.79

العقارات النقلالتأمين
% -0.65 % -5.24 % -1.22 % 2.57 % 0.29 % -0.65 % 0.45

المؤشر العام

نقطة
10512.1

التغير

 نقطة
27.5-

نسبة التغير

% 0.26-
رسملة السوق

583.2
مليار ريالمليار ريال

 0.6

كمية األسهم

 192.3
%مليون سهم

79
عدد الصفقات

10510
% صفقات

72

13293
شركة
45

قطر األول السالم زاد Ooredooالميرة
% % % %% -3.96 -3.58 -3.54 -2.98-6.45

األكثر انخفاضًا

كهرباء األسمنت
وماء

المالحة قطر 
للتأمين

مسيعيد

%% % %% 5.171.94 2.24 3.193.00

أداء األسهم

األكثر ارتفاعًا

850.3

%182

مليون ريال

الخدماتالعقاراتالنقل الصناعةاالتصاالت البنوكالتأمين
%19%5%7 %6%19 %4%40

تعامالت المساهمين
ع

يــ
ب

اء
ــر

شـ

%1

%30.4%68.6

%2.3

%28.7%69
األجانب

القطريون

الخليجيون



عربي ودولي 10Issue No 1237 - Friday 20 September 2019

العدد 1237
الجمعة 21 المحرم 1441 هـ ــ 20 سبتمبر 2019

خفضت توقعات النمو ألدنى مستوى بعد األزمة المالية.. منظمة التعاون االقتصادي:

االقتصاد العالمي يخاطر بالدخول في مرحلة جديدة

ــاون االقــــتــــصــــادي  ــعــ ــتــ ــالــــت مــنــظــمــة الــ قــ
والــتــنــمــيــة أمــــس إن الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
ــات املــتــحــدة والـــصـــن دفــعــت  بـــن الـــواليـ
النمو العاملي ألدنى مستوياته في عشر 
سنوات، مع خفض املنظمة لتوقعاتها، 
وأضــافــت أن االقــتــصــاد العاملي يخاطر 
بالدخول في مرحلة جديدة ومستمرة 
من النمو املنخفض، إذا ظلت الحكومات 
مــتــرددة فــي كيفية االســتــجــابــة. وقــالــت 
الــعــاملــي سيشهد  املنظمة إن االقــتــصــاد 
أضعف نمو منذ األزمة املالية في 2008-
2009 هــــذا الـــعـــام، لــيــتــبــاطــأ مـــن املــعــدل 
البالغ 3.6 باملئة في العام املاضي إلى 
2.9 بــاملــئــة فـــي الـــعـــام الــــجــــاري، قــبــل أن 
يبلغ املعدل املتوقع البالغ ثالثة باملئة 

في 2020.
وذكــرت املنظمة التي مقرها باريس أن 
التوقعات أخــذت منعطفا نحو األســوأ 
منذ قامت بتحديث توقعاتها في مايو، 
حن قدرت أن االقتصاد العاملي سينمو 
بــاملــئــة في  الـــعـــام و3.4  بــاملــئــة هــــذا   3.2
2020. وقالت لورانس بون كبيرة خبراء 
االقتصاد لدى املنظمة لرويترز »ما بدا 
أنها توترات تجارية مؤقتة تتحول إلى 
حالة جديدة مستمرة لفترة طويلة من 
العالقات التجارية.. النظام العاملي الذي 
ينظم التجارة قد انتهى، ونحن في عهد 
جديد من العالقات التجارية األقل يقينا 

واألكثر ثنائية«.
وذكــرت بــون أن نمو التجارة الــذي كان 

املـــحـــرك لــلــتــعــافــي الـــعـــاملـــي بــعــد األزمــــة 
املالية تراجع من خمسة باملئة في 2017 
ليسجل انكماشا في الوقت الحالي. في 
غــضــون ذلـــك، تضغط تــوتــرات التجارة 
على ثقة الشركات، وتسببت في خفض 
نــمــو االســتــثــمــار مـــن أربـــعـــة بــاملــئــة قبل 
ــد بــاملــئــة فـــقـــط. وقــالــت  ــ عـــامـــن إلــــى واحـ
بـــون إن هــنــاك دالئــــل عــلــى أن املــواجــهــة 
الــتــجــاريــة تــؤثــر ســلــبــا عــلــى االقــتــصــاد 
ــــي وتــــضــــر بــــعــــض املـــنـــتـــجـــات  ــكـ ــ ــريـ ــ األمـ

املصنعة وتدفع املزارع لإلفالس.

يــــنــــمــــو االقــــتــــصــــاد  ــتــــظــــر أن  ــنــ املــ ومــــــــن 
األمــريــكــي، األكــبــر فــي العالم، 2.4 باملئة 
ــام  ــــي الـــعـ ــئـــة فـ ــاملـ ــــن بـ ــنـ ــ ــام واثـ ــ ــعـ ــ هــــــذا الـ
الــقــادم، بــدال مــن 2.8 باملئة و2.3 باملئة 
على الترتيب فــي تــوقــعــات املنظمة في 
مـــايـــو، كــمــا ســتــعــانــي الــصــن أيـــضـــا، إذ 
من املتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد 
فـــي 2019 و5.7  بــاملــئــة  الــعــالــم 6.1  فـــي 
الــتــقــديــرات التي  باملئة فــي 2020، وهــي 
خفضتها املنظمة من 6.2 باملئة وستة 

باملئة في السابق.

وأشارت تقديرات املنظمة إلى أن هبوطا 
مــســتــدامــا فـــي الــطــلــب املــحــلــي الصيني 
بنحو نقطتن مئويتن ســنــويــا، ربما 
ــتــــصــــاد  ــلــــى االقــ ــر عــ ــيـ ــبـ ــل كـ ــكـ ــر بـــشـ ــ ــــؤثـ يـ
ــك تـــدهـــور في  الــعــاملــي. وإذا صــاحــب ذلـ
األوضـــاع املالية ومــزيــد مــن الضبابية، 
ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو يــعــنــي تـــراجـــع  ــ فــمــثــل هـ
النمو العاملي 0.7 نقطة مئوية سنويا 

في أول عامن من الصدمة.
فـــي غــضــون ذلــــك، فــــإن الــضــبــابــيــة الــتــي 
تكتنف سياسات الحكومة البريطانية 

تــلــحــق الـــضـــرر أيـــضـــا بــالــتــوقــعــات، مع 
ــبــــالد وهـــي  ــي الــ ــــراب األوضـــــــــاع فــ ــــطـ اضـ
ــن االتـــحـــاد  فــــي طـــريـــقـــهـــا لـــالنـــفـــصـــال عــ
ـــي. وتــتــوقــع املــنــظــمــة أن تحقق  ــ األوروبــ
بريطانيا نموا يبلغ واحدا في املئة في 
2019، و0.9 في املئة في 2020، لكن هذا 
سيتحقق فقط في حــال انفصال سلس 
عن االتحاد األوروبي مع فترة انتقالية، 
ــر بــعــيــد عـــن الــتــأكــيــد فـــي هــذه  ــذا أمــ ــ وهـ
املرحلة. وتوقعت املنظمة في مايو نموا 

قدره 1.2 وواحد في املئة على الترتيب.
ولــن تنجو منطقة اليورو من تداعيات 
فـــإذا غـــادرت بريطانيا االتــحــاد  سلبية 
اتـــــــفـــــــاق، وســـتـــشـــهـــد  األوروبــــــــــــــــي دون 
انـــخـــفـــاض نــاتــجــهــا املــحــلــي اإلجــمــالــي 
نصف نقطة مئوية خــالل 2020- 2021. 
املــنــظــمــة تــوقــعــاتــهــا ملنطقة  وخــفــضــت 
ــيـــورو، ويـــرجـــع ذلـــك بــشــكــل كــبــيــر إلــى  الـ
تباطؤ االقتصاد األملاني، أكبر اقتصاد 
في املنطقة، والذي تشير التقديرات إلى 
أنــه يشهد ركـــودا فنيا. ومــن املتوقع أن 
ينمو اقتصاد منطقة اليورو واحدا في 
املــئــة هـــذا الــعــام، انــخــفــاضــا مــن 1.2 في 
املئة في توقعات مايو، وواحدا في املئة 
املــئــة  فـــي  انــخــفــاضــا مـــن 1.4  فـــي 2020، 
في مايو. وقالت بون إن اقتصاد أملانيا 
انكمش على األرجح في الربعن الثاني 
والــــثــــالــــث، مــــع تــــراجــــع قــــطــــاع صــنــاعــة 
الــذي يشكل 4.7 في املئة من  السيارات، 
الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي لــلــبــالد، وهــو 
مــا يمحو ثالثة أربـــاع نقطة مئوية من 

النمو األملاني.

باريس - رويترز

وسط خالفات عميقة

اجتماع وفدي المفاوضات 
التجارية األمريكي والصيني

استأنف وفدا املفاوضات التجارية 
األمريكي والصيني على مستوى 
الــنــواب املــحــادثــات املــبــاشــرة أمس 
ألول مرة منذ نحو شهرين حيث 
يحاول أكبر اقتصادين في العالم 
العميقة بينهما  الخالفات  تخطي 
بــشــأن الــســيــاســات والــعــثــور على 
مــخــرج مــن حـــرب تــجــاريــة مــريــرة 
التي  املفاوضات  وممتدة. وتهدف 
ــــجــــرى الــخــمــيــس والـــجـــمـــعـــة إلـــى 

ُ
ت

ــاء أســـاس املــحــادثــات رفيعة  إرســ
ــعــقــد فـــي مطلع 

ُ
املـــســـتـــوى الـــتـــي ت

ــتـــي ســتــحــدد إن كــان  أكــتــوبــر والـ
التوصل  الــبــلــدان يتجهان صــوب 
فـــــــرض رســـــوم  أم صـــــــوب  ــــحــــل  ل
أعــلــى على سلع  جمركية جــديــدة 

بعضهما البعض.
ودشــــــــــن وفــــــــد يــــضــــم نــــحــــو 30 
مـــســـؤوال صــيــنــيــا بـــرئـــاســـة لــيــاو 
مــن نــائــب وزيـــر املــالــيــة محادثات 
ــع مــكــتــب املــمــثــل  صـــبـــاح أمـــــس مــ
الــتــجــاري األمــريــكــي بــالــقــرب من 
ــيـــــض. وقــــــاد جــيــفــري  ــ الـــبـــيـــت األبـ
جريش نائب رئيس مكتب املمثل 
الــواليــات  التجاري األمريكي وفــد 
املتحدة. وقال شخص مطلع على 

املرتقبة إن املحادثات  املناقشات 
تركزت بشدة على الزراعة بما في 
ذلــك املــطــالــب األمــريــكــيــة بــأن تزيد 
بــدرجــة كبيرة مشتريات  الــصــن 
فول الصويا األمريكي وغيره من 

املنتجات الزراعية.
وتــــتــــنــــاول جـــلـــســـتـــا مـــفـــاوضـــات 
ــدى الــيــومــن مــوضــوعــات  عــلــى مــ
خصص 

ُ
تتصل بالزراعة بينما ت

لــنــصــوص تتعلق  جــلــســة واحـــــدة 
إلى  الهادفة  بالتغيرات األساسية 
تــعــزيــز حــمــايــة حــقــوق امللكية في 
التكنولوجيا  الــصــن وإنــهــاء نقل 
األمــريــكــيــة قــســريــا إلـــى الــشــركــات 
الصينية. وقال املصدر إن إحدى 
ــة  ــزراعــ ــ ــال ــ الـــجـــلـــســـات املـــتـــعـــلـــقـــة ب
ســتــشــمــل الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــطــلــب 
األمــريــكــي دونــالــد ترامب  الرئيس 
مـــن الــصــن وقـــف شــحــنــات مـــادة 
فــنــتــانــيــل األفــيــونــيــة املـــخـــدرة إلــى 

الواليات املتحدة.
ــرامــــب لــتــوفــيــر فـــرص  ويــتــطــلــع تــ
ــلــمــزارعــن األمــريــكــيــن  تــصــديــر ل
وهم من الشرائح االنتخابية املهمة 
الرسوم  له والذين تضرروا بفعل 
الــتــي فرضتها الصن  الجمركية 
على فول الصويا األمريكي وغيره 

من السلع الزراعية.

واشنطن - رويترز

% 6 تحذير من انخفاض النمو في الصين تحت 

حذر محللون من أن النمو االقتصادي في 
الصن قد ينزل عن الحد األدنى لهدف بكن 
لــعــام 2019 والــبــالــغ ســتــة بــاملــئــة فــي الــربــع 
الــثــالــث مــن الــعــام أو فــي الــعــام املــقــبــل، لكن 
خــبــراء االقــتــصــاد بــالــحــكــومــة أكــثــر تــفــاؤال 
بقليل حيث يتوقعون أن يساهم التحفيز 
ــثــــر حـــــــدة. ويـــرجـــح  ــبـــاطـــؤ أكــ فــــي تـــجـــنـــب تـ
خبراء االقتصاد مزيدا من التباطؤ للنمو 
االقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي فـــي الـــربـــع الــحــالــي 
مقارنة مع الفترة بن أبريل ويونيو التي 
سجل فيها النمو أضعف وتيرة في نحو 
30 عاما عند 6.2 باملئة. غير أنهم اختلفوا 
اتــجــاه التباطؤ على الرغم  على اســتــمــرار 
مـــن مــجــمــوعــة اإلجــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 

الحكومة على صعيد السياسات.
وتدهور النشاط االقتصادي في أغسطس 
ــتـــاج الــصــنــاعــي أقــل  حــيــث ســجــل نــمــو اإلنـ
ــا ونـــصـــف الـــعـــام  ــامـ مــســتــويــاتــه فــــي 17 عـ
بعدما أثرت الحرب التجارية بن الواليات 
املتحدة والصن سلبا على ثقة الشركات 
واالســتــثــمــارات واالســتــهــالك املحلي. وقــال 
تــشــاو بنغ شينغ الخبير االقــتــصــادي في 
إيه.إن.زد »هناك احتمال بنزول نمو الناتج 
املحلي اإلجمالي عن ستة باملئة في الربع 
ــرز »لــكــنــنــا نــتــوقــع  ــتــ الـــثـــالـــث«. وأبـــلـــغ رويــ
فـــي اســتــثــمــارات  قــفــزة  أن يــشــهــد سبتمبر 
الــثــابــتــة إذ ســيــتــم تــأكــيــد الكثير  ــول  األصـــ
من املشروعات بمناسبة الذكرى السبعن 
لتظهر في اإلحصاءات بنهاية الربع. لذلك 
نبقي على توقعاتنا بمعدل نمو 6.1 باملئة 

للربع الثالث«.
ــؤ الـــنـــمـــو  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ــع يــــــــــو.بــــــــــي.إس تـ ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ ويــ

االقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي إلـــى 5.5 بــاملــئــة في 
عام 2020 مقارنة مع ستة باملئة في العام 
الحالي. وقال تاو وانغ الخبير االقتصادي 
املــعــنــي بــالــصــن فـــي يــــو.بــــي.إس إن النمو 
ســيــشــهــد مــــزيــــدا مــــن الـــتـــبـــاطـــؤ فــــي الـــربـــع 
األخــيــر مــن 2019 والـــربـــع األول مــن 2020 
بــفــعــل تـــأثـــيـــر زيـــــــادة الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
األمـــريـــكـــيـــة. وتــســتــهــدف بــكــن مـــعـــدل نمو 
الــحــالــي، ويتوقع  بــن 6 و6.5 باملئة للعام 
مــحــلــلــو الـــحـــكـــومـــة أن تـــســـاهـــم إجــــــــراءات 

التحفيز في تعزيز االقتصاد.
يـــــو شــــيــــان رئــــيــــس إدارة  تــــشــــانــــغ  وقــــــــال 
الــتــوقــعــات االقــتــصــاديــة بمركز املعلومات 
الــحــكــومــي »نــتــوقــع أن يــســجــل الــنــمــو في 
قــبــل أن يتعافى  بــاملــئــة  الــثــالــث 6.1  الـــربـــع 
بــعــض الـــشـــيء فـــي الـــربـــع األخـــيـــر إلــــى 6.2 
ــانــــغ مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــة«. وأبـــــلـــــغ تــــشــ ــ ــئـ ــ ــاملـ ــ بـ
الـــصـــحـــفـــيـــن األجـــــانـــــب فــــي وقــــــت مــتــأخــر 

األربـــعـــاء »هــــذه املــجــمــوعــة مــن الــســيــاســات 
تشمل ســيــاســات مــالــيــة ونــقــديــة وهيكلية 
وسيظهر أثرها قطعا في الربع الرابع وإال 

ستكون هذه السياسات غير مجدية«.
وأضــــاف أن هـــذا سيضمن نــمــو االقــتــصــاد 
بن 6.2 و6.3 باملئة في العام الحالي بما 
يــتــفــق مــع الــهــدف الــــذي حــددتــه الــحــكــومــة. 
ــالــــت تـــشـــن ون لــيــنــغ كـــبـــيـــرة الـــخـــبـــراء  وقــ
االقتصادين في املركز الصيني للتبادالت 
ــة الـــدولـــيـــة لــلــصــحــفــيــن إنــهــا  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
الــنــمــو نــحــو 6.2 باملئة  تــتــوقــع أن يــســجــل 
لــلــعــام الـــحـــالـــي ونـــحـــو ســتــة بــاملــئــة لــلــعــام 
املقبل. وقال تشانغ يان شينغ وهو خبير 
اقــتــصــادي فــي املــركــز الــصــيــنــي لــلــتــبــادالت 
ــة الــــدولــــيــــة إنــــــه ال يــســتــطــيــع  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
استبعاد احتمال انخفاض النمو الفصلي 
لــكــنــه لــم يحدد  عــن ســتــة بــاملــئــة مستقبال، 

إطارا زمنيا.

بكين - رويترز

واشنطن - رويترز

تصفية »جمال ترست بنك« بسبب عقوبات أمريكا

قــــال جـــمـــال تـــرســـت بــنــك الــلــبــنــانــي 
أمــــــــس إنــــــــه اضـــــطـــــر إلــــــــى تــصــفــيــة 
ــات  ــواليــ ــ نــفــســه بـــعـــد أن فـــرضـــت ال
ــه الـــشـــهـــر  ــيـ ــلـ املــــتــــحــــدة عــــقــــوبــــات عـ
ــــوى مـــســـاهـــمـــتـــه فــي  ــدعـ ــ ــــي بـ ــــاضـ املـ
تــمــويــل جــمــاعــة حـــزب الــلــه املــدعــومــة 
مــــن إيــــــــران، وقــــــال مـــصـــرف لــبــنــان 
ــــزي إن قــيــمــة أصــــــول جــمــال  ــركـ ــ املـ
تــرســت بــنــك وقــيــمــة مــســاهــمــتــه في 
املــؤســســة الــوطــنــيــة لــضــمــان الــودائــع 

املـــبـــدأ، لتسديد  »كـــافـــيـــة، مـــن حــيــث 
البنك. وقال  كامل ودائع والتزامات« 
جــمــال تــرســت بــنــك فــي بــيــان »على 
ــالـــي..  الـــرغـــم مـــن ســـالمـــة وضـــعـــه املـ
وامــتــثــالــه الـــتـــام لــلــقــواعــد واألصــــول 
ــة املـــحـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة،  ــيـ ــرفـ املـــصـ
اضطر مجلس اإلدارة التخاذ القرار 
الكامل  الذاتية بالتنسيق  بالتصفية 
مــع مــصــرف لــبــنــان«. ويــقــول املــوقــع 
اإللكتروني للبنك إن له 25 فرعا في 
لبنان ومكاتب تمثيلية في نيجيريا 

وساحل العاج وبريطانيا.

وجمال ترست من البنوك الصغيرة 
نسبيا، إذ بلغ صافي أصوله 1600 
لبنانية )مــلــيــار دوالر(  لــيــرة  مــلــيــار 
التقرير  نــهــايــة 2017، بحسب  فــي 
السنوي ألحدث عام توفرت بياناته، 
التمويل  إلى قطع  وتسعى واشنطن 
العقوبات في  الله، وتأتي  عن حــزب 
إطار مجموعة كبيرة من اإلجراءات 
املــنــاهــضــة لــطــهــران مــنــذ انــســحــاب 
ــد تــرامــب  ــالـ الــرئــيــس األمـــريـــكـــي دونـ
الــعــام املــاضــي مــن االتـــفـــاق الــنــووي 

العاملي املبرم معها في 2015.

ارتفاع محدود لطلبات إعانة البطالة األمريكية

املتقدمن بطلبات للحصول  ارتفع عدد األمريكين 
على إعانة البطالة بوتيرة أقل من املتوقعة األسبوع 
ــوق الــعــمــل الــتــي  ــوة ســ ــى قــ ــ املــــاضــــي، مــمــا يــشــيــر إل
ســتــواصــل دعــــم اقــتــصــاد يــشــهــد نــمــوا مــتــوســطــا، 
الــطــلــبــات  الــعــمــل األمــريــكــيــة أمـــس إن  وقـــالـــت وزارة 
الــجــديــدة لــلــحــصــول عــلــى إعــانــة الــبــطــالــة الحكومية 
زادت بمقدار ألفي طلب إلى مستوى معدل في ضوء 
الــعــوامــل املــوســمــيــة بــلــغ 208 آالف طــلــب لــأســبــوع 
املــنــتــهــي فـــي 14 ســبــتــمــبــر، وجــــرى تــعــديــل بــيــانــات 
ألفي طلب عن  السابق لتظهر زيــادة تبلغ  األســبــوع 

املــعــلــن مــن قــبــل. وكـــان خــبــراء اقــتــصــاد استطلعت 
ــادة الــطــلــبــات إلـــى 213  ــ رويـــتـــرز آراءهـــــم تــوقــعــوا زيـ
ألفا في أحــدث أسبوع. وخفض مجلس االحتياطي 
الفائدة  املــركــزي األمريكي( سعر  )البنك  االتــحــادي 
25 نقطة أساس أمس األول، وعزا ذلك إلى مخاطر 
التاريخ نتيجة  تهدد أطول فترة نمو اقتصادي في 
ــات املــتــحــدة والــصــن  ــواليــ ــ الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــن ال
وكذلك تباطؤ النمو االقتصادي في الخارج. وتراجع 
الذي ُيعد مؤشرا  املتوسط املتحرك ألربعة أسابيع، 
أدق لسوق العمل ألنه يستبعد التقلبات األسبوعية، 
بمقدار 750 طلبا إلى 212 ألفا و250 طلبا األسبوع 

املاضي.

بيروت - رويترز
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دوجالس ماكجريجور

أستاذ مشارك لعلم االقتصاد في جامعة دوكني األمريكية
»صحيفة ذا ديترويت نيوز األمريكية«

بيرني ساندرز يحتاج إلى درس اقتصادي

ــوح الــشــمــس يصبح  ــ ــا وضـ ــك أصـــبـــح واضـــحـ ــ وبـــمـــا أن ذل
ســانــدرز يائسا مــن اســتــعــادة الــزخــم الـــذي كــان يتمتع به 
في املاضي، وكــل ما يستطيع فعله هو أن يشير بأصبع 
إلى  التي أوصلته  العوامل  إلى مجموعة متنامية من  اللوم 
إلى رؤية  الرجل  افتقار  الحالة، وفي مقدمتها بالطبع  تلك 

اقتصادية واضحة تروق للرأي العام األمريكي.

فالخطأ األســاســي الـــذي تسبب عــلــى األرجــــح فــي تــراجــع 
نــســبــة تــأيــيــد ســـانـــدرز بــني املــرشــحــني هــو أن مقترحاته 
الــحــالــي.  تــبــدو عتيقة غــيــر مــواكــبــة للعصر  االقــتــصــاديــة 
فالرجل، على سبيل املثال، ال يمتلك فكرة عن ماهية الدور 
ــذي تلعبه األربــــاح فــي اقــتــصــاد، ونــظــرا لــذلــك فـــإن كلمة  الـ

»أرباح« لديه تساوي »الطمع«.
الربح، وستظل دوما  الشركات تسعى وراء  فــإن  وبالطبع 
التعليم  الشركات ذلــك قبل فقاعة  وأبــدا هكذا، وقــد فعلت 
األلفية  العقد األول من  الحالية، وقبل فقاعة اإلسكان في 
القرن  الحالية، وقبل فقاعة سوق األسهم في تسعينيات 
املاضي، وحتى قبل فقاعة املعادة النفيسة في سبعينيات 
القرن املاضي. بل حتى إن الشركات تسعى وراء الربح قبل 
اشتعال فتيل الثورة الصناعية - وهو الوقت الذي ال ينبغي 

على ساندرز أنه يصف تلك الشركات بـ »الجشعة«.

من الصعب جدا أن تقول في تلك املرحلة إذا ما كانت الحملة 
الديمقراطي  الــحــزب  الــرئــاســيــة للسيناتور واملــرشــح عــن 
للرئاسة األمريكية بيرني ساندرز تشهد تعثرا نظرا ألن 
أفكاره تسير من سيئ إلى أسوأ، أم أن أفكاره سيئة نظرا 
ألن حملته الرئاسية تتعثر. وأنا أقبل بالرأي القائل إن كال 
األمــريــن حقيقي دون أدنــى شــك. فقبل ثالثة شهور كان 
الثانية في قائمة املرشحني األوفر  املرتبة  ساندرز يحتل 
حظا في الفوز بنتائج االنتخابات الرئاسية التي من املقرر 

إجراؤها في نوفمبر من العام املقبل بنسبة تأييد %24.
الفترة  الرقم قد تراجع اآلن ألقــل من 17%، وخــالل  وهــذا 
السيناتور  التي يحظى بها  التأييد  ذاتــهــا، صعدت نسبة 
الديمقراطية إليزابيث وارن من 6.5% إلى أكثر من %16، 

بأقل من ساندرز بواقع نصف نقطة مئوية.
ويـــبـــدو واضـــحـــا أن أفــضــل فــرصــة لـــســـانـــدرز فـــي الــبــيــت 
األبيض كانت قبل أربع سنوات، وترشحه في االنتخابات 
الرئاسية التي جرت في العام 2016 ال ُيترجم إلى نجاح في 

االنتخابات في هذه املرة.

أنطوني ديفيس

“ هناك فارق بين الحلم والسعي الحقيقي نحو الغاية، 
الفيصل بينهما هي الخطة  ”

ترجمة – سمر عبد الرحمن

» ترجمة - »

لندن وخطأ االقتصاد البريطاني
يتفوق اقتصاد لندن عن نظيره في كل املناطق األخرى 
املتحدة، حيث شهد نموا بنسبة 19% منذ  اململكة  في 
العاصمة  الــصــارخ بني  التفاوت  العام 2012، ما يسلط 

البريطانية وبقية املدن اإلنجليزية األخرى.
ــــن مــكــتــب  وأســـتـــشـــهـــد هـــنـــا بـــالـــبـــيـــانـــات الــــــصــــــادرة عـ
ــبــريــطــانــي والــــــذي أبـــــرز الــثــقــل  ــاءات الـــوطـــنـــي ال ــ ــــصـ اإلحـ
االقتصادي غير املتكافئ في لندن، وذلك في أول حزمة 
مــن أرقــــام الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي اإلقــلــيــمــي لــكــل من 
النمو  ــارة ويــلــز، والــتــي أظــهــرت تباطؤا فــي  إنجلترا وإمـ
هو األعلى في منطقة شمال شرقي البالد، خالل الفترة 

ذاتها، حيث المس %5.9.
ــرب مـــيـــدالنـــدز الـــتـــي تــعــد مــركــزا  واقـــتـــصـــاد مــنــطــقــة غــ
ملجموعة جاجوار الند روفر، عمالقة صناعة السيارات 
الثانية بعدما نما  املرتبة  املتحدة، يحل في  اململكة  في 
بنسبة 16.5% على مدار 6 سنوات، وتحديدا من العام 

2012 وحتى نهاية 2018.
وعلى األرجح أن تعزز تلك األرقام األصوات التي تطالب 
البريطانية بتجديد اهتمامها بإستراتيجيتها  الحكومة 
الحكومة  الـــذي تصب فيه تلك  الــوقــت  التصنيعية، فــي 
اهــتــمــامــاتــهــا عــلــى االســـتـــعـــدادات لــلــخــروج مــن االتــحــاد 

األوروبي املعروف اصطالحيا بـ »بريكسيت«.
والحقيقة التي مؤداها أن النمو الحاصل من كافة مناطق 
إنــجــلــتــرا قــد تخلف عــن نــظــيــره الــحــاصــل فــي لــنــدن هو 
مؤشر واضح على أن شيئا ما خطأ يحدث في اقتصاد 
اململكة املــتــحــدة. ومــثــل هـــذا الــتــفــاوت اإلقــلــيــمــي يقوض 
ــراد  ــذا مــســتــويــات مــعــيــشــة األفــ اإلنــتــاجــيــة واألجـــــور وكــ

وجودة حياتهم.
ـــى قـــــانـــــون جــــديــــد يــتــعــلــق  ـــ ونــــحــــن بــــحــــاجــــة مــــاســــة إلـ
التي  التصنيعية، والــذي يحدد األهــداف  باإلستراتيجية 
تــركــز على وضــع األمـــور فــي نصابها مــن جــديــد، كما 
الكثير من  الحديثة في  التقنيات  يبغي علينا أن نطبق 
العلمي، كما  البحث  التي ترتكز على  العاملية  جامعاتنا 
ينبغي علينا أيضا أن نؤسس بنكا استثماريا لضخ 
الشركات  التحتية واإلبــداع ونمو  البنية  استثمارات في 

في عموم إنجلترا.
نــمــو في  البريطانية أي  الــعــاصــمــة  اقــتــصــاد  ُيــظــهــر  ولـــم 
الــشــهــور الــثــالثــة األخــيــرة مــن الــعــام املــاضــي، فيما حل 
اقتصاد إمارة ويلز في املقدمة في الربع األخير من العام 

ذاته، بنسبة نمو المست %0.3.
وفي تقديري أن تراجع قطاع الخدمات هو ما ُيلقى عليه 
لندن في تلك  النموي الصفري في  بالالئمة في معدل 
الفترة، حيث تأثر بعدم اليقني الذي يغلف »بريكسيت« 
والذي تمخض عنه إلغاء آالف الوظائف في املنطقة املالية 

بالعاصمة البريطانية.
الوطني  ظهره بيانات مكتب اإلحصاءات 

ُ
ت وبحسب ما 

يشهد قطاع الخدمات املالي في لندن تراجعا منذ الربع 
الثالث من 2017.

فيليب إنمان

كاتب رأي في »جارديان«
»صحيفة جارديان البريطانية« 

كيف سُيغرق ترامب 
االقتصاد األمريكي؟

تــوجــه الــرئــيــس األمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب مــؤخــرا 
بحديثه إلى كل من ال يزال يساوره ارتياب بشأن 
الــحــرب الــتــجــاريــة قــائــال لـــه: اإلضــــرار باالقتصاد 
له من مساعدة االقتصاد  أهــم بالنسبة  الصيني 

األمريكي.
ــال تــرامــب فــي تــصــريــحــات صحفية أدلـــى بها  وقـ
من البيت األبيض في الثالث من سبتمبر الجاري: 
أفعل شيئا  أن  إذا مــا أردت  أنــه  »دعــونــي أخبركم 
مـــع الـــصـــني، فــــإن ســــوق األســـهـــم لــديــنــا ســتــرتــفــع 
بواقع 10 آالف نقطة عما هي عليه اآلن«. وأضاف 
ترامب: »لكن أحدا كان يتوجب عليه أن يفعل هذا، 
وبالنسبة لــي، فــإن هــذا أهــم بكثير من االقتصاد، 
إنــه أمــر خـــارج عــن السيطرة، وهــم خــارجــون عن 

السيطرة«.
تصريحات ترامب جاءت في أعقاب »أمر« منه إلى 
الشركات الصينية بمغادرة الصني، وقــد وصف 
قطب العقارات نفسه بأنه »الشخص املختار« لقهر 
الــصــني فــي حــرب تــجــاريــة، مقلال أهمية حصول 
ركــــود مــحــتــمــل، قـــائـــال: ال يــهــم ذلـــك فـــي الــصــورة 
األوسع التي تقف فيها واشنطن وجها لوجه أمام 

بكني.
وبـــرغـــم أن تـــرامـــب قـــد أوضــــح أحــيــانــا أن الــحــرب 
التجارية »من السهل الفوز بها«، فإنه أقر مؤخرا 
ــــاآلالم الــتــي يــشــعــر بــهــا املـــواطـــنـــون األمــريــكــيــون  بـ
العاديون من الرسوم الجمركية التي فرضها على 

الصني صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ــبــــاء الــســيــئــة  ـــي األيــــــام الـــتـــي تــنــتــشــر فــيــهــا األنــ وفـ
املتحدة  الــواليــات  بــني  التجارية  املــفــاوضــات  حــول 
األمــريــكــيــة والـــصـــني، تنخفض األســـهـــم. وحينما 
يقول ترامب إن شيئا ما إيجابي قد الح في األفق 
نــحــو الــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــيــة تــجــاريــة مـــع الــصــني، 
تسجل األسهم صعودا. ويستطيع قطب العقارات 

واملــلــيــارديــر الــصــيــنــي أن يــحــدد اتــجــاه الــريــح في 
السوق قائمة  ســوق األسهم حينما ال تكون تلك 

على أي حقائق ثابتة.
لكن حان الوقت ألن نقر بحقيقة واضحة وضوح 
الشمس: ترامب يرغب في احتواء الصني ووقفها 
العالم.  األولـــى فــي  العظمى  الــقــوى  عــن أن تصبح 
وحــتــى الــنــظــرة الــســريــعــة إلـــى الــســيــاســات املحلية 
والخارجية للبلد األكثر تعدادا للسكان في العالم 
تــوضــح السبب الـــذي دفــع الــرئــيــس األمــريــكــي إلى 
خوض تلك املخاطر الصعبة: إشعال فتيل الحرب 

التجارية مع بكني.
فاإلستراتيجية السابقة التي تبنتها واشنطن في 
التقارب مع الصني كانت تعتمد على مجموعة من 
الــذي كانت تمضي فيه  التوجه  الفرضيات حــول 
الدولة اآلسيوية، وهو الشيء الذي كان من املمكن 

أن تتعايش معه واشنطن.
الخمس األخــيــرة باتت  السنوات  لكن وعلى مــدار 
كــل تــلــك الــفــرضــيــات مــوضــع شــكــوك. فالسياسة 
الرئيس األمريكي  التي كــان ينتهجها  األمريكية 
نــظــرة متفائلة  أوبــامــا كــانــت تنظر  ــاراك  بـ السابق 
التقارب  إلــى  إلــى مستقبل الصني، وسعت كثيرا 
بـــني قــطــاع الــشــركــات فـــي كـــل الــبــلــديــن عــبــر ضخ 
الشيء  استثمارات، والسماح للصني بفعل نفس 
فــي أمــريــكــا. لــكــن أيـــا مــن ذلـــك لــم يــحــدث ألســبــاب 

وظروف معينة.
تــرامــب وهدفه  والــصــني تتفهم تماما وجــهــة نظر 
الكبرى  العظمى  القوى  في إقصائها من مصاف 

في العالم.
التجارية في  تــرامــب  وباختصار ستسهم حــرب 
إحـــداث ربكة فــي االقــتــصــاد األمــريــكــي، وسيكون 
من الصعب جدا التكهن بنطاق خسائر االقتصاد 

األقوى في العالم جراء تلك الحرب.

أليكس لوكي

كاتب رأي في »بزنس إنسايدر«
»مجلة بزنس إنسايدر األمريكية« 

» ترجمة - »

قضية

أقوال

تحليل

قراءات
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تـــوفـــي الـــرئـــيـــس الــتــونــســي األســبــق 
زين العابدين بن علي، الخميس، في 
الــســعــوديــة عــن عمر نــاهــز 83 عاما، 
ــال مــصــدر مـــن وزارة الــخــارجــيــة  وقــ
الــتــونــســيــة فــضــل عــــدم الــكــشــف عن 
هويته »تلقينا تأكيدا عن وفاته منذ 
نصف ساعة« بدون إعطاء املزيد من 
التفاصيل. وبن علي هرب وزوجته 
وأفـــــراد مـــن عــائــلــتــه إلـــى الــســعــوديــة 
حيث استقر هناك منذ ثــورة 2011 
ــتـــي أطــــاحــــت بـــنـــظـــام حــكــمــه عــقــب  الـ
انــتــفــاضــة اجــتــمــاعــيــة انــطــلــقــت من 

محافظة سيدي بوزيد )وسط(.
وعـــّبـــر رئــيــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
ــبــــوع عــن  يـــوســـف الـــشـــاهـــد مـــنـــذ أســ
موافقته على عودة الرئيس األسبق 
زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي إلـــى تونس 
فــي حـــال تــأكــد مــا يــشــاع عــن حالته 
الــصــحــيــة املــــتــــدهــــورة آنــــــــذاك. وقــــال 
ــــي تـــصـــريـــح لــتــلــفــزيــون  ــد فـ ــاهــ الــــشــ
ــــوء(  ــعـــم )ضـ »حـــنـــبـــعـــل« الــــخــــاص »نـ
أخــضــر لــعــودتــه، حــالــة إنــســانــيــة. إن 
كــــان مــريــضــا كــمــا تــقــول اإلشـــاعـــات 
يمكن أن يعود لبالده كما كل مواطن 
تونسي«. وتــابــع الشاهد »إذا يريد 

أن يــعــود ويــدفــن )فــي بــــالده(، ضوء 
أخضر«.

ــان منير بــن صــالــحــة الـــذي يقدم  وكـ
ــا لــــــن عــــلــــي أعـــلـــن  ــيــ ــامــ ــفــــســــه مــــحــ نــ
الفائت أن األخير »مريض  األسبوع 
جـــــــــدا«، لـــيـــعـــود ويـــفـــنـــد الحــــقــــا كــل 
ــا فــي  ــهــ ــداولــ ــتــــي تــــم تــ ــات الــ ــ ــاعــ ــ اإلشــ
خصوص وفاته، مبينا في تصريح 
إلذاعـــة »أكسيجني اف ام« الخاصة 
أنــه »لــم يمت ولكن حالته الصحية 
صعبة. خرج من املستشفى ويعالج 
فــي بيته وحــالــتــه مــســتــقــرة«. وحكم 
بـــن عــلــي تــونــس بــقــبــضــة مـــن حــديــد 
طــيــلــة 23 عـــامـــا قــبــل أن يـــهـــرب إلــى 
فـــي 2011 وتــنــطــلــق من  الــســعــوديــة 
تونس شــرارة »الربيع العربي« في 
املنطقة وانتقلت البالد إثرها نحو 

مسار ديمقراطي جديد.
ــلـــي غـــيـــابـــيـــا فــي  ــلـــى بــــن عـ وحــــكــــم عـ
العديد مــن القضايا تتعلق بالقتل 
ــد واالخـــــــــــتـــــــــــالس وتـــــــجـــــــاوز  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
فــيــهــا حكم  الــســلــطــة، بعضها صـــدر 
بــاملــؤبــد بــحــقــه. وتــجــري فــي تونس 
ــقــــادم  فــــي الـــــســـــادس مــــن أكـــتـــوبـــر الــ
االنتخابات التشريعية كما يرتقب 
لــالنــتــخــابــات  ثــانــيــة  تــنــظــم دورة  أن 

الرئاسية.

قــتــل 20 شخصا عــلــى األقـــل فــي تفجير 
شاحنة مفخخة في جنوب أفغانستان، 
وصف بأنه »أشبه بزلزال« وتبنته حركة 
طالبان التي تضاعف هجماتها لعرقلة 
تــنــظــيــم االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي 28 
سبتمبر، وأعلن حاكم والية زابل مقتل 
20 شــخــصــا عــلــى األقــــل وجــــرح تسعني 
آخرين أمس في االعتداء الذي استهدف 
ــر مستشفى  ــ مــبــنــى االســتــخــبــارات ودّمـ
على مقربة منه في مدينة قلعة بجنوب 
الله يرمال في  أفغانستان، وقــال رحمة 
اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن 
»سيارة مفخخة استهدفت إدارة األمن 
الوطنية األفغانية صباح )الخميس(«. 
وأضاف أن »مستشفى الوالية الذي يقع 

في املكان نفسه دمر«.
والــهــجــوم هـــو الـــرابـــع خـــالل ثــالثــة أيـــام 
في هذا البلد ويأتي قبل عشرة أيام من 
انــتــخــابــات يــفــتــرض أن يــخــتــار األفــغــان 
فيها رئيسهم. وسقط في هذه الهجمات 
حوالي سبعني قتيال وعشرات الجرحى. 
وتبنت طالبان ثالثة من هذه الهجمات. 
الــداخــلــيــة  وقــــال املــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــــذي  الــــهــــجــــوم   

ّ
ــمــــي إن ــيــ ــــرت رحــ ــــصـ نـ

فـــي قلعة  »اســتــهــدف مستشفى مــدنــيــا 
أسفر عــن سقوط 20 شهيدا مــن بينهم 
شرطيان و66 جريحا مــن بينهم نساء 
 الحصيلة »ستتغير 

ّ
وأطفال«، وتابع أن

على األرجح«. وكان ناطق باسم الوزارة 
أوضــح قبيل ذلــك أن االنــفــجــار نجم عن 

شاحنة مفخخة.
ــاجـــــر فــي  وقـــــــــال مـــقـــيـــم أحـــــمـــــد وهــــــــو تـــ
الــثــالثــني مـــن الــعــمــر، لــفــرانــس بـــرس إن 
»االنفجار هز منزلنا واعتقدنا أوال أنه 
زلــزال«. وأوضــح شاهد آخر هو الطالب 
 االنــفــجــار 

ّ
الــجــامــعــّي عــاطــف بــلــوش إن

كان »مروعا وأدى إلى تحطم زجاج كل 
نوافذ املنزل«. وقال إنه توجه إلى موقع 
الــواليــة  االنــفــجــار ليجد أن »مستشفى 
ــنــــاك ضـــحـــايـــا تــحــت  ــر بـــالـــكـــامـــل وهــ ــ دمـ
األنـــقـــاض«. وتــبــنــى نــاطــق بــاســم حركة 
طالبان قــاري يوسف أحــمــدي االعــتــداء 
الــذي وصفه بأنه عملية »استشهادية 
ضد إدارة االستخبارات«. وقال »نفذنا 
هــجــومــا اســتــشــهــاديــا ضــد إدارة األمــن 
الوطنية«، مؤكدا أن املبنى دمر بالكامل.

وتــظــهــر صــــور وزعـــهـــا رئـــيـــس مجلس 

املـــنـــطـــقـــة عـــطـــا جــــــان حـــقـــبـــيـــان وتـــعـــذر 
الــتــحــقــق مـــن صــحــتــهــا، مــشــاهــد دمــــار. 
ــذه الـــصـــور يظهر  ــدة مـــن هــ وعـــلـــى واحــــ
ــفــــون  ــريـــون ومــــدنــــيــــون وهــــــم واقــ ــكـ ــسـ عـ
عــلــى تــلــة ركـــــام كــــان املــبــنــى قــائــمــا في 
مكانها. وفــي صـــورة أخـــرى سقف عدد 
مــن املنشآت وقــد انــهــار.  وانــتــاب الفزع 
أقــربــاء لهم  الــذيــن يبحثون عــن  السكان 

كانوا يتلقون العالج في املستشفى.
وأوضح مقيم أحمد وهو صاحب متجر 
ــه كـــانـــتـــا تــتــلــقــيــان  ــ ــال إن زوجــــتــــه وأمــ ــ قـ

العالج داخل املستشفى وقت االنفجار، 
ــحــــث عــنــهــمــا  ــــع ألبــ ــوقـ ــ ــــت إلــــــى املـ ــرعـ ــ »هـ
وال أســتــطــيــع الــعــثــور عــلــيــهــمــا. إنــهــمــا 

مفقودتان وال أعرف ماذا أفعل«.
يأتي الهجوم غداة مقتل أربعة مدنيني 
وجــرح 12 آخــريــن فــي تفجير انتحاري 
ــا مـــبـــنـــى  ــ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وهـــــــجـــــــوم مــــســــلــــح اسـ
حكوميًا في مدينة جالل أباد في شرق 
أفـــغـــانـــســـتـــان. ودفــــــع إعــــــالن تــــرامــــب أن 
املفاوضات باتت بحكم »امليتة« طالبان 
لـــإعـــالن األســـبـــوع املـــاضـــي أن الــخــيــار 

الــوحــيــد املــتــبــقــي هـــو مــواصــلــة الــقــتــال. 
وعــلــى اإلثـــر تشهد أفغانستان سلسلة 
هجمات تتبنى حركة طالبان معظمها، 
وتأتي قبل انتخابات رئاسية مقررة في 

28 سبتمبر.
وفي وقت سابق، قتل نحو 50 شخًصا 
صيب عشرات في هجومني منفصلني، 

ُ
وأ

ــا قـــــرب تـــجـــّمـــع انــتــخــابــي  ــمـ وقـــــع أحـــدهـ
للرئيس أشـــرف غني فــي واليـــة بـــاروان 
ــول. وتـــعـــّهـــد  ــ ــابـ ــ )وســــــــط( واآلخــــــــر فــــي كـ
ــبـــان عـــرقـــلـــة االنـــتـــخـــابـــات  ــالـ عـــنـــاصـــر طـ
الرئاسية املقبلة املقررة في 28 سبتمبر 
ــيـــس  ــرئـ ــا الـ ــهـ ــيـ ــنــــي فـ والـــــتـــــي يـــــواجـــــه غــ
التنفيذي للحكومة األفغانية عبدالله 
ــن عـــشـــرة مــرشــحــني  ــر مــ ــثــ عـــبـــدالـــلـــه وأكــ
آخـــريـــن. ويــأمــل الــفــائــز فــي االنــتــخــابــات 
ا للرئيس املقبل 

ً
أن يشّكل ذلــك تفويض

إلجــــــراء مـــحـــادثـــات مـــع طـــالـــبـــان تــهــدف 
إلحالل السالم الدائم في هذا البلد الذي 
عــاش عقودًا من العنف، لكن املتمردين 
ــبـــون بــتــقــويــض شـــرعـــيـــة الــعــمــلــيــة  يـــرغـ

وإبقاء الرئيس في موقف ضعيف.
وأعــــــــــرب عــــنــــاصــــر طــــالــــبــــان مــــــــــرارًا عــن 
اعتقادهم بأن الواليات املتحدة ستعود 
في نهاية املطاف إلى طاولة املفاوضات. 
وشـــــدد كــبــيــر مـــفـــاوضـــي الـــحـــركـــة شير 
مــحــمــد عـــبـــاس ســتــانــيــكــزاي عــلــى هــذا 
املــوقــف فــي مقابلة أجــرتــهــا معه شبكة 
»بي بي سي« بعد ساعات من هجمات 
الــثــالثــاء، إذ أكــد إن »األبــــواب مفتوحة« 

الستئناف املحادثات مع واشنطن.
ويـــأمـــل تـــرامـــب فـــي إنـــهـــاء أطـــــول حــرب 
بــدأت قبل 18 عاما بعد  أميركية، التي 
ه اتهم طالبان 

ّ
هجمات 11 سبتمبر. لكن

ت هجوما في 
ّ
بسوء النوايا بعدما شن

كــابــول أســفــر عــن مقتل جــنــدي أمريكي 
وآخـــريـــن قــبــل اجــتــمــاع مــقــرر فــي كامب 

ديفيد ألغاه ترامب الحقا.

20 قتيال في هجوم بسيارة مفخخة جنوب أفغانستان
تبنته طالبان

كابول - أ ف ب

قال البنك الدولي إن السلطة الفلسطينية 
تــواجــه فــجــوة تمويلية قــد تــتــجــاوز 1.8 
مــلــيــار دوالر خــــالل عــــام 2019، بسبب 
انــخــفــاض تــدفــقــات املــعــونــات األجــنــبــيــة 
وعــــــــــدم الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى اتــــــفــــــاق بـــشـــأن 
تحويل عائداتها من الضرائب ورســوم 
االستيراد )أموال املقاصة( التي تجمعها 

إسرائيل لحساب السلطة.
ويــســلــط تــقــريــر لــلــبــنــك الــــدولــــي الــضــوء 
ــفــــجــــوة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة الـــتـــي  عـــلـــى هــــــذه الــ
ــبـــرت الــســلــطــة عــلــى مـــراكـــمـــة الـــديـــون  أجـ
من املــصــارف املحلية، وزيـــادة متأخرات 
املــوظــفــني واملــورديــن وصــنــدوق التقاعد 
ــلــــق تــــحــــديــــات ضــخــمــة  ــا خــ ــمــ الــــــعــــــام، مــ
لــالقــتــصــاد بــشــأن الــســيــولــة. ومـــن املــقــرر 
أن يقدم البنك الدولي تقريره إلى لجنة 
االرتــبــاط الــخــاصــة بتنسيق املــســاعــدات 

الــدولــيــة للشعب الفلسطيني، وذلـــك في 
اجتماعها املقرر في 26 سبتمبر الجاري 
ــات الـــســـنـــويـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ ــامــــش االجــ عـــلـــى هــ

للجمعية العامة لألمم املتحدة.
ــم لــلــبــنــك  ــيــ ــقــ ــر واملــــمــــثــــل املــ ــ ــديــ ــ وقـــــــــال املــ
الـــدولـــي فـــي فــلــســطــني كــانــثــان شــانــكــار: 
لـــألراضـــي الفلسطينية  الــتــوقــعــات  »إن 
تــبــعــث عــلــى الـــقـــلـــق، حــيــث إن مــحــركــات 
النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة 
الشديدة بــدأت تؤثر على قــدرة السلطة 
ــداد  ــ ــلــــى ســ ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــ ــيــ ــنــ الــــوطــ
مــســتــحــقــات مـــوظـــفـــي الـــخـــدمـــة املـــدنـــيـــة 
وتقديم الخدمات العامة«. وذكر التقرير 
ــتــــي تــلــقــتــهــا  الــ ــالــــي اإليـــــــــــــرادات  أن إجــــمــ
السلطة في النصف األول من عام 2019 
تــراجــعــت إلـــى نــصــف مــا كــانــت عليه في 
الفترة ذاتــهــا مــن الــعــام املــاضــي، ويرجع 
ذلــــك فـــي األســـــاس إلــــى انــخــفــاض أمــــوال 
إلــــى أن  املـــقـــاصـــة بــنــســبــة 68%. وأشــــــار 

الــوطــنــيــة الفلسطينية رفضت  الــســلــطــة 
ــتــــالم هـــــذه األمـــــــــوال بــســبــب اقــتــطــاع  اســ

إسرائيل 138 مليون دوالر سنويا.
وتــــوقــــع الـــتـــقـــريـــر أن يـــحـــدث ركــــــود فــي 
الــســنــوات الــتــالــيــة فـــي ظـــل غــيــاب اتــفــاق 
يعيد التدفق الطبيعي للعائدات املتاحة. 
وتــواجــه السلطة الفلسطينية اختناقا 
ــرت إســـرائـــيـــل فـــي فــبــرايــر  ــ مــالــيــا مــنــذ أقـ
2018 قانونا يتيح لها مــصــادرة مبالغ 
ــن الــــضــــرائــــب الـــتـــي تــجــنــيــهــا لــصــالــح  مــ
فــلــســطــني، بـــذريـــعـــة مــــا تـــقـــدمـــه الــســلــطــة 
ــر الـــشـــهـــداء  ــ مــــن مــســتــحــقــات مـــالـــيـــة ألسـ
واألســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي الــســجــون 

اإلسرائيلية.
وفـــي شــهــر يــونــيــو املـــاضـــي، اتــفــق رجــال 
ــة  ــكـــومـ ــع الـــحـ ــ ــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مــ ــال فـ ــ ــمــ ــ أعــ
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى تــوفــيــر قــــرض مــالــي 
بقيمة 200 مليون دوالر ملساعدتها في 

إدارة أزمتها.

دعــــــــت الــــحــــكــــومــــة االشـــــتـــــراكـــــيـــــة الـــتـــي 
يقودها نيكوالس مـــادورو فــي فنزويال 
الــــــــواليــــــــات املـــــتـــــحـــــدة إلــــــــى اســـتـــئـــنـــاف 
ــع كــــراكــــاس  ــ ــاالت دبـــلـــومـــاســـيـــة مـ ــ ــــصــ اتــ
ــات مـــــع أحــــــــــزاب فــي  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ بــــعــــد بـــــــدء مـ
املعارضة تشكل أقلية، وصــرحــت نائبة 
الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي ديــلــســي رودريــغــيــز 
للصحفيني في كراكاس أنه من املنطقي 
بالنسبة إلى الواليات املتحدة »أن تعيد 
االتـــصـــاالت الــدبــلــومــاســيــة والـــحـــوار مع 

حكومة« مادورو.
وقطعت فنزويال العالقات الدبلوماسية 
الــواليــات املتحدة فــي 23 يناير بعد  مــع 
ــــوان  ــارض خـ ــعــ ــاملــ اعـــــتـــــراف واشــــنــــطــــن بــ
لــلــبــالد. وقالت  غــوايــدو رئيسا انتقاليا 
رودريــغــيــز إنـــه لــم يــتــبــق أمــــام واشــنــطــن 
ســــوى »طـــريـــق واحــــــد« هـــو »الـــتـــفـــاوض 
واالتصاالت الدبلوماسية« بعد »إخفاق 
لــطــرد الرئيس مـــادورو من  مشاريعها« 
السلطة. وفرضت إدارة الرئيس دونالد 

تــرامــب عقوبات على صناعة النفط في 
فــنــزويــال والـــدائـــرة املــقــّربــة مــن مــــادورو. 
وتــحــّمــل واشــنــطــن الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي 
مسؤولية االنهيار االقتصادي في البالد 

وتتهمه بتزوير االنتخابات الرئاسية.
ــفـــاق  ــا بـــاالتـ ورّحـــــبـــــت رودريــــغــــيــــز أيــــضــ
ــــني بــني  ــنـ ــ ــل إلــــيــــه االثـ ــتــــوصــ ــم الــ ــ الــــــــذي تـ
الــحــكــومــة وأحــــزاب املــعــارضــة الصغيرة 

ــل الــبــدء  ــارج ائـــتـــالف غـــوايـــدو مـــن أجــ ــ خـ
ــول تــغــيــيــرات ســيــاســيــة لحل  بـــحـــوار حــ
األزمــــة فــي فــنــزويــال، ويــتــضــمــن االتــفــاق 
الــنــواب االشتراكيني  عـــودة نحو 55 مــن 
إلــــى الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة الـــتـــي تسيطر 
عليها املعارضة واإلفـــراج عــن السجناء 
السياسيني. وانضم إلى االتفاق مرشح 
سابق للرئاسة هو القس البروتستانتي 

االنجيلي خافيير برتوتشي.
الــبــرملــان الفنزويلي  وكـــان نــائــب رئــيــس 
ادغـــار زامــبــرانــو اول مــن تــم اإلفـــراج عنه 
الثالثاء بموجب االتــفــاق، وهــو أعلن أن 
58 ســجــيــنــا ســيــاســيــا آخـــريـــن سيطلق 
ســراحــهــم الحـــقـــا. واعــتــبــر نــائــب رئــيــس 
الــوطــنــيــة ســتــالــني غونزاليس  الجمعية 
األربعاء أن هذا االتفاق سيسمح ملادورو 
ـــ »الـــتـــمـــســـك بـــالـــســـلـــطـــة«. والــجــمــعــيــة  ــ بـ
ــة الـــوحـــيـــدة فــي  الـــوطـــنـــيـــة هــــي املـــؤســـسـ
ــي ال تـــخـــضـــع لـــســـيـــطـــرة  ــ ــتـ ــ ــــال الـ ــــزويـ ــنـ ــ فـ
مــــادورو، والــثــالثــاء قــامــت بخطوة تحد 
جديدة بالتأكيد على استمرار غوايدو 

كرئيس لها.

1.8 مليار دوالر فجوة تمويلية للسلطة الفلسطينية

فنزويال تدعو واشنطن إلى إعادة االتصاالت الدبلوماسية

الدوحة -  

كراكاس - أ ف ب

تونس - أ ف ب

تضمن االتفاق عودة 
نحو 55 من النواب 
االشتراكيين إلى 

الجمعية الوطنية 
التي تسيطر عليها 

المعارضة 

وفاة زين العابدين بن علي 
في السعودية
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 النقض ملنع صدور قرار عن مجلس األمن 
ّ

استخدمت روسيا والصني أمس حق
أملانيا والكويت وبلجيكا ووافقت عليه 12 دولــة يفرض »وقفًا فوريًا  به  تقّدمت 
إلطالق النار« في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا. وهو الفيتو الـ 13 الذي 
تلجأ إليه روسيا ملنع صدور قرار بشأن سوريا منذ اندلعت الحرب في هذا البلد 
في 2011. ومن أصل الدول الـ 15 التي يتألف منها مجلس األمن صوتت 12 دولة 

ملصلحة القرار في حني امتنعت غينيا االستوائية عن التصويت.
وكانت الدول الثالث الراعية ملشروع القرار طلبت بشكل رسمي من روسيا عدم 
 النقض ضّد هذا النّص الذي جرى التفاوض حوله طوال 15 يومًا، 

ّ
استخدام حق

الــقــرار تضمينه  الطلب قوبل بالرفض. واشترطت روســيــا إلمـــرار مــشــروع  لكن 
استثناء »للعمليات العسكرية التي تستهدف أفرادًا أو جماعات أو كيانات مرتبطة 
الفقرة تشّرع  أّن هذه  الغربيون باعتبار  بجماعات إرهابية«، وهو مطلب رفضه 

الباب أمام تفسيرات مختلفة وأمام مواصلة استهداف املنشآت املدنية.
الــقــرار على تضمينه  الراعية ملشروع  الثالث  الــدول  أملانيا فقد وافقت  وبحسب 
إشارة إلى »إجراءات إرهابية« شرط أن تحترم هذه اإلجراءات القانون الدولي. ونّدد 
السفير الروسي لدى األمم املتحدة فاسيلي نيبينزيا »بتزايد املشاعر اإلنسانية« 
ما خطا النظام السوري خطوة إلى األمام على طريق 

ّ
لدى أعضاء مجلس األمن كل

الــروســي ممازحًا »إنــهــا النغمة  املــنــاطــق. وقـــال الدبلوماسي  اســتــعــادة مــزيــد مــن 
لني للمعارضة«. وأضاف »مصير القرار كان 

ّ
نفسها، يتحّول اإلرهابيون إلى ممث

محكومًا بالفشل منذ البداية وأنتم تقّسمون مجلس األمن عمدًا«.
وتسّبب التصعيد العسكري والغارات السورية والروسية على إدلب بمقتل نحو 
 عــن نــزوح أكثر من 

ً
ألــف مــدنــي، وفــق املــرصــد الــســوري لحقوق اإلنــســان، فضال

400 ألف شخص إلى مناطق ال يشملها القصف قرب الحدود التركية وفق األمم 
ر األمم املتحدة منذ أسابيع من تدهور الوضع اإلنساني في هذه 

ّ
املتحدة. وتحذ

املحافظة حيث يعيش نحو 3 ماليني شخص، بينهم مليون طفل.

عبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو عن خيبة أمله من رفض منافسه 
فــي االنــتــخــابــات أمــس عــرضــه بحث تشكيل حكومة وحـــدة، لكنه قــال إنــه يظل 
منفتحا على الحوار، وكتب نتنياهو على تويتر »أنا مندهش ومحبط من حقيقة 
أنه، حتى اآلن، ما زال بيني جانتس يرفض دعوتي للقاء.. عرضي بأن نجتمع ما 

زال قائما يا جانتس. هذا ما يتوقعه املواطنون منا«.
وكان حزب أزرق أبيض اإلسرائيلي الوسطي بزعامة بيني جانتس قد رفض أمس 
عرضا طرحه رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو للمشاركة في حكومة ائتالفية تحت 
البارزة في الحزب، للصحفيني خالل  قيادته، وقال موشي يعلون، أحد القيادات 

فعالية حضرها جانتس »لن ندخل في ائتالف يتزعمه نتنياهو«.
الرئيسي في االنتخابات  السياسي، منافسه  ودعــا نتنياهو بعد ضعف موقفه 
بيني جانتس لالنضمام إليه في ائتالف موسع في خطوة بمثابة تغير مفاجئ في 
توجهه بعدما أخفق في تحقيق أغلبية تتيح له الحكم، وطرح نتنياهو، زعيم حزب 
ليكود اليميني وأطول زعماء إسرائيل بقاء في رئاسة الوزراء، عرضه املفاجئ في 
تسجيل مصور وقال إنه تعهد خالل الحملة االنتخابية بتشكيل حكومة يمينية. 
وتابع قائال »لكن يؤسفني أن نتائج االنتخابات تظهر استحالة ذلك. بيني، علينا 
تشكيل حكومة وحدة موسعة، ربما اليوم. األمة تتوقع منا نحن االثنني أن نبدي 

املسؤولية وأن نسعى للتعاون«.

تأمل املحكمة العليا البريطانية إصدار 
قـــرارهـــا بــشــأن تــعــلــيــق أعـــمـــال الــبــرملــان، 
الــخــطــوة املــثــيــرة لــلــجــدل الــتــي قـــام بها 
ــونـــســـون،  ــــوريـــــس جـ ــيــــس الـــــــــــوزراء بـ رئــ
ــبــــوع املـــقـــبـــل« كــمــا أعــلــنــت  »مــطــلــع األســ
رئيستها بريندا هايل فــي ختام ثالثة 
أيام من جلسات االستماع. وقالت هايل 
إن املحكمة ستبت »شرعية« قرار رئيس 
الوزراء تعليق أعمال البرملان، وأقرت في 
الــوقــت نفسه بـــأن هـــذه املــســألــة »ليست 
ســهــلــة«. وأضـــافـــت »لــكــنــنــا نــعــلــم أيــضــا 
أن هــذا امللف يجب حله في أســرع وقت 
ممكن ونأمل أن نتمكن من إصدار قرارنا 

مطلع األسبوع املقبل«.
وشــــدد جــونــســون الــــذي تــولــى السلطة 
فـــي يــولــيــو عــلــى أنــهــا خــطــوة روتــيــنــيــة 
ــام حــكــومــتــه إلطـــالق  إلفـــســـاح املـــجـــال أمــ
برنامج تشريعي جــديــد الشهر املقبل. 
لــكــن مــعــارضــيــه وجـــهـــوا إلــيــه اتــهــامــات 
بمحاولة إسكات النواب الذين ينتقدون 
ســيــاســتــه فـــي مــرحــلــة حــســاســة لــلــبــالد 
وخصوصا أن شروط خروج بريطانيا 

ال تزال غير أكيدة.
وشددت رئيسة املحكمة على أن القضية 
ــــروج  ال تـــتـــعـــلـــق »بــــمــــوعــــد وشـــــــــروط خـ
ــحـــاد األوروبـــــــي وأن  بــريــطــانــيــا مـــن االتـ
نــتــيــجــة هــــذه الــقــضــيــة لـــن تــحــدد ذلــــك«، 
إلــى أنها تتعلق فقط »بشرعية  مشيرة 
قــرار رئيس الــوزراء الطلب من جاللتها 
)امللكة اليزابيث الثانية( تعليق أعمال 

البرملان في املواعيد املذكورة«.
وفي سياق متصل، اعتبر رئيس الوزراء 
الــــبــــريــــطــــانــــي الــــســــابــــق جـــــــون مـــيـــجـــور 

أمــس على لسان محاميه أمــام املحكمة 
الــعــلــيــا أن بـــوريـــس جــونــســون تــصــرف 
ــــع »املـــصـــلـــحـــة الـــســـيـــاســـيـــة« حــن  ــدافـ ــ بـ
طــلــب مـــن املــلــكــة تــعــلــيــق عــمــل الــبــرملــان 
ــــراب مـــوعـــد بـــريـــكـــســـت. ويــتــهــم  ــتـ ــ ــع اقـ مــ
جــونــســون بــاتــخــاذ هــذا الــقــرار إلسكات 
إلــى الخروج  املعارضة ودفــع بريطانيا 
من االتحاد بدون اتفاق في 31 أكتوبر. 
لكن جونسون يؤكد أن تعليق البرملان 
حتى 14 أكتوبر أي قبل أسبوعن فقط 
من استحقاق بريكست سببه تحضير 
أولوياته السياسية الوطنية وعرضها 
ــدة الــحــكــم نــهــايــة  ــل إلــــى ســ بــعــدمــا وصــ

يوليو.
فــي الــيــوم الــثــالــث واألخــيــر مــن الجلسة 
ــام املــحــكــمــة الــعــلــيــا اســتــمــع الــقــضــاة  ــ أمـ
ــــون مــيــجــور  ــعـــات مـــحـــامـــي جـ ــرافـ ــــى مـ إلـ
وحكومتي ويــلــز وأسكتلندا والناشط 

الحقوقي األيــرلــنــدي الشمالي ريموند 
مـــــاكـــــورد وجـــمـــيـــعـــهـــم يـــحـــتـــجـــون عــلــى 
شرعية تعليق البرملان. ويدعم ميجور 
الــوزراء املحافظ السابق )1990-  رئيس 
1997( طعنا قدمته الناشطة املعارضة 
لبريكست وســيــدة األعــمــال جينا ميلر. 
الـــلـــورد إدوارد غــارنــيــيــه محامي  وقــــال 
يـــــرى أن »أســــبــــاب  مـــيـــجـــور إن مـــوكـــلـــه 
الــتــعــلــيــق الـــتـــي قــدمــهــا رئـــيـــس الــــــوزراء 
فــــي وثــــائــــق رفــــعــــت إلـــــى املـــحـــكـــمـــة غــيــر 

صحيحة«.
ــع إلــــى  ــ ــ وأضــــــــــاف فـــــي إعــــــــالن خــــطــــي رفـ
ــــد« أن رئــيــس  ــــؤكـ املـــحـــكـــمـــة أنـــــه »مـــــن املـ
الوزراء اتخذ قراره بدافع من »مصلحته 
السياسية للحرص على وقــف النشاط 
البرملاني خــالل الفترة التي تسبق قمة 
ــــي فــي 17 و18 أكتوبر  االتــحــاد األوروبـ

2019« التي ستقرر مصير بريكست.

طـــالـــبـــت الــــصــــن، الـــــواليـــــات املــتــحــدة 
باحترام سيادتها والتوقف الفوري 
عن التدخل في شــؤون منطقة هونغ 
كونغ، وقال قنغ شوانغ املتحدث باسم 
وزارة الخارجية، أمس، في تعليق له 
ــتــــمــــاع لـــنـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي،  عـــلـــى اجــ
رئـــيـــســـة مــجــلــس الــــنــــواب األمـــريـــكـــي، 
بنشطاء مــن هونغ كونغ أمــس األول 
»إن الــصــن تــرفــض وتـــعـــارض بشدة 
ــوة«، مـــتـــهـــمـــا بــيــلــوســي  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ هــــــذه الـ

بــالــتــواطــؤ مع  وسياسين أمريكين 
انــفــصــالــيــن والــتــدخــل بــشــكــل صــارخ 

في شؤون الصن الداخلية.
وحــــــث شـــــوانـــــغ، الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة 
عـــلـــى االلــــــتــــــزام بــــالــــقــــوانــــن الـــدولـــيـــة 
ــتــــي تــحــكــم  واألعـــــــــــراف األســــاســــيــــة الــ
ــتــــرام ســيــادة  الـــعـــالقـــات الـــدولـــيـــة واحــ
ــــن والـــــــتـــــــوقـــــــف الـــــــــفـــــــــوري عـــن  ــ ــــصـ ــ الـ
الــــتــــدخــــل فـــــي شــــــــؤون هــــونــــغ كـــونـــغ 
النائبة  بــأي شــكــل. وكــانــت بيلوسي، 
الديمقراطية ورئيسة مجلس النواب، 
ــــن نــشــطــاء  ــــد اســـتـــقـــبـــلـــت الــــعــــديــــد مـ قـ

هــونــغ كــونــغ األربــــعــــاء، وأعـــربـــت عن 
تأييدها ملطالبهم بــإجــراء انتخابات 

ديمقراطية كاملة في هونغ كونغ.
ومــنــذ يــونــيــو املـــاضـــي، تــشــهــد هــونــغ 
ــرة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــمــ ــعــ ــتــ ــســ كــــــونــــــغ، املــ
الــســابــقــة، أســــوأ أزمــــة ســيــاســيــة منذ 
فـــي 1997، في  الـــصـــن  ــى  إلــ إعـــادتـــهـــا 
إطــار حركة احتجاجية ضد محاولة 
الحكومة تمرير مــشــروع قــانــون يقر 
تــســلــيــم مــطــلــوبــن إلــــى الـــصـــن، لكن 
مــع اســتــمــرار الــضــغــط الشعبي جــرى 

تعليقه الحقا.

لـــدى األمـــم املتحدة  ــران  إيــ أعــلــنــت بعثة 
أمـــــس أن الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة أصـــــدرت 
ــيــــس حــســن  ــرئــ ــلــ تــــأشــــيــــرتــــي دخــــــــــول لــ
ــيــــة مــحــمــد  ــــي ووزيـــــــــر الــــخــــارجــ ــانــ ــ روحــ
ــريــــف تـــســـمـــح لـــهـــمـــا بــالــســفــر  ــواد ظــ جــــــ
ــيـــويـــورك لــحــضــور االجــتــمــاعــات  إلــــى نـ
السنوية لزعماء العالم في األمم املتحدة 
ــبـــوع املــقــبــل. وأكــــد عــلــي رضـــا مير  األسـ
يوسفي املتحدث باسم البعثة اإليرانية 
ــــدور  ــتــــحــــدة لــــرويــــتــــرز صـ ــم املــ ــــي األمــــــ فـ

تأشيرتي الدخول.
من جهة أخرى، قالت طهران أمس إن أي 
ضربة أمريكية أو سعودية على إيــران 
ستسفر عن »حرب شاملة« في مواصلة 
للهجة التحذيرات بعد اتهامها بتوجيه 
ضربة ملنشأتي نفط سعوديتن، وقال 
وزيـــر الخارجية اإليــرانــي محمد جــواد 
ظريف أمس في مقابلة مع شبكة )سي.
ــــول بــكــل جــديــة إنــنــا ال نــريــد  إن.إن( »أقـ
ــدخــــول فــــي مــواجــهــة  حــــربــــا، ال نـــريـــد الــ
عسكرية... لكننا لن نتوانى عن الدفاع 
عــن أرضـــنـــا.. وعــنــدمــا ســئــل عــن عــواقــب 
ــة عــســكــريــة أمـــريـــكـــيـــة أو  ــربـ تـــوجـــيـــه ضـ

سعودية إليران، قال »حرب شاملة«.
وتبحث الواليات املتحدة مع السعودية 
ــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج  ــن فــ ــريــ ــلـــفـــاء آخــ وحـ
ــلـــى الـــهـــجـــوم الــــذي  الـــــــــردود املـــمـــكـــنـــة عـ

اســـتـــهـــدف مــنــشــأتــي نـــفـــط ســعــوديــتــن 
يـــوم الــســبــت والــــذي يــلــقــون بــالــلــوم فيه 
عــلــى طــهــران ووصــفــه وزيـــر الــخــارجــيــة 
األمــريــكــي مــايــك بومبيو بــأنــه عمل من 
الــحــرب استهدف اململكة. وحــذر  أعــمــال 
ظــريــف فــي وقــت ســابــق على تويتر من 

أن مــا وصفه بالفريق-بي، وهــو تعبير 
إلـــى زعــمــاء مــن بينهم رئيس  بــه  يشير 
ــوزراء اإلســرائــيــلــي بنيامن نتنياهو  الــ
وولــــي الــعــهــد الــســعــودي األمـــيـــر محمد 
بن سلمان، يستدرج الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب لشن حرب على إيران.

ــوثــــي الــيــمــنــيــة  ــنــــت جـــمـــاعـــة الــــحــ ــلــ وأعــ
املــتــحــالــفــة مـــع إيـــــران مــســؤولــيــتــهــا عن 
ــالــــة الــجــمــهــوريــة  الـــهـــجـــوم. ونـــقـــلـــت وكــ
اإلسالمية لألنباء عن عباس موسوي 
الــــخــــارجــــيــــة  ــم وزارة  ــ ــاسـ ــ بـ ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ املـ
اإليــرانــيــة قــولــه إن واشــنــطــن والــريــاض 

ــران ألنـــهـــمـــا ال تـــعـــتـــقـــدان أن  ــ ــ اتــهــمــتــا إيـ
األمـــة اليمنية املــقــهــورة قــد وصــلــت ملثل 
تلك الــقــدرة. ونقلت وكــالــة أنــبــاء الطلبة 
اإليرانية عن األميرال حبيب الله سياري 
ــدو يــــــدرك تـــمـــامـــا اســـتـــعـــداد  ــعــ ـــه: الــ ــولـ قــ
الــقــوات املسلحة اإليــرانــيــة ويــعــرف أنــه 

سيندم إذا قام بأي اعتداء.
ــرامــــب نـــبـــرة حــــــذرة أمـــس  واســــتــــخــــدم تــ
األول، وقــال إن هناك خــيــارات كثيرة ال 
تــصــل إلـــى حــد خـــوض حـــرب مــع إيـــران. 
ــران الـــضـــلـــوع فـــي الــضــربــات  ــ وتــنــفــي إيــ
يـــــوم 14 ســبــتــمــبــر وأدت  الـــتـــي وقـــعـــت 
فـــي بـــــادئ األمـــــر إلــــى انـــخـــفـــاض إنــتــاج 
السعودية من النفط إلى النصف. وأمر 
ترامب بتكثيف العقوبات على طهران. 
وقــال ظريف أيضا على تويتر أمس إن 
بومبيو يحاول إعاقة إصــدار تأشيرات 
سفر للوفد اإليراني لحضور اجتماعات 
الجمعية الــعــامــة لــألمــم املــتــحــدة. وذكــر 
ــرامــــب أنـــــه ال يــتــطــلــع لـــلـــقـــاء الــرئــيــس  تــ
اإليــرانــي حسن روحــانــي خــالل اجتماع 
لألمم املتحدة في نيويورك هذا الشهر. 
اتــهــم وزيـــر  وفـــي تــصــريــحــات منفصلة 
الـــواليـــات املتحدة  الــنــفــط بيجن زنــغــنــه 
ــال إن  ــ بــاســتــخــدام الــنــفــط »ســـالحـــا« وقـ
األوضــاع االقتصادية أكثر صعوبة في 
ظل العقوبات األمريكية مما كانت عليه 
في الحرب اإليرانية العراقية التي دارت 

بن عامي 1980 و1988.

ظريف: إيران لن تتوانى في الدفاع عن نفسها
دبي - رويترز

لندن - أ ف ب
واشنطن - أ ف ب

القدس - رويترز

بكين - قنا

محكمة بريطانية تبت في شرعية
 تعليق أعمال البرلمان األسبوع المقبل

بكين تطالب واشنطن بعدم التدخل 
في شؤون هونغ كونغ

فيتو روسي صيني ضد مشروع 
قرار لوقف إطالق النار بإدلب

نتنياهو »محبط« من رفض جانتس 
عرض تشكيل حكومة وحدة

 أمريكا تصدر تأشيرتي دخول لروحاني ووزير خارجيته 
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أكــدت الجمعية العمومية االستثنائية 
ــاد كــــأس الــخــلــيــج فـــي اجــتــمــاعــهــا  ــحـ التـ
الذي عقد أمس، برئاسة سعادة الشيخ 
حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس 
االتـــحـــاد الــقــطــري لـــكـــرة الـــقـــدم ورئــيــس 
ــة بــطــولــة  ــامــ ــاد كـــــأس الـــخـــلـــيـــج، إقــ اتــــحــ
/ خــلــيــجــي 24/  بــالــدوحــة فـــي مــوعــدهــا 
املحدد خالل الفترة من 27 نوفمبر إلى 

9 ديسمبر 2019.
وناقش االجتماع عددا من املوضوعات 
الـــهـــامـــة فـــي مــقــدمــتــهــا اخـــتـــيـــار الــلــجــان 
ــاء املـــرشـــحـــة من  ــمــ الــقــضــائــيــة مـــن األســ
ــاء، ومــنــاقــشــة  ــ ــــضـ قـــبـــل االتـــــحـــــادات األعـ
ــــالت املــــقــــتــــرحــــة عــــلــــى لــــوائــــح  ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

املسابقات.
ــــور جـــاســـم  ــتــ ــ ــدكــ ــ ــاع الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ حــــضــــر االجــ
الــشــكــيــلــي نـــائـــب رئـــيـــس اتــــحــــاد كـــأس 
ــد جـــاســـم  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيــــج الـــــعـــــربـــــي، والـ ــلــ الــــخــ
الرميحي األمني العام لالتحاد والسيد 
املــســاعــد،  الــعــام  أحــمــد النعيمي األمــــني 
ومــمــثــلــو اتـــحـــادات الــــدول األعـــضـــاء من 
ــان والــــكــــويــــت، والــــعــــراق،  ــمـ / ســلــطــنــة عـ

واليمن، وقطر/ .
ــذي عــقــد  ــ ــــالل املـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي الــ وخــ
ــاع أكـــــــد الـــســـيـــد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــايــــة االجـ ــهــ ــقــــب نــ عــ
جــاســم الــرمــيــحــي األمــــني الــعــام التــحــاد 
كـــــأس الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، أن الــجــمــعــيــة 
الــلــجــان القضائية،  العمومية اعــتــمــدت 
وأرجــأت النظر في التعديالت املقترحة 
عــلــى الـــلـــوائـــح والـــنـــظـــام األســـاســـي إلــى 
ــــذي ســيــعــقــد عــلــى  االجـــتـــمـــاع الــــقــــادم الــ
هامش بطولة كأس الخليج التي ستقام 
في الدوحة في موعدها إلجراء مزيد من 

الدراسة عليها.
وأكــد الرميحي أن بطولة كأس الخليج 
العربي في نسختها الرابعة والعشرين 

فــــي مـــوعـــدهـــا  ــام  ــقـ ــتـ »خـــلـــيـــجـــي 24« سـ
فـــي الـــدوحـــة خــــالل الــفــتــرة مـــن الــســابــع 
والعشرين مــن نوفمبر وحتى التاسع 
مــن ديــســمــبــر مــن الــعــام الــحــالــي وبــأقــل 
لــو قــل العدد  عــدد مــن املنتخبات حتى 

عما هو عليه حاليا.
الــبــاب مفتوح  إلــى أن  ــار الرميحي  وأشـ
ــام االتــــحــــادات الـــثـــالثـــة، الــســعــوديــة،  أمـــ
ــارات، والــبــحــريــن لــلــمــشــاركــة حتى  ــ ــ اإلمـ
ــراء الــقــرعــة املــتــوقــعــة في  قــبــل مــوعــد إجــ

أكتوبر املقبل.
وعن املالعب التي ستستضيف البطولة 
إلــى أن الجهات  أشــار جاسم الرميحي 
املــعــنــيــة فـــي الـــدولـــة املــســتــضــيــفــة، قــطــر، 
ســتــحــدد املـــالعـــب الـــتـــي ســتــقــام عليها 
البطولة فــي وقــت الحــق، متمنيا إقامة 

البطولة على مالعب مونديال 2022.

أمــــا عـــن جـــوائـــز الـــبـــطـــولـــة، فــقــد أوضـــح 
الـــرمـــيـــحـــي أن قـــطـــر ســتــتــكــفــل بــجــمــيــع 
جــوائــز البطولة والــجــوائــز الــفــرديــة من 
ــــداف وحــــارس  جـــائـــزة أفـــضـــل العــــب وهــ

وغيرها من الجوائز األخرى.
ويعد »خليجي 24« حلقة جديدة ضمن 
اســتــعــدادات قطر الستضافة نهائيات 
كــأس العالم املقبلة 2022.. وكــان مقررا 
أن تــســتــضــيــف قــطــر الــنــســخــة الــســابــقــة 
من كــأس الخليج »خليجي 23«، لكنها 
تــنــازلــت عــن حقها فــي تنظيم البطولة 
لــلــكــويــت، وذلـــك احــتــفــاال بــقــرار االتــحــاد 
الـــدولـــي للعبة »الــفــيــفــا« بــرفــع اإليــقــاف 
الــدولــي الـــذي كــان مــفــروضــا على الكرة 

الكويتية، في ديسمبر 2017.
ــارة إلــى أن »كـــأس الخليج«  تــجــدر اإلشــ
فـــي دول الخليج  تــقــام مــــرة كـــل عــامــني 

العربية، وأقيمت أول نسخة منها في 
عام 1970 بمملكة البحرين.

الــرقــم القياسي  الــكــويــت صاحبة  وتــعــد 
في عدد مرات الفوز بالبطولة الخليجية 
بــواقــع 10 ألــقــاب، مقابل 3 لكل مــن قطر 
والــســعــوديــة والـــعـــراق، فــي حــني ظفرت 

عمان واإلمارات باللقب في مناسبتني.
ــيــــذي لــــالتــــحــــاد  ــفــ ــنــ ــتــ وكــــــــــان املــــكــــتــــب الــ
الخليجي لكرة القدم، قد وافق، مبدئيا، 
الــعــراق باستضافة النسخة  على طلب 

25 من البطولة.
ــة،  ــاع، فـــي الـــدوحـ ــمـ ــتـ ــاء ذلــــك فـــي االجـ جــ
بحضور رئــيــس االتــحــاد الــعــراقــي لكرة 
إلــى جانب  القدم، عبد الخالق مسعود، 
رؤساء اتحادات الكويت وعمان واليمن، 

فضال عن قطر.
ــعـــود: إن املـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي  وقــــــال مـــسـ

لــالتــحــاد الخليجي وافـــق مبدئيا على 
طــلــبــنــا بـــاســـتـــضـــافـــة الـــنـــســـخـــة 25 مــن 
البطولة. مشيرا إلى أن االتحاد سيتقدم 
بطلب رسمي في االجتماع املقبل، الذي 
سيعقد على هامش انطالق النسخة 24، 
الــدوحــة فــي السابع  الــتــي تستضيفها 

والعشرين من شهر نوفمبر املقبل.
ــاء االتـــحـــادات  ــــاف: إن جميع رؤســ وأضـ
ــــدوا، وبــشــكــل كــبــيــر، رغــبــتــنــا بتنظيم  أيـ
الــنــســخــة 25 مـــن الـــبـــطـــولـــة، كـــونـــه حقا 
ــعـــد رفـــع  ــا بـ ــمـ ــيـ ــراق، السـ ــعــ ــلــ طــبــيــعــيــا لــ

الحظر عن املباريات الرسمية.
ونوه مسعود إلى أن االتحاد، وبالتعاون 
مع املؤسسات املعنية، سيسعى من أجل 
ــأتـــي بــعــد  ــتـــي تـ إنــــجــــاح االســـتـــضـــافـــة الـ
أربـــعـــة عــقــود عــلــى االســتــضــافــة األولـــى 

للعراق للبطولة.

24« بالدوحة في موعده عمومية »الخليجي« تؤكد إقامة »خليجي 
25 منح العراق حق استضافة النسخة 

¶  جانب من االجتماع

¶   العنابي يتصدر ترتيب المنتخبات العربية في آسيا 

الدوحة -  

الـــوطـــنـــي األول لــكــرة  حـــافـــظ مــنــتــخــبــنــا 
الــــــقــــــدم عــــلــــى صـــــــدارتـــــــه لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات 
العربية في آسيا بعد أن حل في املرتبة 
الخامسة آسيويا في التصنيف العاملي 
لــالتــحــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم »الــفــيــفــا« 

سبتمبر 2019 والذي صدر أمس.
وجــــــاء مــنــتــخــبــنــا فــــي املــــركــــز الــخــامــس 
آسيويا خلف منتخبات إيران واليابان 

وكوريا الجنوبية وأستراليا.
كما حافظ املنتخب القطري على مركزه 
الـــ 62 عامليا، بعد أن جمع - بطل كأس 
آسيا 2019 - )1372 نقطة(، وسبقه في 
الــبــلــغــاري، وتالهما  الــتــرتــيــب املنتخب 

املنتخب األلباني في املركز الـ 64.
ــقــــارة اآلســـيـــويـــة الــتــي  وعـــلـــى صــعــيــد الــ
انــطــالقــة تصفيات كــأس العالم  شــهــدت 
إيــران على  2022 وآسيا 2023، حافظت 
صــدارتــهــا آسيويا واملــركــز )23( عامليا، 
تليها اليابان ثانية مع تقدمها مرتبتني 

)31(، وظلت كوريا الجنوبية ثالثة وفي 
املـــركـــز )37(، وتــلــيــهــا أســتــرالــيــا رابــعــة 
مــع تقدمها للمركز )44(، وبــقــيــت قطر 

خامسة وبنفس املركز )62(.
الــعــاملــي ألفضل  وعــلــى صعيد الترتيب 
ــمـــر املــنــتــخــب  ــرة مـــنـــتـــخـــبـــات، اســـتـ ــشــ عــ
البلجيكي على رأس املنتخبات العاملية 
نــقــطــة( مــحــافــظــا على  بــرصــيــد )1752 
صدارته للتصنيف العاملي في النسخة 
األحــــــدث الـــتـــي صـــــدرت عــقــب إجــــــراء ما 
مجموعه 212 مباراة توزعت ما بني 60 
مباراة في التصفيات املؤهلة لنهائيات 
كأس العالم قطر 2022، و74 مباراة في 
الــتــصــفــيــات الـــقـــاريـــة، بــيــنــمــا أقــيــمــت 78 

مباراة ودية حول العالم.
ــن انـــتـــصـــاراتـــهـــا  ــفــــادت فـــرنـــســـا مــ ــتــ واســ
فـــي تــصــفــيــات كــــأس أوروبــــــا لتستعيد 
وصافة الترتيب بـ )1725( متقدمة على 
الــبــرازيــل التي عــادت مــن جديد للمركز 
الثالث )1719(. وفي بقية املراكز العشرة 
ــى، حــافــظــت إنــجــلــتــرا عــلــى مكانها  األولــ

الــرابــع )1662(، بينما تقدمت البرتغال 
تـــراجـــع  لـــلـــخـــامـــس )1643(، مــســتــغــلــة 
الـــســـادس )1639(،  لــلــمــركــز  أوروجـــــــواي 
فيما تقدمت إسبانيا مركزين لتصبح 
ســـابـــعـــة )1631( وتــــراجــــعــــت كـــرواتـــيـــا 
مرتبة إلى الثامنة )1625( وكذلك الحال 
الــتــي تراجعت  إلــى كولومبيا  بالنسبة 
ــتـــاســـعـــة )1622(، فــيــمــا  الـ ــــى  إلــ ــبـــة  مـــرتـ
حافظت األرجنتني على مركزها العاشر 

.)1614(
ــة لــم  ــيــ ــقــ ــريــ ــارة اإلفــ ــ ــقــ ــ ــ وعــــلــــى صـــعـــيـــد ال
ــور عــــن اإلصــــــــدار الـــســـابـــق،  ــ ــ تــتــغــيــر األمـ
حيث حافظت السنغال على ريــادتــهــا، 
املــركــز )20( تليها تونس  إذ بقيت فــي 
ثانية وباملركز )29( ثم نيجيريا ثالثة 
ــزائـــر بطلة  الـــجـ ثـــم  بـــاملـــركـــز )34( ومــــن 
الــرابــع رغم  املــركــز  أفريقيا التي احتلت 
تقدمها مرتبتني على الصعيد العاملي 
)38( ونفس األمر بالنسبة للمغرب التي 
ظلت خامسة مع تقدمها مركزين )39( 

عامليا.

العنابي يتصدر ترتيب المنتخبات العربية 
في آسيا بتصنيف لـ »الفيفا«

البلجيكي يواصل الصدارة عالميا

زيورخ - قنا

القطرية، أمس،  الجوية  الخطوط  أعلنت 
عن إبــرام اتفاقية رعاية مع فريق كاس 
يوبني البلجيكي لكرة القدم لعدة أعوام، 
 بـــذلـــك مــحــفــظــتــهــا الـــريـــاضـــيـــة 

ً
ــززة ــ ــعـ ــ مـ
العاملية.

وتــنــص اتــفــاقــيــة الــرعــايــة الــجــديــدة على 
القطرية  الجوية  الخطوط  وضــع شعار 
على قمصان العبي فريق كاس يوبني 
ــارًا مــن  ــبــ ــتــ ــبــلــجــيــكــي لـــكـــرة الــــقــــدم اعــ ال
موسم »2019 - 2020« وعلى اللوحات 
اإلعـــانـــيـــة املــنــتــشــرة فـــي أرجـــــاء ملعب 
الفريق. ويشارك فريق كاس يوبني في 
البلجيكي، ويشتهر  دوري املحترفني 
في الباد بأنه نقطة انطاق للعديد من 
املـــواهـــب الــصــاعــدة، مــثــل مــوســى واجــو 
نــادي كاس  أونيكورو. وساهم  وهنري 
يـــوبـــني فـــي شــحــذ مـــهـــارات الــعــديــد من 
ــرم عفيف  الــاعــبــني الــقــطــريــني، مــثــل أكــ
وعبدالكريم حسن، والعديد من الاعبني 
اآلخـــريـــن الـــذيـــن ســاهــمــوا فـــي تحقيق 
للقب  الــقــدم  الوطني لكرة  منتخب قطر 

كأس آسيا 2019.
ــر،  ــاكـ ــبـ ــر الـ ــبــ ــد أكــ ــيـ وقـــــــال ســــعــــادة الـــسـ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة الــخــطــوط 
الــجــويــة الــقــطــريــة: »يــســعــدنــا إبــــرام هــذه 
االتــفــاقــيــة الــجــديــدة الــتــي تــنــص عــلــى أن 
الراعي  القطرية  الجوية  تصبح الخطوط 
فــريــق كــاس يوبني  الرئيسي لقمصان 
البلجيكي لكرة القدم اعتبارًا من موسم 
إلــى  ــا  ــمـ 2019 /  2020،  ونــســعــى دائـ
الــعــاملــيــة،  الــريــاضــيــة  تــعــزيــز محفظتنا 
وهذه الرعاية ما هي إال دليل آخر على 
التزامنا بدعم القطاع الرياضي وإيماننا 
ــة فـــي الــتــقــريــب  بـــقـــوة وتـــأثـــيـــر الـــريـــاضـ
الجوية  الخطوط  الــشــعــوب، وتجمع  بــني 
القطرية وبلجيكا عاقات قوية، تتجسد 
مــن خــال تسيير 8 رحـــات أسبوعيا 
مـــن الـــدوحـــة إلـــى بــروكــســل، بــاإلضــافــة 
إلى 19 رحلة شحن جوي أسبوعيا إلى 

 
ً
لياج، وتعد اتفاقية الرعاية الجديدة دليا

على التزامنا املتواصل بتعزيز عاقاتنا 
مع بلجيكا«.

وقــالــت الــســيــدة ســام الــشــوا، نــائــب أول 
الرئيس التنفيذي للتسويق واالتصاالت 
القطرية:  الجوية  الخطوط  واإلعـــام فــي 
»سعداء جدًا بإضافة فريق كأس يوبني 
الــبــلــجــيــكــي إلــــى قــائــمــة الـــفـــرق الــعــاملــيــة 
القطرية،  الجوية  الخطوط  التي ترعاها 
ونــتــطــلــع اآلن إلـــى الــعــمــل والــتــفــاعــل مع 
ــنــــادي ومــشــجــعــيــه مـــن أجــــل تحقيق  ــ ال
التغيير الذي نسعى إليه من خال هذه 
الرياضة جــزءًا ال يتجزأ  الرعاية، وتعد 
من رؤيــة دولــة قطر على املــدى الطويل، 
ويـــســـعـــدنـــا الـــتـــرحـــيـــب بـــهـــذه الــفــرصــة 
الرياضة فــي تطوير  للتأكيد على دور 

الشباب في قطر والعالم«.
وقـــال الــســيــد أنـــدريـــاس بــلــيــشــر، املمثل 
عن مجلس إدارة كاس يوبني: »يسعدنا 
اإلعــــان عــن إبــــرام اتــفــاقــيــة شــراكــة مع 
إحــــدى أفــضــل شـــركـــات الـــطـــيـــران على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم. وســتــصــبــح الــخــطــوط 
ــة الـــــراعـــــي الــرئــيــســي  ــريـ ــطـ ــقـ ــــجــــويــــة الـ ال
الــقــدم من  لــكــرة  الفريق األول  لقمصان 
اللحظة، مما يعني بأننا سننضم  هــذه 
العاملية للشركة  الرياضية  إلى املحفظة 
والتي تضم فرق روما وبوكا جونيورز 
وبايرن ميونيخ والسد. وسوف يرتدي 
فريقنا األول لكرة القدم قمصانا تحمل 
شعار الخطوط الجوية القطرية من اآلن 
فصاعدًا. وسوف تساهم هذه االتفاقية 
الجديدة في تحفيز معنوياتنا وجهودنا 
البلجيكي،  للبقاء في دوري املحترفني 
الشباب، وفــي تعزيز  فــرق  وفــي تطوير 
حضورنا. ومن موقعنا كناٍد رياضي، 
سوف نبذل كافة الجهود لدعم الخطوط 
الــجــويــة الــقــطــريــة فــي قــطــاعــات الــطــيــران 
والسياحة في بلجيكا، مما يعني أن هذه 
االتفاقية سوف تعود بالنفع على جميع 
إلى تعاون مثمر  األطــراف. نتطلع قدما 

وقوي مع الخطوط الجوية القطرية«.

شراكة بين »القطرية« و»كاس 
يوبين البلجيكي« لكرة القدم

الدوحة -  
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اســتــقــبــل ســبــيــتــار، مــســتــشــفــى جـــراحـــة الــعــظــام 
ــــاح«، الــذي  والــطــب الــريــاضــي، أمــــس، الــصــقــر »فـ
الــعــالــم أللــعــاب  لبطولة  الــرســمــيــة  الــتــعــويــذة  يمثل 
البطولة  »الدوحة 2019«. وتجولت تعويذة  القوى 
ــتــقــت بــاملــوظــفــن والــــــزوار،  حــــول املــســتــشــفــى وال
النخبة مــثــل بطلة سباقات  الــريــاضــيــن  وبــعــض 
املاراثون  القطرية مريم فريد، ورياضي  السرعة 
والبطل األوروبي مراد أمدوني، والعب كرة القدم 
املــزود  بــغــداد بونجاح. ويعد سبيتار  الــجــزائــري 
القوى 2019  العالم أللعاب  لبطولة  الطبي املحلي 
أكتوبر  الــحــالــي و6  بــن 27 سبتمبر  تــقــام  الــتــي 
أن  الــدولــي، فضا عن  املقبل على إستاد خليفة 
يــقــام منتصف  مـــاراثـــون  أول  الــبــطــولــة ستشهد 

الليل في العالم على طول كورنيش الدوحة.

التعاون املستمر بن  الزيارة في إطــار  تأتي هذه 
العالم  سبيتار واللجنة املحلية املنظمة لبطولة 
/الــــدوحــــة 2019/، وتـــأكـــيـــدا على  الـــقـــوى  أللـــعـــاب 
التزام سبيتار بمساعدة الرياضين على تحقيق 
إمكاناتهم الكاملة خال األحداث الرياضية التي 
تستضيفها قــطــر. ومـــن خـــال دعـــم مــثــل هــذه 
الــرائــد في وقاية  الفعاليات، يعزز سبيتار دوره 
وعاج الرياضين املحلين واإلقليمين والدولين 

في جميع األلعاب الرياضية.
ويتمتع خــبــراء سبيتار بخبرة كبيرة فــي دعم 
الكبرى في  البطوالت  الرياضين املشاركن في 
قطر، بما في ذلك بطولة العالم الرابعة والعشرون 
العالم  للرجال في عــام 2015، وبطولة  اليد  لكرة 
لــلــدراجــات على  العالم  للماكمة 2015، وبطولة 
العالم للسباحة وبطولة  الطريق 2016، وبطولة 

العالم للجمباز الفني 2017.

حقق منتخبنا األول للكرة الطائرة 
ــفــــوز عـــلـــى نـــظـــيـــره اإلنـــدونـــيـــســـي  الــ
املــبــاراة  بثالثة أشـــواط نظيفة، فــي 
الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا أمــــس فـــي بــطــولــة 
الــطــائــرة املقامة حاليا  آســيــا للكرة 
فـــي إيـــــــران. وجــــــاءت نــتــائــج الــلــقــاء 

كاآلتي )26-24 و25-17 و17-25(.
وبهذا الفوز تأهل منتخبنا لخوض 
مباراة تحديد املركز التاسع اليوم 
الجمعة، في حني سيلعب منتخب 
إندونيسيا مباراة تحديد املركزين 

الحادي عشر والثاني عشر.
املــركــز  ويــســعــى منتخبنا لتحقيق 
التاسع واقتناص بطاقة املشاركة 
فـــــي الـــتـــصـــفـــيـــات املــــؤهــــلــــة لـــــــدورة 

األلــعــاب األوملــبــيــة /طــوكــيــو 2020/ 
التي ستقام في الصني مطلع يناير 

من العام املقبل.
يـــــذكـــــر أن 7 مـــنـــتـــخـــبـــات حـــجـــزت 
مقاعدها في هذه التصفيات وهي 
الــصــني املــضــيــفــة كــمــا أنــهــا تأهلت 
لدور الثمانية، إضافة إلى أستراليا 
وإيــــــــران والــــصــــني تــايــبــيــه والــهــنــد 
وكوريا الجنوبية وباكستان، فيما 
الــتــي صعدت  الــيــابــان  تــم استبعاد 
لــــدور الــثــمــانــيــة بــاعــتــبــارهــا الــدولــة 

املضيفة لألوملبياد.
ــان مــنــتــخــبــنــا قـــد حـــل ثــالــثــا في  ــ وكـ
املجموعة األولى بدور املجموعات، 
ثم في مرحلة ترتيب املراكز تصدر 
مــجــمــوعــتــه بــعــد الـــفـــوز عــلــى عــمــان 
بــثــالثــة أشــــواط نظيفة، والــخــســارة 

ــشـــوط مــقــابــل  ــتـــان بـ أمــــــام كـــازاخـــسـ
ــدارة  ــي الــــصــ ــة، ولـــكـــنـــه جـــــاء فــ ــالثــ ثــ

بفارق شوط عن األخير.
الــتــي تخوض  وقــســمــت املنتخبات 
مــــــرحــــــلــــــة تــــــرتــــــيــــــب املــــــــــراكــــــــــز إلــــــى 
مجموعتني، ضمت املجموعة األولى 
ــر وســــريــــالنــــكــــا وكــــازاخــــســــتــــان  ــطـ قـ
وعــمــان، في حني جمعت املجموعة 
الثانية منتخبات تايالند وهونج 

كونغ وإندونيسيا والكويت.
الجدير بالذكر أن املنتخب القطري 
حــقــق املـــركـــز الــتــاســع فـــي الــبــطــولــة 
املـــاضـــيـــة الـــتـــي أقــيــمــت قــبــل عــامــني 
فـــي إنــدونــيــســيــا، ولــكــن هـــذا املــركــز 
ــــي الــنــســخــة  تـــضـــاعـــفـــت أهـــمـــيـــتـــه فـ
الحالية ألنه يخول صاحبه خوض 

تصفيات األوملبياد.

سبيتار يستقبل »فالح« التعويذة 
الرسمية لمونديال ألعاب القوى

منتخبنا للطائرة يفوز على نظيره
 اإلندونيسي في اآلسيوية

طهران - قنا الدوحة -  

واصــل العربي صحوته اإليجابية وسلسلة 
انتصاراته بعد تجاوز عقبة نظيره الشحانية 
بهدفني مقابل هدف واحد، في املواجهة التي 
جمعت بــني الفريقني مساء أمــس على ملعب 
الرابع  الجنوب في افتتاح مباريات األسبوع 

.)QNB( من دوري نجوم
وشــهــدت املــواجــهــة تسجيل أســــرع هـــدف في 
الـــدوري القطري، حيث انتظر الالعب  تــاريــخ 
ا 

ً
محمد صالح النيل 9 ثوان فقط ليسجل هدف

لفريقه.. وكــان الشحانية قد نجح في تعديل 
الكفة عن طريق رامــني رضائيان في الدقيقة 
الـــ 74، لكن أفراحه لم تــدم طويال، حيث نجح 
العربي في خطف الهدف الثاني في الدقيقة 
الـــ 88 عــن طــريــق نفس الــالعــب محمد صالح 

النيل.
ــربـــي صـــدارتـــه  ــعـ ــذه الــنــتــيــجــة واصــــــل الـ ــهــ وبــ
نــقــاط، فيما ظل  لــجــدول الترتيب برصيد 10 
الشحانية في قــاع الترتيب برصيد خــال من 

النقاط.
ــم املــــاضــــي فــي  ــقـــى الـــفـــريـــقـــان فــــي املــــوســ ــتـ والـ
مناسبتني، حيث فاز العربي في القسم األول 
بثالثية نظيفة، وفــي مواجهة القسم الثاني 
كـــرر الــعــربــي فـــوزه مــن جــديــد بــهــدفــني مقابل 
هـــــدف.. ويــعــد أكــبــر فــــوز حــقــقــه الــعــربــي على 
حساب الشحانية بواقع 6 أهداف دون رد في 
2008، عندما تقابل الفريقان في بطولة كأس 

الشيخ جاسم.
جاءت املباراة قوية منذ بدايتها، حيث افتتح 
الـــعـــربـــي الــنــتــيــجــة بــعــد 9 ثـــــوان مـــن صــافــرة 
الــبــدايــة عــن طــريــق محمد صــالح النيل الــذي 
اســتــفــاد مــن كـــرة مرتجعة مــن أحـــد املــدافــعــني 
نحو حارس مرماه الدوسري الذي لم يتمكن 
اتــجــاه املرمى  مــن التعامل معها فذهبت فــي 
وتابعها محمد صالح النيل ليسجل الهدف 
باسمه في بداية ثواني الدقيقة األولى ليكون 

بذلك أسرع هدف في تاريخ الدوري القطري.
ــم يــتــمــكــن الـــعـــربـــي فـــي الـــفـــتـــرة املـــوالـــيـــة من  ولــ
اســـتـــغـــالل صـــدمـــة الـــشـــحـــانـــيـــة بــفــعــل الـــهـــدف 
املفاجئ ألن هذا األخير دخل في أجواء املباراة 
وحــاول رد الفعل بالتقدم للهجوم ولم يتمكن 
أي من الفريقني خالل نصف الساعة األول من 
بسط سيطرته الكاملة على مجريات اللعب من 

خالل االستحواذ الكامل واملطلق على الكرة.
وكان العربي قد حقق تفوقا نسبيا من حيث 
املــحــاوالت الهجومية ومع  االستحواذ وعــدد 
تقدم زمن اللعب واقتراب نهاية نصف الساعة 
األول من زمن الشوط األول، بدأ العربي يؤكد 
تفوقه على منافسه وفــي الدقيقة 30 أضــاف 
الــفــريــق هــدفــا ثانيا عــن طــريــق هــدافــه حمدي 
الحرباوي إال أن طاقم التحكيم ألغاه بداعي 

التسلل.
وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان املحاوالت 
ــع الـــســـاعـــة األول مـــن زمــن  الــهــجــومــيــة فـــي ربــ
الشوط الثاني وحاول الشحانية املسك بزمام 

املـــبـــادرة انــطــالقــا مــن رغــبــة العــبــيــه فــي إدراك 
ــتـــعـــادل ولـــكـــن الـــعـــربـــي لــعــب بــدرجــة  هــــدف الـ
كبيرة من التوازن بني اللعب الدفاعي واللعب 
الــهــدوء وقليل  اتــبــاع كثير مــن  الهجومي مــع 
مـــن الـــحـــذر بــمــا يــضــمــن مـــجـــاراتـــه لــلــمــنــافــس 
والحفاظ على هدف التقدم مع إمكانية خطف 
هـــدف ثـــان يــدعــم بــه ذلـــك الــتــقــدم ويــضــمــن به 
نقاط العالمة الكاملة التي تبقيه في الصدارة.

وواصل الشحانية طرق األبواب املؤدية ملرمى 
العربي وفي الدقيقة الـ 70 حصل على ضربة 
جزاء بسبب ملسة يد في منطقة الجزاء أعلنها 
الــحــكــم الــشــمــري قــبــل أن يــتــم اســـتـــدعـــاؤه من 
قبل حكام »الــفــار« ويعود ليؤكد قــرار ضربة 
الـــجـــزاء، وفـــي الــدقــيــقــة 74 تــصــدى لــهــا رامــني 
رضـــائـــيـــان بــقــوة وبـــدقـــة وحــولــهــا إلــــى هــدف 
تعادل ليدفع العربي ثمن تراجعه للدفاع في 

الشوط الثاني.
وتقدم مباشرة للهجوم بمجرد تلقيه هدف 
الــتــعــادل وفـــي فــتــرة مـــا بــعــد الــتــعــادل تــبــادل 
الفريقان املحاوالت الهجومية وأظهر العربي 
رغـــبـــة واضـــحـــة فـــي تــعــديــل الــنــتــيــجــة وكــثــف 
محاوالته الهجومية إلى أن أدرك هدف الفوز 
فــي الــدقــيــقــة 89 مــن هــجــمــة جــمــاعــيــة توجها 
ــــالح الـــنـــيـــل بـــتـــســـديـــدة فــــي املـــرمـــى  مــحــمــد صـ
ــــدون رقــابــة  ــان بـ مـــن مــســافــة قــريــبــة عــنــدمــا كــ
لتنتهي املباراة بفوز صعب للعربي يبقيه في 
الصدارة بينما تعقدت وضعية الشحانية في 

املركز األخير برصيد خال من النقاط.

المواجهة شهدت أسرع هدف في تاريخ الدوري

العربي يواصل انتصاراته بثنائية 
في شباك الشحانية

¶ واصل العربي صحوته اإليجابية 

الدوحة -  

قلب الغرافة تأخره بهدف دون رد أمام األهلي إلى فوز بنتيجة )3 
أمــس على إستاد جاسم بن حمد  التي جمعتهما  املــبــاراة  -1( في 

بنادي السد، ضمن الجولة الرابعة للدوري.
الدقيقة 11  سجل أهــداف املباراة عبدالرحمن محمد مصطفى في 
الدقيقة 47، وأحمد  للغرافة سفيان هاني في  لألهلي، فيما سجل 

عاء في الدقيقتن 75 و77.
لـ 10  الغرافة 3 نقاط هامة رفعت رصيده  النتيجة، حصد  وبهذه 
نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل، فيما تجمد رصيد األهلي 

عند 6 نقاط جمعها من انتصارين ومني بخسارتن.
وسيواجه الغرافة في الجولة الخامسة للدوري فريق السيلية، فيما 

يتبارى األهلي مع الريان.
جاءت مباراة الغرافة واألهلي قوية ومثيرة من الجانبن، حيث شهد 
الشوط األول سيطرة لألهلي الذي قدم أداء مميزا وتمكن من إنهائه 
الذي كان فاقدا  الغرافة  التقدم بهدف دون رد أمام ضعف  بنتيجة 
للتركيز في ظل غياب االنسجام بن خطوطه وهو ما انعكس على 
أدائه في الشوط األول، وعلى العكس تماما ضرب الغرافة بقوة في 
الشوط الثاني وقدم مردودا جيدا وتمكن من قلب النتيجة وتسجيل 

3 أهداف لينهي املباراة بفوزه على األهلي بنتيجة )3 - 1(.
الذين  األهــلــي  املــبــاراة سيطرة واضــحــة مــن العبي  انطاقة  شهدت 
النتيجة وكاد  األولــى سعيا الفتتاح  الدقائق  بـــادروا بالهجوم منذ 
الدقيقة 5 بعد تلقيه  الــشــبــاك فــي  العــبــه هــيــرنــان كونزاليز يعانق 
كرة عرضية من نبيل الزهر لكن تسديدته افتقدت للدقة والتركيز 

لتعتلي مرمى قاسم برهان حارس الغرافة.
الغرافة مــن األطـــراف، وضغط على  وواصـــل األهــلــي سيطرته على 
الهدف  أثمرت  الهجومية  املــحــاوالت  العديد من  الكرة وقــاد  حاملي 
الدقيقة 11 بواسطة العبه عبدالرحمن محمد مصطفى  األول في 

بعد تسديدة قوية غالطت قاسم برهان حارس مرمى الغرافة.
الدقيقة  النتيجة في  الــرد وتعديل  الغرافة  الهدف حــاول  وبعد قبول 
12 بواسطة العبه عثمان اليهري لكن تسديدته افتقدت للدقة لتمر 

بجوار املرمى.
لتعزيز  األهــلــي  للغرافة، سعى  الهجومية  املــحــاوالت  وأمـــام ضعف 
تقدمه وكاد يضيف الهدف الثاني في العديد من املناسبات أبرزها 
لها قاسم  الدقائق 18 بعد تسديدة هيرنان كوانزاليز تصدى  في 
ابيل  أهــدر  أن  الدقيقة 40 بعد  الغرافة، وفــي  برهان حــارس مرمى 
ماثيوس فرصة هدف محقق بعد انفراده مع حارس مرمى الغرافة، 
وفي الدقيقة 43 بعد أن نجح حارس مرمى الغرافة في ايقاف كرة 
هيرنان كونزاليز.. لينتهي الشوط األول بتقدم األهلي على الغرافة 
بهدف دون رد. ومع انطاق الشوط الثاني ظهر الغرافة بوجه مغاير 
عن األول وقدم مردودا مميزا، وقاد أول محاولة هجومية تمكن من 
النتيجة بعد كرة ذكية من العبه سفيان هاني  خالها من تعديل 
اصطدمت بالقائم وسكنت شباك األهلي معلنا عن تقليص الفارق 
الغرافة بقوة وانتفض بعد تعديله  الدقيقة 47. وضرب  لفريقه في 
الثاني بواسطة العبه سفيان هاني  الهدف  النتيجة وكــاد يضيف 

لكن يقظة حارس مرمى األهلي أفشلت هذه املحاولة.
العباسي على  األهــلــي محمد  الدقيقة 72 حصول العــب  وشــهــدت 
الذي  األمــر  بـ 10 العبن فقط وهــو  الفريق  ليلعب  الحمراء  البطاقة 
ــام الــتــفــوق الــعــددي للغرافة  ســاعــد الــغــرافــة على تعزيز تــقــدمــه، وأمـ
الثاني  الــشــوط  التي قــادهــا العــبــوه طيلة فــتــرات  والهجمات املــركــزة 
نجح العبه أحمد عاء في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 
75 بعد هجمة مركزة وتسدية قوية اصطدمت باعب دفاع األهلي 
ليتابعها أحمد عــاء ويسكنها شباك األهلي  جاسم محمد عمر 

معلنا عن ثاني أهداف الغرافة.
أمام تراجع  الغرافة ملواصلة تعزيز تقدمهم  الهدف فتح شهية  هذا 
األداء الهجومي لفريق األهلي ليتمكن أحمد عاء مجددا من إضافة 
الــهــدف الــثــالــث لفريقه بــعــد مـــرور دقيقتن والــثــانــي لــه فــي املــبــاراة 

وتحديدا في الدقيقة 77.
واستمرت املحاوالت من جانب الغرافة أمام ضعف فادح وانهيار تام 
الثاني لكن دون خطورة تذكر لتستمر  الشوط  لاعبي األهلي في 
النتيجة على حالها، حتى أطلق سلمان أحمد فاحي حكم املباراة 
أهــداف مقابل  الغرافة على األهلي بثاثة  فــوز  صافرته معلنا عن 

هدف.

الغرافة يعبر األهلي 
في الجولة الرابعة

في مباراة قوية ومثيرة من الجانبين

الدوحة - قنا



الــدوحــة هذا  تعرض صــاالت السينما فــي 
األسبوع مجموعة من األفــام السينمائية 
العاملية، بالتزامن مع عرضها في مختلف 
ــــم، حــيــث  ــال ــعــ ــ ال أنــــحــــاء  الــــعــــرض فــــي  دور 
تتنوع بني األكشن واملغامرات والتشويق 
بــاإلضــافــة إلـــى الـــدرامـــا والــســيــرة الــذاتــيــة، 
والتي يقوم ببطولتها مجموعة من نجوم 

السينما العاملية.
ومن ضمن األفام املعروضة فيلم األكشن 
واملـــغـــامـــرات /رامـــبـــو الســـت بــلــود/ وتـــدور 
أحــــداث الــفــيــلــم حـــول )جــــون رامـــبـــو( الــذي 
يعود بعد سنوات طوال من أجل استكمال 
مهمته األخيرة، حيث يسعى لانتقام من 
كــل مــن خــانــوه، وتــبــدأ رحــلــة مــن املخاطر 
في الفصل األخير من مغامرات )رامبو(، 
الفيلم من بطولة سيلفستر ستالون وباز 

فيجا وسيرجيو بيريس ومينشيتا، وقام 
بإخراجه أدريان جرونبيرج.

السينمائية في  الــعــرض  كما تشهد دور 
الدوحة هذا األسبوع عرض فيلم املغامرات 
والــتــشــويــق /اد اســتــرا/ وتــتــمــحــور أحــداثــه 
تــابــع  مـــهـــنـــدس  ــد(  ــرايـ ــبـ ــاكـ مـ ــول )روي  ــ حـ
البحث عن  إلحــدى فصائل الجيش، يقرر 
للمجموعة  الــخــارجــيــة  الــتــخــوم  والـــده عند 
الشمسية، حيث اختفى األخير في مهمة 

بــحــث عـــن حـــيـــاة فــضــائــيــة مــنــذ عــشــريــن 
عاًما، ويحاول الكشف عن أسرار تتحدى 
الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة ومــوقــعــنــا فـــي الـــكـــون، 
الفيلم مــن إخـــراج جيمس جـــراي، وبطولة 
بـــراد بيت وتــومــي لــي جــونــز وروث نيجا 

وجون فني.
ــا والـــســـيـــرة  ــ ــدرامـ ــ ــا بــالــنــســبــة ألفــــــام الـ ــ أمـ
الذاتية سيعرض فيلم /دييغو مــارادونــا/ 
الفيلم قصة أســطــورة العــب كرة  ويـــروي 

الذي  أرمــانــدو(  القدم األرجنتيني )دييغو 
للقب مونديال 1986،  بــاده  قــاد منتخب 
وعـــرف املــجــد مــع فــريــق نــابــولــي اإليــطــالــي، 
أكثر  الفيلم على  إنــشــاء  تــم اعتماد  حيث 
لها أن  لــم يسبق  للقطات  مــن 500 ساعة 
السينما والتلفاز،  تعرض على شــاشــات 
وهــو مــن بطولة دييغو أرمــانــدو مــارادونــا 
وجونيور وكلوديا فيافان وكريستيانا 

سيناغرا، ومن إخراج آصف كاباديا.

فــي أجـــواء مميزة داخـــل مــركــز »ايــثــن آلـــن« للتصميم 
الــداخــلــي املــتــواجــد فــي )مــديــنــا ســنــتــرال – الــلــؤلــؤة - 
قــطــر(، والــــذي يــمــتــد عــلــى مــســاحــة 850 مــتــرا مــربــعــا، 
أبــو عيسى رئــيــس مجلس اإلدارة  وبــحــضــور أشـــرف 
ملــجــمــوعــة أبــــو عــيــســى الـــقـــابـــضـــة، وفــــــواز اإلدريـــســـي 
ــو عــيــســى الــقــابــضــة،  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة أبـ
ــرة اإلقــلــيــمــيــة لــــ »ايــثــن  ــديـ والـــســـيـــدة كـــارمـــن صــعــب املـ
لـــ »دار  آلـــن«، والــســيــدة جينيفر بيشوب املــديــر الــعــام 
الــبــاهــي لــــلــــمــــزادات«، بـــاإلضـــافـــة إلــــى عــــدد مـــن رجـــال 
وســيــدات األعــمــال ومختلف وســائــل اإلعـــام املحلية، 
ــــان عـــن إطــــاق عـــرض فــنــي خـــاص وحــصــري  تـــم اإلعـ
النادرة من التحف  ألحــدث التصاميم والقطع الفنية 
والرسومات واللوحات، والذي يفتح أبوابه للجمهور 
 من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر، بالتعاون مع 

ً
بداية

دار الباهي للمزادات.
تضمنت املعروضات الفنية 4 غرف من تصاميم »ايثن 
آلن« الفريدة من نوعها، أضيفت إليها لوحات وتحف 
فنية نــادرة من دار »الباهي للمزادات« فتبدو الغرفة 
الواحدة كلوحة فنية متكاملة تعبر عن مدى الجمال 
الــخــالــص والــفــن الـــراقـــي. وبــالــتــالــي سيتمكن الــــزوار 
من رســم غرفهم على طريقتهم الخاصة واختيار ما 
آلــن« الفريدة باإلضافة  يناسبهم من تصاميم »ايثن 
إلى تزيني هذه الغرفة بمقتنيات دار الباهي من تحف 
فــنــيــة. وسيمكنهم شـــراء ما  لــوحــات  أو رســومــات أو 
يناسبهم من هذه املقتنيات منذ بداية العرض وحتى 

تاريخ انتهائه بـ 3 أكتوبر.
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــي الـــرئـ ــ ــسـ ــ وقــــــال الـــســـيـــد فــــــواز اإلدريـ
الــيــوم بإطاق  أبــو عيسى القابضة: »نعتز  ملجموعة 
ــذا الـــعـــرض الــفــنــي املــشــتــرك بـــني »ايـــثـــن آلــــن« و»دار  هـ
ــزادات«، والــــــذي يــلــبــي طــلــبــات الــعــمــاء  ــمــ ــلــ الـــبـــاهـــي لــ
مــن عــشــاق التصاميم والــديــكــورات الداخلية املميزة 
ــــرض قــطــعــا  ــعـ ــ ــر لـــهـــم الـ ــوفــ ــن آلــــــــن« حـــيـــث يــ ــ ــثـ ــ ــن »ايـ ــ مـ
وإكسسوارات جديدة ومبتكرة ألي غرفة تحت سقف 
واحــد. وأضــاف: تتمتع هذه العامة التجارية بفريق 
مــتــخــصــص مـــن مــصــمــمــي الـــديـــكـــور، الـــذيـــن يــقــومــون 
بخبرتهم الفنية الواسعة بمساعدة العماء وتقديم 
الــنــصــائــح لــهــم إلضــافــة ملــســة فــنــيــة عــلــى مساحاتهم 

الداخلية سواء كان باإلكسسوارات أو ديكور الجدران 
أو اإلنـــارة أو السجاد. وبهذه املناسبة قالت السيدة 
آلـــن«: تعود  »ايــثــن  لـــ املــديــرة اإلقليمية  كــارمــن صعب 
جذور »ايثن آلن« إلى ثمانية عقود في أمريكا عندما 
ـــاع بــابــتــكــار كـــل قطعة 

ّ
كـــان يــقــوم الــحــرفــيــون والـــصـــن

يــدويــا بــدقــة مــتــنــاهــيــة، فــبــدأ االســــم بتقليد وأصـــول 
عريقة أوصلته اليوم ليكون من أكبر األسماء الرائدة 
بــاملــنــازل. تمّسكت الشركة  فــي عالم املــوضــة الخاصة 
ا فريدًا 

ّ
بمبادئها وجذورها األصيلة، فرسمت لها خط

الــتــي كــانــت تعتبر مــن آخر  مــن التصاميم التقليدية 
صيحات املــوضــة فــي فترة انطاقها، والــيــوم أصبح 
هـــذا الــخــط يعتبر تــقــلــيــديــا وذا مــامــح ال تــمــوت مع 

الزمن وراسخة في ذاكرة املوضة.
ــواز اإلدريــــســــي: تـــشـــارك الـــبـــاهـــي فـــي هــذا  ــ ــاف فـ ــ وأضــ
العرض من خال لوحات، وقطع فنية، وتحف، غاية 
فــي الــجــمــال والـــرقـــي، فــحــرصــت »الــبــاهــي« عــلــى جلب 
هذه تصاميم السجاد النادرة الذي يتكلم عن حكاية 
حياكة السجاد من خال القطع املعروضة من مختلف 
املــنــاطــق، كــالــســجــاد اإليــــرانــــي، كــشــمــيــري، الــقــبــائــلــي، 
ــراءة الــســجــاد تــبــدأ مـــن مــعــرفــة مــكــونــات  ــقـ ــه. فـ ــركـ وحـ
حــيــاكــتــه، ورمــــوز وزخــــارف تصاميمه، مــمــا يعطينا 

رؤية ملعرفة صانع السجاد ومنطقة حياكته.

البريطانية، قائمة تضم  جمعت صحيفة »جــارديــان« 
50 لعبة فيديو جيم في تقرير لها، تمثل أفضل قائمة 
الـــ 21.  القرن  ألعاب فيديو جيم تم طرحها منذ بداية 
وجاء ضمن أبرز 10 ألعاب من بني هذه القائمة املطولة، 
املــركــز األول،  البريطانية، فــي  وفقا لخبراء الصحيفة 
لعبة Minecraft املخصصة لعشاق PC gaming، وقد 

طرحت في طورها األول عام 2009.
وتطورت اللعبة خال عامني من طرحها، حتى طرحت 
بنسخة أولــى رسمية في عــام 2011، وقــد ضمت في 
ذلـــك الــوقــت نــحــو 10 مــايــني العـــب حـــول الــعــالــم. وفــي 
الــثــانــي، جـــاءت بقائمة »جـــارديـــان« لعبة فيديو  املــركــز 
جيم Legend of Zelda: Breath of the Wild، التي 
الذكاء  لعبة تعتمد على  طرحت في عــام 2017، وهــي 
الكامل، وفي املركز الثالث جاءت لعبة Dark Souls، وقد 
طرحت في عــام 2011، وتــدور حــول دورة ال متناهية 
من املوت وإعادة البعث من جديد في عالم املوتى. وفي 
 Half-Life املركز الرابع، جاءت بقائمة »جارديان« لعبة

2 التي طرحت في عام 2004، والتي تشهد قتاال أمام 
الخامس  الفضائي. ومــن بعدها جــاءت باملركز  الغزو 
لعبة Wild Hunt :3 The Witcher، والتي طرحت في 
عام 2015، وقد تحولت هذه اللعبة ملسلسل تلفزيوني 
يعرض قريبا بسبب النجاح الكبير الذي حققته. وفي 
املركز السادس، تأتي واحــدة من أشهر ألعاب الفيديو 
 Grand Theft جيم في التاريخ، نسخة 2013 من لعبة
Auto V. ثم جاءت في املركز السابع بقائمة صحيفة 
الــتــي   Halo: Combat Evolved لــعــبــة »جــــارديــــان«، 
طرحت في عام 2001، وهي واحدة من ألعاب الفيديو 
املركز  الفضائيني. وفــي  قــتــاال ضــد  الــتــي تشهد  جيم 
الــتــي طــرحــت فــي عــام   ،2 Portal الــثــامــن جـــاءت لعبة
2011، وتمثل اجتماعا رائعا بني كل من أحــداث لعبة 
Red Dwarf ولعبة Crystal Maze. وفي املركز التاسع 
 BioShock لعبة بقائمة صحيفة »جــارديــان«، جــاءت 
لعبة قتالية شاملة  التي طرحت في عــام 2007، وهــي 
بالقائمة  العاشر جاءت  املركز  النارية. وفي  باألسلحة 
لعبة Bloodborne، التي طرحت في عام 2015، وهي 

لعبة سحر ورعب.

ــهــواتــف الــذكــيــة الــداعــمــة  ــوى ال ــواوي مـــا قـــد يــكــون أقــ ــ تــدشــن هـ
التصاالت الجيل الخامس وأكثرها خصائص في العالم.

لكن مصير الهاتف املحمول في أوروبــا سيتوقف على ما إذا 
الــعــمــاء نظام  أمــريــكــي ملنح  التغلب على حظر  بــمــقــدوره  كــان 

التشغيل الذي يتوقعونه من غوغل.
العماقة هواتفها من  وستعرض شركة االتصاالت الصينية 
لها عن  طــراز »ميت 30« في ميونيخ بأملانيا، في أول كشف 
هــاتــف جــديــد كليا مــنــذ اســتــهــدف الــرئــيــس األمــريــكــي دونــالــد 

ترامب الشركة بحظر على التصدير في مايو.
»التدشني  االتــصــاالت واإلعـــام  وقــال باولو بيسكاتور محلل 

سيحظى بأكبر قدر من املتابعة على اإلطاق«.
وأضــاف »على الرغم من جميع املخاوف التي تحيط بهواوي، 
والــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا، تــظــل الــشــركــة مــقــدامــة ومستعدة 

ملواصلة املضي قدما«.
العالم رهينة  الذكية في  الهواتف  وثاني أكبر شركة لصناعة 
ــــذي يــقــول  ــتــجــاري بـــني واشــنــطــن وبـــكـــني، ال تــداعــيــات الـــنـــزاع ال

املحللون إنه يتحول تدريجيا إلى حرب تكنولوجية باردة.

وتتوقع الشركة أن يكلفها الحظر األمريكي 10 مليارات دوالر.
ــواوي 5 نــقــاط مــئــويــة مــن حصتها الــســوقــيــة في  وخــســرت هــ
أوروبا عقب الحظر األمريكي، على الرغم من تهافت املشترين 
على شراء الهواتف التي تحمل عامتها التجارية داخل الصني.

إطالق عرض فني خاص ألحدث 
التصاميم والقطع الفنية النادرة

دشنه »ايثن آلن« ودار »الباهي«

21 10 ألعاب فيديو جيم في القرن الـ  أهم  هواوي تتعهد بأذكى هواتف »5G«.. ولكن؟

أفالم سينمائية عالمية في صاالت السينما بالدوحة
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صحيفة القيــادة والريــادة

أعلنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية أن الداعية القطري الشيخ د. محمد حسن املريخي، خطيب الجمعة، اليوم، بجامع اإلمام 
محمد بن عبد الوهاب، وسوف يكون محور الخطبة حول »الهجرة دروس وعبر«، ويتناول خالها الحديث عن )تعريف الهجرة، 
الحاجة لتوجيهات الهجرة، واملعاني والعبر من الهجرة(. ودعت وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية جموع املصلني لاستفادة من 
الخطب املعاصرة التي يصدح بها دعاة األمة اإلسامية من أعلى منبر هذا الصرح اإلسامي الكبير بدولة قطر، بموقعه املتميز 
على ربوة عنيزة املطلة على أبرز معالم الدوحة الحديثة، وببنائه العصري املستمد من املعمار التراثي القطري، ومساحته الداخلية 

التي تتسع ألكثر من 30000 مصل، وبمواقف السيارات الفسيحة.

»الهجرة دروس 
وعبر« عنوان 
خطبة اليوم 
بجامع اإلمام

إجازة سعيدةإجازة سعيدة
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