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مذكرة تفاهم بين البلدين

انعقاد الجولة األولى من المشاورات السياسية بين قطر وليتوانيا
عقدت أمــس، فــي العاصمة الليتوانية فيلنيوس الجولة األولـــى من 
املشاورات السياسية بني وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية 

ليتوانيا.
ترأس الجانب القطري في املشاورات السياسية سعادة الدكتور أحمد 
بن حسن الحمادي األمني العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس جانب 

ليتوانيا سعادة السيد نيريس جرماناس نائب وزير الخارجية.
جرى خالل جولة املشاورات السياسية استعراض العالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني وسبل دعمها وتطويرها، باإلضافة إلى عدد 

من القضايا ذات االهتمام املشترك.
كما وقعت دولة قطر وجمهورية ليتوانيا، مذكرة تفاهم بشأن إجراء 
املشاورات السياسية حول القضايا ذات االهتمام املشترك بني وزارتي 

الخارجية في البلدين.
وقع على املذكرة نيابة عن حكومة دولــة قطر سعادة الدكتور أحمد 
بن حسن الحمادي األمني العام لوزارة الخارجية، فيما وقعها نيابة 
عن جمهورية ليتوانيا سعادة السيد نيريس جرماناس نائب وزير 

الخارجية.

فيلنيوس - قنا

18 ديسمبر المقبل تشغيل أول رحلة اعتبارا من 

»القطرية«.. اتفاقية الرمز المشترك 
مع »إنديغو الجوية«

النائب األول لوزير الخارجية الكازاخستاني 
يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرنا

قطر تدين هجوما على قافلة لشركة 
تعدين كندية في بوركينا فاسو

الغانم يختتم زيارته 
إلى إيطاليا وتركيا

وزير الخارجية األردني يجتمع مع سفيرنا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إبرام 
اتفاقية الرمز املشترك مع خطوط إنديغو 
الــجــويــة الــتــي تعتبر أكــبــر شــركــة طــيــران 

في الهند.
ــــى  ــذه االتـــفـــاقـــيـــة الـــخـــطـــوة األولـ ــ ــعـــد هـ وتـ
لتعزيز التعاون بني أفضل شركة طيران 
ــة مــنــخــفــضــة  ــركــ ــــل شــ ــــي الــــعــــالــــم وأفـــــضـ فـ

التكلفة في الهند.
يـــتـــم تــشــغــيــل أول رحــلــة  املــــقــــرر أن  ــــن  ومـ
بموجب االتــفــاقــيــة الــجــديــدة اعــتــبــارا من 
18 ديسمبر املقبل، بينما ســوف تتمكن 
الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة لـــدولـــة قــطــر مـــن وضــع 
رمــزهــا على رحــالت إنديغو بــني الدوحة 

ودلهي ومومباي وحيدر آباد.
وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الــقــطــريــة »نــفــتــخــر بــإطــالق هـــذه الــشــراكــة 
االستراتيجية مع خطوط إنديغو الجوية 
الـــتـــي تــعــد أكـــبـــر شـــركـــة طـــيـــران فـــي أحــد 
أكثر أســواق الطيران نموا على مستوى 
العالم وندرك بأن هذه االتفاقية ستكون 
ــى لــتــعــزيــز الــعــالقــات فيما  الــخــطــوة األولــ
إلــى العمل بشكل وثيق  بيننا، ونتطلع 
لتوحيد الجهود ومــا نمتلكه من قــدرات 
ومـــــــوارد مـــن أجــــل املــســاهــمــة فـــي تــعــزيــز 

تجربة السفر ملسافرينا حول العالم«.
مــن جانبه، قــال السيد رونــوجــوي دوتــا، 

الرئيس التنفيذي إلنديغو »نشهد اليوم 
تــســجــيــل حـــدث تــاريــخــي بـــإبـــرام اتــفــاقــيــة 
شراكة مع إحــدى أشهر شركات الطيران 
في العالم، وســوف يساهم هذا التحالف 
ــي تـــعـــزيـــز عــمــلــيــاتــنــا  ــ ــتــــراتــــيــــجــــي فـ االســ
ــمـــو االقـــتـــصـــاد الـــهـــنـــدي مــن  الـــعـــاملـــيـــة ونـ
خــــالل اســتــقــطــاب املـــزيـــد مـــن الــــــزوار إلــى 
لــفــرص تجارية  الــطــريــق  الــهــنــد، وتمهيد 

وسياحية مبشرة في الدولة«.
ــذه االتـــفـــاقـــيـــة ســيــكــون  ــ وأضــــــــاف »أن هــ
لــن نــدخــر جهدا  الــنــجــاح، حــيــث  حليفها 
لـــالســـتـــمـــرار بــتــقــديــم األفــــضــــل ملــســافــري 
ــقـــطـــريـــة، ال ســيــمــا  الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـ
مــــع ســجــلــنــا املــــشــــرف مــــن حـــيـــث وصــــول 
الــطــائــرات فــي الــوقــت املــحــدد، وخدماتنا 

املميزة والسلسة وأود التأكيد بــأن مثل 
ــيــــات تـــدفـــعـــنـــا لـــالســـتـــمـــرار  ــاقــ ــفــ ــذه االتــ ــ هــ
بعملنا الدؤوب إليجاد أحد أفضل أنظمة 

النقل الجوي عامليا«.
وتسير الناقلة الوطنية لدولة قطر 102 
رحلة أسبوعيا من الدوحة إلى 13 وجهة 
ــــي نـــيـــودلـــهـــي ومـــومـــبـــاي  فــــي الـــهـــنـــد، وهـ
ــتــــســــار  وكــــوتــــشــــي وأحـــــمـــــد آبـــــــــاد وامــــريــ
وبــنــغــالــور وكـــوزيـــكـــود وكــولــكــاتــا وجـــوا 
وحــــــيــــــدر آبــــــــــاد وتــــشــــيــــنــــاي ونــــاجــــبــــور 
وثيروفانانثابورام، كما تشغل القطرية 
للشحن الجوي حاليا 28 رحلة أسبوعيا 
إلـــــى ســـبـــع وجــــهــــات فــــي الـــهـــنـــد، أهــمــهــا 

مومباي وتشيناي وأحمد آباد.

تسلم سعادة السيد شهرت نوريشيف النائب األول لوزير الخارجية بجمهورية 
كازاخستان، أمس، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد عبدالعزيز بن سلطان 

الرميحي سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى كازاخستان.
وتمنى سعادة النائب األول لوزير الخارجية لسعادة السفير التوفيق في مهام 

عمله وللعالقات الثنائية املزيد من التطور والنماء.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف قافلة 
تنقل عمال شركة تعدين كندية في بوركينا فاسو، وأدى إلى سقوط عشرات 
أمــس، موقف دولــة قطر  الخارجية، في بيان  القتلى والجرحى. وجــددت وزارة 
الثابت من رفض العنف واإلرهاب مهما كانت الدوافع واألسباب. وعبر البيان عن 

تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أركــان  الغانم رئيس  الركن )طــيــار( غانم بن شاهني  الفريق  اختتم سعادة 
القوات املسلحة زيارته إلى كل من جمهورية إيطاليا وجمهورية تركيا.

إنــزو فيشارلي رئيس  أول  الفريق  والتقى سعادته في إيطاليا، مع سعادة 
هيئة األركــان املشتركة اإليطالي، وتم منح سعادته وسام الشرف لألركان 
الغانم  الركن )طيار( غانم بن شاهني  الفريق  العليا اإليطالي. وقــام سعادة 

.)NH90( بزيارة مشروع طائرة الهليكوبتر
حضر اللقاء سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد املالكي سفير دولة قطر لدى 
إيطاليا، والعميد الركن )بحري( هالل علي املهندي امللحق العسكري القطري 

في إيطاليا وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة من الجانبني.
كما التقى سعادة الفريق الركن )طيار( غانم بن شاهني الغانم رئيس أركان 
القوات املسلحة، خالل زيارته لجمهورية تركيا، مع سعادة السيد خلوصي 
أول يشار كوالر رئيس األركان  الفريق  التركي، وسعادة  الدفاع  آكار وزير 
التركي، كل على حدة. جرى خالل اللقاءين مناقشة أوجه التعاون العسكري 
آل  السيد سالم بن مبارك  اللقاءين سعادة  الجانبني. حضر  املشترك بني 
الشهواني  الركن محمد راشــد  أنقرة، والعميد  شافي سفير دولــة قطر في 
الــقــوات املسلحة من  امللحق العسكري لــدى أنــقــرة وعـــدد مــن كــبــار ضــبــاط 

الجانبني.

املغتربني في  الخارجية وشــؤون  أيمن الصفدي وزيــر  الدكتور  اجتمع سعادة 
اململكة األردنية الهاشمية، مع سعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني 
سفير دولة قطر لدى األردن. جرى خالل االجتماع استعراض عالقات التعاون 

الثنائي بني البلدين، باإلضافة إلى املواضيع ذات االهتمام املشترك.

نيودلهي - قنا

نور سلطان - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

عمان - قنا

تواصل نقل مساعدات قطر لدعم األشقاء في الصومال

بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد 
املفدى، تواَصل نقل مساعدات دولة قطر لدعم 
الــصــومــال الفيدرالية  األشــقــاء فــي جمهورية 
املتضررين من الفيضانات التي تعرضت لها 

بلدات كاملة جنوبي ووسط البالد.
قـــام صـــنـــدوق قــطــر للتنمية بالتنسيق  فــقــد 
مــع اللجنة الــدائــمــة ألعــمــال اإلنــقــاذ واإلغــاثــة 
واملــســاعــدات اإلنسانية فــي املناطق املنكوبة 
بـــإرســـال دفعة  بـــالـــدول الشقيقة والــصــديــقــة، 
جديدة من املساعدات بلغت 46 طنا من املواد 
املــتــنــوعــة، ليصل إجمالي  الطبية واإلغــاثــيــة 

املـــســـاعـــدات 88 طـــنـــا، نــقــلــتــهــا طـــائـــرة تــابــعــة 
لــلــقــوات الــجــويــة األمــيــريــة الــقــطــريــة، يرافقها 
فريق من مجموعة البحث واإلنــقــاذ القطرية 

الدولية )لخويا(.

ــد رفـــعـــت مـــنـــســـوب مــيــاه  ــار قــ ــ ــطـ ــ ــت األمـ ــانــ وكــ
نهري شبيلي وجــوبــا بجمهورية الصومال 
الفيدرالية، وتسببت في نزوح آالف األسر من 

منازلهم إلى املناطق املرتفعة.

الدوحة - قنا
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تـــقـــام غـــــدا الـــســـبـــت الــنــســخــة الــشــبــابــيــة 
ــة الـــذي  الــثــانــيــة، وُيــعــقــد مــنــتــدى الـــدوحـ
بـــالـــتـــعـــاون  الـــخـــارجـــيـــة  تــنــظــمــه وزارة 
ــوم  ــلـ ــعـ ــر لـــلـــتـــربـــيـــة والـ ــطـ ــة قـ ــسـ ــــع مـــؤسـ مـ
وتنمية املجتمع بمبنى كلية الدراسات 
الـــتـــابـــعـــة  املـــــنـــــارتـــــن«  ــــة »ذو  ــيـ ــ ــــامـ اإلسـ
لجامعة حمد بــن خليفة ويــأتــي تنظيم 
هـــذه الــفــعــالــيــة تــمــهــيــدًا ملــنــتــدى الــدوحــة 
الـــــــــذي ُيـــــقـــــام هـــــــذا الـــــعـــــام تــــحــــت شـــعـــار 
»الــحــوكــمــة فـــي عـــالـــم مــتــعــدد األقـــطـــاب« 
يومي 14 و15 ديسمبر، حيث يستقطب 
ــنـــاع الــســيــاســات  ــادة الــعــالــم وصـ ــ ــرز قـ ــ أبـ
خــــال مــؤتــمــر شـــامـــل عــلــى مــــدى يــومــن 
لــلــنــقــاش حـــول قــضــايــا عــاملــيــة مــعــاصــرة 

وملحة.
ــرز املــتــحــدثــن فـــي الــنــســخــة  ــ ومــــن بـــن أبـ
الشبابية الثانية ملنتدى الدوحة، سعادة 
السيد صاح بن غانم العلي وزير الثقافة 
والــريــاضــة، بجانب متحدثن رئيسين 
وهــم عبدالله إبراهيم السويدي، رئيس 
ــادة  ــ الـــنـــخـــبـــة إلعــ مـــجـــلـــس إدارة شــــركــــة 
تدوير الورق، والعنود الكواري، مناصرة 
قضايا الشباب بمؤسسة التعليم فوق 
الجميع، وأروى السنوسي، مــن جامعة 
جــورجــتــاون فــي قــطــر، وديــنــا الــطــراونــة 
ــانـــجـــروف  ــروع املـ ــشــ ــارك ملــ ــشــ مـــؤســـس مــ
ــر، وحـــمـــيـــدة درزاده مـــنـــاصـــرة  ــ ــــضـ األخـ
لقضايا الشباب بمؤسسة التعليم فوق 
الــجــمــيــع، وخــنــســاء مـــاريـــاو نــاشــطــة في 
ــاقـــات ومــؤســس  مــجــال حــقــوق ذوي اإلعـ
ــزون املــلــيــحــان ســفــيــرة  ــ ــل الــــغــــد«، ومــ ــ »أمـ
الــنــوايــا الحسنة لليونيسف، والــدكــتــور 
مـــحـــمـــد عـــــادلـــــو اخــــتــــصــــاصــــي فـــــي عــلــم 
الــبــيــئــات الــبــحــريــة، ومــحــمــد الــحــوســنــي 
ــة  ــاقــ نـــــاشـــــط وبــــــاحــــــث فــــــي مـــــجـــــال الــــطــ
ــة مــراســلــة  ــدايــ املـــســـتـــدامـــة، ونـــيـــلـــوفـــر هــ
ــة، ورمــيــســاء  بــرنــامــج مـــنـــاظـــرات الــــدوحــ
كاداك سياسية تركية وعضو في مجلس 
األمــة التركي الكبير )البرملان(، وشعيب 
الـــدولـــة  لـــــــوزارة  املــســتــشــار األول  رحـــيـــم 

األفغانية لشؤون السام.

3 قضايا رئيسية
وخــال املنتدى ستتم مناقشة 3 قضايا 
أساسية وهي التغير املناخي: صاحيات 
الــجــيــل الـــقـــادم ومــســؤولــيــاتــه، وســيــاســة 
الــتــعــلــيــم فـــي مــنــاطــق الـــنـــزاع: الــبــحــث عن 
الهوية )تنعقد الجلسة باللغة العربية(، 
واســـتـــئـــصـــال الـــتـــطـــرف مـــن الــــجــــذور: هل 

التعليم هو الحل؟.
وتأتي مناقشة سياسة التعليم بمناطق 
النزاع، في ظل األوضاع الطارئة واألزمات 
طـــويـــلـــة األمـــــــد، يـــتـــصـــدر الــتــعــلــيــم قــائــمــة 
القضايا ذات األولــويــة، ويصبح اختيار 
املــنــاهــج الــدراســيــة مــســألــة مــعــقــدة يمكن 
أن تــعــمــد حــكــومــات الـــــدول املــضــيــفــة إلــى 
أنــهــا قد  بـــدرجـــة كــبــيــرة، غــيــر  تسييسها 
إثـــــارة ملــشــاعــر مجتمعات  تــنــطــوي عــلــى 
الــاجــئــن، فسياسة التعليم قــد تستثير 

حساسيات تتعلق بهوية املرء وثقافته.
ويــعــد الــتــغــيــر املــنــاخــي مــن أهـــم القضايا 
املــــطــــروحــــة خـــــال املــــنــــتــــدى، خـــاصـــة وأن 
ــذه الــقــضــيــة يكتسب بــعــًدا  الــنــقــاش فــي هـ
إلــى الطبيعة امللحة لهذه  جــديــًدا أضــيــف 
الــقــضــيــة، وهــــو بـــعـــٌد مـــدفـــوٌع فـــي الــغــالــب 
بزخم يوفره جيل جديد بات يمسك بزمام 

ــبـــادرة لــلــفــعــل. ومـــن جــهــة أخــــرى تشكل  املـ
غواية التطرف خطًرا يتهدد الشباب على 
نحو خـــاص، ســـواء كــان مــصــدرهــا العرق 
أو الدين أو السياسة. ويمثل التربويون 
العنصر األساسي في الجهود التي تبذل 
في الوقت الراهن لحماية الشباب األكثر 
عرضة للوقوع في براثن التشدد. وفي هذا 
بـــدور محوري  ــدارس  املــ الــســيــاق تضطلع 
فــــي تــعــلــيــم هــــــؤالء الـــشـــبـــاب وتـــزويـــدهـــم 
بمهارات التفكير الناقد ليصبحوا قادرين 
عــلــى الــتــصــدي لــأيــديــولــوجــيــات العنيفة 
بصرف النظر عن خلفياتهم االقتصادية- 

االجتماعية أو الدينية أو العرقية.

حوار المستقبل

يهدف منتدى الدوحة النسخة الشبابية 
قة حول القضايا  إلى إطاق نقاشات معمَّ
الـــراهـــنـــة الــتــي تــهــّم الـــشـــبـــاب، وهــــي تــأتــي 
ــر، مــن  ــة عــــشــ ــعـ ــاسـ ــتـ تـــمـــهـــيـــدًا لــلــنــســخــة الـ
ــة، واملــــقــــرر عــقــدهــا يــومــي  ــدوحــ مــنــتــدى الــ
ـــعـــتـــبـــر هـــذه 

ُ
14 و15 ديــســمــبــر 2019. وت

النسخة الشبابية بمثابة مــنــبــٍر مفتوح 
ــبــــاب وغـــيـــرهـــم مــن  يـــمـــنـــح الــــطــــاب والــــشــ
أفــراد الجمهور فرصة التعبير عن آرائهم 
بــشــأن الــقــضــايــا املــعــاصــرة واملــوضــوعــات 
ذات االهتمام، ما يمنحهم دورًا نشطًا في 

الحوار بشأن املستقبل.
وقـــالـــت ســـعـــادة الــســيــدة لـــولـــوة الــخــاطــر، 

املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
واملدير التنفيذي ملنتدى الدوحة: »يهدف 
مــنــتــدى الـــدوحـــة: الــنــســخــة الــشــبــابــيــة إلــى 
ــنـــحـــهـــم مـــنـــبـــرًا حـــرًا  ــبــــاب ومـ تـــمـــكـــن الــــشــ
الـــعـــام املــاضــي،  فـــي  آرائـــهـــم.  للتعبير عـــن 
أطلقنا النسخة األولى من منتدى الشباب، 
وكانت جهدًا واعيًا لتعزيز ثقافة الحوار 
والنقاش لدى الشباب، وها نحن في هذا 
العام نواصل هذا الجهد عبر موضوعات 
ــــن وشـــبـــاب  ــارعـ ــ ــدة، ومـــتـــحـــدثـــن بـ ــ ــديــ ــ جــ
يتّولون إدارة الجلسات، بما يسمح لهؤالء 
تح لهم الفرصة في السابق 

ُ
الذين ربما لم ت

آرائــهــم«. من جهتها، قالت  أن يعبروا عن 
الــســيــدة مــيــان زبــيــب، الــرئــيــس التنفيذي 
ــن املــهــّم  لـــاتـــصـــال فـــي مــؤســســة قـــطـــر: »مــ
الـــيـــوم فــرصــة التعبير  لــلــشــبــاب  ُيـــتـــاح  أن 
عـــن آرائـــهـــم ووجـــهـــات نــظــرهــم وأفــكــارهــم 
تجاه القضايا املعاصرة، ألنهم قادة الغد 
الــقــادرون  ــاع التغيير فــي املستقبل 

ّ
وصــن

على إحــداث التأثير اإليجابي، وهــذه هي 
الفرصة التي يوفرها لهم منتدى الدوحة: 

النسخة الشبابية«.
وأضـــــــافـــــــت: »يــــعــــكــــس مــــنــــتــــدى الـــــدوحـــــة: 
الــهــام والفاعل  الـــدور  النسخة الشبابية، 
لــلــشــبــاب فـــي تــشــكــيــل املــســتــقــبــل، وأهــمــيــة 
 مـــن أن يــكــونــوا مـــجـــّرد متلقن 

ً
ــك، بــــدال ذلــ

لــهــذا املستقبل. وهـــذا مــا ُيجسد التزامنا 
في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
ــبـــاب مــــن تــوســيــع  املــجــتــمــع بــتــمــكــن الـــشـ

ا من  هم على أن يكونوا جزًء
ّ
مداركهم وحث

 للتحديات الكبرى فــي هــذا العالم، 
ّ

الــحــل
 لذلك«. 

ٌ
ألننا نؤمن بإمكانياتهم وأنهم أهل

وكان منتدى الدوحة في نسخته الشبابية 
األولــى قد أتــاح في العام املاضي الفرصة 
لنخبة من الشباب للتحدث أمــام عدد من 
القادة الذين حضروا أعمال هذا املنتدى، 
وفـــــي مـــقـــّدمـــتـــهـــم ســــعــــادة الـــشـــيـــخـــة هــنــد 
بنت حمد آل ثــانــي، نــائــب رئــيــس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي ملؤسسة قطر، 
وسعادة السيدة لولوة الخاطر، املتحدث 
الــرســمــي بــاســم وزارة الــخــارجــيــة واملــديــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي ملـــنـــتـــدى الـــــدوحـــــة. وتـــنـــاولـــت 
الــجــلــســات الــنــقــاشــيــة عــــددًا مـــن الــقــضــايــا 
واملــــوضــــوعــــات مـــثـــل الـــهـــجـــرة الــجــمــاعــيــة 
ودور وســائــل اإلعـــام ووســائــل التواصل 
االجــتــمــاعــي فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث، حيث 
جــــرت الـــنـــقـــاشـــات بــالــلــغــتــن اإلنــجــلــيــزيــة 
والعربية. وقد جاء الشباب الذين حضروا 
جــلــســات املــنــتــدى مـــن خــلــفــيــات مــتــنــوعــة، 
ــــــاءة حـــول 

َّ
مــــــوا رؤيــــــــة جـــــديـــــدة وبــــــن وقــــــدَّ

املوضوعات التي تناولها املنتدى.
يتطلع املنتدى هذا العام إلى تعزيز القيم 
األســاســيــة ملنتدى الــدوحــة، وهــي الــحــوار 
ــنــــوع، فــــي أوســـــاط  ــتــ والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــ
ــــرح قـــضـــايـــا مــثــل  ــك عـــبـــر طـ ــ الـــشـــبـــاب، وذلــ
الــتــطــرف وتــغــيــر املـــنـــاخ والـــهـــويـــة، بــهــدف 
تعزيز مهارات القيادة لديهم والدفاع عن 

اآلراء.

قطر األولى بالمشاريع االستثمارية في طاجيكستان 

قال سعادة خسرو صاحب زاده سفير 
جمهورية طاجيكستان لدى الدوحة 
الــريــادة على مستوى  إن قطر تحتل 
البلدان العربية في تطوير املشاريع 
االستثمارية في طاجيكستان، مشيدًا 
بقوة العاقة بن البلدين في مختلف 
املجاالت، معلنًا عن افتتاح خط جوي 

بن الدوحة ودوشنبه قريبًا.
ــة  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ واحــــــتــــــفــــــلــــــت ســـــــــفـــــــــارة جـ
طاجيكستان في دولة قطر أمس األول 
بالذكرى الخامسة والعشرين لقبول 
الدستور في جمهورية طاجيكستان 
بمشاركة أعضاء الجالية الطاجيكية 

املقيمة في قطر.
وخـــال كلمته أمـــام الــحــضــور تحدث 
سعادة سفير جمهورية طاجيكستان 
ــة ودور  ــيــ ــمــ ــن أهــ ــ ــر عــ ــطــ ــــي دولـــــــــة قــ فــ
الــدســتــور فــي إقــامــة دولـــة املؤسسات 
الحديثة وضــمــان حــريــات املواطنن 

وممارسات حقوقهم القانونية.
الـــســـفـــيـــر زاده إن جــمــهــوريــة  وقـــــــال 
طاجيكستان بعد نيل استقالها من 
االتحاد السوفيتي عام 1991م كانت 
أمــام مفترق طرق للمضي قدمًا نحو 
إقــامــة دولــــة حــديــثــة ومــجــتــمــع مدني 
حر وديمقراطي يحظى فيه الجميع 

بالحرية واملساواة والعدالة.
وأضـــــــــــاف الــــســــفــــيــــر الــــطــــاجــــيــــكــــي أن 
ــالـــغ الـــعـــنـــايـــة لــتــنــمــيــة  ــــاده تـــولـــي بـ بــ
ــة قــطــر  ــ ــ عـــاقـــاتـــهـــا املـــتـــمـــيـــزة مــــع دولـ
ــن أهـــم  ــ ــا مـ ــ ــاهـ ــ ــبـــرة إيـ ــتـ الـــشـــقـــيـــقـــة مـــعـ
شــركــائــهــا عــلــى الــســاحــتــن الــدولــيــة 
واإلقليمية. موضحًا أن قطر من أوائل 

الــــدول الــعــربــيــة الــتــي أقــامــت عــاقــات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع طــاجــيــكــســتــان فــي 
عــام 1994م ومــنــذ ذلــك الــحــن تتطور 
العاقات الثنائية بن البلدين باطراد 
ــعــــدة ذات االهــتــمــام  عــلــى كـــافـــة األصــ

املشترك، وتحتفل السفارة هذا العام 
الــذكــرى الخامسة والعشرين  بــمــرور 
إلقامة العاقات الطاجيكية القطرية، 
التي ترتكز على األواصــر التاريخية 
والروحية والقيم املشتركة واالحترام 
ــواقــــف وتـــقـــارب  ــادل ووحــــــدة املــ ــبـ ــتـ املـ
وجهات النظر تجاه معظم القضايا 

الدولية واإلقليمية.
وأكـــد السفير زاده أن هــذه العاقات 
ــن صـــات  ــا مــ ــواهــ املـــتـــيـــنـــة تــســتــمــد قــ
األخــــوة الــقــائــمــة بــن قــائــدي البلدين 
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير الباد املفدى، 
ــام عــلــي  ــ وأخــــيــــه فـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس إمــ
ــة  رحــــمــــان. والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن دولـ
ــادة عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــريـ ــ قـــطـــر تــحــتــل الـ

البلدان العربية فــي تطوير مشاريع 
استثمارية في طاجيكستان. كما أن 
ــة قــطــر بــتــوجــيــه مباشر  حــكــومــة دولــ
مـــن قــبــل الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا فـــي الـــدولـــة 
بــادرت ببناء املسجد املركزي الكبير 
الــذي يعتبر أكبر  في مدينة دوشنبه 
جــامــع على مستوى آســيــا الوسطى. 
ومــنــذ فــتــرة وجـــيـــزة تـــم االنــتــهــاء عن 
أعــمــال الــبــنــاء فــي هـــذا املـــشـــروع ومــن 

املقرر أن يتم افتتاحه قريبًا.
وأوضـــــــــــح الـــســـفـــيـــر الــــطــــاجــــيــــكــــي أن 
الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة ســتــقــوم 
بتدشن رحات مباشرة منتظمة بن 
الــدوحــة ودوشنبه قريبًا، األمــر الذي 
ســيــعــود بــالــنــفــع والــتــأثــيــر اإليــجــابــي 
ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــــات الـ ــــاقـ ــعـ ــ عــــلــــى تـــنـــمـــيـــة الـ

واالقتصادية والسياحية بن البلدين 
الشقيقن.

وأضـــاف السفير الطاجيكي أن قطر 
تـــســـتـــضـــيـــف الــــجــــالــــيــــة الـــطـــاجـــيـــكـــيـــة 
التي تتزايد بفضل عاقات التعاون 
الـــوطـــيـــدة بـــن الــبــلــديــن فـــي مختلف 
املجاالت. وبما أن دولة قطر الشقيقة 
أبــنــاء الجنسيات املتعددة  تحتضن 
وتـــلـــتـــقـــي عـــلـــى أرضــــهــــا الـــحـــضـــارات 
ــقــــافــــات املــخــتــلــفــة فـــمـــن دواعـــــي  والــــثــ
الـــجـــالـــيـــة  تــــكــــون  أيــــضــــًا أن  ــا  ــنــ شــــرفــ
ــيـــج  ــنـــسـ ــن الـ ــ ــ ــة جـــــــــــزءًا مـ ــيــ ــكــ ــيــ ــاجــ ــطــ الــ
املجتمعي في قطر لتسهم في مسيرة 
إلـــى جنب  تقدمها وازدهـــارهـــا جنبًا 
ــع األشـــــقـــــاء الـــقـــطـــريـــن واملـــقـــيـــمـــن  ــ مـ

الشرفاء.

رحالت مباشرة بين الدوحة ودوشنبه قريبًا.. السفير الطاجيكي:

¶  جانب من الحضور في االحتفالية  ¶  سعادة خسرو صاحب زاده

¶  عبدالله إبراهيم السويدي

¶  سعادة صالح بن غانم العلي

¶  شعيب رحيم¶  جايثما ويكرامانياكي

افتتاح أكبر مسجد 
بآسيا الوسطى بتمويل 

قطري في مدينة 
دوشنبه قريبا

الدوحة -  

التعليم بمناطق النزاع ومكافحة التطرف أبرز قضايا المنتدى

انطالق النسخة الشبابية لمنتدى الدوحة غدًا 
شوقي مهدي
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ــــوم والــــهــــنــــدســــة  ــلـ ــ ــعـ ــ عـــــقـــــدت كـــلـــيـــة الـ
بــجــامــعــة حــمــد بـــن خــلــيــفــة، مـــؤخـــًرا، 
 لتسليط الضوء على 

ً
 عامة

ً
محاضرة

الجهود التي يبذلها املجتمع العلمي 
العاملي إلنشاء فضاء سيبراني أكثر 

مرونة.
ــرة، الـــتـــي ُعـــقـــدت  وتـــنـــاولـــت املــــحــــاضــ
تــحــت عـــنـــوان »الــتــكــيــف مـــع الــتــهــديــد 
الــكــامــن فــي الــثــورة الــرقــمــيــة« بتاريخ 
31 أكـــتـــوبـــر، الــعــديــد مـــن الــتــهــديــدات 
األمنية التي يفرضها املشهد الرقمي 
املــتــطــور بــاســتــمــرار. ألــقــى املــحــاضــرة 
ــالــــدونــــي، نــائــب  الـــدكـــتـــور روبــــرتــــو بــ
مــديــر عـــام إدارة املــعــلــومــات األمــنــيــة 
ــيــــس مــجــلــس إدارة  اإليـــطـــالـــيـــة، ورئــ
األمن السيبراني اإليطالي، ومؤسس 
ــزا الـــبـــحـــثـــي  ــنــ ــيــ ــابــ ــز ســ ــ ــركـ ــ ــر مـ ــ ــديــ ــ ومــ
ــارات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة وأمــــن  ــبـ ــخـ ــتـ لـــاسـ

املعلومات.
وتطرقت املناقشات إلى الجهود التي 
يبذلها االتــحــاد األوروبــــي وإيطاليا 
ــفــــادة املـــجـــتـــمـــعـــات مــن  ــتــ لـــضـــمـــان اســ
الثورة الرقمية الحالية دون تعريض 
استقرارها ورخائها للخطر. وأثارت 
ــدور  ــول الــ ــذه الــنــقــطــة تــــســــاؤالت حــ هــ
ــذي يــتــعــن عــلــى املــجــتــمــع الــعــلــمــي  ــ الـ
القيام به لتطوير آليات تسهل إقامة 
شـــبـــكـــات وأنــــظــــمــــة مـــعـــلـــومـــات آمـــنـــة 
ــات الحالة  ومــرنــة. كــمــا سلطت دراســ
فها الدكتور بالدوني الضوء 

َّ
التي وظ

عــلــى تــحــديــات أمــنــيــة مــحــددة تــواجــه 
التكنولوجيا الرئيسية.

وسبقت محاضرة الدكتور بالدوني 
ــام بــهــا وفـــد مــن كبار  ــارة الــتــي قـ ــزيـ الـ
صانعي السياسات فــي إيطاليا إلى 
مــؤتــمــر ومــعــرض قــطــر لتكنولوجيا 
ــات واالتــــــصــــــاالت )كــيــتــكــوم  ــومـ ــلـ ــعـ املـ
الــســيــد  الـــوفـــد ســـعـــادة  2019(. وضــــم 
أنــجــلــو تــوفــالــو، وكــيــل وزارة الــدفــاع 
اإليطالية، وسعادة السيد باسكوالي 
سالزانو، السفير اإليطالي لدى دولة 

قطر.
وتحدث الدكتور منير حمدي، عميد 
كلية العلوم والهندسة، بعد الفعالية 
ــال: لـــقـــد كـــــان تـــوقـــيـــت املـــحـــاضـــرة  ــقــ فــ
العامة التي ألقاها الدكتور بالدوني 
مــثــالــًيــا، حــيــث ركـــز مــؤتــمــر ومــعــرض 
كيتكوم على استعراض التكنولوجيا 
ــك تــلــك  ــ الـــثـــوريـــة الـــذكـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
ــعــــزز أفـــضـــل  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــتــــي تــ
ــن الـــســـيـــبـــرانـــي. وقـــد  ــ مـــمـــارســـات األمــ
طور أعضاء املجتمع العلمي العديد 
مـــن تــلــك االبـــتـــكـــارات الــتــكــنــولــوجــيــة، 
وهــي حقيقة تعزز فقط من أهميتها 
املـــــرن. وأود أن  الــســيــبــرانــي  لــلــفــضــاء 
أتــــقــــدم شــخــصــًيــا بــالــشــكــر لــلــدكــتــور 
بـــالـــدونـــي عــلــى اإلســـهـــامـــات الــفــريــدة 
ــــدى املــهــام  الـــتـــي قــدمــهــا لــتــحــقــيــق إحـ
الــعــلــوم والــهــنــدســة،  الرئيسية لكلية 
ــداث تـــأثـــيـــر إيـــجـــابـــي عــلــى  وهـــــي إحــــــ
الصعيد املحلي والعاملي في مجاالت 

العلوم، والهندسة، والتكنولوجيا.

الدوحة  للتنمية ومعهد  وقع صندوق قطر 
لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا أمــــس اتــفــاقــيــة تــعــاون 
ــامـــج فــــي الـــتـــطـــويـــر املــهــنــي  ــرنـ لــتــصــمــيــم بـ
ــيـــة عــن  ــاقـ ــفـ ــيـــذه. وقــــــام بــتــوقــيــع االتـ ــفـ ــنـ وتـ
ــنـــدوق قــطــر لــلــتــنــمــيــة الــســيــد مــنــصــور  صـ
ــعـــام  ــائــــب املــــديــــر الـ ــه الـــدهـــيـــمـــي، نــ ــلـ ــدالـ ــبـ عـ
لــلــخــدمــات املــشــتــركــة، وعـــن معهد الــدوحــة 
لــلــدراســات الــعــلــيــا ســعــادة الــدكــتــورة هند 
ــلــشــؤون اإلداريـــــة  املــفــتــاح نــائــب الــرئــيــس ل

واملالية.
الدوحة  وتنص االتفاقية على قيام معهد 
التطوير املهني  بتصميم وتنفيذ برنامج 
بعنوان »اإلدارة الفعالة للمساعدات الدولية« 
للفترة املمتدة من األول من نوفمبر  وذلــك 

2019 إلى 31 مايو 2020.
وقال السيد منصور الدهيمي، نائب املدير 
ــعـــام لــلــخــدمــات املــشــتــركــة فـــي صــنــدوق  الـ
ــذه االتــفــاقــيــة تــأتــي  قــطــر لــلــتــنــمــيــة: »إن هــ
الــقــدرات فــي مجال  لتعزيز املــعــرفــة وبــنــاء 
التي  الدولية ونتطلع لرؤية ثمارها  التنمية 
ال شــك أنــهــا ستساهم فــي رفـــع الــكــفــاءات 
املــحــلــيــة فــي الـــصـــنـــدوق«. مــن جــانــبــه، قــال 

ــر مـــركـــز  ــديــ ــد الـــصـــحـــن مــ ــريــ الــــدكــــتــــور فــ
ــتـــشـــارات الــتــابــع  االمــتــيــاز لــلــتــدريــب واالسـ
الــعــلــيــا: »إن هــذا  لــلــدراســات  ملعهد الــدوحــة 
الــبــرنــامــج يــأتــي اســتــجــابــة لــرغــبــة قــيــادات 
صـــنـــدوق قــطــر لــلــتــنــمــيــة لــتــعــزيــز الـــقـــدرات 
ــة واملــؤســســيــة ملنتسبيها تحقيقا  ــ اإلداريـ
ألهــدافــهــا، واعــتــمــادا على خــبــرات أســاتــذة 

املعهد ومدربيه«.
وأضـــــــاف الـــصـــحـــن أن الـــبـــرنـــامـــج يــتــكــون 
مـــن عــشــر وحـــــدات تــدريــبــيــة ويــنــفــذ على 
العمل  مــدار ثالثني يوما ويغطي مــجــاالت 
اإلنساني وتقييم برامج املساعدات الدولية 
ــارات اإلداريـــــــــة فــــي الــتــفــكــيــر  ــ ــهـ ــ وتــنــمــيــة املـ
ــادة  ــيــ ــقــ ــ ــي، وال ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــيـــط اإلســ ــتـــخـــطـ والـ
ــق وكـــتـــابـــة  ــريـ ــفـ ــعــــمــــل كـ ــ ــاالت وال ــ ــ ــــصـ ــ واالتـ
املمتد على  البرنامج  التقارير. وسينتهي 
املــشــاركــني في  مــدار سبعة أشهر بتقييم 
القضايا  املــشــورة حــول  البرنامج وتــبــادل 

التي تهم الصندوق والعاملني به.
يـــشـــار إلــــى أنــــه قـــد جــــرى تــوقــيــع مــذكــرة 
تفاهم إطــاريــة بــني املعهد والــصــنــدوق في 
األكــاديــمــي  الــتــعــاون  لتعزيز  يــنــايــر 2018 
واالستفادة من اإلمكانيات املشتركة من 

أجل دعم البحث العلمي.

الفضاء السيبراني المرن
 في محاضرة بـ »حمد بن خليفة«

اتفاقية تعاون بين »قطر للتنمية« 
ومعهد الدوحة للدراسات العليا

لتعزيز المعرفة وبناء القدرات في مجال التنمية الدولية

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

¶ »مسؤولو »قطر للتنمية« و«معهد الدوحة« 

اختتمت أمــس عملية االكــتــتــاب على %75 
ــة »بــــلــــدنــــا« لــلــصــنــاعــات  ــركــ ــم شــ ــهــ ــــن أســ مـ
الغذائية والذي امتد من 27 أكتوبر املاضي 
ــــاري، بـــمـــشـــاركـــة 9  ــــجـ ــتـــى 7 نــوفــمــبــر الـ وحـ
ــــط إقــــبــــال كــبــيــر مــــن املـــواطـــنـــن  بــــنــــوك، وسـ
ــع والــتــطــبــيــقــات  ــواقـ عــلــى االكـــتـــتـــاب عــبــر املـ
اإللــكــتــرونــيــة الــخــاصــة بــالــبــنــوك. وأعــلــنــت 
شركة قطر لإليداع املركزي لــأوراق املالية 
أنها ستقوم بتوفير بيانات املكتتبن في 
أســهــم شــركــة »بـــلـــدنـــا« لــــدى كــافــة شــركــات 
الــوســاطــة، وذلــــك بــعــد االنــتــهــاء مــن عملية 
ــات املــكــتــتــبــن  ــانــ ــيــ ــــام بــ ــتــ ــ االكــــتــــتــــاب واســ
مـــن مـــديـــر اإلصـــــــدار )بـــنـــك قــطــر الـــوطـــنـــي(. 
ــراء يــأتــي  ــ وأوضـــحـــت الــشــركــة أن هـــذا اإلجــ
بهدف تسهيل عملية بيع هذه األسهم على 
املكتتبن ولتوفير الوقت والجهد. وينتظر 
أن يتم االنتهاء من تخصيص أسهم الطرح 
ورد فــائــض مــبــالــغ االكـــتـــتـــاب، إن ُوجــــدت، 
بحلول 21 نوفمبر الجاري، ومن املتوقع أن 
يتم تأسيس الشركة في 26 نوفمبر 2019، 
مــع إدراج أســهــمــهــا فــي بــورصــة قــطــر يــوم 
األربعاء 11 ديسمبر 2019. ووفق ما أشارت 
بــتــفــاصــيــل  إلـــيـــه وثـــائـــق اإلدراج ويــتــعــلــق 
الـــطـــرح يــتــم طـــرح أســهــم الـــطـــرح لــاكــتــتــاب 
بواقع 1.01 ريال قطري لكل سهم )واملؤلف 
مــن القيمة االسمية البالغة 1 ريــال قطري 
لــكــل ســهــم زائــــد تــكــالــيــف الـــطـــرح واإلدراج 

بواقع 0.01 ريال قطري لكل سهم(.

األسهم اإلستراتيجية 

ــا« لــلــصــنــاعــات الــغــذائــيــة  ــدنـ ــلـ وأعـــلـــنـــت »بـ
عـــن نـــجـــاح طــــرح األســـهـــم اإلســتــراتــيــجــيــة 
املــؤلــفــة مــن 437,230,000 ســهــم مــن أسهم 
الـــــطـــــرح، والــــتــــي تــــعــــادل نـــســـبـــة 23% مــن 
الــشــركــة، وتخصيصها  إجــمــالــي رأســـمـــال 

بــالــكــامــل لــلــمــســتــثــمــريــن اإلســتــراتــيــجــيــن 
التالية أسماؤهم: الهيئة العامة للتقاعد 
والــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة 190,100,000 
سهم بنسبة 10% وشركة حصاد الغذائية 
ــم بــنــســبــة  ــهــ ش.م.خ.ق 95,050,000 ســ
5%، وشـــركـــة املـــيـــرة لــلــمــواد االســتــهــاكــيــة 
ش.م.ع.ق 76,040,000 ســهــم بنسبة %4، 
وشــركــة قطر إلدارة املــوانــئ )مــوانــي قطر( 
38,020,000 ســهــم بــنــســبــة 2%، وشــركــة 
ودام الغذائية ش.م.ع.ق 38,020,000 سهم 
بــنــســبــة 2% وذلــــــك بـــإجـــمـــالـــي يـــصـــل إلـــى 
437,230,000 سهم وهو ما يشكل 23% من 

نسبة رأس املال املطروح لإلدراج.
ــمـــرون اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــون  ــثـ ــتـ ــل املـــسـ ــثـ ــمـ ويـ
ــّيـــمـــة، والـــتـــي  ســلــســلــة األمــــــن الـــغـــذائـــي الـــقـ
ــة واملــــوانــــئ  ــيــ ــارات الــــدولــ ــمــ ــثــ ــتــ تـــضـــم االســ
والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
ــيـــراد الـــلـــحـــوم ومــعــالــجــتــهــا، وأخـــيـــرا  ــتـ اسـ
مــحــات الــســوبــر مـــاركـــت. ومـــن بــن هــؤالء 
املــســتــثــمــريــن اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــن، ســيــنــضــم 
إلــى مجلس إدارة شركة »بــلــدنــا« ش.م.ع.، 
ق مــمــثــلــون عــن حــصــاد لــأغــذيــة والهيئة 
العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية، 
ــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ ــي الـ ــ ــد تـــعـــيـــيـــنـــهـــم فــ ــعــ بــ

التأسيسية في 26 نوفمبر 2019.

السهم الممتاز 

بـــوزارة التجارة   
ً
وتمتلك دولــة قطر ممثلة

ــــل شـــركـــة »بـــلـــدنـــا« سهما  والــصــنــاعــة داخـ
ــمـــتـــازا يــتــمــتــع بـــحـــقـــوق خـــاصـــة مــعــيــنــة  مـ
فــي تــعــيــن بــعــض أعــضــاء مــجــلــس اإلدارة 
ــلــــى قــــــــــــرارات مـــعـــيـــنـــة فــي  والــــتــــصــــويــــت عــ
الشركة، باإلضافة إلى حقوق أخــرى وهي 
حــق االعــتــراض على بعض الــقــرارات التي 
تتخذها الشركة من خال الجمعية العامة 
العادية أو الجمعية العامة غير العادية أو 
مجلس اإلدارة، وال يــجــوز للشركة اتخاذ 
ــا لــــم تـــتـــم املـــوافـــقـــة  الـــتـــصـــرفـــات الـــتـــالـــيـــة مــ
عليها مــن قــبــل املــســاهــم املــمــتــاز، وهـــي أي 
دمج أو اندماج يتصل بالشركة أو أي بيع 
آلــي من أصولها، أو حل الشركة،  جوهري 
وكذلك بعض التعديات للنظام األساسي 
للشركة. وباستثناء السهم املمتاز، تحظى 
ــهـــم الــــطــــرح بـــالـــتـــســـاوي بــــــذات املــرتــبــة  أسـ
الــنــواحــي مــع بعضها البعض،  مــن جميع 
بــمــا فـــي ذلــــك حـــقـــوق الــتــصــويــت وحــقــوق 
الحصول على أرباح األسهم وحقوق قبض 

العائد على رأس املال.
ــة »بـــلـــدنـــا« مــــزرعــــة قــطــريــة  ــركـ وتــمــتــلــك شـ
100% وهي واحدة من أكبر مزارع املاشية 
واأللـــــبـــــان فــــي مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج والــــشــــرق 
ــلــــدنــــا« شــمــال  ــة »بــ ــزرعــ األوســـــــــط. وتـــقـــع مــ
مــديــنــة الـــدوحـــة وتــمــتــد عــلــى مــســاحــة 2.4 
مليون متر مربع مع القدرة على استيعاب 
20.000 بقرة، وتوفر بيئة مريحة ومكيفة 
لهم للوصول إلى طاقتهم اإلنتاجية بشكل 

مريح.

بدأ جهاز التخطيط واإلحصاء اإلثنن 
املــاضــي الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي الرئيسي 
ــيـــدان خــال  لــلــبــاحــثــن الــعــامــلــن فـــي املـ
املرحلة األولــى من »تــعــداد قطر 2020« 
ــآت والـــتـــي  ــنـــشـ ــاكـــن واملـ لــلــســكــان واملـــسـ
املــقــبــل 10 نوفمبر  يــــوم األحــــد  ســتــبــدأ 

وتستمر ملدة شهر.
ويــهــدف هـــذا الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي إلــى 
تــحــضــيــر الــبــاحــثــن قــبــل نـــزولـــهـــم إلــى 
امليدان من خال تدريب عالي املستوى 
مع عدد من املتخصصن والخبراء في 
مـــجـــال اإلحــــصــــاء والـــبـــحـــوث املــيــدانــيــة 
بـــجـــهـــاز الـــتـــخـــطـــيـــط واإلحــــــصــــــاء مــمــا 

يضمن فاعلية ودقة سير عملية التعداد 
بكل جوانبها البحثية والتكنولوجية.

أّيــام  الــــدورة ملــدة خمسة  وتستمر هــذه 
وتتضمن مــحــاضــرات نظرية ودروســـا 
عملية فــي أســاســيــات الــعــمــل املــيــدانــي 
وكـــذلـــك الــتــكــنــولــوجــيــا املــســتــخــدمــة في 

عملية التعداد.
وتتوزع املحاضرات والـــدروس لتشمل 
ــنــــزول املـــيـــدانـــي ملــشــروع  ــواحـــي الــ كـــل نـ
التعداد حيث يتضمن التدريب شرحا 
لهيكل املشتغلن ميدانيا وواجباتهم 
ـــن املــقــابــلــة  ــك فـ ــذلــ حـــســـب الـــوظـــيـــفـــة وكــ
املــيــدانــيــة، وإيــضــاحــا للتقسيم اإلداري 
واســـتـــخـــدام الـــخـــرائـــط إلــــى جــانــب آلــيــة 

السير في امليدان وجمع البيانات.

ــبـــي  ــتـــدريـ ــامــــج الـ ــرنــ ــبــ كـــمـــا يـــتـــضـــمـــن الــ
ــرات ودروســــــــــــــا لــــــشــــــروح فــي  ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ مــ
ضــوابــط وتعليمات اســتــخــدام الجهاز 
ي واستيفاء البيانات 

ّ
اإللكتروني الكف

ــج اإللــــكــــتــــرونــــي  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ مــــــن خــــــــال الـ
ـــب عـــمـــلـــي عــلــى  ــدريــ ــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى تـ

ي.
ّ
االستمارة باستخدام الجهاز الكف

ــبــــي  ــتــــدريــ ــــج الــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ويــــــأتــــــي هــــــــذا الـ
الــتــعــداد  انــطــاقــا مــن أهــمــيــة  للباحثن 
وبياناته السيما فــي مــجــاالت الخطط 
التنموية، وتقييم مدى توفر الخدمات 
إلــى كونه املصدر  األساسية باإلضافة 
الرئيسي للمعلومات املتعلقة بحجم 
القوى العاملة إلى جانب توفيره إلطار 

متكامل ألسر املجتمع.

الـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــعـــلـــيـــم  أصـــــــــدرت وزارة 
العالي تعميما للمدارس أمــس طالبت 
ــفــــات الــقــطــريــن  ــفـــن واملــــوظــ فـــيـــه املـــوظـ
الــعــاوة االجتماعية  لــبــدل  املستحقن 
بإحضار املستندات املطلوبة في موعد 
أقــصــاه قــبــل الــخــمــيــس املــقــبــل، وتشمل 
ــــب  ــادة تـــفـــاصـــيـــل راتـ ــ ــهـ ــ ــنــــدات شـ ــتــ املــــســ
حديثة للزوج والــزوجــة وشهادة زواج 

حديثة أو إعالة )للمطلقة(.
ــن الـــــــوزارة  وقــــــال الــتــعــمــيــم الــــصــــادر عــ
أمـــس: »بــنــاء عــلــى قــانــون إدارة املـــوارد 
املــدنــيــة رقــم )15( لسنة 2016  البشرية 
والئـــحـــتـــه الــتــنــفــيــذيــة وتــطــبــيــقــا لحكم 
ــادة )19( مـــن الــائــحــة والـــتـــي تنص  املـــ
عــلــى )إذا كــــان الــــزوجــــان مـــن مــوظــفــي 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة أو الــجــهــات الــتــي 
تمول موازنتها من الدولة أو الشركات 
الــتــي تساهم فيها  لــلــدولــة أو  اململوكة 
بنسبة تزيد على 50% من رأس مالها، 

فـــتـــمـــنـــح الـــــعـــــاوة االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــفــئــة 
يــعــول أوالده ملـــن يستحق  مـــتـــزوج أو 
مــنــهــمــا الـــعـــاوة األعـــلـــى ويــمــنــح اآلخـــر 
العاوة بفئة أعــزب. كما تمنح املطلقة 
الــعــاوة االجــتــمــاعــيــة بفئة مــتــزوج إذا 

كانت حاضنة ألوالدها«.
وقالت الــوزارة: حرصا من الــوزارة على 
تــوفــيــق أوضـــــاع املــوظــفــن واملــوظــفــات 
ــدل الــــعــــاوة  ــ ــريـــن املـــســـتـــحـــقـــن بــ ــقـــطـ الـ
االجــتــمــاعــيــة حــتــى تــتــطــابــق مـــع املــــادة 
املــذكــوره تقرر ضــرورة إحضار شهادة 
لــلــزوج/الــزوجــة  تفاصيل راتـــب حديثة 
وشــهــادة زواج حــديــثــة وشــهــادة إعــالــة 

حديثة )للمطلقة( قبل 14 نوفمبر.
وفــي عــدم إحــضــار املستندات املطلوبة 
في املوعد املحدد أعاه سيتم تخفيض 
العاوة االجتماعية بفئة )أعزب( لحن 

إحضار املستندات املطلوبة.
: »بناء على 

ً
قــائــا الـــوزارة  واختتم بيان 

اســـتـــيـــفـــاء املـــســـتـــنـــدات املـــطـــلـــوبـــة ســيــتــم 
مــنــح الــــعــــاوة االجــتــمــاعــيــة املــســتــحــقــة، 
لهذا نهيب بجميع املوظفن املستحقن 
مــن فئة املــتــزوجــن أو مــن يــعــول أوالده، 
ــيـــم املـــســـتـــنـــدات  ــلـ ــة تـــسـ ــ ــرعـ ــ ضـــــــــــرورة سـ
املطلوبة إلدارة املدرسة لتعديل الوضع 
املالي فيما يخص العاوة االجتماعية«.

75 % من أسهمها »بلدنا« تختتم االكتتاب العام على 
23 % لمساهمين إستراتيجيين 9 بنوك.. وتخصيص  بمشاركة 

»التخطيط واإلحصاء« يدرب الباحثين
 المشاركين في »تعداد قطر 2020«

التعليم تصدر تعميما لبدل العالوة االجتماعية للقطريين

تنطلق األحد المقبل وتستمر لمدة شهر

األربعاء المقبل آخر موعد لتقديم المستندات لتوفيق أوضاعهم



05 تقــــــارير
Issue No 1286 - Friday 8 November 2019

العدد 1286
الجمعة 11 ربيع األول 1441 هـ ــ 8 نوفمبر 2019

املــتــداولــة عبر  بلغ إجمالي قيمة األســهــم 
شركات الوساطة املرخصة لدى بورصة 
قطر خالل الفترة من مطلع العام الجاري 
وحتى نهاية أكتوبر املاضي 126.5 مليار 
ــــال عــلــى 17 مــلــيــار ســهــم وتــنــفــيــذ 2.6  ريـ
مــلــيــون صــفــقــة، وفــــق تــحــلــيــل »لــوســيــل« 
لبيانات نشرة تعامالت شركات الوساطة 
الصادرة عن بورصة قطر، والتي أظهرت 
ــنـــي  ــــواذ شــــركــــة بــــنــــك قــــطــــر الـــوطـ ــــحـ ــتـ ــ اسـ
للخدمات املالية QNB FS على 30% من 
قيم األســهــم املــتــداولــة، واســتــحــواذ شركة 
املــالــيــة على 51% من  لــــأوراق  املجموعة 
كــمــيــة األســـهـــم املـــتـــداولـــة و45% مـــن عــدد 

الصفقات املنفذة خالل الفترة.
ــنـــي  وتــــــصــــــدرت شــــركــــة بــــنــــك قــــطــــر الـــوطـ
الــقــائــمــة من   QNB FS املــالــيــة لــلــخــدمــات 
حيث قيمة األسهم املتداولة وبلغت 38.2 
مــلــيــار ريــــال وتــلــتــهــا املــجــمــوعــة لــــأوراق 
املالية بـ 33.6 مليار ريال، ثم شركة البنك 
التجاري للخدمات املالية CBQ FS بنحو 
15.5 مليار ريال، ورابعًا حلت شركة قطر 
املــالــيــة بنحو 11.7 مليار ريــال،  لــــأوراق 
ثــم األهــلــي للوساطة بأسهم قيمتها 10 
مليارات ريـــال، ثــم داللــة للوساطة بنحو 
9.1 مليار ريــال، وتلتها شركة مجموعة 
ــتـــداوالت على  بـ االســـتـــشـــارات الخليجية 
أسهم بلغت قيمتها 4 مليارات ريــال، ثم 
لـــأوراق املالية بنحو 2.4 مليار  العاملية 
ريـــــال، وأخـــيـــرا جــــاءت شــركــة اإلســالمــيــة 

لأوراق املالية بملياري ريال.
وعلى صعيد ترتيب الشركات مــن حيث 
عـــدد األســـهـــم، تــصــدرت شــركــة املجموعة 
لأوراق املالية بتداوالت على 8.66 مليار 
ثـــم شـــركـــة QNB FS بــنــحــو 2.54  ســـهـــم، 
مليار سهم ثم شركة قطر لأوراق املالية 
بــنــحــو 1.4 مــلــيــار ســـهـــم، وتــلــتــهــا شــركــة 
داللــة للوساطة بنحو 1.37 مليار سهم، 
وCBQ FS بـ 1.09 مليار سهم. وبالنسبة 
لــلــصــفــقــات املـــنـــفـــذة فــــجــــاءت املــجــمــوعــة 
لأوراق املالية على رأس القائمة وبفارق 
كبير بعد تنفيذها 1.165 مليون صفقة 
ألــــــف صـــفـــقـــة و ـــ 319.5  ــ بـ  QNB FS ــم ــ ثـ

ألـــف صــفــقــة، واألهــلــي  بـــ 306.6   CBQ FS
للوساطة بنحو 186.5 ألف صفقة.

تنشيط التداوالت 
مــن جانبه يــرى املحلل املــالــي أحــمــد عقل 
ــة قــطــر بــحــاجــة لــتــفــعــيــل مــزيــد  أن بـــورصـ
من األدوات التي تعمل على تنشيط قيم 
وأحجام التداوالت، واستغالل أن بورصة 
قطر تضم مجموعة مــن أفــضــل الشركات 
على صعيد الربحية واستدامة اإليــرادات 
والتوزيعات النقدية املغرية، وأشـــار إلى 
الــســوق مــا زال يمكنه استقبال املزيد  أن 
الــتــي تشجع إدراج منتجات  مــن األدوات 
جديدة مثل صناديق املؤشرات وغيرها، 
ــات املــــالــــيــــة مــثــل  ــدمــ ــخــ ــى الــ ــ ــة إلــ ــافــ ــاإلضــ بــ
صانع السيولة والتداول بالهامش، التي 
مــن شأنها دعــم قيم وأحــجــام الــتــداوالت، 
وكذلك دعــم االتجاه الفني للمؤشر العام 
الــتــي  الــــجــــديــــدة  ــة. إن األدوات  ــبـــورصـ ــلـ لـ
تطرحها هيئة قطر لأسواق املالية تمثل 

فـــرصـــة ذهــبــيــة لـــشـــركـــات الـــوســـاطـــة البــد 
وأن تعمل على استغاللها، خاصة وأنها 
تــصــب فـــي صــمــيــم عــمــلــهــا وتــمــثــل فــرصــة 
لها لتعظيم تواجدها داخل السوق ودعم 
إيراداتها. وأشار عقل إلى أن بورصة قطر 
لــديــهــا الــعــديــد مـــن املـــحـــفـــزات اإليــجــابــيــة 
التي يمكن أن تعمل بالتوازي مع األدوات 
الجديدة وتشكل عامل حفز قوي لبورصة 
أنــظــار املؤسسات  بــاتــت محط  الــتــي  قطر 
الــعــاملــيــة الــكــبــرى، وبــالــتــالــي يــتــم تطوير 
وتحديث منظومة القوانني والتشريعات 
لــتــتــمــاشــى مـــع هــــذا الـــزخـــم الــكــبــيــر على 
صعيد قيم صافي الشراء واالستثمارات 
الــقــويــة الــتــي بــاتــت املــؤســســات األجنبية 

تعمل على ضخها داخل السوق.

المنتجات المالية الجديدة 

وتعمل هيئة قطر لــأســواق املالية على 
تــشــجــيــع شـــركـــات الـــوســـاطـــة عــلــى تبني 
املـــزيـــد مـــن املــنــتــجــات املــالــيــة والــخــدمــات 
ــــدر  الــــجــــديــــدة واملــــســــتــــحــــدثــــة، حـــيـــث أصـ
مجلس إدارة هيئة قطر لأسواق املالية 
ــو املــــاضــــي الــــقــــرار رقـــم  ــايـ مــطــلــع شـــهـــر مـ
الــخــدمــات  )5( لسنة 2019 بــشــأن »نــظــام 

الــذي يأتي ضمن تطوير النظام  املالية« 
لتعزيز النهوض بقطاع سوق رأس املال 
آلية ممارسة األعمال  في الدولة وتنظيم 

املتعلقة باألوراق املالية.
ويعتبر هذا النظام محفزا ملزاولة أنشطة 
الــخــدمــات املــالــيــة املــنــصــوص عــلــيــهــا في 
املــــادة رقـــم )4( مــنــه، بــعــد الــحــصــول على 
ــن الـــهـــيـــئـــة،  ــ الـــتـــرخـــيـــص الـــــــــالزم بــــذلــــك مـ
الــجــهــات املختصة  الــنــظــام جميع  ويــلــزم 

الخاضعة لرقابة الهيئة بتنفيذه.
الــنــظــام بمتطلبات  بـــهـــذا  الــعــمــل  ويـــأتـــي 
ــل فـــيـــمـــا يـــخـــص رأس املـــــــال املـــطـــلـــوب  ــ أقــ
عـــن الـــنـــظـــام الـــســـابـــق وفــــي إطـــــار تحفيز 
ــي بـــورصـــة  ــة فــ ــيـ ــالـ ــز الـــســـيـــولـــة املـ ــزيـ ــعـ وتـ
قطر، واستقطاب وتشجيع االستثمارات 
ــــم وتــحــســني  األجـــنـــبـــيـــة واملـــحـــلـــيـــة فــــي دعـ
ــاء بــنــوعــيــة الــخــدمــات  ـــقــ املــنــافــســة، واالرتـ
املــقــدمــة للمتعاملني بــســوق رأس  املــالــيــة 
ــادة  ــ ــــى زيـ ــــؤدي إلـ ــا يــ ــري، وبـــمـ ــطـ ــال الـــقـ ــ املــ
تــنــافــســيــة االقــتــصــاد الــقــطــري ويــزيــد من 
مــعــدالت الــنــمــو االقــتــصــادي بـــه، ويحقق 

رؤية قطر الوطنية 2030.
ووفــقــا لــلــنــظــام فــإنــه البـــد ملــنــح ترخيص 
ــات املــــالــــيــــة مــن  ــدمــ ــخــ ــة الــ مـــــزاولـــــة أنـــشـــطـ
ــتـــرخـــيـــص لــــعــــدد مــن  ــفـــاء طــــالــــب الـ ــيـ ــتـ اسـ
الــــشــــروط، مــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بـــــرأس املـــال 
ــكـــون الـــحـــد األدنـــــــى فــيــه  ــذي يـ ــ املــــدفــــوع الــ
ــــني ريـــــال  ــــاليـ لـــلـــوســـيـــط الـــتـــنـــفـــيـــذي 3 مـ
ــــاليـــــني ريـــــال  الــــتــــقــــاص 10 مـ ولــــوســــيــــط 
ــال، كما  الــشــامــل 20 مليون ريـ وللوسيط 
ــــرأس مــــال شــركــات  يـــكـــون الـــحـــد األدنـــــى لـ
ــرى الــتــي يــرخــص  ــ الــخــدمــات املــالــيــة األخـ
ــة جــمــيــع أنـــشـــطـــة الـــخـــدمـــات  ــزاولـ ــمـ لـــهـــا بـ
ــداول  ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــطــ ــشــ ــا عـــــــدا أنــ ــمــ ــيــ ــة )فــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ املـ
ــراض األوراق  ــتــ بــالــهــامــش وإقـــــــراض واقــ
املالية وأنشطة شراء وبيع األوراق املالية 
لصالح الغير وللشخص نفسه وصانع 
السوق ومزود السيولة(، 25 مليون ريال.

تستعد شركة العاملية لألوراق املالية لتصفية أعمالها، وإيقاف التداول 
عبرها يوم الثالثاء 12 نوفمبر الجاري، وذلك وفقا ملا تم نشره مؤخرًا 
على موقع بورصة قطر بأنه باإلشارة إلى قرار الجمعية العمومية غير 
املالية بتاريخ 9 سبتمبر 2019 بحل  لــألوراق  العاملية  العادية للشركة 
التصفية مــن قبل املصفي  ثــم تقديم خطة  الشركة وتصفيتها، ومــن 
إلى هيئة قطر لألسواق املالية بتاريخ 24 سبتمبر 2019، حيث وافقت 
أكتوبر 2019. وبــنــاًء على ذلك  التصفية بتاريخ 16  الهيئة على خطة 
سيكون يوم الثالثاء املوافق 12 نوفمبر 2019 آخر يوم للتداول للشركة 
العاملية لألوراق املالية مع العلم بأن آخر يوم للشراء عبر الشركة العاملية 

سيكون يوم الخميس 7 نوفمبر 2019 )3 أيام قبل يوم اإلغالق(.
وخالل الشهور العشرة األولى من العام الجاري شهدت الشركة تنفيذ 

50.76 ألف صفقة على 286 مليون سهم وتبلغ قيمة األسهم املتداولة 
عبر الشركة خالل تلك الفترة 2.4 مليار ريال وهو ما يشكل 1.9% فقط 

من قيمة األسهم املتداولة عبر كافة شركات الوساطة.
يذكر أن قائمة الشركات املرخصة لنشاط الوساطة لدى بورصة قطر 
تبلغ 9 شركات هي شركة مجموعة بنك قطر الوطني للخدمات املالية 
للوساطة،  املالية وشــركــة داللـــة  لـــألوراق  QNB FS وشــركــة املجموعة 
ــتــجــاري لــلــخــدمــات االســتــثــمــاريــة CBQ IS وشــركــة  وشـــركـــة الــبــنــك ال
للوساطة اإلسالمية وشركة األهلي  املالية وشركة داللــة  لــألوراق  قطر 
لــلــوســاطــة وشـــركـــة الــعــاملــيــة لـــــألوراق املــالــيــة ومــجــمــوعــة االســتــشــارات 
الشركة سيتقلص  املالية، ومــع إغــالق  لـــألوراق  الخليجية واإلســالمــيــة 

العدد إلى 8 شركات.

126.5 مليار ريال األسهم المتداولة
عبر شركات الوساطة في 10 شهور

QNB FS تتصدر قائمة القيمة والمجموعة األعلى من حيث عدد األسهم

محمد السقا

تقـــــــارير

¶  متداولون داخل إحدى شركات الوساطة - تصوير عمرو دياب

¶  أحمد عقل

ــيـــم الــــــتــــــداوالت فــي  انـــخـــفـــضـــت قـ
بورصة قطر خــالل شهر أكتوبر 
املاضي بنسبة 21.8% عند 4.71 
مــلــيــار ريـــــال، مــقــابــل 6 مــلــيــارات 
ــر املـــــاضـــــي.  ــبـ ــمـ ــتـ ــبـ ريــــــــــال فــــــي سـ
ــام الـــــــتـــــــداول فــي  ــ ــجــ ــ ــغــــت أحــ ــلــ وبــ
أكتوبر 1.61 مليار سهم، مقارنة 
بــــ 2.34 مــلــيــار ســهــم فـــي الــشــهــر 

السابق له، بتراجع %31.12. 
ونفذ في الشهر املاضي 111.54 
ألــف صفقة، بانخفاض %24.41 
عــــــن مــــســــتــــواهــــا فــــــي ســبــتــمــبــر 
السابق عند 147.56 ألف صفقة. 

وعــلــى صعيد أداء املــؤشــر خالل 
الــــشــــهــــر املــــــاضــــــي فــــقــــد تــــراجــــع 
بنسبة 1.72% ليغلق تعامالت 
ــــي عـــنـــد الــنــقــطــة  ــــاضـ ــتــــوبــــر املـ أكــ
10188.97، فــاقــدًا 178.11 نقطة 
عــن مستويات سبتمبر السابق 
ــة الـــســـوقـــيـــة  ــمـ ــيـ ــقـ لــــــه. وبـــلـــغـــت الـ
لأسهم املتداولة بنهاية الشهر 
املــــاضــــي 563.428 مـــلـــيـــار ريــــال 
)156.330 مــلــيــار دوالر(، مقابل 

ــال )159.479  574.778 مــلــيــار ريـ
مليار دوالر( في سبتمبر 2019، 

بتراجع شهري %1.97.
 وشكلت 3 قطاعات عامل الضغط 
الرئيسي على أداء املؤشر العام 
ــا الــتــأمــني  ــهــ الـــشـــهـــري عـــلـــى رأســ
بـــ  الـــصـــنـــاعـــة  ـــ 9.22%، ويـــلـــيـــه  بــ
الـــخـــدمـــات والــســلــع  ثــــم   ،%5.82
االســـتـــهـــالكـــيـــة بــنــســبــة %2.50، 
فــيــمــا ارتــفــع 4 قــطــاعــات تقدمها 
العقارات بـ 2.18%، ويتبعه النقل 
بـ 0.85%، ثم البنوك والخدمات 
ـــ %0.37  بــ ــيـــة واالتـــــصـــــاالت  ــالـ املـ
ــوالـــي. وشــهــد  ــتـ الـ و0.35% عــلــى 
ــع 27  ــ ــراجــ ــ ــي، تــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــر املـ ــ ــــوبـ ــتـ ــ أكـ
بـ  سهمًا تقدمها العامة للتأمني 
24.57%، فيما ارتــفــع 17 سهمًا 
على رأســهــا الــرعــايــة بـــ %17.80، 
بــيــنــمــا اســتــقــر ســهــمــا الــســيــنــمــا 
والــخــلــيــجــي عــنــد مستوياتهما 
بختام سبتمبر املاضي البالغة 
2.20 ريــــــــال، و1.20 ريــــــال عــلــى 

الترتيب.

مليار ريال تداوالت   4.71
األسهم خالل أكتوبر الماضي 

% 21.8 تراجعت بنسبة 

50.76 ألف صفقة عبر »العالمية« منذ بداية العام 
تستعد لتصفيتها الثالثاء 12 نوفمبر
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13 عامًا من التميز وطرح األفكار

مؤتمـر إثـــراء المستقبـل.. 
قمة اقتصادية لصانعي القرار ورجال األعمال

بــجــانــب الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة الــتــي تــنــاقــش فــرص 
ــام، يــضــم املــؤتــمــر  ــقـــدم لــــأمــ ــتـ الـــشـــرق األوســــــط والـ
6 جــلــســات رئــيــســيــة تــنــاقــش الــعــديــد مــن القضايا 
ــتـــحـــديـــات الــتــي  فــــي الــــشــــرق األوســـــــط والـــعـــالـــم والـ
تواجه االقتصاد العاملي والتحول في السياسات 
ومــواجــهــة العوملة وغيرها مــن القضايا املختلفة. 
وفي الجلسة األولى للمؤتمر ستتم مناقشة كل من 
الــتــي تــواجــه املنطقة، والحملة  الــكــبــرى  التحديات 
االنتخابية األمــريــكــيــة 2020 ونتائجها امللموسة 

على املستقبل االقتصادي للشرق األوسط.
فــــي 3 أوراق عــمــل  تــبــحــث  الـــثـــانـــيـــة  الـــجـــلـــســـة  أمـــــا 
وهـــي الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة لــلــتــحــول االقــتــصــادي، 
ــات املـــتـــحـــدة، وتــأثــيــر  ــواليــ وإيـــــــران فـــي مـــواجـــهـــة الــ
ذلـــك اقــتــصــاديــا وســيــاســيــا عــلــى املــنــطــقــة، و»املــــدن 
الكبرى ستؤدي إلى تغيير الشرق األوسط وشمال 
الثالثة تقدم أوراق لتجيب  إفريقيا«. وفي الجلسة 
عــن تــســاؤالت مــثــل هــل املــزيــد مــن الــعــمــل اآلســيــوي 
سيغير الشرق األوســط؟ وتبني ريــادة األعمال في 
الــشــرق األوســــط وشــمــال إفــريــقــيــا، هــل عـــاج شــاٍف 
أم ترياق وهمي؟، باإلضافة لتداعيات تغير املناخ 
على الطاقة واالقتصاد في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا.
وفــــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي لــلــمــؤتــمــر بــالــجــلــســة الــرابــعــة 
ستتم مناقشة قضايا مثل: العاقات االقتصادية 
الصينية الشرق أوسطية: التوجهات والتطورات 
ــة الــســوريــة عــلــى األوضــــاع االقــتــصــاديــة  وأثـــر األزمــ
في الشرق األوســط وأوروبـــا، والنمو الكلي وخلق 
الوظائف في الشرق األوسط وشمال إفريقيا. بينما 
تناقش الجلسة الخامسة أوراق عمل مثل تركيا 
وتحدياتها االقتصادية، والذكاء االصطناعي من 
الــســيــاســات األوروبـــيـــة تجاه  أجــل املنفعة وتغيير 

الشرق األوسط والتداعيات على اقتصاد املنطقة.
أما الجلسة الختامية للمؤتمر )الجلسة السادسة( 
ــي، الـــتـــحـــول فــي  ــ فـــتـــطـــرح 6 قـــضـــايـــا رئــيــســيــة وهــ
املــرأة في االقتصاد، هل هو  أفريقيا عبر مشاركة 
نــمــوذج لــآخــريــن؟، وهــل يمكن لروسيا بضعفها 
االقتصادي أن تقوم مقام أمريكا كوسيط للسلطة 
فــي الــشــرق األوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا؟ بــاإلضــافــة 
لــقــضــيــة الـــتـــعـــايـــش والــــتــــعــــاون كـــونـــهـــا مــحــركــات 
اقتصادية لنظام إقليمي، والقومية في مواجهة 
الـــعـــوملـــة، أيــهــمــا يـــقـــدم األفـــضـــل بــالــنــســبــة لــلــشــرق 
األوســـط وشــمــال إفــريــقــيــا، واالقــتــصــاد السياسي 
غير الرسمي عبر الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
األسباب والنتائج، وكيفية تحول الشرق األوسط 
نحو مصادر الطاقة النظيفة مع ضمان حصول 
ــاواة  ــســ ــن الـــطـــاقـــة واملــ ــ الــجــمــيــع عـــلـــى الـــطـــاقـــة وأمــ

االجتماعية.

قضايا العالم

ــســتــقــبــل االقــتــصــادي للشرق 
ُ
يــقــدم مــؤتــمــر إثــــراء امل

ــــط، مــنــذ انــطــاقــه فــي 2006 وخـــال 13 عاما  األوسـ
نظرة شاملة للقضايا الساخنة في املنطقة والعالم. 
وتــضــم هـــذه الــقــمــة االقــتــصــاديــة ضــيــوفــا هــم نخبة 
الــبــارزة مــن اقتصاديني،  ُمتمّيزة مــن الشخصيات 
وخــــبــــراء وبـــاحـــثـــني وأكـــاديـــمـــيـــني ورجــــــال األعـــمـــال 
أنــحــاء العالم للتعبير  الــقــرار مــن جميع  وصانعي 
ــرؤى بــشــأن اآلفـــاق  ــ عــن آرائـــهـــم وتـــبـــادل األفـــكـــار والـ
املستقبلية ملنطقة الشرق األوسط والبحر األبيض 

املتوسط في املجال االقتصادي.
ويعتبر هــذا الــحــدث االقــتــصــادي الــدولــي مــن أبــرز 
املؤتمرات على مستوى العالم في مجال القضايا 
ــات االقـــتـــصـــاديـــة  ــديـ ــتـــحـ ــغـــيـــرات والـ ــتـ واألمــــــــور واملـ
الراهنة إقليميا ودوليا، وسيشهد بحث ومناقشة 

العديد من أوراق العمل في هــذا السياق من خال 
ــنـــدوات والـــحـــوارات والــحــلــقــات  جــلــســات الــعــمــل والـ

النقاشية ومداخات املشاركني.
ويــعــقــد املـــؤتـــمـــر فـــي ظـــل ظـــــروف صــعــبــة ومــعــقــدة 
تصاعدت فيها األزمـــات والتحديات حــول العالم، 
وتشير تــقــاريــر املــؤســســات الــدولــيــة إلــى أن مؤشر 
الــنــمــو ملــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
إلــى األداء املنخفض في نمو الناتج املحلي  يشير 
اإلجــمــالــي، إذ سجلت أدنـــى مــعــدالت نــمــو مــن بني 
بلدان الدول النامية، وقد بلغ متوسط معدل نموها 

أقل من متوسط املعدل العاملي.
وخــال تاريخ املؤتمر الــذي تنظمه اللجنة الدائمة 
لــتــنــظــيــم املـــؤتـــمـــرات الــتــابــعــة لـــــــوزارة الــخــارجــيــة، 
 )CMED( بالتعاون مع مركز تنمية الشرق األوسط
جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، ناقش العديد 
من القضايا الرئيسية في املنطقة مثل أمن الطاقة 
وتـــأثـــيـــر الــــشــــرق األوســـــــط عـــلـــى الــــســــوق الــعــاملــيــة، 
وشملت النسخة السابقة من املؤتمر العام املاضي 
ــلــحــة 

ُ
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــقــضــايــا الــحــيــويــة امل

وذات األهمية البالغة بالنسبة ملستقبل املنطقة، 
الــعــديــد مــن الجلسات وورش العمل  تــوزعــت على 
امــتــدت على مــدى يــومــني ومنها على سبيل  الــتــي 
املــثــال: املستقبل االقــتــصــادي لــلــدول اآلســيــويــة في 
الــشــرق األوســـط )الــيــابــان، الهند، الــصــني(، والقوى 
ــا وســــــوريــــــا، واملـــــــرأة  ــيـ ــركـ اإلقـــلـــيـــمـــيـــة الــــجــــديــــدة، تـ
فـــي الــخــلــيــج والــــشــــرق األوســـــــط، تــأثــيــر الــضــرائــب 
الجمركية على اقتصادات اإلقليم، توظيف الشباب 
والرفاهية، الشرق األوسط املتغّير، القوى العظمى 
في الشرق األوســط، االنتخابات األمريكية املقبلة، 
سياسة الهجرة: ثنائية أم متعددة األطراف؟، األمن 

السيبراني والنظام العاملي الجديد.

■ البروفيسور ستيفن سبيغل

شوقي مهدي

تقاريـــــــــر

ــاء  ــع الــثــاثــاء واألرب ــة يــومــي  ــدوح تستضيف ال
ــراء املستقبل  ــ املقبلني فــعــالــيــات مــؤتــمــر إث
االقتصادي للشرق األوســط في نسخته الرابعة 
عشرة بمشاركة واسعة محليًا وخارجيًا، بتنظيم 
من اللجنة الدائمة لتنظيم املؤتمرات بــوزارة 
الخارجية بالشراكة مع مركز تنمية الشرق األوسط 

)CMED( بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس.
وسيفتتح النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر إثراء 
املستقبل االقتصادي سعادة السيد علي شريف 
العمادي وزير املالية، بمشاركة كل من سعادة 
جويس باندا الرئيس السابق لجمهورية ماوي، 
وسعادة السيد إدوارد سيكونا وزيــر االقتصاد 
بجمهورية مالطا، والبروفيسور ستيفن سبيغل 
ــط بجامعة  ــ ــشــرق األوس مــديــر مــركــز تنمية ال
كاليفورنيا لوس أنجلوس، والدكتور هاني فندقلي 

من بوتوماك كابيتال.

الطاقة والتحول االقتصادي واألزمات بالمنطقة أبرز قضايا النسخة الحالية من المؤتمر

»إثراء المستقبل« يعكس انفتاح قطر على القضايا 
التي تعزز النهوض االقتصادي بالمنطقة 

الــــ 13 املاضية  املــؤتــمــر خـــال النسخة  ســاهــم 
بــمــنــاقــشــة الـــعـــديـــد مـــن الــقــضــايــا فـــي املــنــطــقــة 
ويـــعـــكـــس املـــؤتـــمـــر انـــفـــتـــاح دولـــــــة قـــطـــر عــلــى 
ــة إلـــى  ــيــ ــرامــ الـــقـــضـــايـــا واألفـــــكـــــار الــــجــــديــــدة الــ
ــيــــس لــهــا  ــز الــــنــــهــــوض االقـــــتـــــصـــــادي لــ ــزيــ ــعــ تــ
وحدها بل ملنطقة الشرق األوســط ككل، فهي 
بــاتــت نــمــوذجــا يــحــتــذى بــه فــي مــجــال التنوع 
االقــتــصــادي، فضا عــن االهــتــمــام الـــذي توليه 
للقضايا التي ستتم مناقشتها خال فعاليات 

املؤتمر.
وســلــط املــؤتــمــر الــضــوء على الــقــدرات الهائلة 
التي يمتلكها الــشــرق األوســـط، وأنــه يجب أال 
تعتمد هذه املنطقة على النفط فقط بل يجب 
عليها تنويع اقتصادها، والتفكير في الدخول 
ــــدرات  ــقـ ــ بــــمــــجــــاالت مـــهـــمـــة أخـــــــرى كـــتـــنـــويـــع الـ
ــام  ــمـ ــتـ ــديــــدة واالهـ ــاعـــات جــ ــنـ ــلـــدخـــول فــــي صـ لـ

بــقــضــايــا األمـــن الــســيــبــرانــي وتــنــويــع الــقــدرات 
اإلبداعية والخاقة وتبني نهج جديد من أجل 

تحقيق التنوع االقتصادي.

7 جلسات رئيسية

ــة الـــســـابـــقـــة ملـــنـــتـــدى إثــــــراء  ــنـــســـخـ نـــاقـــشـــت الـ
املستقبل االقــتــصــادي لــلــشــرق األوســــط فــي 7 
جلسات رئيسية العديد من قضايا املنطقة من 
بينها تأثير الضرائب الجمركية واالتجاهات 
اقــتــصــادات املنطقة، والتي  االقــتــصــاديــة على 
ــبــــراء مـــؤســـســـات اقــتــصــاديــة  تـــحـــدث فــيــهــا خــ
الــعــالــم، بــاإلضــافــة لجلسة  مختلفة مــن حـــول 

خاصة عن االنتخابات األمريكية.
ــاور  ــة مـــحـ ــة ثــــاثــ ــيـ ــانـ ــثـ ونــــاقــــشــــت الـــجـــلـــســـة الـ
ــة الـــســـيـــاســـة  ــابـ ــتـــجـ ــــي اسـ أســــاســــيــــة تـــتـــمـــثـــل فـ

اإلقليمية لتحول التجارة العاملية والتحديات 
ــقــــوى الــعــظــمــى فـــي الــشــرق  ــة، والــ ــاديـ ــتـــصـ االقـ
األوســـــــط، بــجــانــب مـــحـــور األمـــــن الــســيــبــرانــي 

والنظام العاملي.
ــار املــزيــفــة كــانــت أحـــد مـــحـــاور الجلسة  ــبـ األخـ
الثالثة للمؤتمر بعنوان التغلب على األخبار 
املفبركة وجلسة حــول املستقبل االقــتــصــادي 
للقوى اآلسيوية في الشرق األوســط، وجلسة 
توظيف الشباب والرفاهية في الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا.
الرابعة فتناولت سياسة الهجرة  أما الجلسة 
)ثــنــائــيــة أم مــتــعــددة األطــــــراف( بــيــنــمــا نــاقــش 
املحور الثاني إعادة إعمار سوريا بعد الحرب 
ـــرى( وتــحــديــات تــواجــه  )الـــحـــرب بــوســائــل أخــ
تــركــيــا. ونــاقــشــت الــجــلــســة الــخــامــســة مــحــاور، 
دور ريادة األعمال الناشئة في تعزيز السام، 

ــيـــاســـات الـــرئـــيـــس تـــرامـــب  وكــيــفــيــة تــغــيــيــر سـ
الشرق األوسط واملنطقة، ومحور دبلوماسية 
الصحة العاملية، كونها أداة فعالة للسياسة 

الخارجية للشرق األوسط.
وفي الجلسة السادسة تمت مناقشة محور ما 
وراء قاعة الدراسة وأثر التعليم على التطرف 
واألمن والتنمية، ومحور فاعلية الدول الكبرى 
والــصــغــرى بــاإلضــافــة ملــحــور كيفية مساهمة 

التفاهم الدولي في النجاحات االقتصادية.
ــــي الــجــلــســة األخــــيــــرة لــلــمــنــتــدى شــخــصــت  وفـ
ــة لـــلـــتـــحـــول  ــيــ ــاســ ــيــ مـــــحـــــور الــــديــــنــــامــــيــــة الــــســ
ــــرق األوســـــــــط وشـــمـــال  ــــشـ ــــي الـ ــادي فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
إفريقيا، واالستثمار في التمكني االقتصادي 
للمرأة، وما الذي يعنيه فعليا في إقليم الشرق 
إفــريــقــيــا، ومستقبل تجنيد  األوســــط وشــمــال 

املقاتلني األجانب في العالم اإلسامي.

■ النسخة السابقة من المؤتمر

■ علي شريف العمادي
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10274.6 نقطة أغلق عند مستوى 

مؤشر البورصة يتراجع هامشيا وسط نمو بالسيولة

شهدت جلسة أمس استمرار الضخ القوي للسيولة عبر املؤسسات األجنبية 
الوحيد بنهايتها وبلغت قيمته 54.2 مليون  الــشــراء  التي سجلت صافي 
ــال، بينما جـــاء صــافــي الــبــيــع األكــبــر عــبــر املــؤســســات الــقــطــريــة بنحو  ريــ
الخليجيون بنحو 5.2 مليون ريـــال ثم  األفــــراد  40 مليون ريـــال وتــاهــا 
املؤسسات الخليجية بصافي بيع قيمته 4.9 مليون ريال واألفراد األجانب 
الجلسة  القطريون بأقل صافي بيع بنهاية  األفـــراد  3.8 مليون ريــال، أخيرا 

وبلغت قيمته أقل من 400 ألف ريال.
الشراء و61.5% من  القطريون على 42.4% من نسب  وخــال جلسة أمس استحوذ املساهمون 
نسب البيع، واستحوذ املساهمون الخليجيون على 3.4% من نسب الشراء و8.1% من نسب البيع، 

واستحوذ املساهمون األجانب على 54.2% من نسب الشراء و30.4% من نسب البيع.

المؤسسات األجنبية تضخ
54.2 مليون ريال في جلسة  

لقطة

5.8 ألف صفقة 62.5 مليون سهم متداول عبر تنفيذ 

ارتفعت قيم التداوالت خالل جلسة أمس بنسبة 
إلــــى 211.4 مــلــيــون ريــــــال، بينما  لــتــصــل   %31
تقلصت الكميات بنسبة 30% إلى 62.5 مليون 
ســهــم، ونــمــت الــصــفــقــات املــنــفــذة خـــالل الجلسة 

بنسبة 33% لتصل إلى 5782 صفقة.
وذكــــــرت الـــنـــشـــرة الــيــومــيــة لــلــبــورصــة أن قــطــاع 
الــذي شهد تــداول 19  البنوك والخدمات املالية، 
مليونا و432 ألفا و107 أسهم بقيمة 117 مليونا 
و624 ألفا و134.723 ريــال نتيجة تنفيذ 2030 
صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 6.02 نقطة، أي ما 
نسبته 0.15% ليصل إلى 4 آالف و057.68 نقطة.

كـــمـــا ســـجـــل مـــؤشـــر قـــطـــاع الــــخــــدمــــات والــســلــع 
االستهالكية، الــذي شهد تــداول 5 ماليني و446 
ألــفــا و709 أســهــم بقيمة 24 مليونا و270 ألفا 
تــنــفــيــذ 714 صــفــقــة،  ــال نــتــيــجــة  ــ و819.593 ريــ
ــا نسبته  بـــمـــقـــدار 19.32 نــقــطــة، أي مـ ارتـــفـــاعـــا 

0.23% ليصل إلى 8 آالف و511.84 نقطة.
الــذي شهد تداول  بينما سجل قطاع الصناعة، 
بــقــيــمــة 36  ألــفــا و409 أســهــم  22 مــلــيــونــا و342 
مليونا و627 ألفا و799.832 ريال نتيجة تنفيذ 
1222 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.61 نقطة، أي ما 

نسبته 0.26% ليصل إلى ألفني و964.96 نقطة.
ــــذي شهد  كــمــا ســجــل مـــؤشـــر قـــطـــاع الـــتـــأمـــني، الـ
تداول 5 ماليني و697 ألفا و573 سهما بقيمة 14 
مليونا و063 ألفا و902.830 ريال نتيجة تنفيذ 
323 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.24 نقطة، أي ما 

نسبته 0.35% ليصل إلى ألفني و686.03 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 
6 ماليني و112 ألفا و465 سهما بقيمة 5 ماليني 
و809 آالف و682.402 ريـــال نتيجة تنفيذ 303 
نــقــطــة، أي ما  بــمــقــدار 5.63  ارتـــفـــاعـــا  صــفــقــات، 

نسبته 0.38% ليصل إلى ألف و479.55 نقطة.
بينما سجل مؤشر قطاع االتصاالت، الذي شهد 
تداول مليونني و176 ألفا و382 سهما بقيمة 9 
ماليني و001 ألف و137.260 ريال نتيجة تنفيذ 
1068 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.94 نقطة، أي ما 

نسبته 0.21% ليصل 923.78 نقطة.
وســجــل مــؤشــر قــطــاع الــنــقــل، الـــذي شــهــد تـــداول 
مليون و281 ألفا و435 سهما بقيمة 3 ماليني 
ألــفــا و555.740 ريـــال نتيجة تنفيذ 122  و947 
صــفــقــة، انــخــفــاضــا بــمــقــدار 0.71 نــقــطــة، أي ما 

نسبته 0.03% ليصل إلى ألفني و620.46 نقطة.

31 % نموًا بقيم التداوالت 
211.4 مليون ريال إلى 

األسهم الخاصة
األسهم الخاصة في الشؤون املالية، هي فئة من فئات األصول التي تتكون من سندات األسهم في الشركات 
العاملة التي لم يتم تداول أسهمها في البورصة. االستثمار في األسهم الخاصة في معظم األحيان ينطوي 
املــال املعد  العاملة. ويرتفع رأس  املــال في شركة عاملة أو شــراء إحــدى الشركات  إمــا على استثمار رأس 

لألسهم الخاصة من االستثمار املؤسسي.
وهناك طائفة واسعة من أنواع وأنماط من األسهم الخاصة واملصطلح equity يحمل معاني مختلفة وفقا 

لكل بلد.
من بني اإلستراتيجيات األكثر شيوعا لاستثمار في األسهم الخاصة شراء كافة األسهم والحصص، رأس 
 mezzanine النصفي املال  النامي، االستثمارات distressed investments، رأس  املال  املغامر، رأس  املال 
capital، في عملية شراء ألسهم نموذجية، تشتري شركة االستثمارات الخاصة تشتري حصة مسيطرة 
من شركة قائمة أو كبيرة. وهــذا يختلف عن رأس املــال االستثماري أو نمو رأس املــال االستثماري، الذي 

تستثمر شركة األسهم الخاصة في الشركات الصغيرة، ونادرا ما تحصل على أغلبية مسيطرة.

دليل المستثمر
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االفراد القطريين

المؤسسات القطرية

االفراد الخليجيين

المؤسسات الخليجية

األفراد األجانب

المؤسسات األجنبية

(بالمليون لاير)صافي قيمة التداول من حيث الجنسية

أغــلــق املـــؤشـــر الـــعـــام لــبــورصــة قــطــر بنهاية 
أمـــس عــنــد مــســتــوى 10274.6 نقطة  جــلــســة 
بــنــســبــة 0.11%، وســـط نــمــو على  مــتــراجــعــا 
مـــســـتـــوى الـــســـيـــولـــة والــــصــــفــــقــــات، وتــقــلــص 
املــتــداولــة، وتسجيل رسملة  كميات األســهــم 
السوق خسائر بنحو 700 مليون ريال لتبلغ 

بنهاية الجلسة مستوى 568.5 مليار ريال.
وشــــهــــدت الـــتـــعـــامـــالت تــــراجــــع 4 قــطــاعــات 
بــــ 0.26%، ويــلــيــه  الــصــنــاعــة  عــلــى رأســـهـــا 
االتصاالت بـ 0.21%، ثم البنوك والخدمات 
املالية بواقع 0.13%، والنقل 0.03%، بينما 
ارتــفــعــت 3 قــطــاعــات تــقــدمــهــا الـــعـــقـــارات بـ 
0.38%، والتأمني 0.34%، وأخيرًا البضائع 

بـ %0.23.
وسجل مؤشر العائد اإلجمالي انخفاضا 
بمقدار 19.92 نقطة، أي ما نسبته %0.11 
ليصل إلى 18906.05 نقطة، وسجل مؤشر 
بـــورصـــة قــطــر الـــريـــان اإلســـالمـــي الــســعــري 
ارتــفــاعــا بمقدار 4.28 نقطة، أي مــا نسبته 
إلــى 2306.06 نقطة، وسجل  0.19% ليصل 
مــــؤشــــر بــــورصــــة قـــطـــر الـــــريـــــان اإلســــالمــــي 
ارتــفــاعــا بمقدار 7.28 نقطة، أي مــا نسبته 
إلــى 3926.52 نقطة، وسجل  0.19% ليصل 
املــتــداولــة انخفاضا  مــؤشــر جميع األســهــم 

نــقــطــة، أي مــا نسبته %0.09  بــمــقــدار 2.74 
ليصل إلى 3032.12 نقطة.

وفي جلسة أمــس، ارتفعت أسهم 29 شركة 
وانــخــفــضــت أســعــار 12 شــركــة وحــافــظــت 4 

شركات على سعر إغالقها السابق.
وتصدر سهم شركة قطر للسينما القائمة 
الخضراء مرتفعا بنسبة 9.09% وتاله سهم 
أعــمــال بنسبة 4.13% ثــم سهم التحويلية 

الــخــلــيــج  ــم ســـهـــم  ــ ــــالهـ بـــنـــســـبـــة 3.89% وتـ
ثـــم البنك  بــنــســبــة %2.89  املــرتــفــع  الــدولــيــة 
تـــصـــدر سهم  بــيــنــمــا  بــنــمــو %2.5،  األهـــلـــي 
العامة للتأمني القائمة الحمراء متراجعا 
ثـــم صــنــاعــات قــطــر بنسبة  بــنــســبــة %2.46 
1.33% والــطــبــيــة بنسبة 1.33% واملــالحــة 
بنسبة 0.94% ثم مسيعيد املتراجع بنسبة 

.%0.77

مؤشرات الجلسة

40.745.711.8% 9.1
قطاعات سجلت ارتفاعا 
بقيادة العقارات والتأمني

مليار ريال تراجع 
رسملة السوق خال الجلسة

مليون ريال تداوالت 
»QNB« متصدر السيولة

مليون سهم تداوالت 
»أعمال« متصدر الكميات

 نمو »السينما« 
متصدر األسهم املرتفعة

0.84 % مكاسب 
المؤشر العام األسبوعية 

سجل املؤشر العام نموًا على صعيد محصلة تداوالت األسبوع بنسبة 
0.84% ليغلق عند النقطة 10274.56، رابحًا 85.59 نقطة عن مستويات 

األسبوع املاضي املنتهي في 31 أكتوبر املاضي.
وبلغت القيمة السوقية لألسهم املتداولة في نهاية التعامات 568.535 
البالغ  املــاضــي  ــال، بنمو 0.91% عــن مستواها فــي األســبــوع  مليار ريـ

563.428 مليار ريال.
بـ  املالية  البنوك والخدمات  العام نمو 3 قطاعات تقدمها  ودعــم املؤشر 
1.37%، ويليه البضائع بـ 0.72%، ثم الصناعة 0.69%، بينما تراجعت 4 
قطاعات تقدمها النقل بنسبة 1.03%، والعقارات 0.86%، ثم االتصاالت 

0.55%، وأخيرًا التأمني %0.48.
بـ %9.09،  السينما  ارتفاع 27 سهمًا على رأسها  التعامات  وشهدت 

فيما تراجع 16 سهمًا تقدمها الطبية بـ 14.53%، واستقرت 3 أسهم.
بـ %14.94  السيولة  إذ تراجعت  التداوالت فقد تباينت،  وعلى مستوى 

عند 878.34 مليون ريال، مقابل 1.03 مليار ريال باألسبوع السابق.
ونفذ في األسبوع الجاري 22.52 ألف صفقة، مقابل 22.67 ألف صفقة 

في األسبوع املاضي، بانخفاض %0.67.
الكميات بنسبة 30.55% عند 433.73 مليون  ارتفعت  املــقــابــل،  وفــي 
سهم، مقارنة بـ 332.45 مليون سهم في األسبوع املنتهي بـ 31 أكتوبر 

املاضي.

أداء قطاع العقارات خالل جلسة أمس

محمد السقا
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الشركة القطاع
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قيمةعدد األسهم
األسهم »ريال«

عدد 
الصفقات

سعر 
االفتتاح

أعلى
سعر

أدنى 
سعر

سعر 
اإلغالق

السعر 
المتوسط

التغير عن 
اإلغالق 
السابق
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QNB
المصرف

التجاري
بنك الدوحة

األهلي
الدولي

الريان
الخليجي

*)QFC( األول
اإلجارة

داللة
قطر وعمان

المجموعة اإلسالمية القابضة

زاد
الطبية

السالم
الرعاية

السينما
قطر للوقود

ودام
مجمع المناعي

الميرة

التحويلية
األسمنت

صناعات قطر
المستثمرين
كهرباء وماء

أعمال
الخليج الدولية

مسيعيد
استثمار القابضة

قامكو

المالحة
مخازن
ناقالت

قطر
الدوحة
العامة

الخليج التكافلي
اإلسالمية

المتحدة للتنمية
بروة

إزدان القابضة
مزايا قطر

Ooredoo
فودافون قطر

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاعات

نشرة التــداول اليومية 07 - 11 - 2019

15,421
3,833,764
179,001
279,282

110
716,471
150,857
155,701
116,102

48,408
193,166

1,069,957
87,351

149,872
11,775,536
3,085,687
1,986,454
1,818,957
2,127,021

1,483,011
0

114,695
4,098,367

1,500

277,141
619,663

4,751,780
463,881

123,949
118,470

1,039,016

212,824.800
2,248,485.008

72,394.905
2,454,275.520

264.000
15,990,220.240

976,637.760
483,409.490

1,832,307.870

168,875.760
1,113,227.990

11,136,759.190
144,655.050

2,447,571.550
8,425,836.137
5,412,986.910
5,079,228.750
961,141.424

1,737,517.071

4,574,936.130
0.000

270,839.730
9,207,701.970

10,425.000

مؤشرات القطاعات 

األكثر نشاطا من حيث الكمية األكثر نشاطا من حيث القيمة

الكمية باألسهمالقيمة بالريال القطري

االتصاالتالصناعةالبنوك الخدمات

أعمال

الريان

إزدان 

الخليج التكافلي

الطبية

QNB
الدولي اإلسالمي

مصرف الريان

وقود

صناعات قطر

11,775,536

5,209,444

4,751,780

4,098,367

3,833,764

45,676,973.46

25,827,599.45

20,079,256.51

15,990,220.24

11,136,759.19

العقارات النقلالتأمين
% -0.03 % -0.21 % 0.38 % 0.35 % -0.26 % 0.23 % 0.15

المؤشر العام

نقطة
10274.6

التغير

 نقطة
10.8-

نسبة التغير

% 0.11-
رسملة السوق

568.5
مليار ريالمليار ريال

0.7-

كمية األسهم

62.5
%مليون سهم

30-
عدد الصفقات

5782
% صفقة

33

29124
شركة
45

صناعات 
قطر

الطبية المالحة العامة مسيعيد
للتأمين

% % % %% -1.33 -1.33 -0.94 -0.77-2.46

األكثر انخفاضًا

البنك السينما
األهلي

الخليج 
الدولية

التحويليةأعمال

%% % %% 9.092.50 2.89 4.133.89

أداء األسهم

األكثر ارتفاعًا

راء
شـــ

تعامالت المساهمين
ع

يــ
ب

األجانب

القطريون

الخليجيون %3.4

%42.4

%30.4

%8.1
%61.5
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ذات تصميم أنيق وجذاب

101 وحدة فندقية و4 مطاعم يضم 

»ناصر بن خالد« تطرح مرسيدس-
بنز CLA كوبيه الجديدة في قطر

فندق »سوق الوكرة« يستضيف أول 
جولة استكشافية لإلعالميين والمؤثرين

طــرحــت شــركــة نــاصــر بـــن خــالــد لــلــســيــارات، الــوكــيــل 
املعتمد ملرسيدس-بنز في قطر، سيارة مرسيدس-بنز 
CLA كوبيه الجديدة في قطر، حيث تتوفر في صالة 

عرض مرسيدس-بنز على طريق سلوى.
أنظمة  الجديدة بالكثير من   CLA وتــم تزويد سيارة
الحلول  الــذكــيــة لتوفر مجموعة متنوعة مــن  التحكم 
ــرائــعــة، بــــدءًا مــن نــظــام MBUX الــــذي يــتــعــرف على  ال
أوامر التشغيل من خالل اإليماءات ويجهز املقصورة 
الــداخــلــيــة بــخــصــائــص ذكــيــة، مــن خـــالل تقنية الــواقــع 
املباشرة  للمالحة وفهم األوامــر الصوتية غير  املعزز 
الذي   ENERGIZING COACH التوجيه إلــى نظام 
يقدم توصيات لتعزيز الراحة حسب املالءمة الفردية. 
 فــيــمــا يتعلق 

ً
ــة كــمــا تــتــوفــر بــهــا تــفــاصــيــل أكــثــر بـــراعـ

بــالــكــفــاءة اإليــروديــنــامــيــكــيــة والــوظــائــف الــجــديــدة التي 
 Intelligent Drive الــســائــق بــاقــة مــســاعــدة  تضمها 
ُيبرز  الــذي  التصميم   عن 

ً
الذكية«. هذا فضال »القيادة 

املــمــدود وعناصر  الكوبيه بشكله  السيارة  شخصية 
املقببة  السيارة بجوانبه  التصميم مثل غطاء محرك 
 .

ً
القوية أو لوحة السيارة الخلفية التي تم خفضها قليال

وبهذا فإنها أنصفت الطراز السالف لها وأثبتت أنه كان 
بحق بداية بزوغ نجم جديد في عالم التصميم.

وقــــال ســعــادة الــشــيــخ فــالــح بــن نــــواف آل ثــانــي، مدير 
الــعــمــلــيــات بــقــطــاع الـــســـيـــارات فـــي مــجــمــوعــة شــركــات 
ناصر بن خالد: »نفتخر في ناصر بن خالد للسيارات 
أن نكون من أوائــل الشركات التي تطرح هذه السيارة 
الــجــديــدة. ومـــع مــرســيــدس-بــنــز CLA كــوبــيــه نرتقي 
آفــاق جديدة، حيث تضم  إلــى  املدمجة  السيارات  بفئة 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن خــصــائــص الــتــحــكــم الـــذكـــي في 
السيارة. ويعكس هذا األمر التزامنا الدائم في أن نكون 
التي تناسب رغبات  الــطــرازات  السباقني لطرح أحــدث 

عمالئنا القيمني«.

ــر الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع  ــديـ ــاب الـــفـــقـــي، املـ ــهـ ــال إيـ ــدوره قــ ــ ــ ب
الــســيــارات بمجموعة شــركــات نــاصــر بــن خــالــد: »لقد 
تـــطـــورت الــنــســخــة الــجــديــدة مـــن CLA بــطــريــقــة ذكــيــة 
وأصبحت أكثر عاطفية وأكثر رياضية عن سابقتها. 
رسي 

ُ
وباإلضافة إلى أنظمة التشغيل الجديدة، فإنها ت

الفئة. ونحن  عالمات فارقة ومعايير جديدة في هــذه 
على ثقة بأن هذه السيارة ستحظى بإعجاب العمالء 
الــراغــبــني بقيادة ســيــارة فــاخــرة وريــاضــيــة فــي الوقت 
أربعة  الكوبيه من  نفسه بفضل ميزاتها وتصميمها 
التي  التصاميم االستثنائية  أبـــواب. ولقد شكلت هــذه 
طــرحــتــهــا مــرســيــدس-بــنــز إضــافــة قــيــمــة إلـــى محفظة 

السيارات املتنوعة من العالمة التجارية الرائدة«.

أبعاد مذهلة

تأسر سيارة CLA الجديدة رباعية األبــواب نظر َمن 
يراها بفضل تصميمها األنيق الجذاب، كما أنها تضع 
’النقاء  الجديدة للخطوط األساسية لتصميم  املعايير 
الحسي sensual purity‘. كما تتميز بأبعادها املذهلة 
املــحــرك  التصميم األول: غــطــاء  تــعــكــس خــطــوط  الــتــي 
الــطــويــل املــمــدود، والــحــيــز الــزجــاجــي املــدمــج، والــقــاعــدة 
 GTاملـــكـــشـــوفـــة، و الـــعـــجـــالت  أقــــــواس  الــعــريــضــة ذات 
الخلفي النموذجي و’الخط الجانبي الذي يشبه زجاجة 
الــقــوي. باختصار، تمتلك سيارة  املميز  الكوكاكوال‘ 
CLA كوبيه اإلمكانات التي تؤهلها ألن تصبح أيقونة 

التصميم الحديث.
الــطــويــل املمتد  الــخــط  املــمــتــازة مــن  التوليفة  ال شــك أن 
 CLA ــواب الــتــي بـــدون إطـــار تمنح ــ فـــوق الــنــوافــذ واألبـ
التي ال تخطئها  األنيقة  الرياضية  كوبيه شخصيتها 
العني. يشكل الجزء األمامي الجزء الالفت للنظر حيث 
الــقــرش ويضم غطاء  أنــف سمكة  لــأمــام مثل  ينحدر 
 ممتدًا عليه جوانب مقببة تبرز عناصر 

ً
محرك طويال

القوة بالسيارة.

اســتــضــاف فــنــدق ســــوق الــــوكــــرة، املــــاذ املــفــضــل في 
مدينة الوكرة للبعد عن ضوضاء املدينة، أول جولة 
استكشافية لإلعاميني واملؤثرين اجتماعيًا تخللها 
حفل عشاء لتعريفهم على مزايا الفندق وإمكاناته 
والــخــدمــات التي يوفرها لضيوفه وزواره مــن قطر 
والعالم. ومن خال العرض الذي اشتمل على شرح 
تفصيلي اطلع الحضور على أبرز الخدمات الراقية 
التي يوفرها الفندق للضيوف والـــزوار من عائات 
وسائحني ورجــال أعمال وذلك بفضل موقعه املميز 
فــي قــلــب ســـوق الــوكــرة املــطــل عــلــى شــواطــئ الخليج 
العربي وبعده 20 دقيقة عن وســط مدينة الدوحة، 
باإلضافة إلى تسليط الضوء على الوحدات الفندقية 
ــغــــرف واألجـــنـــحـــة  واملـــــرافـــــق املـــمـــيـــزة مـــثـــل أنــــــــواع الــ
املتعددة املساحات والتي صممت بإتقان لتجمع بني 
تراث وثقافة وحضارة دولة قطر من جهة والتصميم 

املعاصر من جهة أخرى.
واستكشف الحضور مستوى الخدمات التي يوفرها 
الفندق، من خــال الجوالت التعريفية التي قــام بها 
أعـــضـــاء فـــريـــق الــعــمــل، لــلــتــعــرف عــلــى جـــوهـــر فــنــدق 
ســـوق الـــوكـــرة بــقــســمــيــه الــشــمــالــي والــجــنــوبــي، كما 
استمعوا إلى شرح تفصيلي حول كافة املرافق التي 
يضمها مثل النادي الصحي واملطاعم املميزة وغرف 

االجتماعات.
ــدق ســــــوق الـــــوكـــــرة والـــــــــذي يـــتـــألـــف مــن  ــنــ ــم فــ ويــــضــ
املــنــازل التاريخية القديمة والــتــي تم  مجموعة مــن 
الــحــفــاظ عليها، 101 وحـــدة فندقية تــتــوزع مــا بني 
غرف وأجنحة بمساحات مختلفة، وبفضل املمرات 
الــداخــلــيــة يــمــكــن إغــــاق الــعــديــد مـــن الـــغـــرف إلنــشــاء 
مناطق خاصة باملجموعات والعائات الكبيرة من 

أجل توفير الخصوصية املطلقة.
باإلضافة إلى ذلك، يقدم فندق سوق الوكرة تجارب 
ــة الـــطـــعـــام مـــن خــــال 4 مــطــاعــم،  ــذواقــ اســتــثــنــائــيــة لــ
حــيــث يــوفــر مــطــعــم »جـــرنـــني« تشكيلة مــتــنــوعــة من 
املـــأكـــوالت املــســتــوحــاة مـــن مــطــابــخ الـــشـــرق األوســـط 
والبحر األبيض املتوسط على مدار اليوم، باإلضافة 
ملحطات الطهي الحي، ومن جهة أخرى يشكل تراس 
»مرخان« العربي املوقع املثالي لاستمتاع بمنظر 

غروب الشمس من التراس املطل على الخليج.
كما يقدم مطعم »إمشوط« للضيوف الفرصة للتلذذ 
ــاق اآلســـيـــويـــة املــتــنــوعــة،  ــبــ بــأشــهــى الــنــكــهــات واألطــ
ــنــــدوري،  ــاب تــ ــبـ ــى كـ ــ بــــــدءًا مــــن الـــســـوشـــي وصـــــــواًل إلـ
ولألشخاص الذين يفضلون تناول وجبات صحية 
وخفيفة حصة أيضًا، إذ يمكنهم تناول الطعام في 
الــطــابــق الــعــلــوي والــتــمــتــع بــمــنــاظــر الــســوق الــقــريــب 
بـــني رحــــاب تــــراس »مـــحـــادق« الــــذي يــقــدم مجموعة 
متنوعة مــن األطــبــاق الــعــاملــيــة، وأخــيــرًا تــقــدم صالة 
اللوبي الونج لزوارها خيارات متعددة من الوجبات 
السريعة سواء كانوا يتطلعون لتناول وجبة اإلفطار 

أو وجبة خفيفة عند الظهيرة.
ويــتــمــيــز املـــركـــز الــصــحــي فـــي فـــنـــدق ســــوق الـــوكـــرة 
ــو لــــاســــتــــرخــــاء  ــ ــدعـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ بـــــأجـــــوائـــــه الـــــهـــــادئـــــة وال
واالســتــمــتــاع بــالــخــدمــات والــرفــاهــيــة الــتــي يــوفــرهــا 
فــريــق عــمــل الـــنـــادي مــن خـــال غـــرف عـــاج منفصلة 
لــلــرجــال والـــنـــســـاء، وغـــرفـــة الــبــخــار، ودش »فــيــشــي« 
الــفــريــد مـــن نــوعــه والـــجـــاكـــوزي، وتــشــكــيــلــة متنوعة 
مــن املنتجات الحصرية الفاخرة والــتــي تساهم في 
معالجة اإلجهاد واإلرهاق بفعالية مطلقة، باإلضافة 
إلــــى وجـــــود نـــــاٍد ريـــاضـــي مــجــهــز بـــأحـــدث األدوات 
أمــام الضيوف لتنشيط أجسامهم  إلتــاحــة الفرصة 

واملحافظة على لياقتهم البدنية خال إقامتهم.

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة -

HSBC مجموعة من الخريجين القطريين الجدد ينضمون لبنك

الــعــام 11 شــابــا وشابة  استقبل بنك HSBC فــي هــذا 
الــذيــن سينضمون ملختلف  الــقــطــريــني  الــخــريــجــني  مــن 
املهنية في مجال األعمال  العمل وبــدء مسيرتهم  فــرق 

املصرفية العاملية.
الــفــهــد، رئــيــســة إدارة املـــوارد  وعــلــقــت الــســيــدة/ شمسة 
البشرية لدى بنك HSBC قطر بقولها: »يوفر برنامج 
الخريجني في بنك HSBC قطر فرصا ممتازة للطالب 
من ذوي الطموح الذين يتشوقون لبدء مسيرتهم املهنية 
فــي مــؤســســة عــاملــيــة. وفـــي هـــذا الــعــام كـــان مــن دواعـــي 
بالبنك.  االلتحاق  سرورنا تلقي عــدد كبير من طلبات 
ومن أولويات البنك االستثمار في مجال املوارد البشرية 
للبنك«. ولقد تم تصميم برنامج  البشري  املــال  ورأس 
الخريجني بهدف تطوير إمكانيات املوظفني الجدد من 
خالل تزويدهم بالخبرات الالزمة في مختلف مستويات 
الخدمات املصرفية املحلية والعاملية والتمويل. ويستمر 

الخريج بأربع  البرنامج على مدى عامني حيث يلتحق 
دورات تستغرق كل منها ستة أشهر تهدف إلى تزويد 
الخريج بخبرة واسعة في نظم وأعمال البنك إلى جانب 

اإلملام بالخدمات املصرفية العاملية.
وســيــنــضــم كـــل مـــن شــيــخــة آل ثـــانـــي، وخـــالـــد مــعــرفــي، 

ومــيــره الــســويــدي، ونــــورا الــصــديــقــي، وخــالــد املــنــاعــي، 
وعــائــشــة املـــاجـــد، ولـــولـــوة املـــروانـــي، وأحــمــد الــخــزاعــي، 
وفريال داد، وسمر أبو سار وحسنى أبو ندا إلى الدورة 

التدريبية في مختلف أقسام العمل لدى البنك.
من جانبه، قال السيد/ حسني علي الشرشني، رئيس 

 HSBC تــوطــني الــوظــائــف واملـــواهـــب املــحــلــيــة لـــدى بــنــك
الشباب  »إنــه ليسرنا جــدًا انضمام مجموعة من  قطر: 
من ذوي املهارات للعمل كخريجني متدربني لدى البنك. 
تــم اختيارهم بعد استكمالهم بنجاح ملجموعة  فلقد 
ــراءات االخــتــيــار الصعبة حيث تــصــدروا قائمة  مــن إجــ
املترشحني ملا يتمتعون به من مقدرات استثنائية. وإن 
بإمكانهم اآلن التطلع قدما لبدء مسيرة مهنية ناجحة 
الفهد،  بــنــك HSBC«. وأضــافــت شمسة  لـــدى  ومــثــيــرة 
العديد  البشرية بقولها: »يشغل  املــــوارد  رئــيــس إدارة 
مــن الــقــطــريــني، الــذيــن أكــمــلــوا بــرنــامــج الخريجني خالل 
السنوات املاضية، اآلن مناصب قيادية في قطاع البنوك 
والتمويل في قطر. وإننا فخورون بنجاحهم وارتقائهم 
إلى أعلى درجات السلم الوظيفي«. ومن الجدير بالذكر 
 من الفرص للعمل 

ً
 واسعة

ً
أن بنك HSBC يقدم مجموعة

التزام  الخدمات املصرفية والتمويل. ويأتي  في مجال 
الدولة  التزام  القطرية في سياق  املهارات  البنك بتطوير 

بتنمية وتطوير املوارد البشرية ضمن رؤية 2030.

تطوير إمكانيات الموظفين الجدد

الدوحة -

■  عبدالحكيم مصطفوي مع الموظفين الجدد 

25 نوفمبر »التركية« تطرح أسعارًا مخفضة على رحالتها حتى 

توفر الخطوط الجوية التركية للمسافرين من دولة قطر 
الحجز  تــفــوت لتحقيق وفــــورات مجزية عند  فــرصــة ال 
على منت طائراتها للسفر إلى عدد من أكبر مدن أوروبا 

وأمريكا وشمال أفريقيا ضمن شبكتها العاملية.
الدوحة  الــدولــي في  للمسافرين من مطار حمد  ويمكن 
االســتــفــادة مــن خــصــومــات سخية عــلــى تــذاكــر الــدرجــة 
ــــى: أمـــســـتـــردام، وأثــيــنــا،  الــســيــاحــيــة ودرجـــــة األعـــمـــال إلـ
وأتــالنــتــا، وبــرشــلــونــة، وبـــرلـــني، وبــوســطــن، وبــروكــســل، 

البيضاء، وشيكاغو،  والـــدار  وبــوخــارســت، وبــودابــســت، 
وكــوبــنــهــاغــن، ودبـــلـــن، ودوســـــلـــــدورف، وفـــرانـــكـــفـــورت، 
وجــنــيــف، وهـــامـــبـــورغ، وهـــيـــوســـنت، ولــشــبــونــة، ولـــنـــدن، 
أنجلوس، ومدريد، وملقا، ومانشستر، وميامي،  ولوس 
ومــيــالن، ومــونــتــريــال، ومــيــونــيــخ، ونــيــويــورك، وأوســلــو، 
وباريس، وبراغ، روما، وسان فرانسيسكو، وسراييفو، 
وستوكهولم، وتبليسي، وتورنتو، وتــونــس، والبندقية، 
وفــيــيــنــا، وواشـــنـــطـــن، وزيــــــــورخ. يـــســـري الـــعـــرض على 
التي تتم مــن اآلن حتى 25 نوفمبر 2019،  الــحــجــوزات 

ولفترة سفر تمتد حتى 15 مايو 2020.

 من أسرع 
ً
تقدم الخطوط الجوية التركية، التي تعد واحدة

شــركــات الــطــيــران نــمــوًا فــي الــعــالــم، خــدمــات استثنائية 
للمسافرين من خــالل عرضها لدرجة رجــال األعمال، 
وصـــاالتـــهـــا املــتــمــيــزة الـــجـــديـــدة فـــي مـــطـــار إســطــنــبــول، 
وسمعتها الطيبة التي تستند إلى كرم الضيافة التركية. 
ويــحــتــضــن مــطــار إســطــنــبــول ثــــالث صــــاالت للخطوط 
ــي: صــالــة الــخــطــوط الــجــويــة الــتــركــيــة  الــجــويــة الــتــركــيــة هـ
الرحالت  آنــد سمايلز«، وصالة  لأعمال، صالة »مايلز 
ر الشركة الفتتاح صالتني جديدتني قبل 

ّ
املحلية، وتحض

نهاية العام.
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دافيد برينكلي

كاتبة رأي في »سي إن إن«
»شبكة سي إن إن اإلخبارية األمريكية« 

قراءة في دافوس الصحراء

ومــمــا ال شــك فــيــه أن الــحــضــور املــكــثــف الـــذي شــهــدتــه أعــمــال 
املــنــتــدى فـــي نــســخــتــه الــحــالــيــة لــهــو دلــيــل عــلــى اهــتــمــام عــالــي 
السعودية منذ  العربية  اململكة  املستوى بمناخ األعــمــال فــي 
ــاح االقــتــصــادي الـــذي كشفت عــنــه فــي الــعــام  بــرنــامــج اإلصــ

2016 والذي ُيطلق عليه »رؤية 2020«.
النفط  الذي يتعهد بوقف االعتماد على  البرنامج  ويستهدف 
بوصفه املحرك االقتصادي الرئيسي، فتح السوق السعودية 
بطرق جديدة، من بينها خطط لخصخصة الشركات اململوكة 
للحكومة، وبيع ما يصل إلى 5% من »أرامكو«، عماقة النفط 

الحكومية، في اكتتاب عام.
لم تؤت  الطموحة  السعودية  الخطة  الــذي تحرزه  التقدم  لكن 
ثمارها حتى اآلن. وكشفت الشركة مؤخرا عن خطط لعرض 
الخطط كانت  الــعــام، لكن تلك  حصة مــن أسهمها لاكتتاب 

قائمة منذ الــعــام 2018، وتــم إرجــاؤهــا مــرات عــدة، واآلن من 
املتوقع أن تطرح الشركة ما يتراوح من 1% إلى 2% من أسهم 
الوقت  السعودية، فــي  البورصة  الــعــام فــي  الشركة لاكتتاب 
الذي تــزداد فيه شكوك حول تقييم الشركة املرغوب فيه من 
والــذي  الــســعــودي  العهد  بــن سلمان ولــي  األمــيــر محمد  قبل 

يصل إلى 2 تريليون دوالر.
ــوق هـــذا وذاك خــفــض صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي فــي أكتوبر  وفـ
إلى  الــعــام 2019  فــي  النمو للسعودية  تــوقــعــات  املــاضــي مــن 
الناتج  بالتراجع في  ما نسبته 0.2% من 1.9%، مستشهدا 
املحلي اإلجمالي النفطي للمملكة والناتج من خفض مستويات 

اإلنتاج من قبل منظمة الدول املصدرة للنفط »أوبك«.
القمم االستثمارية،  العديد من  الرياض تستطيع أن تعقد  إن 
لــكــن بـــدون تــقــدم مــن أجـــل اتــخــاذ إجـــــراءات لتسيهل مــزاولــة 
األعــمــال فــي الــســعــوديــة، وإنــهــاء انــتــهــاكــات حــقــوق اإلنــســان، 
ــة أكـــبـــر لــتــلــقــي  ســتــصــبــح الــــدولــــة الــخــلــيــجــيــة مـــهـــيـــأة بــــدرجــ

استثمارات على املدى الطويل.

عــاد نجوم األعــمــال العامليون األســبــوع املاضي إلــى ما يطلق 
العاصمة  الــذي استضافته  عليه منتدى »دافــوس الصحراء« 
ــريــــاض فـــي الـــتـــاســـع والـــعـــشـــريـــن مـــن أكــتــوبــر  ــ الـــســـعـــوديـــة ال
»منتدى مستقبل  املاضي، وهو املؤتمر الذي ُيعرف رسميا بـ
االســتــثــمــار«. وفـــي الــعــام املــاضــي غـــاب الــعــديــد مــن الــرؤســاء 
أن يلتصق اسمهم  املؤتمر، خوفا من  التنفيذيني عن أعمال 
بالنظام الــســعــودي الـــذي واجـــه اتــهــامــات بــالــتــورط فــي مقتل 
اغتيل في  الـــذي  الــبــارز جــمــال خاشقجي  الــكــاتــب الصحفي 
مقر السفارة السعودية بمدينة إسطنبول التركية. لكن عودة 
عــدد من رجــال األعمال لحضور أعمال املنتدى هــذا العام ال 
للمملكة  الداخلية  تعد دليا على عــودة ثقتهم فــي األوضـــاع 
أقطاب  أكثر بكثير من مجموعة من  إلــى ما هو  التي تحتاج 
األعــمــال، وذلـــك إذا مــا كــانــت لديها نية حقيقية فــي إصــاح 

مناخها االقتصادي.
فقد عــاد هــذا الــعــام إلــى منتدى »دافـــوس الــصــحــراء« كــل من 
التنفيذيني ملجموعات »بــاك روك« و»باكستون«  الــرؤســاء 
و»سوفت بنك« و»ستاندارد تشارتارد« و»كريدي سويس«، 
الــحــدث فــي العام  وأخـــرى عــديــدة بعدما فضلت االبتعاد عــن 

املاضي.

 فارشا كودوفايور

“ الرجل الناجح هو من يستطيع أن يبني صرحا ناجحا 
من الحجارة التي يلقيها أعداؤه عليه  ”

ترجمة – سمر عبد الرحمن

ترجمة- أحمد أبو الفضل

سياسة »بريكسيت« 
والواقع االقتصادي

هل سينفذ بوريس جونسون، إذا ما عاد إلى السلطة، 
الخروج البريطاني من االتحاد األوروبي دون اتفاق 
ـــ »بــريــكــســيــت الــصــلــب«؟  ــعــــروف اصــطــاحــيــا بـ واملــ
سيكون هــذا شــعــار حملته االنتخابية - فلتنفذوا 
نــوع قوة  إلــى  املــتــحــدة  اململكة  بريكسيت ولتحولوا 
عظمة عاملية جديدة، ولتتحرروا من أغال بروكسل. 
لكن الواقع سيكون محرجا بدرجة أكبر إذا ما حاول 
»بريكسيت الصلب« ممكن - بالطبع  تحقيق ذلك. فـ
ممكن - لكن مسألة تحقيقه سياسيا هي مثار شك. 
وكـــل ذلـــك يــعــود إلـــى حــالــة الــجــنــون الــســيــاســي التي 
االتــحــاد  البريطاني مــن  الــخــروج  اكتسبها مــشــروع 
األوروبي واملغالطة التي مفادها أن املكاسب املتحققة 
الــجــديــدة يمكن أن تعوض  التجارية  االتــفــاقــات  مــن 
بــطــريــقــة أو بــأخــرى الــخــســائــر الــنــاتــجــة عــن فــقــدان 

الوصول الحر إلى أسواق االتحاد األوروبي.
وال يعد هذ هراء فقط، ولكن ربما ال يمكن تحقيقه 
انتخب جونسون، حتى فــي ظل  فــإذا مــا  سياسيا، 
برملان أكثر تأييدا لانسحاب البريطاني من االتحاد 
بــاتــجــاه تطبيق »بريكسيت  الــدفــع  فـــإن  األوروبــــــي، 
الصلب« سيكون مليئا بالتحديات، حيث إن تكاليف 

فعل شيء ستصبح واضحة.
التي تقودها  الجديدة،  التجارية  واملزايا، واالتفاقات 

الواليات املتحدة األمريكية، تبدو خادعة أيضا.
وتدخل الرئيس األمريكي دونالد ترامب يذكرنا بمن 
اللوائح  املــتــحــدة ســتــبــادل  املــشــهــد. واململكة  سيدير 
والـــقـــواعـــد الــتــنــظــيــمــيــة املــعــمــول بــهــا فـــي بــروكــســل، 

بأخرى مصنوعة في واشنطن.
ومــؤخــرا قـــال تــرامــب الـــذي ســبــق وأن تعهد بــإبــرام 
املتحدة« إن  اململكة  »اتفاقية تجارية كبيرة جدا مع 
البنود التي تخطط وفقها بريطانيا ملغادرة االتحاد 
األوروبي من املمكن أن تجعل هذا مستحيا. وتأكيد 
الــجــاري في حــوار مع  ترامب في األول من نوفمبر 
راديــو »إل بي ســي« والــذي أجــراه معه نايجل فراج 
زعيم حزب »بريكسيت«، حينما قال: »ال يمكننا أن 
نبرم اتفاقية تجارية مع اململكة املتحدة« على أساس 
مسودة اتفاقية الخروج الجديدة، هو ضربة موجعة 

لبوريس جونسون.
والخاصة أنه إذا ما أعيد انتخاب جونسون، ستأمل 
أنــه يستطيع أن ينفذ »بريكسيت« على  الحكومة 
األرض. ولكن بعد ذلك سيتمنون أن العالم الخيالي 
»بريكسيت الصلب«  لـ املتعلق بالجانب السياسي 

بعيد كل البعد عن الواقع االقتصادي.

كليف تيلور

كاتب رأي
»صحيفة ذي آيريش تايمز 
األيرلندية« 

الحرب التجارية 
واالقتصاد الصيني

حينما تــبــاطــأ الــنــاتــج االقــتــصــادي لــلــصــني إلــى 
العام  الثالث من  الربع  مستوى حرج )6%( في 
الحالي، بدا صانعو السياسات وكأنهم ال يبالون 
الــرقــم، قياسا بما توقعته األســواق.  كثيرا بهذا 
وكما نشرت »ساوث تشاينا مورنينج بوست« 
أكثر من ثلث األقاليم الصينية قد  فــإن  مؤخرا 
النمو املستهدف  أخفقت في تحقيق مستويات 
الفقيرة  املناطق  فــإن  العام. وتاريخيا  منها هــذا 

هــي األكــثــر تــضــررا عــلــى ما 
يــبــدو، بحسب مــا أوضحته 

البيانات الرسمية.
ــال أعــلــنــت  ــثــ عـــلـــى ســبــيــل املــ
ــال  ــمـ ــة شـ ــنــ ــائــ ــكــ ــ األقـــــالـــــيـــــم ال
ــــني- لــيــاونــيــنــج  ــي الـــــصـ ــربــ غــ
وهــيــلــونــجــجــيــانــج وجــيــلــني - 
نــمــوا بنسبة  عــن تسجيلها 
5.7%، و4.3% و1.8% على 
ــع األول  ــ ــربـ ــ الـ ــــي  فـ ــب  ــيـ ــتـــرتـ الـ
ــي، بـــأقـــل  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ مـــــن الـــــعـــــام الـ

مـــن املــســتــويــات املــســتــهــدفــة املــــحــــددة مـــن قبل 
الذكر )من 6 إلى  الحكومات في األقاليم سالفة 

6.5%، و5% ومن 5 إلى 6% على الترتيب(.
البالغ  الــنــمــو  الــقــول إن مــعــدل  وبــالــتــأكــيــد يمكن 
نسبته 6% ال يعتبر مفاجأة، وذلك بالنظر إلى 
التي  التباطؤ االثقتصادي  التوافق حــول موجة 
تــعــدادا للسكان  األكــثــر  البلد  الــصــني،  تشهدها 

في العالم.
يــقــرون أيضا  السياسات فــي الصني  وصانعو 
ــأن االقـــتـــصـــاد فـــي الــبــلــد  ــدة بــ فـــي مــنــاســبــات عــ

اآلسيوي يقع تحت وطأة ضغوط. ومع ذلك فإنه 
فــإنــنــا نشهد على  الــبــيــانــات،  إذا مــا استنبطنا 
األرجــح معدل نمو أقــل من 6% قريبا، وهــو ما 
سيراه الكثيرون على أنه الحد األدنى الذي حدده 

الخبراء االقتصاديون.
وفـــيـــمـــا قــلــلــت الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة املــســتــوى 
ــي الــــســــنــــوات األخــــــيــــــرة، تــجــنــح  ــ املـــســـتـــهـــدف فـ
ــأن مــســتــويــات معينة  األســـــواق إلـــى االعــتــقــاد بـ
مــــن الـــنـــمـــو يـــجـــب املــحــافــظــة 
عــلــيــهــا بــســبــب أهــمــيــتــهــا في 
سياق اإلستراتيجية طويلة 
اآلجــل للصني. ولــذا يجب أن 
يـــكـــون الــــســــؤال عــلــى الــنــحــو 
ــتــالــي: هـــل تــلــك املــســتــويــات  ال
ــة صـــحـــيـــحـــة؟  ــ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ املـ
والحرب التجارية مع الواليات 
املتحدة األمريكية هي عامل 
اللعبة بشكل  لــقــواعــد  مغير 
واضـــح، والـــذي قــوض كثيرا 
املناسبة.  الفعل  اتخاذ ردة  قــدرة بكني على  من 
وفـــي الــوقــت الـــذي تتطلع فــيــه كــل مــن واشنطن 
إلــى كتابة األحـــرف األولـــى مــن »اتفاقية  وبــكــني 
أكثر من عــام على  التهدئة« بينهما بعد مضي 
التجاري بني  التنازع  أن  الحرب الشرسة، يبدو 
العالم، عامل قوي يؤثر على  القوتني األكبر في 

مستهدفات النمو االقتصادي في بكني.
وبــنــاء عــلــيــه ينبغي عــلــى صــانــعــي الــســيــاســات 
ــراءات  االقــتــصــاديــني فــي الــصــني أن يــتــخــذوا إجــ

رشيدة من أجل مواجهة املوقف.

هاو تشو

كاتب رأي في »ساوث تشاينا مورنينج بوست«
»صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية«

» ترجمة - »

قضية

أقوال

تحليل

قراءات

ينبغي على صانعي 
السياسات واالقتصاديين 
أن يتخذوا إجراءات رشيدة
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وزير سوداني:

النظام السابق وراء 
انخفاض قيمة الجنيه

اتهم وزير املالية السوداني، إبراهيم البدوي، أمس الخميس، عناصر 
من »الثورة املضادة« بشراء كميات كبيرة من العمالت األجنبية من 
املوازية للعمالت، بما يساهم في تصاعد أسعارها مقابل  األســواق 

»الجنيه«.
الــســودانــي فــي تصريحات صحفية تابعتها مراسلة  الــوزيــر  وقـــال 
األناضول، إن »الحكومة ترصد هذه الظاهرة وسيتم التعامل معها«.

الـــدوالر، وبلغ سعر  أمــام  السوداني هبوطا مستمرا  الجنيه  ويشهد 
ــداوالت األســـواق املــوازيــة للعمالت الخميس، 80  شــراء الـــدوالر فــي تـ

جنيها بينما بلغ سعر البيع 77 جنيها.
الوطنية،  العملة  أهــم أســبــاب انخفاض قيمة  أن مــن  الــبــدوي،  واعتبر 
»لجوء النظام السابق لشراء الذهب عبر موارد غير حقيقية لتأمني 

شراء السلع اإلستراتيجية«.
وأشار أن هذا املسلك »يؤدي الى إشعال معدالت التضخم، وإضعاف 

قيمة العملة الوطنية بشكل مستمر ومتسارع«.
وكشف البدوي عن سعي بالده للحصول على دعم مباشر للموازنة 
القادمة، أو قرض ميسر، من أجل توفير السلع اإلستراتيجية وإغالق 

هذه القناة التي تتسبب في انخفاض قيمة الجنيه.
ويعاني السودان من أزمات معيشية مستمرة، تمثلت في شح السلع 
اإلستراتيجية وارتفاع أسعار صرف الجنيه أمام الدوالر، وندرة في 

السيولة باألسواق السودانية.
في سياق آخر، أعلن الوزير السوداني أن موازنة بالده، العام املقبل، 
ستعمل على مراجعة وتعديل منظومة األجور للعاملني بالدولة، في 
ظل الضعف الكبير الذي أصاب القوة الشرائية نتيجة الرتفاع معدالت 

التضخم.
الـــســـودان، هــي أول حكومة  الــلــه حــمــدوك الحالية فــي  وحــكــومــة عبد 
منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل املاضي، عمر البشير من 
احــتــجــاجــات شعبية منددة  الــرئــاســة )1989 - 2019(، تحت وطـــأة 

بتردي األوضاع االقتصادية.

رئيس وزراء العراق يعد بإصالحات 
اقتصادية الحتواء األزمة

فاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع 
للمرة األولى في 5 أشهر

المفوضية األوروبية تخفض توقعاتها 
للنمو االقتصادي في منطقة اليورو

ارتفاع األرباح الفصلية لـ»سيمنس« 
2.6 مليار يورو 20 % إلى 

الـــوزراء العراقي عــادل عبداملهدي، أمس  أكــد رئيس 
الــخــمــيــس، أن حــكــومــتــه تــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد مــوازنــة 
قادرة على إدارة اقتصاد البالد بشكل علمي وزيادة 

املوارد غير النفطية.
ويسعى عبداملهدي الحتواء املتظاهرين الغاضبني 
ــــي شـــــــــوارع الـــــعـــــراق املـــطـــالـــبـــني بــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام  فـ

السياسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي  فــ ــراق  ــ ــعـ ــ الـ وقــــــال رئـــيـــس وزراء 
إن الــحــكــومــة ســتــبــدأ فـــي إجــــــراء إصــــالحــــات جــديــة 

وتسويات الزمة لجميع املشاكل املالية الشائكة.
ــم إلــقــائــه 3 خــطــابــات مــنــذ انـــطـــالق املــظــاهــرات  ــ ورغـ
املــاضــي، إال أن رئيس  بالعراق في األول من أكتوبر 
ــادل عــبــداملــهــدي لـــم يــنــجــح فـــي اســتــمــالــة  ــ الـــــــوزراء عـ
ــتـــجـــاجـــات  ــدة االحـ ــ الـــــشـــــارع نــــحــــوه، بــــل زاد مــــن حــ
بإصراره على تمسكه بالسلطة. وأضاف عبداملهدي: 
»حاولنا التصدي ملشكالت كثيرة في سبيل تعديل 

املوازنة بحيث تصبح في مصلحة العراقيني«.
وأوضــــح أن مــوازنــة املــشــاريــع املقبلة ســتــكــون وفــق 
نسبة اإلنجاز، وأن هناك أولوية اآلن تكمن في زيادة 

املوارد غير النفطية وإيجاد حلول عملية مستدامة.
ــاتـــج املــحــلــي  ــنـ وأشـــــــار إلـــــى أن نــســبــة الـــنـــفـــط فــــي الـ
اإلجــمــالــي لــلــعــراق مــرتــفــعــة جـــدا وتــســعــى الحكومة 
ــهــــدف تــعــزيــز  ــع مـــــــــوارد الــــقــــطــــاعــــات األخـــــــــرى بــ ــرفــ لــ

االقتصاد وتوفير فرص عمل.
الـــوزراء العراقي بــأن هناك ارتفاعا  واعــتــرف رئيس 

ملحوظا في حجم الدين الداخلي والخارجي.
ويشهد العراق منذ األول من أكتوبر املاضي وحتى 
اآلن، مــظــاهــرات واعــتــصــامــات وعصيانا مدنيا في 
بــغــداد ومــحــافــظــات وســـط وجــنــوب الـــعـــراق، يطالب 
فيها املتظاهرون بتغيير النظام السياسي بشكل 
إنــقــاذ وطــنــي تــديــر البالد  جـــذري، وتشكيل حكومة 
حتى إجـــراء انــتــخــابــات نزيهة تحت إشـــراف دولــي، 

وإنهاء النفوذ اإليراني في العراق بالكامل.
واســتــخــدمــت مــلــيــشــيــات الــحــشــد الــشــعــبــي والـــقـــوات 
األمــنــيــة الــعــراقــيــة الـــرصـــاص الــحــي والـــغـــاز املسيل 
لــلــدمــوع والــقــنــابــل الــغــازيــة إلنــهــائــهــا، لكنها ورغــم 

العنف املفرط ما زالت هذه املظاهرات متواصلة.

قالت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة 
)فــاو( أمس إن أسعار الغذاء العاملية ارتفعت للمرة 
األولى في خمسة أشهر في أكتوبر، بدعم من قفزات 

في أسعار السكر والحبوب.
ــذاء، الـــذي  ــغـ وبــلــغ مــتــوســط مــؤشــر الـــفـــاو ألســـعـــار الـ
يــقــيــس الــتــغــيــرات الــشــهــريــة عــلــى ســلــة مــن الــحــبــوب 
ــــوت الــنــبــاتــيــة ومـــنـــتـــجـــات األلــــبــــان والـــلـــحـــوم  ــزيـ ــ والـ
والــســكــر، 172.7 نــقــطــة فـــي أكــتــوبــر، مــرتــفــعــا %1.7 
مقارنة مع الشهر السابق وستة باملئة على أساس 

سنوي.
توقعت الفاو أيضا أن يبلغ إنتاج الحبوب العاملي 

2.704 مليار طن في 2019، بما يقل قليال عن توقعها 
الــســابــق. وقــفــز مــؤشــر الـــفـــاو ألســـعـــار الــســكــر %5.8 
مقارنة مع مستويات سبتمبر، ألسباب على رأسها 
الــعــام املقبل بعد  ــدادات فــي  توقعات النخفاض اإلمــ
إنــتــاج السكر في  توقعات لتقليصات ضخمة على 

الهند وتايالند.
وخفضت املنظمة توقعاتها إلنتاج الحبوب العاملي 
إلــى 2.704 مليار طن،  فــي 2019 نحو مليوني طــن 

لكنه يظل أعلى بنسبة 1.8% فوق مستويات 2018.
ومــن املتوقع أن يبلغ إنتاج القمح 765 مليون طن، 
بانخفاض مليون طن تقريبا مقارنة مع التوقعات 
لــكــنــه مــا زال متجها صـــوب تسجيل رقــم  الــســابــقــة، 

قياسي جديد وبارتفاع 4.5% مقارنة مع 2018.

ــة  ــ ــيـ ــ خـــفـــضـــت املـــفـــوضـــيـــة األوروبـ
أمس توقعاتها للنمو في منطقة 
ــة املـــوحـــدة إلــى  ــيــ الــعــمــلــة األوروبــ
1.1% لعام 2019 وإلــى 1.2% في 
2020، مــحــذرة مــن أن االقــتــصــاد 
األوروبــــــي يـــواجـــه »فـــتـــرة مطولة 

من املزيد من النمو املتراجع«.
ــة أنـــهـــا  ــيــ ــفــــوضــ وأوضــــــحــــــت املــ
بـــــ %0.1  تـــوقـــعـــاتـــهـــا  خـــفـــضـــت 
فـــي 2020،  الـــعـــام و%0.2  لــهــذا 
مشيرة إلى أن التخفيض جرى 
ألســبــاب على رأســهــا التوترات 
التجارية بني الواليات املتحدة 
والصني إلى جانب »املستويات 
ــالـــة الــغــمــوض  املـــرتـــفـــعـــة مــــن حـ

السياسي«.
وأشــــــار نـــائـــب رئـــيـــس املــفــوضــيــة 
ــيـــــس  ــ ــكـ ــ ــــسـ ــــروفـ ــبـ ــ فــــــالــــــديــــــس دومـ
إلـــــــى أن االقـــــتـــــصـــــاد األوروبـــــــــــي 

ــدي مـــــــرونـــــــة حـــتـــى  ــ ــبــ ــ ال يـــــــــــزال يــ
أنـــه حـــذر مـــن املـــزيـــد من  اآلن، إال 
الـــصـــعـــوبـــات فــــي املـــســـتـــقـــبـــل فــي 
ظــل الــنــزاعــات الــتــجــاريــة العاملية 
وتزايد التوترات الجيوسياسية 
وضـــعـــف قـــطـــاع الـــتـــصـــنـــيـــع، إلـــى 
ــــب خـــــــــروج بــــريــــطــــانــــيــــا مــن  ــانـ ــ جـ

االتحاد األوروبي.

وحث الدول األعضاء التي لديها 
ــــون مــرتــفــعــة، مثل  مــســتــويــات ديـ
إيــطــالــيــا، إلـــى الــعــمــل عــلــى تقليل 
ــــي الـــوقـــت  نـــفـــقـــاتـــهـــا، وأضـــــــــاف فـ
نفسه أنه »يتعني على الدول التي 
لديها مساحة مالية للمناورة أن 
تستخدمها اآلن«، في إشارة ربما 

إلى أملانيا.

حــذرت شركة سيمنس األملانية الهندسية أمس من 
تباطؤ النمو االقتصادي العاملي، وذلــك على الرغم 
من تحقيق أربــاح فصلية أفضل من املتوقع. وقالت 
الشركة التي تتخذ مــن ميونيخ مقرلها إن األربــاح 
التشغيلية ارتفعت بنسبة 20% خــالل ثالثة أشهر 
حتى نهاية سبتمبر املــاضــي، وذلــك مقارنة بنفس 
الفترة من العام املاضي لتبلغ 2.6 مليار يورو. وقال 

الرئيس التنفيذي للشركة جوي كايسر في بيان له 
»وتــيــرة تباطؤ االقتصاد العاملي تسارعت بصورة 
واضــحــة خـــالل الــعــام املــالــي 2019«. وجـــاء فــي بيان 
لــلــشــركــة »نــتــوقــع اســـتـــمـــرار تــبــاطــؤ نــمــو االقــتــصــاد 
الــكــلــي الـــعـــاملـــي خــــالل عــــام 2020، فـــي ظـــل مــخــاطــر 
متعلقة بصورة خاصة بالغموض الجيو سياسي 
والجغرافي االقــتــصــادي«. وقــد ارتفع أربــاح الشركة 
إلى 1.3 مليار يورو خالل الربع الرابع، مقارنة بـ 559 

مليون يورو خالل نفس الفترة من العام املاضي.

■ رئيس وزراء العراق

روما - رويترزرويترز

بروكسل - د ب أ

برلين - د ب أ

األناضول

تقدر بثالثين ألف برميل يوميا

تصدير النفط بالبصرة 
ما زال معطال بسبب االحتجاجات

أفــادت مصادر في شركة نفط الشمال بأن 
شحنات النفط الخام - التي تقدر بثالثني 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، والــتــي تــنــقــل مــن حقل 
القيارة بمحافظة نينوى إلى ميناء أم قصر 
فــي مــحــافــظــة الــبــصــرة لــلــتــصــديــر- متوقفة 
منذ ثــالثــة أيـــام بسبب االحــتــجــاجــات. جاء 
ذلك بعدما قالت مصادر في قطاعي األمن 
والــنــفــط إن الــعــمــلــيــات اســتــؤنــفــت فــي وقــت 
مبكر مــن صــبــاح أمـــس فــي مــيــنــاء أم قصر 
ومصفاة الناصرية النفطية بعد مــغــادرة 
ــتــــرز نقلت  مــحــتــجــني املــنــطــقــتــني، لــكــن رويــ
الحقا عــن مسؤولني أن عــشــرات املحتجني 

عاودوا إغالق البوابة الرئيسية للميناء.
وتسبب توقف شاحنات الوقود في أنحاء 
املنطقة بنقص الوقود في محافظة ذي قار 
ــال مــســؤولــون بقطاع  ــراق، وقــ ــعـ جــنــوبــي الـ
الــنــفــط إن املــصــفــاة كــانــت تعمل فــي اآلونـــة 

األخيرة بنحو نصف طاقتها اإلنتاجية.
وتـــقـــول الــحــكــومــة إن قــطــع الـــطـــرق املــؤديــة 
إلى كل من شركة نفط الناصرية ومصفاة 
الــشــنــافــيــة ومـــيـــنـــاء أم قــصــر كــلــف الـــدولـــة 
خــســائــر تــقــدر بـــ 6 مــلــيــارات دوالر، وأعـــاق 

دخول مواد غذائية رئيسية إلى البالد.
ســقــط أربــعــة قتلى وعـــشـــرات الــجــرحــى في 
ــع تـــجـــدد املـــظـــاهـــرات  صـــفـــوف املــحــتــجــني مـ
الـ 14 على التوالي، وتحاول  ببغداد لليوم 
األمم املتحدة إطالق وساطة بني املحتجني 
والحكومة، ومــا زال تصدير النفط معطال 

بجنوب العراق.
وذكــــرت الــشــرطــة ومـــصـــادر طــبــيــة أن مــا ال 
ــة مــحــتــجــني قــتــلــوا وأصــيــب  ــعـ يــقــل عـــن أربـ
أكــثــر مــن 35 آخــريــن أمــس الخميس بعدما 
اســتــخــدمــت قـــــوات األمـــــن الـــذخـــيـــرة الــحــيــة 
لــتــفــريــق املـــظـــاهـــرات قــــرب جــســر الــشــهــداء 

بوسط بغداد.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة بفتح 

جسر الشهداء بعد أن تمكن متظاهرون من 
إغالقه خالل اليومني املاضيني، في حني ال 
تــزال جسور الجمهورية والسنك واألحــرار 

مغلقة مع انتشار كثيف لألمن.
وأعلن عبد الكريم خلف املتحدث العسكري 
باسم القائد العام للقوات املسلحة رئيس 
الــوزراء عــادل عبد املهدي صــدور أوامــر من 
األخير باعتقال »املخربني الذين يقطعون 

الطرق وإحالتهم إلى القضاء«.
مـــن جــهــة أخــــــرى، عـــــادت خـــدمـــة اإلنــتــرنــت 
ــراق صــبــاحــا، حــيــث سبق  ــعـ مـــجـــددا إلــــى الـ
أن قطعتها السلطات اإلثــنــني املــاضــي، ثم 
أعادتها لساعات عدة في اليوم التالي، قبل 

أن تقطعها تماما على مدى يومني.
ونـــاقـــش عــبــد املـــهـــدي أمــــس مـــوازنـــة الــعــام 
ــتـــه، وتـــعـــهـــد بــتــوفــيــر  الـــجـــديـــد مــــع حـــكـــومـ
ــالـــب  اعــــــتــــــمــــــادات مــــالــــيــــة تـــســـتـــجـــيـــب ملـــطـ
ــدد رفــــضــــه تـــقـــديـــم  ــ ــن، كــــمــــا جـــ ــريــ ــاهــ ــظــ ــتــ املــ
استقالة حكومته إال بوجود بديل لتجنب 

الدخول فيما وصفه بالفراغ الدستوري.
ــم املــتــحــدة  ــ ــاء، تــعــقــد مــمــثــلــة األمــ ــ ــنـ ــ فــــي األثـ
بالعراق جنني بالسخارت اجتماعا وسط 
بــــغــــداد مــــع مــمــثــلــني عــــن املـــتـــظـــاهـــريـــن، فــي 
أول لــقــاء مــن نــوعــه لفتح قــنــوات حـــوار بني 
الحكومة واملتظاهرين، وذلــك بعد لقائها 
األربعاء رئيس البرملان محمد الحلبوسي 

للتوصل إلى وساطة أممية.
وأعرب األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش أمــــس عـــن »الـــقـــلـــق الـــبـــالـــغ إزاء 
ــــات خــالل  ــابـ ــ ــدد الـــوفـــيـــات واإلصـ ــفــــاع عــ ارتــ
ــــراق«، داعــيــا  ــعـ ــ املـــظـــاهـــرات الـــجـــاريـــة فـــي الـ
ــاد فــــي جــمــيــع أعـــمـــال  ــ إلجـــــــراء »تــحــقــيــق جـ

العنف«.
الــفــرنــســيــة  الـــخـــارجـــيـــة  كـــمـــا أدانـــــــت وزارة 
أمس »أعمال العنف الخطيرة« في العراق، 
ودعت في بيان السلطات العراقية إلى فتح 
»حــوار سلمي وديمقراطي«، مذكرة »بحق 

العراقيني في التظاهر بشكل سلمي«.

■ ميناء أم قصر

رويترز
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وسط استنكار أمريكي وأوروبي

إيران تبدأ تشغيل أجهزة طرد مركزي 
متطورة لتخصيب اليورانيوم

إيــران أمــس الخميس نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم في  استأنفت 
الــثــاثــاء عن  الـــذي أعلنته  لــقــرارهــا  فـــوردو تحت األرض طبقا  منشأة 
خفض أكبر في التزامها التعهدات التي قطعتها لألسرة الدولية في 

2015 بشأن برنامجها النووي.
وقالت منظمة الطاقة الذرية اإليرانية في بيان »في الدقائق األولى من 
الخميس، تم ضخ غــاز اليورانيوم في شبكات أجهزة الطرد املركزي 
وبدء إنتاج وتجميع يورانيوم مخصب في منشآت فوردو« التي تقع 
على بعد حوالي 180 كلم جنوب طهران. وأوضــح البيان أن »كل هذه 
النشاطات أنجزت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية« التابعة 

لألمم املتحدة واملكلفة بمراقبة البرنامج النووي اإليراني.
وكـــان الــرئــيــس اإليـــرانـــي حــســن روحــانــي أعــلــن الــثــاثــاء عــن استئناف 

أنشطة تخصيب يورانيوم كانت مجمدة.
وأوضح الناطق باسم املنظمة اإليرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي 
األربعاء أن إنتاج اليورانيوم املخصب في منشأة فوردو تحت األرض 

سيبدأ »عند منتصف ليل« األربعاء الخميس )20,30 ت غ(.
واستؤنفت نشاطات تخصيب اليورانيوم التي كانت مجمدة بموجب 
االتفاق النووي املوقع في 2015، غــداة انتهاء مهلة كانت قد حددتها 
للدول األخرى املوقعة لاتفاق )الصني، روسيا، اململكة املتحدة، فرنسا 
وأملانيا( بهدف مساعدتها على تجاوز تبعات االنسحاب األمريكي في 
مايو 2018. وهذه الخطوة الرابعة من خطة خفض التزامات إيران التي 
أطلقت في مايو املاضي، ردا على انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق 
بقرار من الرئيس دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات أمريكية عليها.

وتسعى طهران عبر هذه السياسة إلى الضغط على األطــراف األخرى 
ملساعدتها على االلتفاف على العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها 
على إيران وسببت انكماشا كبيرا القتصادها. وبموجب اتفاق فيينا، 
الــنــوويــة بشكل كبير مــن أجل  وافــقــت طــهــران على خفض نشاطاتها 
ضمان طبيعتها املدنية حصرا، مقابل رفع جزء من العقوبات الدولية 

التي تخنق اقتصادها.

استخالص النتائج 

يمنع االتــفــاق الجمهورية اإلسامية من القيام بنشاطات لتخصيب 
اليورانيوم في فــوردو املصنع الواقع تحت األرض وبقي سريا لفترة 
طــويــلــة. وفـــي فــيــيــنــا قـــال مــصــدر قــريــب مـــن الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الــذريــة لوكالة فــرانــس بــرس أمــس األول األربــعــاء إن »مفتشي الوكالة 
)مــوجــودون( في املكان« في فــوردو، موضحني أن تقريرا خاصا حول 

وضع املصنع بعد اإلعانات األخيرة لطهران سيقدم بسرعة.
وكــان اإلعــان عن استئناف نشاطات التخصيب في فــوردو أثــار قلقا 

لدى األطراف األخرى املوقعة التفاق فيينا.
إلــى تطبيقه  غير أنها تبقى حريصة على االتــفــاق ومستعدة للعودة 
كــامــا طبقا لتعهداتها عــنــدمــا يــحــتــرم األطــــراف اآلخــــرون تعهداتهم 

بتحقيق مطالبها وخصوصا السماح لها بتصدير نفطها.
وحث االتحاد األوروبي إيران على االمتناع عن اتخاذ إجراءات جديدة 
من شأنها تقويض االتفاق النووي بشكل أكبر وجعل إنقاذه »أصعب«. 

وفي بكني، رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون األربعاء أن إيران 
قررت »للمرة األولى وبشكل واضح ومن دون تحديد سقف الخروج من 
الــنــووي( وهــذا تغيير  إطــار »خطة العمل املشتركة الشاملة« )االتــفــاق 
كبير«. وأضاف ماكرون »سأجري مناقشات في األيام املقبلة، بما في 
ذلك مع اإليرانيني وعلينا أن نستخلص النتائج بشكل جماعي«. أما 
وزيـــر الخارجية األملــانــي هايكو مــاس فقد صــرح فــي مؤتمر صحفي 
ــا إيـــران  فــي بــرلــني أن »مـــا أعــلــنــه الــرئــيــس روحــانــي غــيــر مــقــبــول«. ودعـ
ــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا مــنــذ يــولــيــو واحــتــرام  ــ إلـــى »الـــعـــودة عــن كــل اإلجــ
ــران الثاثاء  كــل التزاماتها مــن جــديــد«. واتــهــمــت الــواليــات املــتــحــدة ايـ
بممارسة »االبتزاز النووي« وتعهدت بتشديد الضغوط عليها. وقال 
متحدث بــاســم الــخــارجــيــة االمــريــكــيــة »لــيــس لــدى إيـــران سبب معقول 
لتوسيع برنامجها لتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو أو أي مكان 
آخر«، معتبرا أنها »محاولة واضحة لابتزاز النووي لن تؤدي سوى 

إلى تعميق عزلتها السياسية واالقتصادية«.
 

استفزاز صارخ

إيــران في  في املقابل، قالت الخارجية األمريكية في بيان إن استمرار 
توسيع عمليات تخصيب اليورانيوم ليس مفاجئا، ووصفت تحرك 
إيـــران بــأنــه »خــطــوة كبيرة فــي االتــجــاه الــخــاطــئ«. وأضــافــت أن إيــران 
هــددت مـــرارا بالقيام بهذه الخطوة فــي سياق محاوالتها الصريحة 
ملا سمته االبــتــزاز الــنــووي، معتبرة أنــه ليس لــدى طهران سبب يعتد 
به لتوسيع نطاق برنامج تخصيب اليورانيوم، كما وعدت بمواصلة 

ممارسة سياسة الضغط االقتصادي على إيران حتى تغير سلوكها.
وقالت الواليات املتحدة في اجتماع طارئ ملجلس املحافظني بالوكالة 
الدولية للطاقة الذرية أمــس الخميس إن احتجاز مفتشة من الوكالة 
ــارخ«. وقــالــت جاكي ولــكــوت مندوبة الــواليــات  فــي إيـــران »اســتــفــزاز صـ
املتحدة بوكالة الطاقة الذرية في بيان إلى املجلس »إن احتجاز أحد 
مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران استفزاز صارخ، وعلى 
كل أعضاء املجلس أن يوضحوا من اآلن فصاعدا أن مثل هذه األفعال 
غير مقبولة إطاقا ولن تجد تهاونا والبد أن تترتب عليها عواقب من 
جهتها، قالت الخارجية الفرنسية إن الخطوة اإليرانية خــرق لبنود 
االتــفــاق، ودعــت طــهــران للعدول عــن قــرارهــا، مشيرة إلــى أن بــاريــس ال 
الــنــووي. كما قــالــت بريطانيا إن اعــتــزام إيــران  تـــزال ملتزمة بــاالتــفــاق 
التنصل من التزاماتها ببنود االتفاق النووي يتعارض بشكل واضح 
مع روح االتفاق، وطالبتها بالعدول عن ذلك. وأكدت أملانيا أن بدء إيران 
ضخ غــاز اليورانيوم في أجهزة الطرد املركزي أمــر غير مقبول، وقال 
وزيــر الخارجية األملــانــي هايكو مــاس إن هــذه الخطوة ال تتوافق مع 
التزامات إيران بموجب االتفاق النووي، مطالبا طهران بالتراجع عن 
جميع خطواتها السابقة بهذا الشأن، والعودة إلى االمتثال الكامل لكل 
التزاماتها في االتــفــاق. أمــا وزيــر الخارجية الروسي سيرغي الفــروف 
فقال: نحن قلقون للغاية، وهذا القلق لم يظهر اليوم أو أمس، بل منذ 
شــهــر مــايــو عــنــدمــا أعــلــنــت الـــواليـــات املــتــحــدة عــن انسحابها مــن هــذه 
االتفاقية، ناحظ رغبة لدى الزعماء األوروبيني في إيجاد مخرج من 
هذا الوضع، لكن كل شيء حتى اآلن مقرون بعدم رغبة الواليات املتحدة 

في التخلي عن مواجهة أي محاوالت للخروج من هذه األزمة.

رئيس الوزراء األردني 
يجري تعديال وزاريا

ــا كــبــيــرا في  ــ ــرزاز تغييرا وزاري ــ ــي عــمــر ال ــــوزراء األردنــ أجـــرى رئــيــس الـ
حكومته أمس الخميس، إذ عني مستشارا ملكيا سابقا وزيرا للمالية 
اقــتــصــاديــة تهدف  قــدمــا فــي تطبيق إصــاحــات  فــي مسعى للمضي 

لتحفيز النمو في البلد املثقل بالدين.
وهذا هو رابع تعديل وزاري يجريه الرزاز منذ توليه منصبه قبل نحو 
أبقى  لكنه  التعديل 11 وزارة فــي املجمل  الــعــام. وشــمــل  عــام ونــصــف 
الخارجية  الشؤون  دون تغيير على وزراء آخرين مهمني السيما في 

والداخلية.
واختار الرزاز ملنصب وزير املالية محمد العسعس الخبير االقتصادي 
والذي تلقى تعليمه في هارفارد واملستشار امللكي السابق ليحل محل 

عز الدين كناكرية.
التخطيط، فريقا  الــذي شغل أيضا منصب وزيــر  العسعس،  وسيقود 
الدولي  النقد  يشرف على برنامج اقتصادي متفق عليه مع صندوق 
ــوام. ويــشــمــل هـــذا الــبــرنــامــج إصـــاحـــات هيكلية طــال  ــ ومــدتــه ثــاثــة أعـ
إرجاؤها وسيسعى لخفض الدين العام إلى 77 باملئة من الناتج املحلي 

اإلجمالي بحلول 2021 من 94 باملئة حاليا.
املالكة  العائلة  الــذي شغل منصب مستشار  أيمن الصفدي،  وسيظل 
لفترة طويلة وقاد محادثات األردن مع واشنطن بشأن سياستها في 

الشرق األوسط، وزيرا للخارجية.

الرئيس الفرنسي: »الناتو« 
في حالة »موت سريري« 

إيمانويل مــاكــرون، إن حلف شمال األطلسي  الفرنسي  الرئيس  قــال 
الــدول األوروبــيــة األخرى  / الناتو/  يعيش حالة »مــوت سريري«، محذرا 
املشاركة فيه من مواصلة التعويل على الواليات املتحدة في الدفاع عنه.
جاء ذلك في مقابلة ملاكرون مع مجلة »ذي إيكونوميست« البريطانية 

األسبوعية نشرتها أمس.
وأعــاد ماكرون السبب في حالة الحلف كما رآهــا، إلى »نقض الواليات 
»تصرفات  بـ الناتو، وما وصفه  التزاماتها« تجاه حلفائها في  املتحدة 

تركيا« العضو في الحلف.
الغايات اإلستراتيجية للحلف،  إلــى توضيح  الفرنسي  الرئيس  ودعــا 

وضرورة تعزيز القدرات الدفاعية ألوروبا.
وردا على ســؤال عما إذا كــان ال يــزال يؤمن بالبند الخامس بمعاهدة 
تأسيس الحلف الذي يتحدث عن »الدفاع الجماعي« وينص على أن أي 
هجوم على عضو واحد بالحلف يعتبر هجوما على كل األعضاء، قال: 
الحلف  ال أعــرف. وتأتي تصريحات ماكرون في وقــت ال يبدو فيه أن 
الجديدة  التحديات املصيرية  قد أعد أي إستراتيجية ملواجهة عدد من 
من بينها الخافات التقليدية بني موسكو والغرب والتي أججها ضمه 

أعضاء جددا مما جعله يقترب من الحدود الروسية.

أردوغان: نجل »البغدادي« 
من بين أفراد أسرته 
الموقوفين بتركيا 

الــتــركــي، رجــب طيب أردوغـــــان، أن نجل زعــيــم تنظيم  الــرئــيــس  كشف 
/ داعـــش/  »أبــو بكر الــبــغــدادي« مــوجــود بــني أفـــراد أســرتــه املــوقــوفــني في 

تركيا.
وقــال الرئيس أردوغـــان خــال مؤتمر صحفي عقده أمــس، فــي مطار 
»أسن بوغا« بالعاصمة التركية أنقرة قبيل توجهه إلى املجر في إطار 
زيارة رسمية: »ضبطنا إلى جانب زوجة البغدادي نجله الذي تم التأكد 
من حمضه النووي وهذا أمر مهم بالنسبة لنا«.. مضيفا »نعمل على 
نقل أفراد أسرة البغدادي الذين ألقينا القبض عليهم إلى مراكز الترحيل، 

سيبقون هناك بانتظار قرارات وزارة العدل«.
وأشــــار الــرئــيــس الــتــركــي إلـــى أن عـــدد عــنــاصــر »داعـــــش« الــذيــن حظر 
دخولهم إلى تركيا بلغ لغاية اليوم 76 ألفا والذين تم ترحيلهم 7550، 

ويقبع حاليا 1149 منهم في السجون.
وأوضح الرئيس رجب طيب أردوغان أنه ال روسيا وال الواليات املتحدة 
/ بي كا كا/  من  أوفتا بجزء من الصفقة بشأن انسحاب مسلحي  قد 

شمال سوريا.

استقالة وزير الدفاع الكولومبي 
قدم وزير الدفاع الكولومبي غييرمو بوتيرو استقالته بعد أن تم اتهامه 
بمحاولة التستر على مقتل العديد من األطفال، في غارة جوية عسكرية 

استهدفت عصابة لتهريب املخدرات.
وقال بوتيرو، في بيان نقلته صحيفة / وول ستريت جورنال/  األمريكية، 
»من واجبي كوزير للدفاع أن أقرأ الوضع السياسي بشكل كاف، ولذلك 

فقد قررت تقديم استقالتي«.
وأضاف أنه لم يكن يعلم بوجود األطفال في املوقع وقت الهجوم.. ولكنه 
دافع عن اإلستراتيجية التي تم استخدامها لتنفيذ العملية، مشيرًا إلى 

أن العمليات العسكرية تتم وفقًا للمعايير الدولية.
الكونجرس  يــوم مــن جلسة استماع فــي  وتــأتــي استقالة بوتيرو بعد 
الكولومبي، حيث كشف السيناتور روي باريراس عن استنتاج املكتب 
الطبي الذي أشار إلى أنه كان هناك أطفال بني األشخاص الذين قتلوا في 

الهجوم في 29 أغسطس املاضي جنوب الباد.
وانــتــقــدت املــعــارضــة، الــحــكــومــة الــكــولــومــبــيــة لــعــدم إعــانــهــا عــن مقتل 

األطفال، بالرغم من أن هوياتهم كانت معروفة منذ سبتمبر املاضي.

وكاالت

30 عامًا من الوحدة واألمل سقوط جدار برلين.. 

أملانيا االتحادية حاليًا احتفاالت  تعيش جمهورية 
ثــاثــني عــامــًا، على سقوط  مـــرور  واســعــة بمناسبة 
التاسع من  السبت  الــذي يصادف غــدا  جــدار برلني، 
نوفمبر، فلم يكن سقوط جــدار برلني حدثًا عاديًا 
الــتــاريــخ، لكنه كــان نقطة تحول كبرى بالنسبة  فــي 
للعالم أجمع، حيث شكل ذلك الحدث النهاية والبداية 
ــقــــارة  ــ ــيـــا وال ــانـ ــاريــــخ أملـ ملــرحــلــتــني حــاســمــتــني فــــي تــ

األوروبية بل والعالم أجمع.
وقد مثل سقوط حائط برلني نهاية سنوات التقسيم 
وبــدايــة تــوحــيــد شــطــري أملــانــيــا الــتــي أصــبــحــت دولــة 
صــنــاعــيــة كـــبـــرى يـــزيـــد عــــدد ســكــانــهــا عــلــى ثــاثــة 
وثمانني مليون نسمة، وهي أكبر دولة من حيث عدد 

السكان في االتحاد األوروبي.
وملرحلة محددة كان الجدار رمزًا واضحًا للمواجهة 
ــاد الــســوفــيــتــي، وكــان  بــني الـــواليـــات املــتــحــدة واالتـــحـ
مـــؤشـــرًا عــلــى أنــــه إذا مـــا تــحــولــت الـــحـــرب الـــبـــاردة 
إلـــى ســاخــنــة بــني الــقــوى الــعــظــمــى، فــســتــكــون أملانيا 
بشطريها ميدان املعركة الرئيسي واألكثر فتكًا، لكن 

أكبر مؤشر  الجدار بتداعياته املختلفة كان  سقوط 
على بداية النهاية ملرحلة الحرب الباردة.

فقبل ثــاثــني عــامــا، خــرج اآلالف مــن ســكــان أملانيا 
الشرقية سابقا في تظاهرات تعد األكبر من نوعها 
للمطالبة بالحرية، ونــظــرًا لضخامة  الــدولــة  فــي تلك 
الحشود طلبت السلطات األملانية الشرقية من قواتها 
الجدار بالتنحي عن طريق  التي تحرس  وشرطتها 
الحشود الجماهيرية التي حطمت أجزاء من الجدار 
وشقت عدة فتحات فيه، وتم تدمير الجدار بالكامل 
خال العامني التاليني وجرى توحيد أملانيا الشرقية 

والغربية رسميًا عام 1990.
وقبل عشر سنوات وبمناسبة مرور عشرين عاما 
على سقوط جدار برلني حضر قادة العالم إلى أملانيا 
وبينهم قادة أربع دول من قوات الحلفاء إبان الحرب 
الهدف إثبات أن زمن الجدران  الثانية، وكان  العاملية 

والحصون ولى إلى األبد.
وهذه السنة، يتغيب قادة قوى الحرب الباردة سابقا 
عن هذه الذكرى وسط فتور العاقات مع واشنطن، 
جراء سياسة الرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي 
يــرفــع شــعــار »أمـــريـــكـــا أوال« ومــســاعــي بــريــطــانــيــا، 

للمضي في الخروج من االتحاد األوروبي وتصاعد 
ــر الــخــارجــيــة األملـــانـــي  ــ ــال وزيـ ــ ــــروســــي. وقـ الــنــفــوذ ال
»الــوحــدة األملانية هــي هدية أوروبــا  هايكو مــاس إن 
األملــان بمعاناة ال  لباده في ختام قــرن تسبب فيه 
القارة«.. وستلقي املستشارة  يمكن تصورها لهذه 
األملانية أنغيا ميركل، صباح غد كلمة »في كنيسة 
املــصــالــحــة« الــتــي أقــيــمــت عــلــى طـــول الــخــط الــســابــق 
لــلــجــدار فـــي بـــرلـــني. وســيــحــضــر إلـــى جــانــبــهــا قـــادة 
بولندا وتشيكيا وسلوفاكيا واملجر، وسيلقي بعدها 
 
ً
رئيس الدولة فرانك فالتر شتاينماير خطابا مماثا

في املساء. ولن تكون االحتفاالت هذا العام ضخمة، 
خصوصا مع األجواء السياسية السائدة في أملانيا 
التي تشهد استقطابا غير مسبوق إثر تقدم اليمني 
املــتــطــرف املــنــاهــض لــلــمــهــاجــريــن فـــي االنــتــخــابــات، 

وخصوصا في أملانيا الشرقية الشيوعية سابقا.
وكانت السنوات الثاثون املاضية حافلة بالكثير من 
اإلنجازات التي ترسم توحيد الشطرين كقصة نجاح 
أملانية عظيمة، لكن السنوات القليلة املاضية شهدت 
مؤشرات سلبية منها ازدياد االنقسامات بني الشرق 

والغرب بصورة أعمق من أي وقت مضى.

الدوحة - قنا

وكاالت
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اجتمع سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 
رئيس اللجنة األوملبية القطرية، أمس، مع سعادة 
الــدولــي  السيد فالديمير ليسني رئــيــس االتــحــاد 
الــدوحــة لحضور منافسات  الــذي يــزور  للرماية، 
البطولة اآلسيوية الرابعة عشرة للرماية الشاملة 
واملؤهلة لدورة األلعاب األوملبية املقبلة - طوكيو 
2020. في بداية االجتماع، رحــب سعادة الشيخ 
جوعان بن حمد برئيس االتحاد الدولي للرماية، 
منوها بالتعاون املثمر بني االتحادين القطري 

والدولي للعبة.
ومن جانبه، أشاد السيد فالديمير ليسني باملكانة 
الــــبــــارزة لـــدولـــة قــطــر عــلــى الــصــعــيــد الـــريـــاضـــي، 
وباملستوى التنظيمي والفني للبطولة اآلسيوية 

الرابعة عشرة املقامة في مجمع ميادين لوسيل.
ــــالل االجـــتـــمـــاع اســـتـــعـــراض أوجــــه  ــــرى خـ كـــمـــا جـ

التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها.

الشيخ جوعان يجتمع مع رئيس االتحاد الدولي للرماية
ثمن التعاون بين االتحادين القطري والدولي للعبة

الدوحة - قنا

تــفــتــخــر الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة 
بــرعــايــة بــطــولــة الــعــالــم لــاســكــواش 
كــشــريــك الــطــيــران الــرســمــي، والــتــي 
ســتــقــام مــنــافــســاتــهــا عــلــى مــاعــب 
ــيـــفـــة الــــــدولــــــي لــلــتــنــس  ــلـ مـــجـــمـــع خـ
ــتــــرة مــن  ــفــ ــ واالســـــــكـــــــواش خــــــال ال
الــثــامــن وحــتــى الــخــامــس عــشــر من 

شهر نوفمبر.
أقــوى  البطولة مــشــاركــة  وستشهد 
ــعــالــم في  العــبــي االســــكــــواش فـــي ال
الــدوحــة، حيث سيتنافسون  مدينة 
جميعًا لحصد جوائز البطولة التي 

تبلغ 335 ألف دوالر.
وسيشارك أفراد من طاقم ضيافة 
الفائزين  القطرية في تتويج  الناقلة 
فــي 15 نــوفــمــبــر. كــمــا ستخصص 
ــتــذاكــر في  الــنــاقــلــة مــكــتــبــا لــحــجــز ال
ــيـــفـــة الــــــدولــــــي لــلــتــنــس  ــلـ مـــجـــمـــع خـ
واالسكواش خال فعاليات البطولة 
ــة اســـتـــفـــســـارات  ــافـ ــابـــة عــــن كـ لـــإجـ

الحضور حول حجوزات التذاكر.
وقــالــت الــســيــدة ســام الــشــوا، نائب 
للتسويق واالتصاالت  الرئيس  أول 
ــطــــوط الـــجـــويـــة  ــخــ ــ ــي ال ــ واإلعـــــــــــام فـ
الــقــطــريــة: »يـــســـّر الــخــطــوط الــجــويــة 
القطرية املشاركة في رعاية بطولة 
الطيران  العالم لاسكواش كشريك 
ــي. ونــــلــــتــــزم فـــــي الـــنـــاقـــلـــة  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
الــقــطــريــة بــالــتــقــريــب بـــن الــشــعــوب 
ــرك  ــتــ ــشــ ــهــــم املــ ــفــ ــغــ مـــــــن خـــــــــال شــ
ــــر جليًا  ــدا هــــذا األمـ ــ بـــالـــريـــاضـــة، وبـ
مـــن خـــال مــشــاركــتــنــا فـــي الــعــديــد 
مـــن الـــرعـــايـــات الــعــاملــيــة. ويــســعــدنــا 
 أخــرى الترحيب بأقوى العبي 

ً
مــرة

االســـكـــواش فــي الــعــالــم فــي الــدوحــة 
التي ستستضيف أيضًا العديد من 

البطوالت الرياضية هذا الشتاء«.
وقـــــال الــســيــد طـــــارق زيـــنـــل، مــديــر 
العالم لاسكواش في قطر:  بطولة 
»نـــفـــتـــخـــر بــاســتــضــافــتــنــا لــبــطــولــة 
العالم لاسكواش في الدوحة للمرة 
الخامسة في إنجاز جديد يحسب 
القطرية. ويعّد هــذا األمر  للرياضة 
 عـــلـــى ثـــقـــة االتــــحــــاد الـــدولـــي 

ً
ــيــــا ــ دل

لــاســكــواش بـــالـــقـــدرات واملــقــومــات 

الــريــاضــيــة لــلــدولــة. ونــتــطــلــع إلـــى أن 
تــكــون هـــذه الــبــطــولــة األفـــضـــل على 
اإلطـــاق على كــافــة املــســتــويــات وال 
شك بأنها ستترك انطباعًا إيجابيًا 

لدى كافة املشاركن والحضور«.
ولـــــدى الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة 
ــيـــة تــضــم  ــة عـــاملـ ــيــ مـــحـــفـــظـــة ريــــاضــ
ــرق  ــ ــفــ ــ ــ مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن أقـــــــــــــوى ال
واالتــــحــــادات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
بــمــا فــي ذلـــك أنــديــة رومــــا اإليــطــالــي 
ــا جــــونــــيــــورز األرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــ ــوكـ ــ وبـ
ــانــــي والــســد  ــايــــرن مــيــونــيــخ األملــ وبــ
الجوية  الخطوط  القطري. كما تعد 
الــطــيــران الرسمي  الــقــطــريــة شــريــك 
 ،)FIFA( لاتحاد الدولي لكرة القدم
الــتــي ينظمها االتــحــاد،  ولــلــبــطــوالت 
الــعــالــم لألندية  منها وبــطــولــة كــأس 
قطر FIFA 2019 التي ستقام في 
الــدوحــة مــن 11 حتى 21 ديسمبر 
الــعــالــم قطر  ــأس  كـ 2019، وبــطــولــة 
الــرعــايــات  FIFA 2022. وتــعــكــس 
القطرية إيمانها  للناقلة  الرياضية 
بقيم الرياضة كوسيلة للتقريب بن 
الشعوب، والتي تتجلى في شعارها 

»معًا إلى كل مكان«.
كما تعتبر الخطوط الجوية القطرية 
راعي الطيران الرسمي لبطولة قطر 
إكــســون مــوبــيــل املــفــتــوحــة لــلــرجــال 
2020، وبطولة توتال قطر املفتوحة 

للسيدات 2020.
القطرية،  الجوية  وتشّغل الخطوط 
إحدى أسرع شركات الطيران نموًا 
فــي العالم، أســطــول طــائــرات حديثا 
يــضــم أكــثــر مــن 250 طــائــرة تتجه 
ــى أكـــثـــر مـــن 160 وجـــهـــة عــاملــيــة  ــ إل
عبر مقر عملياتها في مطار حمد 
ــــي. وأطــلــقــت الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة  ــــدول ال
لدولة قطر رحاتها مؤخرًا إلى كل 
من الــربــاط في املــغــرب، وإزمــيــر في 
الفلبن،  تركيا، ومالطا، ودافــاو في 
البرتغال، ومقديشو  ولشبونة فــي 
في الصومال، ولنكاوي في ماليزيا، 
ــــى  ــــن رحــــاتــــهــــا إل

ّ
فـــيـــمـــا ســــتــــدش

غــابــورون فــي بوتسوانا فــي شهر 
ديسمبر لعام 2019، وإلى لواندا في 
أنجوال في شهر مارس لعام 2020، 

وأوساكا في اليابان في ذات العام.

»القطرية« شريك الطيران 
الرسمي لبطولة العالم 

لالسكواش 2019
أوقـــــف الــشــحــانــيــة ســلــســلــة االنـــتـــصـــارات 
بــتــعــادل الفريقني مساء  لــلــريــان  املتتالية 
أمــس بهدفني ملثلهما، فــي املواجهة التي 
جــمــعــت بينهما عــلــى مــلــعــب عــبــدالــلــه بن 
خــلــيــفــة بـــنـــادي الــدحــيــل ضــمــن مــبــاريــات 

.QNB الجولة العاشرة من دوري نجوم
املـــبـــاراة للشحانية كــل من  ســجــل أهــــداف 
ســعــود فــرحــان فــي الــدقــيــقــة الــــ 9، ورامـــني 
رضائيان في الدقيقة الـ 68، وسجل للريان 
كل من عبدالعزيز حاتم في الدقيقة الـ 54، 

وسيباستيان سوريا في الدقيقة الـ60.
وبــهــذه النتيجة رفــع الــريــان رصــيــده إلى 
املــركــز الثاني خلف الدحيل  22 نقطة فــي 
املــتــصــدر، بينما رفـــع الشحانية رصــيــده 
إلــى 4 نقاط من أربعة تــعــادالت، لكنه ظل 

في املركز األخير في جدول الترتيب.
وتــخــتــتــم مــبــاريــات الــجــولــة غـــدا الــســبــت، 
ــر مــواجــهــتــني، حــيــث سيلعب  بــإقــامــة آخــ
السد أمام نادي قطر على إستاد ثاني بن 
جاسم، بعدها على نفس امللعب سيكون 

املوعد مع مواجهة الغرافة أمام أم صالل.
الــريــان كـــان الــطــرف األفــضــل مــنــذ الــبــدايــة 
من ناحية امتالك الكرة وبسط سيطرته 
على منطقة وسط امللعب، وهما ما مكناه 
مــن تنويع اللعب بسالسة على األطــراف 
وخلق العديد من الفرص وأبــرزهــا كانت 
تــســديــدة عــبــدالــعــزيــز حــاتــم الــقــويــة الــتــي 
قــبــل أن يشتتها  بـــقـــوة  الـــحـــارس  صـــدهـــا 

الدفاع إلى ركلة ركنية.
الــبــدايــة املــتــواضــعــة للشحانية  لــكــن رغـــم 
من خالل تراجعه للخلف وتأمني مناطقه 
ــريـــق هــجــمــة مــنــظــمــة  ــفـ الـــدفـــاعـــيـــة، قـــــاد الـ
ســريــعــة حــيــث مـــرر الــهــولــنــدي دي يــونــج 
كرة عرضية استلمها علي فريدون والذي 
بــدوره هيأها لسعود فرحان الــذي باغت 
حارس الريان بكرة أرضية سكنت الشباك 
ـــ 9 ويــمــنــح فــريــقــه أسبقية  فــي الــدقــيــقــة الـ

مبكرة.
عاد الشحانية بعد الهدف لتأمني الدفاع 
ــاه عــلــى  ــرمــ ــة ملــ ــ ــــؤديـ ــذ املـ ــافـ ــنـ ــل املـ وغـــلـــق كــ
أمــل إنــهــاء الــشــوط األول وهــو متقدم في 
الــريــان  الــجــانــب اآلخـــر ظــل  النتيجة، على 
يــبــحــث عـــن الـــعـــودة فـــي الــنــتــيــجــة وأدراك 
الــتــعــادل بــســرعــة مـــن خـــالل نــجــم الــفــريــق 
إبــراهــيــمــي، لكن معظم محاوالته  يــاســني 
ــم يــكــتــب لـــهـــا الــــنــــجــــاح، لــيــطــلــق الــحــكــم  لــ
صافرته معلنا نهاية الشوط األول بتقدم 

للشحانية بهدف دون رد.
بــــدايــــة الــــشــــوط الـــثـــانـــي لــــم تــخــتــلــف عــمــا 
ســبــقــهــا حـــيـــث كـــانـــت الــــبــــدايــــة قـــويـــة مــن 
الــريــان عبر سلسلة مــن الهجمات  جــانــب 
املتتالية بــعــد فشله فــي تــعــديــل النتيجة 
في الشوط األول بعد إضاعة العديد من 
الفرص السهلة، وبعد محاوالت كثيرة من 
جانب عبدالعزيز حاتم في النصف األول 
من املواجهة ولــم يسعفه الحظ في زيــارة 
الــشــبــاك... نجح األخير في تسجيل هدف 
الــتــعــادل بــعــد أن مــر مــن دفـــاع الشحانية 

وغالط الحارس بكرة يسارية قوية منحت 
الفريق العودة من جديد في أجواء املباراة 

في الدقيقة الـ 54.
لــم يكتف الـــريـــان بــهــذا الــهــدف بــل واصــل 
فـــرض أســلــوبــه وبــســط سيطرته ليتمكن 
مــــن تــســجــيــل الــــهــــدف الـــثـــانـــي عــــن طــريــق 
سيباستيان سوريا بعد كرة عرضية من 
مــوفــق عـــوض وضــعــهــا ســوريــا قــويــة في 

الشباك في الدقيقة الـ 60.
ــل مــنــاطــقــه  ــ ظــــل الــشــحــانــيــة حــبــيــســا داخــ
الدفاعية، وأثمرت هجمة مرتدة عن هدف 
ـــ 68 عن  الـــتـــعـــادل لــلــفــريــق فـــي الــدقــيــقــة الــ
طريق املحترف اإليراني رامــني رضائيان 
من كــرة رأسية غالط بها الحارس وأعــاد 

األمل لفريقه من جديد.
والحــت للريان العديد مــن املــحــاوالت من 
أجل التقدم بالهدف الثالث لكن الفريق لم 
يقدر على زيـــارة الشباك، حيث تــم فرض 
رقابة لصيقة على ياسني إبراهيمي الذي 
حـــــاول بــشــكــل فـــــردي مــضــاعــفــة الــنــتــيــجــة 
لكنه سقط في منطقة الــجــزاء، لكن تقنية 

الفيديو »الفار« لم تقر بوجود خطأ.
وفي الوقت بدل الضائع أضاع الهولندي 
ــقـــدم فــــي الــنــتــيــجــة  ــتـ دي يـــونـــج فـــرصـــة الـ
وحصد نقاط املباراة، لكنه سدد كرة قوية 
مــرت فــوق العارضة بقليل ويحرم فريقه 
من هدف محقق.. ليعلن معها الحكم عن 
نهاية املواجهة بتعادل عادل بني الفريقني 
لــكــنــه بــطــعــم الـــخـــســـارة بــالــنــســبــة لــلــريــان 

الباحث عن اقتناص الصدارة.

الشحانية يوقف انتصارات الريان بالتعادل اإليجابي
QNB في افتتاحية مباريات الجولة العاشرة من دوري نجوم

¶   الشحانية يتألق أمام الريان 

الدوحة -  
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أكــــــد الـــســـيـــد طــــــــارق زيــــنــــل أمــــــني الـــســـر 
ــري لـــلـــتـــنـــس  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ــاد ال ــ ــحــ ــ ــالتــ ــ الـــــــعـــــــام لــ
واالســكــواش والــريــشــة الــطــائــرة، انتهاء 
ــطــــالق بــطــولــة  ــدادات النــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ كـــافـــة االسـ
العالم لالسكواش »الــدوحــة 2019« في 
ــتــــي ســتــنــطــلــق  ــعـــــني والــ ــ نــســخــتــهــا األربـ
اليوم الجمعة وتستمر حتى 15 نوفمبر 
الــجــاري بمشاركة 64 العــبــا مــن بينهم 
أفضل 56 مصنفًا على مستوى العالم 
وذلك على مالعب مجمع خليفة الدولي 

للتنس واالسكواش.
وأعلن زينل وهــو يشغل أيضا منصب 
ــالـــم فــــي تــصــريــحــات  ــر بـــطـــولـــة الـــعـ ــديـ مـ
لــوكــالــة األنـــبـــاء الــقــطــريــة /قـــنـــا/ مــســاء 
أمس، وصول جميع الالعبني املصنفني 
األوائـــل على مستوى العالم للمشاركة 
في الحدث األبرز في رياضة االسكواش 
هــــذا الـــعـــام والـــــذي تــســتــضــيــفــه الــدوحــة 

للمرة الرابعة في تاريخها.
وقال إن بطولة العالم لالسكواش تعود 
ــرة أخــــرى لــلــدوحــة عــاصــمــة الــريــاضــة  مـ
العاملية وذلـــك بعد أعـــوام 1998 و2004 
بــالــتــحــضــيــرات  و2012 و2014 مــشــيــدا 

ــدادات الـــتـــي أعـــدتـــهـــا الــلــجــنــة  واالســــتــــعــ
ــة لـــلـــبـــطـــولـــة لـــضـــمـــان تــحــقــيــق  ــمـ ــنـــظـ املـ
ــمــــة تــتــمــيــز  ــــح ســ ــبـ ــ الــــنــــجــــاح الـــــــــذي أصـ
بــهــا قــطــر عــلــى مــســتــوى الــعــالــم حينما 

تستضيف أي حدث عاملي.
ــــل الـــجـــمـــاهـــيـــر إلــــى  ــنـ ــ ودعـــــــــا طـــــــــارق زيـ
الـــحـــضـــور إلــــى مــجــمــع خــلــيــفــة الـــدولـــي 
ملشاهدة ومتابعة واالستمتاع بأقوى 
ــكـــواش  ــة االسـ مــســتــوى فــنــي فـــي ريـــاضـ
ــم واملـــصـــنـــفـــون  ــالـ ــعـ ــال الـ ــطــ ســـيـــقـــدمـــه أبــ
األوائــل املشاركون في البطولة.. مشيرا 

فــي هــذا الــصــدد إلــى اإلقــبــال الكبير من 
الجماهير األجنبية والــعــربــيــة املقيمة 
فــي الـــدوحـــة عــلــى شـــراء الــتــذاكــر والــتــي 
تــم طــرحــهــا الــشــهــر املــاضــي عــبــر املــوقــع 
 )www.qatarsquash.org( اإللــكــتــرونــي
الــدولــي  الــبــيــع فــي مجمع خليفة  وعــبــر 

للتنس واالسكواش.
وأكد مدير بطولة العالم لالسكواش أن 
الــقــطــري للتنس واالســـكـــواش  االتـــحـــاد 

إلــى تقديم  الــطــائــرة سيسعى  والــريــشــة 
بطولة استثنائية في عالم االسكواش 
ستظل عالقة في أذهان الجماهير لفترة 

طويلة.
وحـــــول املـــشـــاركـــة الــقــطــريــة فـــي بــطــولــة 
العالم أوضح طارق زينل أن الدور األول 
الـــيـــوم / الــجــمــعــة/ ســيــشــهــد إقـــامـــة 32 
مباراة وسيشارك من املنتخب القطري 
الالعبون عبدالله التميمي املصنف رقم 

47 عــاملــيــا وســيــد أزالن أمــجــد رقـــم 159 
الــعــمــري رقــم 287 عامليا..  عامليا وحــمــد 
وسيبدأ عبدالله التميمي مــشــواره في 
الــبــطــولــة بــمــواجــهــة الــفــرنــســي غــروغــور 
ــة  ــيــ ــيــــدالــ ــل عــــلــــى املــ ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ ــه الـ ــ ــيـ ــ ــارشـ ــ مـ
ــعـــاب الــعــاملــيــة  الــبــرونــزيــة فـــي دورة األلـ
في مدينة فــروتــســواف.. وسيكون حمد 
ــامــــري فــــي اخـــتـــبـــار صـــعـــب عــنــدمــا  ــعــ الــ
يالقي النيوزيلندي بــول كــول املصنف 
الرابع.. كما سيلعب سيد ازالن أمجد مع 

اإلسباني إيكير بيرنابيو.
ــارق  وحــــــول املـــصـــنـــفـــني األوائـــــــــل قـــــال طــ
زيـــنـــل، إن املـــصـــري مــحــمــد الــشــوربــجــي 
املــصــنــف األول ســيــســتــهــل مـــشـــواره في 
الــبــطــولــة بــمــواجــهــة الـــالعـــب الــفــرنــســي 
ــارق  فـــيـــكـــتـــور كـــــــــراون، بــيــنــمــا يــلــعــب طــ
ــانــــي  ــنـــف الــــثــــانــــي مــــع األملــ مــــؤمــــن املـــصـ
رافايل كاندرا، ويالقي كريم عبدالجواد 
ــفـــرنـــســـي أوجـــســـت  ــنـــف الــــثــــالــــث الـ املـــصـ

دوسوارد.
وعبر مدير البطولة عن أمنياته لجميع 
الــالعــبــني بــتــحــقــيــق الــتــفــوق عــلــى أرض 
ــعـــرب  ــبـــني الـ الــــــدوحــــــة.. ومـــتـــمـــنـــيـــا لـــالعـ
بــالــبــطــولــة تــحــقــيــق الـــفـــوز والــتــقــدم إلــى 

األدوار النهائية من البطولة.

»2019 جاهزون النطالق بطولة العالم لالسكواش »الدوحة 
مدير بطولة العالم لالسكواش:

الدوحة - قنا

الدوحة -  

الدوحة -  

 

تنطلق اليوم الجمعة منافسات 
ســـــبـــــاق قــــــــوة الــــتــــحــــمــــل، أولــــــى 
ســـــــبـــــــاقـــــــات مـــــــوســـــــم 2019 / 
بــالــقــريــة  2020، والـــــذي ســيــقــام 
ــلـــني/ عــلــى  ــيـ ـــ/سـ ــيــــة بـ املــــاراثــــونــ

كأس لجنة قطر لقوة التحمل.
تــشــتــمــل مــنــافــســات الـــيـــوم على 
3 ســبــاقــات /100 كــم تنافسي، 

وسباقي 80 و40 كم تأهيلي/.
وينقسم سباق الـ 100 كم إلى 3 
مــراحــل، املــرحــلــة األولــــى ملسافة 
40 كم، واملرحلة الثانية ملسافة 
ــم، فــيــمــا ســـتـــكـــون مــســافــة  ــ 35 كـ
املرحلة الثالثة واألخيرة ملسافة 

25 كم.
ويــشــهــد كـــأس لــجــنــة قــطــر لقوة 
فـــارســـا،  الــتــحــمــل مـــشـــاركـــة 71 
مــنــهــم 33 فـــارســـا فـــي ســبــاق الـــ 
100 كــم، و21 فــارســا فــي سباق 
الـــ 80 كم و17 فارسا في سباق 
الـــ 40 كــم، ومــشــاركــة هــذا العدد 
ــان يــعــكــس  ــفــــرســ الـــهـــائـــل مــــن الــ
الــــســــبــــاق األول خــــالل  ــيــــة  أهــــمــ

املوسم الجديد.
ــد الـــســـيـــد عـــامـــر بــــن مــحــمــد  ــ وأكــ
الحميدي مــديــر عــام لجنة قوة 

الــتــحــمــل، أن الــلــجــنــة اســتــعــدت 
لـــــبـــــدء مـــــوســـــم ســـــبـــــاقـــــات قــــوة 
ــا عــلــى  ــمــ الـــتـــحـــمـــل، وتـــعـــمـــل دائــ
تــطــويــر الـــســـبـــاقـــات بــمــا يــخــدم 
الــنــشــاط نــفــســه، لــيــأتــي املــوســم 
نــــاجــــحــــا مــــــن كــــــل املــــقــــايــــيــــس.. 
إلــى أن العدد الكبير من  مشيرا 
الفرسان املشاركني في السباق 
ــــرص الــجــمــيــع  ــقـــوة حـ يــعــكــس بـ
على املشاركة فــي أول سباقات 

املوسم.
الــلــجــنــة  ــيـــدي أن  الـــحـــمـ وتــــابــــع 
وضــــــعــــــت روزنــــــــــامــــــــــة املـــــوســـــم 
ــهــــر أغـــســـطـــس  الــــجــــديــــد فـــــي شــ
ــاد جــمــيــع  ــمــ ــتــ ــي وتــــــم اعــ ــ ــاضـ ــ املـ
السباقات، وبــدأ االستعداد من 
املشاركني بوقت مبكر، وهو ما 
يعني أن السباق سيكون قويا 

بني جميع الفرسان املشاركني.
وشدد الحميدي على أن اللجنة 
تعمل دائــمــا على رفــع مستوى 
التنافس بني الفرسان والخيل 
ــة، بــــإقــــامــــة ســـبـــاقـــات  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ املــ
وبـــــــطـــــــوالت قـــــــويـــــــة.. مـــتـــوجـــهـــا 
بالشكر للجنة األوملبية وجميع 
الداعمني لسباقات قوة التحمل، 
عــلــى أمـــل أن يــكــون هـــذا املــوســم 

ناجحا على كافة األصعدة.

اليوم انطالق 
منافسات سباق كأس 
لجنة قطر لقوة التحمل

¶  طارق زينل

املــائــيــة الجولة  افتتحت مــســاء أمــس بمجمع حمد للرياضات 
ــرة مــن بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــلــســبــاحــة /فينا  ــيـ الــســابــعــة واألخـ
2019/ التي ينظمها االتحاد القطري للسباحة، وتستمر ملدة 

ثالثة أيام.
حضر االفتتاح سعادة الشيخ سعود بن علي آل ثاني النائب 
األول لرئيس اللجنة األوملبية القطرية، وسعادة السيد جاسم 
أمـــني عـــام اللجنة األوملــبــيــة، والــســيــد يوسف  راشـــد البوعينني 
الساعي الرئيس الفخري لالتحاد العربي للسباحة، والسيد 
خليل الجابر رئيس االتحاد القطري للسباحة ورئيس اللجنة 

املنظمة للبطولة، وعدد من ضيوف البطولة.
وقد أحــرزت النمساوية /مارلني كالر/ أولــى ذهبيات البطولة 
بحصولها على املركز األول في سباق 400 متر حرة للسيدات، 

فيما نالت األسترالية /ميكاليا شيريدان/ امليدالية الفضية، 
والسلوفينية /كاتجا فني/ امليدالية البرونزية.

ــيـــس/ بــاملــيــدالــيــة الــذهــبــيــة  وتـــــوج الــلــيــتــوانــي /دانـــــــاس رابـــسـ
ــرة لــلــرجــال، وحــصــل األوكـــرانـــي /ميكليو  لــســبــاق 400 مــتــر حـ
رومــانــتــشــوك/ عــلــى املــيــدالــيــة الــفــضــيــة، ونـــال التشيكي /جــان 

ميكا/ امليدالية البرونزية.
وأحــرزت الهولندية /كيرا توسينت/ امليدالية الذهبية لسباق 
50 مترا ظهرا للسيدات، فيما كانت امليدالية الفضية من نصيب 
األسترالية /كيلي مكيون/ وامليدالية البرونزية ملواطنتها /

إيميلي سيبوم/.
وفــاز األســتــرالــي /بــرادلــي ودوارد/ بامليدالية الذهبية لسباق 
200 مــتــر ظــهــرا لــلــرجــال، فــيــمــا حــصــل عــلــى املــيــدالــيــة الفضية 
الياباني /كيتا سوناما/ ونال امليدالية البرونزية البيالروسي 

/ميكيتا تسمي/.

استعاد السيلية نغمة االنتصارات من 
جــديــد بــعــد فــــوزه عــلــى نــظــيــره الــعــربــي 
بهدفني مقابل هدف واحد في املواجهة 
الــتــي جمعت بينهما مــســاء أمـــس على 
مــلــعــب حــمــد الــكــبــيــر وكــــان الــعــربــي هو 
املـــبـــادر بالتسجيل عــن طــريــق األملــانــي 
بــيــيــر ميشيل الســوجــا فــي الــدقــيــقــة 45 
من الشوط األول، لكن السيلية عاد بقوة 
فــي الــشــوط الــثــانــي وعـــدل النتيجة في 
مناسبة أولـــى عبر مشعل الشمري في 
الــدقــيــقــة 57، وأضــــاف مــبــارك بوصوفة 

الهدف الثاني للسيلية في الدقيقة 80.
وبــهــذه النتيجة رفـــع السيلية رصــيــده 
ــقـــطـــة، بــيــنــمــا تـــجـــمـــد رصــيــد  ــــى 14 نـ إلــ
العربي أيضا عند النقطة 14 وتنقصه 

مباراة مؤجلة أمام السد.
بداية املباراة كانت حــذرة بني الفريقني 
لــكــن مــع أفــضــلــيــة طفيفة لــلــعــربــي الــذي 
أحكم سيطرته على منطقة وسط امللعب 

وهو ما جعله ينقل الكرة بأريحية بني 
األطراف ثم التقدم للهجوم تدريجيا من 
أجل افتتاح النتيجة وتسجيل هدف في 

وقت مبكر يربك به حسابات خصمه.
ــلــــى الــــجــــانــــب اآلخـــــــــر كـــــــان الـــســـيـــلـــيـــة  عــ
متراجعا ملناطقه الدفاعية مع اعتماده 
بــدرجــة كــبــيــرة عــلــى الــهــجــمــات املــرتــدة، 
ــــاري قـــريـــبـــا مــن  حـــيـــث كـــــان كـــريـــم أنـــــصـ
افتتاح التسجيل لكن كرته مرت بجوار 
القائم رغم موقعه املناسب.. رد العربي 
لـــــم يـــتـــأخـــر كـــثـــيـــرا حـــيـــث كــــــاد حـــمـــدي 
الـــهـــدف األول لكن  الـــحـــربـــاوي يــســجــل 
ــول  الـــقـــائـــم ودفــــــاع الــســيــلــيــة رفـــضـــا دخـ

الكرة.
وواصـــــل الــعــربــي ســعــيــه املـــتـــواصـــل من 
أجــل التسجيل ونــجــح فــي تحقيق ذلك 
ــن الـــشـــوط األول  فـــي الــدقــيــقــة 45 مـــن زمـ
عن طريق محترفه األملاني بيير ميشيل 
الـــذي استثمر عــرضــيــة زميله  الســوجــا 
محمد صالح بنجاح وغالط على إثرها 
بــكــر ليهدي  أبـــو  املــرمــى خليفة  حـــارس 

فريقه األسبقية.. وحتى الدقائق األربع 
التي أعلن عنها الحكم لم تغير شيئا في 

واقع النتيجة.
الــشــوط الــثــانــي كــان مــغــايــرا حيث ظهر 
السيلية بــوجــه آخــر وكـــان املــبــادر بشن 
الهجمات بعد أن نظم الفريق صفوفه 
وبدأت خطورته تظهر تدريجيا السيما 
فــي ظــل تــراجــع الــعــربــي الـــذي كلفه دفــع 
الــثــمــن غــالــيــا، عــنــدمــا استقبلت شباكه 
هـــدف الــتــعــادل فــي الــدقــيــقــة 57 مــن كــرة 
رأســيــة ســددهــا مشعل إبــراهــيــم بنجاح 
داخـــــل الـــشـــبـــاك لــيــعــيــد الـــفـــريـــق ألجــــواء 

املواجهة من جديد.
ــاؤه بــالــجــانــب  ــفــ ــتــ ــع الـــعـــربـــي واكــ ــراجــ تــ
ــمـــن أخـــطـــائـــه  ــاعــــي جـــعـــلـــه يــــدفــــع ثـ ــدفــ الــ
بــاســتــقــبــال شــبــاكــه لــلــهــدف الــثــانــي عن 
طــريــق مــبــارك بــوصــوفــة بــعــد أن استلم 
كرة عرضية من مجدي صديق ليضعها 
ــي الــدقــيــقــة  ــاك فــ ــبـ ــشـ بـــســـالســـة داخــــــل الـ
80 ويــهــدي الــســيــلــيــة أســبــقــيــة فــي وقــت 

مناسب.

انطالق الجولة األخيرة من كأس العالم للسباحة »فينا 2019«

السيلية يستعيد نغمة الفوز بثنائية في شباك العربي
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صحيفة القيــادة والريــادة

إجازة سعيدةإجازة سعيدة

رغم إنكار كثير من متصفحي اإلنترنت ووسائل التواصل 
االجتماعي بواسطة الهواتف الذكية مسألة اإلدمان عليها، 
التصفح  فإن سلوكهم هذا وقضاءهم ساعات كثيرة في 
ومتابعة تلك الوسائل يشير إلى شكل من أشكال اإلدمان.
ــة تـــيـــاس  ــيــ ــســ ــيــ ــ ــدون ــقـــضـــي اإلنــ ــل املــــــثــــــال، تـ ــيـ ــبـ ــلـــى سـ ــعـ فـ
سيسيانينديتا نحو 8 ساعات يوميا بني تصفح وسائل 
التواصل االجتماعي ومشاهدة املقاطع املصورة والدردشة 

مع األصدقاء عبر هاتفها الذكي.
املــســتــخــدمــني مــثــل سيسيانينديتا  الــســلــوك يــضــع  وهــــذا 

بالتأكيد على أول طريق إدمان اإلنترنت.
وتعترف الطالبة الجامعية بأنها تداوم على مطالعة هاتفها 
الــدرس، قائلة:  منذ استيقاظها، وحتى وهي داخــل قاعات 

»أدرك أنني مدمنة«، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ــاء، عــنــدمــا  وتــضــيــف ســيــســيــانــيــنــديــتــا قـــائـــلـــة: »فــــي املــــســ

يجافيني النوم، قد أستخدم هاتفي ملدة 5 ساعات«.
ومن أجل مساعدة سيسانينديتا ومستخدمي اإلنترنت، 
مثلها، للتخلص من إدمان اإلنترنت وتقليص الوقت الذي 
يقضونه في التصفح، عكفت مجموعة من الطالب بجامعة 
بــودي ساتريا،  إندونيسيا، تحت إشــراف املخترع عرفان 
ملدة 3 شهور على صنع جهاز يمكن وضعه حول املعصم 

لهذا الغرض.

ــم مشتق  ــو اسـ ــم »نـــتـــوكـــس«، وهـ وأطـــلـــق عــلــى الــجــهــاز اسـ
مـــن »إنــتــرنــت ديـــتـــوكـــس«، وتــعــنــي »الــتــخــلــص مـــن ســمــوم 

اإلنترنت«، ويتم وضعه حول املعصم.
ــاس نــســب  ــيــ ــقــ ــ ــى مـــســـتـــشـــعـــر ل ــلــ ــاز عــ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــــوي الـ ــتـ ــ ــــحـ ويـ
الدم وتغير معدل ضربات  الهيموغلوبني واألكسجني في 
القلب. الجدير بالذكر أن العديد من الدراسات خلصت إلى 
له تأثير خاص على  الذكي  للهاتف  الطويل  أن االستخدام 

خفض معدالت ضربات القلب.
وعــنــد انخفاض مــعــدالت ضــربــات القلب واألكــســجــني في 
إلــى ضــرورة  الجهاز صوتا ينبه املستخدم  الـــدم، يصدر 
الــتــوقــف عــن اســتــخــدام الــهــاتــف الــذكــي. وإدمــــان اإلنــتــرنــت 
مشكلة اجتماعية مــتــزايــدة فــي إندونيسيا والــعــديــد من 

دول العالم.

خلصت دراســــة حــديــثــة إلـــى أن تــنــاول الــوجــبــات الــســريــعــة الغنية بــالــدهــون 
والدسم يمكن أن يكون له تأثير شبه فوري على األوعية الدموية.

ويطلق مصطلح الوجبات السريعة على املواد الغذائية التي يتم تجهيزها على 
وجه السرعة، وتحظى بمعدل عال من الطلبات بوصفها وسيلة فعالة لتوفير 
الوقت، لكنها ليست الطريقة الغذائية األمثل، ملا تحتويه من دهون وربما لقلة 
قيمتها الغذائية. وتقول الدراسة بأن البرغر والبيتزا ولفائف النقانق يمكن 
أن تؤدي إلى تصلب الشرايني الذي يعتبر السبب الرئيسي للنوبات القلبية 
والسكتات الدماغية، خالل فترة قصيرة من تناوله. الجديد في هذه الدراسة 
هو أنها أضافت التأثير الفوري للمأكوالت التي تحتوي على الدهون املشبعة، 

فالدراسات السابقة كانت تتناول التأثيرات على املدى املتوسط والبعيد.

نتوكس.. جهاز للتخلص 
من »سموم اإلنترنت«

دراسة تكشف أضرارا فورية 
للوجبات السريعة

كشفت دراسة أجراها باحثو جامعة بكني أن األشخاص الذين يعانون من األرق، يعتبرون أكثر عرضة لخطر اإلصابة بنوبة قلبية 
أو سكتة دماغية، واللتني كثيرا ما تسببان الوفاة. وبحسب صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، فإن الدراسة اعتمدت على فحص 
بيانات حوالي 500 ألف شخص، حيث وجد الباحثون أن خطر اإلصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية كان أكبر لدى املصابني 
باألرق بحوالي الخمس، مقارنة بغيرهم. وتابع الباحثون بيانات املشاركني ملدة 10 سنوات، وكان متوسط عمرهم 51 عاما ولم 
يعانوا من أي مشاكل في القلب، وطلب من املشاركني ذكر ما إذا واجهوا مشاكل في النوم على األقل ملدة 3 أيام في األسبوع، 
كاملشاكل في صعوبة النوم أو البقاء نائمني أو االستيقاظ مبكرا للغاية أو واجهوا صعوبة في التركيز خالل اليوم نتيجة قلة النوم.

األرق يعرضك 
لخطر النوبات 
القلبية

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

ــن تــقــديــم  ــأفــــالم عــ ــ ــة ل ــ ــــدوحـ تــعــلــن مـــؤســـســـة الـ
بــاقــة مــخــتــارة مــن األفـــالم امللهمة أمـــام جماهير 
السابعة،  السينمائي بنسخته  مهرجان أجيال 
والــتــي ستقام مــن 18 إلــى 23 نوفمبر فــي قرية 
كـــتـــارا الــثــقــافــيــة. وســيــعــرض 13 فــيــلــمــا طــويــال 
الــعــالــم وجــهــات نــظــر مختلفة  مــن جميع أنــحــاء 

ومتنوعة عن الحياة.
ــل  ــن األمـ ومــــن خــــالل تــقــديــم قــصــص مــلــهــمــة عـ
والصمود والشجاعة باستخدام ســرد إبداعي 
املــخــتــارة فــي ثالثة  األفــــالم  قـــوي، سيتم تقييم 
أقـــســـام مــمــيــزة فـــي بــرنــامــج الــتــحــكــيــم - مــحــاق 
وهالل وبدر. تقدم إلى كل لجنة تحكيم مجموعة 
الطويلة والقصيرة  الروائية  مختارة من األفــالم 
العام تحت عنوان  التي ُصممت مواضيعها هذا 
»اكــتــشــف األفــــــالم، اكــتــشــف الـــحـــيـــاة« وســيــقــوم 
املحلفون في أجيال بتحليل األفالم ومناقشتها 
ا لذلك.

ً
مع زمالئهم، ومنح جوائز أفضل فيلم وفق

وسيشارك في املسابقة فيلمان حاصالن على 
التزام  الدوحة لأفالم، مما يؤكد  دعــم مؤسسة 
ــوات املــبــدعــة ودعـــم  ــ املــؤســســة بــاكــتــشــاف األصــ
الدائم  الجيدة وتعزيز تركيز دولــة قطر  األفـــالم 
على الترويج لروايات مميزة ومقنعة وذات صدى 

عاملي.
الرميحي،  قــالــت فاطمة حسن  املناسبة،  وبــهــذه 
ــة لــأفــالم  ــــدوحــ الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي ملــؤســســة ال
ومـــديـــرة مــهــرجــان أجــيــال الــســيــنــمــائــي، »تــهــدف 
العام والتي تتميز بالطابع  لهذا  الروائية  األفــالم 
الـــتـــأمـــلـــي واملـــشـــجـــع واملـــحـــفـــز لــلــتــفــكــيــر - إلـــى 
مساعدتنا في العثور على طبيعة الحياة والهوية 
التغير ومترابط بعمق.  ومكانتنا في عالم دائــم 

الــقــويــة ومــهــارات السرد  ومــن خــالل قصصهم 
الـــتـــوازن الدقيق  الـــروائـــي، يــتــطــرق كــل فيلم إلـــى 
بني األمــل وتأمل الــذات، مما يلهم بــدوره شعورا 

بــالــتــرابــط بـــني أعـــضـــاء لــجــنــة الــتــحــكــيــم بجميع 
الحماس ملشاركتهم  العمرية. ويحدونا  فئاتها 
النقاش واألحاديث التي تستمر ملدة أسبوع بينما 

يكتشفون مختلف التجارب واملشاعر ويتغلبون 
السينما«. يضم  الحياة من خالل  على تحديات 
قسم محاق، للحكام التي تتراوح أعمارهم بني 8 
و12 عاما »رحلة آيلو« )فرنسا، فنلندا/  2018( 
مــن إخـــراج جيليام ميداتشيفسكي، »جيكوب 
وميمي والكالب املتكلمة« )التفيا، بولندا/  2019( 
من إخــراج إدموندز جانسونز، »1982« )لبنان، 
ــنـــرويـــج، قــطــر/   ــات املـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة، الـ ــواليــ ــ ال
2019( من إخراج وليد مّونس، »الِجمال القطبية« 
)النرويج، منغوليا/ 2019( من إخراج كارل إميل 

ريكاردسني.
والحكام الذين تتراوح أعمارهم بني 13 و17 عاما 
فــي قــســم هـــالل، فــســيــشــاهــدوا ويــقــيــمــوا »أرض 
الشمالية/ 2019( من إخــراج  العسل« )مقدونيا 
لــوجــوبــومــر ســتــيــفــانــوف وتـــمـــارا كــوتــيــفــســكــا، 
»أرض الرماد« )كوستاريكا، األرجنتني، تشيلي، 
ــا/ 2019( مــن إخــــراج صــوفــيــا كــويــروس  ــرنـــسـ فـ
ــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة،  ــواليـ أوبـــيـــدا، »الــــــوداع« )الـ
لولو وانــغ، و»بعيدا«  الصني/  2019( من إخــراج 

)التفيا/ 2019( من إخراج غينتس زيلبالوديس.
ــتـــراوح أعــمــارهــم  أمـــا حــكــام قــســم بــــدر، الـــذيـــن تـ
الفائز من  بني 18 و21 عاما، فسوف يختارون 
ــــى ســمــا« )ســـوريـــا،  ــــالم الــتــي تــضــم »إل بــاقــة األفـ
الخطيب  املتحدة/ 2019( من إخــراج وعد  اململكة 
)الـــواليـــات  الــحــريــة«  »امــنــحــنــي  ــــس،  وإدوارد واتـ
ــراج كيريل  ــ ــة/ 2019( مـــن إخـ ــيـ ــكـ ــريـ املــتــحــدة األمـ
مــيــخــانــوفــســكــي، »عـــفـــوًا، لـــم نــجــدكــم« )املــمــلــكــة 
فــرنــســا، بلجيكيا/  2019( مــن إخــراج  املــتــحــدة، 
كــني لــوتــش، »أبــنــاء البحر« )الــيــابــان/  2019( من 
إلــى »ستموت  آيومو واتانبي، باإلضافة  إخــراج 
أملانيا،  العشرين« )السودان، فرنسا، مصر،  في 
النرويج، قطر/  2019( من إخراج أمجد أبو العالء.

13 فيلمًا عالميًا بارزًا استكشف العالم من خالل 
في النسخة السابعة من مهرجان أجيال السينمائي

DOCTOR SLEEP : دكتور سليب
النـــوع : دراما ، رعب
الزمــن : 151 دقيقة

البطولة :  إيوان ماكجروغر ، ريبيكا فيرغسون
اإلخراج : مايك فالنغان

التصنيف :  18+ 

 ABIGAIL : أبيغيل
النـــوع : فانتازيا ، مغامرات

الزمــن : 110 دقائق
البطولة : تيناتني داالكشفيلي ، غليب بوشكوا
اإلخـراج : الكساندر بوغساليفسكسي

   15-PG: التصنيف

TABALUGA , the last dragon : تلبالوغا
النــوع : رسوم متحركة

الزمـن : 90 دقيقة
أصوات : فينست ويس ، مايكل هيربغ 

اإلخراج : سيفن اندروالدت
  PG : التصنيف

 IN PARADOX : أن بارادوكس
النــوع : دراما 

الزمـن : 95 دقيقة
بطولة : فيصل املري 

اإلخراج : سيفن اندروالدت
  15-PG : التصنيف

أسرار رسمية :
 OFFICIAL SECRETS
النـــوع : دراما ، سيرة ذاتية

الزمــن : 112 دقيقة 
البطولة : كيرا نايتلي ، مات سميث

اإلخراج : غافن هود
التصنيف : 15+

PLAYING WITH FIRE : اللعب بالنار
النــوع : دراما ، كوميديا

الزمـن : 96 دقيقة
البطولة : جون سينا ، كيجان مايكل كي 

اإلخراج : آندي فيكمان
PG : التصنيف

األســــــــــبوع
السينما هذا

الالندمارك - املول - الرويال بالزا

MIDWAY : معركة ميدواي
النــوع : دراما ، أكشن

الزمـن : 138 دقيقة
البطولة : وودي هارليسون ، دينيس كويد 

اإلخراج : روالند إيمريخ
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