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قطر تشارك في مؤتمر »ال أموال لإلرهاب« بأستراليا

شــاركــت دولــــة قــطــر فــي املــؤتــمــر الــــوزاري 
ــوال لـــإرهـــاب«، الـــذي عقد  بــعــنــوان »ال أمــ
بمدينة ملبورن بأستراليا واختتم أمس 
ــومـــن، وتــــرأس  أعـــمـــالـــه الـــتـــي اســـتـــمـــرت يـ
وفد دولة قطر املشارك في أعمال املؤتمر، 
ســعــادة ســلــطــان بــن ســعــد املــريــخــي وزيــر 
الــدولــة للشؤون الخارجية. وأكــد سعادة 
وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة 
الــدولــي في  أمــام املؤتمر، أهمية التعاون 
ــة قــطــر كانت  ــاب، وأن دولــ ــ مــكــافــحــة اإلرهــ
 في التحالف 

ً
والتــزال طرفًا نشطًا وفاعال

الدولي ملكافحة تمويل تنظيم داعش.
ولفت سعادته إلى أن دولة قطر لم تتوان 
الرامية  املــبــادرات واملساهمات  عن تقديم 
لــتــعــزيــز الـــــدور الـــعـــام لــلــتــحــالــف، وكــذلــك 
فـــي تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة األمـــــم املــتــحــدة 
ملــكــافــحــة اإلرهــــاب..وقــــال »هــــذا بــاإلضــافــة 
إلــى تجربتنا الوطنية في تنفيذ قــرارات 
األمم املتحدة بما في ذلك قــرارات مجلس 
تـــمـــويـــل  بـــمـــكـــافـــحـــة  الــــصــــلــــة  األمــــــــن ذات 
ــــاب«. ونـــوه بــأن »دولـــة قطر اتخذت  اإلرهـ
تدابير صارمة ملكافحة اإلرهاب واعتمدت 
تشريعات وطنية تعكس الصكوك الدولية 
التي انضمت إليها التزامًا منها بالقانون 
الـــــــدولـــــــي، فــــضــــال عـــــن مــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل 
الــصــديــقــة ملواجهة  الــــدول  والتنسيق مــع 
اإلرهاب وتحقيق األهداف املشتركة التي 
نعمل ونلتقي من أجلها اليوم«. وأوضح 

سعادته أن آخر تلك التدابير إصدار دولة 
قطر فــي شهر سبتمبر املــاضــي القانون 
الــخــاص بمكافحة  رقــم )20( لسنة 2019 
ــمـــويـــل اإلرهــــــــاب الــــذي  غـــســـل األمــــــــوال وتـ
يتضمن التزاماتها بموجب التوصيات 
املــالــي )فــاتــف(.  األربــعــن ملجموعة العمل 
وأشــار إلــى أن دولــة قطر تشارك بفعالية 
ــمـــويـــل اإلرهـــــــاب  ــداف تـ ــهــ ــتــ فــــي مــــركــــز اســ
)TFTC( الذي يضم دول مجلس التعاون 
والــــواليــــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة، ويــهــدف 
إلــــى تــحــديــد وتــتــبــع وتـــبـــادل املــعــلــومــات 
املــتــعــلــقــة بــالــشــبــكــات املـــالـــيـــة اإلرهـــابـــيـــة، 
وتــنــســيــق اإلجــــــــراءات املــشــتــركــة املــعــطــلــة 
لــــإرهــــاب واتــــخــــاذ اإلجـــــــــراءات املــنــاســبــة 
مــــن خـــــالل تــصــنــيــف األفــــــــراد والـــكـــيـــانـــات 
ــيــــة واإلعــــــالن  ــابــ املـــمـــولـــة لــأنــشــطــة اإلرهــ

عنها وفرض الجزاءات بحقها، إلى جانب 

الــتــي تحتاج  لـــدول املنطقة  الــدعــم  تقديم 

إلــى املــســاعــدة فــي بــنــاء الــقــدرات ملواجهة 

تهديدات تمويل اإلرهاب.

وأضاف سعادة سلطان بن سعد املريخي 

وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة »أنــنــا 

ــشــدد على هــذه املسألة 
ُ
فــي الــوقــت الـــذي ن

الــبــالــغــة األهــمــيــة، فــإنــنــا نــعــرب عــن القلق 

حـــيـــال املـــخـــاطـــر الــنــاجــمــة عـــن ضــعــف أو 

الــدول على املستوى  غياب التنسيق بن 

اإلقليمي نتيجة للتوترات واألزمات التي 

تــســتــفــيــد مــنــهــا الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة، 

ـــضـــعـــف قـــدراتـــنـــا كــــــدول أعــــضــــاء عــلــى 
ُ
وت

تــلــك التنظيمات وحــرمــانــهــا من  مــقــارعــة 

الــتــي تستفيد منها الستعادة  الــوســائــل 

أنفاسها وإمكانياتها التي فقدتها خالل 

الفترة السابقة«.

ــــدد ســـعـــادتـــه، الــتــأكــيــد عــلــى أن دولـــة  وجـ

قطر ستدعم أي جهد أو توجه فــي إطــار 

املؤتمر ملكافحة تمويل اإلرهـــاب، يساهم 

في القضاء على هذه اآلفة، وأن دولة قطر 

ســـتـــواصـــل املـــضـــي قـــدمـــا فـــي ســيــاســتــهــا 

ــيـــن. وتــقــدم  ـــن الـــدولـ ــ لــحــفــظ الــســلــم واألمـ

ســعــادتــه بــالــشــكــر عــلــى عــقــد هـــذا املؤتمر 

وعلى الجهود الكبيرة في متابعة أعماله، 

الــتــزام دولــة قطر بمواصلة العمل  مؤكدا 

مع الشركاء ملكافحة تمويل اإلرهاب.

¶ سلطان المريخي

ملبورن - قنا

مقديشو - قنا

د. الحمادي يجتمع مع 
وزير خارجية جورجيا

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي األمن العام لوزارة 
الخارجية، أمس مع سعادة السيد ديفيد زالكالياني وزيــر خارجية 
إلــى جورجيا  الــزيــارة التي يقوم بها سعادته  جورجيا، وذلــك خــالل 
حاليا، وتم خالل االجتماع استعراض عالقات التعاون الثنائي بن 

البلدين، باإلضافة إلى املوضوعات ذات االهتمام املشترك.

تبليسي - قنا

سيئول - قنا

الدوحة - قنا

حكومة الصومال تشيد بمساعدات 
قطر لمتضرري الفيضانات

أشــادت الحكومة الصومالية 
بـــاملـــســـاعـــدات الـــتـــي تــقــدمــهــا 
ــة قــطــر لــلــمــتــضــرريــن من  ــ دولـ
الـــفـــيـــضـــانـــات الــــتــــي ضـــربـــت 
ــبــــالد،  ــن الــ ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ ــاء واسـ ــ ــحـ ــ أنـ
وذلـــــك بـــنـــاء عــلــى تــوجــيــهــات 
كـــريـــمـــة مــــن حـــضـــرة صــاحــب 
ــم بــن  ــيــ ــمــ الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ تــ
حـــمـــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـــبـــالد 
املــفــدى، بتسيير جسر جوي 
إلغــاثــة منكوبي الفيضانات 
فــــــي جــــمــــهــــوريــــة الــــصــــومــــال 
الــفــيــدرالــيــة الــشــقــيــقــة، وثــمــن 
ســـعـــادة حــمــزة ســعــيــد حــمــزة 
ــيـــة  ــانـ ــــؤون اإلنـــسـ ــشــ ــ وزيــــــــر الــ
الــكــوارث في الحكومة  وإدارة 
الــصــومــالــيــة، فــي تصريحات 
ــذا الــــصــــدد، املــــبــــادرات  ــهـ لــــه بـ
ــتــــي  االغــــــاثــــــيــــــة املــــــتــــــكــــــررة الــ

ــة قــطــر لصالح  تــقــوم بــهــا دولـ
ــيــــن.. ــالــ ــومــ املـــــواطـــــنـــــن الــــصــ
ــيــــق شــــكــــره  ــمــ ــن عــ ــ ــ ــا عـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ مـ
ــقــــديــــره لـــحـــضـــرة صــاحــب  وتــ
السمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املــفــدى. 
املــســاعــدات القطرية  وأكـــد أن 
ــرا  ــظــ جــــــــــــاءت فـــــــي وقـــــتـــــهـــــا نــ

املـــنـــاطـــق  فــــي  ــنــــن  املــــواطــ ألن 
املنكوبة بالصومال يعانون 
أشـــد املــعــانــاة..مــشــيــرا إلـــى أن 
هذه املساعدات من شأنها أن 

تخفف عنهم.
بــــــــــــــدوره، عــــبــــر ســــــعــــــادة آدم 
عـــــبـــــداملـــــولـــــى نــــــائــــــب املـــمـــثـــل 
الـــخـــاص لــأمــن الـــعـــام لــأمــم 

املـــــتـــــحـــــدة واملـــــنـــــســـــق املـــقـــيـــم 
للشون االنسانية بالصومال، 
فــي تصريحات لــه، عــن شكره 
لــدولــة قــطــر عــلــى مساهمتها 
الكريمة في الجهود اإلنسانية 
في الصومال.. وكانت الدفعة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة مــــــــن املــــــســــــاعــــــدات 
االنــســانــيــة املــقــدمــة مـــن دولـــة 
ــــدوق  ــنـ ــ ــر، مـــــــن خـــــــــالل صـ ــ ــطــ ــ قــ
ــر لـــلـــتـــنـــمـــيـــة بــالــتــنــســيــق  قــــطــ
ــمـــة ألعــمــال  مـــع الــلــجــنــة الـــدائـ
اإلنــقــاذ واإلغــاثــة واملساعدات 
ــــق  ــاطـ ــ ــنـ ــ اإلنــــــســــــانــــــيــــــة فــــــــي املـ
ــة بـــــالـــــدول الــشــقــيــقــة  ــكـــوبـ ــنـ املـ
والــصــديــقــة، قــد وصــلــت أمــس 
األول إلى العاصمة مقديشو، 
يــرافــقــهــا فــريــق مـــن مجموعة 
الـــبـــحـــث واإلنــــــقــــــاذ الـــقـــطـــريـــة 
ــا«.. لــيــصــل  ــ ــــويـ ــــخـ ــة »لـ ــيــ الــــدولــ
ــى 88  ــاعـــدات إلــ إجـــمـــالـــي املـــسـ

طنًا من مواد طبية وإغاثية.

»قنا« تشارك في اجتماع وكاالت 
أنباء آسيا والمحيط الهادئ

جامعة حمد تنظم محاضرة 
الفضاء السيبراني المرن

اختتمت أمــس أعمال االجتماع 
الــعــامــة ملنظمة  الـــــ17 للجمعية 
وكــــــاالت أنـــبـــاء آســـيـــا واملــحــيــط 
الهادئ »اوانا«، والتي استمرت 
يـــومـــن، بــمــشــاركــة وفــــود تمثل 
أنـــبـــاء فـــي 28 دولــــة،  32 وكـــالـــة 
وشاركت وكالة األنباء القطرية 
»قنا«، العضو في »اوانا«، بوفد 
ــه يــوســف إبــراهــيــم املــالــكــي  رأســ
ــة. وأقـــــــرت  ــ ــالــ ــ ــوكــ ــ ــر عـــــــام الــ ــ ــديـ ــ مـ
ــــي خـــتـــام  الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة، فـ
أعــمــالــهــا، الــعــديــد مــن الـــقـــرارات، 
ــالـــة  مـــنـــهـــا انـــتـــخـــاب رئــــيــــس وكـ
أنـــبـــاء »يـــونـــهـــاب« الــكــوريــة جو 
ســــونــــج بــــو رئـــيـــســـا لـــــ »أوانــــــــا« 
لــلــثــالث ســـنـــوات املــقــبــلــة، خلفا 
للرئيس السابق األذري السيد 
اصــالن اســالنــوف رئيس وكالة 

أنباء أذربيجان.
كـــمـــا تــــم انـــتـــخـــاب أربــــعــــة نــــواب 
لــلــرئــيــس وهــــم رؤســـــاء وكــــاالت 
أنباء شينخوا الصينية، وتاس 
الــــروســــيــــة، وأذرتــــــــــاج األذريــــــــة، 
ــيـــة. وأقـــــرت  ــتـــركـ ــول الـ ــ ــاضــ ــ واألنــ

الجمعية العامة قبول عضوية 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــبــ ــ ــة األنــ ــ ــالـ ــ وكـ
»وفــا« كعضو مراقب، كما تمت 
املــوافــقــة عــلــى اســتــضــافــة وكــالــة 
ــة اجـــتـــمـــاعـــات  ــيــ ــرانــ »ارنـــــــــا« اإليــ
ــة واملــــــقــــــرر  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
عــقــدهــا فــي عـــام 2022. وأصـــدر 
املـــجـــتـــمـــعـــون »بــــيــــان ســـيـــئـــول« 
ــاء »اوانـــــــا«  ــد أن أعــــضــ ــ الــــــذي أكـ
ــل الــجــهــد في  ســــوف يـــبـــذلـــون كـ
سبيل التصدي لأخبار الكاذبة 
وعــــــــــدم انـــــتـــــشـــــارهـــــا، والــــعــــمــــل 
عــلــى تـــبـــادل الــتــكــنــولــوجــيــا بن 
األعـــــــضـــــــاء إليــــــصــــــال األخـــــبـــــار 
وتــوزيــعــهــا ألكـــبـــر شــريــحــة من 
ــقــــراء خـــــارج مــنــطــقــة /اوانــــــا/  الــ
الــجــغــرافــيــة، والـــتـــصـــدي بــحــزم 
وبـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي ألي قــرصــنــة 

ألحد أعضائها.
وتــــأســــســــت مـــنـــظـــمـــة اوانـــــــــا فــي 
عــام 1961 بــمــبــادرة مــن منظمة 
الــيــونــســكــو لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة 
ــعــــاون  ــتــ ــوم مـــــن أجـــــــل الــ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ والـ
والتبادل الحر للمعلومات بن 
األعضاء، وتضم 43 وكالة أنباء 

من 35 دولة.

نظمت كلية العلوم والهندسة 
ــة حــــمــــد بــــــن خـــلـــيـــفـــة،  ــعــ ــامــ بــــجــ
مــــــحــــــاضــــــرة عــــــامــــــة لـــتـــســـلـــيـــط 
ــلــــى الــــجــــهــــود الـــتـــي  الـــــضـــــوء عــ
يبذلها املجتمع العلمي العاملي 
إلنـــشـــاء فــضــاء ســيــبــرانــي أكــثــر 
مــــرونــــة، وتـــنـــاولـــت املـــحـــاضـــرة، 
ــــوان  ــنـ ــ ــــت عـ ــــحـ ــمــــت تـ ــظــ ــي نــ ــ ــتــ ــ ــ ال
»الــتــكــيــف مـــع الــتــهــديــد الــكــامــن 
فـــي الـــثـــورة الــرقــمــيــة« وقــدمــهــا 
الدكتور روبرتو بالدوني نائب 
املـــعـــلـــومـــات  ــر عــــــام إدارة  ــديــ مــ
ــة اإليــــطــــالــــيــــة، الـــعـــديـــد  ــيــ ــنــ األمــ
ــتـــهـــديـــدات األمـــنـــيـــة الــتــي  مــــن الـ
يــــفــــرضــــهــــا املـــــشـــــهـــــد الــــرقــــمــــي 

املتطور باستمرار.
الــدكــتــور بالدوني  واســتــعــرض 
الــتــي يبذلها االتــحــاد  الــجــهــود 
األوروبـــــــــي وإيـــطـــالـــيـــا لــضــمــان 
استفادة املجتمعات من الثورة 
الرقمية الحالية دون تعريض 
اســتــقــرارهــا ورخــائــهــا للخطر، 
وكــذلــك الـــدور الــذي يتعن على 
ــام بــه  ــيــ ــقــ ــلـــمـــي الــ ــتـــمـــع الـــعـ املـــجـ
ــات تــســهــل إقـــامـــة  ــيــ لــتــطــويــر آلــ
ــة مـــعـــلـــومـــات  ــمــ ــظــ شـــبـــكـــات وأنــ
آمــنــة ومــرنــة، كما سلط الضوء 
عــلــى تـــحـــديـــات أمــنــيــة مــحــددة 

تواجه التكنولوجيا الرئيسية. 
وأوضــح الدكتور منير حمدي، 
عميد كلية العلوم والهندسة، 
املــــــحــــــاضــــــرة ركــــــــــــزت عـــلـــى  أن 
اســــــتــــــعــــــراض الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الثورية الذكية، بما في ذلك تلك 
التكنولوجيا التي تعزز أفضل 
ــن الــســيــبــرانــي..  مــمــارســات األمــ
ــرة  ــ ــــاضـ ــــحـ املـ إلـــــــــى أن  ــرا  ــ ــيـ ــ ــــشـ مـ
املــهــام الرئيسية  حققت إحـــدى 
لكلية العلوم والهندسة، وهي 
ــر إيــــجــــابــــي عــلــى  ــيـ ــأثـ إحــــــــداث تـ
الــصــعــيــد املــحــلــي والــعــاملــي في 
ــلـــوم، والــهــنــدســة،  ــعـ مـــجـــاالت الـ

والتكنولوجيا.

جامعة قطر تطلق دورة متخصصة 
الستخدامات الطائرات المسيرة

نــظــمــت كــلــيــة الــهــنــدســة فـــي جــامــعــة قطر 
املــتــخــصــصــة للتطبيقات  الـــــدورة األولــــى 
ــانـــع الــبــتــروكــيــمــاويــة  الــصــنــاعــيــة واملـــصـ
ومـــــنـــــصـــــات الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز واملــــــواقــــــع 
الــزراعــيــة بــاســتــخــدام الــطــائــرات املــســيــرة 
)الدرونز(. وتأتي الدورة األولى بمشاركة 
متخصصن من قطر وخبراء عاملين في 
مــجــال الـــرفـــع املــســاحــي الــثــنــائــي األبــعــاد 
بــاســتــخــدام الــتــصــويــر الـــجـــوي بــواســطــة 
الـــطـــائـــرات املــســيــرة عـــن بــعــد )الــــدرونــــز(، 
ــن: مــــركــــز نــظــم  ــ ــ وذلــــــــك بــــمــــشــــاركــــة ُكــــــــٍل مـ
ــوزارة الــبــلــديــة  ــ ــ املــعــلــومــات الــجــغــرافــيــة بـ
والــبــيــئــة ومتخصصن وهــيــئــة األشــغــال 

العامة )أشغال(. 
وتـــأتـــي مـــحـــاور الـــــــدورة لــتــحــقــيــق ثــالثــة 
أهـــــــداف؛ وهــــي الــتــعــريــف بـــآلـــيـــات الــرفــع 
املــســاحــي الــجــوي وتــعــريــف مختصر عن 
ــم الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة املــســتــخــدمــة من  أهـ
ــرة عــن  ــيـ خـــــالل اســــتــــخــــدام الـــــدرونـــــز املـــسـ
بعد اللتقاط صــور جوية عالية الجودة 
ألغــراض الرفع املساحي الثالثي األبعاد، 
مثل: املنشآت واألبنية والجسور وأعمدة 
اإلنـــارة وأيــة منشآت فــوق سطح األرض، 
واملـــصـــانـــع الــبــتــروكــيــمــيــائــيــة ومــنــصــات 
ــيــــة. كما  ــاز واملــــواقــــع الــــزراعــ ــغــ الــنــفــط والــ

سيعمل البرنامج التدريبي على تمكن 
ــلــــى أبــــعــــاد  ــــن مـــــن الــــحــــصــــول عــ ــدربـ ــ ــتـ ــ املـ
حــقــيــقــيــة لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بـــدقـــة تــصــل 
إلــى 3-4 ســم، وهــو مــا يعتبر رقــًمــا عالي 

الجودة في الرفع املساحي الجوي. 
ــداف الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي  ــ كــمــا أن مـــن أهـ
الــرفــع املساحي الجوي  اســتــخــدام نتائج 
لــتــحــويــل املــنــشــآت املـــصـــورة إلــــى نــمــاذج 
رقمية ثالثية األبــعــاد )أي مرقمنة( مما 
يــســهــل اســـتـــخـــدامـــهـــا فــيــمــا بـــعـــد لــلــربــط 
مــــع أنـــظـــمـــة نـــمـــذجـــة املـــبـــانـــي الــهــنــدســيــة 
ــذا الــربــط  أو مـــا يــعــرف بــالــبــيــم BIM، وهــ
ــاذج ثــالثــيــة األبـــعـــاد  ــمـ والـــتـــحـــويـــل إلــــى نـ
يعد الخطوة األولى الهامة نحو سياسة 
الــتــي تتبعها دولـــة قطر  التحول الرقمي 
والوصول إلى إنشاء مدن ذكية حيث البد 
في املستقبل من رفع كافة البنية التحتية 
ــيـــة لــتــســهــيــل  ــــى نــــمــــاذج رقـــمـ ــة إلــ ــالــــدولــ بــ
ــاذج الـــثـــالثـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ عـــمـــلـــيـــة ربـــــــط هـــــــذه الـ
املــبــانــي واملنشآت  األبــعــاد بأنظمة إدارة 

وصيانتها. 
كما يركز املحور الثالث على استعراض 
ــرة  ــيــ ــرات املــــســ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــقــــات الـ ــيــ ــبــ أهـــــــــم تــــطــ
ــة، مـــثـــل: الـــرفـــع  ــاعـ ــنـ ــي الـــصـ )الــــــدرونــــــز( فــ
الــجــوي بــاســتــخــدام الــكــامــيــرات الــحــراريــة 
للتعرف على عيوب املنشآت الخرسانية 
أو التسريب في خطوط البترول والغاز، 

وكذلك التعرف على العيوب في املحطات 
الكهربائية واملولدات وأعمدة االتصاالت 
وغيرها من التطبيقات الهامة املفيدة في 

مجاالت الصناعات املختلفة. 
ويــأتــي تنظيم هـــذا الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي 
تحت إشراف عميد كلية الهندسة الدكتور 
خالد كمال ناجي والذي سبق وأن أشرف 
على رسالة ماجستير متخصصة ضمن 
نــفــس املـــجـــال الـــعـــام املـــاضـــي بــاســتــخــدام 
أســـالـــيـــب الــــرفــــع املـــســـاحـــي الـــتـــصـــويـــري 
الــداخــلــي بــاســتــخــدام تــقــنــيــات الــتــصــويــر 
بــكــامــيــرات الــلــيــزر لــلــمــســاحــات الــداخــلــيــة 
املــســيــرة لأبنية والــطــائــرات  والــطــائــرات 

املسيرة لأبنية واملنشآت الخارجية. 
وفي تصريٍح له، قال الدكتور خالد كمال 
نــاجــي عميد كلية الهندسة: »تــم تدريب 
مـــجـــمـــوعـــة مــتــخــصــصــة مــــن املــهــنــدســن 
والــفــنــيــن بــكــلــيــة الــهــنــدســة عــلــى كيفية 
استخدام هذه التقنيات الحديثة من عدة 
أقــســام علمية واإلعــــالن عــن مــبــادرة كلية 
الهندسة )ديجيتال قطر( أو رقمنة قطر 
ــا لــلــتــحــول  ــاًمـ ــــذي يــعــتــبــر مـــشـــروًعـــا هـ والــ
الرقمي بجامعة قطر، وهو املشروع الذي 
بــالــتــعــاون بن  الــهــنــدســة  ستتبناه كــلــيــة 
أقسام الكلية املختلفة مثل قسم العمارة 
والتخطيط العمراني والهندسة املدنية 

وامليكانيكية والصناعية والكهربائية«.

الدوحة - 
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انتهت أمس االول رسميا عملية 
االكتتاب في الطرح االولي لشركة 
بلدنا التي تستعد الدراج اسهمها 

في بورصة قطر مطلع الشهر 
املقبل. وكانت قد انطلقت 

عمليات االكتتاب في االسهم التي 
تم االعالن عن طرحها بتاريخ 

27 أكتوبر من العام الجاري، 
واستمرت على امتداد اسبوعني 

من أيام العمل العادي، حيث 
جرت عمليات االكتتاب في أسهم 

الشركة من خالل تسعة بنوك 
ومصارف اسالمية تعمل في دولة 

قطر.

ــة بـــلـــدنـــا مــــن الـــشـــركـــات  وتــعــتــبــر شـــركـ
الـــــرائـــــدة فــــي مــــجــــال صـــنـــاعـــة االلــــبــــان 
ــة قــطــر، وخــاصــة  ومــشــتــقــاتــهــا فـــي دولــ
مــــن الـــشـــركـــات املـــســـاهـــمـــة فــــي تـــجـــاوز 
دولـــة قطر للتحديات املتعلقة باالمن 
ــادة االلـــبـــان والــحــلــيــب  ــ الـــغـــذائـــي فـــي مـ
ومــشــتــقــاتــهــمــا إذ يــعــتــبــران مـــن املــــواد 
ــة،  ــيــ ــاســ ــع االســـتـــهـــاكـــيـــة االســ ــلــ ــســ والــ
ــي ظــل  ــ ــز فـ ــ ــيـ ــ ــي ظــــــرف قـــيـــاســـي ووجـ ــ فـ
مـــتـــغـــيـــرات وتـــحـــديـــات جــيــوســيــاســيــة 
وجيواقتصادية مر بها العالم بشكل 
ــــى وجـــــــه الـــخـــصـــوص  ــلـ ــ ــي، وعـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ اجـ
ــــال فـــرض  املــنــطــقــة الــخــلــيــجــيــة مــــن خـ
ــة قـــطـــر مــــن 5  ــ ــائـــر عـــلـــى دولــ حـــصـــار جـ
الــشــركــة  ــد تــمــكــنــت  ــ يـــونـــيـــو 2017، وقـ
وبدعم من الدولة من تغطية حاجيات 
السوق املحلي في ظــرف قياسي بتلك 
املــنــتــجــات الــحــيــويــة، واصــبــحــت الــيــوم 
تــنــافــس بـــقـــوة فـــي الـــســـوق املــحــلــي بل 
اصبحت تستهدف االنتشار والتوسع 
فــــي الــــســــوق الــــعــــاملــــي مــــن خــــــال عــقــد 
ــار شــــركــــاء  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ شــــــراكــــــات دولـــــيـــــة واخـ
استراتيجبني وعلى وجــه الخصوص 
محليا للعمل معهم مــن أجــل تحقيق 
ــداف فــي االنــتــشــار والــتــوســع  ــ تــلــك االهـ
مــحــلــيــا واقــلــيــمــيــا ودولــــيــــا، وبــحــســب 
التوقعات املالية للشركة، يتوقع لألداء 
املــــالــــي أن يـــكـــون إيـــجـــابـــيـــا، مــــع تــوقــع 
ــرادات خــال  ــ ارتــفــاع مــســتــوى نــمــو اإليــ
إلــى مستوى 150% مقارنة  عــام 2019 
بالعام 2018. باإلضافة الى ذلك، يتوقع 
لــإيــرادات أن ترتفع خــال العام 2020 
بنسبة إضافية مقدارها 32% مقارنة 

بالعام 2019.

طرح أولي

وكــانــت شــركــة بلدنا بصفتها شركة 
مــســاهــمــة عــامــة تــحــت الــتــأســيــس في 
دولــــة قــطــر، أعــلــنــت مــنــذ نــحــو أربــعــة 
ــيـــع رســـمـــيـــا عــــن إجـــــــراء الـــطـــرح  ــابـ اسـ
العام األولي »الطرح العام األولي« أو 
»الطرح« لاكتتاب في عدد أسهم يقدر 
فــي بــورصــة  بـــ 1,425,750,000 ريــــال 
قطر والتي تمثل نسبة 75% من أسهم 
رأس املال في الشركة، موضحة أنه لن 
يتم بيع أي من األسهم املوجودة في 
االكتتاب العام. كما أوضحت الشركة 
أنه سيتم طرح أسهم الطرح لاكتتاب 
بــواقــع 1.01 ريـــال لكل سهم واملــؤلــف 
من القيمة االسمية البالغة 1 ريال لكل 
ســهــم زائــــد تــكــالــيــف الــطــرح واإلدراج 
بــواقــع 0.01 ريـــال لكل ســهــم، على أن 
ــد 27  ــ ــوم األحـ تـــبـــدأ فـــتـــرة االكـــتـــتـــاب يــ
أكتوبر 2019 وتنتهي يوم الخميس 7 

نوفمبر 2019.
الــــــى ذلـــــــك، فــــــان عـــمـــلـــيـــات االكـــتـــتـــاب 
فـــــي الـــــطـــــرح الـــــعـــــام االولــــــــــي لـــشـــركـــة 
بــلــدنــا بــالــنــســبــة لــلــبــنــوك واملـــصـــارف 
االســـامـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الــــدولــــة قــد 

ــام الـــعـــديـــد  ــ ــعـ ــ ســـجـــلـــت خــــــال هــــــذا الـ
مـــن الـــتـــطـــورات والــتــحــســيــنــات على 
مـــســـتـــوى تـــقـــديـــم خــــدمــــات االكـــتـــتـــاب 
لفائدة املكتتبني من جمهور العماء 
من املواطنني لتلك البنوك واملصارف 
ــة والــــعــــامــــلــــة  ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ االســــــامــــــيــــــة الـ
ــــل فـــــي مــقــدمــتــهــا  ــعـ ــ فـــــي الـــــــدولـــــــة، ولـ
ــة  ــيـ ــمـ ــرقـ ــاد الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
وااللــكــتــرونــيــة فــي عمليات االكتتاب 
بالنسبة للمواطنني عبر التطبيقات 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة املـــصـــرفـــيـــة او املـــواقـــع 
ــارف  ــ ــــصـ ــنـــوك واملـ ــبـ ــلـ ــيــــة لـ ــتــــرونــ ــكــ اإللــ
الــدولــة والتي  االسامية العاملة فــي 
تــتــيــح عــمــلــيــات االكـــتـــتـــاب فـــي أســهــم 
ايـــة شــركــة تــرغــب فـــي طـــرح اسهمها 
لــاكــتــتــاب مــســتــقــبــا، حــيــث ساهمت 
تلك التطبيقات في تقليص عمليات 
ــذ الــبــنــكــيــة  ــ ــــوافـ ــنـ ــ االزدحـــــــــــــام عــــلــــى الـ
واملصرفية رغم ان البنوك واملصارف 
الــدولــة قامت  االســامــيــة العاملة فــي 
طــيــلــة فــتــرة االكــتــتــاب الـــعـــام بتوفير 
نــوافــذ وشــبــابــيــك مخصصة بتقديم 
خدمات االكتتاب للمواطنني الراغبني 
فــي اتــمــام اجـــــراءات االكــتــتــاب بشكل 
مــــبــــاشــــر مــــــن الـــــبـــــنـــــوك واملــــــصــــــارف 
القطرية من أجل االطــاع بشكل اكثر 
دقة عن بعض التفاصيل املرتبطة اما 
بالشركة مباشرة او بعملية االكتتاب 
رغــم ان التطبيقات التي تــم وضعها 
على ذمــة جمهور عــمــاء الــبــنــوك من 
املـــواطـــنـــني الــقــطــريــني تـــقـــدم بــصــورة 
ــة االكـــــتـــــتـــــاب حــيــث  ــيـ ــلـ ــمـ ــة عـ ــطـ ــبـــسـ مـ
الــواحــدة لاكتتاب ال  مــعــدل املعاملة 

تستوجب اكثر من ثاثة دقائق على 
اقصى تقدير.

تطبيقات إلكترونية

ــار، فــقــد ذكــــرت مــصــادر  ــ وفـــي ذات االطــ
مصرفية من بعض البنوك واملصارف 
ــات االكــــتــــتــــاب  ــيــ ــلــ ــمــ املــــــشــــــاركــــــة فــــــي عــ
وتوفيرها لجمهور العماء في حديثها 
ـــ »لـــوســـيـــل« ان الــعــمــلــيــات مــــن خـــال  لــ
الــتــطــبــيــقــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة واالنـــتـــرنـــت 
شهدت اقباال كثيفا من قبل املواطنني 
ــا ســيــنــعــكــس  ــو مــ ــ ــام كـــبـــيـــرة وهـ ــ ــارقـ ــ وبـ
على اجمالي قيمة االكتتابات األولية، 
وقـــد خــيــرت تــلــك املــصــادر التكتم على 
حــجــم تــلــك االرقـــــــام الــــى حـــني ابــاغــهــا 
لــلــشــركــة وفـــقـــا لــلــمــعــايــيــر والـــضـــوابـــط 
التنظيمية لعمليات االكــتــتــاب، حيث 
تتولى وحدها الشركة عملية االفصاح 
عن اجمالي الرقم املكتتب، غير ان ذات 
املـــصـــادر تــوقــعــت فـــي حــديــثــهــا ان يتم 
االعـــان عــن عــدد العمليات االكتتابية 
ــــال الـــتـــطـــبـــيـــقـــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  مــــن خــ
املــصــرفــيــة عــلــى اقــصــى تــرجــيــح مطلع 
األسبوع املقبل، منوهة في ذات االطار 
ــارف االســامــيــة  الـــى ان الــبــنــوك واملـــصـ
ــة فـــــي الــــــدولــــــة تـــعـــمـــل بــصــفــة  ــلــ ــامــ ــعــ الــ
ــرة عــــلــــى تــــقــــريــــب الــــخــــدمــــات  ــمــ ــتــ ــســ مــ
املــصــرفــيــة والــبــنــكــيــة مــن كــافــة العماء 
من املواطنني واملقيمني، وبما يتوافق 
الــتــطــورات التكنولوجية الحديثة  مــع 
ــالــــم، وخــــاصــــة ان  ــعــ الــــتــــي يــســجــلــهــا الــ

املــالــي  الــثــانــيــة للقطاع  االســتــراتــيــجــيــة 
للدولة والتي انطلقت منذ العام 2017 
والـــى غــايــة الــعــام 2022 تعطي اولــويــة 
ــلـــف الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املـــالـــيـــة  قــــصــــوى ملـ
او مـــا تــعــرف بـــال »فــنــتــك« مـــع مــراعــاة 
أعلى معايير السامة واملخافظة على 
الــبــيــانــات املــالــيــة واملــصــرفــيــة للعماء 
وللبنوك واملصارف االسامية العاملة 

في الدولة.

تمويالت نقدية
ــادر عـــلـــى تــوفــيــر  ــ ــــصـ املـ ــرجــــت ذات  وعــ
البنوك واملــصــارف االسامية العاملة 
فـــي الـــدولـــة المــكــانــيــات االكــتــتــاب عبر 
ــة  ــديـ ــقـ الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى تـــــمـــــويـــــات نـ
مصرفية باسعار فائدة وهوامش ربح 
تكاد تكون صفرية، وقد اوضحت ذات 
املصادر ان االقبال على هذه القروض 
ــان مـــتـــواضـــعـــا لــســبــب  ــ ــتـــمـــويـــات كـ والـ
بسيط هــو أن قيمة االكــتــتــاب كــان في 
متناول الجميع بعد ان خضعت أسهم 
الــقــواعــد املنظمة والتي  الــى  الــشــركــات 
تتعلق باعتبار قيمة السهم عند ريال 
واحد بعد التجزئة تضاف إليها قيمة 
عــــاوة االصــــــدار والـــتـــي قــــدرت بــدرهــم 
واحـــد، وبــالــتــالــي فــان اغــلــب املواطنني 

قادرون على تمويل اكتتابهم ذاتيا.
كما شددت ذات املصادر على توقعات 
بــأن تــقــوم شــركــة بلدنا بــاالفــصــاح عن 
اجــمــالــي مبلغ االكــتــتــاب ورد الفائض 
ان وجــد فائض الكتتاب خــال االجــال 
املحددة وفقا لنشرة الطرح األولى التي 

اعــلــنــتــهــا شـــركـــة بــلــدنــا خــــال املــؤتــمــر 
الـــصـــحـــفـــي الـــــــذي خــصــصــتــه الـــشـــركـــة 
لــاعــان عــن نيتها لــــادراج مــنــذ اكثر 
من ثاثة اسابيع مضت. ووفقا لنشرة 
الطرح فــان تاريخ الخميس 21 نوفمبر 
2019 سيتم فيه تخصيص أسهم الطرح 
ورد فائض مبالغ االكتتاب إن وجد على 
ان يكون يــوم الثاثاء 26 نوفمبر 2019 
موعد الجمعية العامة التأسيسية مع 
استكمال نقل ملكية الحصص املؤلفة 
لـــرأســـمـــال بــلــدنــا لــلــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 
ــــع اصـــــــــدار الــســجــل  ــح الــــشــــركــــة مـ ــالـ لـــصـ
الــتــجــاري لــلــشــركــة ويــتــوقــع ان يـــرد يــوم 
األربـــعـــاء 4 ديسمبر 2019 كــتــاب موافقة 
املــالــيــة على اإلدراج  هيئة قطر لــألســواق 
على ان يكون تاريخ األربعاء 11 ديسمبر 

2019 إدراج أسهم الطرح.

موعد اإلدراج
وفــي هــذا االطــــار، يــقــول رجــل األعــمــال 
ــي الــــبــــورصــــة يـــوســـف  ــ ــمـــر فـ ــثـ ــتـ واملـــسـ
ابوحليقة ان السوق يترقب بانتظار 
كبير موعد ادراج أسهم شركة بلدنا، 
وذلك لتوسيع قاعدة الشركات املدرجة 
بــمــا يــســاهــم فــي تــوفــيــر الــفــرصــة امــام 
كــافــة املستثمرين لتنمية محافظهم 
املـــالـــيـــة واالســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي االســـهـــم 
املـــوجـــودة فــي الــبــورصــة. واوضــــح ان 
كل مــبــادرة تقدمها الشركات املدرجة 
او البورصة من شأنها ان تساهم في 

دعم االقتصاد الوطني. 
وكــانــت شــركــة بلدنا بصفتها شركة 
ــة تــــحــــت الـــتـــأســـيـــس  ــ ــامـ ــ مـــســـاهـــمـــة عـ
ــــن طــــرح  ــنــــت عــ ــلــ ــر، أعــ ــ ــطـ ــ ــــي دولـــــــــة قـ فــ
األســـهـــم االســتــراتــيــجــيــة املـــؤلـــفـــة من 
437,230,000 سهم من أسهم الطرح، 
والتي تعادل نسبة 23 % من إجمالي 
ــة، وتــخــصــيــصــهــا  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ رأســــــمــــــال الـ
بالكامل للمستثمرين االستراتيجيني 
ــة الــــــعــــــامــــــة لـــلـــتـــقـــاعـــد  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ وهــــــــــم الـ
والتأمينات االجتماعية بنسبة %10 
بــنــحــو 190.1 مــلــيــون ســهــم، وشــركــة 
حصاد بحصة 5% بنحو 95 مليون 
املــيــرة بنحو 4% بعدد  سهم وشــركــة 
أسهم بنحو 76 مليون سهم، وشركة 
مــوانــي بحصة 2% بنحو 38 مليون 
سهم وشركة ودام بحصة 2% بنحو 

38 مليون سهم.

انتهى الخميس.. مصادر وخبراء لـ  :

االكتتاب في »بلدنا« حقق التطلعات والبنوك 
قدمت خدمات إلكترونية متميزة للمكتتبين

150 % نموا 
متوقعا لإليرادات 

في 2019

32 % زيادة 
اإليرادات العام 

المقبل

أحمد فضلي
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نظمت املؤسسة العامة للحي الثقافي »كتارا« 
أمــس النسخة الخامسة مــن مسابقة الحبال 
الـــخـــاصـــة بـــهـــوايـــة صــيــد الـــطـــيـــور فـــي مــزرعــة 
إركــيــة الــتــابــعــة لــشــركــة حــصــاد قــطــر بمنطقة 
»بيضا القاع« جنوبي البالد، وذلك بمشاركة 
51 متسابقا تتراوح أعمارهم ما بني 10 و15 
عاما مــوزعــني على سبعة فــرق. وأحـــرز فريق 
السد املركز األول عبر اصطياده 5 طيور من 
فئة »املــدقــي«، فيما حصل فريق لوسيل على 
املركز الثاني عبر اصطياده 4 طيور من نفس 
الــخــور وأم  الفئة، بينما أحـــرز كــل مــن فريقي 
بـــاب الــتــرتــيــب األخــيــر مــن خـــالل اصــطــيــاد كل 

منهما 2 من فئة املدقي أيضا.
ويــحــصــل الــفــريــق الــفــائــز بــاملــركــز األول على 
مبلغ مالي قدره 20 ألف ريال، فيما سيحصل 
الفريق الفائز باملركز الثاني على 15 ألف ريال، 
أمــا الفريق الفائز باملركز الثالث فسيحصل 
على عشرة آالف ريال، بعد إجراء القرعة ملعرفة 
الترتيب الثالث والرابع بني فريقي الخور وأم 
بـــاب لــحــصــولــهــمــا عــلــى نــفــس الــنــتــيــجــة، كما 
يــشــمــل الــحــفــل تــكــريــم جــمــيــع املــشــاركــني عبر 
منحهم هدايا تذكارية. وأشاد الدكتور خالد 
بن إبراهيم السليطي املدير العام للمؤسسة 
العامة للحي الثقافي »كتارا« باإلقبال الكبير 
واملشاركة املتزايدة التي حظيت به املسابقة 
فـــي نــســخــتــهــا الــحــالــيــة والـــتـــي فـــاقـــت الــنــســخ 
السابقة، مشيرا إلى أن كتارا نجحت في جذب 
الجيل الجديد لهذه الهواية التراثية الجميلة، 
الــحــبــال تلقى املزيد  حيث أصبحت مسابقة 
من االهتمام الالفت من قبل األطفال وأولياء 
أمــورهــم الــذيــن يــنــتــظــرون مــوعــد اطــالقــهــا كل 
عــام، بفارغ الصبر، وذلــك ألنها من الهوايات 
التراثية الجميلة والتنافسية التي تقام في 
بيئة طبيعية وحيوية، مؤكدا أن كتارا تعمل 
مــن خــالل هــذه املسابقة على تأهيل األطــفــال 
ــة الــقــنــص  ــ ــــوايـ ــــي هـ املــــشــــاركــــني لــــالنــــخــــراط فـ
ــي فـــعـــالـــيـــات الـــصـــيـــد كــمــعــزاب  ــة فــ ــاركــ ــشــ واملــ
»مــهــرجــان مرمي  لـــ القناص الصغير وصـــوال 

للصيد والصقور«.
الــخــامــســة ملسابقة الحبال  الــــدورة  وانــطــلــقــت 
مع توافد األطفال املشاركني إلى مزرعة إركية 
ــم، لــتــبــدأ الــفــعــالــيــات،  بصحبة أولـــيـــاء أمـــورهـ
ــفــــخــــاخ والـــعـــتـــل،  ــق الــ ــريــ ــل فــ ــ حـــيـــث اســـتـــلـــم كـ
كــمــا تــم تــوزيــع الــحــكــام املــشــرفــني عــلــى الــفــرق 
ــم بـــفـــريـــقـــه إلـــى  ــكـ املــــشــــاركــــة، لـــيـــتـــوجـــه كــــل حـ
منطقته املخصصة لنصب الفخاخ ومباشرة 
الــصــيــد، وذلــــك بــعــد تــزويــدهــم بــالــتــوجــيــهــات 
والتعليمات الالزمة املتعلقة بشروط املسابقة 
وأهــمــيــة االلـــتـــزام بــهــا، بــاإلضــافــة إلـــى الــطــرق 
املــنــاســبــة لــلــصــيــد بــالــفــخــاخ لــلــحــصــول على 
أفــضــل الــنــتــائــج، والــتــعــريــف بـــأنـــواع الــطــيــور 
وهــي السمن، وفقاقة واملــدقــي، مشددين على 

ضرورة املحافظة على البيئة البرية.
الــكــواري، رئيس  مــن جهته، قــال علي يوسف 
اللجنة املنظمة ملسابقة الحبال، إن النسخة 
الـــخـــامـــســـة لــلــمــســابــقــة عــــرفــــت إقــــبــــاال كــبــيــرا 
بــمــشــاركــة األطــــفــــال، مــشــيــدا بــمــا تــمــيــزت به 
ــتــــحــــدي واملـــنـــافـــســـة  الــ ــــن روح  ــنــــافــــســــات مـ املــ
الشريفة وسط أجواء تراثية ومناخية جميلة، 
مــؤكــدا أن املسابقة مكنت األطــفــال املشاركني 

مــــن اكـــتـــســـاب الـــخـــبـــرة املـــطـــلـــوبـــة فــــي الــبــيــئــة 
الــقــطــريــة وطـــرق الــصــيــد الـــبـــري. مــن جهتهم، 
عبر األطــفــال وأولــيــاء أمــورهــم عــن سعادتهم 
باملشاركة في مسابقة الحبال التي تنظمها 
كتارا للسنة الخامسة على التوالي، معبرين 
عن فرحتهم الغامرة ملا توفره كتارا من خالل 
هذه املسابقة التي تقدم لهم فرصة االستمتاع 
بمعايشة مــفــيــدة ومــعــرفــة وخــبــرة فــي أنـــواع 
ــبــــري، في  الـــطـــيـــور وطـــــرق وفـــنـــون الــصــيــد الــ
الــهــواء الطلق وأجـــواء بهيجة، مشيدين بما 
تبذله اللجنة املنظمة للمسابقة مــن جهود 
لــتــوفــيــر كــــل مــســتــلــزمــات الـــســـالمـــة واألمــــــان 

لالستمتاع بفعاليات املسابقة.
يــشــار إلــى أن كــتــارا تــحــرص على إقــامــة هذه 
املسابقة التراثية في موعدها السنوي الذي 
يــتــزامــن مـــع مــوســم قــــدوم الــطــيــور املــهــاجــرة 
الــتــي تــأتــي إلــى قطر بحثا عــن الــــدفء، وذلــك 
ــال بــأحــد أهــــم مــفــردات  ــفـ بــهــدف تــعــريــف األطـ
ــيـــل املـــرتـــبـــط بــالــبــيــئــة والــحــيــاة  الــــتــــراث األصـ
البرية، حتى يكتسب منها األطــفــال املهارات 
ــرات الــــالزمــــة، ويــنــطــلــقــوا إلــــى هــوايــة  ــبـ ــخـ والـ

القنص والصقارة.

ــــي مـــجـــال  ــات ثـــنـــائـــيـــة فـ ــثـ ــاحـ ــبـ ــقــــدت مـ عــ
النقل الجوي بني دولة قطر وجمهورية 
كــازاخــســتــان، أمــس تــم خاللها التوقيع 
ــفـــاهـــم تـــســـمـــح بــتــســيــيــر  ــلـــى مــــذكــــرة تـ عـ
ــبــــع رحـــــــــالت ركـــــــــاب إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة  ســ
ــــور ســـلـــطـــان وســبــع  الـــكـــازاخـــســـتـــانـــيـــة نـ

رحالت ركاب إلى مدينة أملاتي.
ــفـــاهـــم أيــــضــــا عــلــى  ــتـ ونــــصــــت مــــذكــــرة الـ
ــــالت شــحــن جــــوي بــكــامــل  تــســيــيــر 7 رحـ
ــلـــديـــن، وتــســيــيــر  حـــقـــوق الـــنـــقـــل بــــني الـــبـ
أي عــدد مــن الــرحــالت لــلــركــاب والشحن 
بكامل حريات النقل إلى 11 مطارا دوليا 
فــي جمهورية كازاخستان. كما توصل 
ــــاق عـــلـــى الـــتـــعـــاون  ــفـ ــ الــــطــــرفــــان إلـــــى االتـ
فــي مــجــال الــرمــز املــشــتــرك بــني الناقالت 
املعينة فــي كــال الــبــلــديــن. ووقـــع املــذكــرة 
عن الجانب القطري سعادة عبدالله بن 
نــاصــر تــركــي الــســبــيــعــي رئــيــس الهيئة 
الــعــامــة لــلــطــيــران املـــدنـــي، وعـــن الــجــانــب 
الــكــازاخــســتــانــي ســعــادة الــســيــد تالغات 

الستايف رئيس هيئة الطيران املدني.

مذكرة تفاهم بين قطر وكازاخستان في النقل الجوي
الدوحة -  

¶خالل توقيع مذكرة التفاهم

¶  جانب من حفل توزيع جوائز المسابقة

¶د. خالد السليطي مع المشاركين في المسابقة

ــة قــطــر فـــي حــفــل أقـــيـــم فـــي مقر  ــ شـــاركـــت دولـ
البنك الدولي بالعاصمة األمريكية واشنطن 
ــز الـــخـــاصـــة  وجـــــــرى خــــاللــــه تــــوزيــــع الــــجــــوائــ
الــعــدالــة  بمسابقة مــبــادرة التعليم مــن أجـــل 
الــتــابــعــة لــلــبــرنــامــج الـــعـــاملـــي لــتــنــفــيــذ إعـــالن 
ــــك على  ــة قـــطـــر، وذلـ ــ الـــدوحـــة املـــمـــول مـــن دولـ
القانون  الــدولــي حــول  هامش أســبــوع البنك 

والعدالة والتنمية لعام 2019.
ــة قــطــر فـــي الــحــفــل، ســـعـــادة الـــلـــواء  ــ مــثــل دولـ
املــال مستشار معالي وزيــر  عبدالله يوسف 
الــداخــلــيــة، وســعــادة السفير سلطان ساملني 
ــم  ــ ــر لــــــدى األمـ ــطـ املــــنــــصــــوري ســـفـــيـــر دولـــــــة قـ
املتحدة واملنظمات الدولية في فيينا. ويركز 
البرنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة على 
كــيــفــيــة مــواجــهــة تــحــديــات مــحــاربــة الــفــســاد 
وتــعــزيــز الــنــزاهــة والــقــواعــد األخــالقــيــة ومنع 

الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية ومواجهة 
الـــجـــرائـــم اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، ومــكــافــحــة االتـــجـــار 
بالبشر وتهريب املهاجرين، ومنع اإلرهــاب 

والتطرف العنيف وغيرها.
ــــني  ــــؤولـ ــــسـ املـ مـــــــن  ــرا  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ ــر أن عـــــــــــددا  ــ ــذكــ ــ يــ

والــشــخــصــيــات والــهــيــئــات املــعــنــيــة شــاركــوا 
في أسبوع القانون والعدالة والتنمية لعام 
2019، بــمــا فـــي ذلــــك كــبــار الــشــخــصــيــات من 
وزراء العدل واملدعني العامني وكبار القضاة 

في املحاكم العليا والدستورية.

توزيع جوائز مسابقة مبادرة التعليم من أجل العدالة

»كتارا« تنظم النسخة الخامسة من مسابقة »الحبال«

واشنطن - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

تنطلق اليوم منافسات مهرجان قطر الثالث للمجاهيم 
والوضح والذي يستمر حتى يوم 17 من شهر نوفمبر 
الحالي بميدان لبصير وسط مشاركة قطرية وخليجية 
كــبــيــرة يتنافس فيها أصــحــاب األصــائــل عــلــى 27 رمــزا 
ــة إلـــــى 16 شــوطــا  ــافــ ــز عـــيـــنـــيـــة، بــــاإلضــ ــ ــوائـ ــ ذهـــبـــيـــا وجـ
جــوائــزهــا مالية ليصل عــدد إجمالي األشـــواط فــي هذا 
املـــهـــرجـــان 43 شـــوطـــا. حــيــث ســمــحــت الــلــجــنــة املــنــظــمــة 
للمهرجان برئاسة عبدالله بن محمد الكواري أن تكون 
املــهــرجــان مفتوحة للمشاركة  أشـــواط ومــنــافــســات هــذا 
للجميع، كــمــا ســيــتــم وابـــتـــداء مــن هـــذا املــهــرجــان إلــغــاء 
جميع السيوف والتي تم استبدالها بالبيارق وذلك بعد 
أن تطور مستوى املنافسة وأصبحت على درجة عالية 
من االجــادة واملعروف أن البيرق أعلى من السيف، كما 

تقرر زيادة الجوائز العينية التي تتمثل في السيارات.
وستقام املنافسات على فترتني )صباحا ومساء(، حيث 
ستشهد الفترة الصباحية ثالثة أشــواط وهــي مفاريد 
»الــوضــح« ومــفــاريــد تــالد »الــوضــح« وحــقــايــق الــوضــح، 
وجائزة املركز األول في كل شوط قلعة ذهبية، باإلضافة 
ملائة ألف ريال وهناك جوائز مالية من الثاني للعاشر، 
وفـــي الــفــتــرة املــســائــيــة ثــالثــة أشــــواط أيــضــا وهـــي لقايا 
الوضح وجــذاع الوضح ومفاريد حقايق ولقايا قعدان 
الــوضــح وبــالــنــســبــة لــلــشــوطــني األول والــثــانــي فــجــائــزة 
ألـــف ريــــال، وبالنسبة  املــركــز األول قلعة ذهــبــيــة ومــائــة 
للشوط الثالث فجائزته الخنجر الذهبي وخمسني ألف 
ريــال، وفــي هــذه األشــواط أيضا جوائز مالية ألصحاب 

املراكز من الثاني للعاشر.
يشار إلى أن هناك شروطا وتعليمات قاسية وضعتها 
اللجنة املنظمة ومنها يجب أن تجتاز املطايا اختبار 
فحص لجنة التشبيه والتسنني قبل املشاركة وضرورة 
أن تكون اإلبــل خالية من العيوب الواضحة، وال يجوز 
أيضا نقل ملكية املطايا بسجالت املهرجان ألكثر من 
مرتني في املوسم، ويحظر نقل ملكية املطايا املوقوفة 
ــارب  ــاء املـــوســـم إلــــى أي مـــن أقــ ــنـ بــســجــالت املـــهـــرجـــان أثـ

املشارك حتى الدرجة الثانية وغيرها من الشروط.

اليوم.. انطالق 
منافسات مهرجان 

قطر الثالث للمجاهيم
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ــالـــي قــيــمــة تــــــــداوالت الـــرهـــن  ــمـ بـــلـــغ إجـ
الــعــقــاري خـــال الــتــســعــة اشــهــر األولـــى 
الــجــاري 37.65 مليار ريــال،  الــعــام  مــن 
تركز الجانب األكبر منها فى بلديتي 
الـــدوحـــة والــــريــــان، بــيــنــمــا شــهــدت تلك 
الفترة تنفيذ 945 معاملة رهن عقاري.

ــنــــشــــرة الـــعـــقـــاريـــة  ــيــــانــــات الــ ــر بــ ــيـ ــشـ وتـ
الــصــادرة عن إدارة التسجيل العقاري 
بــــــــــــوزارة الـــــعـــــدل - والـــــتـــــي رصـــدتـــهـــا 
»لوسيل« وحللت بياناتها - أن بلدية 
الدوحة استحوذت على الجانب األكبر 
ــقـــاري  ــعـ ــيـــم مــــعــــامــــات الــــرهــــن الـ مــــن قـ
بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، 
قــيــمــتــهــا 23.65 مـــلـــيـــار ريــــال  وبـــلـــغـــت 
وتلتها بلدية الريان بنحو 6.68 مليار 
ــو مـــا يــشــكــل أكـــثـــر مـــن 80 %  ــال وهــ ــ ريـ
مـــن إجــمــالــي قــيــمــة مـــا تـــم تــنــفــيــذة من 
معامات على مستوى بلديات الدولة.

وحلت بلدية الوكرة فى املركز الثالث 
عبر تنفيذ معامات رهن عقاري خال 
9 شهور بقيمة 4.6 مليار ريال وتلتها 
بــنــحــو 1.13 مــلــيــار  بـــلـــديـــة أم صـــــال 
ــال ثــم الــظــعــايــن بــنــحــو 860 مليون  ريــ
ريــــال والـــخـــور والـــذخـــيـــرة بــنــحــو 666 
مليون ريال وأخيرا بلدية الشمال التي 

سجلت 63.6 مليون ريال فقط.

نهضة عمرانية

ويـــــؤكـــــد رجـــــــل األعــــــمــــــال واملـــســـتـــثـــمـــر 
يوسف أبوحليقة أن دولة قطر سجلت 
خـــال الــخــمــس ســـنـــوات املــاضــيــة على 
ــه الــتــحــديــد نــهــضــة عــمــرانــيــة غير  وجــ
مسبوقة ســواء مــن حيث عــدد السكان 
ــدد املـــنـــشـــآت واملــبــانــي  أو مـــن حــيــث عــ
ــتــــي جــــاءت  ــة، والــ ــ ــدولـ ــ الــســكــنــيــة فــــي الـ
مواكبة لحركة النمو الكبير في البنية 
التحتية التي تنفذها الدولة من طرق 
وإعادة تهيئة العديد من املدن وتهيئة 
مــنــاطــق جـــديـــدة، مــوضــحــا فــي حديثه 
ــك الـــنـــهـــضـــة الـــتـــي  ــلـ ــيــــل« أن تـ »لــــوســ ـــ لــ
شهدتها الدولة دفعت بقطاع العقارات 
إلـــى الــنــمــو بــشــكــل مــلــحــوظ ومــتــســارع 
وهو ما تعكسه املؤشرات العقارية في 

الدولة.
وقـــال أبوحليقة إن النهضة العقارية 
ــة  ــ ــــدولـ ــا الـ ــهــ ــعــ ــلــــى وقــ ــــي تـــعـــيـــش عــ ــتـ ــ الـ
الــعــديــد مــن القوانني  تستوجب وضــع 
ــــن شـــأنـــهـــا أن  ــي مـ ــتــ والــــتــــشــــريــــعــــات الــ
تــســاهــم فـــي تــدعــيــم الــقــطــاع الــعــقــاري، 
واملــحــافــظــة عليه مــن أي مــتــغــيــرات قد 
تحدث أو تستجد، وتابع قائا »لذلك 
ــارع نـــحـــو إقــــــرار  ــســ ــتــ نــــــرى الـــخـــطـــى تــ
الــعــديــد مــن الـــقـــرارات والــقــوانــني التي 
تعد رائـــدة ومــن شأنها أن تساهم في 
تــطــويــر الــقــطــاع الــعــقــاري عــلــى الــوجــه 
املطلوب، وقد شهدنا كيف أن الجهات 
املــــســــؤولــــة فــــي الــــدولــــة قـــامـــت بــوضــع 
ــرات لــقــيــاس مــــدى تـــأثـــر أســعــار  مــــؤشــ
العقارات بالعرض والطلب، اليوم نرى 
تلك الجهات تعمل على تطوير القطاع 
العقاري وتنميته، باإلضافة إلى وضع 
الــازمــة  األطـــر التشريعية والــضــوابــط 
من أجل تنظيم القطاع، وخاصة فيما 
يتعلق بمد أجل فترة توفيق األوضاع 
الخاصة بتطبيق أحــكــام القانون رقم 
تــنــظــيــم أعــمــال  بــشــأن  لــســنــة 2017   22
الــوســاطــة الــعــقــاريــة والــتــي مــن شأنها 
أن تـــحـــافـــظ عـــلـــى مـــصـــالـــح األطــــــــراف 
املــتــدخــلــني فــي مــجــال قــطــاع الــعــقــارات 

بشكل عام«.

األداء الربعي

لــتــداوالت  وعلى صعيد األداء الربعي 
العقارات منذ بداية العام الجاري، فقد 
شهد الربع األول من العام تنفيذ 315 
معاملة بقيمة 14.73 مليار ريــال، عبر 
تنفيذ 126 مليون معاملة فى الدوحة 
أي مــا يــعــادل 40 % مــن إجــمــالــي عــدد 
الــعــقــارات املــرهــونــة، ثــم بــلــديــة الــريــان 
بتنفيذ 105 معاملة أي مــا يــعــادل 33 
% من إجمالي عدد العقارات املرهونة، 
ثم بلدية الظعاين بتنفيذ 36 معاملة 
أي مـــا يـــعـــادل 11% مـــن إجــمــالــي عــدد 
العقارات املرهونة، وعلى صعيد القيم 

فقد استحوذت الدوحة على معامات 
رهـــن عــقــاري بقيمة 5.84 مــلــيــار ريــال 
بينما سجلت الــخــور والــذخــيــرة أدنــى 

قيمة وبلغت 24 مليون ريال.
وبتتبع حركة وحجم معامات الرهن 
التي تمت خــال الربع األول من العام 
الــــــجــــــاري، يـــتـــضـــح اســــتــــحــــواذ بــلــديــة 
الــدوحــة على 6 مــن اعلى 10 معامات 
ــرة، ثــــم الــــريــــان  ــتــ ــفــ ــلـــك الــ ــــال تـ ــن خــ ــ رهــ
بصفقتني والظعاين وام صال بصفقة 
لكل منهما، وشكلت أعلى 10 معامات 
رهن عقاري ما يعادل60 % من القيمة 
اإلجـــمـــالـــيـــة لــجــمــيــع مـــعـــامـــات الــرهــن 
الــعــقــاري خـــال الــربــع األول مــن الــعــام 

الجاري.

الربع الثاني

بــيــنــمــا شــهــد الـــربـــع الــثــانــي مـــن الــعــام 
الجاري تنفيذ 326 معاملة بقيمة 12.3 
مــلــيــار ريـــــال، عــبــر تــنــفــيــذ 164 مــلــيــون 
معاملة فى الدوحة أي ما يعادل 50 % 
من إجمالي عدد العقارت املرهونة، ثم 
بلدية الريان بتنفيذ 67 معاملة أي ما 
يعادل 21 % من إجمالي عدد العقارات 
املــرهــونــة، ثــم بــلــديــة الــظــعــايــن بتنفيذ 
28 معاملة وهــو مــا يــعــادل نحو 9 %، 
وعـــلـــى صــعــيــد الــقــيــم فــقــد اســتــحــوذت 
الـــدوحـــة عــلــى مــعــامــات رهــــن عــقــاري 
بقيمة 9.5 مليار ريـــال بينما سجلت 
الشمال أدنــى قيمة وبلغت 4.6 مليون 

ريـــال. وبتتبع حركة وحجم معامات 
الرهن التي تمت خال الربع الثاني من 
العام الجاري، يتضح استحواذ بلدية 
الــدوحــة على 6 مــن اعلى 10 معامات 
رهن خال تلك الفترة، ثم بلدية الريان 
ــلــــى 10  ــلـــت أعــ ــكـ بــــأربــــع صــــفــــقــــات، وشـ
معامات رهن عقاري ما يعادل 39 % 
من القيمة اإلجمالية لجميع معامات 
الرهن العقاري خال الربع الثاني من 

العام الجاري.

الربع الثالث

وعلى صعيد تــداوالت الرهن العقاري 
خــال الــربــع الثالث مــن الــعــام الــجــاري، 

الــتــســجــيــل  ــات إدارة  ــانــ ــيــ بــ فـــتـــكـــشـــف 
ــوزارة الــعــدل أنـــه خـــال تلك  الــقــعــاري بــ
تــنــفــيــذ 304 مــعــامــات  الـــفـــتـــرة جـــــرى 
ــال، عبر تنفيذ  بقيمة 10.63 مليار ريـ
135 مليون معاملة فى الدوحة أي ما 
يعادل 44 % من إجمالي عدد العقارت 
املــرهــونــة، ثــم بلدية الــريــان بتنفيذ 71 
معاملة أي ما يعادل 23 % من إجمالي 
ــم بــلــديــة  ــة، ثــ ــقــــارات املــــرهــــونــ ــعــ ــدد الــ ــ عـ
الظعاين بتنفيذ 32 معاملة وهــو ما 
يـــعـــادل نــحــو 10.5 %، وعـــلـــى صعيد 
ــة على  ــتـــحـــوذت الــــدوحــ الــقــيــم فــقــد اسـ
معامات رهن عقاري بقيمة 8.3 مليار 
ريال بينما سجلت الشمال أدنى قيمة 

وبلغت 7.5 مليون ريال.
وبتتبع حركة وحجم معامات الرهن 
الــــتــــي تـــمـــت خـــــال الــــربــــع الـــثـــالـــث مــن 
العام الجاري، يتضح استحواذ بلدية 
الــدوحــة على 6 مــن اعلى 10 معامات 
رهن خال تلك الفترة، ثم بلدية الريان 
ــلــــى 10  ــلـــت أعــ ــكـ بــــأربــــع صــــفــــقــــات، وشـ
معامات رهن عقاري ما يعادل 69 % 
من القيمة اإلجمالية لجميع معامات 
الثالث من  الرهن العقاري خال الربع 

العام الجاري.

تداوالت سبتمبر

فــيــمــا يــخــص حــركــة تــــداول الــرهــونــات 
خــال شهر سبتمبر املــاضــي، فقد بلغ 
حجم معامات الرهن التي تمت خال 
الــشــهــر 79 مــعــامــلــة، بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 
بلغت 4.1 مليار ريــال. وسجلت بلدية 
الدوحة أعلى عدد في معامات الرهن 
بعدد 30 معاملة، أي مــا يــعــادل 38 % 
مــن إجــمــالــي عـــدد الــعــقــارات املــرهــونــة، 
الــريــان بــعــدد 24 معاملة  تلتها بلدية 
مـــا يـــعـــادل 30.4 % مـــن إجــمــالــي عــدد 
العقارات املرهونة، ثم بلدية أم صال 
بعدد 9 معامات وهو ما يعادل 11.4 
% مـــن إجـــمـــالـــي الـــعـــقـــارات املـــرهـــونـــة، 
ثــم بلدية الظعاين بــعــدد 7 معامات، 
أي مــا يــعــادل 8.9 % مــن إجــمــالــي عدد 
الــعــقــارات املــرهــونــة، ثــم بــلــديــة الــوكــرة 
ــا نــســبــتــه 5.1 %  بـــعـــدد 4 مـــعـــامـــات مـ
مــن إجــمــالــي عـــدد الــعــقــارات املــرهــونــة، 
والــخــور والــذخــيــرة بــعــدد 5 معامات، 
أي مــا يــعــادل 6.3 % مــن إجــمــالــي عدد 

العقارات املرهونة.
ــبــــع حـــــركـــــة وحـــــجـــــم مــــعــــامــــات  ــتــ ــتــ وبــ
الرهن التي تمت خــال شهر سبتمبر 
اســتــحــوذت بــلــديــة الــدوحــة عــلــى 8 من 
أعـــلـــى 10 عــــقــــارات مـــرهـــونـــة، فـــي حني 
ســجــلــت بــلــديــة الـــريـــان عـــدد 2 عــقــارات 
مــرهــونــة، وبلغ حجم معامات الرهن 
الــقــيــمــة  ــن  ألعـــلـــى 10 عــــقــــارات 92 % مـ
اإلجمالية لجميع معامات الرهن التي 

تمت خال شهر سبتمبر.

80 % منها تركزت فى الدوحة والريان

9 شهور 37.65 مليار ريال معامالت الرهن العقاري في 

وافق مجلس الــوزراء في اجتماعه مطلع يوليو املاضي 
الــقــوانــني املتعلقة بشكل مباشر  على عــدد مــن مشاريع 
الــدولــة، حيث  الــعــقــاريــة فــي  أو غير مباشر بالقطاعات 
تمت املوافقة على مشروع قرار مجلس الــوزراء بتحديد 
املناطق التي يجوز فيها لغير القطريني تملك العقارات 
ــراءات  ــ ــا وإجــ ــزايـ واالنـــتـــفـــاع بــهــا وشـــــروط وضـــوابـــط ومـ
تملكهم لــهــا وانــتــفــاعــهــم بــهــا، إلـــى جــانــب املــوافــقــة على 
ــر الــعــدل بــمــد فــتــرة تــوفــيــق األوضــــاع  مــشــروع قــــرار وزيــ
الــقــانــون رقـــم 22 لسنة 2017  الــخــاصــة بتطبيق أحــكــام 
بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية. كما وافق مجلس 
الــــــوزراء عــلــى مـــشـــروع قــــرار وزيــــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة 
بــتــحــديــد نــســب مــشــاركــة غــيــر الــقــطــريــني فـــي صــنــاديــق 
االستثمار التي تتعامل في العقارات، إلى جانب املوافقة 
ــر الــبــلــديــة والــبــيــئــة بـــشـــأن فــرز  ــ ــرار وزيـ ــ عــلــى مـــشـــروع قـ

الوحدات العقارية.
وتأتي مشاريع القوانني التي وافق عليها مجلس الوزراء 
بشأن القطاعات العقارية في الدولة ضمن مجموعة من 
اإلجــراءات والقرارات التي شرعت الحكومة القطرية في 
اتــخــاذهــا خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة مــن أجـــل تنظيم حركة 
ــداول فــيــه، بــمــا يــســاهــم فـــي جعل  ــتــ ســــوق الـــعـــقـــارات والــ
الــســوق الــعــقــاري فــي داخـــل دولـــة قطر أكــثــر جــاذبــيــة في 
املنطقة وعلى املستوى العاملي، خاصة بعد القرار الذي 
تم اتخاذه في وقت سابق بشأن السماح بتملك األجانب 
للعقارات داخـــل الــدولــة وفــي عــدد مــن املناطق املــحــددة، 
وذلك بهدف استقطاب العديد من االستثمارات األجنبية 
والتدفقات املالية لهذا القطاع، إلى جانب تحويل الدوحة 
إلى منطقة جذب للمستثمرين من األجانب الراغبني في 

امتاك العقارات داخل مناطق يحددها القانون.

قوانين محفزة للقطاعات العقارية

محمد السقا

¶  23.65 مليار ريال إجمالي المعامالت بالدوحة والشمال األقل نشاطا
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ــة الـــــبـــــارزة عـــاملـــيـــا فــــي صــنــاعــة  ــعـــامـ كــشــفــت أمــــــــواج، الـ
العطور الفاخرة، عن تعيني ماركو بارسيا في منصب 
ــدًا فــي  ــديــ ــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــتـــســـرد بـــذلـــك ســـطـــرًا جــ الـــرئـ
إلــى  املــتــفــرّدة  مــســيــرة نــجــاحــاتــهــا ولــتــصــل بمنتجاتها 
قاعدة أوســع من العماء من مختلف الفئات. ومدفوعا 

بخبراته الكبيرة التي 
ــلـــى مــــدار  اســـتـــمـــرت عـ
عــــقــــوٍد مــــن الــــزمــــن فــي 
ــور  ــ ــطــ ــ ــعــ ــ صـــــــنـــــــاعـــــــة الــ
ومــــــــســــــــتــــــــحــــــــضــــــــرات 
ــقـــود  ــيـ ــل، سـ ــيــ ــمــ ــجــ ــتــ الــ
مــارســيــا دفـــة تطوير 
أمـــــــــواج عـــبـــر مـــواكـــبـــة 
أحـــــــــــــدث الــــــتــــــطــــــورات 
الـــعـــاملـــيـــة فــــي الــقــطــاع 
الـــذي يضمن  بالشكل 
ــيــــق طــــمــــوحــــات  ــقــ تــــحــ
ــم  ــهــ ــريــ ــثــ ــ الـــــعـــــمـــــاء وُي
بــتــجــربــة ذات مــامــح 
جــديــدة كــلــيــا مــن هــذه 
ــاريــــة  ــتــــجــ ــة الــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ

املرموقة.
ــك،  ــ وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى ذلـ

قال ماركو بارسيا: »خــال سنوات عملي الطويلة في 
الــقــطــاع، وطــاملــا شكلت أمـــواج ’أحـــد أجــمــل أســـرار عالم 
العطور‘ حيث استطاعت أن تحتل مكانها ضمن أبرز 
وأشــهــر ُصــنــاع الــعــطــور فــي الــعــالــم. وبالنسبة لــي، فإن 
أمــواج ليست مجرد عامة تجارية، فهي مثال حقيقي 
ــادر  ــو نــ ــا هــ ــل مــ ــــرة ضـــمـــن كــ ــــوهـ ــــداع واإلتـــــقـــــان وجـ ــــإبـ لـ
ــاف: »أتــطــلــع إلـــى بـــدء فــصــل جديد  ــ واســتــثــنــائــي«. وأضـ
فــي تــاريــخ هــذه الــعــامــة وتــقــديــم تجربة عصرية تغمر 
مشاعر وأحساسيس عمائنا وتؤسس روابــط جديدة 
يــعــتــزون بــهــا.« مــؤكــدًا عــلــى أهــمــيــة الـــوصـــول إلـــى جيل 
جديد من عشاق العطور ممن يبحثون عن كل ما يعكس 

شخصياتهم بشكل أفضل.

»أمواج« تعين ماركو 
بارسيال رئيسا تنفيذيا

¶  ماركو بارسيال

الدوحة -  

احتفل »باورهاوس جيم - قطر«، صالة 
ــادي  ــنـ ـــدة والـ ــرائـ األلــــعــــاب الـــريـــاضـــيـــة الــ
الصحي في الدوحة، باالفتتاح الرسمي 
لفرعه الجديد في طوار مول، في أجواء 
مـــمـــيـــزة بـــحـــضـــور األعــــضــــاء األوفــــيــــاء، 
والشركاء التجاريني، وممثلي وسائل 

االعام، كجزء من خطته التوسعية.
احتفل »بــاورهــاوس جيم - قطر« بهذه 
املناسبة بإقامة حفل مميز استضافه 
ــاري، حيث  ــ ــــصـ املـــديـــر الـــعـــام عـــــادل االنـ
انطلق مع الضيوف إلى جانب ممثلي 
وسائل اإلعــام في جولة لاطاع على 
املرافق واملعدات الحديثة التي يوفرها 

النادي الصحي.
لــــقــــد جــــــــرى تــــــزويــــــد صـــــالـــــة األلـــــعـــــاب 
الــريــاضــيــة بــــأدوات ومــعــدات مــن أحــدث 

طــراز ومطابقة ألعلى معايير الجودة 
واملواصفات العاملية. كما يحظى »باور 
هـــاوس جـــم«، بــدعــم مــن أفــضــل املــدربــني 
مثل بطل العالم لعام 2018، السيد عمر 
بوحميد، عن فئة ماسكلر فيزيك، الذي 
تم تدريبه في »باورهاوس جيم - قطر« 
عــلــى يــد الــكــابــن الــقــطــري الــســيــد غانم 
 عن العديد من األبطال 

ً
التميمي، فضا

اآلخرين.
وبهذه املناسبة، قــال عــادل االنــصــاري، 
ــاورهــــاوس جــيــم - قــطــر«:  ــام »بــ مــديــر عـ
»بـــــاورهـــــاوس جــيــم - قــطــر لـــه حــضــور 
دولــــي فـــي أمــريــكــا الــشــمــالــيــة، وأمــيــركــا 
الجنوبية، وأوروبـــا، والهند، وروسيا، 
وقــطــر. لقد تــم افتتاح أول فــرع للنادي 
الــــصــــحــــي فــــــي الـــــــدوحـــــــة عــــلــــى طـــريـــق 
ــوم يــســرنــا أن نــعــلــن عن  ــيــ ســـلـــوى، والــ
االفـــتـــتـــاح الــرســمــي لــلــفــرع الــجــديــد في 

طــــوار مــــول، الــــذي تــم تــجــهــيــزه بــأحــدث 
الـــتـــي جــعــلــتــه أحــد  األدوات واملــــعــــدات 
ــاوس  ــاورهــ ــروع لــســلــســلــة بــ ـــفــ أفـــضـــل الـ
جيم. وبالتعاون مع نخبة من املدربني 
ــادات  سنوفر للرياضيني أفــضــل اإلرشــ
ــة لـــتـــطـــويـــر عـــنـــاصـــر الـــلـــيـــاقـــة  الــــخــــاصــ
ــمـــات  ــكـ ــة إلـــــــى املـ ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ الــــبــــدنــــيــــة، بـ
الـــغـــذائـــيـــة، ملـــســـاعـــدة الـــريـــاضـــيـــني على 
ــلـــوغ أهـــدافـــهـــم في  تــطــويــر أنــفــســهــم وبـ

تحقيق اللياقة البدنية.«
يـــعـــتـــبـــر »بــــــــاورهــــــــاوس جــــيــــم - قـــطـــر« 
أول نــــادي صــحــي يــقــدم خــدمــة الطهي 
املباشر، حيث يعمل الطهاة املحترفون 
على تقديم أشهى األطباق الطازجة. كما 
يــوفــر »دايــــت هــــاوس« الــنــظــام الــغــذائــي 
لكل رياضي بناء على متطلبات الجسم 

وأنواع التمارين التي يؤديها.
ــاوس« إحـــدى  ــ كــمــا تــعــد »ســابــلــمــنــت هــ

ـــ »بـــــاورهـــــاوس  املــــؤســــســــات الـــتـــابـــعـــة لــ
جـــيـــم - قــــطــــر« وهــــــي مـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
بيع املكمات الغذائية التي تعتبر من 
أفضل العامات التجارية حول العالم، 
وأهمها شركة »ريفليكس« باعتبارها 
أول شركة مصنعة للمكمات الغذائية 
ــتـــحـــدة، ذات  الـــريـــاضـــيـــة فـــي املــمــلــكــة املـ
إنتاجية عالية بحجم مبيعات يتجاوز 
120 مليون حصة من املكمات سنويا 
بأكثر من 50 نكهة. والجدير بالذكر أن 
كــافــة املــكــمــات الــغــذائــيــة الــتــي تقدمها 
ــلــــمــــنــــت هـــــــــــاوس« مــــعــــتــــمــــدة مــن  »ســــابــ
الجهات الحكومية املختصة فــي دولــة 

قطر. 
أنـــشـــئـــت ســلــســلــة نـــــــوادي بــــاورهــــاوس 
ــم ونـــــورمـــــان  ــ ــيـ ــ ــلــــى يـــــد األخــــــويــــــن ولـ عــ
دابــش سنة 1974، حيث بــدأت كمنشأة 
واحــــدة فــي مــديــنــة هــايــانــد بـــارك - في 

ــة مــيــشــيــجــان، لــتــحــظــى بـــعـــد ذلـــك  ــ واليــ
بشهرة واسعة لتصبح واحدة من أكثر 
النوادي الصحية شهرة عامليا. ويعتبر 
بــاورهــاوس جيم مــن أبــرز الــنــوادي في 
مجال الرياضة واللياقة البدنية ألكثر 
بــــاورهــــاوس  ــا، إذ واصــــــل  ــامــ مــــن 40 عــ
جيم مسيرة نجاحه بخطى ثابتة، كما 
حصل على 300 رخــصــة فــي 39 واليــة، 
ونجح في توسيع رقعة تواجده في 17 
دولـــة، مــا جعله يحظى باهتمام كبير 
فــي كــل بــقــاع الــعــالــم. وقــد جــرى تدريب 
قائمة من أملع املشاهير في باورهاوس 
جــيــم عــلــى مـــر الـــعـــصـــور، مــثــل أرنـــولـــد 
شــوارزنــيــجــر، وكــامــيــرون ديـــاز، وجــون 
ترافولتا، وجيروم بيتيس »ذا باص«، 
وألــيــكــس رودريــــجــــز، ومـــايـــك تــايــســون، 
ودواين »ذا روك«، وجونسون، وغيرهم 

الكثير.

»باورهاوس جيم - قطر« يفتتح فرعه الجديد في طوار مول
كجزء من خطته التوسعية

¶  جانب من حفل االفتتاح

الدوحة -  

أطلقت شركة هواوي مؤخرًا سماعة الستريو 
 HUAWEIالــحــقــيــقــي الـــاســـلـــكـــي الـــــجـــــديـــــدة
 Kirin( 13 املزودة برقاقة كيرين إيه FreeBuds
ــبــتــكــرة بــأحــدث 

ُ
A1(. وتــتــمــيــز الــســمــاعــات امل

تــقــنــيــات املــعــالــجــة الــرقــمــيــة الــصــوتــيــة ذات 
األداء فائق الجودة في االستماع للموسيقى 
وإجـــراء املكاملات بوضوح تــام. وجــاءت هذه 
الــســمــاعــة لتمنح محبي املــوســيــقــى الرقمية 
ــتــــي يـــطـــمـــحـــون لــهــا  ــة الــ ــيـ ــوتـ ــة الـــصـ ــربـ ــتـــجـ الـ
والتي تتجاوز خدمات التشغيل االعتيادية 
وتواكب التطور املتسارع في الكتب الصوتية 
والــبــودكــاســت وتضمن استمتاعهم بمزايا 
تشغيل مميزة تتطلب شبكات عالية السرعة 

وزمن وصول أقل.
وملنح املستخدم تجربة تتماشى مع أسلوب 
 HUAWEI FreeBuds 3 حــيــاتــه، تــم تصميم
بــمــزايــا فـــريـــدة لــكــبــت الـــضـــوضـــاء حــتــى في 
املناطق الصاخبة بدون التخلي عن معايير 
الـــراحـــة الـــتـــي تــشــتــهــر بــهــا هــــــواوي. كــمــا تم 
الــســمــاعــات بتقنيات مــتــقــدمــة للحّد  تــزويــد 
ــــوات املــحــيــطــة لــتــثــري مستخدمها  مــن األصـ

بــتــجــربــة اســتــثــنــائــيــة خــــال االســـتـــمـــاع إلــى 
املوسيقى أو إجـــراء املكاملات حتى فــي أكثر 
األمــاكــن املــزدحــمــة ســـواء فــي مــراكــز التسوق 
أو املطاعم أو في الطرقات. كما أن هذه املزايا 
مـــدعـــومـــة كـــذلـــك بــتــصــمــيــم مــفــتــوح وتــقــنــيــة 
الستريو الحقيقي الاسلكي )TWS( والذي 

يعزز من راحة املستخدم عند ارتدائها.
 HUAWEI تــــجــــهــــيــــز ســـــمـــــاعـــــات ــم  ــ ــ تـ ــا  ــ ــمـ ــ كـ
املــدمــج في  الــصــوت  FreeBuds 3 بمستشعر 
الــصــوت بشكل أفضل  العظم والـــذي يلتقط 
مــن خــال االهـــتـــزازات العظمية حيث يعمل 
على تحسني صــوت املستخدم وجعله أكثر 

أثــنــاء املكاملات الهاتفية مــع تقليل  وضــوحــا 
الضوضاء املحيطة. وال يقتصر األمــر على 
ذلــك فحسب، بل أن السماعات مــزودة بقناة 
مــايــكــروفــون ذات تــصــمــيــم إيــروديــنــامــيــكــي 
وحــــاصــــل عـــلـــى بـــــــراءة اخــــتــــراع تــعــمــل عــلــى 
تـــخـــفـــيـــف أصــــــــــوات الــــــريــــــاح الــــقــــويــــة أثــــنــــاء 

االستخدام في الخارج.
واستناًدا إلى تقنية هواوي الشهيرة للشحن 
 HUAWEI الــســريــع، يمكن شــحــن ســمــاعــات
FreeBuds بمقدار أربع مرات للشحن السريع 
وهي تدعم أيضا الشحن السلكي والاسلكي 
مما يتيح للمستخدمني توصيلها عن طريق 
شحن USB من نــوع C أو شحنها السلكيا. 
كما يمكن أيضا شحنها باستخدام إحــدى 
هــواتــف هــــواوي الــذكــيــة الــتــي تــدعــم الشحن 
الاسلكي مــن خــال وضــع علبة السماعات 

على الجزء الخلفي من الهاتف. 
 3 HUAWEI FreeBuds هـــذا، وتــعــد سماعة
إحــدى أحــدث السماعات األكــثــر تقدما التي 
أطلقتها هواوي حتى اآلن وستتوفر للحجز 
املسبق في متجر هواوي في دوحة فيستفال 
املــوزعــني املعتمدين لهواوي  لــدى  سيتي أو 

في قطر ابتداًء من 21 نوفمبر 2019.

وقــعــت شــركــة جــلــف بـــريـــدج إنــتــرنــاشــونــال 
)جي بي اي(، وهي شركة عاملية متخصصة 
املــرتــفــع  فـــي حـــلـــول االتــــصــــاالت ذات األداء 
وســرعــة االتــصــال، مــذكــرة تفاهم مــع شركة 
ـــن شـــأنـــهـــا دعـــم  ـــي مـ ــتـ مـــايـــكـــروســـوفـــت، والــ
ــال الـــســـحـــابـــي بــني  ــ ــــصـ تــطــبــيــق تــقــنــيــة االتـ
مختلف املؤسسات في املنطقة. حيث حضر 
مراسم توقيع مذكرة التفاهم رئيس مجلس 
إدارة شــركــة جــلــف بـــريـــدج إنــتــرنــاشــونــال، 
ســعــادة الــشــيــخ ســعــود بــن عــبــدالــرحــمــن آل 

ثاني.
ــّكـــن هــــــذه الــــشــــراكــــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ســـتـــمـ
ــن زيـــــــــادة ســــرعــــة االتــــصــــال  ــ املــــؤســــســــات مـ

بـــمـــنـــصـــةCloud Azure مـــن مــايــكــروســوفــت 
لتستفيد بذلك هــذه املؤسسات مــن ارتفاع 
مــســتــوى األداء، األمـــن واالمــتــثــال لتحسني 

فرص التحول في أعمالهم التجارية.
ومن جهته، صرح السيد عبدالله الرويلي، 
املـــديـــر الــتــنــفــيــذي والـــعـــضـــو املـــنـــتـــدب لــدى 
ــل  ــونــــال، »نــــواصــ ــاشــ ــرنــ ــــدج إنــــتــ ــريـ ــ جـــلـــف بـ
استكشاف سبل جديدة لتحسني التجارب 
الرقمية للمؤسسات، وتمثل شراكتنا مع 
ــــد اإلنـــــجـــــازات الــكــبــيــرة  مـــايـــكـــروســـوفـــت أحـ
املــحــقــقــة فـــي مــســيــرة تـــحـــول جــلــف بــريــدج 
إنـــتـــرنـــاشـــونـــال. وســـتـــمـــّكـــن هـــــذه الـــشـــراكـــة 
املــؤســســات بــجــمــيــع أنــواعــهــا مـــن االنــتــقــال 
 
ً
الستخدام التقنية السحابية بكل ثقة فضا

عــن أنــهــا ســتــقــدم أســاســا للتحول الــرقــمــي. 

إننا نتطلع لتمكني املزيد من املؤسسات من 
االستفادة من املرونة والسرعة التي توفرها 

التقنية السحابية.«
ومـــن جــهــتــهــا، صــرحــت الــســيــدة النـــا خلف، 
املـــديـــر الـــعـــام ملــايــكــروســوفــت قـــطـــر، »تــمــثــل 
شــراكــتــنــا مـــع جــلــف بـــريـــدج إنــتــرنــاشــونــال 
ــال فــي  ــــرى نـــحـــو تـــعـــزيـــز االتــــصــ مـــرحـــلـــة أخــ
 عن كونها توفر 

ً
جميع أنحاء الدولة فضا

مــــصــــدرًا لـــاتـــصـــال بــالــتــقــنــيــة الــســحــابــيــة. 
ــتــــرنــــاشــــونــــال  ــلــــف بـــــريـــــدج إنــ وســــتــــقــــدم جــ
 ExpressRoute بوصفها أحد شركاء خدمة
ــااًل ســريــعــا وآمــنــا  مـــن مــايــكــروســوفــت اتـــصـ
ــال بـــســـحـــابـــة  ــ ــ ــــصـ ــ ــل االتـ ــ ــي ظــ ــ لـــعـــمـــائـــهـــا فــ
مــايــكــروســوفــت وتـــســـريـــع مــســيــرتــهــا نحو 

التحول الرقمي.«

HUAWEI FreeBuds 3 هواوي تطلق سماعة

شراكة بين جلف بريدج إنترناشونال ومايكروسوفت
لتسريع االتصال السحابي في منطقة الشرق األوسط
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الدوحة -  
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لمنع حدوث انهيار اقتصادي

السودان يحتاج 
5 مليارات دوالر  إلى 

دعما للميزانية

قـــال وزيــــر املــالــيــة الـــســـودانـــي إبــراهــيــم 
الــبــدوي إن بــاده تحتاج إلــى ما يصل 
لخمسة مليارات دوالر دعما للميزانية 
ــادي وإنــــهــــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ لــــتــــفــــادي انــــهــــيــــار اقـ
ستدشن إصاحات بعد اإلطاحة بعمر 
البشير، وقال وزير املالية في الحكومة 
االنتقالية التي تشكلت في أغسطس آب 
إن الباد تملك احتياطيات نقد أجنبي 
تــكــفــي فـــقـــط لــتــمــويــل الــــــــــواردات لــعــدة 
أسابيع.. ويعاني السودان من أزمة منذ 
خسر معظم ثروته النفطية مع انفصال 

جنوب السودان في 2011.
وقــال البدوي إن الــســودان تلقى بعض 
الـــدعـــم لـــــــواردات الـــوقـــود والــقــمــح لكن 
نحو 65 باملئة من شعبه البالغ تعداده 
44 مــلــيــون يــعــانــي مــن الــفــقــر ويــحــتــاج 
ــمـــة تــصــل  ــيـ ــقـ ــمــــوي بـ ــنــ ــل تــ ــويــ ــمــ إلـــــــى تــ
بـــجـــانـــب مــلــيــاري  ــــى مـــلـــيـــاري دوالر  إلـ
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا  ــــول  ــأمـ ــ املـ ــن  دوالر مــ
ــن صـــنـــاديـــق تـــنـــمـــويـــة عـــربـــيـــة. وفـــي  مــ
اســتــعــراض تفصيلي لخطط اإلصــاح 
للمرة األولــى، قــال البدوي إنــه ستكون 
ــــب مــوظــفــي  هـــنـــاك حـــاجـــة لــــزيــــادة رواتــ
القطاع العام وجــرى إنشاء شبكة دعم 
اجتماعي للتجهيز إللغاء صعب لدعم 
الوقود واألغذية. وتسببت احتجاجات 
ــادات أســعــار  ــ اســتــمــرت ألشــهــر ضـــد زيــ
الـــوقـــود والــخــبــز ونــقــص الــســيــولــة في 
ــرارة انــتــفــاضــة ضـــد البشير  ــ إطــــاق شـ
الذي أطاح به الجيش في أبريل نيسان. 
واالحــــتــــجــــاجــــات مـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ذلـــك 
الحني، مع سقوط قتلى في اشتباكات 

مع قوات األمن.
وقــال البدوي في مقابلة »بدأنا عملية 
ــــي  ــــودانـ ــــسـ اإلصـــــــــاحـــــــــات.. الــــشــــعــــب الـ
ــن مــنــظــور  يــســتــحــق أن ُيـــنـــظـــر إلـــيـــه مــ
مــخــتــلــف تــمــامــا مــقــارنــة مـــع مـــا اعــتــاد 
الــدولــي أن يستخدمه للنظر  املجتمع 
إلــى الــســودان، كــدولــة تحكمها حكومة 

منبوذة.. اآلن لدينا ثورة«.
مــــــقــــــدار دعــــم  وردا عــــلــــى ســـــــــؤال عــــــن 
قـــال  لـــعـــام 2020،  ــلـــوب  ــطـ املـ ــة  ــيـ ــيـــزانـ املـ
»بـــعـــض الـــتـــقـــديـــرات تـــقـــول مـــا يـــتـــراوح 
ثـــاثـــة وأربـــعـــة مـــلـــيـــارات )دوالر(،  بـــني 
ربـــمـــا حــتــى خــمــســة مـــلـــيـــارات دوالر«. 
وتتولى الحكومة املدنية التي ينتمي 
إلــيــهــا الـــبـــدوي الــســلــطــة ملـــدة تــزيــد عن 
ثـــاث ســنــوات بــمــوجــب اتــفــاق لتقاسم 
ــيـــش. وقــــــال الـــبـــدوي  الــســلــطــة مــــع الـــجـ
إنها حصلت على مــا يزيد قليا على 
نــصــف الـــدعـــم الـــبـــالـــغ ثـــاثـــة مــلــيــارات 
ــواردات الــوقــود والــقــمــح، وقــال  ــ دوالر لـ
ــرر عـــقـــد اجــتــمــاع  ــقــ ــن املــ الــــبــــدوي إن مــ
للمجموعة املانحة »أصدقاء السودان« 

اتــفــقــت مع  الــحــكــومــة  فــي ديسمبر وإن 
الــــواليــــات املــتــحــدة عــلــى أنــهــا قـــد تــبــدأ 
التواصل مع املؤسسات الدولية بينما 
ــوصــف 

ُ
ــلـــدول الـــتـــي ت تــظــل فـــي قــائــمــة لـ

بأنها راعــيــة لــإرهــاب. ومــن شــأن ذلك 
الوصف أن يجعل السودان غير مؤهل 
من الناحية الفنية للحصول على إعفاء 
من الدين أو تمويل من صندوق النقد 
والبنك الدوليني. وحذف اسم السودان 
مـــن الــقــائــمــة يــحــتــاج إلــــى مـــوافـــقـــة من 

الكونجرس.
الـــــــبـــــــدوي إن أول خــــــبــــــراء مــن  وقـــــــــال 
املـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــيـــــة وصــــــلــــــوا إلــــى 
الــخــرطــوم لــلــمــســاعــدة فــي اإلصــاحــات 
وإن وفــــدا مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ــراء  ــ ـــل إجـ ــذا الـــشـــهـــر مــــن أجــ ــ ســيــصــل هـ
ــادة الـــرابـــعـــة. ولـــم يــصــدر  ــ مـــشـــاورات املـ
تعقيب فوري من صندوق النقد والبنك 
الدولي أو وزارة الخارجية األمريكية. 

وجــزء من خارطة طريق جــرى االتفاق 
عليها مع صندوق النقد والبنك الدولي 
الــســودان لسداد مستحقات  أال يضطر 
مــتــأخــرة بقيمة ثــاثــة مــلــيــارات دوالر 

ملؤسسات دولية.
ــبــــدوي »ال نــحــتــاج إلــــى ســـداد  وقـــــال الــ
أي شــــيء. مـــا نــحــتــاجــه فـــي الـــواقـــع هو 
تنفيذ السياسة«. والــســودان أحد أكبر 
الــــديــــن، إذ تبلغ  الــــــدول املــثــقــلــة بـــعـــبء 
إلـــى  تـــحـــتـــاج  ديــــونــــه 60 مـــلـــيـــار دوالر 
تسويتها بشكل منفصل. وقال البدوي 
إن السودان سيشرع في زيادة القاعدة 
الضريبية وإصــاح القطاع العام. وقد 
الــرواتــب، التي تآكلت بفعل  تتم زيـــادة 
مـــعـــدالت تــضــخــم فـــي خــانــة الــعــشــرات، 
بنسبة 100 باملئة بحلول أبريل.. وفي 
النصف الثاني من العام القادم سيتم 
إنشاء شبكة دعم اجتماعي بما يسمح 
بــإلــغــاء الــدعــم بــحــلــول يــونــيــو حــزيــران 

ــيــــجــــري اســـتـــخـــدام  أو بـــعـــد ذلــــــــك. وســ
املــانــحــني فــي جمع  بعض التمويل مــن 
الــبــيــانــات إلتــاحــة الــتــحــويــات النقدية 

للمحتاجني.
كما يرغب السودان في إنتاج الخبز من 
نتجة محليا الستيراد كميات 

ُ
امل الــذرة 

أقــل مــن القمح. وقــال الــبــدوي إنــه يأمل 
ــفـــارق بـــني ســعــر الــصــرف  فـــي انــتــهــاء الـ
في السوق الرسمية والسوق السوداء 
بحلول يونيو، لكن الجنيه السوداني 
إلــى 80 للدوالر  انخفض هــذا األسبوع 
فــي الــســوق الـــســـوداء مــقــارنــة مــع سعر 
الــــصــــرف الـــرســـمـــي الـــبـــالـــغ 45 جــنــيــهــا 
للدوالر. وقال الوزير إن ميزانية 2020 
ســتــتــضــمــن أهـــدافـــا تــنــمــويــة مــســتــدامــة 
للتعليم والــرعــايــة الصحية واإلنــفــاق 
االجتماعي، بما يشير إلى أن السودان 
ربما يتحرك بعيدا عن هيمنة اإلنفاق 

العسكري مما يخنق التنمية.

¶ إبراهيم البدوي

الخرطوم - رويترز

بنين تسحب من احتياطات القطع 
مقابل الفرنك اإلفريقي

أعلن رئيس بنني باتريس تالون 
»سحب احتياطات القطع مقابل 
الفرنك اإلفــريــقــي« املــوجــودة في 
فرنسا، مؤكدا أنها ستوزع على 
»املصارف الشريكة في العالم«، 
ــــدون تـــحـــديـــد بـــرنـــامـــج زمـــنـــي،  بــ
وقــال الرئيس تالون في مقابلة 
مع إذاعة فرنسا الدولية وشبكة 
فرانس 24 »نحن جميعا متفقون 
فــي هــذا الــشــأن، بــاإلجــمــاع، على 
إنهاء هذا النموذج« الذي وصفه 
بأنه »مشكلة نفسية«. وأضــاف 
لـــاتـــحـــاد  ــزي  ــ ــركــ ــ املــ ــك  ــنــ ــبــ أن »الــ
النقدي لغرب إفريقيا سيتولى 
إدارة كــل هـــذه االحــتــيــاطــات من 
الــنــقــد وســيــقــوم بتوزيعها على 
ــزيــــة  ــركــ ــلـــف املـــــــصـــــــارف املــ ــتـ ــخـ مـ
الشريكة فــي الــعــالــم«، مــؤكــدا أن 
ذلك سيتم »بسرعة كبيرة« لكن 
بـــدون أن يــذكــر بــرنــامــجــا زمنيا 

محددا.
وكـــان وزيـــر االقــتــصــاد الفرنسي 
بــرونــو لومير صــرح فــي أكتوبر 
أن بــاده منفتحة على »إصــاح 
طــمــوح« للفرنك اإلفــريــقــي وأكــد 
ــاء أن  ــ ــــضـ أنـــــه »عـــلـــى الـــــــدول األعـ
تقرر ما إذا كانت ترغب في ذلك. 
األمــــر عــائــد لــهــا ولــهــا وحــدهــا«. 
والــفــرنــك اإلفــريــقــي املـــتـــداول في 
ــة فــي  ــوزعــ 15 دولــــــة إفـــريـــقـــيـــة مــ
ثـــاث مــنــاطــق، اعــتــمــد فــي 1945 
قبل نحو 15 سنة مــن استقال 
املـــســـتـــعـــمـــرات اإلفـــريـــقـــيـــة. وهـــو 
)الــيــورو  مرتبط حاليا باليورو 
ــادل 655,96 فــرنــكــا(  ــعـ يـ ــد  الـــوحـ
ما يبقي االقــتــصــادات اإلفريقية 

ــقـــديـــة  ــنـ ــة لــــلــــســــيــــاســــات الـ ــعــ ــابــ تــ
األوروبــــــيــــــة فــــي وضـــــع يــوصــف 
ــه »اســـتـــعـــمـــار  ــ ــأنـ ــ بــــاســــتــــمــــرار بـ

حديث«.
ــة أخــــــــــرى، فـــــــان الـــــــدول  ــهــ مـــــن جــ
إيـــداع خمسني  اإلفريقية ملزمة 
باملئة من احتياطاتها من القطع 
الـــ 15  في فرنسا، واتفقت الــدول 
في املجموعة االقتصادية لدول 
غــرب إفريقيا وبينها غــانــا، في 
نــهــايــة يــونــيــو عــلــى تــبــنــي عملة 
واحدة )ايكو( ستنهي استخدام 
ــي املــنــطــقــة  ــك اإلفــــريــــقــــي فــ ــرنـ ــفـ الـ
بحلول 2020. وكــان وزيــر مالية 
بــنــني رومـــوالـــد وادانـــيـــي املمثل 
اإلفــريــقــي الــوحــيــد الــــذي تــحــدث 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي خــتــام 
اجــتــمــاع دول »االتـــحـــاد الــنــقــدي 
لغرب إفريقيا« الــذي يضم بنني 
وبوركينا فاسو وساحل العاج 
وغينيا بيساو ومالي والنيجر 
والسنغال وتوغو. وقــال »نعمل 
يــدا بيد مــع فرنسا«، مــذكــرا بأن 
املــــجــــمــــوعــــة االقــــتــــصــــاديــــة  دول 

لغرب إفريقيا اتقت على اعتماد 
عملة واحدة بحلول 2020.

وكان لومير ذكر في تصريحاته 
فــي أكتوبر بــأن »منطقة الفرنك 
ــار«،  ــ هــي مــجــال اســتــقــرار وازدهــ
مـــؤكـــدا أن »الـــبـــقـــاء مــعــا يــحــمــي! 
هــــذا يــنــطــبــق عــلــى دول منطقة 
الـــــفـــــرنـــــك وعـــــلـــــى دول مــنــطــقــة 
الــيــورو أيــضــا«. مــن جهة أخــرى، 
أكــد رئيس بنني أنــه »يــأمــل« في 
عـــــودة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــونــي 
ــيـــم حــــالــــيــــا فــي  ــقـ يــــايــــي الــــــــذي يـ
ــــى الــــبــــاد فــــي مــؤشــر  املـــنـــفـــى، إلـ
ــلــــى أثــــر  تــــهــــدئــــة فـــــي الــــلــــبــــاد عــ
ــفـــو وإصــــــاح  ــــون عـ ــانـ ــ ــع قـ ــيـ ــوقـ تـ
دستور نهار الخميس. وقــال أن 
يــايــي و»بــســبــب موقعه الرفيع« 
ــة ســابــق »يــجــب أن  كــرئــيــس دولــ
يلقى معاملة خــاصــة«. وأضــاف 
أن »الــشــعــب قــد ال يــرحــب بذلك« 
ألنــــه »تــــــورط فـــي مـــا جـــــرى« من 
عنف بعد االنتخابات في األول 
مــن مــايــو فــي كوتونو أســفــر عن 

سقوط قتلى.

كوتونو - أ ف ب

االتحاد األوروبي ينهي تمويل 
الوقود األحفوري

ــال وزراء مــالــيــة دول االتـــحـــاد األوروبـــــــي في  قــ
بيان مشترك أمس إنه ينبغي للتكتل أن ينهي 
بشكل تدريجيا تموياته ملشاريع النفط والغاز 
والفحم في تحرك قد يــؤذن بتحول رئيسي في 
مــســاعــي االتـــحـــاد ملــكــافــحــة تــغــيــر املـــنـــاخ، وهـــذه 
املــرة األولــى التي يساند فيها وزراء مالية  هي 
االتحاد إعانا يحث على نهاية لتمويل الوقود 
األحـــفـــوري كليا بــعــد أن اقــتــصــرت دعــوتــهــم في 
السابق على نهاية لتمويل محطات الكهرباء 

التي تعمل بالفحم.
وقد يؤدي ذلك إلى وقف تمويات بعدة مليارات 
مــن الـــيـــوروات ملــشــاريــع لــلــوقــود األحـــفـــوري من 

بنك االستثمار األوروبي، الذراع املالي لاتحاد 
الــعــام املاضي  األوروبــــي. وقـــدم بنك االستثمار 
حوالي ملياري يورو )2.1 مليار دوالر( لتمويل 
ـــوري. وتــظــهــر بــيــانــات  ــفـ مــشــاريــع لــلــوقــود األحــ
البنك أنــه منذ عــام 2013 بلغ مثل هــذا التمويل 

13.4 مليار يورو.
واالعـــان السياسي الــذي أصــدره الـــوزراء يجب 
ـــن بـــنـــك االســـتـــثـــمـــار  ان يـــدعـــمـــه قــــــرار رســـمـــي مـ
األوروبي الذي يتألف من ممثلني للدول الثماني 
والــــعــــشــــريــــن االعـــــضـــــاء بــــاالتــــحــــاد األوروبــــــــــي. 
وقـــال مــســؤول بــاالتــحــاد إن مجلس إدارة بنك 
االستثمار األوروبي سيعقد اجتماعا في الرابع 
عشر من نوفمبر حيث يتضمن جــدول األعمال 

سياسته بشأن الوقود األحفوري.

ارتفاع كبير للصادرات األلمانية

ــهـــرت بـــيـــانـــات أمــــس أن صـــــــادرات أملــانــيــا  أظـ
حــقــقــت أكـــبـــر زيــــــادة فـــي عـــامـــني تــقــريــبــا في 
سبتمبر أيلول، مما يوفر بعض االرتياح في 
ظل مخاوف واسعة النطاق بأن أكبر اقتصاد 
فــي أوروبـــــا ســيــنــزلــق إلـــى الـــركـــود فــي الــربــع 
الــثــالــث، وقـــال مكتب اإلحـــصـــاءات االتــحــادي 
ــة فـــي ضــــوء الــعــوامــل  ــدلـ ــعـ ـ

ُ
ــادرات امل ــ ــــصـ إن الـ

املــوســمــيــة ارتــفــعــت 1.5 بــاملــئــة عــلــى أســـاس 
شهري مسجلة أكبر زيادة منذ نوفمبر 2017 
وبــاملــقــارنــة مــع تــوقــعــات خــبــراء اقتصاديني 

بارتفاعها 0.4 باملئة.
وقــال كارسنت برزسكي الخبير االقتصادي 
لــــدى آي.إن.جــــــــي »بــيــنــمــا مـــا مـــن شـــك فـــي أن 
الــصــنــاعــة فــي ركــــود، فـــإن االقــتــصــاد األملــانــي 

ــا آخــــــر -  ــاشـ ــمـ ــكـ ــفــــادى انـ ــتــ ــا يــ ــمــ ــل ربــ ــامـ ــكـ ــالـ بـ
وبالتالي ركــودا فنيا- في الدقيقة األخيرة«. 
ــاد 0.1 بــاملــئــة فـــي الــربــع  ــتـــصـ وانـــكـــمـــش االقـ
الثاني، وتشير البيانات في اآلونــة األخيرة 
إلى أن قطاع التصنيع يسجل أداء سيئا في 
الربع الثالث، مما قد يضع أملانيا في ركود 
فني، الذي ُيعرف عادة بأنه انكماش لفصلني 

متتاليني.
وأظهرت البيانات الصادرة أمس أن الواردات 
ارتفعت 1.3 باملئة في سبتمبر أيلول. واتسع 
فائض أملانيا التجاري إلى 19.2 مليار يورو 
من مستوى معدل بالرفع 18.7 مليار يورو 
في الشهر السابق. وكان خبراء اقتصاديون 
استطلعت رويــتــرز آراءهـــم توقعوا استقرار 
الــفــائــض الــتــجــاري 18.1  ــــواردات وأن يبلغ  الـ

مليار يورو.

بروكسل - رويترز

برلين - رويترز
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2015 تراجع ثروة مليارديرات العالم ألول مرة منذ 
أظـــــهـــــر تــــقــــريــــر ملــــؤســــســــة يـــــــو.بـــــــي.إس 
للخدمات املالية أن ثــروات أثــرى أثرياء 
العالم تراجعت قليال في العام املاضي 
حيث خفضت التوترات الجيوسياسية 
وتقلبات أســـواق األســهــم ثرواتهم ألول 
لــتــقــريــر  مـــــرة مـــنـــذ عـــــام 2015، ووفــــقــــا 
ــه مــؤســســة  ــدتــ املــــلــــيــــارديــــرات، الــــــذي أعــ
يــــــو.بــــــي.إس بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــجــمــوعــة 
بــــي.دبــــلــــيــــو.ســــي لــــلــــخــــدمــــات املـــهـــنـــيـــة، 
ــارديـــرات الــعــالــم  ــيـ ــلـ تـــراجـــعـــت ثــــــروات مـ
إلــــى 8.539  بـــمـــقـــدار 388 مــلــيــار دوالر 
انــخــفــاض حاد  تريليون دوالر. وحـــدث 
فـــي الـــثـــروات بــمــنــطــقــة الــصــن الــكــبــرى، 
وهـــي ثــانــي أكــبــر مــركــز لــلــمــلــيــارديــرات 
بــعــد الـــواليـــات املــتــحــدة، ومــنــطــقــة آسيا 

واملحيط الهادي على نطاق أوسع.
وشــــــعــــــرت بـــــنـــــوك خـــــاصـــــة مــــنــــهــــا بــنــك 
ــر لـــلـــثـــروات فــي  ــديـ ــر مـ ــبـ يــــــو.بــــــي.إس، أكـ
الــعــالــم، بــآثــار الــتــوتــرات الــتــجــاريــة بن 
املــتــحــدة والــصــن والتقلبات  الـــواليـــات 
نـــأى العمالء  الــعــاملــيــة حــيــث  السياسية 

في العام املاضي بأنفسهم عن التداول 
وأدوات الدين وفضلوا ادخار املزيد من 
إلــى أن ثروة  السيولة. وخلص التقرير 
أثرى أثرياء الصن الصافية انخفضت 
بــــالــــدوالر األمـــريـــكـــي على  بــاملــئــة   12.8

خلفية اضطراب أسواق األسهم وضعف 
ــاطـــؤ ثـــانـــي أكــبــر  ــبـ الــعــمــلــة املــحــلــيــة وتـ
اقــتــصــاد عـــاملـــي إلــــى أقــــل مــســتــوى منذ 
نــحــو ثــالثــة عــقــود فـــي 2018 مــمــا أبــعــد 

العشرات من قائمة املليارديرات.

ــدة  وقـــــال جـــوزيـــف ســـتـــادلـــر رئـــيـــس وحـ
صافي الثروات في مؤسسة يو.بي.إس 
فـــي الــتــقــريــر الــــذي نــشــر أمـــس إنـــه على 
الرغم من هذا االنخفاض، ال يزال يظهر 
بالصن ملياردير جــديــد كــل يــومــن أو 

كل يومن ونصف اليوم، وعلى مستوى 

الــعــالــم، انخفض عــدد املــلــيــارديــرات في 

جــمــيــع املــنــاطــق بــاســتــثــنــاء األمــريــكــتــن 

حيث ال يزال أقطاب قطاع التكنولوجيا 

ضمن األكثر ثراء في الواليات املتحدة. 

وعلى الرغم من أن تعافي أسواق األسهم 

مــن االنخفاض الــحــاد الــذي شهدته في 

نهاية 2018 ساعد مديري الثروات على 

زيادة أصولهم فإن األسر األكثر ثراء في 

العالم ال تــزال قلقة إزاء مشكالت دولية 

مــنــهــا الـــتـــوتـــرات الـــتـــجـــاريـــة وانــفــصــال 

بريطانيا عن االتحاد األوروبي والتغير 

املناخي مما يدفعها لالحتفاظ بمزيد 

من السيولة.

وقال سايمون سمايلز مدير استثمارات 

ــثـــــراء فــــي يــــو.بــــي. الـــعـــمـــالء شــــديــــدي الـــ

ثــــــروات  ــاود  ــ ــعـ ــ تـ ــح أن  ــ ــرجـ ــ املـ إس »مــــــن 

املليارديرات االرتــفــاع مجددا في العام 

ــادة ستكون  ــزيـ الـ الــحــالــي«، مضيفا أن 

أكــثــر تــواضــعــا مــمــا قـــد تــوحــي بـــه قــوة 

السوق املالية األوسع نطاقا.

زيورخ - رويترز

الدوالر الرابح الوحيد

مباحثات واشنطن وبكين 
تهوي باألسهم العالمية

ــة أمـــس،  ــيــ انــخــفــضــت األســـهـــم األوروبــ
لتوقف ارتفاعا استمر أسبوعا بعد 
إشـــارات متباينة بــشــان الــتــجــارة بن 
الواليات املتحدة والصن تسببت في 
حالة من عدم اليقن لدى املستثمرين 
الــطــرفــان يقتربان  ــان  كـ بــشــأن مــا إذا 
في الــواقــع من توقيع اتــفــاق. وتراجع 
ــــي 0.4  املــؤشــر ســتــوكــس 600 األوروبـ
بـــاملـــئـــة، لــكــنــه مـــا زال مــتــجــهــا صــوب 
إنهاء األسبوع الخامس على التوالي 
عــلــى ارتـــفـــاع. وقـــــادت أســهــم شــركــات 
التعدين املتضررة من فرض الرسوم 
الــجــمــركــيــة، وهـــي مــن بــن الــقــطــاعــات 
األكثر انكشافا على الصراع التجاري 
ــنــــمــــو الــــعــــاملــــي،  ــلــــى الــ وتــــداعــــيــــاتــــه عــ
الخسائر مع انخفاض مؤشرها 1.3 
بــاملــئــة. وحــقــقــت الــقــطــاعــات الــدفــاعــيــة 
ــاالت واملــــرافــــق  ــ ــــصــ ــك االتــ ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ بـ

مكاسب محدودة.
وارتــــفــــع املــــؤشــــر نــيــكــي فــــي بـــورصـــة 
طوكيو لألوراق املالية ألعلى مستوى 
فــــي 13 شـــهـــرا أمـــــس بــفــضــل تــنــامــي 
التفاؤل إزاء االقتصاد، قبل أن يقلص 
ا من تلك املكاسب بسبب تقارير  جزء
ــحــرز 

ُ
امل متضاربة بــشــأن مــدى التقدم 

في املفاوضات التجارية بن الواليات 
املـــتـــحـــدة والـــــصـــــن. وصــــعــــد املـــؤشـــر 
نيكي 0.26 باملئة إلى 23391.87 نقطة 
بعد أن زاد إلى 23951.09 نقطة وهو 
أعلى مستوى منذ العاشر من أكتوبر 
من العام املاضي. وفي األسبوع، ربح 
املؤشر 2.37 باملئة مرتفعا لألسبوع 

الخامس على التوالي.
وتقدم املؤشر توبكس األوسع نطاقا 
إلــى 1702.77 نقطة وهو  0.27 باملئة 
أعلى مستوياته في أكثر من عام، فيما 
بلغ حجم التداوالت 3.12 تريليون ين 
)28.6 مليار دوالر( بزيادة 47 باملئة 
عــن متوسط األشــهــر الثالثة الفائتة. 
الــصــيــنــيــة إن  الــتــجــارة  وقـــالـــت وزارة 
الــبــلــديــن اتــفــقــا عــلــى إلـــغـــاء الـــرســـوم 
الجمركية على مراحل، وهــو ما أكده 
مــســؤول أمــريــكــي تــحــدث بــشــرط عــدم 
نشر اسمه. وعلى الرغم مما يبدو من 
أن الــخــطــة تلقى مــعــارضــة مــن بعض 
مستشاري الرئيس األمريكي دونالد 
بـــشـــأن  يــــوجــــد وضــــــــوح  تـــــرامـــــب وال 
مـــوعـــد ومـــكـــان تــوقــيــع االتــــفــــاق، فــإن 
املستثمرين يراهنون بقدر كبير على 

التوصل إلى اتفاق في نهاية املطاف.
ــــات صــنــاعــة  ــركـ ــ ــم شـ ــهــ وارتــــفــــعــــت أســ
السيارات وصناعة الصلب 1.4 باملئة 

وصـــعـــدت أســهــم الــبــنــوك 0.9 بــاملــئــة. 
وزاد سهم تــويــوتــا 2.2 باملئة ألعلى 
مــســتــوى فــي أربــــع ســنــوات بــدعــم من 
إعـــالن الــشــركــة عــن خــطــة شـــراء أسهم 
وأربـــــــــاح فــصــلــيــة تـــفـــوق الـــتـــوقـــعـــات. 
وارتفع سهم تيرومو 13.4 باملئة إلى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة مــرتــفــعــة بــعــد أن 
حققت شركة صناعة املعدات الطبية 
أقــــوى أربــــاح فــي فــتــرة الــثــالثــة أشهر 

املنتهية في سبتمبر.
ــفـــض ســهــم  ــخـ ــة أخـــــــــرى، انـ ــيـ ــاحـ ــــن نـ مـ
شيسيدو 8.3 باملئة بعد أن خفضت 
شركة صناعة مستحضرات التجميل 
توقعاتها بسبب ضعف املبيعات في 

كوريا الجنوبية وهونج كونج.
وبدأ املؤشران ستاندرد اند بورز500 
ونــاســداك جلسة الــتــداول في بورصة 
وول ســـتـــريـــت أمـــــس عـــلـــى انــخــفــاض 
ــيــــف بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مـــســـتـــويـــات  ــفــ طــ
قياسية مرتفعة هذا األسبوع غذتها 
آمـــال مــتــزايــدة فــي هــدنــة تــجــاريــة بن 
الـــواليـــات املــتــحــدة والــصــن وتــقــاريــر 
ايجابية ألربــاح الشركات. وانخفض 
ــر ســـــتـــــانـــــدرد انـــــــد بـــــــــــورز500  ــ ــــؤشــ املــ
القياسي 3.93 نقطة، أو 0.13 باملئة، 
تـــراجـــع  بــيــنــمــا  ــــى 3081.25 نــقــطــة  إلـ
املؤشر نــاســداك املجمع 11.85 نقطة، 
إلـــــى 8422.67 نــقــطــة  ــة،  ــئـ ــاملـ بـ أو 14 
عــنــد الــفــتــح. لــكــن املـــؤشـــر داو جــونــز 
الصناعي ارتفع 11.40 نقطة، أو 0.04 

باملئة، إلى 27686.20 نقطة.
وفي أســواق العمالت العاملية، تمسك 
الدوالر بمكاسبه مقابل الن والفرنك 
الـــســـويـــســـري أمــــس فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ــول  ــ يـــشـــتـــري فـــيـــه املـــســـتـــثـــمـــرون األصـ
املرتفعة املخاطر بفضل أنباء عن أن 
الصن والواليات املتحدة اتفقتا على 
إلغاء رســوم جمركية في إطــار اتفاق 
أولي لم يتم وضع اللمسات النهائية 

عليه بعد إلنــهــاء حربهما التجارية، 
ومن املرجح أن تظل املعنويات داعمة 
ــــول  ــيـــة األصــ ــقـ لـــــلـــــدوالر واألســـــهـــــم وبـ
املـــرتـــفـــعـــة املـــخـــاطـــر فــــي الــــوقــــت الــــذي 
يزيح فيه خفض التصعيد في الحرب 
ـــن الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  ــة بــ ــاريــ ــتــــجــ الــ
والصن خطرا كبيرا آلفاق االقتصاد 

العاملي.
واستقر الدوالر عند 109.26 ين أمس 
قـــــرب أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي خــمــســة 
أشهر، ويتجه صوب االرتفاع بنسبة 
واحـــد بــاملــئــة فــي األســـبـــوع. وصــعــدت 
إلـــى 0.9949 فرنك  العملة األمــريــكــيــة 
ــري وتــــمــــضــــي عــــلــــى مـــســـار  ــ ــسـ ــ ــويـ ــ سـ
تسجيل مــكــاســب بنسبة 0.9 باملئة. 
الـــذي يتتبع  الــــدوالر،  واستقر مــؤشــر 
أداء العملة األمريكية مقابل سلة من 
ســـت عــمــالت مــنــافــســة، عــنــد 98.136، 
ليحقق ارتــفــاعــا بنسبة واحـــد باملئة 

هذا األسبوع.
الــدعــم من  الــيــوان الصيني  كما تلقى 
إحراز تقدم في إنهاء الحرب التجارية 
املستمرة منذ 16 شهرا. وفــي السوق 
الــداخــلــيــة، جــــرى تـــــداول الـــيـــوان عند 
الــعــمــلــة  لــــــلــــــدوالر، وتـــتـــجـــه   6.9788
الــصــيــنــيــة صـــــوب تــســجــيــل مــكــاســب 
ــتـــوالـــي،  ــامـــس عـــلـــى الـ ــبـــوع الـــخـ لـــألسـ
فيما سيمثل أطـــول سلسلة مكاسب 
ــا زالــــــــت هـــنـــاك  ــ مـــنـــذ فــــبــــرايــــر، لـــكـــن مـ
بـــعـــض الـــشـــكـــوك املــحــيــطــة بـــاالتـــفـــاق 
الــتــجــاري فــي الــوقــت الـــذي يــبــدى فيه 
مــســؤولــون مــن داخــــل وخــــارج البيت 
األبيض رفضهم للتخلي عن الرسوم 

الجمركية العقابية.
وجرى تداول الجنيه االسترليني عند 
1.2812 قرب أدنى مستوياته منذ 24 
الــعــمــلــة البريطانية  أكــتــوبــر، وتــتــجــه 
صوب االنخفاض بنسبة واحد باملئة 

هذا األسبوع.

16.8 مليار دوالر تدفقات 
أسواق األسهم العالمية

قــال بنك أوف أمريكا ميريل لينش أمــس إن املستثمرين ضخوا 16.8 مليار 
دوالر في صناديق األسهم في األســبــوع املنتهي يــوم األربــعــاء، فيما سجلت 
أوروبـــا أكبر تدفقات في 88 أسبوعا، وأضــاف بنك أوف أمريكا استنادا إلى 
بــيــانــات إي.بــــــــي.إف.آر أن الــتــدفــقــات كــانــت مــدفــوعــة بشكل أســاســي باألسهم 
الــتــي شــهــدت أطـــول سلسلة تــدفــقــات داخــلــة يومية منذ نوفمبر  البريطانية 
2015. ومنذ بداية العام، سحب املستثمرون قرابة 200 مليار دوالر من األسهم 

العاملية.
وتــرتــفــع الــتــدفــقــات الــداخــلــة إلـــى األســهــم الــبــريــطــانــيــة مــنــذ انــحــســار املــخــاوف 
بشأن خــروج بريطانيا من االتــحــاد األوروبـــي بــدون اتــفــاق. وارتفعت السوق 
البريطانية اثنن باملئة األسبوع املاضي في الوقت الذي يهدف فيه الحزبان 
جرى في 12 ديسمبر 

ُ
السياسيان الرئيسيان املتنافسان في االنتخابات التي ت

للخروج من االتحاد األوروبي مع إبرام اتفاق انتقالي. ومع تنامي احتماالت 
إبرام الواليات املتحدة والصن اتفاق املرحلة واحد التجاري، شهدت األسهم 
العاملية أيضا تدفقات لليوم الحادي عشر على التوالي وهــي أطــول سلسلة 

منذ يناير.
وأضاف بنك أوف أمريكا أن صناديق السندات تلقت 10.6 مليار دوالر. وقال 
البنك إنه مع ارتفاع عائدات السندات، استقطبت األسهم املالية مليار دوالر في 

األسبوعن املاضين.

مباحثات التجارة تضغط 
على تعامالت الذهب

الـــذهـــب لتسجيل  ــار  تــتــجــه أســـعـ
ــبــــوعــــي فــي  ــفــــاض أســ ــخــ أكــــبــــر انــ
عــامــن ونــصــف الــعــام فــي الــوقــت 
ــــذي يـــعـــزز فــيــه الـــتـــفـــاؤل بــشــأن  الـ
إبرام اتفاق تجاري بن الواليات 
ــال عــلــى  ــبــ املـــتـــحـــدة والــــصــــن اإلقــ
املــخــاطــرة، مما يحد مــن الشهية 
ــعــــت  ــفــ ــيــــس. وارتــ ــفــ ــنــ لـــلـــمـــعـــدن الــ
األســــهــــم الـــعـــاملـــيـــة وربــــــح مــؤشــر 
ــــدوالر بــعــد أن قـــال مــســؤولــون  الــ
الــواليــات املتحدة  أمــس األول إن 
ــا عــــلــــى إلــــغــــاء  ــتــ ــقــ ــفــ والــــــصــــــن اتــ
الــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة املـــفـــروضـــة 
على سلع إحداهما األخرى إذا تم 
إلــى املرحلة األولـــى من  التوصل 

اتفاق تجاري بن البلدين.
وجــــــــــــــرى تــــــــــــــــداول الــــــــذهــــــــب فـــي 
املعامالت الفورية عند 1468.86 
دوالر لــألوقــيــة )األونـــصـــة(، دون 
تغيير ُيذكر تقريبا، ليتجه صوب 
تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي 
مــنــذ مــايــو 2017. وفــــي الجلسة 
ــار  ــ ــعـ ــ الــــســــابــــقــــة، تــــراجــــعــــت األسـ
بــاملــئــة ألدنـــى مستوياتها  اثــنــن 
فـــــي أكــــثــــر مـــــن شــــهــــر. وصـــعـــدت 
العقود اآلجلة األمريكية للذهب 

إلــــى 1470.10 دوالر  0.2 بــاملــئــة 
لألوقية. لكن اتفاق املرحلة واحد 
التجاري يواجه معارضة داخلية 
شرسة فــي البيت األبــيــض بفعل 
مــخــاوف بــشــأن مــا إذا كــان إلغاء 
الرسوم الجمركية سيبدد النفوذ 

األمريكي في املفاوضات.
وارتفعت أسعار الذهب ما يزيد 
عـــن 14 بــاملــئــة مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الــجــاري بــمــا يــرجــع فــي األســـاس 
الــتــجــاريــة املستمرة  الــحــرب  إلـــى 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة والـــتـــي أثـــارت 
مخاوف بشأن تباطؤ االقتصاد 
ــي. وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــعــادن  ــاملــ ــعــ الــ
الـــنـــفـــيـــســـة األخـــــــــــرى، انــخــفــضــت 
إلـــــى 16.98  بـــاملـــئـــة  الـــفـــضـــة 0.8 
ــة، وتــتــجــه صــوب  ــيـ لـــألوقـ دوالر 
الـــتـــراجـــع نــحــو ســتــة بــاملــئــة منذ 
ــبــــر  بـــــــدايـــــــة األســــــــبــــــــوع وهـــــــــو أكــ
انخفاض لها منذ يوليو 2017. 
وهــبــط الــبــالتــن 0.4 بــاملــئــة إلــى 
ــيـــة، ويــتــجــه  لـــألوقـ 905.1 دوالر 
صوب النزول ما يزيد عن أربعة 
ــــي األســـــــبـــــــوع. وخـــســـر  ــة فــ ــئــ ــاملــ بــ
البالديوم 0.2 باملئة إلى 1797.68 
لـــألوقـــيـــة ويـــتـــجـــه صـــوب  دوالر 
تسجيل أســوأ أداء أسبوعي في 

خمسة أسابيع.

عواصم - رويترز

لندن - رويترز
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ــد حــــق املــــزارعــــن  ــ ــ يــنــتــهــي غـــــدا األحـ
ــيــــن بــــــزراعــــــة األراضــــــــي  ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
األردنية في الباقورة والغمر والتي 
ــيــــل عـــلـــى طـــول  اســـتـــأجـــرتـــهـــا إســــرائــ
 

ّ
الــــحــــدود املـــشـــتـــركـــة وكــــــان لـــهـــا حـــق
التصّرف بها ملــدة 25 عامًا بموجب 
عة بن 

ّ
ملحقات معاهدة السالم املوق

الجانبن عام 1994، لكن املستأجرين 
يــقــولــون إن أحــــدا لـــم يــخــبــرهــم مـــاذا 
سيحصل بعد ذلك.. وبحسب مالحق 
عة في 26 أكتوبر 

ّ
اتفاقّية السالم املوق

الـــتـــصـــّرف   
ّ

ــاء حــــــق ــ ــطـ ــ تــــــّم إعـ  ،1994
ــيـــل بـــهـــذه األراضـــــــي ملــــدة 25  إلســـرائـ
عــامــًا، عــلــى أن يــتــجــّدد ذلـــك تلقائيًا 
فــي حــال لــم تبلغ الحكومة األردنــيــة 
الدولة العبرية برغبتها في استعادة 
ــي قــبــل عـــام مـــن انــتــهــاء  ــ هـــذه االراضــ

املـــدة، وهــو مــا فعلته اململكة. اذ قــّرر 
امللك عبدالله العام املاضي استعادة 
أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة 
الــتــقــاء نــهــري األردن والــيــرمــوك في 
محافظة إربـــد )شــمــال(، والــغــمــر في 
فــــي مــحــافــظــة  مــنــطــقــة وادي عــــربــــة 
ــبــــة )جـــــــنـــــــوب( مــــــن الــــوصــــايــــة  ــقــ الــــعــ
اإلسرائيلية. ويقول رئيس املجلس 
لـــوادي األردن  اإلقليمي اإلسرائيلي 
إيدان جرينباوم حيث توجد اراضي 
ــر»ان املـــســـؤولـــن  ــ ــمـ ــ ــغـ ــ الــــبــــاقــــورة والـ
ــه اعـــتـــبـــار من  ــيــــن أخــــبــــروه أنــ األردنــ
منتصف ليل السبت االحــد، سيمنع 

الدخول لهذه االراضي«.
وقــال في بيان »حتى وقتنا الحالي 
بــنــا أي مــســؤول اسرائيلي  لــم يلتق 
او بعث برسالة لنا حــول املوضوع 
ــلـــى آخــــــر املــــســــتــــجــــدات«.  يــطــلــعــنــا عـ
وقــال جرينباوم إنه منذ إعــالن امللك 

عــبــد الــلــه فــي تــشــريــن األول/أكــتــوبــر 
»كـــانـــت هــنــاك فــــرص كــافــيــة لتغيير 
ــم يــحــدث  املــــرســــوم ولـــكـــن لـــأســـف لــ
ذلـــك«. واضـــاف »إن التغيير سيؤثر 
عــلــى تــجــمــعــن زراعـــيـــن وافــرادهــمــا 
كانوا يعملون في هذه األراضي منذ 
سبعن عاما »ويشعرون أن إسرائيل 
الباقورة  قد تخلت عنها«. وقــال عن 
والغمر التي يطلق عليها »نهرايم« 
بـــالـــعـــبـــريـــة »مـــــــن املـــــؤســـــف لــلــغــايــة 
أن هــــذه هـــي الــطــريــقــة الـــتـــي نــغــادر 
بــهــا واحـــــة الــــســــالم«. وقـــالـــت وزارة 
الخارجية اإلسرائيلية ان »االتــفــاق 
سينتهي في 10 نوفمبر« دون اعطاء 
املــزيــد مــن التفاصيل. ووافـــق األردن 
خــالل مــفــاوضــات الــســالم على إبقاء 
ــي الـــحـــدوديـــة بــتــصــرف  ــ هــــذه األراضــ
الدولة العبرية، مع اعتراف إسرائيل 

بسيادة األردن عليها.

أعــلــنــت الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة أمــــس ان 
ــادة  ــا ســتــجــمــع قــ قـــمـــة حـــــول ســــوريــ
تركيا وفرنسا وأملانيا وبريطانيا 
مطلع ديسمبر على هامش اجتماع 
لحلف شــمــال األطلسي مــقــرر عقده 
قــرب لــنــدن، وأشـــار الــى انعقاد هذه 
ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــرئـــاســـة  الـــقـــمـــة املــ
التركية إبراهيم كالن بعد اجتماع 
تحضيري فــي اسطنبول مــع وفــود 
فرنسية وأملانية وبريطانية. ونقلت 
أنــبــاء األنـــاضـــول الحكومية  وكــالــة 
عن كالن قوله »تم االتفاق على عقد 
هذه القمة الرباعية على هامش قمة 
ــررة في  ــقـ حــلــف شــمــال االطــلــســي املـ

لندن يومي 3 و 4 ديسمبر«.

ــد الـــقـــمـــة بـــحـــضـــور رجـــب  ــقـ ــعـ ــتـ وسـ
طيب أردوغـــان وإيمانويل ماكرون 
وأنغيال ميركل وبوريس جونسون 
ضمن سياق التوتر الحاد بن تركيا 
وأوروبا التي انتقدت بشدة الهجوم 
الــتــركــي فــي الــتــاســع مــن أكــتــوبــر في 
شمال سوريا ضد القوات الكردية. 
وكــان اردوغـــان اتهم فــي 21 أكتوبر 
الدول الغربية بـ »الوقوف إلى جانب 
اإلرهــابــيــن« ضــد تركيا النتقادها 
الـــهـــجـــوم. ويــتــهــم الــغــربــيــون أنــقــرة 
ــاف الــــــحــــــرب ضــــــد تــنــظــيــم  ــ ــعـ ــ ــإضـ ــ بـ
الدولة اإلسالمية من خالل مهاجمة 
املقاتلن االكــراد في وحــدات حماية 
الــشــعــب، رأس الــحــربــة فـــي املــعــركــة 

ضد التنظيم الجهادي.
وتـــــم تــعــلــيــق الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 

الــتــركــيــة بــمــوجــب اتــفــاقــن توصلت 
إليهما أنقرة مع واشنطن وموسكو 
ينصان على سحب وحــدات حماية 
الشعب الكردية من معظم مواقعها 
في قطاع بعمق 30 كلم من الحدود 
ــذر اردوغــــــان الجمعة  الــتــركــيــة، وحــ
مـــن أن تــركــيــا ســتــواصــل عمليتها 
ــيــــع وحــــــــدات  حــــتــــى تـــنـــســـحـــب جــــمــ
حماية الشعب مــن املنطقة، مؤكدا 
أن الجيش التركي لن يغادر سوريا 
ــاك دول أجــنــبــيــة  ــنــ ــانــــت هــ كــ ــا  ــاملــ طــ
ــرى. ونــقــلــت صحيفة »حــريــيــت«  أخــ
ــه قـــولـــه  ــنـ ــة عـ ــومـ ــكـ ــحـ ــــن الـ ــقــــربــــة مـ املــ
»نــشــارك ســوريــا حـــدودا بطول 911 
كــلــم، لكن ليس لــروســيــا والــواليــات 
ــدة وال إليـــــــــران حـــــــــدود« مــع  ــتــــحــ املــ

سوريا.

انــدلــعــت االشــتــبــاكــات مــجــددا بــن قــوات 
الــعــراقــيــة ومــحــتــجــن مناهضن  األمــــن 
ــم دعـــوة  ــغـــداد أمــــس رغــ لــلــحــكــومــة فـــي بـ
لـــلـــهـــدوء أطـــلـــقـــهـــا أكــــبــــر مــــرجــــع شــيــعــي 
بــالــبــالد وذلــــك فـــي الـــوقـــت الــــذي تــواجــه 
فيه السلطات أكبر أزمــة خــالل سنوات، 
ــاز املــســيــل  ــ ــغـ ــ ــقــــت قــــــــوات األمــــــــن الـ ــلــ وأطــ
لــلــدمــوع وقــنــابــل الـــصـــوت عــلــى حــشــود 
مـــن املــحــتــجــن كـــانـــوا يــضــعــون خــــوذات 
ودروعـــــــــــا فـــــي شــــــــارع رئــــيــــســــي بـــوســـط 
العاصمة مما أدى إلى تفرقهم وإصابة 
بــعــضــهــم، وانـــدلـــعـــت االحـــتـــجـــاجـــات في 
أكــــتــــوبــــر بــســبــب  مــــن  فــــي األول  بــــغــــداد 
قـــلـــة فـــــرص الـــعـــمـــل وضـــعـــف الـــخـــدمـــات، 
ــتــــدت إلـــــى املــحــافــظــات  ــا امــ وســــرعــــان مــ
الجنوبية. وبدأت قوات األمن في إطالق 
الـــرصـــاص الــحــي لــفــض املــظــاهــرات فــور 
ــل أكـــثـــر مـــن 260  ــتـ ـ

ُ
انـــدالعـــهـــا تــقــريــبــا وق

شخصا وفقا ألرقام الشرطة واملسعفن.
الــلــه العظمى  وقـــال املــرجــع الشيعي آيــة 
قـــــــــوات األمـــــن  الــــســــيــــســــتــــانــــي، إن  ــلــــي  عــ
مـــســـؤولـــة عــــن أي تــصــعــيــد فــــي الــعــنــف 
وحث الحكومة على االستجابة ملطالب 
املحتجن فــي أســـرع وقـــت، وال يتحدث 
السيستاني في الشأن السياسي إال في 
أوقـــات األزمــــات، ويتمتع بتأثير واســع 
ــرأي الـــعـــام بــالــعــراق ذي األغــلــبــيــة  ــ فـــي الـ
ــال ممثل عــن السيستاني  الشيعية. وقـ
ــــي خـــطـــبـــة الـــجـــمـــعـــة بـــمـــديـــنـــة كـــربـــالء  فـ
»املــحــافــظــة عــلــى ســلــمــيــة االحــتــجــاجــات 
بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــهـــا تـــحـــظـــى بــأهــمــيــة 
كبيرة، واملسؤولية الكبرى في ذلك تقع 
على عاتق القوات األمنية بأن يتجنبوا 
استخدام العنف وال سيما العنف املفرط 
في التعامل مع املحتجن السلمين فإنه 
ال مسوغ له ويؤدي إلى عواقب وخيمة«.
ولم تهدئ كلمات السيستاني املحتجن 

ــنـــظـــر بـــعـــضـــهـــم لــــرجــــل الــــديــــن  الـــــذيـــــن يـ
ا مــــن الــنــظــام  ــزء ــ الــشــيــعــي بـــاعـــتـــبـــاره جــ
الــســيــاســي والــديــنــي الـــذي يــرونــه سببا 
في معاناة الكثير من العراقين. وقالت 
تل 

ُ
امـــرأة تــشــارك فــي احتجاج ببغداد، ق

ابـــنـــهـــا فــــي اشـــتـــبـــاكـــات وقــــعــــت مـــؤخـــرا 
»خطاب املرجعية ال يفيد وال يضر. هما 
عــم يــرمــون علينا ويــقــتــلــون واملرجعية 
تــقــولــنــا ســلــمــيــة... يــقــولــنــا احــنــا واقــفــن 
ــــروا.. ومـــــا ســـــوى شـــــيء«.  ــمـ ــ ــتـ ــ مـــعـــكـــم اسـ
وأضــافــت املـــرأة الــتــي عــرفــت نفسها بأم 

الشهيد »أنا أم لطالب، أخذوا حياته«.
واآلن يطالب املحتجون، ومعظمهم من 
الشباب العاطل عن العمل، بإصالحات 
في النظام السياسي والنخبة الحاكمة 
الـــتـــي تــهــيــمــن عـــلـــى مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
منذ اإلطــاحــة بــصــدام حسن عــام 2003. 
وأجج رد فعل السلطات العنيف الغضب 

الــشــعــبــي. وذكــــرت رويـــتـــرز أن جــمــاعــات 
إيــران شاركت في الحملة على  تدعمها 
املحتجن نشرت قناصة الشهر املاضي.

وذكـــرت منظمة هيومن رايــتــس ووتــش 
ــان أمـــــــس أن  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــقــــوق اإلنـ ــحــ املــــعــــنــــيــــة بــ
الـــرصـــاص الــحــي ال يــــزال يــســتــخــدم في 
الــتــصــدي لــالحــتــجــاجــات، بــل إن عــبــوات 
لقى مباشرة 

ُ
الغاز املسيل للدموع التي ت

عــلــى املــحــتــجــن بـــدال مـــن قــذفــهــا فوقهم 
ــقـــل عــــن 16  تــســبــبــت فــــي مـــقـــتـــل مــــا ال يـ
شخصا. وعرض أطباء في مستشفيات 
عــلــى رويـــتـــرز صــــورا بــاألشــعــة لــعــبــوات 
غاز مسيل للدموع وقد اخترقت جماجم 
محتجن. وحذر السيستاني من وجود 
ــراف وجـــهـــات داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة...  ــ »أطــ
قــــد تـــســـعـــى الــــيــــوم الســـتـــغـــالل الـــحـــركـــة 
الــجــاريــة لتحقيق بعض  االحــتــجــاجــيــة 

أهدافها«. ولم يذكر تفاصيل.

ــقــــوى الــســيــاســيــة  الــ وأضـــــــاف »إن أمــــــام 
املــمــســكــة بـــزمـــام الــســلــطــة فــرصــة فــريــدة 
ــنــــن وفـــق  ــواطــ ــالـــب املــ لـــالســـتـــجـــابـــة ملـــطـ
خـــارطـــة طــريــق يــتــفــق عــلــيــهــا، تــنــفــذ في 
مــدة زمنية مــحــددة، فتضع حــدا لحقبة 
طويلة من الفساد واملحاصصة املقيتة 
الــعــدالــة االجتماعية، وال يجوز  وغــيــاب 
ــة والـــتـــســـويـــف فــــي هـــذا  ــلـ ــاطـ ــمـ مــــزيــــد املـ
املجال، ملا فيه من مخاطر كبيرة تحيط 
بــالــبــالد«. ولــم يفلح تخصيص إعــانــات 
للفقراء وتــعــهــدات بمحاكمة املسؤولن 
ــن فـــرص  ــد مــ ــزيــ ــديـــن وتـــوفـــيـــر املــ ــاسـ ــفـ الـ
العمل للخريجن فــي تهدئة املحتجن 
ــع نــظــام  ــ الــــذيــــن تـــشـــمـــل مـــطـــالـــبـــهـــم وضــ
انـــتـــخـــابـــات جــــديــــد واســـتـــبـــعـــاد جــمــيــع 

القادة السياسين الحالين.
ورفــــــــــض املــــحــــتــــجــــون أيـــــضـــــا الــــتــــدخــــل 
ــراق الــــذي يــجــد نفسه  ــعـ األجــنــبــي فـــي الـ

مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة بـــن بـــراثـــن حليفيه 
ــيـــن والـــخـــصـــمـــن الـــعـــتـــيـــديـــن:  ــيـــسـ الـــرئـ
ــات املـــتـــحـــدة وإيـــــــــــران. ويــنــصــب  ــ ــــواليــ الــ
الغضب الشعبي على وجــه الخصوص 
على إيران التي تدعم أحزابا وجماعات 
مــســلــحــة تــهــيــمــن عـــلـــى حـــكـــومـــة بـــغـــداد 

ومؤسسات الدولة.
ــن بـــولـــيـــســـي  ــ ــوريــ ــ لـــــت مـــجـــلـــة فــ وتـــــســـــاء
الــســبــب وراء اســتــمــرار  األمـــيـــركـــيـــة عـــن 
ــد الـــحـــكـــم بـــالـــعـــراق  ــ االحــــتــــجــــاجــــات ضـ
رغــم وعــد الحكومة بتنظيم انتخابات 
مــبــكــرة، كــمــا نــشــرت صــحــيــفــة واشــنــطــن 
بـــــوســـــت أن هــــــــذه االحـــــتـــــجـــــاجـــــات هــي 
األوســع منذ عقود. واستمرت الصحف 
واملجالت واملواقع األميركية في تغطية 
الـــعـــراق والــتــعــلــيــق عليها؛  احــتــجــاجــات 
إذ قالت فورين بوليسي إن للمحتجن 
مطالب عــديــدة غير االنــتــخــابــات، بينها 
إزاحـــة النخب السياسية والــقــوى التي 
ــي الــــســــنــــوات الـــتـــي  ــ جــــــــاءت لـــلـــســـلـــطـــة فـ
الـــغـــزو األمـــيـــركـــي 2003، والــتــي  أعــقــبــت 
يــعــدهــا الـــســـواد األعـــظـــم مـــن الــعــراقــيــن 
فاسدة، وخاضعة لقوى غير عراقية مثل 
الواليات املتحدة وإيران. وأشارت املجلة 
ــواء االحــتــجــاجــات الــتــي يعمها  ــ إلـــى أجـ
الــــتــــضــــامــــن، وتــنــصــيــب  ــنــــاء وروح  الــــغــ
ســائــقــي عــربــات »الـــتـــوك الـــتـــوك« أبــطــاال 

لها.
أمــا صحيفة واشنطن بوست، فأشارت 
إلـــى أن هـــذه االحــتــجــاجــات هــي األوســـع 
خالل عقود، وأنها تهدد بغداد وطهران 
بــغــداد ليست  مــعــا، مضيفة أن شــــوارع 
غريبة على صراعات السلطة، لكن هذه 
الحشود مختلفة هذه املرة، وأنها تمثل 
أكبر حركة شعبية في التاريخ الحديث 
للعراق، وقوامها جيل جديد نشأ في ظل 
الغزو األميركي، وفي ظل سياسين من 
بغداد وطهران وجدوا أنفسهم حاليا في 

موقف الدفاع عن سلطاتهم.

اندالع اشتباكات جديدة في بغداد
رغم دعوة السيستاني للهدوء

بغداد - رويترز

ذكرت وكالة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
إيــرانــي أن الجيش  لأنباء نقال عــن مــســؤول 
أســـقـــط طـــائـــرة مــســيــرة أجــنــبــيــة فــــوق مــديــنــة 
ــيـــم خـــوزســـتـــان  ــلـ ــإقـ ــة بـ ــيـ ــلـ مـــاهـــشـــهـــر الـــســـاحـ
جنوب البالد أمــس، ونقلت الوكالة عن غالم 
رضــا شريعتي حاكم إقليم خــوزســتــان قوله 
»الــطــائــرة املــســيــرة الــتــي تــم إســقــاطــهــا تابعة 
قطعا لبلد أجنبي. انتشلنا حطامها ويجري 
فــحــصــه«. وذكــــرت وســائــل إعـــالم إيــرانــيــة في 
وقــت سابق أن الجيش أسقط طائرة مسيرة 
فــــوق مــديــنــة مــاهــشــهــر دون ذكــــر املـــزيـــد من 
ــم يـــذكـــر املـــســـؤول أو وســائــل  الــتــفــاصــيــل. ولــ
اإلعالم اإليرانية الرسمية ما إن كانت الطائرة 

مدنية أم عسكرية أو البلد الذي جاءت منه.
وقالت القيادة املركزية األمريكية إنه لم يتم 
إســقــاط أي طــائــرة أمريكية مسيرة موضحة 
ــه تـــم حــصــر جــمــيــع الـــطـــائـــرات األمــريــكــيــة،  أنــ
وقــالــت الــقــيــادة املــركــزيــة فــي بــيــان »الــتــقــاريــر 
املزعومة عن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة 
غير صحيحة. إذا سقطت طائرة مسيرة في 
منطقة القيادة املركزية األمريكية، فــإن هذه 
ــــول وزارة الـــدفـــاع«.  الـــطـــائـــرة لــيــســت مـــن أصـ
وأحجمت إسرائيل عن التعليق على الواقعة.

وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية »تمكنت 
ــة الـــصـــاروخـــيـــة  ــيـ ــاعـ ــاد الـــدفـ مـــنـــظـــومـــة مــــرصــ
ــذه الــطــائــرة  ــرانـــي مـــن إســـقـــاط هـ لــلــجــيــش اإليـ

ــام الخميني  املــســيــرة بــالــقــرب مــن مــيــنــاء اإلمــ
جنوب غرب البالد«. وأذاعت وكالة مهر شبه 
إنــهــا تــصــور الهجوم  قــالــت  الرسمية تغطية 
الــصــاروخــي الــــذي أســقــط »الــطــائــرة املــســيــرة 
املعادية«. وأظهر التسجيل القصير صاروخا 
ينطلق من البر ثم انفجارا في السماء. ونقلت 
وكالة الجمهورية اإلسالمية عن قائد قوات 
الــدفــاع الــجــوي عــلــي رضـــا صــبــاحــي فـــرد »إن 
هــذه الــخــطــوة الــحــازمــة الــتــي تمثلت بإطالق 
ــراق طـــائـــرة  ــ ــتـ ــ ــاءت ردا عـــلـــى اخـ ــ ــ صــــــــاروخ جـ
أجــنــبــيــة مـــســـيـــرة مـــعـــاديـــة لــلــمــجــال الـــجـــوي 
للبالد حيث تم تدمير الطائرة في ظل اليقظة 
الكاملة للشبكة الشاملة للدفاع الجوي للبالد 

قبل وصولها إلى أماكن حساسة«.
وذكــــرت قــنــاة الــعــالــم الــتــلــفــزيــونــيــة اإليــرانــيــة 
الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة أن »أهـــالـــي مــيــنــاء اإلمـــام 
الــخــمــيــنــي ســمــعــوا صــــوت إطــــالق الـــصـــاروخ 
ــيـــو، أســقــطــت  ــي يـــونـ ــ مــــن مـــيـــنـــاء اإلمـــــــــام«. وفـ
إيـــــــران طــــائــــرة اســـتـــطـــالع أمـــريـــكـــيـــة مــســيــرة، 
ــــوري إنـــهـــا كـــانـــت تــحــلــق  ــثـ ــ ــحــــرس الـ وقــــــال الــ
فــوق جنوب إيــران. وقالت واشنطن إن إيــران 
أســقــطــت الــطــائــرة فــي املــجــال الــجــوي الــدولــي 
فــوق مضيق هــرمــز. وتــصــاعــدت حــدة التوتر 
بن إيران والواليات املتحدة منذ أن انسحب 
ــد تــــرامــــب الـــعـــام  ــ ــالـ ــ ــكــــي دونـ الـــرئـــيـــس األمــــريــ
ــنــــووي الـــــذي وقــعــتــه  ــاق الــ ــفــ املـــاضـــي مـــن االتــ
طــهــران مــع الــقــوى الــعــاملــيــة عـــام 2015 وأعـــاد 

فرض العقوبات عليها.

إيران تسقط طائرة مسيرة فوق ماهشهر
دبي - رويترز

القدس - أ ف ب

اسطنبول - أ ف ب

حق إسرائيل بالتصرف بأراضي الباقورة 
والغمر األردنيتين ينتهي غدا

قمة تركية فرنسية ألمانية بريطانية
 حول سوريا في ديسمبر
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»شبكة بلومبرج اإلخبارية األمريكية«
* كاتب رأي في »بلومبرج«

2020 هل يقصم االقتصاد ظهر ترامب في انتخابات 

الناخبني الذين يشعرون بتردد وغير مستقرين على تحديد اسم 
الواقع على جهل بالخطابات والتصريحات  مرشح بعينه، هم في 
السياسية للمرشحني، ويدلون بأصواتهم على أساس ما يرونه في 
النظر تلك إنما تعتمد على  حياتهم املعيشية الشخصية. ووجهة 

وضع االقتصاد.
والعيب في تلك املجموعة من النماذج هي أنها فشلت فشال ذريعا 
في تفسير االختالفات اإلقليمية في االقتصاد. وتميل تلك النماذج 
أو تجاهل أهمية  للظروف  التركيز على صــورة ضيقة  إلــى  أيضا 

املجمع االنتخابي.
وبــنــاء عليه فــمــا هــي الــنــمــاذج الــتــي تــتــحــدث اآلن عــن االنــتــخــابــات 

الرئاسية املقررة في العام 2020؟ ثمة نموذجان يتحدثان فقط عن 
حصة التصويت الشعبية بني الحزبيني الرئيسيني. أولهما وضعه 
البيانات  أحـــدث  ــــذي يبحث فــي  فــيــر وال االقــتــصــادي راي  الخبير 
االقتصادية كي يضع تحليال من نوع ما للسباق الرئاسي. وهذا 
الــنــمــوذج ُيــظــهــر فـــوز تــرامــب بــواقــع أربـــع نــقــاط مــئــويــة. والــنــمــوذج 
اآلخر الذي وضعته مؤسسة »أكسفورد إيكونوميكس« يتوقع ما 
ستكون عليه الظروف االقتصادية في خريف العام 2020، متوقعا 
نــمــوذج ثالث  بــواقــع خمس نقاط مئوية. وثمة  الرئيس  فــوز  أيضا 
طورته مؤسسة »موديز أنالتيكس« والذي يعطي تحليال تفصيليا 
ألصــوات املجمع االنتخابي، لكنه يعتمد وبقوة على إجــراءات مثل 
أن تتغير دراماتيكيا.  الغاز وســوق األســهــم، والتي يمكن  أسعار 
ويتوقع هذا النموذج في الوقت الحالي أنه بمقدور ترامب أن يفوز 

بإجمالي عدد أصوات 351.
التقليل من  الخطأ  الــنــمــوذج املستخدم سيكون مــن  أيــا كــان  لكن 
شأن الضعف االقتصادي في عهد ترامب في عديد من الواليات 

الحاسمة في االنتخابات.

الظروف االقتصادية بدال من  التي تستخدم  التوقعات االنتخابية 
استطالعات رأي الناخبني تشير إلى أن فرص إعادة انتخاب الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب أكبر بكثير مما تعكسه استطالعات الرأي 
ظهر تراجع شعبيته بصورة حــادة. واالقتصاد األمريكي 

ُ
ت التي 

قوي في مجمله، بيد أن الظروف في العديد من الواليات التي تشهد 
منافسة انتخابية شرسة تستمر في التدهور- وهو ما سينطبق 

أيضا على فرص ترامب حال ما استمرت تلك التوجهات.
النماذج هــي أن االقتصاد ذات أهمية  لتلك  والفرضية األساسية 
بــالــغــة، بــل وبــدرجــة تــفــوق حتى املــرشــحــني أنفسهم، وبــأكــثــر مما 
يعتقده الــنــاس. وربــمــا يــكــون هــذا صحيحا. فـــ تــرامــب لــم تكن له 
التي  الرئاسية  االنــتــخــابــات  فــي  املــواطــنــني  الكثير مــن  لــدى  شعبية 
التقليدية توقعت  الــرأي  العام 2016، وكافة استطالعات  جرت في 
فوز املرشحة الديمقراطية حينها هيالري كلينتون. وبالعكس فإن 
النماذج التي ترتكز على االقتصاد توقعت فوز املرشح الجمهوري 
حينها – ترامب- على أساس حصول تراجع اقتصادي طفيف في 

العام 2015.
الــنــاخــبــني يــدعــمــون بكل  والــفــكــرة هــنــا بسيطة ومــبــاشــرة: معظم 
بــســاطــة مــرشــح الـــحـــزب الـــذيـــن يــنــتــمــون إلـــيـــه. والــقــلــيــل مـــن هـــؤالء 

كارل دبليو. سميث

“ لن تصبح رجل أعمال ناجح بارتداء بذلة باهظة الثمن فقط
بل بأن تكون صادقا مع نفسك وأفكارك وأن تهتم بمبادئك ”

» ترجمة - »

ترجمة – أحمد أبو الفضل

فرنسا.. محرك النمو
االقتصادي الجديد في أوروبا

أملانيا-  املالئم على  القياس غير  أعقاب سنوات من  في 
املـــســـتـــودع االقـــتـــصـــادي فـــي أوروبــــــا- ربــمــا أصــبــح لــدى 

فرنسا شيئ تتباهى به.
فثاني أكبر اقتصاد في منطقة العملة األوروبية املوحدة 
التفوق  »اليورو« تتفوق على جارتها، واملنطقة بأسرها- 
في صد الضربات الناجمة عن الحروب التجارية والزخم 
التخفيضات  إلى  التباين يعزى  العاملي. وبعض من هذا 
األقــل  االعتماد  وكــذا  فــي وقتها،  التس جــاءت  الضريبية 
العائدات  أيضا  التباين يعكس  لكن هذا  الصادرات،  على 
الرئيس  نــفــذهــا  الــتــي  اإلصــالحــات  مــن  املتحققة  املــبــكــرة 
بذور  نثر  والتي تستهدف  إيمانويل ماكرون،  الفرنسي 

النمو على املدى الطويل.
والــدلــيــل عــلــى أن ثــمــة املــزيــد فــي هــذا املــوضــوع، بــدال من 
التوقيت، يمكن رؤيته في االستثمارات املؤسسية القوية 
الــتــي تــلــت الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة لــلــشــركــات مــن قبل 
مـــاكـــرون، والـــزيـــادات فــي مــعــدالت الــتــوظــيــف فــي أعــقــاب 

التغييرات التي تم إدخالها على قوانني العمل.
ووتيرة خلق فرص العمل سريعة جدا لدرجة أن الخبراء 
الظاهرة،  تلك  أجــل تفسير  مــن  يكافحون  االقــتــصــاديــني 
االقتصاديني  الــخــبــراء  أوليفييه جــارنــيــر كبير  ووصـــف 
في البنك املركزي الفرنسي ذلك بالشيء »امللحوظ جدا«.

القبعة  وفيما يتعلق بالسياسات االقتصادية، نرفع كلنا 
ــل األلــفــيــة  ــواء إذا مــا كــانــت أملــانــيــا فــي أوائــ لــفــرنــســا، وســ
أســاســيــا في  العمل  يعد ســوق  اآلن،  أو فرنسا  الــحــالــيــة، 

الحقيقة لكافة طبقات االقتصاد.
فيه  يتجه  الــذي  الوقت  الفرنسي في  االقتصاد  وصحوة 
االقتصاد األملاني صوب الركود، كان من املمكن أن يكون 
مصحوبا بتداعيات أوسع على أوروبا عبر منح ماكرون 
لــدفــع أجــنــدتــه. ويشتمل هــذا على  الــســيــاســي  املـــال  رأس 
أوروبــيــني  أبــطــال  وبــنــاء  نــشــاطــا،  أكــثــر  سياسة صناعية 
ملــنــافــســة كــل مــن الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة والــصــني، 

ومشاركة أكبر في املوارد بني البلدين العضوين.
وحــقــق الــرئــيــس الــفــرنــســي بــالــفــعــل بــعــض الــنــجــاح عبر 
األوروبية  العملة  املوازنة في منطقة  اتفاقا بشأن  إبرامه 
ــوازنـــة مخصصة  املـ تــلــك  ــيــــورو«، وإن كــانــت  ــ »ال املـــوحـــدة 
لتحقيق أهــــداف وطــمــوحــات صــغــيــرة. لــكــن الــثــقــة تـــزداد 
يعودوا  لم  املسؤولني  أن  لدرجة  باريس،  وأكثر في  أكثر 
يــشــعــرون بــالــخــجــل مـــن إلـــقـــاء املـــحـــاضـــرات عــلــى أملــانــيــا 

بخصوص سياساتها املالية الوطنية.
وفي الربع الثالث سجل االقتصاد الفرنسي نموا أفضل 
من املتوقع )0.3%(، وظل الطلب املحلي محركا أساسيا. 
ودراسات املسح التي أجريت في أكتوبر املاضي أظهرت 
الرابع، فيما تأثرت  الربع  نموا قويا في فرنسا في بداية 

أملانيا بتباطؤ قطاع التصنيع لديها.

ويليام هوروبين

»شبكة بلومبرج اإلخبارية األمريكية«
* كاتب رأي في »بلومبرج«

هل يتحمل اقتصاد ألمانيا 
تداعيات »بريكسيت«؟

العليل«  »الــرجــل  بمثابة  املــتــحــدة  اململكة  كــانــت 
الــعــام 1973.  فــي  أوروبـــا  إلــى  انضممنا  حينما 
االتــحــاد  واآلن ومــع قــرب خـــروج بريطانيا مــن 
»بريكسيت«،  بـ  املعروف اصطالحيا  األوروبــي 
يــبــدو االقــتــصــاد األملــانــي-االقــتــصــاد األكــبــر في 

ــوم الــــقــــارة الـــعـــجـــوز،  ــمـ عـ
ــة  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ وقـــــــــــــد دخـــــــــــــل مـ
اإلخــفــاق  الــركــود. فعقب 
الصيف  التعافي في  في 
املــاضــي، فـــإن االقــتــصــاد 

األملاني في ركود فعلي.
وضـــــــــــــــع رابــــــــــــــــــع أكــــــبــــــر 
ــادات الـــعـــاملـــيـــة  ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
مـــهـــم دائــــمــــا- لـــكـــن وفـــي 
ــر  ــيـ ــبـ ــكـ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ظـــــــل الـ
أملــانــيــا على  الـــذي تخلفه 
االقـــتـــصـــاد األوســـــــع فــي 
األوروبــيــة  العملة  منطقة 

املوحدة »اليورو«، فإن وضعه الصحي املتراجع 
بالسلب على مفاوضات  يــؤثــر  أن  املمكن  مــن 

أيضا. »بريكسيت« 
وســيــاســيــا فــإن كــال مــن »بــروكــســل« و»دبــلــن« 
قــــــد رفـــــضـــــت مــــقــــتــــرحــــات رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
إلغاء  يتم  بوريس جونسون، وربما  البريطاني 
قــد يتسبب في  مــا  بالكلية، وهــو  »بريكسيت« 
خـــروج اململكة املــتــحــدة مــن االتــحــاد األوروبــــي 
ـــ »بــريــكــســيــت  ــ ب ــعــــرف  ــ ُي ــة، فــيــمــا  ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ دون 
الــصــلــب«. ومــثــل ذلـــك ســيــكــون لــه تــأثــيــر عميق 
عــلــى كـــافـــة االقــــتــــصــــادات الـــكـــبـــرى فـــي الـــقـــارة 

»اليورو« على  العجوز. وفي ظل وقوف منطقة 
حــافــة ركـــود مــالــي، تــحــتــاج أملــانــيــا- االقــتــصــاد 
»بريكسيت  إلــى  األوروبـــي  االتــحــاد  العليل»في 

صلب«. 
وأملانيا كانت وال تزال هي القلب الخافق ملنطقة 
ــة األوروبــــــــيــــــــة  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
بــيــد أن هــذا  املــــوحــــدة، 
الــخــفــقــان االقــتــصــادي 
ــعــــف.  ــعــــف ويــــضــ يــــضــ
ــاد  ــتـــصـ وانــــكــــمــــش االقـ
ــانـــي خـــالل الــفــتــرة  األملـ
أبــريــل ويونيو،  مــا بــني 
الثاني  االنكماش  وهــو 
في أقل من 12 شهرا.

ــر الـــــبـــــيـــــانـــــات  ــ ــهــ ــ ــظــ ــ ــ وت
بالربع  الخاصة  األولية 
ــيــو  ــالــــث – مــــن يــول ــثــ ــ ال
وحـــتـــى ســبــتــمــبــر- أن 
ــي أملـــانـــيـــا يــســجــل  ــوي فــ ــقــ ــ قـــطـــاع الــتــصــنــيــع ال
الطني بلة هو  ومــا يزيد  بوتيرة سريعة.  تراجعا 
أن األوردرات »الطلبيات« في قطاع الخدمات األملاني 
للمرة األولــى في خمس ســنــوات. ويبدو أن  هبطت 
جيران أملانيا يعيشون في رعب، حيث يعلمون ما 
األملــانــي بالنسبة لهم. فهم يريدون  التباطؤ  يعنيه 
من املستشارة األملانية أنجيال ميركل أن تقدم على 
اإلنفاق املدعوم بالديون من أجل درء شبح الركود 
بــأســرهــا. لكن ميركل ترفض  املنطقة  يــهــدد  الـــذي 
ذلك، مصرة على أن »ثقافة« أملانيا تتمثل في تفادي 

تراكم الديون على كاهلها.

ليام هاليجان

»مجلة سبيكتيتور يو كيه البريطانية«

ترجمة – سمر عبد الرحمن

قضية

أقوال

تحليل

قراءات

تأثير عميق

 لـ »بريكسيت الصلب«

 على اقتصاد

 القارة العجوز
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لـــة الــرئــيــس  تـــدخـــل إجـــــــــراءات مـــســـاء
ــد تـــــرامـــــب بـــشـــأن  ــ ــالــ ــ األمــــريــــكــــي دونــ
ضغطه على أوكــرانــيــا للتحقيق مع 
منافسه جــو بــايــدن مرحلة حاسمة 
اعــتــبــارا مــن بعد غــد االثــنــن، عندما 
ــنـــواب الـــذي  تــعــقــد لــجــنــة بــمــجــلــس الـ
الــديــمــقــراطــيــون أولــى  يسيطر عــلــيــه 
جــلــســاتــهــا الــعــلــنــيــة بــشــأن الــقــضــيــة، 
ــرك يـــثـــيـــر املــــخــــاطــــر قــبــل  ــ ــحـ ــ وفـــــــي تـ
ــة، قـــال  ــيــ ــابــــات الــــرئــــاســ ــتــــخــ ــام االنــ ــ عــ
ديمقراطيون يــوم األربــعــاء إن لجنة 
الـــنـــواب ستبدأ  املــخــابــرات بمجلس 
جــلــســاتــهــا مـــع ثـــاثـــة دبــلــومــاســيــن 
ــبـــروا عـــن قــلــقــهــم بــشــأن  أمــريــكــيــن عـ

تعامات ترامب مع أوكرانيا.
وسيدلي كل من وليام تايلور، أكبر 
دبــلــومــاســي أمــريــكــي فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
وجــــــورج كــنــت نـــائـــب مــســاعــد وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة والـــســـفـــيـــرة األمـــريـــكـــيـــة 
الــــســــابــــقــــة لــــــــدى أوكــــــرانــــــيــــــا مــــــاري 
يــوفــانــوفــيــتــش بــشــهــاداتــهــم عــانــيــة 
أمـــام اللجنة، وقـــال الديمقراطي آدم 
إنــهــم سيدلون  شيف رئــيــس اللجنة 
فـــي 13 و15 نــوفــمــبــر،  بــشــهــاداتــهــم 
ــائــــا »املــــزيــــد  ــتـــر قــ ــلـــى تـــويـ ــتــــب عـ وكــ
قـــادم«. وكــان دبلوماسيون وآخــرون 
ــعـــل بـــشـــهـــاداتـــهـــم أمـــــام  ــفـ ــالـ أدلـــــــــوا بـ
ــنــــواب مـــن الـــحـــزبـــن الــديــمــقــراطــي  الــ
والجمهوري لكن خلف أبواب مغلقة.
ودق الدبلوماسيون الثاثة ناقوس 
ــكــــون اإلفــــــــــراج عــن  ــر مــــن أن يــ الـــخـــطـ
املساعدة األمنية األمريكية ألوكرانيا 
مشروطا بإعان كييف أنها ستجري 
تــحــقــيــقــا طـــالـــب بـــه تـــرامـــب املــنــتــمــي 
ــهــــوري، وقــــــد تــطــغــى  ــمــ ــلـــحـــزب الــــجــ لـ

الجلسات العلنية التي يدلي خالها 
مسؤولون أمريكيون بشهاداتهم في 
الــكــونــجــرس بــشــأن املــخــالــفــات الــتــي 
ربــمــا ارتــكــبــهــا تـــرامـــب عــلــى قــضــايــا 
أخــــرى مــثــل االقــتــصــاد والــهــجــرة مع 
تــحــويــل الــنــاخــبــن أنـــظـــارهـــم صــوب 

انتخابات نوفمبر 2020.
وقــد يلحق ذلــك ضــررا بــتــرامــب، لكن 
ــاره يــقــولــون إن مسعى  بــعــض أنـــصـ
لــة قــد يــعــزز فــي حقيقة األمــر  املــســاء
فـــرص فــــوزه بــفــتــرة ثــانــيــة بــإظــهــاره 
على خاف مع خصوم سياسين في 
واشنطن، وكان الديمقراطيون قالوا 
إن لديهم ما يكفي من األدلة للمضي 
لــة العلنية  قــدمــا فــي جــلــســات املــســاء
الــتــي ســتــكــون، عــلــى األرجــــح، مقدمة 

لاتهامات الرسمية التي تمثل بنود 
ــة والـــتـــي ســيــجــري طــرحــهــا  لـ ــاء املـــسـ

للتصويت في مجلس النواب.
وقـــــال شــيــف لــلــصــحــفــيــن »الــرئــيــس 
سخر إدارات بأكملها فــي الحكومة 
ــو مــحــاولــة  لـــهـــدف غــيــر قـــانـــونـــي وهــ
ــة الـــتـــراب  ــالـ ــا عــلــى إهـ ــيـ ــرانـ حــمــل أوكـ
ــك دعـــم  ــذلــ عـــلـــى خـــصـــم ســـيـــاســـي وكــ
نــظــريــة املـــؤامـــرة بــشــأن انــتــخــابــه في 
ــه ســيــعــود  ــا يــعــتــقــد أنــ ــو مـ 2016 وهــ
ــه بـــالـــنـــفـــع فـــــي حـــمـــلـــتـــه لـــلـــفـــوز  ــيـ ــلـ عـ
ــدة«. وإذا وافــــق مجلس  ــديـ بــفــتــرة جـ
النواب على بنود املساءلة، فسيعقد 
الــذي يسيطر عليه  مجلس الشيوخ 
الجمهوريون حينها محاكمة بشأن 
عزل ترامب. ولم يظهر الجمهوريون 

بمجلس الــشــيــوخ رغــبــة تــذكــر حتى 
اآلن لعزل الرئيس.

ــي األمــــريــــكــــي  ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ وكــــــــــان الـ
ــــال ملـــســـؤول  ــد قـ ــونـــدالنـ جــــــــوردون سـ
لــن تحصل على  أوكـــرانـــي إن كييف 
ــــح عــلــى مــســاعــدات أمــنــيــة بما  األرجـ
يــقــرب مـــن 400 مــلــيــون دوالر مـــا لم 
ــرامـــب، في  تــجــر تــحــقــيــقــات طــلــبــهــا تـ
تــعــديــل لــشــهــادة ســابــقــة أمــــام لجنة 
لة  إلـــى مساء الـــذي يــهــدف  التحقيق 
الرئيس األمريكي. وكــان سوندالند، 
الـــــــــــذي يــــشــــغــــل مــــنــــصــــب املــــبــــعــــوث 
األمـــريـــكـــي لــــدى االتـــحـــاد األوروبــــــي، 
قد أدلى بشهادته األولى في أكتوبر 
لــجــنــة التحقيق  ــام  أمــ تــشــريــن األول 
ــــي يـــهـــيـــمـــن عــلــيــهــا  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــانــ ــرملــ ــبــ الــ

قـــدم تفاصيل  الــديــمــقــراطــيــون. وقـــد 
جــديــدة فــي شهادته األخــيــرة بعدما 

»انتعشت« ذاكرته.
ويــبــدو أن الــتــفــاصــيــل تــدعــم الــشــكــوى 
ــــى فـــتـــح تــحــقــيــق  ــتـــي أدت إلـ األولـــــــى الـ
ــــواب  ــنـ ــ ــان بـــمـــجـــلـــس الـ ــ ــــجـ فـــــي ثـــــــاث لـ
األمريكي. كما تعزز الشهادة روايــات 
شــهــود آخــريــن قــالــوا إن تــرامــب سعى 
للضغط على األوكرانين كي يفتحوا 
ــا كــانــت  ــبـــدو أنـــهـ ــتـــي يـ الــتــحــقــيــقــات الـ
ــادة انــتــخــابــه.  ــ تـــهـــدف لـــدعـــم حــمــلــة إعــ
لــة عــلــى مكاملة  املــســاء ويــركــز تحقيق 
هــاتــفــيــة جــــرت فـــي 25 يــولــيــو وطــلــب 
فــيــهــا تــــرامــــب مــــن نـــظـــيـــره األوكــــرانــــي 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي فــتــح تحقيق 
ــكـــي  ــريـ ــائـــب الــــرئــــيــــس األمـ ــنـ يـــتـــعـــلـــق بـ
السابق جو بايدن وابنه هنتر بايدن.

ــن أبـــــــــرز الـــســـاعـــن  ــ ــدن مــ ــ ــايــ ــ ــو بــ ـــــ وجـ
للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي 
لـــخـــوض انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة أمــــام 
ــــان  نـــوفـــمـــبـــر 2020. وكـ ــــي  فـ ــــب  ــــرامـ تـ
بــايــدن عــضــوا بمجلس إدارة  هــنــتــر 
شــركــة بوريسما األوكــرانــيــة للطاقة 
الــتــي خــضــعــت للتحقيق فــي قضية 
فساد. وقال البيت األبيض إن كلمات 
سوندالند تقوض تحقيق املساءلة، 
وأشارت املتحدثة ستيفاني جريشام 
إلــى أن ســونــدالد لــم يــحــدد مــن الــذي 
أمــر بحجب املساعدات عن أوكرانيا 
وإلـــى أنــه أقــر بــأنــه »افــتــرض« وجــود 
صلة بن طلب بيان من األوكرانين 

وبن اإلفراج عن املساعدات.
ــان كم  وأضــــافــــت فـــي بـــيـــان »مــهــمــا كــ
العناوين اإلعامية البذيئة املنحازة 
التي تهدف كما هــو واضــح للتأثير 
على مجريات األمـــور فإنها ال تغير 

حقيقة أن الرئيس لم يرتكب خطأ«.

مساءلة ترامب تدخل مرحلة علنية حاسمة
يهز موقفه في االنتخابات الرئاسية

حملة »أكاذيب« 
ضد سفيرة أمريكا بأوكرانيا

قال دبلوماسي أمريكي كبير ملحققني بالكونجرس إن رودي جولياني محامي الرئيس 
أوكرانيا قبل  السفيرة األمريكية في  دونالد ترامب شن »حملة مليئة باألكاذيب« ضد 
الخارجية  استدعائها وذلك وفقا لنص شهادته، وقال جورج كنت نائب مساعد وزير 
أمام أعضاء لجنة التحقيق بشأن مساءلة ترامب إنه تعرض أيضا لهجمات من جولياني 
الــذي  التحقيق  أن »يلتزم الصمت«. ويــركــز  لكن      مــســؤوال كبيرا بالخارجية طلب منه 
يشرف عليه الديمقراطيون بمجلس النواب على محادثة هاتفية في 25 يوليو طلب فيها 
السابق  الرئيس األمريكي  أمــر بايدن نائب  التحقيق في  الرئيس األوكــرانــي  ترامب من 
املقبل. وعــقــدت لجان بالكونجرس  الــعــام  الرئاسية  واملــرشــح ملنافسته فــي االنتخابات 
أول اجتماع مع مستشارة مايك  إلــى مساءلة ترامب  الــذي قد يفضي  التحقيق  تباشر 
بنس نائب الرئيس الخميس املاضي، لكن مستشار األمن القومي السابق جون بولتون 
أوروبـــا  لــشــؤون  ولــيــامــز مستشارة بنس  الــحــضــور. وأدلـــت جنيفر  لــم يستجب لطلب 
وروسيا بشهادتها في جلسة مغلقة أمام أعضاء لجان الشؤون الخارجية واملخابرات 
النواب ملعرفة مــدى علم  النواب عقب تلقيها طلب استدعاء، ويسعى  والرقابة بمجلس 
بنس بمساعي ترامب وأعضاء من دائرته املقربة لحمل أوكرانيا على التحقيق في أمر 
بايدن وابنه هنتر وكذلك التدخل األجنبي في االنتخابات األمريكية عام 2016. واستدعي 
الخميس لكنه تخلف عن  اللجان  أمــام  للمثول  أقاله ترامب في سبتمبر،  الــذي  بولتون، 

الحضور وقال املحامي الخاص به إنه لن يدلي بشهادته طوعا.

ترامب يتقرب من الناخبين السود
أثار خطابه غضب  املتحدة وبعدما  الواليات  الرئاسية قي  اقتراب موعد االنتخابات  مع 
ثانية، حملة لجذب  للفوز بوالية رئاسية  الــذي يسعى  كثيرين منهم، بدأ دونالد ترامب 
امللياردير  بــذلــك ومــن دون مــفــاجــأة، ردود فعل حـــادة. ويطلق  الــســود مثيرا  الناخبني 
األميركي الذي يأمل في البقاء في الرئاسة لسنوات أربع أخرى، من أتالنتا املدينة املحملة 
بالتاريخ في والية جورجيا )جنوب(، تحالف »األصوات السوداء لترامب«. وقالت كاترينا 
بيرسون العضو في فريق حملته إن »األميركيني السود لم يكن لديهم يوما مدافع عنهم 
الــرغــم مــن تشديد رجل  تــبــدو غير مقنعة على  أفــضــل مــن تــرامــب«. لكن هــذه الصيغة 

األعمال السابق بال كلل على تدني البطالة إلى أدنى مستوى.
وكشف استطالع للرأي نشرت نتائجه جامعة كويني بياك في تموز/يوليو املاضي أن 
ثمانني باملئة من الناخبني السود يعتبرون ترامب عنصريا. وكان قطب العقارات لعب في 
2016 على ورقة استياء األميركيني األفارقة من حزب باراك أوباما، مكررا جملة قاسية 
»ماذا لديكم لتخسروه؟«. ولم يحصد أكثر من ثمانية باملئة من أصوات الناخبني السود، 

مقابل 88 باملئة ذهبت ملنافسته الديموقراطية هيالري كلينتون.
ومنذ وصوله إلى السلطة لم تؤد هجماته املتكررة على القادة األميركيني األفارقة سوى 
الهجمات، سلسلة تغريدات خالل الصيف تنم عن عداء  التوتر. وآخــر هذه  إلى تأجيج 
للنائب عن والية ميريالند في الكونغرس إاليجا كامينغز الشخصية التي كانت تعد رمزا 
وتتمتع بحضور قوي في الكونغرس. وقد توفي كامينغز منذ ذلك الحني. ورسم الرئيس 
األميركي حينذاك صورة قاتمة لبالتيمور املدينة الواقعة في والية ميريالند ذات الغالبية 
الــجــرذان وقــوارض أخــرى«،  الــســوداء. وتحدث عن »فوضى مثيرة لالشمئزاز وانتشار 

معتبرا انها »مكان خطير جدا وقذر«.

قــبــل ثــاثــة أشــهــر مــن أول انتخابات 
ــــجــــرى فــــي عـــام 

ُ
تــمــهــيــديــة رئـــاســـيـــة ت

ــيــــارديــــر مــايــكــل  ــلــ املــ ــعـــد  يـ لــــم   ،2020
ــلــــومــــبــــرغ يـــســـتـــبـــعـــد الــــتــــرشــــح عــن  بــ
الــديــمــوقــراطــيــن مــع أن الــرجــل الــذي 
ظل رئيسًا لبلدية نيويورك طيلة 12 
عــامــًا قـــال فــي مـــارس إنـــه لــن يترشح 
حتى ال يقوض فرص نائب الرئيس 
الــســابــق جـــو بـــايـــدن. لــكــن نــيــويــورك 
نـــقـــلـــتـــا عــن  تــــايــــمــــز و»ســــــــي إن إن« 
مصادر قريبة من رجــل األعــمــال، أنه 
الــازمــة لتقديم  يجمع اآلن التواقيع 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــامــ طــلــبــه فـــي واليـــــة أالبــ
حــيــث يــتــعــن عــلــيــه أن يــســجــل طلبه 

على األكثر الجمعة.
ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن 
مصدر مقرب من بلومبرغ قوله »إنه 
يعتقد أن بــايــدن ضعيف فــي حــن ال 
يستطيع بيرني ساندرز وإليزابيث 
يــــخــــِف مـــايـــكـــل  ــم  ــ ــ ــوز«. ولـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الـ وارن 
الــبــالــغ مــن العمر 77 عاًما  بلومبرغ 
والـــذي كسب ثـــروة فــي وول ستريت 
وقــــــال إنـــــه مــســتــقــل وجــــمــــهــــوري فــي 

املاضي، معارضته للتدابير التي دعا 
إليها وارن وساندرز. فهذان العضوان 
في مجلس الشيوخ يخوضان حملة 
ــــى الـــيـــســـار ويـــشـــجـــبـــان عـــلـــى وجـــه  إلـ
الــخــصــوص نــظــامــا »أفـــســـدتـــه« وول 
ــيـــارديـــرات والــشــركــات  ــلـ ســتــريــت واملـ

الكبيرة.
وخــــــــال األســــابــــيــــع األخــــــيــــــرة، وفـــي 
ــام  ــايـــدن يـــتـــراجـــع أمـ ــو بـ ــان جـ حـــن كــ
ــن وبـــيـــرنـــي ســـانـــدرز  ــ إلــيــزابــيــث واريــ
الـــرأي، أملــح أصدقاء  في استطاعات 
ــان يــفــكــر في  ــه كــ ــى أنــ لــلــمــلــيــارديــر إلــ
االنــضــمــام إلـــى الــســبــاق، لــكــن مايكل 
بــلــومــبــرغ، املــصــنــف الـــتـــاســـع األكــثــر 
ثراًء في العالم من قبل مجلة فوربس 
بــنــحــو 55,5 مــلــيــار  ثـــروتـــه  تـــقـــدر  أذ 
دوالر، معروف بمماطلته في اتخاذ 
مثل هــذه الــقــرارات. فهو كــان قــد فكر 
بــالــفــعــل فــــي الـــتـــرشـــح كــمــســتــقــل فــي 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــعــام 2016، 
ـــا مـــن تقسيم 

ً
قــبــل أن يــســتــســلــم خـــوف

صــفــوف الــديــمــقــراطــيــن فــي مواجهة 
دونالد ترامب، لكنه لم يؤكد رسميا 

املـــعـــلـــومـــات املــتــعــلــقــة بــتــســجــيــلــه في 
أالبــامــا. وأشـــارت عــدة مــصــادر نقلت 
عنها وســائــل اإلعـــام األميركية إلى 

أنه لم يقرر بعد.
ــال مــســتــشــاره هـــــوارد وولــفــســون  ــ وقـ
في بيان »يتعن علينا إنهاء املهمة 
والتأكد من هزيمة ترامب لكن مايك 
قلق بشكل مــتــزايــد مــن أن املجموعة 
الحالية من املرشحن قد ال تكون في 
وضـــع جــيــد لتحقيق ذلــــك«. وأضـــاف 
»بـــالـــنـــظـــر إلـــــى نـــجـــاحـــاتـــه ومـــيـــزاتـــه 
القيادية وقدرته على الحشد من أجل 
التغيير، يمكن أن يبدأ مايك املعركة 
ضد ترامب ويفوز«. وحتى لو لم يتم 
اتــخــاذ الــقــرار بــعــد، فــإن تـــردد مايكل 
بلومبرغ يمكن أن يؤثر على سباق 
الترشيح الديموقراطي الذي ال يزال 

مفتوًحا مع 17 مرشًحا.
ويتصدر جو بايدن وإليزابيث وارن 
وبــــيــــرنــــي ســـــانـــــدرز املــــرشــــحــــن لــكــن 
املـــرشـــح الـــرابـــع، عــمــدة إنــديــانــا بيت 
بوتيدجادج، وهو من الوسط، يحرز 

تقدمًا في استطاعات الرأي.

بلومبرغ يخوض سباق االنتخابات

وكاالت -  
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الوكرة يتجاوز األهلي بثنائية

استعاد الوكرة نغمة الفوز من جديد بعد تجاوز 
عــقــبــة نــظــيــره األهـــلـــي بــهــدفــن مــقــابــل هــــدف في 
املــواجــهــة الــتــي جمعت بــن الــفــريــقــن مــســاء أمــس 
على ملعب سعود بن عبدالرحمن بنادي الوكرة 
ــــدوري  ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الـــعـــاشـــرة مـــن الـ
 / 2019 ) QNB القطري لكرة القدم ) دوري نجوم
الله ومحمد  2020. سجل هدفي الوكرة علي مــال 
بــن يــطــو فــي الــدقــيــقــتــن 51 و88، فــي حــن سجل 
هدف األهلي الوحيد نبيل الزهر في الدقيقة 16...

وبهذه النتيجة رفع الوكرة رصيده إلى 12 نقطة 
في املركز الثامن، وتجمد رصيد األهلي عند 13 

نقطة في املركز السابع.
الــفــوز باللقاء والحصول  الــوكــرة  واستحق فريق 
عــلــى الــنــقــاط الـــثـــاث، حــيــث قــــدم مــســتــوى رائــعــا 
السيما في الشوط الثاني الذي نجح في تسجيل 
هـــدفـــن خـــالـــه وأهـــــدر أكـــثـــر مـــن فـــرصـــة، فـــي حن 
حــاول األهلي أن يعزز تقدمه ولكنه لم ينجح في 

ذلك ليخسر املباراة.
وكــانــت بــدايــة املـــبـــاراة ملصلحة األهــلــي الـــذي كــان 
املبادر بتهديد مرمى خصمه بتسديدة من هيرنان 

بيرز أبعدها عثمان كوليبالي العب الوكرة.. قبل أن 
يعود نبيل الزهر ليسجل الهدف األول في املباراة 
بالدقيقة 16 بعد مراوغته ملحمد وعد وتسديد كرة 
قــويــة عــلــى يــســار الــحــارس ســعــود الــخــاطــر. وبعد 
الهدف حاول الوكرة رد الفعل في حن بحث األهلي 
ــان أكــثــر  عـــن تــســجــيــل ثــانــي أهــدافــه،لــكــن الـــوكـــرة كـ
خطورة وجدية، حيث أضاع مشعل عبد الله فرصة 
التعديل، من كرة قوية مرت بجوار القائم األيسر، 
كما أهدر زميله محمد بن يطو فرصة في الدقيقة 
35، وكذلك تسديدة لعثمان كوليبالي في الدقيقة 

40 مرت بعيدة عن املرمى.
وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي نــجــح الــــوكــــرة فـــي تحقيق 
مبتغاه وتعديل النتيجة بعدما عانده الحظ في 
الــشــوط األول، ونــجــح عــلــي مـــال الــلــه فــي تسجيل 
هــدف الــتــعــادل بتسديدة قــويــة مــن خـــارج منطقة 
ــة تــوغــل  ــهــ ــواجــ ــايـــة املــ ــهـ ــع اقـــــتـــــراب نـ ــ ــزاء. ومــ ــ ــجــ ــ الــ
ــــل مــنــاطــق  إســمــاعــيــل مــحــمــود العــــب الـــوكـــرة داخـ
ــرة قــويــة  ــ ــلــــي وتــــاعــــب بـــاملـــدافـــعـــن لــيــطــلــق كـ األهــ
أبـــعـــدهـــا الــــحــــارس لــتــســتــقــر أمـــــام بـــن يــطــو الـــذي 
ــل املـــرمـــى مــســجــا الــهــدف  وضــعــهــا بــســاســة داخــ
الـــثـــانـــي لـــفـــريـــقـــه....حـــتـــى أعـــلـــن الــحــكــم عـــن نــهــايــة 

املواجهة بفوز ثمن للوكرة.

العربي يفوز على زغروس اإليراني 
ببطولة آسيا ألندية كرة اليد

فاز فريق العربي القطري لكرة 
الـــيـــد عــلــى زغـــــروس االيـــرانـــي 
أمـــــس فــي  بــنــتــيــجــة 40 / 24 
أولى مبارياته ضمن البطولة 
االســيــويــة الثانية والعشرين 
ــــدوري لكرة  لــانــديــة ابــطــال الـ
اليد التي تستضيفها مدينة 
سام شوك الكورية الجنوبية 
وتــســتــمــر حـــتـــى 17 نــوفــمــبــر 

الجاري بمشاركة 11 ناديا.
ــذلــــك اول  ــد الــــعــــربــــي بــ وحــــصــ
نــقــطــتــن احـــتـــل بــهــمــا املـــركـــز 
الــثــانــي فــي املــجــمــوعــة االولـــى 
التي تضم إلى جانبه اس كي 
هــــاوكــــس الــــكــــوري الــجــنــوبــي 
و»الـــــــــــكـــــــــــويـــــــــــت« الـــــكـــــويـــــتـــــي 
والشارقة اإلماراتي باإلضافة 
ــــي، وقــد  ــرانـ ــ إلــــى زغــــــروس اإليـ
شهدت املباراة تفوق عرباوي 
ــح مــنــذ الـــبـــدايـــة، وتمكن  واضــ
الــــعــــربــــي مـــــن حــــســــم الــــشــــوط 
االول لصالحه بنتيجة 22 / 
14، وقــد شهدت املــبــاراة تألق 
ــبــــي الـــفـــريـــق  ــــن العــ الــــعــــديــــد مـ
وأبرزهم حارس املرمى دانيل 
الــذي تألق بصورة  ساريتش 
كبيرة ومنح العربي افضلية 
ــدار شــوطــي  واضــــحــــة عـــلـــى مــــ
املباراة، كذلك انيس الــزواوي، 
وهاني كاخي، ووجدي سنان 
الــذيــن كــانــوا مــن ابــرز عناصر 

الفريق خال املباراة.
الـــثـــانـــي اداء  الــــشــــوط  ــد  ــهـ وشـ
ــانــــب الـــفـــريـــقـــن،  ــــن جــ ــا مـ قــــويــ
حيث حاول زغروس االيراني 
تــقــلــيــص الــنــتــيــجــة، وتــعــامــل 
بـــأســـلـــوب دفـــاعـــي قـــــوي، لكن 
خـــــــبـــــــرة ومــــــــــهــــــــــارة وســــــرعــــــة 

ــدة الــخــاطــفــة  ــرتــ الــهــجــمــات املــ
ــانـــب الـــعـــربـــي مــكــنــتــهــم  مــــن جـ
ــلـــى تــفــوقــهــم،  مــــن الـــحـــفـــاظ عـ
وتـــــوســـــيـــــع فـــــــــــارق االهـــــــــــداف 
الــلــقــاء بنتيجة 40 /  وحــســم 
الـــعـــربـــي غـــدا  24. ويــــخــــوض 
األحــــد ثــانــي مــبــاريــاتــه حيث 
يلتقي مــع فــريــق الــكــويــت في 
مـــواجـــهـــة خــلــيــجــيــة خــالــصــة، 
ــربــــي لــتــحــقــيــق  ــعــ ــلـــع الــ ويـــتـــطـ
الفوز من اجل تعزيز حظوظه 
ــي املـــجـــمـــوعـــة االولــــــــى الــتــي  فــ
يــتــطــلــع لـــتـــصـــدرهـــا والـــتـــأهـــل 
مــــن خـــالـــهـــا الـــــى الـــــــدور قــبــل 
الــنــهــائــي، وفـــي املــقــابــل يحتل 
الـــكـــويـــت صــــــــدارة املــجــمــوعــة 

برصيد4 نقاط من مباراتن.
وأكد عبدالحميد سعيد مدير 
فـــريـــق الـــعـــربـــي لـــكـــرة الـــيـــد أن 
الــفــوز على زغـــروس االيــرانــي 
كــان مهما باعتبارها املباراة 
االولـــــى لــلــفــريــق فـــي الــبــطــولــة 

االسيوية، وقال »نحن سعداء 
بهذا االنتصار، فالكل يعلم ان 
الــبــدايــة دائـــمـــا تــكــون صعبة، 
ــي تـــقـــديـــم  ــ ــا فــ ــنـ ــا نـــجـــحـ ــنـ ــنـ ــكـ لـ
مستوى جيد في اول مباراة، 
ونتطلع لألفضل في املباريات 
القادمة«. واضاف »سنتعامل 
مع البطولة االسيوية خطوة 
بخطوة، وال نفكر اال في اللقاء 
ــام مــواجــهــة  الـــقـــادم، فــنــحــن امــ
الــكــويــت، وعلينا  امـــام  صعبة 
ان نــــكــــون فــــي قـــمـــة تــركــيــزنــا 
ــواجـــهـــة، ونــحــن  خــــال تــلــك املـ
على ثقة ان االداء سيتطور مع 
خـــوض املـــزيـــد مـــن املــبــاريــات، 
ونتمنى ان نوفق في مهمتنا 
ــقـــق خــالــهــا  ــة ونـــحـ ــويــ ــيــ االســ
افضل نتائج ممكنة«.. مشيرًا 
الــى ان الوصول للدور نصف 
النهائي هو الهدف األساسي 
لـــ/ الــعــربــي/ فــي اول مشاركة 

له بالبطولة االسيوية.

تنظيم بطولة العالم للسنوكر 2020 في قطر

قـــــــرر االتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لــلــســنــوكــر 
اسناد تنظيم بطولة العالم للرجال 
إلـــى  والــــســــيــــدات واملــــاســــتــــرز 2020 
دولـــة قــطــر، واتــخــذ االتـــحـــاد الــدولــي 
ــقــــرار فـــي اجــتــمــاع  لــلــســنــوكــر هــــذا الــ
الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة الـــتـــي عــقــدت 
ــا عــلــى  ــيــ ــركــ ــتــ ــة انــــطــــالــــيــــا بــ ــنــ ــديــ ــمــ بــ
هامش بطولة العالم املقامة حاليا، 
بـــرئـــاســـة مــــبــــارك الـــخـــيـــاريـــن رئــيــس 
ــاد الـــــدولـــــي. وعــــلــــى مــســتــوى  ــ ــحـ ــ االتـ
الــقــطــري فــي بطولة  نتائج املنتخب 
الــعــالــم بــتــركــيــا، نــجــح عــبــد املحسن 
خميس في التأهل لدور الـ 16 حيث 

تخطي بــاول لويز النيوزيلندي في 
الـــ 32 وفي  لـــدور  الـــ 64 ليتأهل  دور 
هـــذه املــرحــلــة فـــاز عــلــى هــيــث ويليام 
التشيكي 4-3، كما صعد احمد سيف 
العـــب املنتخب الــوطــنــي لـــدور الــــ 32 
بــالــفــوز على خــالــد االســطــل االردنـــي 
5-3، ليواجه ثــنــوات التاياندي في 

دور الـ 32.
ــتــــمــــاع الــجــمــعــيــة  الــــــى أن اجــ ــار  ــشــ يــ
العمومية لاتحاد الدولي للسنوكر 
شهد مناقشة العديد مــن املواضيع 
وكـــان مــن ابـــرز قــراراتــه املــشــاركــة في 
الــكــونــفــدرالــيــة الــعــاملــيــة بــعــد اعتماد 
قانون االتحاد الدولي في الجمعية 
ــه أجــيــا بــرابــهــاكــار  الــعــمــومــيــة، ووجــ

رئيس اتحاد االمريكيتن الجنوبية 
والـــشـــمـــالـــيـــة لــلــســنــوكــر الـــشـــكـــر الـــى 

مبارك الخيارين للموافقة النضمام 
ــذا االتـــــحـــــاد الـــــقـــــاري الـــــــذي يــضــم  ــ هــ

ا مــن  ــبـــح جـــــــــزء ــيـــصـ ــا لـ ــعــ قــــــارتــــــن مــ
االتـــحـــاد الــــدولــــي، وفــــي املــقــابــل قــال 
الخيارين ان برابهاكار بــذل جهوًدا 
كبيرة لجعل هــذا االتــحــاد اإلقليمي 
ــا، ومـــع هـــذا الــتــطــور، سيكون 

ً
مــمــكــن

مــن الــســهــل إنــشــاء املــزيــد مــن مــرافــق 
ــاملـــي فــي  ــعـ الـ ــتـــوى  املـــسـ الـــلـــعـــب ذات 
جــمــيــع أنـــحـــاء مــنــطــقــة أمـــريـــكـــا. كما 
أبــدى الخيارين رضــاه عــن التنظيم 
الــــتــــركــــي لـــبـــطـــولـــة الــــعــــالــــم وكــــذلــــك 
انــعــقــدت  الــتــي  الــعــمــومــيــة  للجمعية 
على هامش البطولة وحضور عدد 
كـــبـــيـــر مــــن اعــــضــــاء الـــجـــمـــعـــيـــة عــلــى 
ــارات، ملناقشة  ــقـ الـ مــســتــوى مختلف 

أمور اللعبة.

تواصل منافسات السباق المحلي للهجن

تواصلت االثـــارة لليوم الثاني 
ــوالــــي فــــي مــنــافــســات  ــتــ ــلـــى الــ عـ
ــامــــس  ــخــ ــــي الــ ــلـ ــ ــحـ ــ الـــــســـــبـــــاق املـ
بـــالـــشـــحـــانـــيـــة 2019،مــــــــــن خـــال 
أشــــــواط الــلــقــايــا قــبــائــل إنــتــاج 
ومــشــتــريــات، وجـــرت منافسات 
الــــــــــ 5  ــة  ــطــ ــقــ نــ مـــــــن  ــا  ــ ــوطــ ــ 15 شــ
كيلومترات، وتألقت »تحذير« 
ــان مـــحـــمـــد نـــاصـــر  ــطــ ــلــ ــلــــك ســ مــ
ــــوط األول  ــشــ ــ الــ ــي  ــ فــ ــة  ــفـ ــيـ ــلـ ــخـ الـ
الــرئــيــســي لــلــقــايــا بــكــار إنــتــاج، 
ــت املـــــنـــــافـــــســـــة  ــ ــمــ ــ ــســ ــ حـــــــيـــــــث حــ
بــأقــوى أشــــواط هــذا  لصالحها 
الصباح لتقطع رحلة الخمسة 
كيلو مــتــرات فــي توقيت زمني 

قدره 7.38.78 دقائق.
كــمــا تــألــق »بــديــع« وقـــدم لوحة 
ــــوط الـــثـــانـــي  ــشــ ــ ــي الــ ــ ــرة فــ ــهــ ــبــ مــ
إنــتــاج،  الرئيسي للقايا قــعــدان 
مهديا مالكه عبدالعزيز خالد 
عــــبــــدالــــلــــه الــــعــــطــــيــــة، نــــامــــوس 

الــشــوط، محققا توقيتا زمنيا 
ــــق، أمـــا  ــائـ ــ قـــــــــــــــــدره»7.36.10« دقـ
»هزام« ملك راشد ثاب جليميد 
فــقــد حــقــق التوقيت  الــهــاجــري، 
األفضل في سباق امس، عندما 
تــــوج بــنــامــوس الـــشـــوط الــرابــع 
املخصص للقايا قعدان إنتاج، 
وقطع »هـــزام« مسافة الخمسة 
كيلو مــتــرات فــي توقيت زمني 

قدره»7.34.40«دقائق.
فـــيـــمـــا فـــــــــازت »الــــشــــلــــفــــة« مــلــك 
مـــحـــمـــد طــــالــــب عـــقـــيـــل الـــنـــابـــت، 
ــــوط الـــرئـــيـــســـي  ــشـ ــ ــامــــوس الـ ــنــ بــ

للقايا بكار مشتريات، بتوقيت 
زمــنــي قـــــــــــدره»7.35.78« دقــائــق 
وفــاز »درب« ملك محمد ناصر 
ــامــــوس  ــنــ ــد الــــشــــنــــجــــل بــ ــمــ ــحــ مــ
رئـــيـــســـي الــــقــــعــــدان مـــشـــتـــريـــات 
بتوقيت قدره»7.41.69« دقائق. 
وفــــي الــفــتــرة املــســائــيــة نجحت 
ــامـــوس  نـ ــهــــدي  تــ ــة« ان  ــلــ ــيــ »وهــ
الــرئــيــســي للقايا  الــشــوط االول 
بــكــار ملــالــكــهــا صــالــح حــمــد ابــو 
ــدة بــعــد أن تـــصـــدرت هــذا  ــريـ شـ
الـــشـــوط واحــتــلــت املـــركـــز االول 
قـــدره »7:27:78« دقــائــق،  بزمنا 

وفــــي املـــقـــابـــل حــقــق »مــطــلــوب« 
ــداء نــامــوس  ــإهـ املــطــلــوب مــنــه بـ
الشوط الرئيسي للقايا قعدان 
الى مالكه محمد خالد العطية 
املـــركـــز االول في  بــعــد ان احــتــل 
السباق بزمنا قــدره »7.26.97« 

دقائق.
اما الشوط الثالث خال الفترة 
املسائية ايضا فكان من نصيب 
»شــهــالــيــل« مــلــك مــحــمــد بــرقــان 
املقارح، والرابع لـ »العمال« ملك 
خليل سالم البطن، والخامس 
كــــــــان الـــــنـــــامـــــوس مــــــن نــصــيــب 
»ظــــــــــن« مــــلــــك ســــويــــلــــم ســـويـــد 
الــبــرغــاش، والــســادس »املتحد« 
ــالـــح الـــيـــامـــي،  مـــلـــك بـــطـــشـــان صـ
والــســابــع »الـــذيـــبـــة« مــلــك فهيد 
مــحــمــد بــــن ســـلـــعـــان، والـــثـــامـــن 
»حـــــــاجـــــــب« مــــلــــك راشـــــــــد بــطــي 
الــحــســنــاء، والــتــاســع »الــظــبــي« 
مـــلـــك حـــمـــد عـــبـــدالـــلـــه الــفــهــيــدة، 
والعاشر »الفاتنة« ملك محمد 

علي الفهيدة.

الدوحة - قنا

سام شوك - قنا

انطالق منافسات 
دوري الطائرة للرجال

ــاريــــات  ــبــ ــاء أمـــــــس مــ ــ ــــسـ انـــطـــلـــقـــت مـ
الــجــولــة األولـــــى مـــن الــــــدوري الــعــام 
ــائـــرة لــلــمــوســم  ــطـ لـــلـــرجـــال لـــلـــكـــرة الـ
ــام مــــن قــســمــن  ــقــ املــ  ،2020 - 2019
ــان  ــ ــريـ ــ الـ ــي  ــ فـــــــرق هــ ــة 10  ــاركــ ــشــ ــمــ بــ
والشرطة والعربي واألهلي والوكرة 
و الشمال والخور والسد والغرافة 
وقطر. وشهدت مباريات أمس فوز 
الـــريـــان عــلــى الـــســـد بــثــاثــة أشــــواط 
دون مقابل بواقع 25 - 20 و 25 - 17، 
و25 - 14 في مباراة كان الريان هو 

األفضل في جميع أشواطها.
أما املباراة الثانية التي أقيمت أمس 
أيــضــا كـــان الــفــوز فــيــهــا مــن نصيب 
فريق الشرطة على حساب الغرافة 
ــواط نظيفة بــواقــع / 25  بــثــاث أشــ
- 22 و25 - 22 و25 - 23 /، وجاءت 
املباراة جيدة في مستوها الفني من 

الطرفن، حيث نجد أن فــارق حسم 
نــتــيــجــة األشـــــــواط لــيــس كــبــيــرا من 

حيث تسجيل النقاط بينهما.
ــافـــســـات الـــجـــولـــة  ــنـ وســـتـــتـــواصـــل مـ
ــيــــوم الـــســـبـــت بــمــبــاراتــن  األولـــــــى الــ
ســـتـــجـــمـــع الـــــــوكـــــــرة مــــــع الــــشــــمــــال، 
والــعــربــي مــع قــطــر وســتــقــام جميع 
مــبــاريــات البطولة بصالة االتــحــاد 
الـــقـــطـــري لـــلـــكـــرة الــــطــــائــــرة، وســــوف 
تستمر مباريات الدوي للقسم األول 
ــــوم 21 مــــن شـــهـــر ديــســمــبــر  حـــتـــى يـ
املــقــبــل.. يــذكــر أن فــريــق الشرطة هو 
مــن تـــوج بلقب الــــدوري فــي املــوســم 
فـــوزه  بــعــد  الـــســـابـــق 2018 - 2019 
على الريان بثاثة أشــواط دون رد، 
املـــركـــز األول  فـــي  وجـــمـــع 53 نــقــطــة 
ــــدون هــزيــمــة، وحــــل فـــريـــق الـــريـــان  بـ
في املركز الثاني برصيد 47 نقطة، 
ــز الــثــالــث  وجــــــاء الـــعـــربـــي فــــي املــــركــ

برصيد 43 نقطة.

¶  خالل اجتماع االتحاد الدولي للسنوكر

انطاليا - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

¶ من مباراة الوكرة واألهلي 

¶ من مباراة العربي وزغروس 
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ثالثية للدحيل في مرمى الخور

حــول الدحيل تــأخــره بهدفني إلى 
فــوز بثالثية على حــســاب نظيره 
الــخــور فــي املــواجــهــة الــتــي جمعت 
بــــني الـــفـــريـــقـــني مـــســـاء أمـــــس عــلــى 
اســــتــــاد الــــخــــور ضـــمـــن مـــبـــاريـــات 
ــن الــــــــدوري  ــ ــة الــــعــــاشــــرة مـ الــــجــــولــ
القطري لكرة القدم، وأحرز أهداف 
اللقاء عبدالله املريسي في الدقيقة 
فــي الدقيقة  17 وأحــمــد حـــمـــوذان 
29 للخور.. ومحمد مونتاري في 
الدقيقة 43 والدقيقة 57 ويوسف 
املساكني في الدقيقة 66 للدحيل...

ــذه الـــنـــتـــيـــجـــة رفــــــع الـــدحـــيـــل  ــ ــهـ ــ وبـ
رصيده إلى 26 نقطة فيما توقف 

رصيد الخور عند 5 نقاط.
ــوم مــنــذ  ــجــ ــهــ ــلــ تـــــقـــــدم الـــــدحـــــيـــــل لــ
ــــن املــــــبــــــاراة و  الـــلـــحـــظـــة األولـــــــــى مـ
حـــاصـــر خـــط دفـــــاع فـــريـــق الــخــور 
في مناطقه، وفي الدقيقة الثانية 
ــدى حـــــــــــارس املـــــــرمـــــــى بــــابــــا  ــ ــــصــ تــ
جبريل لتسديدة جانبية قوية من 
ادميلسون وفي الدقيقة السادسة 
صـــوب املــعــز عــلــي كـــرة قــويــة مــرت 
فوق املرمى بقليل. واضطر فريق 
الـــخـــور لــلــتــراجــع ملــنــاطــقــه لتأمني 
خطوطه الدفاعية حتى ال يتفاجأ 
ــد يــبــعــثــر  ــ بـــتـــلـــقـــي هــــــدف مـــبـــكـــر قـ
ــقــــدم زمــــــن الــلــعــب  أوراقــــــــه،ومــــــــع تــ
تراجعت النزعة الهجومية لفريق 
الـــدحـــيـــل وعــــمــــا كــــانــــت عـــلـــيـــه فــي 
الدقائق األولـــى وبــدأ الــخــور يجد 
تــوازنــه ويدخل في أجــواء املباراة 
بشكل تدريجي ولكن دون القدرة 
الـــوصـــول للثلث األخــيــر من  عــلــى 

امللعب.
ــقــــدم الــــخــــور بـــهـــدف عـــبـــد الــلــه  وتــ

املــريــســي فــي الــدقــيــقــة 17 مــن اول 
هجمة قام بها الفريق عندما تقدم 
تياجو بالكرة من الجهة اليمنى 
ــزاء قبل  وتـــوغـــل فـــي مــنــطــقــة الــــجــ
املــريــســي وفي  ان يــمــررهــا لزميله 
مــحــاولــة فـــوريـــة لــــرد الــفــعــل تــقــدم 
الدحيل مــن جديد للهجوم اال ان 
الخور عاقبه بهدف ثان من هجمة 
ــدة تـــوجـــهـــا احـــمـــد حـــمـــوذان  ــرتــ مــ
بهدف ثــان مماثل لهجمة الهدف 
األول في الدقيقة 29. وعاد الدحيل 
مــن جــديــد لــلــهــجــوم وضــغــط على 
خــط دفـــاع الــخــور وفـــي هـــذه املــرة 
قاد هجمة جماعية انهاها محمد 
مــونــتــاري بــهــدف فــي الــدقــيــقــة 43 
من ضربة رأسية لينتهي الشوط 
األول بتقدم الخور 2-1 علما بان 

حــمــوذان اهــدر فرصتني ثمينتني 
جــدا فــي الــربــع ساعة األخــيــرة من 

زمن الشوط.
الــدحــيــل ضغطه الهجوي  وشـــدد 
عــل خــط دفـــاع الــخــور وأهـــدر عدة 
فــرص ثمينة قبل أن يحصل على 
ضــربــة جــــزاء بــســبــب ملــســة يـــد من 
ــــع مــحــمــد أحـــمـــد الـــجـــابـــري  ــــدافـ املـ
حولها محمد مونتاري الى هدف 
فــي الــدقــيــقــة 57 وفـــي الــدقــيــقــة 66 
ــــاف يـــوســـف املـــســـاكـــنـــي هــدفــا  أضــ
ــن هــجــمــة ســـريـــعـــة حـــول  ثـــالـــثـــا مــ
منها كــرة عرضية من ادميلسون 
الى هدف لتنقلب املوازين لصالح 
الـــدحـــيـــل الـــــذي حــــول تـــأخـــره الــى 
فـــوز بنتيجة 3-2 رغـــم مــحــاوالت 

الدخيل لتعديل النتيجة.

رقم جديد في كأس العالم للسباحة

ــــس بــمــجــمــع حــمــد  تـــواصـــلـــت أمـ
لـــلـــريـــاضـــات املـــائـــيـــة مــنــافــســات 
الــجــولــة الــســابــعــة واألخـــيـــرة من 
الــعــالــم للسباحة  بــطــولــة كــــأس 
فينا 2019 التي ينظمها االتحاد 
ــري لـــلـــســـبـــاحـــة وتــخــتــتــم  ــطــ ــقــ الــ
الـــيـــوم الــســبــت بــمــشــاركــة نخبة 
من أبرز السباحني والسباحات 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. وشــهــدت 
منافسات اليوم الثاني تسجيل 
األوكــرانــي ميخيلو رومانشوك 
لرقم جديد في البطولة وذلك في 
ســبــاق 1500 متر حــرة للرجال. 
وتــــوجــــت الـــهـــنـــغـــاريـــة كــاتــيــنــكــا 
هوسزو بامليدالية الذهبية في 
سباق 400 متر متنوع للسيدات 
وهــي امليدالية الثانيه لها بعد 
فــوزهــا بذهبية سباق 200 متر 
الـــيـــوم األول، بينما  فـــي  فـــراشـــة 
املــيــدالــيــة الفضية  حصلت على 
مواطنتها سوزانا جاكا بوس، 
وكــانــت املــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة من 

نصيب الكورية سيونج كم.
وفــــــــــــاز األوكـــــــــــرانـــــــــــي مـــيـــخـــيـــلـــو 
رومــانــشــوك بامليدالية الذهبيه 
لسباق 1500 متر حــرة للرجال 
مــســجــال رقــمــا جـــديـــدا فـــي كــأس 
ــدره 14.51.61 دقــيــقــة،  قــ الــعــالــم 
الـــســـابـــق  ــم  ــ ــرقــ ــ الــ كـــــــان  ــد أن  ــعــ بــ

14.55.06 دقــيــقــة، وحــصــل على 
امليدلية الفضية التشيكي جان 
ميكا، وكانت امليدالية البرونزية 
ــــري جــرجــلــي  ــجـ ــ ــن نـــصـــيـــب املـ ــ مـ
ــا. وأحــــــــــــرز املـــتـــســـابـــق  ــ ــورتــ ــ ــيــ ــ غــ
ــــوروزوف  الـــروســـي فــالديــمــيــر مـ
امليدالية الذهبية الثانية له في 
ــاق 50 مـــتـــر ظـــهـــر لـــلـــرجـــال،  ــبـ سـ
بـــيـــنـــمـــا حـــصـــل عـــلـــى املـــيـــدالـــيـــة 
الـــفـــضـــيـــة املـــتـــســـابـــق األمـــريـــكـــي 
مــايــكــل أنــــدرو وكــانــت املــيــدالــيــة 
البرونزية من نصيب االسترالي 

بردلي وودورد.
ــة املــــجــــريــــة  ــقــ ــابــ ــســ ــتــ وفــــــــــــازت املــ
ســـوزانـــا جــاكــابــوس بــاملــيــدالــيــه 
الـــذهـــبـــيـــة فــــي ســـبـــاق 200 مــتــر 
لــلــســيــدات، بينما حصلت  حـــرة 
على امليدالية الفضية املتسابقة 
االســتــرالــيــة مــكــايــال شــيــرايــدان، 
ــة  ــزيـ ــرونـ ــبـ ــــت املــــيــــدالــــيــــة الـ ــانـ ــ وكـ
ــة ايـــفـــلـــني  ــ ــريـ ــ ــــجـ مــــــن نـــصـــيـــب املـ
فــــيــــراســــزتــــو. وفــــــــاز املـــتـــســـابـــق 
الــــــيــــــابــــــانــــــي كـــــيـــــتـــــا ســـــونـــــامـــــا 
بــاملــيــدالــيــه الــذهــبــيــة فـــي ســبــاق 
200 متر متنوع للرجال وكانت 
املـــيـــدالـــيـــة الــفــضــيــة مـــن نصيب 
املتسابق االملاني فيليب هنتز، 
وامليدالية البرونزية للهنغاري 

ديفيد فيراسزت.
وتـــوجـــت املــتــســابــقــة الــهــولــنــديــة 
ــيــــة  ــيــــدالــ كـــــيـــــرا تــــوســــايــــنــــا بــــاملــ

الـــذهـــبـــيـــة فــــي ســـبـــاق 100 مــتــر 
ظــهــر لــلــســيــدات، فــي حــني كانت 
املـــيـــدالـــيـــة الــفــضــيــة مـــن نصيب 
املــتــســابــقــة االســتــرالــيــة ايميلي 
ــوم، ونـــــــالـــــــت املــــيــــدالــــيــــة  ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ســ
الـــبـــرونـــزيـــة االســـتـــرالـــيـــة كــايــلــي 
مكيون. وفاز املتسابق الياباني 
ياسوهيرو كوسيكي بامليدالية 
الــذهــبــيــة فـــي ســـبـــاق الـــــــ50 متر 
صــدر لــلــرجــال، وكــانــت امليدالية 
الــفــضــيــة مـــن نــصــيــب املــتــســابــق 
البرازيلي فيلب ليما، وامليدالية 
البرونزية للمتسابق الهولندي 

ارنو كامينجا.
وأحـــرزت املتسابقة الدنماركية 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدالـ ــ ــيـ ــ جـــــيـــــنـــــات اوتــــــــســــــــن املـ
فـــــي ســــبــــاق 50 مــتــر  الــــذهــــبــــيــــة 
ــدات، وكـــــانـــــت  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــ فـــــــراشـــــــه ل
املـــيـــدالـــيـــة الــفــضــيــة مـــن نصيب 
ــة كــاتــي  ــيــ ــرالــ ــتــ املـــتـــســـابـــقـــة االســ
كـــامـــبـــل، واملـــيـــدالـــيـــة الــبــرونــزيــة 
الــســويــديــة ميشيل  للمتسابقة 
ــتــــســــابــــق  كـــــولـــــيـــــكـــــان. وفـــــــــــاز املــ
ــــوروزوف  الـــروســـي فــالديــمــيــر مـ
بــاملــيــدالــيــة الــذهــبــيــة الــثــالــثــه له 
في سباق 100 متر حره للرجال 
وكــــانــــت املـــيـــدالـــيـــة الــفــضــيــة مــن 
نــصــيــب املـــتـــســـابـــق االســـتـــرالـــي 
الـــكـــســـنـــدر جــــراهــــام واملـــيـــدالـــيـــه 
البرونزية للمتسابق الهنغاري 

سزيباسزشن سزابو.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

موراتا يعود لتشكيلة إسبانيا

عاد ألفارو موراتا لتشكيلة إسبانيا لخوض مباراتي 
مالطا ورومانيا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 
2020 بــعــد أن ســجــل املــهــاجــم خــمــســة أهـــــداف فـــي آخــر 
خمس مباريات مع أتليتيكو مدريد، وتأهلت إسبانيا 
بالفعل للنهائيات العام املقبل وتحتاج لتجنب الهزيمة 
فـــي واحـــــدة مـــن املـــبـــاراتـــني لــضــمــان صـــــدارة املــجــمــوعــة 

الـــســـادســـة. واخــتــيــر دانــــي أوملــــو ألول مـــرة بالتشكيلة 
بينما يغيب عنها أنسو فاتي مهاجم برشلونة الصاعد 

وداني سيبايوس العب وسط أرسنال.
وضمت القائمة خمسة العبني فقط من »الثالثي الكبير« 
في الدوري اإلسباني ريال مدريد وبرشلونة وأتليتيكو. 
وتستضيف إسبانيا املباراتني وتواجه مالطا أوال يوم 
15 نوفمبر الجاري ثم تلتقي مع رومانيا بعدها بثالثة 

أيام.

مدريد - رويترز

64 العبا انطلقت أمس بمشاركة 

تأهل العبين قطريين إلى الدور الثاني لبطولة العالم لإلسكواش

الــقــطــري عبدالله  حقق العــبــا املنتخب 
بـــدايـــة  أمـــجـــد ازالن  الــتــمــيــمــي وســـيـــد 
قـــويـــة فـــي بــطــولــة الـــعـــالـــم لــإســكــواش 
ــــدور  الـ ــــى  إلـ ــة 2019« وتــــأهــــال  ــ ــــدوحـ »الـ
الــثــانــي لــلــبــطــولــة الــتــي انــطــلــقــت أمــس 
فــي نسختها األربــعــني والــتــي ينظمها 
االتــحــاد الــقــطــري للتنس واإلســكــواش 
والــريــشــة الــطــائــرة على مــالعــب مجمع 
ــــي بـــمـــشـــاركـــة 64 العــبــا  ــــدولـ خــلــيــفــة الـ
مــــن املــصــنــفــني عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم. 
ــدور األول الرئيسي  الــ فــفــي مــنــافــســات 
لــلــبــطــولــة الــبــالــغــة جــوائــزهــا 353 ألــف 
دوالر أمريكي نجح عبدالله التميمي 
املصنف رقم 47 في اإلطاحة باملصنف 
رقـــــم 15 الــــالعــــب الـــفـــرنـــســـي غــــروغــــور 
ــلــــى املـــيـــدالـــيـــة  مــــارشــــيــــه الــــحــــاصــــل عــ
الــبــرونــزيــة فــي دورة االلـــعـــاب العاملية 
فــي مدينة فــروتــســواف مــؤخــرا وتغلب 
عليه بثالثة أشواط مقابل شوط واحد 
بواقع 11 / 6 و 11/ 9 و7 / 11 و 11 / 9 

في مباراة استمرت 50 دقيقة.
الــالعــب سيد أمجد ازالن  بـــدوره تمكن 
مــن الــفــوز على الــالعــب االســبــانــي ايكر 
بيرنابيو بثالثة أشواط مقابل شوطني 
بــعــدمــا تـــعـــادال فـــي االشـــــــواط األربـــعـــة 
األولى بواقع 8 / 11 و 12 / 10 و 4 / 11 
وأثناء الشوط الخامس الفاصل تسبب 
ــذاء الـــالعـــب  ــ ــ ــانـــي فــــي إيـ الــــالعــــب اإلســـبـ
الــقــطــري بــالــكــرة وكـــانـــت الــنــتــيــجــة 2 / 
الــذي لم  الــالعــب القطري  صفر لصالح 
املــبــاراة وقــرر الحكم  يستطع استكمال 

ــاراة بـــفـــوز سيد  ــبــ احــتــســاب نــتــيــجــة املــ
أمجد ازالن على منافسه 3 / 2 حسب 

قانون لعبة االسكواش.
ــــب املــنــتــخــب الــقــطــري  ــم يــتــمــكــن العـ ــ ولـ
ــامــــري مــــن الـــلـــحـــاق  ــعــ ــمـــد الــ الــــثــــالــــث حـ
بــزمــيــلــيــه إلــــى الـــــدور الــثــانــي وتــعــرض 
للخسارة أمام النيوزيالندي بول كول 
املــصــنــف الــــرابــــع بــثــالثــة أشــــــواط دون 
مقابل بواقع 11 / 4 و 11/ 8 و 13/ 11 

في مباراة استمرت 28 دقيقة.
ووســــط حــضــور جــمــاهــيــري كــبــيــر من 
الـــعـــالـــم اســتــهــل  لــبــطــولــة  الــــيــــوم األول 
املصنفون األوائـــل مــشــوارهــم بتحقيق 
الـــفـــوز عــلــى مــنــافــســيــهــم وتـــأهـــلـــوا إلــى 
الـــــدور الــثــانــي وحــقــق املـــصـــري محمد 
الــفــوز على  الشوربجي املصنف األول 
الفرنسي فيكتور كراون بثالثة أشواط 
دون مقابل بــواقــع 11 / 8 و 11 / 6 و 
11 / 7 في مــبــاراة استمرت 33 دقيقة، 
كما حقق مواطنه طارق مؤمن املصنف 
الثاني الفوز على األملاني رافايل كاندرا 
بـــثـــالثـــة أشــــــــواط مـــقـــابـــل شـــــوط واحــــد 
بــواقــع 12 / 10 و 10 / 12 و 11/ 7 و 

11/ 4 في مباراة استمرت 52 دقيقة.
ــد املـــــــصـــــــري الـــــثـــــالـــــث كــــريــــم  ــ ــــجـ ولـــــــــم يـ
عبدالجواد املصنف الثالث أية صعوبة 
في تحقيق الفوز على الفرنسي املتأهل 
من التصفيات اوجست دوزوارد بواقع 
فـــي مــبــاراة  11 / 4 و 11/ 4 و 11/ 3 
اســتــمــرت 28 دقــيــقــة، وتــأهــل أيــضــا إلى 
الثاني األملــانــي سايمون روزنــر  الـــدور 
ــامــــس بـــعـــد فــــــــوزه عــلــى  املـــصـــنـــف الــــخــ
الــالعــب االنــجــلــيــزي بــني كــوملــان بــواقــع 

12 / 10 و4/ 11 و11 /2 و 11 / 2 
فــي 55 دقيقة. وفـــاز البيروفي دييجو 
الياس املصنف السادس على املاليزي 
ــان 3 / صــفــر وتــغــلــب املــصــري  ايـــفـــان يـ
أبــوالــغــار املصنف السابع على  محمد 

الباكستاني طيب إسالم 3 / صفر.
وفـــي بــاقــي املــبــاريــات فـــاز الــســويــســري 
ــكـــوالس مــولــيــيــر عـــلـــى الــنــمــســاوي  ــيـ نـ

ــر.. كـــمـــا فـــاز  ــ ــفـ ــ ــان 3 / صـ ــ ــمـ ــ عـــقـــيـــل رحـ
ــي ايـــــــــدمـــــــــون لـــــوبـــــيـــــز عـــلـــى  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــبـ ــ ــ اإلسـ
ــــت 3  ــــروسـ ــيـــان فـ ــتـ ــي كـــريـــسـ ــاركــ ــمــ ــدنــ الــ
ــارزار  ــ ــيــــزار ســ / صـــفـــر واملــكــســيــكــي ســ
عــلــى االنــجــلــيــزي نــاثــان لــيــك 3 / صفر 
واالنجليزي جيمس ويلستروب على 
مـــواطـــنـــه جـــــــورج بــــاركــــر ايــــضــــا بــــذات 

النتيجة.

كــمــا تــأهــل إلـــى الــــدور الــثــانــي املــصــري 
ــــارس دســـوقـــي بـــفـــوزه عــلــى املــالــيــزي  فـ
ايــــان يـــاو 3 / 1، وفــــاز املـــصـــري اآلخـــر 
مــحــمــد الــشــربــيــنــي عــلــى مــواطــنــه كريم 
فــتــحــي 3 / صـــفـــر، وفــــــاز االنـــجـــلـــيـــزي 
ديـــكـــالن جــيــمــس عــلــى الــهــنــدي فــيــكــرام 
مــالــهــوتــرا 3 / 2 واالســكــتــلــنــدي غريغ 
لــوبــان على العــب هــونــج كــونــج ماكس 
ــل مـــاكـــني  ــويــ ــــزي جــ ــلـ ــ ــــويـ ــــي 3 / 1 والـ لـ
عـــلـــى االنـــجـــلـــيـــزي ريـــتـــشـــي فــــالــــوز 3 / 
صــفــر واملـــصـــري يــوســف إبــراهــيــم على 

اإلنجليزي ديريل سيلبس 3 / 2.
وتــأهــل إلــى ذات الـــدور أيــضــا الفرنسي 
مــاثــيــو كــاســتــانــيــه بــفــوزه عــلــى الــكــنــدي 
شون ديلر 3 / صفر، واإلسباني بورخا 
ــنــــدي رامـــيـــت  ــهــ ــــوزه عـــلـــى الــ ــفـ ــ غــــــــوالن بـ
تــانــدون 3 / صــفــر. وفـــاز املــصــري مــازن 
هشام على اإلنجليزي توم ريتشاردز 3 
/ صفر وحقق مواطنه عمر مسعد الفوز 
على الفرنسي بابتستي مسوتي 3 / 1، 
كما حقق زاهـــد ســالــم الــفــوز على العب 

هونغ كونغ فوند يب بذات النتيجة.
كما تأهل إلى الــدور الثاني ليو أو من 
هونج كونغ بفوزه على األمريكي تود 
هاريتي 3 / صفر، واالسكتلندي أالن 
كــاليــن بـــفـــوزه عــلــى الــيــابــانــي ريــوســي 
كوباياتشي 3 / 1، واملصري مصطفى 
عسل بتغلبه على النيوزلندي كامبل 
ــر. وتـــســـتـــضـــيـــف  ــ ــفـ ــ غــــريــــســــون 3 / صـ
الــــدوحــــة عـــاصـــمـــة الــــريــــاضــــة الــعــاملــيــة 
ــواش لـــلـــمـــرة  ــ ــكـ ــ ــــالسـ ــة الــــعــــالــــم لـ بــــطــــولــ
الخامسة وذلك بعد أعوام 1998 و2004 

و2012 و2014.

الدوحة - قنا
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الفيضانات تضرب شمال إنجلترا
أجــلــت الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة أمـــس عــشــرات املـــنـــازل بــمــقــاطــعــة جنوب 
يوركشير الواقعة شمالي انجلترا، جراء الفيضانات التي ضربتها الليلة 
القطارات  إثــر موجة أمطار غزيرة وتسببت في تعطل حركة  املاضية 
الــبــيــئــة، خمسة تــحــذيــرات شــديــدة بشأن  والــســيــارات، وأصــــدرت هيئة 
خطورة الفيضانات في املنطقة على حياة السكان، بعدما تسببت في 
غمر عدد كبير من املنازل وتشريد العشرات من األشخاص، فيما ألغت 
شركات القطارات العديد من رحالتها شمالي انجلترا، مما أدى لتعطيل 

سفر اآلالف من الركاب.

 170.87
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 149.51
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أرقام وحقائق

فــريــد يتضمن خمس  الصينية عــن هــاتــف ذكـــي  كشفت شــركــة شــيــاومــي 
كــامــيــرات خــلــفــيــة، يــأتــي مستشعر الــكــامــيــرا الــرئــيــســيــة بــيــنــهــا بــدقــة 108 
ميغابكسالت، يحمل الهاتف اسم »مي سي سي9 برو Pro Mi CC9« ويعمل 
النوى من بينها  أنه معالج ثماني  بمعالج سنابدراغون 730جــي، مما يعني 

نواتان خاصتان باألداء تعمالن بسرعة 2.2 غيغاهيرتز.
أموليد بقياس 6.47 بوصات بدقة  نــوع سوبر  الهاتف فهي من  أمــا شاشة 
»فل أتش دي بلس +Full HD« وبنسبة مشاهدة 19.5.9. وهي ذات جانبني 
منحنيني، وتملك فتحة دائرية بالوسط من الجهة العلوية الحتضان كاميرا 
السيلفي األمامية التي تأتي بدقة 32 ميغابسكال وفتحة عدسة F/2.0. وتظل 
الخلفية، حيث يأتي  بــدون شك هي كاميراته  الهاتف  الرئيسية بهذا  النقطة 
مـــزودا بخمس عــدســات وأربــعــة فــالشــات مــن نــوع »لــيــد« فــي زوجـــني، لتلبية 

متطلبات عشاق التصوير بهواتفهم. وتستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعر 
الذي  إم إكــس« بدقة 108 ميغابكسالت  إتــش  سامسونغ »أيزوسيل برايت 
أوال فــي هــاتــف شياومي  الشركتني، وتــم عــرضــه  بــني  بالتعاون  تــم تطويره 
 F/1.7 الكاميرا بعدسة 8بي ذات فتحة ألفا. وتأتي هذه  الثوري مي ميكس 
مما يجعل مي سي ســي9 بــرو أول هاتف ذكــي بالعالم يستخدم مثل هذه 
الــذي يبلغ 1.33/1 بوصة فإنه يفترض  العدسة. وبفضل حجم املستشعر 
أن توفر صــورا بتفاصيل فائقة وغير مسبوقة في ظروف  الكاميرا  بهذه 
إم إكــس«  إتــش  بــرايــت  »أيــزوســيــل  املنخفضة. ويعمل املستشعر  ــاءة  اإلضــ
 »pixel-merging البكسالت بتقنية سامسونغ تيتراسيل من أجــل »دمــج 
ذات الحجم الكبير بحيث تتيح للمستشعر جمع مقدار أكبر من الضوء في 

ظروف اإلضاءة املنخفضة وإنتاج صور ساطعة بدقة 27 ميغابكسال. 

أعــلــنــت مــؤســســة الـــدوحـــة لــأفــالم عــن تــقــديــم بــاقــة مــخــتــارة من 
األفالم امللهمة أمام جماهير مهرجان أجيال السينمائي بنسخته 
إلـــى 23 نوفمبر فــي املؤسسة  الــســابــعــة، والــتــي ســتــقــام مــن 18 
الثقافي »كتارا«، وذلك بعرض 13 فيلما طويال من  العامة للحي 
الحياة.  العالم ووْجهات نظر مختلفة ومتنوعة عن  أنحاء  جميع 
ومن خالل تقديم قصص ملهمة عن األمل والصمود والشجاعة 
باستخدام سرد إبداعي قــوي، سيتم تقييم األفــالم املختارة في 
ثــالثــة أقــســام مميزة فــي بــرنــامــج التحكيم: مــحــاق وهـــالل وبــدر. 
تقدم إلى كل لجنة تحكيم مجموعة مختارة من األفــالم الروائية 
الطويلة والقصيرة التي ُصممت مواضيعها هذا العام تحت عنوان 
فون في أجيال 

ّ
»اكتشف األفالم.. اكتشف الحياة« وسيقوم املحل

بتحليل األفالم ومناقشتها مع زمالئهم، ومنح جوائز أفضل فيلم 

لذلك. وسيشارك في املسابقة فيلمان حاصالن على دعم  ا 
ً
وفق

الــتــزام املؤسسة باكتشاف  لــأفــالم، مما يؤكد  الــدوحــة  مؤسسة 
األصوات املبدعة ودعم األفالم الجيدة وتعزيز التركيز الدائم على 
الترويج لروايات مميزة ومقنعة وذات صدى عاملي. وقالت فاطمة 
حــســن الــرمــيــحــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ملــؤســســة الـــدوحـــة لــأفــالم 
السينمائي في تصريح باملناسبة، إن  ومــديــرة مهرجان أجيال 
األفالم الروائية لهذا العام والتي تتميز بالطابع التأملي واملشجع 
العثور على طبيعة  املــســاعــدة فــي  إلــى  تــهــدف  للتفكير،  واملحفز 

الحياة والهوية ومكانتنا في عالم دائم التغير ومترابط بعمق.
وأشــــــارت الــرمــيــحــي، إلــــى أنــــه مـــن خــــالل الــقــصــص الــقــويــة لــهــذه 
األفـــالم، ومــهــارات الــســرد الــروائــي، يتطرق كــل فيلم الــى الــتــوازن 
الدقيق بني األمل وتأمل الــذات، مما يلهم بــدوره شعورا بالترابط 

ــاء لــجــنــة الــتــحــكــيــم بــجــمــيــع فــئــاتــهــا الــعــمــريــة. ويــضــم  بـــني أعـــضـ
قــســم مــحــاق، لــلــحــكــام الــتــي تـــتـــراوح أعــمــراهــم بــني 8 و12 عاما 
إنتاج )فرنسا، فنلندا/ 2018( وإخــراج جيليام  آيلو« من  »رحلة 
املتكلمة/ من  ميداتشيفسكي، وفيلم /جيكوب وميمي والــكــالب 
إنتاج )التفيا، بولندا/ 2019( وإخراج إدموندز جانسونز، وفيلم 
النرويج،  املتحدة األمريكية،  الــواليــات  إنــتــاج )لبنان،  /1982/ مــن 
قطر/ 2019( وإخراج وليد مّونس، ثم فيلم /الِجمال القطبية/ من 
إنتاج )النرويج، منغوليا/2019( وإخراج كارل إميل ريكاردسني. 
أمــا الحكام الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــني 13 و17 عاما فــي قسم 
إنتاج  العسل« مــن  أفـــالم: »أرض  هــالل، فسيشاهدون ويقّيمون 
)مقدونيا الشمالية/2019( وإخراج لوجوبومر ستيفانوف وتمارا 

كوتيفسكا.

13 فيلما عالميا ضمن »استكشف العالم« في مهرجان أجيال السينمائي

»شياومي« تكشف عن هاتف بـ 5 كاميرات خلفية

قــــال مـــســـؤولـــون بــقــطــاع الــصــحــة في 
الواليات املتحدة إن هناك 2051 حالة 
إصـــابـــة مـــؤكـــدة ومــحــتــمــلــة وحــالــتــي 
وفــاة جديدتني نتيجة مــرض غامض 
التنفسي مرتبط بالتدخني  بالجهاز 
الوفيات  اإللــكــتــرونــي، مما يــرفــع عــدد 
إلــى 39 حــالــة. وفــي األســبــوع املاضي 
ــز األمـــريـــكـــيـــة ملــكــافــحــة  ــراكــ أعــلــنــت املــ
األمـــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا عـــن 1888 

إصابة و37 وفاة نتيجة هذا املرض.
وحــتــى الــخــامــس مــن نوفمبر تــأكــدت 
وفـــــــاة 39 شـــخـــصـــا نــتــيــجــة املــــرض 
املرتبط بالتدخني اإللكتروني في 34 
واليــة ومقاطعة كولومبيا. ولــم يربط 
ــأي منتج  ــذه الـــحـــاالت بــ املــحــقــقــون هــ
أو مــكــون مــعــني، لــكــنــهــم أشـــــاروا إلــى 
زيوت في أجهزة التدخني اإللكتروني 
تحوي مادة تي.إتش.سي، وهي املادة 
املاريجوانا،  النفسي في  التأثير  ذات 

كعامل ينطوي على خطورة.

دعــــت هــيــئــات حــكــومــيــة صــيــنــيــة الــى 
فـــرض حــظــر عــلــى تــدخــني الــســجــائــر 
اإللــكــتــرونــيــة فــي األمـــاكـــن الــعــامــة في 
الــبــالد تدريجيا على  وقــت تعمل فيه 
ــنـــاعـــة تــــدخــــني الــســجــائــر  تــنــظــيــم صـ
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الــســريــعــة الـــنـــمـــو، وفــي 
وثيقة مؤرخة في 29 أكتوبر ونشرت 
عــبــر االنـــتـــرنـــت حـــث مــكــتــب الــصــحــة 
الحكومية  الــوطــنــي الصيني واإلدارة 
الــجــهــة املحلية  الــســوق وهـــي  لتنظيم 
املــحــتــكــرة لــلــتــبــغ فـــي الــصــني وخــمــس 
مــكــاتــب أخــــــرى، الـــحـــكـــومـــات املــحــلــيــة 
ــتــبــغ بني  عــلــى الـــحـــد مـــن اســـتـــهـــالك ال
السجائر  الــشــبــاب وكــذلــك اســتــهــالك 

اإللكترونية.
وتقول الجهات التنظيمية إن استخدام 
الـــســـجـــائـــر اإللـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي الــصــني 
»أظــهــر اتــجــاهــا صــاعــدا واضــحــا بني 
تــكــويــن سائل  أن  الــشــبــاب« مضيفة 
الــســجــائــر اإللــكــتــرونــيــة ودخـــانـــه غير 
املــبــاشــر »غــيــر آمـــن«. وقــالــت الجهات 
ــيــــل قــاطــع  ــ ــتــنــظــيــمــيــة »ال يــــوجــــد دل ال
على أن السجائر اإللكترونية يمكن 
أن تــســاعــد فــي االقــــالع عــن الــتــدخــني 
ــال« مــضــيــفــة أن الــصــني  ــعــ بــشــكــل فــ
»يجب أن تعزز بنشاط حظر التدخني 
اإللكتروني في األماكن العامة«. وتنتج 
السجائر  العظمى من  الغالبية  الصني 
ــي الــســوق  اإللــكــتــرونــيــة الـــتـــي تـــبـــاع فـ
ــن أن املــشــتــريــن  ــم مــ ــرغـ ــالـ الـــعـــاملـــيـــة بـ
املحليني يشترون نسبة صغيرة منه.

ــاك تــغــيــيــر ســـريـــع حــيــث غــمــرت  ــنـ وهـ
ــنــاشــئــة  ــــشــــركــــات ال ــعــــشــــرات مــــن ال ــ ال
الــصــيــنــيــة الـــتـــي تــســتــلــهــم الــســيــجــارة 
الـــتـــي صنعتها  الـــقـــويـــة  اإللــكــتــرونــيــة 
شــركــة جــول البــس وزادت شعبيتها 
السوق بمنتجاتها  املتحدة،  بالواليات 
التي تستهدف املستهلكني  الخاصة 

املحليني. 

39 حالة وفاة بسبب 
التدخين اإللكتروني 

في أمريكا

.. وحظر التدخين 
اإللكتروني باألماكن 

العامة في الصين

العمل  أن تقليل أسبوع  اليابان  اكتشف فرع شركة مايكروسوفت في 
إلى أربعة أيام طوال شهر أغسطس املاضي تسبب في زيادة اإلنتاجية 
ارتفعت مبيعات كــل مــوظــف بنسبة %40  التكاليف، فقد  وانــخــفــاض 
العمل  العام السابق، نتيجة »تحدي اختيار  مقارنة بالفترة نفسها من 
والحياة في الشركة لعام 2019«، حسبما أفاد به تقرير ملوقع بلومبيرغ. 
ومايكروسوفت ليست املؤسسة الوحيدة التي تستكشف فكرة أسبوع 
الفكرة نفسها  الشركات  العمل األقصر، ففي نيوزيلندا جربت إحــدى 
على مدار شهرين في العام املاضي ووجدت أن تركيز املوظفني تحسن 

وانــخــفــض الــتــوتــر. ويــقــول الــتــقــريــر إن تــجــربــة مــايــكــروســوفــت مثيرة 
لالهتمام بشكل خاص بسبب ثقافة ساعات العمل الطويلة في اليابان، 
إلى  بــاإلضــافــة  العمالة  فــي  الــبــالد تعاني مــن نقص  أن  إلــى  مما يشير 
السكان، وتوظف مايكروسوفت حالًيا 2300 شخص في  شيخوخة 
ا لصحيفة »الغارديان« البريطانية، وقد تم إعطاؤهم 

ً
فرعها باليابان وفق

ــام الجمعة فــي أغــســطــس املــاضــي بـــدون خــصــم األجــــور. وأدت  عــطــل أيـ
ا تحديد مدة االجتماعات بنصف ساعة فقط، 

ً
التجربة التي شملت أيض

إلى توفير التكاليف على مايكروسوفت.

4 أيام عمل أسبوعيا في »مايكروسوفت« باليابان

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 دقيقة
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
التصنيف : 

الصـالة

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
////////////////

////////////////
فرنك)س(استرلينيدوالريورو

الصـالةأسعار المعادن والعمالت
  الفـجـــر: 04:28

  الشروق: 05:47

  الظهـــر: 11:18

 العصـــر: 02:26

  المغرب: 04:50

  العشـاء: 06:20
خام )خ(خام )ب(فضةذهب

1,504.4218.0462.4156.73

4.08523.644.72023.7002
فرنك)س(استرلينيدوالريورو
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