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ــد بــــن إبـــراهـــيـــم  ــالـ افـــتـــتـــح ســــعــــادة الـــدكـــتـــور خـ
السليطي املدير العام للمؤسسة العامة للحي 
الثقافي كتارا بحضور السفير العراقي سعادة 
الـــذي تنظمه  الــعــراقــي  الــســوق  عمر البرزنجي 
كتارا بالتعاون مع مبادرة أياديهن العراقية، 
ــن الـــتـــراث  ــوانـــب مـ ــدم الـــســـوق الـــعـــراقـــي جـ ــقـ ويـ
والفن العراقي األصيل مثل املشغوالت اليدوية 
واألزياء والفنون التشكيلية باإلضافة الى ركن 
لألطفال وذلك في أروقة املسرح املكشوف عند 

املدخل2.
وأعرب السليطي عن إعجابه بما يقدمه السوق 
الــعــراقــي مــن مــشــغــوالت و أعــمــال فنية جميلة 
الــعــراق و حضارته العريقة.  تستحضر ثقافة 
و قـــال إن الــســوق الــعــراقــي فــرصــة يــتــعــرف من 
خاللها زوار كتارا على ثقافة هذا البلد العريق 
و نحن نعمل بــاســتــمــرار على تقديم مختلف 
الــتــســهــيــالت والــتــشــجــيــع لــكــل مــا مــن شــأنــه أن 
يساهم في مد جسور التواصل بني الثقافات 

و الشعوب.
مــــن جـــانـــبـــهـــا تـــقـــدمـــت الــــدكــــتــــورة شـــــذى فـــرج 
الــنــعــمــان رئــيــســة تجمع أيــاديــهــن و املــســؤولــة 
عن السوق العراقي بالشكر للمؤسسة العامة 
ــهـــا ســعــادة  ــارا وعـــلـــى رأسـ ــتـ لــلــحــي الــثــقــافــي كـ
الــدكــتــور خــالــد بـــن إبــراهــيــم الــســلــيــطــي املــديــر 
العام ملا وجدته مــبــادرة اياديهن من تشجيع 

كان له عظيم األثر في أن تكون فعالية السوق 
الــعــراقــي بــهــذا الــتــنــظــيــم وعــلــى هـــذا املــســتــوى 
الــعــالــي. وقــالــت نــحــن نــســاء الــجــالــيــة العراقية 
فــــي قـــطـــر فـــكـــرنـــا فــــي طـــريـــقـــة البـــــــراز املـــواهـــب 
والتراث والتاريخ العراقي من خالل ابداعاتنا 
فــي املــشــغــوالت و املــصــنــوعــات الــيــدويــة فقمنا 
بإنشاء تجمع سميناه تجمع اياديهن وقامت 
كتارا مشكورة بدعمنا فوفرت لنا هــذا املكان 

الجميل.
ويعتبر السوق العراقي في كتارا اول مشاركة 
لـــنـــا يـــتـــعـــرف مــــن خـــاللـــهـــا الـــجـــمـــهـــور الـــواســـع 

واملتنوع على أعمالنا وأنشطتنا، وأضافت بأن 
السوق العراقي الذي يتجسد في شكل معرض 
فــنــي و تـــراثـــي يــــدوم 3 أيــــام وهــــو يــعــمــل على 
إبراز مختلف رموز الثقافة العراقية من خالل 
املــشــغــوالت واالعــمــال الفنية. وبّينت النعمان 
أن السوق العراقي يسجل مشاركة 30 حرفية 
الــى جانب رسامني اثنني. وعبرت عن  عراقية 
رغبتها في تكرار التجربة بما يسمح لها بأن 
تضم مجاالت فنية وأدبية أخرى كإلقاء الشعر 
والورشات التدريبية واملحاضرات بما يعكس 

ثراء الثقافة العراقية.

يــخــتــتــم مــعــرض كـــتـــارا الـــدولـــي لــلــكــهــرمــان أعــمــالــه، 
اليوم بافتتاح مركز كتارا للكهرمان في املبنى 48 
ــم ومــخــتــبــر لــلــكــهــرمــان،  ويــشــتــمــل عــلــى مــعــرض دائــ
وســـيـــكـــون املــبــنــى بــمــثــابــة مــلــتــقــى لـــهـــواة ومــحــبــي 
الكهرمان من داخــل وخــارج قطر، وكــان املعرض قد 
حــظــي بــزيــارة عـــدد مــن أصــحــاب الــســعــادة الــســفــراء 
للتعرف على مختلف أقسام املعرض وما تقدمه من 
أجود أنواع خامات الكهرمان، معربني عن إعجابهم 
الشديد باملعرض ومشيدين بما تقوم به املؤسسة 
العامة للحي الثقافي كتارا من جهود كبيرة وعلى 
رأسها سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي 
املـــديـــر الـــعـــام لــلــمــؤســســة فـــي مـــد جــســور الــتــواصــل 
بني الثقافات و الشعوب ســواء من خــالل العروض 
الفنية أو من خــالل مثل هــذه املعارض ذات الطابع 
الــتــســويــقــي. مـــن جــهــة أخــــرى أعــــرب املـــشـــاركـــون في 
النسخة الثانية ملعرض كتارا الدولي للكهرمان عن 
إرتياحهم لنجاح املعرض، والذي وصفوه بأنه أكبر 
مــعــرض لــلــكــهــرمــان عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، مؤكدين 
املــعــرض فــي نسخته الثانية رســخ مكانة كتارا  ان 
كأكبر تجمع ملنتجي وهـــواة الكهرمان فــي منطقة 
الشرق األوسط، وقال فهد العدواني صاحب جناح 
»دكـــان الكهرب« الكويتي إن معرض كــتــارا الدولي 
للكهرمان في نسخته الثانية شهد زيادة كبيرة في 
اعــداد العارضني والـــزوار، مما يجعل هــذا املعرض 
وجهة مفضلة للشركات وتجار الكهرب، والهواة من 

جميع انحاء العالم.
ــكـــهـــرب«  ــــي: مـــشـــاركـــة »دكــــــــان الـ ــدوانـ ــ ــعـ ــ وأضــــــــاف الـ
الــدولــي للكهرمان،  الثانية فــي مــعــرض كــتــارا  تعد 
وشــركــتــنــا مــعــروفــة فــي الــكــويــت بــأنــهــا ال تجلب اال 
الـــخـــامـــات املــمــيــزة والــــنــــادرة مـــن الـــكـــهـــرب، اال أنــنــا 

حـــاولـــنـــا مـــن خــــالل مــشــاركــتــنــا فـــي مـــعـــرض كــتــارا 
الــشــرائــح، مــع التركيز  للكهرمان اســتــهــداف جميع 
على مسابيح الكهرب الطبيعي وبأسعار تناسب 
الــهــواة. وأعــرب العدواني عن خالص شكره  جميع 
للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا على حسن 
تنظيم املعرض وتقديم تسهيالت كبيرة للعارضني. 
مـــن جــهــتــه، قــــال آرونـــــــاس جــيــرســكــاس مـــن شــركــة 
مون للكهرمان ومقرها لتوانيا، أنهم اعتادوا على 
الــدولــي في بولندا،  املشاركة في معرض الكهرمان 
والـــــذي يــضــم الــعــديــد مـــن اســـتـــخـــدامـــات الــكــهــرمــان 
كاملجوهرات املرصعة بالكهرمان واالناتيك، ولكن 
ما أثار اعجابنا أن معرض كتارا الدولي للكهرمان 
أكــثــر عــلــى مسابيح الكهرمان  يتميز بــكــونــه يــركــز 
وهــنــاك كميات كبيرة جــدا مــن املسابيح وبأشكال 
واحــجــام مختلفة مما يجعل مــعــرض كــتــارا األكبر 
من نوعه في عرض مسابيح الكهرمان على مستوى 

الــعــالــم. وأشــــار جــيــرســكــاس الـــى ان شركتهم بــدأت 
منذ خمسة سنوات في صناعة مسابيح الكهرمان، 
ــلـــســـوق، لــنــتــبــوأ مـــكـــانـــا فــــي الـــســـوق  بـــعـــد دراســـــــة لـ
العربية بصورة عامة والسوق الخليجي على وجه 

الخصوص.
من جانبها قالت جالينا سومها من شركة أوكرانيا 
للكهرمان انهم يشاركون للمرة األولــى في معرض 
كــتــارا الـــدولـــي لــلــكــهــرمــان، واتـــخـــذوا قـــرار املــشــاركــة 
ــى لــلــمــعــرض من  ــ بــالــنــظــر ملـــا حــقــقــتــه الــنــســخــة األولـ
ســمــعــة طـــيـــبـــة. وأضـــــافـــــت: نـــحـــن نـــعـــرض أصــنــافــا 
مــخــتــلــفــة مـــن خـــامـــات الــكــهــرمــان بــعــد اســتــخــالصــه 
ــل مــنــتــجــاتــنــا مـــن االنــاتــيــك  ــا وكــ ــيـ ــرانـ ــرب أوكـ مـــن غــ
والتصاميم التي تخص املجوهرات، مشيرة الى ان 
شركتها قامت في العام 2016 بعمل مشروع كبير 
تمثل في تصميم مرافق نادي صحي في أذربيجان 

باستخدام خام الكهرمان بنسبة كبيرة.

أجرى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، صباح أمس اتصاال هاتفيا مع 
سعادة السيد برويز ختك وزير الدفاع الباكستاني، وجرى خالل 
االتــصــال مناقشة آخــر تــطــورات األوضــــاع الــراهــنــة فــي املنطقة، 
وضرورة خفض التصعيد والتأكيد على أهمية استقرار العراق.

للهجوم  الشديدين  إدانتها واستنكارها  أعــربــت دولــة قطر عــن 
الذي استهدف قاعدة عسكرية تضم قوات حفظ السالم التابعة 
لألمم املتحدة في شمالي مالي وأدى إلى سقوط جرحى، وجددت 
وزارة الخارجية، في بيان أمس موقف دولة قطر الثابت من رفض 
العنف واإلرهاب مهما كانت الدوافع واألسباب. وعبر البيان عن 

تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم 
إلــى سقوط  الــذي استهدف موقعا عسكريا بالنيجر، وأدى 
قــتــلــى وجـــرحـــى، وجــــددت وزارة الــخــارجــيــة، فــي بــيــان أمــس 
مــوقــف دولـــة قطر الــثــابــت مــن رفــض العنف واإلرهــــاب مهما 
البيان عن تعازي دولــة قطر  الــدوافــع واألســبــاب. وعبر  كانت 
لذوي الضحايا ولحكومة وشعب النيجر وتمنياتها للجرحى 

بالشفاء العاجل.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير 
الـــذي اســتــهــدف مــســجــدا جــنــوب غــربــي بــاكــســتــان وأدى إلــى 
الخارجية، فــي بيان  سقوط قتلى وجــرحــى، وجـــددت وزارة 
أمــس مــوقــف دولـــة قطر الــثــابــت مــن رفــض العنف واإلرهــــاب، 
مــهــمــا كــانــت الـــدوافـــع واألســـبـــاب. وشــــدد الــبــيــان عــلــى رفــض 
التام استهداف دور العبادة وترويع اآلمنني. وعبر  دولة قطر 
البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب 

باكستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

إقــبــاال كبيرا على مختلف  يشهد مــهــرجــان كافينيتد 
أقـــســـامـــه حــيــث ســجــل هــــذا الـــعـــام مـــشـــاركـــة 25 محال 
متخصصا في تقديم القهوة بمختلف أنواعها ونكهاتها، 
وكان سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي املدير 
العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا قد قام بجولة 
أوميليو  املهرجان بحضور سعادة  في مختلف أقسام 
الــدولــة، وأكــد  لــدى  الكوبي  السفير  كاباييرو رودريــغــيــز 
السليطي أن مهرجان كافينيتد يأتي ضمن مساعي 
املــبــادرات و املشاريع  كــتــارا فــي االنــفــتــاح على مختلف 
أن تقدم اإلضافة في املجال  التي من شأنها  و األفكار 
القهوة  الجمهور وعشاق  ان  الثقافي والسياحي. وقــال 
أنواع متنوعة من  سيتعرفون بزيارتهم لكافينيتد على 
لتبادل  الــقــطــري  الــقــهــوة. كما سيكون فــرصــة للشباب 
للمهتمني ببعث  ــتــجــارب خــاصــة بالنسبة  املـــعـــارف وال

مشاريع في هذا املجال.
ن عشاق 

ّ
كما يتضمن املهرجان ورش عمل تدريبية تمك

القهوة من التعرف على الطرق املتنوعة العداد وتحضير 
القهوة من خالل تقنيات مختلفة منها الطرق التقليدية أو 
عبر اآلالت الحديثة، الى جانب اطالق املهرجان ملسابقة 
ــدورة الــحــالــيــة  ــ ــ ــم الــقــهــوة، وتــشــهــد ال مــســتــوحــاة مـــن عــال
ملهرجان كافينيتد توسعا الفتا، سواء من حيث الجهات 
واملـــحـــالت املــشــاركــة واملــتــخــصــصــة فــي صــنــع اصــنــاف 
وأنواع القهوة أو من جهة الفئات االجتماعية املستهدفة، 
للمهرجان،  الراعية  الجهات والشركات  أو على صعيد 
بــإطــالقــه ملجموعة من  الــعــام  املــهــرجــان هــذا  كما يتميز 
العمل املتخصصة والتي  الفعاليات واألنــشــطــة وورش 
تفتح املجال أمام الشباب وعشاق القهوة للتالقي وتبادل 
الــتــجــارب والــخــبــرات فــي عــالــم الــقــهــوة، ومــا يرتبط فيها 
مــن مشاريع حيوية مــعــاصــرة، مكرسا دوره كملتقى 
املــحــالت واملــقــاهــي فــي مكان  للتواصل يجمع أصــحــاب 
واحــــد، لــيــســتــعــرضــوا مــشــاريــعــهــم الــنــاجــحــة ويــتــبــادلــوا 

خبراتهم وتجاربهم الثرية.

د. العطية يجري اتصاال
 مع وزير الدفاع الباكستاني

قطر تدين الهجوم على 
قاعدة عسكرية في مالي

قطر تدين الهجوم على 
موقع عسكري بالنيجر

الدوحة تدين تفجير 
مسجد بباكستان

»كافينيتد« يعرض مختلف 
أنواع القهوة الرفيعة

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا
تدشن وزارة الثقافة والرياضة اليوم فعالية 
ــار« ضــمــن فــعــالــيــات الـــدوحـــة  ــجــ ــــرس األشــ »غـ
الــــشــــبــــاب اإلســـــالمـــــي 2019، وذلــــك  ــة  ــمـ عـــاصـ
بالتعاون مــع وزارة البلدية والبيئة، ومركز 
أصـــدقـــاء الــبــيــئــة وكـــتـــارا لــلــضــيــافــة وحــديــقــة 
ــنـــدق. وتـــقـــام فــعــالــيــات عــاصــمــة الــشــبــاب  ــفـ الـ
اإلسالمي ومنتدى شباب التعاون اإلسالمي، 
الــتــعــاون اإلســالمــي،  الـــذراع الشبابية ملنظمة 
وتــهــدف فــعــالــيــة غـــرس األشـــجـــار إلـــى تخليد 
الــدوحــة  الــدوحــة لفعاليات  ذكـــرى اســتــضــافــة 
عاصمة الشباب اإلســالمــي، وتعزيز التنمية 
املــســتــدامــة تــحــقــيــقــا لــلــرؤيــة الــوطــنــيــة 2030، 
وتأكيدًا على قيمة الغرس في الدين اإلسالمي، 

وتحقيقا للشراكات املؤسسية بني الوزارات.
وسوف يقوم مجموعة من الشباب املشاركني 

ــاء فــــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون  ــ ــــضـ مــــن الــــــــدول األعـ
اإلســـالمـــي خـــالل هـــذه الــفــعــالــيــة بــغــرس عــدد 
من األشجار، إسهاما منهم في زيــادة الرقعة 
الــبــيــئــيــة، وكــذلــك  الــخــضــراء وتــعــزيــز التنمية 
لــزيــادة الحصيلة املــعــرفــيــة بــأنــواع األشــجــار 
والنباتات املختلفة وبيئاتها املختلفة، حيث 
سيتم تخصيص نبذة من املعلومات حول كل 
شــجــرة ومــصــدرهــا. وســيــتــم خـــالل هـــذا الــيــوم 
رعاية هذه األشجار وتوضيح طرق ووسائل 
الــعــنــايــة بــهــا لــيــتــعــرف الــجــمــهــور عــلــى هــذه 
الحديقة التي زرعها شباب العالم اإلسالمي، 
مع توضيح أهمية الغرس والزراعة ألي أمة، 
خاصة وأن اإلسالم حث على الغرس انطالقا 
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أخرجه البخاري ومسلم.

وســيــتــم الــتــدشــني بــحــضــور عــــدد مـــن ســفــراء 
الــــدول املــشــاركــة وأبــنــاء الــجــالــيــات مــن الـــدول 
األعــضــاء فــي املنظمة، ليكتمل حفل التدشني 
ــل دولـــــــــة، حــيــث  ــ بـــبـــيـــئـــة مـــصـــغـــرة ملـــجـــتـــمـــع كـ
تــســعــى الــلــجــنــة املــنــظــمــة إلـــى تــجــســيــد شــعــار 
»األمــة بشبابها« على أرض الــواقــع وذلــك من 
خــــالل ربــــط الـــشـــبـــاب االســــالمــــي بــكــل مـــا هو 
مكون أساسي في حياته ومؤثر حقيقي في 
سلوكه، فالشباب جــزء حقيقي مــن مستقبل 
األمــة وبالتالي عليه حمل هــذه الرسالة بكل 
أبـــعـــادهـــا الــفــكــريــة والــنــفــســيــة واالجــتــمــاعــيــة 
والــتــاريــخــيــة، وحـــرصـــا مـــن الــلــجــنــة املــنــظــمــة 
ــة فـــــي حــــيــــاة األمـــــة  ــئـ ــيـ ــبـ ــر الـ ــ ــ عــــلــــى تــــعــــزيــــز أثـ
وتـــرســـيـــخ مـــفـــهـــوم الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة لـــدى 
الشباب اإلسالمي بادرت بتخصيص فعالية 
مصاحبة لفعاليات الدوحة عاصمة الشباب 

االسالمي باسم »غرس األشجار«.

تدشين فعالية غرس األشجار اليوم

افتتاح السوق العراقي في كتارا

اليوم.. افتتاح مركز كتارا للكهرمان

ضمن فعاليات الدوحة عاصمة الشباب اإلسالمي

30 حرفية يقدمن مشغوالت يدوية وأعماال فنية بمشاركة 

مع اختتام فعاليات المعرض

¶ السليطي يتابع منتجات المشاركات في السوق العراقي 

¶ من فعاليات معرض كتارا الدولي للكهرمان
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197 مليار ريال 
إجمالي الصادرات

9 أشهر 29.5 مليار ريال الصادرات غير النفطية خالل 
ــلـــع  ــل« تــــتــــنــــوع الـــسـ ــ ــيــ ــ ــوســ ــ بــــحــــســــب رصــــــــد »لــ
واملــنــتــجــات غــيــر الــنــفــطــيــة الــتــي يــقــوم الــقــطــاع 
ــا ومــــــن أهــمــهــا  ــديـــرهـ ــتـــصـ ــــاص املـــحـــلـــي بـ ــخـ ــ الـ
األملنيوم في أشكاله املختلفة »سبائك، قواطع، 
قوالب والواح«، وزيوت الغاز، وزيوت األساس، 
ــبـــكـــات وزوايــــــــا الــحــديــد  وغــــــاز الـــهـــيـــلـــيـــوم، وشـ
وحديد التسليح، والبارفني، واملواد الكيمائية، 
واالسمدة الكيماوية، والبولي اثيلني، وروالت 

واكياس البالستيك وغيرها.
بــيــانــات جــهــاز اإلحــصــاء والتخطيط  وبحسب 
الثالث استأثرت الدول اآلسيوية املرتبة  للربع 
ــادرات  ــلـــصـ االولـــــــى بــالــنــســبــة لــــــدول املـــقـــصـــد لـ
القطرية خــالل الربع الثالث عــام 2019، وكذلك 
لــلــواردات القطرية خالل  لــدول املنشأ  بالنسبة 
نفس العام، حيث شكلت 79.6٪ و 33.5٪ على 
الـــتـــوالـــي، يــتــبــعــهــا االتـــحـــاد األوروبـــــــي بــمــعــدل 
10.2٪ و 31.1٪ على التوالي، ثم دول مجلس 
التعاون الخليجي بمعدل 4.4٪ و 3.8٪ على 

التوالي.
وبــحــســب بــيــانــات غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة قطر 
حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص حققت 
الـــصـــادرات القطرية غير النفطية خــالل العام 
2018، نــمــوا بــنــســبــة 35.1٪، وبــلــغــت قيمتها 
اإلجــمــالــيــة نــحــو 24.4 مــلــيــار ريـــال مــقــارنــة مع 

18.05 مليار ريال خالل عام 2017. 

قيم الصادرات 

ــبــــراء ورجـــــــال أعــــمــــال أن اســـتـــقـــرار قــيــم  واكــــــد خــ
الـــصـــادرات غير النفطية جــاء نتيجة الستقرار 
األســـــــواق الـــجـــديـــدة الـــتـــي بــــدأ الـــقـــطـــاع الــخــاص 
املــحــلــي الــتــعــامــل مــعــهــا خـــالل الــســنــوات الثالثة 
ــة، الفــــتــــني إلـــــــى أن تــــدشــــني الـــخـــطـــوط  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ املـ
املــبــاشــرة مــع أســـواق غير تقليدية كان  البحرية 
له دور مباشر في زيادة الصادرات غير النفطية 
ووصول املنتجات والسلع القطرية إلى مختلف 
أسواق العالم بشكل مباشر ودون وجود وسيط 

تجاري.
وأشاروا ان الصناعة الوطنية غير النفطية اثبتت 
نفسها خالل االعــوام املاضية إذ ارتفعت كميات 
اإلنــتــاج لحدود كبيرة نتيجة العتماد األســواق 
املحلية على تلك املنتجات من املــواد واملنتجات 
االستهالكية إال أن الظروف االقتصادية الجديدة 
فرضت تصنيع العديد من املنتجات في قطر مما 

زاد اإلنتاج بشكل كبير. 
وبينوا ان قطاع الصناعات التحويلية في قطر 
شــهــد خـــالل الــســنــوات الــخــمــس األخـــيـــرة تــطــورًا 
ــــن حــيــث  ــدد املـــنـــشـــآت ومـ ــ مــلــحــوظــا مــــن حـــيـــث عـ
الــقــطــاع  ــاج، مـــوضـــحـــني أن دور  ــ ــتـ ــ مــــجــــاالت اإلنـ
الــــخــــاص املـــحـــلـــي فــــي إيــــجــــاد شــــركــــاء تــجــاريــني 
ــــواردات  الـ الــعــالــم عــلــى صعيد  مــن مختلف دول 
ــادة االســتــثــمــار الصناعي أدى  والـــصـــادرات وزيــ

إلى نمو واضح في قيم الصادرات.

االستثمار الصناعي

وزاد حجم االستثمارات الصناعية بما قيمته 
حـــوالـــي 13 مــلــيــار ريــــال مـــا يـــعـــادل نــحــو 3.5 
أكــثــر مــن 380  مليار دوالر، وأنــشــئــت خاللها 
ــك فـــي اتــســاق  ــ مــنــشــأة صــنــاعــيــة جـــديـــدة، وذلـ
ــة فــي  ــدولــ ــة 2030 وإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــ ــ مــــع رؤيــ
مجال الصناعة التحويلية، كما حقق قطاع 
الصناعات الغذائية ضمن التغيير في حجم 
بــلــغ 35٪ مـــن جملة  املــــال وزنــــا نــســبــيــا  رأس 
الصناعات التحويلية، حيث زاد حجم رأس 
املال املستثمر فيه بما قيمته حوالي 4.4 مليار 
ريــــال مــع األخــــذ فــي االعــتــبــار أن هـــذا الــقــطــاع 
يمثل صناعات خفيفة كثيفة العمالة وليست 
الــقــطــاعــات األخـــرى،  املـــال بعكس  كثيفة رأس 
أمــا وفقا ملعيار عــدد املنشآت فقد حقق وزنــا 
نسبيا بلغ 19٪، حيث تــم إنــشــاء 74 منشأة 

جديدة خالل ذات الفترة.
ويــبــلــغ عــــدد الــعــامــلــني بــاملــنــشــآت الــصــنــاعــيــة 
ــغ مـــجـــمـــوع  ــ ــلـ ــ ــــال ومـــــوظـــــفـــــا، وبـ ــامـ ــ 93189 عـ
اســتــثــمــارات املــشــاريــع الــصــنــاعــيــة األســاســيــة 
في قطاع صناعة املنتجات البترولية املكررة 
وتحويل الغاز إلى سوائل حوالي 113.5 مليار 
ريـــال. كما بلغ مجموع استثمارات املشاريع 
الصناعية األساسية في قطاع صناعة املواد 
الــكــيــمــيــائــيــة حـــوالـــي 57.9 مليار  واملــنــتــجــات 

ريال.

بلغت الــصــادرات غير النفطية خالل 9 
أشهر من العام املاضي نحو 29.5 مليار 
ريال مقارنة بـ 31.4 مليار ريال في نفس 
الفترة من العام 2018، فيما بلغ إجمالي 
الــصــادرات الخارجية بنحو 197 مليار 

ريال.
توزعت الصادرات غير النفطية )باستثناء 
الوقود املعدني وزيوت التشحيم( بحسب 
بيانات جهاز اإلحصاء والتخطيط للتجارة 
الخارجية على األغذية والحيوانات الحية 
ــال، واملـــواد الخام غير  بـ 73 مليون ري
الصالحة لألكل بنحو 399 مليون ريال، 
وزيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية 
ــواد الكيميائية  بـ 11 مليون ريــال، وامل
ومنتجاتها غير املــذكــورة 16 مليار 
ريال، والسلع املصنعة واملصنفة أساسا 
ــال،  ــادة بنحو 5.6 مليار ري حسب املـ
واآلالت ومعدات النقل 5.15 مليار ريال 
ومصنوعات متنوعة بنحو 1.5 مليار 
ريال، والسلع واملعامالت غير املصنفة 

بنحو 79 مليون ريال.

نمو متواصل 
بالصادرات 

غير النفطية 
خالل العام 

 2018
ــقــــاريــــر الـــشـــهـــريـــة  ــتــ وبـــحـــســـب الــ
الـــصـــادرة عـــن غــرفــة قــطــر للعام 
الــصــادرات  2018 ارتــفــعــت قيمة 
الــشــهــريــة خـــالل الــعــام 2018 من 
2118.2 مــلــيــون ريـــال فــي يناير 
إلــى 2165.4 مليون فــي فبراير، 
حيث بلغت نسبة الزيادة ٪2.23 
بينما انخفضت في شهر مارس 
ــال قــطــري  ــ إلــــى 1356 مــلــيــون ريـ
ــفــــاض 37.4٪ ثــم  انــــخــ بـــنـــســـبـــة 
ارتفعت في أبريل بشكل ملحوظ 
الــى 2270 مليون ريــال  وواضـــح 
ــبـــة زيـــــــــــادة بــلــغــت  ــنـــسـ ــــري بـ ــطـ ــ قـ
لــتــنــخــفــض مـــــرة اخــــرى   ٪67.4
ــايــــو لـــتـــصـــل الـــى  ــر مــ ــهـ ــــالل شـ خــ
بــانــخــفــاض  1905 مــاليــني ريــــال 
نــســبــتــه 16٪ ثـــم انــخــفــضــت في 
الــى 1655.4 مليون  شهر يونيو 
ــال بــنــســبــة انـــخـــفـــاض قــدرهــا  ــ ريـ
13.1٪ مــقــارنــة بشهر مــايــو، ثم 
ــفـــاع مـــرة أخــرى  عــــادت إلـــى االرتـ
خالل شهر يوليو حيث وصلت 
ــيـــون ريـــــــال ثــم  ــلـ ــــى 2660.3 مـ إلــ
ــي شـــهـــر أغــســطــس  ــ ــعــــت فـ ــراجــ تــ
إلــى 2264.7 مليون ريال  لتصل 
قطري بنسبة انخفاض ٪14.9 
ثم استمر التراجع في سبتمبر 
لتصل إلى 1642.03 مليون ريال 
قطري بنسبة انخفاض ٪27.4، 
لتعاود االرتفاع مرة أخرى خالل 
شــهــر أكــتــوبــر وتــصــل الـــى 1981 
مليون ريال بنسبة زيادة بلغت 
20.6٪ واســتــمــرت فــي االرتــفــاع 
إلــى  خـــالل شــهــر نوفمبر لتصل 
2244.166 مــلــيــون ريـــال بنسبة 
زيــادة بلغت 13.3٪ ثم تراجعت 
ــر لـــتـــصـــل  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ فــــــــي شـــــهـــــر ديـ

2124.791 مليون ريال.

عمر القضاه
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لبناء جسر دائم لحوار الفنون والثقافات

6 أهـداف يحققها 
معرض الدوحة في اليوم 

الثالث على انطالقه

ــــوالت »لــوســيــل«  مـــن خــــال تـــواصـــل جـ
ــلـــى اجـــنـــحـــة املــــعــــرض تـــوقـــفـــت أمــــام  عـ
دار نــشــر مــحــلــيــة تــعــد مـــن اهــــم واكــبــر 
بـــاملـــعـــرض، وردا  الــعــربــيــة  الــنــشــر  دور 
ــــؤال حــــول طــبــيــعــة مــشــاركــتــهــا  عــلــى سـ
بــاملــعــرض يــقــول بــشــار شـــبـــاروا املــديــر 
الــتــنــفــيــذي لـــدار نــشــر جــامــعــة حــمــد بن 
الــعــام تــشــارك دار  ــذا  خليفة للنشر »هـ
نــشــر حــمــد بــــ ١٨٩ اصـــــدارا جـــديـــدا عن 
الــعــام املــاضــي، وتــركــز فــي اصــداراتــهــا 
على كتب االطفال والناشئة الهميتها 
ــتــــب الــــعــــامــــة مــن  ــكــ ــة الـــــــى الــ ــ ــافـ ــ ــاالضـ ــ بـ
ــا  ــة، وايــــضــ ــيــ ــيــــاســ ــــب ســ ــتـ ــ روايــــــــــــات وكـ
عندنا اصــدارات اخرى باللغة العربية 
واالنــجــلــيــزيــة«. ويــســتــطــرد قــائــا»هــذا 
الــعــام حصلت دار نــشــر حــمــد عــلــى ١٤ 
جــائــزة مــن مؤسسات ثقافية امريكية 

وجائزة الشيخ حمد للترجمة«.

قواسم مشتركة

نـــدوة مهمة عقدت  وتابعت »لــوســيــل« 
ــنــــوان »الـــثـــقـــافـــة الـــتـــركـــيـــة بــن  تـــحـــت عــ
العمق التاريخي واالنفتاح الحضاري« 
بمشاركة من سعادة فكرت أوزر سفير 
بــالــدوحــة، والــذي  الجمهورية التركية 
الــقــى الـــضـــوء عــلــى الــقــواســم الــثــقــافــيــة 
املــشــتــركــة بـــن قــطــر وتـــركـــيـــا وتــفــاعــل 
الحضور معه، وشددت املناقشات التى 
دارت في الندوة على حرص الجانبن 
على التواصل وتبادل الرؤى وترسيخ 
تكامل شامل بشتى املجاالت الثقافية 
ــيــــل الـــعـــقـــبـــات  ــة، وتــــذلــ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــر الـ ــيــ وغــ
لــتــحــقــيــق املـــزيـــد مـــن الــــرخــــاء والــتــقــدم 

للطرفن.
وأكــــــد الـــســـفـــيـــر الـــتـــركـــي أن الـــعـــاقـــات 
الدبلوماسية القوية التي تربط تركيا 
وقــطــر مــتــجــذرة بعمق الــتــاريــخ، وهــي 
مستمرة فــي النمو واالزدهــــار، واشــار 
ــم املـــشـــتـــركـــة الـــتـــي تــجــمــع  ــقـــواسـ ــــى الـ الـ
الشعبن الشقيقن مثل التاريخ والقيم 
املبنية على االحترام املتبادل واملوروث 
الثقافي والديني. وأعــرب عن سعادته 
باملشاركة في املعرض، الفتًا إلى أن ٤5 
عامًا من العاقات املثمرة بن البلدين 
ــل أن تــمــتــد  ــأمــ ــرار ونــ ــمـ ــتـ يـــتـــطـــور بـــاسـ
ألجيال قــادمــة، الفتًا إلــى الــدور الكبير 
الذي لعبته القاع في حماية الدولتن 
من األطماع الخارجية، ما يعكس هذه 
اإلصدارات كتذكار جميل يمتد ألجيال 

قادمة مخزن عبر الذاكرة. 
ــرزان وأنـــقـــرة  ــــارة وبــــــ ــــزبـ وتـــعـــد قـــــاع الـ
ــوز فــــي قــطــر  ــ ــرمـ ــ ــي مــــن ابـــــــرز الـ ــ ــلـ ــ ورومـ
التي تشير إلــى أحــداث تاريخية هامة 
تجسدت في وجــدان الشعبن القطري 
إلــى موسوعة عن  والتركي، باإلضافة 

االبل.
ــعـــــرض مــا  ــوع الــــــنــــــدوات فـــــي املـــ ــنــ ــتــ وتــ
ــتـــي تــهــتــم بـــالـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة  بــــن الـ
واملـــغـــرقـــة فـــي املــحــلــيــة، لــكــون ان دولـــة 
قــطــر تــعــلــق تــاريــخــهــا بـــاالبـــل وتــراثــهــا 
ــــواع  وتــعــتــبــر قـــطـــر ســـوقـــا مــتــمــيــزا النـ
منها قام كل من خالد بن غانم العلي، 

ومــبــارك بــن سلطان، والــدكــتــور مــروان 
حـــمـــادة، بــوضــع كــتــاب اإلبـــل الــقــطــريــة، 
وخــــال نــــدوة اقــيــمــت لــتــقــديــم الــكــتــاب، 
ــن الـــثـــاثـــة  ــم »نــــحــ ــانــ ــــن غــ ــد بـ ــالــ قــــــال خــ
املــــؤلــــفــــن لـــلـــكـــتـــاب مــتــخــصــصــن فـــي، 
ــــاف جــــــوي، وكـــيـــمـــيـــاء، ومــحــاســبــة،  غـ
لــكــن تجمعنا هــوايــة االبــــل، واكــــدوا ان 
مــا دفــعــهــم للكتابة عــن االبـــل وهـــو من 
صميم موروثنا املقدمة جــاءت باللغة 
الــعــربــيــة، وبــاقــي الــكــتــاب بــن العامية 

والفصحى«.
واوضح ان الكتاب يضم بن صفحاته 
»مــوروث شعبي حرصنا على توريثه 
الــحــالــيــة والــقــادمــة لحمايته  لــاجــيــال 
حتى ال يندثر السيما وان كثيرا ممن 

التقينا بهم بالكتاب توفوا، وحرصنا 
خال الكتاب على التطرق لوسوم اهل 
قطر اي الحروف املوجودة على االبل، 
مـــؤكـــدا ان بــعــض الــقــبــائــل اوالدهـــــم ما 
ــذه الـــوســـوم الهــلــهــم،  ــــدرون مـــا هـــي هـ يـ
ووثقنا اشعار وشعار اهــل قطر حول 
االبــل ومسميات حركة االبـــل، حيث ان 
لــكــل ســرعــة مسمى تفاصيل خــاصــة«. 
ــا  ــرنـ ــافـ ــلـــطـــان »سـ وقـــــــال مــــبــــارك بــــن سـ
الـــــــى ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان النــــهــــا حـــاضـــنـــة 
للهجن وساالتها القديمة كالبواطن 
ــعـــات والـــكـــتـــاب يــثــبــت املــــوروث  والـــدريـ
القطري من الهجن التي حافظ عليها 
اســـافـــنـــا واجــــــدادنــــــا ونــــحــــن نــوثــقــهــا 

لاجيال«.

عصر التنوير

ــيــــل« بـــاملـــعـــرض  وخـــــــال جــــولــــة »لــــوســ
رصــــدت مـــا عــكــســه الــجــنــاح الــفــرنــســي 
تــحــت شــعــار مــعــرض الــدوحــة للكتاب 
ــول مــــوضــــوع الــتــفــكــر  ــ الـــــــذي يـــــــدور حــ
ــــال ربـــطـــه بـــالـــتـــاريـــخ الــثــقــافــي  مــــن خـ
ــر، لـــيـــصـــبـــح مـــعـــرض  ــويــ ــنــ ــتــ لـــعـــصـــر الــ
الدوحة الدولي للكتاب لقاء للثقافات 
والـــــــــحـــــــــضـــــــــارات، وحــــــــــــرص الـــســـفـــيـــر 
الــفــرنــســي عــلــى الـــتـــواجـــد بــنــفــســه في 
الـــجـــنـــاح لـــفـــتـــرات طــويــلــة وهــــو يعمل 
دون كــلــل مــن اجـــل دعـــم الــعــاقــات بن 
الجانبن عبر شرح النهضة الفرنسية 

للجمهور.
وخــــال نــــدوة نــظــمــت لــه قـــدم الــدكــتــور 
ــلـــســـي مـــحـــاضـــرة  مـــحـــمـــد راتـــــــب الـــنـــابـ
بعنوان »العلم بن التفكير والتفكر«، 
اســـتـــعـــرض مـــن خــالــهــا أهــمــيــة ودور 
العلم بوصفه بوابة املستقبل واهمية 
الــعــرب واملــســلــمــون باسبابه  ان يــأخــذ 
ــد. وتـــشـــارك  ــديــ ــن جــ لـــكـــي يـــنـــهـــضـــوا مــ
ــــام الــكــويــتــيــة فـــي املــعــرض  وزارة اإلعـ
حيث يتم عــرض كتب متنوعة تتكلم 
عـــن مـــاضـــي الـــكـــويـــت وحـــاضـــرهـــا عن 
التاريخ والسياحة فــي دولــة الكويت، 
ــكــــويــــت ان  ــــؤول بـــجـــنـــاح الــ ــــسـ وقـــــــال مـ
املشاركة تستهدف تعزيز أهمية نشر 
وتــبــادل الثقافات بــن الـــدول وهــو من 

االمــور االساسية، وفــي محاولة منها 
لتشجيع الطاب على القراءة والتفكير 
ــو افــا  ــعـــرض اال وهــ وتـــحـــت شـــعـــار املـ
تتفكرون اطلقت ادارة املعرض مسابقة 
الـــشـــعـــار تــطــلــق  تـــحـــمـــل ذات  ثــقــيــفــيــة 
ألول مــرة فــي مــعــرض الــدوحــة الــدولــي 
لــلــكــتــاب، لــتــجــمــع طـــاب وطــالــبــات ٣٠ 
مدرسة باملرحلة اإلبتدائية على شغف 

القراءة والعلم والتفكر. 

مالتي ميديا

وتــضــم فــعــالــيــات الــفــن الــتــشــكــيــلــي 5٠ 
فنانا و٧٠ لوحة و5 اجنحة للفنانن 
الــتــشــكــيــلــيــن و٢٠ ســاحــة ورش فنية 
اضـــافـــة لــــ ٦5 مـــتـــرا طــــول الـــجـــداريـــات 
الــفــنــيــة، وهــــو مـــا جــعــل الــســيــد أحــمــد 
مـــوســـى الـــنـــمـــلـــة، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
بــالــوكــالــة ملــتــاحــف قـــطـــر، يــثــنــي خــال 
زيارته للمعرض على التنوع الثقافي.

تــقــول الــفــنــانــة مــنــيــرة الــعــبــيــدلــي انــهــا 
تشارك بجدارية فنية »تدعو األسر من 
خالها إلى تغيير نمط حياة أطفالهم 
لـــأفـــضـــل عـــبـــر اقـــتـــنـــاء الـــكـــتـــب عــوضــًا 
عـــن الــتــكــنــولــوجــيــا«. وحـــفـــل املــعــرض 
الــقــراءة  بــلــوحــات فنية تجسد أهــمــيــة 
والــعــلــم والــتــفــكــر فــي مــعــرض الــدوحــة 
الــدولــي لــلــكــتــاب، وهـــو مــا يجعل زوار 
املــــعــــرض يـــحـــظـــون بـــفـــرصـــة مــطــالــعــة 
الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة املــخــتــلــفــة، بعمل 
نــخــبــة مــن املــبــدعــن فــي فــعــالــيــة »الــفــن 

التشكيلي«.
وتقول الفنانة منى البدر »تحت شعار 
افــا تتفكرون ان الفنانن التشكيلين 
يساهمون فــي لــوحــات جمالية كثيرة 
مستوحاه مــن العلم واملــعــرفــة وايضا 
ــقــــدم الــــحــــضــــاري والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  ــتــ الــ
ورســـمـــت عــــدة عــنــاصــر تــشــيــر الهــمــيــة 
ــاب يــفــتــح  ــ ــي بــ ــ ــراءة بـــحـــيـــاتـــنـــا وهــ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــلـــى حــــضــــارات  لـــلـــمـــعـــرفـــة واالطــــــــــاع عـ
املــجــتــمــعــات االخــــــرى. وفـــرضـــت املــالــت 
ميديا وجودها باملعرض يقول السيد 
حسن الديب ان سلسلة األســاس  التي 
املــعــرض ٢٠٢٠ تشتمل  لــهــا فــي  يــــروج 
ــمـــي، و٢5٠  ــيـ ــلـ ــعـ تـ ــيــــديــــو  فــ ــلــــى ١٤٠  عــ

صفحة ناطقة يتم تشغيلها عن طريق 
الـــبـــاركـــود مـــن كـــامـــيـــرا الــــجــــوال، وهــي 
موجودة في جناح رقم H٢٠_٣ مكتبة 
دار الــثــقــافــة. وتــلــفــت حــصــة الــســويــدي 
نــظــر الــجــمــهــور الـــى انــهــا تــقــدم ورشـــة 
تدريبية بعنوان دعــوة عامة لحضور 
ــــي مـــعـــرض  مــــشــــاركــــاتــــي الــــثــــقــــافــــيــــة فــ
ــي لــلــكــتــاب حــيــث اقـــدم  ــدولــ ــة الــ الــــدوحــ
ورشــة تدريبية بعنوان مــأذون انسان 
والقي محاضرة تحت عنوان ملاذا اقرأ 

واوزع كتاب لي بنفس العنوان.

كتب قانونية

وأعـــلـــن املــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــضــاء أنــه 
ــــــــن ٤ كــــتــــب جـــــديـــــدة فـــــي الــــــــدورة 

ّ
دش

الثاثن مــن مــعــرض الــدوحــة الــدولــي 
للكتاب »اإلثبات بالوسائل القانونية 
فــي الفقه االســامــي« ملؤلفه القاضي 
الــدكــتــور حــمــد صــالــح عــقــيــل الــنــابــت، 
الحضانة فــي الفقه االســامــي ملؤلفه 
القاضي الدكتور خالد محمد الرومي 
املـــري، والــقــانــون القطري، نظام ادارة 
ــوى املـــدنـــيـــة دراســــــــة تــطــبــيــقــيــة  ــ ــدعـ ــ الـ
للسيدة فاطمة عبدالعزيز بــال، دور 
األوقـــاف ومــؤســســات املجتمع املدني 
ــة الــوطــنــيــة للباد  فـــي تــحــقــيــق الـــرؤيـ
ــًا«، ملــؤلــفــه  ــ ــــوذجـ ــمـ ــ املـــســـلـــمـــة.. قـــطـــر أنـ

الدكتور عبدالله جعيثن الدوسري«. 
ــم الــــبــــوعــــيــــنــــن - مـــديـــر  ــ ــاسـ ــ وقـــــــــال جـ
ــي لــلــكــتــاب-  ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــ ــدوحـ ــ مــــعــــرض الـ
لـــلـــقـــاء  ــة  ــطـ الــــكــــتــــاب مـــحـ مــــعــــرض  ان 
الناشرين القطرين مــع زمائهم في 
العالم العربي والخارجى واملشاركة 
فرصة للدولة التي حضرت املعرض 
تــبــادل الخبرات  وللناشرين مــن اجــل 
مع دور النشر التي جاءت من الخارج.

هنا الجزيرة 

تــــــــــؤدي دورا  الـــــتـــــي  ــة  ــ ــحـ ــ ــنـ ــ ومــــــــن االجـ
استراتيجيا في املعرض جناح شبكة 
اعـــام الــجــزيــرة والـــذي تبث مــن خاله 
ـــى جـــانـــب من  عــلــى الــــهــــواء مـــبـــاشـــرة الـ
فــعــالــيــات املـــعـــرض اضـــافـــة الـــى الكتب 
والـــــدراســـــات املــــوجــــودة بــالــجــنــاح من 
اصـــدارات مركز الجزيرة مثل »تجربة 
الحكم الرشيد في قطر روافــع التنمية 
املــســتــدامــة والــتــمــكــن املجتمعي خــال 
الفترة مــن ١٩٩5 وحتى ٢٠١٣« ويركز 
الكتاب »على روافع التنمية املستدامة 
والتمكن املجتمعي من خال التنمية 
الــرشــيــد في  الــحــكــم  الــبــشــريــة وادوات 
الــدســتــوري والــقــانــونــي  اطـــار التنظيم 
واملــؤســســاتــي فـــى قـــطـــر«. وثــمــة كــتــاب 
اخر حول العاقة الخليجية الخليجية 
معضلة الفراغ االستراتيجي والتجزئة 
الــى ٢٠١٨ويــتــنــاول  خــال الفترة ١٩٧١ 
ــراع  الـــكـــتـــاب مــــســــارات الـــتـــعـــاون والـــصـ
فـــي الـــعـــاقـــات الــخــلــيــجــيــة الــخــلــيــجــيــة 
وتطورها خال العقود الثاثة االخيرة 

في القرن العشرين.

تحت شعار »افال تتفكرون« بمعرض الدوحة الثالثني الدولي للكتاب، تتفاعل االراء وتزداد 
النقاشات سخونة، وتتسم وجهات النظر بالعمق والثراء، وتحرص الشخصيات ودور النشر 
املشاركة على التفاعل مع معطيات املعرض التي تتواصل لليوم الثالث على التوالي عبر ورش 
وندوات ومحاضرات وتدشني اصدارات وتواصل املسابقات، تلك التفاعالت تجري بشكل ينسجم 
مع ٦ اهداف حددتها ادارة املعرض له تحت عنوان ماذا يعني معرض الكتاب؟ وهي لقاء اسرة 
الثقافة حول مأدبة املعرفة، وجسر دائم لحوار الفنون والثقافات، وتأكيد على الثقافة كصمام 
أمان للمجتمعات، ومساحة للتبادل الثقافي واملعرفي بني رواد دور النشر، ومشهد يؤكد املكانة 

الخاصة لدوحة املعرفة والوجدان، ورافد من روافد النهضة الثقافية في قطر.

صالح بديوي

 ١٨٩ إصدارا جديدا 
لدار نشر جامعة 

حمد بن خليفة

٤ قالع تاريخية تجسد 
القواسم المشتركة 

القطرية التركية

الجناح الفرنسي يربط 
شعار المعرض بالتاريخ 
الثقافي لعصر التنوير

٣٠ مدرسة ابتدائية 

تشارك في مسابقة
»أفال تتفكرون«

■ معالم فرنسية بالمعرض بمناسبة السنة الثقافية القطرية الفرنسية 

■ االطفال سعداء بورش المعرض  ■ مدرسة قطر ضمن فعاليات المعرض 
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أهمية التوسع في تدريب رؤساء األقسام من الرجال والنساء.. »اإلدارة العامة بالتنمية اإلدارية«:

95 % من مديري اإلدارات بالجهات الحكومية تدريب وتطوير 

الــتــنــمــيــة  بــــــوزارة  الــعــامــة  أنـــهـــى مــعــهــد اإلدارة 
اإلداريــة والعمل والشؤون االجتماعية تدريب 
وتــطــويــر 95% مــن مــديــري اإلدارات بالجهات 
الحكومية ســـواء مــن الــرجــال أو الــنــســاء خــال 
ــبـــرنـــامـــج تــطــويــر  األربــــــــع دفــــعــــات الـــســـابـــقـــة، لـ
ــــدرات ومـــهـــارات شــاغــلــي الــوظــائــف الــقــيــاديــة  قـ
واإلشــرافــيــة، ويــجــري حاليا تــدريــب مساعدي 
الــــرجــــال ورؤســــــــاء األقـــســـام  ــديــــري اإلدارات  مــ
املعينني من النساء خال الدفعة الخامسة، كما 
يتم ضم من يتم تعيينه حديثا كمدير إدارة إلى 

الدفعات القادمة.
وفــي هــذا اإلطـــار دعــا متخصصون إلــى ضــرورة 
ــتــــمــــام املـــســـتـــمـــر بـــتـــدريـــب وصــــقــــل مــــهــــارات  االهــ
ـــاء األقـــســـام كــونــهــم قـــيـــادات الــّصــف الثاني  رؤسـ
فـــي الــــــــوزارات الــحــكــومــيــة، كـــإحـــدى الــّســيــاســات 
املهمة واألســاس املتني الــذي يساعد في تحقيق 
ــلـــوزارة ومــواجــهــة الــتــحــديــات  ــداف الــعــامــة لـ ــ األهـ
املفاجئة الناتجة عن غياب أو نقص في القيادات 
داخلها ونجح معهد اإلدارة العامة فــي تدريب 
404 مــشــاركــني مــن مـــدراء اإلدارات ومساعديهم 
ورؤساء األقسام خال الدفعات األربعة السابقة 
ــن املـــشـــاركـــني فـــي بـــرنـــامـــج شــاغــلــي الــوظــائــف  مـ
القيادية واإلشــرافــيــة، مــن بينهم 77 خريجًا في 

الدفعة األخيرة العام املاضي.
يشارك في الدفعة الخامسة من برنامج تطوير 
قــــــدرات ومــــهــــارات شــاغــلــي الـــوظـــائـــف الــقــيــاديــة 
واإلشرافية 80 قياديا ما بني مدير إدارة ومساعد 
مدير إدارة ورئيس قسم، فيما تم ضم مساعدي 
ــاء األقــســام مــن العنصر  مــديــري اإلدارات ورؤســ
النسائي بعد أن خاضت كل القيادات النسائية 
الاتي تشغلن وظيفة مدير إدارة، البرنامج على 

مدار الدفعات األربع السابقة.
الــعــنــصــر  ــديـــري اإلدارات هـــي  وتـــعـــد شــريــحــة مـ
األســـاســـي فــي أي جــهــة حــكــومــيــة ألن املــديــر هو 
الــقــيــادة العليا للجهة الحكومية  الــوســيــط بــني 
واملستوى التنفيذي للموظفني كذلك فاملدير هو 
الــذي يشرف بشكل مباشر على املوظفني الذين 
ــداف الخاصة بالجهة التي يعمل  يحققون األهـ

فيها.

البرنامج الحالي 

وتــتــضــمــن خــطــة الـــتـــدريـــب لــلــعــام الـــحـــالـــي 961 
بــرنــامــجــا تــدريــبــيــا، منها 600 بــرنــامــج تدريبي 
املــســار  فـــي  املـــســـار اإلداري و253 بــرنــامــجــا  فـــي 
ــة، ويـــتـــوقـــع  ــ ــــاصـ ــــج خـ ــرامـ ــ بـ الـــتـــخـــصـــصـــي، 108 

أن يـــشـــارك فــيــهــا 19 ألــــف مـــوظـــف مـــن الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة. وســتــطــرح الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة في 
الــفــتــرتــني الــصــبــاحــيــة واملــســائــيــة لــتــائــم ظــروف 
ــبــــر،  ــل أكــ ــكـ ــفــــي الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة بـــشـ مــــوظــ
فيما يــبــدأ تنفيذ الــبــرامــج الــتــدريــبــيــة مــع بــدايــة 
األسبوع الثالث من الشهر الحالي يناير 2020، 
وذلـــك إلتــاحــة الــفــرصــة للتسجيل عــلــى الــبــرامــج 
الــتــدريــبــيــة واكـــتـــمـــال أعـــــداد املــرشــحــني لــضــمــان 

تنفيذها من بداية تنفيذ الخطة التدريبية.
تـــدريـــبـــيـــا  بــــرنــــامــــجــــا  الــــخــــطــــة 11  ــمــــن  ــتــــضــ وتــ
تخصصيا جديدا ومطورا، منها 7 برامج طويلة 
األمـــد تــتــراوح بــني أســبــوعــني إلــى ستة أسابيع، 
وقد جاءت هذه البرامج التدريبية الجديدة بناًء 
على متطلبات اإلستراتيجية الوطنية الثانية 
وكــذلــك راعــت طلبات بعض الجهات الحكومية 
وماحظات املشاركني بالبرامج التدريبية، مثل: 
مـــهـــارات الــتــخــطــيــط اإلســتــراتــيــجــي املــبــنــي على 
النتائج ملدة ستة أسابيع، برنامج إعداد املدربني 
ملــــدة ثـــاثـــة أســـابـــيـــع، مــــهــــارات املـــدقـــق الــداخــلــي 
ملــدة ثــاثــة أســابــيــع، مــهــارات املــدقــق املعلوماتي 

املتخصص ملــدة ثاثة أسابيع، برنامج الرقابة 
اإلدارية ملدة أسبوع، برنامج إعداد قيادات الصف 
الثاني ملدة أسبوعني، إدارة األمن والسامة ملدة 
ــالـــي املــتــخــصــص  ــدقـــق املـ أســـبـــوعـــني، مــــهــــارات املـ
ملــدة ثاثة أسابيع، مــهــارات البحث العلمي ملدة 
أسبوع، مهارات املدقق اإلداري املتخصص ملدة 
ثاثة أسابيع، وبرنامج إعداد مسؤولي التدريب 
ملــدة أســبــوع، باإلضافة إلــى عقد لــقــاءات علمية، 
حيث يعقد لقاءان علميان هما: الوظيفة العامة 
لــة، والــنــزاهــة والشفافية  بــني املسؤولية واملــســاء

في الوظيفة العامة.
ــرامـــج الـــخـــاصـــة تــضــمــنــت  ــبـ ــالـ وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـ
الــخــطــة الــتــدريــبــيــة لــلــعــام الــحــالــي )108( بــرامــج 
ـــ )9( جـــهـــات حــكــومــيــة وهــي  تــدريــبــيــة خـــاصـــة لـ
وزارة الداخلية ووزارة التنمية اإلداريــة والعمل 
الــصــحــة العامة  والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة ووزارة 
الــتــجــارة والصناعة ووزارة املــواصــات  ووزارة 
واالتصاالت والهيئة العامة للجمارك واملجلس 
ــلــــى لــلــقــضــاء واملـــؤســـســـة الـــعـــامـــة الــقــطــريــة  األعــ

للكهرباء واملاء والهيئة العامة للضرائب.

أهمية كبيرة لتطوير الموظفين في الوزارات.. طارق الخلف:

تدريب »الصف الثاني« أهم سمات القيادة الفعالة
أكـــد اســتــشــاري املــــوارد الــبــشــريــة طـــارق حسني 
ــة  ــ الــخــلــف عــلــى جـــهـــود وزارة الــتــنــمــيــة اإلداريــ
ــة فــي  ــيـ ــكـــومـ ــات الـــحـ ــهــ ــع الــــجــ ــ ــي تـــعـــاونـــهـــا مـ ــ فـ
شــتــى املـــجـــاالت املــتــعــلــقــة بــالــتــدريــب ســــواء من 
توفير البرامج الخاصة كبرامج قطاع حماية 
املستهلك بــــوزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة، والــتــي 
تــدريــبــيــة  ــدة دورات  ــ تــتــضــمــن حــقــيــبــة مــــن عــ
الدائم لبرنامج املوارد  فرعية، وكذلك التطوير 
البشرية، حيث أصبح يقوم بتسجيل املوظف 
بــشــكــل مــبــاشــر بــخــاف الــســابــق، كــمــا أن نظام 
تسجيل الحضور واالنصراف يصل لجهة عمل 
املــوظــف، وفــي حــال غيابه يصلنا ذلــك التخاذ 
اإلجــراءات القانونية املترتبة على ذلــك، مؤكدا 

أن ذلك عمل طفرة كبيرة.
ـــرأت عـــلـــى الــخــطــة  ومـــــن املـــســـتـــجـــدات الــــتــــي طــــ
التدريبية تفعيل الباركود للخطة التدريبية، 
املــتــدرب تحميل ملف الخطة  بحيث يستطيع 
التدريبية على األجهزة الذكية، كما تم تفعيل 
الباركود أيضًا لألطر العامة للبرامج، بحيث 
يستطيع املتدرب االطــاع على أهــداف البرامج 
ومــواضــيــعــهــا وتـــواريـــخ انــعــقــادهــا. كــذلــك تمت 
إضافة دليل إجــراءات التسجيل لبرامج املسار 
الـــخـــاصـــة،  ــبــــرامــــج  اإلداري والــتــخــصــصــي والــ
املــتــدربــني داخـــل القاعة التدريبية،  وتعليمات 
ومن الافت أنه تم تعديل مواقيت بدء البرامج 
الــصــبــاحــيــة لــلــنــســاء لـــتـــبـــدأ الـــســـاعـــة الــثــامــنــة 
ولــلــرجــال الــســاعــة الــتــاســعــة. كــمــا تــمــت إضــافــة 

عمود بجداول الخطة التدريبية يحتوي على 
أرقــام البرامج التدريبية في برنامج التسجيل 

اإللكتروني )موارد(.

الصف الثاني 

ــــارق حــســني الــخــلــف بــــدء الـــــــوزارة في  وثـــمـــن طـ
تـــدريـــب رؤســـــاء األقــــســــام، مـــؤكـــدًا أن االهــتــمــام 
ــيـــادات الـــّصـــف الــثــانــي في  املــســتــمــر بــتــدريــب قـ
الـــوزارات الحكومية من أهــّم متطلبات القيادة 
الـــفـــعـــالـــة، والـــســـعـــي لـــدعـــم وتـــطـــويـــر املــوظــفــني 
مــن حــيــث املــشــاركــة فــي صــنــاعــة الـــقـــرار، ومنح 

التفويض املناسب للموظف املناسب في الوقت 
املناسب، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تهتم 
مؤسساتنا الحكومية بهذا األمر وبشكل كبير، 
فهذه من أهــم سمات القيادة الفعلية من واقع 

خبرتنا.
ــداد القائد  ــاف الــخــلــف لـــ »لــوســيــل« أن إعــ وأضــ
يــرتــبــط بــاملــوظــف مــنــذ بـــدايـــة تــعــيــيــنــه وحــتــى 
إحــالــتــه إلـــى الــتــقــاعــد، وذلـــك مــن خـــال تدريبه 
وإعـــــــداده بــشــكــل صــحــيــح يــســاعــده فـــي تحمل 
املـــســـؤولـــيـــات الـــتـــي يــضــيــفــهــا عــلــيــه املــنــصــب 
لـــتـــطـــويـــر أداء  الــــرشــــيــــدة  الـــــــقـــــــرارات  واتـــــخـــــاذ 
املرؤوسني وتقديم التغذية املرتدة له في الوقت 
املــنــاســب، هــذا أواًل، وثــانــًيــا فــإن إعـــداد قــيــادات 
الــصــف الــثــانــي فـــي الـــــــوزارات الــحــكــومــيــة ُيــعــّد 
إحدى الّسياسات املهمة واألســاس املتني الذي 
يــســاعــد فـــي تــحــقــيــق األهـــــداف الــعــامــة لـــلـــوزارة 
ومـــواجـــهـــة الــتــحــديــات املــفــاجــئــة الــنــاتــجــة عن 
غياب أو نقص في القيادات داخلها، فضا عن 

تطوير العمل لتحقيق األهداف املوضوعة.
واعــتــبــر الــخــلــف أن غـــيـــاب الـــصـــف الــثــانــي من 
الــقــيــادات البديلة مــن أهــم املخاطر فــي املنطقة 
العربية بشكل عام، ونقل عن كتاب »التحّديات 
 
ّ
ــداد قــيــادات املستقبل« مــقــولــة إن اإلدارّيـــــة وإعــ
ــيــــادّي، وغـــيـــاب الـــّصـــف الـــثـــانـــي من  ــقــ ــَم الــ ــقـ ــُعـ الـ
الــقــيــادات البديلة مــن أهــمِّ املخاطر التي تهّدُد 

مستقبل مؤّسساتنا العربّية.
ــكــــون كــل  وشـــــــدد الـــخـــلـــف عـــلـــى ضـــــــــرورة أن يــ

ــادرا عــلــى التخلي  مــســؤول قــائــدا، وكـــل قــائــد قــ
ــى نــشــر ثــقــافــة  عـــن الــبــيــروقــراطــيــة والـــســـمـــو إلــ
ــي الـــعـــمـــل، مــضــيــفــا أن الــقــائــد  الــديــمــقــراطــيــة فـ
ــادر عــلــى اكــتــشــاف وتــطــويــر  ــقـ الــحــقــيــقــي هـــو الـ
وتأهيل قادة جدد، وذلك وفقًا لنتائج التجارب 
الــرائــدة. كذلك ال ننسى  الناجحة للمؤسسات 
ــنـــاخ عـــمـــل يــســاهــم  دور املـــؤســـســـة فــــي خـــلـــق مـ
ــات الــكــامــنــة  ــانــ ــكــ ــــدرات واإلمــ ــقـ ــ فــــي اكـــتـــشـــاف الـ
ــا ملــا  ــهـ ــدامـ ــتـــخـ لـــلـــمـــرؤوســـني وتـــطـــويـــرهـــا واسـ
املــســتــدام للمؤسسة  الــتــطــور والــنــجــاح  يحقق 
واملـــرؤوســـني عــلــى حــد ســــواء، وذلــــك مــن خــال 
وضع سياسة تضمن تحقيق األدوات األربعة 
ــويــــض، والـــتـــمـــكـــني،  ــفــ ــتــ ــــي إعـــــــــداد الـــــقـــــادة »الــ فـ

والتحفيز، والتدريب على رأس العمل«.

برنامج مرحبا 

املــقــدمــة للموظفني  بــالــبــرامــج  الــخــلــف  وأشـــــاد 
الــجــدد مــثــل بــرنــامــج »مــرحــبــا« الــــذي يتضمن 
األشياء التي يتوجب على املوظف أن يكون على 
درايــة وإملــام بها، وحقوقه وواجباته واللوائح 
الداخلية ونظام الحضور واالنــصــراف، ليكون 

املوظف على دراية وال يقع في املحظورات.
ويشار إلى أن وزارة التنمية اإلداريــة ضاعفت 
تكرار طــرح برنامج املوظفني الجدد »مرحبا« 
لــحــجــم التعيينات  لــيــطــرح 55 مـــرة اســتــجــابــة 

الجديدة بالدولة.

الموازنات المنفردة 
تغطي تدريبات
ال تطــــــرحها 

»التنمية اإلدارية« 
ــارق حــســن الــخــلــف إن املـــوازنـــات  قـــال طــ
ــتـــي  ــيــــة الـ ــــحــــكــــومــ ــلــــجــــهــــات ال ــ املـــــنـــــفـــــردة ل
لـــكـــل جــهــة  ــة  ــيــ ــ ــال املــ خــصــصــتــهــا وزارة 
ــداد  حــكــومــيــة بـــنـــاء عــلــى طــلــبــهــا عــنــد إعــ
الــتــدريــب،  الــبــاب األول فــي جزئية  مــوازنــة 
أتـــاحـــت لــــلــــوزارات إعـــــداد بـــرامـــج داخــلــيــة 
ــة، تــغــطــي  ــ ــدولـ ــ خـــاصـــة وبــــرامــــج خــــــارج الـ
التنمية  الــتــي ال تطرحها وزارة  الــبــرامــج 
اإلداريــة وتكون متخصصة بشكل كبير 
في اختصاص الوزارة والتي من الصعب 

توفير خبير مدرب في هذا املجال.
ــج الـــتـــي تلقى  ــرامـ ــبـ ولـــفـــت إلــــى أنــــه مـــن الـ
التنمية  اهتماما كبيرا مــن جــانــب وزارة 
اإلدارية بناء على تعليمات مجلس الوزراء 
ــبــرامــج الــتــدريــبــيــة املــتــعــلــقــة بخدمة  هـــي ال
الـــجـــمـــهـــور، حــيــث تـــم تــخــصــيــص بــرامــج 
للتعامل مع الجهور وهي في غاية األهمية، 
موجهًا الشكر للمدير العام ملعهد اإلدارة 

العامة عبد العزيز سعد املجلي.

■ طارق الخلف

مصطفى شاهين

تقاريـــــــــر



محليات06
Issue No 1350 - Saturday 11 January 2020

العدد 1350
السبت 16 جمادى األولى 1441 هـ ــ 11 يناير 2020

تدفع باتجاه نشاط حركة السوق.. التقرير األسبوعي لشركة إزدان العقارية:

المدن الجديدة تعزز جودة المنتجات العقارية

السوق القطرية تتجه تدريجيا إلى تبني المدن الذكية

ــبـــوعـــي  ــاري األسـ ــقــ ــعــ ــر الــ ــريـ ــقـ ــتـ قــــــال الـ
الــصــادر عــن إدارة الــتــقــاريــر وأبــحــاث 
الـــعـــقـــاريـــة أن  بـــشـــركـــة إزدان  الــــســــوق 
ظــاهــرة املـــدن الــجــديــدة الــتــي تشهدها 
دولـــــة قــطــر تــســاهــم بــشــكــل فـــعـــال في 
النهوض بــجــودة املنتجات العقارية 
إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، لــيــس على 
ــلــــي فـــحـــســـب بـــــل عــلــى  الــــنــــطــــاق املــــحــ
املستوى اإلقليمي والعاملي، ملا تتمتع 
ــه املــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة الــجــديــدة  بـ
مثل )مــشــيــرب – الــوســيــل – الــلــؤلــؤة ( 
 عن 

ً
مــن بنية تحتية مــتــطــورة، فــضــا

بنية تكنولوجية تؤهلها ألن تصبح 
مــدنــا ذكــيــة مــن طـــراز رفــيــع، ومــا لهذا 
ــواء  ــ ــّعـــال فـــي تــهــيــئــة األجـ مـــن تــأثــيــر فـ
الــتــنــافــســيــة فــي الــســوق املــحــلــيــة نحو 

بناء مجتمعات عمرانية مشابهة. 
املــدن الذكية  ورأى التقرير أن نموذج 
في قطر يتحول تدريجيًا إلى حقيقة 
واقعة مع إطــاق العديد من املشاريع 
العقارية على رأسها )مشيرب ومدينة 
لــوســيــل( حــيــث تــعــرف لــوســيــل بــاســم 
ــر«، فــهــي  ــطــ ــي قــ ــة املــســتــقــبــل فــ ــنـ ــديـ »مـ
مدينة يــجــري تطويرها حاليًا وذات 
بنية تحتية ذكية وتبلغ تكلفتها 45 
املـــشـــروع بيئة  مــلــيــار دوالر، ويـــوفـــر 
تشغيل عالية التقنية تضم شبكات 
االتــصــاالت السلكية والاسلكية بما 

يضمن توفير خدمات متقدمة. 
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن الــعــالــم يتجه 
بــشــكــل مــتــزايــد إلــــى املــــدن الــذكــيــة مع 
تنامي االتجاه إلى دمج التكنولوجيا 
ــارات بــهــدف  ــقـ ــعـ الـ فـــي إدارة  الــرقــمــيــة 
ــات املــــــــدن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــن كــــــــفــــــــاءة عـ ــــسـ ــــحـ تـ
وخــدمــاتــهــا، وفـــي هـــذا اإلطــــار أطلقت 
ــيـــة«،  دولــــــة قـــطـــر مــــبــــادرة »قـــطـــر الـــذكـ
واملعروفة باسم »تسمو« التي تسعى 
ــكـــار  ــتـ لــتــســخــيــر الــتــكــنــولــوجــيــا واالبـ
لــتــعــزيــز الــتــنــوع والــنــمــو االقــتــصــادي 
املــســتــدام وتــحــســن الــخــدمــات العامة 
وجــودة الحياة للمواطنن واملقيمن 

والزوار في قطر.
وعــلــى صعيد حــركــة تـــداول الــعــقــارات 
الــتــي تــم تسجيلها  وحــجــم املبايعات 
الــفــتــرة مــن 29 ديسمبر 2019م  خـــال 
حتى 2 يناير 2020، فقد وثقت إدارة 
الــتــســجــيــل الــــعــــقــــاري بـــــــــوزارة الـــعـــدل 
ــقـــطـــريـــة حـــســـب الـــنـــشـــرة الـــعـــقـــاريـــة  الـ
ــبــــايــــعــــة عـــقـــاريـــة  ــــة 51 مــ ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ األسـ
بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تـــقـــارب 467 مــلــيــون 
ــــت الــعــمــلــيــات  ــــوزعـ ريــــــال تـــقـــريـــبـــًا، وتـ
عــلــى 7 بــلــديــات هـــي: بــلــديــة أم صــال 
والــخــور والــذخــيــرة والــدوحــة والــريــان 
والشمال والظعاين والــوكــرة، شملت 
ــن ومـــبـــانـــي  ــاكــ ــســ أراضـــــــــي فــــضــــاء ومــ
ــتــــخــــدام وأرض فــضــاء  مـــتـــعـــددة االســ
متعددة االستخدام وعمارات سكنية، 
ــة بــأعــلــى  ــ ــــدوحـ واســــتــــأثــــرت بـــلـــديـــة الـ
صـــفـــقـــة مــــن حـــيـــث الـــقـــيـــمـــة مــــن خـــال 
مجمع سكني في منطقة املسيلة على 

مساحة ضخمة تصل إلى 19225 مترًا 
مربعًا، بسعر للقدم املربع وصــل إلى 
882 ريااًل قطريًا، وبإجمالي يصل إلى 

182.5 مليون ريال. 
كــمــا اســتــحــوذت بــلــديــة الـــدوحـــة على 
ثــانــي أعــلــى صــفــقــة مـــن حــيــث القيمة 
مــن خــال قطعة أرض فضاء متعددة 
االستخدامات بمنطقة لوسيل، وذلك 
إلــى 87.7 مليون ريــال،  بقيمة وصلت 

ومساحتها 12541 مترًا مربعًا بسعر 
قــدم 650 ريـــااًل قطريًا، مما ساهم في 
رفــــع الــقــيــمــة اإلجـــمـــالـــيـــة لــلــمــبــايــعــات 
طـــوال األســبــوع فــي الــبــلــديــة، فــي حن 
شــهــدت بــلــديــة أم صـــال أدنــــى صفقة 
عقارية من حيث القيمة لقطعة أرض 
فضاء بمنطقة أم عبيرية على مساحة 
قــدم مــربــع لم  375 مــتــرًا مربعًا بسعر 
يــتــجــاوز 248 ريـــااًل وبقيمة إجمالية 

للصفقة سجلت مليون ريال. 

بلدية الدوحة

ــلــــى نــســبــة  ــة الـــــدوحـــــة أعــ ــلـــديـ ســـجـــلـــت بـ
تــــداول عــقــاري خـــال األســـبـــوع املــاضــي 
ــقـــارات املــبــاعــة  حــيــث وصـــلـــت قــيــمــة الـــعـ
إلــى 286.8 مليون ريـــال أي  فــي البلدية 
الــعــقــارات  مــا نسبته 61% مــن إجــمــالــي 
ــة، فيما  ــتـــداولـــة عــلــى مــســتــوى الــــدولــ املـ
ســجــل مــتــوســط ســعــر الــقــدم املــربــع 818 
ريااًل قطريًا، وذلك من خال 7 مبايعات 
عقارية، موزعة على خمس مناطق هي 
الثمامة واملسيلة وأم غويلينة ولوسيل 

ونجمة. 
وقـــد ســجــل أقـــل ســعــر لــلــقــدم املـــربـــع في 
الــدوحــة 232 ريــااًل قطريًا لقطعة  بلدية 
أرض فــضــاء فـــي مــنــطــقــة الــثــمــامــة على 
مساحة 1001 متر مــربــع بإجمالي 2.5 

مليون ريال.

بلدية الريان
 

الثانية من  احتلت بلدية الريان املرتبة 
حــيــث قــيــمــة الـــعـــقـــارات املـــتـــداولـــة خــال 
األســبــوع والــتــي سجلت قيمة إجمالية 
قــدرهــا 74.4 مليون ريــال أي مــا نسبته 
الــــعــــقــــارات  ــة  ــمـ ــيـ قـ مـــــن إجــــمــــالــــي   %16
املتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة 

على 16 مبايعة عقارية في تسع مناطق 
داخــــل الــبــلــديــة هــي الــعــزيــزيــة، الــغــرافــة، 
اللقطة، املــعــراض، بــوســدرة، بو هامور، 
فريج السودان، وأخيرًا معيذر، في حن 
سجل سعر القدم املربع متوسط سعر 
بلغ 509 رياالت قطرية، ورغم انخفاض 
متوسط سعر القدم نسبيا في البلدية 
إال أنها شهدت عددًا جيدًا من املبايعات 

العقارية. 
وســيــطــرت املــســاكــن عــلــى إجــمــالــي عــدد 
املبايعات العقارية التي تمت في بلدية 
ــبــــوع حــيــث سجلت  ــان خــــال األســ ــريــ الــ
الــتــســجــيــل  الـــعـــقـــاريـــة إلدارة  الــــنــــشــــرة 
الـــعـــقـــاريـــة بــــــــوزارة الــــعــــدل 7 مــبــايــعــات 

عقارية ملساكن. 

بلدية الظعاين
 

جاءت بلدية الظعاين في املرتبة الثالثة 
مـــن حــيــث حــجــم املــبــايــعــات الــتــي جــرت 
خــال األسبوع طبقا للنشرة العقارية، 
حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة 
إجــمــالــيــة فــاقــت 53.1 مــلــيــون ريــــال من 
إجــمــالــي قيمة الــعــقــارات املــتــداولــة على 
مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 11 % 
مــن إجــمــالــي قيمة الــعــقــارات املــتــداولــة، 
مـــوزعـــة عــلــى 10 مــبــايــعــات عــقــاريــة في 
خــمــس مــنــاطــق هـــي: الــصــخــامــة، الــعــب، 
ــرًا  ــيــ ــان جـــنـــيـــحـــات، وأخــ ــ ــريـ ــ أم قــــــــرن، جـ
ســمــيــســمــة، كــمــا ســجــل مــتــوســط سعر 
الـــقـــدم املـــربـــع ســـعـــرًا مــنــخــفــضــًا نسبيا 
وصل إلى 304 رياالت قطرية، وقد كانت 
أعلى صفقة في منطقة جريان جنيحات 
ملجمع سكني على مساحة 9528 مترًا 
مربعًا بسعر قــدم وصــل إلــى 351 ريــااًل 
قــطــريــًا، أي بقيمة إجــمــالــيــة 36 مليون 

ريال. 
وســيــطــرت األرض الــفــضــاء عــلــى أغــلــب 

العمليات التي تم تنفيذها في البلدية 
حـــيـــث ســـجـــلـــت نـــحـــو 6 عـــمـــلـــيـــات بــيــع 
ــاكــــن 3  ــــن ســـجـــلـــت املــــســ ــــي حـ وشـــــــــراء فـ

عمليات فقط. 

بلدية أم صالل

وحــصــلــت بــلــديــة أم صـــال عــلــى املــرتــبــة 
الـــرابـــعـــة مــــن حـــيـــث الــقــيــمــة اإلجــمــالــيــة 
للعقارات املباعة خال األسبوع املاضي 
حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 
26 مليون ريــال تقريبًا، أي ما نسبته 6 
% من إجمالي قيمة العقارات املتداولة 
الــدولــة مــوزعــة على أربــع  على مستوى 
مــنــاطــق هــي الــخــريــطــيــات، أم الــعــمــد، أم 
صال علي، وأخيرا أم عبيرية، وذلك من 
خال 12 مبايعة عقارية، بمتوسط سعر 
لــلــقــدم املـــربـــع بــلــغ 408 ريـــــاالت قــطــريــة، 
وقــد جـــاءت أغــلــب العمليات على هيئة 
مساكن حيث سجلت البلدية 9 صفقات 
ملساكن، في حن سجلت األرض الفضاء 
ثــاث عمليات فــقــط، ولــم يتم تـــداول أي 

شكل من أشكال العقارات األخرى. 

بلدية الوكرة

جاءت بلدية الوكرة في املرتبة الخامسة 
ــقـــات الـــعـــقـــاريـــة الــتــي  ــفـ ــيـــث الـــصـ مــــن حـ
الــعــقــاريــة  لــلــنــشــرة  تـــم تسجيلها طــبــقــًا 
الــصــادرة عــن إدارة التسجيل العقاري 
ــداوالت عــقــاريــة  ــ ــوزارة الــعــدل بقيمة تـ ــ بـ
بلغت 21.1 مليون ريــال تقريبًا، أي ما 
نسبته 4 % من إجمالي قيمة العقارات 
ــــع صــفــقــات  املــــتــــداولــــة مــــوزعــــة عـــلـــى أربــ
ــة فـــقـــط واقـــتـــســـمـــتـــهـــا املـــســـاكـــن  ــاريــ ــقــ عــ
بــواقــع عمليتن لكل  الــفــضــاء  واألرض 
مــنــهــا، كــمــا اســتــحــوذت مــنــطــقــة الــوكــيــر 
على إجمالي الصفقات، بمتوسط سعر 
للقدم املربع وصل إلى 294 ريااًل قطريًا، 
وكانت أعلى صفقة لقطعة أرض فضاء 

بإجمالي 15 مليون ريال. 

بلدية الشمال

احتلت بلدية الشمال املرتبة السادسة 
مــن حيث قيمة الــعــقــارات املــبــاعــة خال 
األسبوع حيث سجلت النشرة العقارية 
الـــعـــقـــاري، مـــن خــال  الــتــســجــيــل  إلدارة 
إبــــــرام صــفــقــة واحــــــدة فــقــط فـــي منطقة 
أبــا الظلوف ملسكن على مساحة 1140 
مــتــرًا مــربــعــًا بسعر لــلــقــدم املــربــع وصــل 
إلــى 236 ريـــااًل قطريًا أي بإجمالي 2.9 

مليون ريال. 

بلدية الخور والذخيرة

الــخــور والذخيرة  وأخــيــرًا جــاءت بلدية 
والتي سجلت مبايعة واحدة فقط أيضا 
الــخــور  لقطعة أرض فــضــاء فــي منطقة 
عــلــى مــســاحــة 1358 مــتــرًا مــربــعــًا بسعر 
قدم متدني وصل إلى 178 ريــااًل قطريًا 

فقط، أي بإجمالي 2.6 مليون ريال.

467 مليون ريال إجمالي 

تداوالت العقار خالل 
األسبوع األول من 2020 

الدوحة تستحوذ 
على 61 % من إجمالي 

قيمة الصفقات العقارية 
خالل األسبوع

الدوحة -
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مدعومة بانحسار توترات الشرق األوسط

األسهم األوروبية تواصل صعودها 
والدوالر يقترب من أعلى مستوياته

ارتـــفـــعـــت األســــهــــم األوروبــــــيــــــة أمـــــس مــع 
اســتــمــرار تــعــزز األســـهـــم الــعــاملــيــة بفضل 
خفض التصعيد في التوترات العسكرية 
بـــن الــــواليــــات املــتــحــدة وإيـــــــران، وارتــفــع 
املــــؤشــــر ســـتـــوكـــس 600 األوروبــــــــــي 0.3 
بــاملــئــة، ومـــن املــرجــح أن يــســجــل مكاسب 
مــتــوســطــة بــعــد بــدايــة صــعــبــة لــأســبــوع، 
نــتــيــحــة املــــخــــاوف مـــن صـــــراع شـــامـــل في 
الــشــرق األوســــط. لكن انــحــســار الــتــوتــرات 
وأنباء اتفاق التجارة الصيني األمريكي 
ساعدت املؤشر اإلقليمي ليالمس ذروة 

قياسية أمس األول.
وكــانــت أســهــم الــســفــر والــتــرفــيــه األفــضــل 
تـــقـــودهـــا مــكــاســب ألســـهـــم شــركــات  أداء، 
الــطــيــران الــرئــيــســيــة مــع اســتــمــرار تــراجــع 
أسعار النفط، إذ يتحول التركيز صوب 
ــاع مــــخــــزونــــات الــــخــــام واملـــنـــتـــجـــات  ــ ــفـ ــ ارتـ
بالواليات املتحدة. ونزل سهم سوبردراي 
الــبــريــطــانــيــة لـــأزيـــاء 24 بــاملــئــة بــعــد أن 
أعــلــنــت عـــن مــبــيــعــات بــاهــتــة ملــوســم عيد 
امليالد وحذرت من أرباح سنوية ضعيفة.

ــعـــت األســـهـــم الــيــابــانــيــة أمــــس مع  ــفـ وارتـ
زيادة الطلب على األصول عالية املخاطر، 
مدعومة بتراجع التوترات الدبلوماسية 
ــــال أن يــعــزز  ــآمـ ــ ــرق األوســـــــط وبـ ــشــ ــي الــ فــ
مـــا يــســمــى بــاتــفــاق املــرحــلــة 1 الــتــجــاري 
بـــن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة والـــصـــن أربــــاح 
الشركات. وأغلق املؤشر نيكي القياسي 
مرتفعا 0.47 باملئة إلى 23850.57 نقطة. 
وصعد املؤشر 0.82 باملئة في أسبوع من 
التقلبات عندما أحدث هجوم صاروخي 
إيـــرانـــي يـــوم األربـــعـــاء عــلــى الـــقـــوات التي 
تقودها الواليات املتحدة في العراق هزة 

بأسواق املال العاملية.
ــر  ــ ــديـ ــ وقــــــــــــــال شـــــــوســـــــوكـــــــي يـــــــــــامـــــــــــادا، مـ
استراتيجية الصرف األجنبي واألسهم 
الـــيـــابـــانـــيـــة فــــي مـــيـــريـــل لـــيـــنـــش الـــيـــابـــان 
ــة، »بـــبـــســـاطـــة، املـــخـــاطـــر  ــيــ ــالــ لـــــــــأوراق املــ
الــجــيــوســيــاســيــة ال يــكــون تــأثــيــرهــا على 
األســـــواق املــالــيــة لــلــمــدى الــطــويــل.. كانت 
هــنــاك بــعــض املــخــاطــر لــلــتــوقــعــات الــعــام 
املــاضــي، مــثــل خـــالف الــتــجــارة، لــكــن هــذه 
الــعــوامــل غــيــر قــائــمــة هـــذا الــعــام. ال مبرر 
لبيع األصــول عالية املخاطر، وهو شيء 
جيد لأسهم. أتوقع أن يرتفع نيكي إلى 

25 ألف نقطة بنهاية مارس.«
وكان أكبر الرابحن بالنسبة املئوية سهم 
لـــآالت الصناعية بصعوده  ــــش.آي  آي.اتـ
5.14 باملئة، ثم سكرين هولدنجز ملعدات 
املــــوصــــالت وزاد 4.05  ــبــــاه  تــصــنــيــع أشــ
بــاملــئــة وســيــفــن آنـــد آي ملــتــاجــر الــتــجــزئــة 
ــــي املـــقـــابـــل،  ــئــــة. فـ ــــع 3.7 بــــاملــ ــفـ ــ الـــــــذي ارتـ
تـــراجـــعـــت أســـهـــم فـــاســـت لــلــتــجــزئــة 2.78 
بــاملــئــة وتــشــوبــو لــلــطــاقــة الــكــهــربــيــة 2.35 
باملئة وإيــســوزو للسيارات 1.92 باملئة. 
وارتـــفـــع املــؤشــر تــوبــكــس األوســــع نطاقا 
الــيــوم.  نــقــطــة  إلـــى 1735.16  بــاملــئــة   0.35
وعلى مدار األسبوع، بلغت مكاسبه 0.80 

باملئة.
ــة لـــــوول  ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ وفـــتـــحـــت املــــــؤشــــــرات الـ
ستريت عند مستويات قياسية مرتفعة 

أمس مدفوعة بأسهم التكنولوجيا، لكن 
بــيــانــات أظـــهـــرت تــبــاطــؤ نــمــو الــوظــائــف 
املــحــلــيــة بــأكــثــر مــن املــتــوقــع فــي ديسمبر 
تكبح تحقيق املزيد من املكاسب. وارتفع 
املؤشر داو جونز الصناعي 20.62 نقطة 
إلــى 28977.52  أو مــا يــعــادل 0.07 باملئة 
نقطة. وصعد املؤشر ستاندرد آند بورز 
500 بــمــقــدار 7.11 نــقــطــة أو 0.22 باملئة 
إلى 3281.81 نقطة. وزاد املؤشر ناسداك 
املجمع 29.52 نقطة أو 0.32 باملئة إلى 

9232.95 نقطة.
وفــــي أســــــواق الـــعـــمـــالت الـــعـــاملـــيـــة، ارتــفــع 
ــلـــى مـــســـتـــوى فــي  الــــــــدوالر األمـــريـــكـــي ألعـ
أســـبـــوعـــن أمـــــس ويـــمـــضـــي عـــلـــى مــســار 
ــــي فــي  ــــوعـ ــبـ ــ ــيـــق أكـــــبـــــر مـــكـــســـب أسـ ــقـ ــحـ تـ
شـــهـــريـــن، بـــدعـــم مـــن انـــحـــســـار الـــتـــوتـــرات 
الــجــيــوســيــاســيــة بـــن الــــواليــــات املــتــحــدة 
وإيران، بينما تجاهل املستثمرون تقرير 
الــوظــائــف فـــي الــقــطــاعــات غــيــر الــزراعــيــة 
ــــذي جــاء  األمــريــكــيــة لــشــهــر ديــســمــبــر والــ
أضعف من التوقعات. ومــن املستبعد أن 
تــؤدي البيانات الضعيفة للوظائف في 
الــواليــات املــتــحــدة، والــتــي تعقب سلسلة 
ــام االقــتــصــاديــة الــقــويــة، إلـــى أن  ــ مــن األرقـ
يـــغـــيـــر مـــجـــلـــس االحـــتـــيـــاطـــي االتــــحــــادي 
)البنك املركزي األمريكي( موقفه املحايد 

حاليا.
ــلـــص الــــــــدوالر بــالــفــعــل مــكــاســبــه بــعــد  وقـ
بيانات الوظائف، لكنه بوجه عام مستقر 
خالل الجلسة. وأظهرت بيانات أمريكية 
زيـــادة عــدد الوظائف فــي القطاعات غير 
الــــزراعــــيــــة 145 ألـــــف وظـــيـــفـــة فــــي الــشــهــر 
املـــاضـــي، بــمــا يــقــل عـــن تــوقــعــات الــســوق 
ألــفــا. وجــرى تعديل بيانات  البالغة 164 

ظهر تراجعا في عدد 
ُ
أكتوبر ونوفمبر لت

الوظائف التي جرت إضافتها بواقع 14 
كــر فــي التقرير السابق. ووفــر 

ُ
ألفا عما ذ

االقــتــصــاد 2.1 مليون وظيفة فــي 2019، 
وهو أقل من 2.7 مليون في 2018.

واألكــثــر أهمية، أن ارتــفــع متوسط األجــر 
فــي الــســاعــة ثــالثــة ســنــتــات أو 0.1 باملئة 
فقط بعد أن زاد 0.3 باملئة فــي نوفمبر، 
ارتــفــاعــا بنسبة  وكــانــت األســــواق تتوقع 
0.3 بــاملــئــة، ومــقــابــل ســلــة مـــن الــعــمــالت، 
الـــدوالر 0.1 باملئة اليوم إلى  ربــح مؤشر 
97.50، مما يصل بإجمالي مكاسبه هذا 
بــاملــئــة، متجها صوب  إلــى 0.7  األســبــوع 
تحقيق أكبر زيــادة أسبوعية منذ أوائــل 
نــوفــمــبــر، وخـــــالل الــجــلــســة، بــلــغ مــؤشــر 
الــدوالر أعلى مستوى في أسبوعن عند 

.97.584
وارتفع الدوالر أيضا على نحو متواضع 
مــقــابــل الـــن الـــذي ُيعتبر مـــالذا آمــنــا إلــى 
يـــن بــعــد أن المــــس ذروة أربــعــة   109.58
ــلـــســـة. كـــمـــا صــعــدت  أســـابـــيـــع خـــــالل الـــجـ
العملة األمريكية 0.2 باملئة مقابل الفرنك 
السويسري إلى 0.9748. وتشير الخسائر 
الـــن والــفــرنــك السويسري  الــتــي تكبدها 
إلـــى تــبــدد املـــخـــاوف بــشــأن وقــــوع صــراع 
وشيك بن الواليات املتحدة وإيران. وقال 
ريكاردو ايفانجليستا كبير املحللن لدي 
أكــتــيــف تــريــدرز »الــقــوة الــدافــعــة لصعود 
ــــوع كــــانــــت تـــراجـــع  ــبــ ــ الـــــــــــدوالر هــــــذا األســ
التوترات في الشرق األوســط فيما تمنح 
الــصــادرة فــي اآلونــة  البيانات األمريكية 
األخيرة أيضا املستثمرين مجاال إضافيا 
لـــلـــتـــفـــاؤل«. كــمــا نــــزل الـــيـــورو 0.1 بــاملــئــة 

مقابل الدوالر إلى 1.1100 دوالر.

عواصم - رويترز:

للوظائف في  للتوقعات  الذهب أمس مدعوما ببيانات مخيبة  ارتفع 
الشرق  التوترات في  الزراعية األمريكية، لكن تراجع  القطاعات غير 
ــول املــرتــفــعــة املــخــاطــر يكبح  ــط الـــذي عـــزز اإلقـــبـــال عــلــى األصــ األوســ
مكاسب املعدن األصفر، وأظهرت بيانات من وزارة العمل األمريكية 
السعر  املتوقع في ديسمبر، وارتفع  الوظائف بأكثر من  تباطؤ نمو 
إلــى 1555.68 دوالر لألوقية )األونــصــة(.  للذهب 0.2 باملئة  الــفــوري 
وصــعــدت عــقــود الــذهــب األمــريــكــيــة اآلجــلــة 0.2 باملئة إلــى 1556.70 

دوالر.
وتراجعت أسعار الذهب حتى اآلن نحو أربعة باملئة من أعلى مستوى 
األربــعــاء  يــوم  والـــذي بلغته  فــي سبع ســنــوات عند 1610.90 دوالر 
التوترات بشأن نشوب صــراع أوســع نطاقا في الشرق  مع انحسار 
األوســط، وكان مجلس النواب األمريكي أقر يوم الخميس قرارا ملنع 
ترامب من أخذ مزيد من اإلجــراءات العسكرية بحق إيــران. وتعرض 
املعدن النفيس، وهو من أصول املالذ اآلمن، ملزيد من الضغوط جراء 

ارتفاع الدوالر الذي يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في شهرين.
وفـــي املـــعـــادن الــنــفــيــســة األخـــــرى، تـــراجـــع الـــبـــالديـــوم 0.5 بــاملــئــة إلــى 
2117.32 دوالر لألوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 2149.50 
دوالر في الجلسة السابقة بفعل قيود على املعروض. ويتجه املعدن 
لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ منتصف يونيو ، بصعوده نحو 
سبعة باملئة حتى اآلن. وتقدمت الفضة 1.1 باملئة إلى 18.09 دوالر 

لألوقية. وزاد البالتني 1.1 باملئة إلى 977.04 دوالر.

قال بنك أوف أمريكا أمس إن املستثمرين ضخوا 23.2 مليار دوالر 
في صناديق السندات، وهو مبلغ قياسي، على مدار األسبوع املنتهي 
ــعـــاء، إذ اســتــأثــرت الــســنــدات األعــلــى جـــودة بنصيب األســد  يـــوم األربـ
التوترات اإليرانية  التدفقات في أسبوع شهد تصعيدا حــادا في  من 
األمريكية. وقال بنك أوف أمريكا في تقرير يحلل بيانات من إي.بي.
الـــدرجـــة االســتــثــمــاريــة استقطبت  مــن  الــســنــدات  إف.آر إن صــنــاديــق 
أكبر تدفقات على اإلطــالق، بينما استقبلت  14.1 مليار دوالر، وهي 
السندات البلدية 2.3 مليار دوالر. وأثــار التوتر بني واشنطن وطهران 
على خلفية قتل القائد العسكري اإليراني قاسم سليماني صعودا في 
املــوارد في عامني،  أكبر تدفق على صناديق  إلــى  النفط وأدى  أسعار 
الــوقــت نفسه،  الطاقة 300 مليون دوالر. فــي  إذ استقطبت صناديق 
خسرت صناديق األسهم 500 مليون دوالر. وعانت األسهم األوروبية 

من أكبر نزوح في 14 أسبوعا وبقيمة بلغت 1.7 مليار دوالر.

قــراءة أضعف  املتحدة  الــواليــات  الجملة في  سجلت مخزونات 
من التقديرات األولية في نوفمبر في ظل أكبر زيادة للمبيعات 
فــي ثمانية أشــهــر، مما يشي بــأن اســتــثــمــارات املــخــزونــات قد 
تؤثر سلبا على النمو االقتصادي في الربع الرابع. وقالت وزارة 
التجارة أمس إن مخزونات الجملة هبطت 0.1 باملئة في نوفمبر 

كر في التقرير السابق.
ُ
وليست مستقرة كما ذ

وزاد مكون مخزونات الجملة الداخل في حساب الناتج املحلي 
اإلجــمــالــي 0.1 بــاملــئــة فــي نــوفــمــبــر، وتــســارعــت وتــيــرة تكوين 
املــخــزونــات عــن الــربــع الثالث مــن 2018 وحتى الــربــع األول من 
الثاني والثالث.  الربعني  للتباطؤ في  التحول  2019، وذلــك قبل 
وتقديرات النمو للربع الرابع مرتفعة عند معدل يبلغ 2.5 باملئة.

ارتفاع أسعار الذهب 
باألسواق العالمية

صناديق السندات 
تستقطب تدفقات قياسية

تراجع مخزونات 
الجملة األمريكية

3.5 % معدل البطالة األمريكي
تباطأ نمو الوظائف األمريكية بأكثر من املتوقع في ديسمبر، 
لكن وتــيــرة التوظيف التـــزال كافية وزيـــادة للبقاء على الطريق 
الصحيح صــوب أطـــول نمو اقــتــصــادي فــي الــتــاريــخ بــالــرغــم من 
زيادة التراجع في قطاع الصناعات التحويلية الذي تضرر بفعل 
خالفات التجارة. وأظهر التقرير الشهري لوزارة العمل األمريكية 
الذي يحظى بمتابعة وثيقة أمس أيضا استقرار معدل البطالة 
قرب أدنــى مستوى في خمسن عاما عند 3.5 باملئة. وانخفض 
مقياس أوسع نطاقا للبطالة إلى مستوى منخفض قياسي عند 
6.7 باملئة الشهر املاضي، وذلــك بالرغم من تراجع الــزيــادات في 

األجور.
ــن غــيــر املـــرجـــح أن يــغــيــر الــتــقــريــر تــقــيــيــم مــجــلــس االحــتــيــاطــي  ومــ
ــأن االقــتــصــاد والــســيــاســة  االتـــحـــادي )الــبــنــك املـــركـــزي األمــريــكــي( بـ
ــر املـــســـح الــحــكــومــي  ــهــ ــد«. وأظــ ــيــ الـــنـــقـــديـــة كــلــيــهــمــا فــــي »وضــــــع جــ
لــلــمــؤســســات أن عـــدد الــوظــائــف فــي الــقــطــاعــات غــيــر الــزراعــيــة زاد 

ألــف وظيفة الشهر املــاضــي، فيما تراجعت الوظائف  بمقدار 145 
بقطاع التصنيع بعد أن كــانــت قــد زادت فــي نوفمبر بفعل عــودة 
نحو 46 ألف عامل إنتاج إلى العمل في جنرال موتورز بعد إضراب. 
ودعمت درجات حرارة أكثر اعتداال من املعتاد في ديسمبر كانون 

األول التوظيف في مواقع البناء.
وكـــان اقــتــصــاديــون استطلعت رويــتــرز آراءهـــم توقعوا زيـــادة 164 
ألـــف وظــيــفــة فـــي ديــســمــبــر، ويـــلـــزم خــلــق 100 ألـــف وظــيــفــة تقريبا 
شهريا ملواكبة النمو في عدد السكان في سن العمل، وجرى تعديل 
الــوظــائــف التي  بيانات أكتوبر ونوفمبر لتظهر تراجعا فــي عــدد 
كــر في التقرير السابق. ووفر 

ُ
جــرت إضافتها بواقع 14 ألفا عما ذ

االقتصاد 2.1 مليون وظيفة في 2019، وهو أقل من 2.7 مليون في 
2018. لكن تقلص الــفــجــوة بــن الــعــرض والــطــلــب فــي ســوق العمل 
لم يتمخض عن تضخم قــوي في األجـــور. وزاد متوسط األجــر في 
الساعة ثالثة سنتات أي ما يعادل 0.1 باملئة بعدما زاد 0.3 باملئة 
في نوفمبر، وفي االثني عشر شهرا املنتهية في ديسمبر صعدت 

األجور 2.9 باملئة بعد ارتفاعها 3.1 باملئة في نوفمبر.

واشنطن - رويترز:
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روسيا تعتزم استثمار نصف مليار دوالر 
لدعم صناعة النفط والغاز

النفط ينزل إلى 65 دوالرا للبرميل

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، أمس إن 
بالده تعتزم ضخ استثمارات بأكثر من 30 مليار روبل )490 مليون 
دوالر( لدعم صناعة النفط والغاز حتى 2024، وأضاف مانتوروف 
في تصريحات أوردتــهــا وكالة »تــاس« الروسية: »وفقا للتقديرات 
الــدعــم الحكومي لتطوير مــعــدات النفط والــغــاز  األولــيــة، فــإن حجم 

حتى عام 2024، سيصل أكثر من 30 مليار روبل«.
ووفقا للوزير الروسي، بحلول نهاية 2020، سوف تنخفض حصة 
إلــى 43 باملئة. وأشــار  املعدات املستوردة في صناعة النفط والغاز 
ــان مــســتــوى االعــتــمــاد عــلــى الــــــواردات فــي صناعة  ــه فــي 2014، كـ أنـ

النفط والغاز ككل 60 باملئة. وأوضــح مانتوروف أن حصة املعدات 
إلــى 45 باملئة،  لــزيــادة اســتــخــراج النفط، انخفضت اآلن  املــســتــوردة 
ومــعــدات تكرير النفط إلــى 43 باملئة، ومــعــدات االستكشاف إلــى 30 

باملئة.
وروســـيـــا مـــن أكــبــر الـــــدول املــنــتــجــة لــلــنــفــط والـــغـــاز فـــي الـــعـــالـــم، وال 
تـــزال تعتمد على صــــادرات الــطــاقــة، رغــم الــجــهــود املــبــذولــة لتنويع 
اقتصادها. وفــي 2018، ارتفعت صــادرات روسيا من النفط بنسبة 
2.9 باملئة على أساس سنوي، إلى 260.2 مليون طن )1.899 مليار 
برميل(، وفق بيانات رسمية. ونهاية العام نفسه، ارتفعت صادراتها 
من الغاز بنسبة 4.9 باملئة على أساس سنوي، إلى 220.6 مليار متر 

مكعب.

نزل النفط صوب 65 دوالرا للبرميل أمس، إذ 
انحسرت التوترات في الشرق األوسط بشأن 
إيران في الوقت الحالي ويركز املستثمرون 
ــفـــاع مــخــزونــات الـــواليـــات املــتــحــدة  عــلــى ارتـ
ــرات أخــــــرى عـــلـــى وفــــــرة اإلمـــــــــدادات،  ــ ــــؤشـ ومـ
وردت إيران على ضربة أمريكية قتلت قائدا 
الثالث من يناير  عسكريا إيرانيا كبيرا في 
بــهــجــوم صـــاروخـــي عــلــى قــاعــدتــني جويتني 
ــوات أمــريــكــيــة لم  ــ عــراقــيــتــني تــســتــضــيــفــان قـ
يــســفــر عـــن أي خــســائــر بـــشـــريـــة. لــكــن قــائــدا 
ــالـــحـــرس الــــثــــوري قـــــال إن إيـــــــران ســتــنــفــذ  بـ

»انتقاما أشد« قريبا.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة 
فــي الــنــفــط »قـــد تــكــون أعــمــال الــقــتــال انتهت 
في الوقت الراهن، لكن مخاطر الصراع على 
املدى الطويل لم تنته بأي حال من األحوال، 
ــدادات في  ــك، خــطــر تــعــطــل اإلمـــــ فـــي ضـــوء ذلــ

الشرق األوسط قائم بشكل كبير جدا.«
وانخفض خام القياس العاملي برنت 27 سنتا 
إلى 65.10 دوالر للبرميل، ليتجه صوب أول 
تراجع أسبوعي له في ستة أسابيع، بخسائر 
فاقت األربعة باملئة. ونزل خام غرب تكساس 
الوسيط األمريكي 33 سنتا إلى 59.23 دوالر. 
ومما عــزز الضغط، أظهرت بيانات حكومية 
أمــريــكــيــة أمـــس تــبــاطــؤ نــمــو الــوظــائــف بأكثر 
مــن املتوقع فــي ديسمبر، وبــرنــت حاليا دون 

ــتـــواه قـــبـــل الـــضـــربـــة الـــجـــويـــة األمــريــكــيــة  مـــسـ
الــقــائــد العسكري اإليــرانــي قاسم  الــتــي قتلت 

سليماني في الثالث من يناير.
لكن ليس هناك أي تعطل في إنتاج الشرق 
الــتــوتــرات وأفـــادت  األوســـط نتيجة لتنامي 
مــــــؤشــــــرات أخـــــــــرى هـــــــذا األســــــبــــــوع بــــوفــــرة 
ــدادات، وقــالــت إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة  ــ ــ اإلمـ
األمريكية يوم األربعاء إن مخزونات الخام 
في الواليات املتحدة زادت األسبوع املاضي 
بواقع 1.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات 
فــي اســتــطــالع رأي أجــرتــه رويــتــرز  محللني 
بانخفاض 3.6 مليون برميل. وقال مسؤول 
تــنــفــيــذي بــقــطــاع الــنــفــط يــعــمــل مـــن الــيــابــان 

لرويترز »اإلمدادات هناك كثيرة جدا«.

الطلب الهندي على النفط يتجاوز الصين

قــالــت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة أمـــس إن 
نمو طلب الهند على النفط سيتجاوز 
الــعــقــد، مما  الــصــني بــحــلــول منتصف 
يـــرشـــح الـــبـــلـــد ملـــزيـــد مــــن اســـتـــثـــمـــارات 
املــصــافــي لــكــن يــجــعــلــه أكــثــر انــكــشــافــا 
عــلــى مــخــاطــر تــعــطــل إمــــــدادات الــشــرق 
األوسط، وقالت الوكالة إن من املتوقع 
أن يــبــلــغ الــطــلــب الــهــنــدي عــلــى الــنــفــط 
ســـتـــة مـــاليـــني بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا بــحــلــول 
2024 من 4.4 مليون برميل يوميا في 
2017، لكن مــن املتوقع أيضا أن يزيد 
اإلنــتــاج املحلي زيــادة طفيفة فحسب، 
ــتـــمـــاد عــلــى واردات  مــمــا ســيــزيــد االعـ

الخام.
املـــديـــر التنفيذي  بـــيـــرول،  فــاتــح  ــال  وقــ
ــة الـــــطـــــاقـــــة، فــــــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ لـ
لرويترز »نــرى الهند محركا رئيسيا 
بـــال ريــــب لــنــمــو الــطــلــب عــلــى الــنــفــط،« 
ــاف أن نــمــو طــلــب نــيــودلــهــي  لــكــنــه أضــ
قــلــيــال، تمشيا مــع تباطؤ  يــتــبــاطــأ  قــد 
النمو االقتصادي العاملي. ومن املرجح 
أن يتراجع نمو الطلب الصيني قليال 
عن الهند بحلول منتصف العقد، وفقا 
لــتــقــديــرات وكـــالـــة الــطــاقــة املــعــلــنــة في 

نوفمبر، لكن الفجوة ستزداد تدريجيا 
بعد ذلك.

وقـــالـــت وكـــالـــة الــطــاقــة فـــي تــقــريــر عن 
سياسات الطاقة الهندية »االقتصاد 
ــيـــزداد انكشافا  الــهــنــدي منكشف وسـ
ــعــــروض  ــر تـــعـــطـــيـــالت املــ ــاطـ ــلـــى مـــخـ عـ
والضبابية الجيوسياسية وتقلبات 
ــار الــــنــــفــــط.« وتـــــجـــــاوزت أســـعـــار  ــعــ أســ
لــلــبــرمــيــل هــذا  بـــرنـــت 70 دوالرا  خــــام 

ــرات  ــوتــ ــتــ ــــوع بـــفـــعـــل تـــنـــامـــي الــ ــبــ ــ األســ
الجيوسياسية بالشرق األوســط، مما 
ضــغــط عــلــى األســـــــواق الــنــاشــئــة مثل 
الــهــنــد. ونــيــودلــهــي شـــديـــدة االعــتــمــاد 
عــلــى إمـــــــدادات نــفــط الـــشـــرق األوســــط، 
ــويـــني،  ــيـ شـــأنـــهـــا شـــــأن نـــظـــرائـــهـــا اآلسـ

والعراق أكبر مورد للخام لها.
وتستورد الهند، ثالث أكبر مستهلك 
للنفط في العالم بعد الصني والواليات 

املــتــحــدة، 80 بــاملــئــة مـــن احــتــيــاجــاتــهــا 
الــنــفــطــيــة، مــنــهــا 65 بــاملــئــة مــن الــشــرق 
األوســــط عــبــر مضيق هــرمــز، حسبما 
ذكــرتــه وكــالــة الــطــاقــة. وقــالــت الــوكــالــة، 
التي تنسق السحب من االحتياطيات 
الـــبـــتـــرولـــيـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــدول 
ــطـــوارئ، إن من  املــتــقــدمــة فــي أوقــــات الـ
املهم أن تتوسع الهند في مخزوناتها.
والـــهـــنـــد رابـــــع أكـــبـــر مـــكـــرر لــلــنــفــط في 

العالم ومــصــدر صــاف للوقود املكرر، 
ــزل. وتــعــتــزم  ــ ــديـ ــ الســيــمــا الــبــنــزيــن والـ
زيـــادة طاقتها التكريرية إلــى حوالي 
ثمانية مــاليــني برميل يوميا بحلول 
2025 مــن نحو خمسة مــاليــني برميل 
الــحــالــي. لكن وكالة  الــوقــت  يوميا فــي 
الــطــاقــة الــدولــيــة تــتــوقــع ارتـــفـــاع طاقة 
التكرير الهندية إلى 5.7 مليون برميل 
بـــحـــلـــول 2024، مـــمـــا يــجــعــل  يـــومـــيـــا 
»الهند سوقا مغرية جدا الستثمارات 

املصافي«.
الــوقــود 0.1  وتــراجــع طلب الهند على 
بــاملــئــة فــي ديــســمــبــر مــقــارنــة مــع نفس 
ــام الـــســـابـــق. وأظـــهـــرت  ــعـ الــشــهــر مـــن الـ
بيانات من خلية التخطيط والتحليل 
الــبــتــرولــي الــتــابــعــة لــــــوزارة الــنــفــط أن 
إجمالي استهالك الوقود، وهو مؤشر 
للطلب على النفط، بلغ إجماال 18.79 
مــلــيــون طـــن. وزادت مبيعات البنزين 
3.2 بــاملــئــة عــن نــفــس الــفــتــرة قــبــل عــام 
إلــى 2.47 مليون طــن. ونمت مبيعات 
غـــاز الــطــهــي، أو غـــاز الــبــتــرول املــســال، 
9.1 باملئة إلى 2.36 مليون طن، بينما 
إلــى  نــزلــت مبيعات النفتا 5.5 بــاملــئــة 
1.23 مليون طن. وهبط استخدام زيت 

الوقود 12.2 باملئة في ديسمبر.

بحلول منتصف 
العقد الجاري

نيودلهي - رويترز:

طالب بدعم خارجي عاجل

رياض سالمة: ال إفالس 
للمصارف في لبنان

قال حاكم مصرف لبنان املركزي رياض سالمة إن املصارف 
الــبــالد  لــكــن  آمــنــة  الـــودائـــع  اللبنانية ال تــعــانــي إفــالســا وإن 
الراهنة،  بحاجة للدعم الخارجي النتزاع نفسها من األزمــة 
وتجيء تصريحات سالمة الخميس وسط أزمة مالية عميقة 
هزت الثقة في البنوك. وفي حديث إلى تلفزيون )إم.تي.في( 
بـــأول تصريحات مطولة منذ قــرابــة شهرين،  أدلـــى ســالمــة 
وقال إن قطر أبدت استعدادا ملد يد العون للبنان الذي يواجه 
نقصا حادا في الدوالر وأسوأ أوضاع اقتصادية منذ الحرب 

األهلية التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990.
وقــال »العمل على تأمني استمرارية التمويل للبنان ليس 
أمــرا سهال، ولبنان بحاجة لدعم خــارجــي«. ومنذ استقالة 
ــة الـــــــــوزراء فــــي 29 أكـــتـــوبـــر فــي  ســـعـــد الـــحـــريـــري مــــن رئــــاســ
مواجهة احتجاجات غير مسبوقة على النخبة في البالد، 
أخفق لبنان في تشكيل حكومة جديدة أو دفع اإلصالحات 

املطلوبة للحصول على دعم خارجي.
وتعهد املانحون األجــانــب بتقديم 11 مليار دوالر لتمويل 
مــشــروعــات فـــي لــبــنــان عـــام 2018، لــكــنــهــم عــلــقــوا ذلـــك على 
تنفيذ إصالحات اقتصادية أّجلتها بيروت منذ فترة طويلة 
وأخفقت أحيانا في تنفيذها، وقــال سالمة إن التمويل قد 
املــانــحــني األجــانــب ودول الخليج العربية  يــأتــي مــن هـــؤالء 
وإن التواصل مع صندوق النقد الدولي يقتصر حتى اآلن 
اللبنانية لم تجر  على الدعم الفني. وتابع قائال إن الدولة 
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ملعرفة الشروط التي 

سيضعها.
وسعيا لطمأنة املودعني الذين تضرروا من القيود الصارمة 
عــلــى رأس املــــال مــنــذ تــفــجــر االحـــتـــجـــاجـــات، قـــال ســالمــة إن 
املصرف املركزي لديه سيولة حجمها 31 مليار دوالر وإنه 
مستعد للتدخل لتأمني السيولة املطلوبة لــدى املــصــارف. 
وأضــاف »الطلب على العملة الورقية مرتفع جدا ومصرف 
أمـــوال املــصــارف، واملــصــارف تتعاطى مع  لبنان ال يحتجز 
الـــزبـــائـــن بــالــطــريــقــة الـــتـــي تـــراهـــا مــنــاســبــة«. ومـــضـــى قــائــال 
ــع فـــي الــقــطــاع املــصــرفــي مــؤّمــنــة واملــــركــــزي حــاضــر  »الــــودائــ

لتأمني السيولة للمصارف«.
وقال »ما في انهيار. اليوم البنك املركزي أعلن بشكل واضح 
أننا نحن سنلبي السيولة املطلوبة للمصارف بالعملتني 
وهذا أمر استثنائي أن نلبي أيضا بالدوالر.. أكيد اشترطنا 
لــلــمــصــارف ال يــجــري تحويله إلــى  الـــذي نعطيه  ــدوالر  الــ أن 
الــخــارج وإال يصبح احتياطي مصرف لبنان كله بالبنوك 
الخارجية. هذا األمر يجعلنا نؤكد أنه ليس هناك إفالس ألي 

مصرف«. وأضاف »السيولة موجودة ومتوفرة«.

بيروت - رويترز:

موسكو - األناضول:

لندن - رويترز:

مع انحسار توترات الشرق األوسط
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 فرانكلين روزفلت

مديرة اإلستراتيجيات الكلية بشركة »دي إتش فاند مانجمنت كو 
ليميتد« االستثمارية - موقع »كايكسني جلوبال« العاملي

مرحلة التعافي المؤقت

الثالثي« الخاصة بالتغيرات التي تحدث في أسعار الفائدة 
النقدية  على املدى القصير، يمكننا أن نرى أن السياسات 
حـــول الــعــالــم قـــد تـــراخـــت مــنــذ أكــثــر مـــن عــــام. والــتــأثــيــرات 
النقدية ظهرت بالفعل بعد  السياسة  الناجمة عن تيسير 
طـــول انــتــظــار، لــتــقــود بــذلــك إلـــى تــعــافــي أفــضــل مــن املتوقع 
املتقدمة  في مؤشرات مديري املشتريات في االقتصادات 

والناشئة.
ثانيا الهيكل االئتماني املتغير ومبيعات السندات ألغراض 

خاصة والتي جاءت مبكرا عن موعدها املحدد، من املمكن 
أن تــســرع وتــيــرة االســتــثــمــارات فــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. وفــي 
الــعــامــني األخــيــريــن، قـــادت حملة خفض الــديــون املــالــيــة إلى 
املعياري، وهــو ما يعتبر مصدرا  التمويل غير  هبوط في 

رئيسيا لألموال الالزمة لالستثمارات في البنية التحتية.
وإذا ما حكمنا على تصريحات كبار صانعي السياسات 
في االجتماع الذي يضع أجندة 2020 لالقتصاد الصيني، 
فــإنــهــم يــعــتــقــدون أن املــخــاطــر الصينية قــد تــم احــتــواؤهــا، 
وموقفهم الحالي يستهدف إحداث حالة من االستقرار بدال 
من مزيد من خفض الديون املالية، ومن ثم يمكن أن يشهد 

التمويل غير املعياري نموا معقوال.
ثالثا وأخيرا تظل املبيعات العقارية مرنة، وثمة مساحة ألن 
تقدم شركات التطوير العقاري على خفض أسعار املنازل 
بهدف تعزيز املبيعات. وفي األحد عشر شهرا األولــى من 
السكنية اإلجمالية  الــعــقــارات  الــعــام 2019، زادت مبيعات 
بنسبة 1.6% على أساس سنوي، ما يدل على أن الطلب لم 

ينكمش.

الرئيسية في شهر  سجلت املؤشرات االقتصادية واملالية 
نوفمبر املــاضــي أداء أفــضــل مــن املــتــوقــع، مــا يــدل على أن 
لــم تكن  الرسمية  الرئيسية  مــؤشــرات مــديــري املشتريات 
العاملية يدخل  أكبر االقتصادات  ظاهرة منعزلة، وأن ثاني 

مرحلة تعافي مؤقت. 
التعافي  أن تقود  أن ثمة عوامل ثالثة يمكن  وفــي تقديري 
الضعيف في املستقبل. أوال تراجع العملة الصينية املحلية 
القفزة  القليلة املاضية، وكذا  الشهور  امللحوظ في  »اليوان« 
التي يشهدها االقتصاد العاملي على األرجح أن يرفعا الطلب 

على الصادرات املحلية.
»الــيــوان« هي  الجولة من انخفاض  لتلك  الــبــارزة  والخاصة 
أن األخير لم يتراجع فحسب أمام الدوالر األمريكي، ولكن 
أيضا أمام سلة عمالت تشمل تلك االقتصادات الناشئة في 
قارة آسيا، وهو ما يكون مصحوبا بتأثير على الصادرات، 
الدوالر  العملة الصينية أمام  بدرجة أكبر من تأثير تراجع 

وحده.
وإذا ما قمنا بقياس السياسة النقدية العاملية عبر »املنشور 

شو شياو تشينج

“ لو لم أكن مستعداً أن أخطئ ، 
لما تمكنت من إنجاز شيء  ”

ترجمة – سمر عبد الرحمن

ترجمة – أحمد أبو الفضل

مخاطر الركود
عدم اليقني حول اآلفاق االقتصادية األمريكية في العام 
2020، دون شك قد ارتفع بمستويات مخيفة في أعقاب 
واقعة اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس 
فــي ســالح الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي فــي غـــارة أمريكية 
نــفــذتــهــا طـــائـــرة مــســيــرة عــلــى طــريــق مــطــار الــعــاصــمــة 

العراقية بغداد في الثاني من يناير الجاري.
وبـــدايـــة مــســاء الــســابــع مـــن يــنــايــر، أكـــد الــبــيــت األبــيــض 
تــرامــب سيعقد مؤتمرا  األمــريــكــي دونــالــد  الــرئــيــس  أن 
صــحــفــيــا لــلــكــشــف عـــن الــهــجــمــات الـــصـــاروخـــيـــة الــتــي 
أطلقتها إيران على أهداف في قاعدة عني األسد الجوية 

التي تضم قوات أمريكا في العراق.
وأحــــدث الــتــطــورات الــعــاملــيــة تــنــذر بــحــصــول السيناريو 
الذي توقعه الكثيرون في العام املاضي بشأن االقتصاد 
العاملي. وثمة عدم ترابط بني الرؤوساء التنفيذيني الذين 
يبدون أكثر حيطة وحذرا، وبني املستهلكني الذين ترتفع 

لديهم مستوى الثقة.
على سبيل املثال يقول املسؤولون إنهم سيتوقفون عن 
الــعــام 2020،  فــي  جلب تعيينات جــديــدة فــي شركاتهم 

وهو ما ال يعد عالمة جيدة بالطبع.
ــود فعلي إذا مــا استمرت  وثــمــة تــوقــعــات بــحــصــول ركـ
الحرب التجارية بني الواليات املتحدة األمريكية والصني-
العالم، لكن اآلن يبدو  القوتني االقتصاديتني األكبر في 
البعض أقل تشاؤما في أعقاب التقدم الذي أحرزته كل 
التجارية والتي  من واشنطن وبكني في مفاوضاتهما 
ــيـــرة عـــن تــوصــلــهــمــا إلـــى اتــفــاق  ــة األخـ ــ أثـــمـــرت فـــي اآلونـ

»املرحلة 1« التجاري.
ــذا الــتــقــدم الــذي  والــنــمــو فــي الــصــني يسجل تــبــاطــؤا، وهـ
أمريكا  التجارية بني  الحرب  تم إحــرازه في مفاوضات 
إلــى االستدامة واالستمرارية تجنبا  والصني سيحتاج 

للركود.
وأتــمــنــى أال يــكــون هــنــاك ركـــود هـــذا الـــعـــام.، لــكــن إذا ما 
ــود بــالــفــعــل فــــي 2020، ســـيـــكـــون طــفــيــفــا،  ــ حـــصـــل ركــ

وسيكون متليا بتعاف طفيف. 
وبالنسبة ألحدث صراع في الشرق األوسط، هناك اتفاق 
الهجمات  بــخــصــوص  يــجــب أن نخشى عليه  تــاريــخــي 
ــيــكــتــرونــيــة« املــحــتــمــلــة ضـــد الـــواليـــات  الــســيــبــرانــيــة »اإلل
التي كانت هدفا  املالية  املــؤســســات  املــتــحــدة، مــن بينها 

في املاضي.
وعــامــل الــخــوف يــمــثــل املــشــكــلــة األكـــبـــر، وال يــوجــد ثمة 

نموذج لذلك.
البعض بآفاق إيجابية في املجمل، وذلك  يــزال  واآلن ال 
الشرق  الجيوسياسية في  التوترات  في ضوء تصاعد 

األوسط.

سوزان تومبور

كاتبة رأي في »ديترويت فري برس«
»صحيفة ديترويت فري برس 
األمريكية«

هل اقتصاد ترامب 
قائم على الحرب؟

ــد تــرامــب  ــالـ ملــــاذا رفــــع الــرئــيــس األمـــريـــكـــي دونـ
احــتــمــالــيــة نـــشـــوب حــــرب كـــبـــرى أخــــــرى؟ هل 
يــهــدف تــرامــب صــرف االنــتــبــاه عــن عــزلــه الــذي 
يسعى إليه الديمقراطيون في بالده، كما يقول 
الكثيرون؟ هل كان يهدف ترامب إلى املساعدة 
أســاســا فــي تعزيز االقتصاد األمــريــكــي، الــذي 
بــات اآلن ُعــرضــة ملخاطر حــربــه الــتــجــاريــة مع 
الصني؟ لكن ال يبدو أن اإلجابة في هذا أو ذاك، 
حيث إن كليهما حاضر في األذهان دائما عند 
الــجــنــرال قاسم  اغتيال  تــداعــيــات واقــعــة  تقييم 
سليماني قائد فيلق القدس في سالح الحرس 
العراقية  العاصمة  الــثــوري مؤخرا قــرب مطار 
بغداد في غارة أمريكية نفذتها طائرة مسيرة.

وكون أن االقتصاد األمريكي يمتلك خصائص 
»اقتصاد الحرب«، أو يمتلك خصائص اقتصاد 
له عندما ينخرط في حرب،  أداء  ُيظهر أفضل 
الدراسية  هــو شــيء رأيــتــه فــي كتب االقتصاد 
الحيوي قبل  العلم  لهذا  األولـــى  منذ دراســاتــي 

عقد من الزمان.
ووجــهــة الــنــظــر تــلــك طــرحــهــا مــا ُيــطــلــق عليهم 
الذين  أو هـــؤالء  »الــكــيــنــزي«،  االقــتــصــاد  علماء 
الشهير »جــون  الــعــاِلــم  يــشــتــركــون فــي تحليل 
الحكومة  إنفاق  إلى  الــذي نظر  مايناردكينيز« 
أنه املحرك األساسي لالقتصاد، السيما  على 

في أوقات االنكماش االقتصادي.
القائلة  بــفــكــرتــه  بــقــوة  األنـــظـــار  وجــــذب كينيز 
العام كانت األســاس  اإلنــفــاق  إن تعزيز وتيرة 
العالم  الكبير الذي ضرب  للخروج من الكساد 
القرن املاضي. وأتذكر هنا في  في ثالثينيات 
املقام كلمات رددهــا أستاذ أمريكي زائر  هــذا 

وهو زميل لي باملناسبة، على مسامعي، والتي 
الحكومة  أن  التي مفادها  القصة  قال فيها إن 
ــد اســـتـــأجـــرت عـــمـــاال خــــالل تلك  األمــريــكــيــة قـ
الفترة لحفر الخنادق، ثم استأجرت عماال بعد 
ذلــك لردمها، فقط مــن أجــل خلق فــرص عمل، 

وتحفيز االقتصاد.
وإنــفــاق الحرب كــان من الطرق املــؤكــدة لزيادة 
اإلنفاق الحكومي، ويعتقد عدد ال بأس به من 
الخبراء االقتصاديني أن الحرب العاملية الثانية 
الــجــديــد للرئيس  )ولـــيـــس ســيــاســات االتـــفـــاق 
ــل فــرانــكــلــني روزفـــيـــلـــت( هي  ــراحـ األمـــريـــكـــي الـ
الكساد  انتشلت االقتصاد األمريكي من  التي 

الكبير.
الــعــام 2013، كتب كل  ــشــرت فــي 

ُ
وفــي مقالة ن

مــن ستيفن هــورويــتــز ومــايــكــل ماكفيليبس: 
»حــتــى بــرغــم أن الــحــرب اشــتــمــلــت فــي النهاية 
على دمــار الكثير جدا مما تم إنتاجه، ال يزال 
الــرأي الجماعي - يتردد حتى يومنا هذا على 
لسان الخبير االقتصادي بول كروجمان- هو 
أن زيادة كبيرة وكافية في الطلب على العمالة 
ورأس املــال ألي غــرض أيــا كــان كافيا إلحــداث 

تعاف بوجه عام«.
الــحــرب تهدف  لــســان البعض أن  ويــتــردد على 
إلـــى تــعــزيــز االقــتــصــاد بــســبــب تــأثــيــرهــا على 
الـــتـــوظـــيـــف. ويـــقـــول هــورويــتــزومــاكــفــيــلــيــبــس: 
التوظيف  الــحــرب تسحق مــعــدالت  »... جــهــود 
بصورة شبه كاملة. وفي العام 1939، ظل أكثر 
القوة  فــي  مــن 17% مــن األمريكيني املسجلني 
العاملة دون وظائف، وبحلول العام 1943ـ كان 

كل األشخاص تقريبا يشغلون وظائف«.

سيليتوإف. هابيتو

كاتب رأي في»ديلي إنكوايرر«
صحيفة »ديلي إنكوايرر« الفلبينية

»  ترجمة - »

قضية

أقوال

تحليل

قراءات



11 العالم السياسي
Issue No 1350 - Saturday 11 January 2020

العدد 1350
السبت 16 جمادى األولى 1441 هـ ــ 11 يناير 2020

انتظارا لتفريغ محتويات الصندوقين األسودين

واشنطن تتبنى نظرية إسقاط 
الطائرة األوكرانية بصاروخ.. وإيران تنفي

أّكد رئيس منظمة الطيران املدني اإليرانية أمس 
أن أي صاروخ لم يصب الطائرة األوكرانية التي 
الــــ176،  أســفــر تحطمها عــن مقتل جميع ركابها 
نــافــيــا الــتــكــهــنــات بــــأن الــــحــــادث نــجــم ربـــمـــا عن 
خطأ كــارثــي مــن دفــاعــات طــهــران الــجــويــة، وجــاء 
اإلعــان خــال مؤتمر صحافي في طهران أعقب 
التصريحات البريطانية والكندية التي تحدثت 
عن مؤشرات تدل على ضربة صاروخية بالخطأ. 
وقال رئيس منظمة الطيران املدني اإليرانية علي 
عــابــد زاده »هــنــاك أمـــر واحـــد مــؤكــد هــو أن هــذه 

الطائرة لم تصب بصاروخ«. 
جـــــاءت هــــذه الـــتـــطـــورات بــيــنــمــا أظـــهـــر تسجيل 
مصّور على ما يبدو أنها لحظة إصابة الطائرة، 
ويظهر التسجيل الذي أفادت صحيفة »نيويورك 
تايمز« أنها تحققت منه، جسًما يتحّرك بشكل 
سريع ويرتفع في السماء قبل أن يظهر وميض 
ســاطــع ثــم يخفت ويـــواصـــل تــحــّركــه إلـــى األمـــام. 

وبعد عدة ثوان، سمع دوي انفجار.
 عن معلومات وردت من حلفاء 

ً
وصرح ترودو نقا

بــاده وأجهزة االستخبارات الكندية نفسها أن 
الطائرة أصيبت على ما يبدو بــصــاروخ أرض-

جــو إيــرانــي، وقــال للصحافيني »نــعــرف أن األمــر 
لربما لم يكن متعمدًا. لدى الكنديني أسئلة ومن 

حقهم الحصول على إجابات«.
ــد تـــحـــمـــيـــل بـــيـــانـــات  ــ ــريـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ وقـــــالـــــت إيــــــــــران إنـ
الصندوقني األسودين لطائرة أوكرانية تحطمت 
على أراضيها مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا 
عــلــى متنها وعـــددهـــم 176، وذلـــك بــعــدمــا ذكــرت 
كندا ودول أخــرى أن الطائرة أسقطت بصاروخ 
إيراني ربما عن طريق الخطأ، وقالت إيران، التي 
تنفي سقوط الطائرة وهي من طراز بوينج 737-
800 بسبب صاروخ، إن األمر قد يستغرق شهرا 
أو شهرين الستخاص املعلومات من مسجلي 
الصوت وبيانات الطيران. وقالت إنها قد تطلب 
مساعدة روسيا أو كندا أو فرنسا أو أوكرانيا إذا 
اقتضى األمــر، كما قالت طهران إن التحقيق قد 

يستغرق عاما أو عامني.

كواليس ترامب

ــــدوره، أفـــاد الــرئــيــس األمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب  بـ
أن املسؤولني في واشنطن يعتقدون بأن طائرة 
إلــــى كييف  الـــتـــي كـــانـــت مــتــوّجــهــة  بــيــونــغ 737 
أصيبت بصاروخ إيراني أو أكثر قبل أن تهوي 
وتنفجر قــرب طــهــران، ولــم يفصح ترامب بشكل 
ــارات  ــبـ ــخـ ــتـ ـــزة االسـ ــهـ ــتــــداولــــة أجــ مـــبـــاشـــر عـــمـــا تــ
األميركية خلف الكواليس. وقال »لدي شكوكي«، 
ــا »قـــد يــكــون أحـــد مــا ارتــكــب خــطــأ«، لكن 

ً
مــضــيــف

ــكــشــف هــويــاتــهــم قـــالـــوا لــوســائــل 
ُ
مــســؤولــني لـــم ت

إعـــــام أمــيــركــيــة أن املـــعـــلـــومـــات الـــتـــي رصــدتــهــا 
ــار الــصــنــاعــيــة والـــــــــــرادارات تــشــيــر إلــــى أن  ــمــ األقــ
منظمة الدفاع الجوي اإليرانية أسقطت الطائرة.

وعرض وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو 
على الرئيس األوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
أمـــس املــســاعــدة فــي التحقيق فــي تحطم طــائــرة 
أوكـــرانـــيـــة فـــي إيـــــــران، وقـــــال بــومــبــيــو إنــــه يــقــدم 
ــع يـــوم  ــ ــادث الـــــــذي وقــ ــحـــ ــ ــازي فــــي قـــتـــلـــى الـ ــعــ ــتــ الــ

األربــعــاء، وتــقــول السلطات فــي الــغــرب إنــه ربما 
يكون قــد وقــع بسبب اإلصــابــة بــصــاروخ. ونفت 
ــران أن تــكــون الــطــائــرة وهـــي مــن طـــراز بوينج  ايــ
ســقــطــت بــصــاروخ، وقـــال بومبيو في 

ُ
أ  800-737

تــغــريــدة عــلــى تــويــتــر »نــقــف مــع أوكــرانــيــا ونحن 
ــعـــداد لــتــقــديــم الـــدعـــم واملـــســـاعـــدة في  ــتـ عــلــى اسـ

التحقيق الجاري«. 
ــم مــســؤولــون أمــيــركــيــون »مــعــلــومــات مهمة« 

ّ
ســل

ــمــت فــي 
ّ
ــتـــي تــحــط لــكــيــيــف تــتــعــلــق بـــالـــطـــائـــرة الـ

ــرانـــي فــاديــم  ــــران، وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة األوكـ إيـ
بــريــســتــايــكــو أمـــــس عـــبـــر تـــويـــتـــر »الـــتـــقـــيـــنـــا أنـــا 
والــرئــيــس فولوديمير زيلينسكي بممثلني عن 
الواليات املتحدة. حصلنا على معلومات مهمة 
سيحللها خــبــراؤنــا«. وطلب الرئيس األوكــرانــي 
من الواليات املتحدة وكندا وبريطانيا عناصر 
تــبــني، وفــقــا لــهــا، أن الــطــائــرة أصــيــبــت بــصــاروخ 

أرض جو إيراني. 

مخابرات كندا

وألــقــى رئــيــس الـــــوزراء الــكــنــدي جــاســن تــــرودو، 
باللوم على صــاروخ إيراني في إسقاط الطائرة 
الـــتـــي كـــــان عـــلـــى مــتــنــهــا 63 كـــنـــديـــا مــســتــشــهــدا 
ــــن مـــصـــادر  بــمــعــلــومــات مـــخـــابـــراتـــيـــة كـــنـــديـــة ومـ
أخرى على الرغم من قوله إن ذلك »ربما لم يكن 
ــر تـــــرودو »تــشــيــر األدلـــــة إلــــى أن  ــ مــتــعــمــدا«، وذكـ
الــطــائــرة أسقطت بــصــاروخ أرض/جـــو إيــرانــي«. 
وطلب املــدعــي الــعــام األوكــرانــي مــن كندا »تقديم 
املــعــلــومــات املــتــاحــة لــلــجــانــب الــكــنــدي والــتــي قد 

تسهل التحقيقات الجنائية« في الحادث.
ودعــت أوكــرانــيــا األمــم املتحدة إلــى دعــم تحقيق 
واسع في الحادثة وأرسلت 45 خبيرا إلى طهران 
الـــذي تــقــوده السلطات  للمشاركة فــي التحقيق 
اإليــرانــيــة. ويــنــظــر املــحــقــقــون فــي عـــدة فرضيات 
املــحــّرك أو ضربة صاروخية أو  بينها عطل فــي 

عمل »إرهابي«.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أعــلــنــت نــاطــقــة بــاســم شركة 

الــــطــــيــــران األملــــانــــيــــة لـــوفـــتـــهـــانـــزا أن واحـــــــدة مــن 
طــائــراتــهــا كــانــت مــتــوجــهــة مــن فــرانــكــفــورت إلــى 
ــادت أدراجـــهـــا بــعــد ســاعــة مــن إقاعها  طــهــران عـ
الخميس في إجراء »وقائي« ألسباب »امنية« في 
»املــجــال الجوي ملطار« طــهــران. وأعلنت خطوط 
الطيران النمسوية كذلك إلغاء رحلتها املتوجهة 
إلــــى طـــهـــران الــجــمــعــة نــظــرًا »لــلــتــقــاريــر األخــيــرة 
وتغيير التقييم بشأن الوضع األمني في املجال 

الجوي حول مطار طهران«.

مساعدات فرنسية

وقال مكتب التحقيق والتحليل لسامة الطيران 
املــدنــي الفرنسي إنــه سيشارك فــي التحقيق في 
تحطم الــطــائــرة األوكــرانــيــة. وســاعــد املــكــتــب في 
تــحــلــيــل بـــيـــانـــات مــســجــل رحـــلـــة طـــائـــرة بــويــنــج 
تحطمت فــي إثيوبيا الــعــام املــاضــي. وقــال وزيــر 
ــــان »مــن  ــان إيـــف لـــو دريـ الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـ
املــهــم اســتــيــضــاح األمـــر قـــدر املــســتــطــاع وبــأســرع 
وقــت ممكن«. وذكــر مــســؤول أمريكي مستشهدا 
ــار الــصــنــاعــيــة، أن واشــنــطــن  ــمـ بــبــيــانــات مـــن األقـ
ــقــــني إلـــــــى أن  ــيــ ــة مـــــن الــ ــيــ ــالــ خـــلـــصـــت بـــــدرجـــــة عــ
الصواريخ املــضــادة للطائرات أسقطت الطائرة 

عن طريق الخطأ.
ــهـــرت أن  وأشــــــار املــــســــؤول إلــــى أن الـــبـــيـــانـــات أظـ
ــدة دقــيــقــتــني بــعــد مــغــادرتــهــا  الـــطـــائـــرة حــلــقــت ملــ
طهران عندما جرى رصد البصمتني الحراريتني 
لصاروخني أرض/جو. ووقع انفجار على مقربة 
وأظــهــرت بــيــانــات الـــحـــرارة اشــتــعــال الــنــيــران في 
الطائرة وهي تسقط. ورصدت األقمار الصناعية 
الــعــســكــريــة األمــريــكــيــة انــبــعــاثــات لــأشــعــة تحت 

الحمراء من الحرارة.
ــد تـــرامـــب  ــ ــالــ ــ ــيــــس األمــــريــــكــــي دونــ ــرئــ وصــــــــرح الــ
للصحفيني بأنه ال يعتقد أن تحطم الطائرة كان 
بــســبــب مشكلة ميكانيكية قــائــا »ربــمــا ارتــكــب 
شــخــص مــا خــطــأ عــلــى الــجــانــب اآلخــــر«. وذكـــرت 
ــيـــويـــورك تــايــمــز أنـــهـــا حــصــلــت على  صــحــيــفــة نـ

شريط فيديو يظهر صــاروخــا إيرانيا يصطدم 
بطائرة قرب مطار طهران.

ونفت إيران أن تكون الطائرة املنكوبة قد أصيبت 
ــاروخ قــائــلــة إن مــثــل هــــذه الــتــقــاريــر »حـــرب  بـــصـ
إيـــران«. وقــال علي ربيعي املتحدث  نفسية على 
بــاســم الــحــكــومــة فـــي بــيــان »يــمــكــن لــكــافــة الـــدول 
الــتــي كـــان لــهــا مــواطــنــون عــلــى مـــن الــطــائــرة أن 
ترسل ممثلني ونحث بوينج على إرسال ممثلها 
لانضمام إلى عملية فحص الصندوق األسود«.
وطالب االتحاد األوروبي أمس بتحقيق »مستقل 
وذي مــصــداقــيــة« بــشــأن حــادثــة تحطم الــطــائــرة 
األوكرانية في إيــران التي أسفرت عن مقتل 176 
شخًصا كانوا على متنها، وقال املتحدث باسم 
املــفــوضــيــة األوروبـــيـــة شتيفان دي كيرسمايكر 
إلــيــنــا أن  املــهــم جـــدًا بالنسبة  للصحافيني »مـــن 
تــأخــذ الــتــحــقــيــقــات شــكــل تــحــقــيــق مــســتــقــل وذي 
مــصــداقــيــة يـــجـــري بــشــكــل يــتــنــاســب مـــع قــواعــد 
منظمة الطيران املدني الدولي«. وأبدى استعداد 
االتحاد االوروبي لتقديم »أي مساعدة ضرورية« 
فــي الــتــحــقــيــق، رافــضــا الـــرد صــراحــة عــلــى ســؤال 
عما إذا كان االتحاد على قناعة بقدرة إيران على 

القيام بتحقيق مستقل.

تناقض البيانات

مــن جهة أخـــرى ذكـــرت وكــالــة تــاس لــأنــبــاء نقا 
عن سيرجي ريابكوف مساعد وزيــر الخارجية 
الروسي أمس أن موسكو ال ترى في الوقت الراهن 
أي أســاس التــهــام إيـــران باملسؤولية عــن سقوط 
طائرة الخطوط الدولية األوكــرانــيــة بالقرب من 
طهران في تناقض مع بيانات من كندا وآخرين. 
وكــان رئيس الــوزراء الكندي جاسن تــرودو قال 
الـــطـــائـــرة ســقــطــت يــــوم األربـــعـــاء  أمــــس األول إن 
على األرجـــح بسبب إصابتها بــصــاروخ إيراني 
وذلــــك نــقــا عــن مــعــلــومــات مــخــابــراتــيــة مــن كندا 
ــــرى. وقـــالـــت الــوكــالــة إن ريــابــكــوف  ومـــصـــادر أخـ
دعا كبار املسؤولني في العالم إلى االمتناع عن 
اإلدالء بتصريحات علنية لحني تكشف املزيد من 

التفاصيل.
وزاد الــحــادث مــن الــضــغــوط الــدولــيــة على إيــران 
بعد شهور من التوترات مع الواليات املتحدة ثم 
الضربات العسكرية املتبادلة. وقتلت واشنطن 
ــوع املــــاضــــي فــــي هــجــوم  ــبــ ــا األســ ــيـ ــرانـ جــــنــــراال إيـ
ــراق مــمــا دفــــع طــهــران  ــعــ بـــطـــائـــرة مــســيــرة فـــي الــ
لــلــرد بــإطــاق صــواريــخ. وعــلــى مــواقــع التواصل 
االجــتــمــاعــي، عبر اإليــرانــيــون عــن غضبهم لعدم 
إغـــاق املــطــار بــعــد إطـــاق الــصــواريــخ اإليــرانــيــة، 
ــاب الـــطـــائـــرة إيـــرانـــيـــني  ــ ــان الـــعـــشـــرات مــــن ركــ ــ وكــ

يحملون جنسية مزدوجة.
تم تصنيع محركات الطائرة األوكرانية من طراز 
بوينغ من قبل شركة »سي اف ام انترناشيونال« 
املشتركة بــني الفرنسية »ســـافـــران« واألميركية 
»جـــنـــرال الــكــتــريــك«، ووقـــعـــت الــكــارثــة الــتــي أدت 
إلــى مقتل 176 شخصا معظمهم مــن اإليرانيني 
والــكــنــديــني بــعــد إطــــاق طـــهـــران صـــواريـــخ على 
قــاعــدتــني يــســتــخــدمــهــمــا الــجــيــش األمـــيـــركـــي في 
العراق، وال تملك سوى دول قليلة بينها الواليات 
املتحدة، وكذلك أملانيا وفرنسا، إمكانيات تقنية 

لتحليل الصندوقني األسودين. ■  أهالي الضحايا يشعلون الشموع حزنا على ذويهم

 ■ الصندوق األسود للطائرة المنكوبة

وكاالت -
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قالت وزارة الخارجية األمريكية أمس 
الــواليــات املتحدة  إن أي وفــد سترسله 
إلـــى الـــعـــراق لــن يــنــاقــش ســحــب الــقــوات 
ــــود الـــقـــوات  األمــريــكــيــة مــضــيــفــة أن وجـ
ــان  ــورجــ ــــت مــ ــالـ ــ ــــب«، وقـ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــاك »مـ ــنــ هــ
أورتاجوس املتحدثة باسم الــوزارة في 
بــيــان »غــيــر أن هــنــاك حــاجــة إلـــى حــوار 
بــن الــحــكــومــتــن األمــريــكــيــة والــعــراقــيــة 
ــا  ــمـ ــقـــط بـــخـــصـــوص األمـــــــن وإنـ ــيـــس فـ لـ
حــــول شــراكــتــنــا املـــالـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 

والدبلوماسية«.
ذكـــرت صحيفة واشــنــطــن بــوســت نقال 
عن مكتب رئيس الــوزراء العراقي عادل 
عــبــد املــهــدي أمـــس أن عــبــداملــهــدي طلب 
مـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــريـــكـــي مــايــك 
بــومــبــيــو وضـــــع آلـــيـــة لــســحــب الـــقـــوات 
األمريكية من البالد. وقالت الصحيفة 
في تقرير لها إن عبد املهدي طلب ذلك 
في مكاملة هاتفية مع بومبيو الخميس. 
جاءت هذه الخطوة فى أعقاب تصويت 
الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــى عـــلـــى طـــــرد الـــقـــوات 
االمــريــكــيــة الــبــالــغ قــوامــهــا خمسة آالف 
إثــر مقتل قائد فيلق  جندى فى العراق 
ــثـــوري اإليـــرانـــي  الـــقـــدس فـــي الـــحـــرس الـ
قـــاســـم ســلــيــمــانــي فـــي هـــجـــوم أمــريــكــي 

األسبوع املاضى فى بغداد.
ولم ترد وزارة الخارجية األمريكية على 
الفور على طلب للتعليق على التقرير، 
وقــالــت الصحيفة إن عــبــداملــهــدي طلب 
في اتصال هاتفي من بومبيو »إرســال 
آلية لتنفيذ  ممثلن إلى العراق لوضع 

قرار البرملان باالنسحاب اآلمن للقوات 
من العراق«. ووفقا لبيان استندت إليه 
أبــدى عبد املهدي اعتراضه  الصحيفة، 
ــلـــى دخـــــــول الـــــقـــــوات األمـــريـــكـــيـــة إلـــى  عـ
العراق وتحليق الطائرات األمريكية في 

األجواء العراقية.
أمـــــس  الـــــعـــــراقـــــيـــــن  واســــــتــــــأنــــــف آالف 
الــعــراق، منددين  تظاهراتهم في أنحاء 
بإيران والواليات املتحدة اللتن شنتا 
ضربات مؤخرا على األراضي العراقية، 
مــــا أثـــــــار قـــلـــقـــا مــــن ســــقــــوط الــــبــــالد فــي 
الــفــوضــى مـــجـــددًا، وأعـــــاد املــتــظــاهــرون 
ــيــــة غــيــر  ــتــــجــــاجــ إحـــــيـــــاء الــــحــــركــــة االحــ
ــنـــاهـــضـــة لـــلـــحـــكـــومـــة، مــع  ــبـــوقـــة املـ املـــسـ
دخولها يومها املئة منذ انطالقها في 
األول مــن أكــتــوبــر املــاضــي. وفــي ساحة 
التحرير املركزية وسط العاصمة بغداد 
وعلى غرار مدن عدة في جنوب البالد، 
تــظــاهــر اآلالف مـــن الــعــراقــيــن هــاتــفــن 

»يلعن أبو أمريكا ألبو إيران«.
ــرون إلــــــى الـــســـاحـــات  ــاهــ ــظــ ــتــ وخـــــــرج املــ
ــيـــة والـــنـــاصـــريـــة  الـــرئـــيـــســـة فــــي الـــديـــوانـ
والــــبــــصــــرة والــــنــــجــــف، وكـــــربـــــالء الـــتـــي 
 بن املتظاهرين 

ً
شهدت مواجهات ليال

ــنــــذ أيـــــــام عــــدة،  ــة، ومــ ــيــ ــنــ ــوات األمــ ــ ــقــ ــ ــ وال
تنتشر دعوات من ناشطن على وسائل 
التواصل االجتماعي الستئناف الحراك 
في العاشر من الشهر األول في السنة 
10/1 لــيــتــنــاســب مـــع انــطــالقــتــه االولـــى 
الـــعـــاشـــر 1/10.  الـــشـــهـــر  فــــي األول مــــن 
ويــنــدد الــعــراقــيــون مــنــذ أكــثــر مــن ثالثة 
أشهر بالطبقة السياسية الحاكمة التي 

يتهمونها بالفساد واملحسوبيات.

بغداد تصر على آلية سريعة لسحب القوات األمريكية 

العراق يرفض استخدام أرضه للحرب بالوكالة
ــــدة أمــــس  ــــحـ ــتـ ــ ــــت الـــــــواليـــــــات املـ ــــرضـ فـ
ــن الــــعــــقــــوبــــات عـــلـــى إيــــــران  ــ ــدا مـ ــ ــزيـ ــ مـ
الــــقــــوات  ــلــــى  ــلــــى هـــجـــومـــهـــا عــ ردا عــ
األمــريــكــيــة فــي الــعــراق هــذا األســبــوع، 
وتـــعـــهـــدت بــتــشــديــد الـــعـــقـــوبـــات على 
االقتصاد اإليراني إذا واصلت طهران 
ــنــــطــــن بـــاألعـــمـــال  ــفـــتـــهـــا واشــ ــا وصـ ــ مـ
ــقــــوبــــات  ــعــ اإلرهـــــــابـــــــيـــــــة، وشــــمــــلــــت الــ
قــــطــــاعــــات الــــصــــنــــاعــــات الــتــحــويــلــيــة 
والــتــعــديــن واملـــنـــســـوجـــات فــضــال عن 
مسؤولن كبار قالت واشنطن إنهم 
ضالعون في هجوم الثامن من يناير 
على قاعدتن عسكريتن تستضيفان 
قــوات أمريكية. وأعــلــن وزيــر الخزانة 
األمريكي ستيفن منوتشن العقوبات 
في مؤتمر صحفي في البيت األبيض 
ــر الـــخـــارجـــيـــة مــايــك  ــ ــانـــب وزيــ ــــى جـ إلـ

بومبيو.
تــــرامــــب 17 مــنــتــجــا  وحــــــــددت ادارة 
لــلــمــعــادن وشـــركـــات مــنــاجــم ايــرانــيــة، 
شــبــكــة مـــن ثــالثــة كــيــانــات تــتــخــذ من 
الــــصــــن وجــــــــزر ســـيـــشـــيـــل مــــقــــرا لــهــا 
ــة فــــي شـــــــراء وبــيــع  ــعـ ــالـ وســـفـــيـــنـــة ضـ
ونقل منتجات معادن ايرانية، وكذلك 
انــتــاج مــعــادن مهمة  بتأمن مكونات 
ملصنعي هــذا القطاع االيــرانــيــن كما 
أعلن وزيــر الخزانة األميركي ستيف 

منوتشن خالل مؤتمر صحافي.
وقــــال بــومــبــيــو إن الــجــنــرال اإليــرانــي 
قــاســم سليماني الـــذي قــتــل فــي غــارة 
فــــي الــــعــــراق األســــبــــوع املــــاضــــي كـــان 
يخطط لــشــن هــجــمــات عــلــى ســفــارات 
امــيــركــيــة، وتـــابـــع ان ســلــيــمــانــي كــان 

ــكــــة« عــلــى  يـــخـــطـــط لـــهـــجـــمـــات »وشــــيــ
»بنى تحتية أميركية، بينها سفارات 
وقــواعــد عسكرية ومــنــشــآت أميركية 
في املنطقة«. واضاف بومبيو »كانت 
لدينا معلومات محددة حول تهديد 

أمـــام الصحافين »ال  وشــيــك«. وقـــال 
نــــعــــرف تـــحـــديـــدًا فــــي اي يـــــوم كــانــت 
ــكــــن كــــــان ذلــــــك واضـــحـــا  ــفـــذ، ولــ ــنـ ــتـ سـ
ر 

ّ
فــقــاســم سليماني كـــان يحض جـــدا، 

شـــخـــصـــيـــا لـــهـــجـــوم واســــــــع الـــنـــطـــاق 

يستهدف املصالح األميركية، وهــذه 
الـــهـــجـــمـــات كـــانـــت وشـــيـــكـــة«. وســبــق 
 
ّ
ــدد عــلــى أن لـــلـــوزيـــر األمـــيـــركـــي أن شــ

ــنـــرال اإليــــرانــــي كــانــت  تـــهـــديـــدات الـــجـ
وشــيــكــة، مـــن دون إعـــطـــاء مــعــلــومــات 

إضــافــيــة. وقــــال عــبــر شــبــكــة »فــوكــس 
نــيــوز« األميركية »ال نــعــرف تحديدا 
الــتــاريــخ كــمــا أنــنــا ال نــعــرف تحديدا 
ــدات( كــانــت  ــديــ ــهــ ــتــ ــان، ولـــكـــن )الــ ــ ــكـ ــ املـ

حقيقية«.

أمريكا تفرض عقوبات إضافية على إيران

أوروبا تسارع لتهدئة التوترات بين واشنطن
 وطهران خشية االنتشار النووي

أمريكا لن تناقش سحب القوات
والعراقيون ينددون بواشنطن وطهران

ترامب يحض الدول الموقعة التخلي عن االتفاق النووي المبرم مع إيران
ــي الـــســـيـــســـتـــانـــي،  ــلـ ــه عـ ــلــ نــــــدد آيــــــة الــ
املـــرجـــعـــيـــة الـــديـــنـــيـــة الــعــلــيــا لــشــيــعــة 
الــعــراق، أمــس باملواجهة العسكرية 
ــران على  ــ بــن الـــواليـــات املــتــحــدة وإيـ
أرض الــعــراق وقـــال إنــهــا تــهــدد بجر 
الــبــلــد ومنطقة الــشــرق األوســــط إلــى 
ــال الــســيــســتــانــي إن  ــراع أكـــبـــر، وقــ صــ
الــهــجــمــات املــتــبــادلــة بـــن الــجــانــبــن 
داخـــــل الــــعــــراق هــــذا الــشــهــر تــنــم عن 
ــادة الــــعــــراق  ــيــ ــســ تــــجــــاهــــل صــــــــارخ لــ
مضيفا أن شعبه يتحمل الخسارة 
ــبــــر مــــن الــــصــــراع بــــن واشــنــطــن  األكــ

وطهران.
وقال السيستاني في خطبة الجمعة 
التي ألقاها عبر ممثل له في مدينة 
كـــربـــالء أمـــس إن ســلــســلــة الــهــجــمــات 
تــنــتــهــك ســـيـــادة الـــعـــراق مــضــيــفــا أنــه 
ال يتعن السماح ألي قــوى أجنبية 
بتحديد مصير الــعــراق، وقــال ممثل 
السيستاني »إن التعامل بأسلوب 
املــغــالــبــة مــن قــبــل األطــــراف املختلفة 
التي يملك كل منها جانبا من القوة 
والـــنـــفـــوذ...ســـيـــؤدي إلــــى اســتــحــكــام 
األزمــــة واســتــعــصــائــهــا عــلــى الــحــل«. 
وتابع »إن ما وقع في األيام األخيرة 
مـــن اعــــتــــداءات خــطــيــرة وانــتــهــاكــات 
متكررة للسيادة العراقية...هو جزء 

من تداعيات األزمة الراهنة«.
وقــــال فــي خطبته »كــفــى الــشــعــب ما 
ــروب ومـــحـــن وشـــدائـــد  ــ ــاه مـــن حـ ــانـ عـ
عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد طــــوال عــقــود 
مــن الــزمــن فــي ظــل األنــظــمــة السابقة 
ــن.. يــنــبــغــي أن  ــراهــ وحــتــى الــنــظــام الــ
يـــكـــون الــــعــــراق ســيــد نــفــســه يحكمه 
أبناؤه وال دور للغرباء في قراراته«.

الــعــراق للتعافي بعد عقود  ويكافح 
مـــن الـــحـــرب والـــعـــقـــوبـــات والـــصـــراع 
ــن قــادتــهــمــا  ــزويـ الــطــائــفــي شــمــلــت غـ
الــواليــات املتحدة وصــعــود وانهيار 
تنظيمي القاعدة والدولة اإلسالمية 

املتشددين.

وفي صالة الجمعة في طهران أمس 
ــرانـــي إن املــصــالــح  قــــال رجــــل ديــــن إيـ
األمــريــكــيــة فــي أنــحــاء الــعــالــم صــارت 
ــــواد  ــــددة اآلن، وقـــــــال مـــحـــمـــد جـ ــهـ ــ مـ
حــاج علي أكبري للمصلن في أحد 
املساجد »هــذا النظام املهيمن يملك 
الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــواعـــد الـــعـــســـكـــريـــة...
خاصة في املنطقة، من اآلن فصاعدا 
لن تكون هــذه القواعد بمثابة ميزة 

لهم«.
وكثفت طهران منذ مقتل سليماني 
دعـــواتـــهـــا املــطــالــبــة بــرحــيــل الـــقـــوات 
األمــريــكــيــة مــن الــعــراق. وقـــال الزعيم 

األعـــلـــى اإليــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي إن 
الضربات االنتقامية اإليرانية ليست 
ــاء الـــوجـــود  ــهــ كـــافـــيـــة مــضــيــفــا أن إنــ
العسكري األمريكي في املنطقة هو 
الــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي. وقــــــال مــحــلــلــون 
ــران فـــي الـــوقـــت الــراهــن  ــ إن تــركــيــز إيـ
ــــح عــلــى فــرض  ســيــنــصــب عــلــى األرجـ
ــد مـــن الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة  ــزيـ املـ
الــعــراقــيــة الــتــي يــقــودهــا الشيعة من 
ــاب الـــــواليـــــات املــتــحــدة  ــحـ أجـــــل انـــسـ
وتــعــبــئــة الــجــمــاعــات املــســلــحــة الــتــي 
الــعــراق ملضايقة  إيــــران فــي  تدعمها 

القوات األمريكية هناك.

مع استمرار المخاوف من صراع أشمل

السيستاني يهاجم أمريكا وإيران 

وكاالت -  

¶منوتشين وبومبيو خالل المؤتمر الصحفي بالبيت األبيض

¶  السيستاني

في وقــت تصاعد التوتر بشكل كبير بعد مقتل 
الــقــيــادي فــي الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي الجنرال 
قــاســم ســلــيــمــانــي بــأمــر مـــن الــرئــيــس األمــيــركــي، 
الــدول املوقعة على   دونــالــد ترامب جميع 

ّ
حــض

االتفاق النووي املبرم في 2015 مع إيران التخلي 
عــنــه، لكن دواًل أوروبــيــة عـــّدة ال تــبــدو مستعدة 
إلــيــه، وفــي غضون ســاعــات، تحّدث  لالستجابة 
أحـــد أقــــرب حــلــفــاء ســيــد الــبــيــت األبـــيـــض رئــيــس 
الــــوزراء البريطاني بــوريــس جــونــســون هاتفًيا 
مع الرئيس اإليــرانــي حسن روحــانــي. وجــاء في 
رســالــتــه، بحسب داونــيــنــغ ســتــريــت، أن االتــفــاق 

النووي ال يزال »أفضل ترتيب متاح حالًيا«.
»إنقاذ«  وأكدت أملانيا أمس أنها ال تزال ترغب بـ
االتفاق الــذي شــددت فرنسا الخميس على أنها 
ال تــــزال مــلــتــزمــة بـــه، وفــاقــمــت الــضــربــة بــطــائــرة 
مسّيرة التي قتلت سليماني في الثالث من يناير 
التوتر بن الواليات املتحدة وأوروبا في سجال 
إلــى أزمــة، لكن املفارقة هي أن التطورات  تحّول 
ـــر فــرصــة جـــديـــدة لــأوروبــيــن 

ّ
األخـــيـــرة قـــد تـــوف

ملحاولة القيام بما سعوا إليه منذ ثالث سنوات، 
التوسط لتحقيق السالم بن إيران وترامب.

إنقاذ االتفاق

وأكــــــــدت أملـــانـــيـــا الـــجـــمـــعـــة أنـــهـــا ال تــــــزال تــرغــب 
»إنــقــاذ« االتــفــاق الــنــووي املبرم سنة 2015 مع  بـــ
إيــران، رافضة دعــوات الرئيس األميركي دونالد 
ترامب لأوروبين للتخلي عنه، وقــال املتحدث 
باسم الخارجية األملانية راينر برويل في برلن 
إن »هــدفــنــا ال يـــزال إنــقــاذ االتـــفـــاق ألنــنــا ال زلنا 
إيــــران مــن أي  بــأنــه األداة األمــثــل ملــنــع  مقتنعن 

ح نووي محتمل«.
ّ
تسل

وتطابقت تصريحاته مع تلك التي صــدرت عن 
بريطانيا وفرنسا، اللتان شددتا على التزامهما 
املتواصل باالتفاق. وقال برويل »نريد استخدام 
ــا )االتــــفــــاق(  ــرهـ ــوفـ ــاالت الـــتـــي يـ ــمــ ــتــ جــمــيــع االحــ
 طهران 

ّ
جاه حل دبلوماسي«. وحض

ّ
للتحّرك بات

على »العودة إلى التزاماتها« الــواردة في اتفاق 
2015 الذي أبرم مع الواليات املتحدة وبريطانيا 

وأملانيا وفرنسا وروسيا والصن.
بدوره، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون أن االتفاق ال يزال »أفضل ترتيب متاح 
حالًيا«. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لو دريان أمس إن إيران قد تمتلك أسلحة نووية 
فــي غــضــون عـــام أو عــامــن إذا واصــلــت انــتــهــاك 
االتفاق النووي املبرم في 2015، وقال لو دريان 
ــة آر.تــــي.إل »إذا واصــلــوا الــتــحــرر مــن قيود  إلذاعـ
اتــفــاق فيينا فــالــرد هــو نــعــم، فــي غــضــون فترة 
وجــيــزة بــن عــام وعــامــن يمكنهم امــتــالك سالح 

نووي وهذا ليس خيارا مطروحا«.

إعادة طهران

ــة ســـلـــوفـــاكـــيـــا إن االتـــفـــاق  ــيـ ــارجـ وقــــــال وزيــــــر خـ
قـــائـــمـــا وإن وزراء  يــــــزال  ــــووي اإليـــــرانـــــي ال  ــنـ ــ الـ
ــركـــزون على  ــيـ ــاد األوروبــــــــي سـ ــحــ خـــارجـــيـــة االتــ
إيجاد سبل إلعــادة طهران لالتفاق بعد قرارها 
الــيــورانــيــوم. وقــال  قــيــود تخصيب  التخلي عــن 
مــيــروســالف اليتشاك للصحفين لــدى وصوله 
إلــى اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة االتــحــاد األوروبـــي 
فــي بــروكــســل »الــخــطــوات الــتــي أعــلــنــوهــا يمكن 
الـــتـــراجـــع عــنــهــا وال تــــزال عــمــلــيــات الــتــحــقــق من 

جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة، 
الــخــامــســة التي  بــالــخــطــوة  لــســنــا ســعــداء  لكننا 
ــاف »هــــذه لــيــســت نــهــايــة الــلــعــبــة.  ــ أعــلــنــت«. وأضـ
إيــران على العودة  نأمل أن نتمكن من مساعدة 

إلى اللعبة«.
ودعـــا تــرامــب حــلــف شــمــال األطــلــســي للعب دور 
ــــط. ولــطــاملــا شــكــك تــرامــب  أبـــرز فــي الــشــرق األوسـ
 ذكرى مرور 70 عاًما على 

ً
بقيمة الحلف، مستغال

تأسيسه الشهر املاضي للضغط على األوروبين 
لــــــزيــــــادة مـــســـاهـــمـــتـــهـــم املــــالــــيــــة فــــيــــه، وأشــــــــارت 
املستشارة السابقة لجو بايدن عندما كان نائًبا 
لـــبـــاراك أوبـــامـــا والــخــبــيــرة حــالــًيــا لـــدى صــنــدوق 
مارشال األملاني للواليات املتحدة جولي سميث 
إلــى أن ما يطالب به ترامب ال يــزال غير واضــح، 
إذ ال أحد يتوقع بأن ينشر الحلف عشرات آالف 

الجنود على غرار النموذج االفغاني.

توازن أوروبي

»سخرية  ورّجحت سميث أن ينظر األوروبيون بـ
ــرارًا والــــدول املنضوية  لــرئــيــس انــتــقــد الــحــلــف مــ
فيه كــل على حــدى ومــن ثــم لجأ إليهم فــي وقت 
ـــن  ــيــ ــ ــــى أن األوروبـ األزمـــــــــــة«. لــكــنــهــا أشــــــــارت إلــ
الــواليــات املتحدة، مشيرة  سيتجنبون إغضاب 
إلــــى أنـــهـــم لـــم يــنــتــقــدوا الـــضـــربـــة األمـــيـــركـــيـــة أو 
الــقــدس في  قــائــد فيلق  يأسفوا على سليماني، 
الحرس الثوري والــذي لعب دورًا بــارزًا في دعم 
مجموعات شيعية مسلحة في الشرق األوســط. 
وقــالــت »أعــتــقــد أن األوروبـــيـــن يــشــعــرون بأنهم 

أمام معضلة«.
ــفــــت إيـــــــران رّدهـــــــا عـــلـــى مــقــتــل ســلــيــمــانــي  ووصــ

لــم يسفر عــن ســقــوط قتلى فــي صفوف  بهجوم 
األمـــيـــركـــيـــن بــاملــتــنــاســب، لــكــن تـــرامـــب قــــرأ فيه 
ــا لــلــتــصــعــيــد. وفــــي بــيــان نــــادر مـــن نــوعــه 

ً
خــفــض

خصوًصا مــن إدارة تعد معادية بشدة إليــران، 
أقر ترامب بدور نظام إيران الديني الشيعي في 
مــحــاربــة تنظيم الــدولــة اإلســالمــيــة وهـــي حملة 
يعتبرها األوروبيون أولوية في الشرق األوسط. 
ــاب تــــرامــــب »يـــفـــتـــح نـــافـــذة  ــطـ وقــــــال حــــــداد إن خـ
دبلوماسية صغيرة بشأن املصالح املشتركة مع 

إيران ضد داعش )تنظيم الدولة اإلسالمية(«.
وأضــاف »قد ال تتجاوز فرص النجاح نسبة 50 
بــاملــئــة، لكن لــدي انــطــبــاع بــأن هــنــاك مــجــال أكبر 
وأكثر إثارة لالهتمام لذلك مما كان الوضع عليه 
في سبتمبر«، لكن سميث أشــارت إلى أن فرص 
لعب األوروبين دورًا في هذا الصدد »منخفضة 
كثيرًا« نظرًا إلى الفجوات العميقة بن واشنطن 
القادة األوروبين بمشاكلهم  وطهران وانشغال 
الداخلية. وقــالــت »يــريــد األوروبــيــون التصديق 
أنه بإمكانهم لعب دور دبلوماسي قوي حالًيا. 
لكن السؤال مطروح بشأن إن كانوا سيستغلون 
 نافذة للقيام 

ً
الفرصة أم ال وإن كانت هناك فعال

بذلك رغم املناخ السائد حالًيا«.
وأقر مجلس النواب األمريكي أمس األول مشروع 
قانون يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على 
الــــدخــــول فـــي صـــــراع عــســكــري مـــع إيــــــران بـــدون 
موافقة الكونجرس. وأحيل مشروع القانون إلى 
مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون 
حيث ســيــواجــه معركة شــاقــة. ووصـــف متحدث 
باسم البيت األبيض هذا اإلجراء بأنه »سخيف«. 
وقال ترامب إن قرار قتل سليماني اتخذ ألنه كان 

يخطط لتفجير سفارة أمريكية.
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حققت فرق قطر والعربي والريان الفوز 
الــدوري  أيــام منافسات بطولة  فــي ثاني 
الــقــطــري لــكــرة الــطــاولــة لــلــرجــال للموسم 
أقيمت أمس على  )2019-2020( والتي 
صــالــة مــركــز اإلعــــداد والــتــدريــب التابعة 
لالتحاد في منطقة رأس أبو عبود وسط 
املــبــاراة  حــضــور جماهيري كبير. ففي 
األولــــى، تمكن فــريــق قــطــر مــن مواصلة 
انتصاراته بتخطي عقبة الغرافة بنتيجة 
)3-صــفــر( بعد فــوز محمد عبدالوهاب 
ــواط  ــ عـــلـــى مــشــعــل بـــالـــشـــرم بـــثـــالثـــة أشـ
الفريق الصيني هاو  نظيفة، ومحترف 
ــالـــد الــغــنــيــم بــثــالثــة  يـــانـــج عــلــى حــمــد خـ
ــــواط نــظــيــفــة، وأحـــمـــد خــلــيــل املــهــنــدي  أشـ
على هيثم رشيد الشتيوي بثالثة أشواط 

نظيفة.
وفــــي املــــبــــاراة الـــثـــانـــيـــة، تــخــطــى الــعــربــي 
بصعوبة عقبة الخور بنتيجة )3-2( بعد 
مــبــاراة قــويــة مــن الــجــانــبــن، حــيــث تقدم 
الــعــربــي )1-صـــفـــر( بــعــد فـــوز محترفه 
الـــكـــوري جـــوو هــيــوك عــلــى عــبــدالــلــه بــدر 
الـــســـادة بــثــالثــة أشـــــواط لــشــوطــن، لكن 
ــــوز ســيــد  فـ بـــعـــد  تــــعــــادل )1-1(  الــــخــــور 
أمــــيــــر عـــلـــى جـــيـــرمـــن شـــمـــيـــت بــثــالثــة 
أشــــواط نــظــيــفــة، ثــم تــقــدم الــخــور )1-2( 
بــعــد فـــوز صـــالح الــســنــدي عــلــى شقيقه 

الــســنــدي بثالثة أشـــواط لشوط،  جــاســم 
النتيجة )2-2( بعد  العربي عــادل  أن  إال 
فــــوزه مــحــتــرفــه هــيــوك عــلــى ســيــد أمــيــر 
العربي  بثالثة أشــواط نظيفة، ثم حسم 
املباراة لصالحه بنتيجة )3-2( بعد فوز 
جيرمن شميث في اللقاء الفاصل على 
عبدالله بدر السادة بثالثة أشواط نظيفة.

أما في املباراة الثالثة واألخيرة فقد حقق 
فــوزا صعبا على األهلي بنتيجة  الريان 
الـــريـــان )1-صـــفـــر(  تــقــدم  )3-2(، حــيــث 
نــواف  إبــراهــيــم الحسن على  بعد تغلب 
املالكي بثالثة أشواط نظيفة، لكن األهلي 
تعادل )1-1( عبر محترفه اإليراني ميدا 
فضل الذي تخطى عقبة على فهد املغني 
بــثــالثــة أشــــواط لــشــوط، ثــم تــقــدم األهــلــي 
)2-1( بعد فوز عبدالرحمن املالكي على 
نــاصــر بثالثة أشـــواط لشوطن،  خليفة 
النتيجة )2-2( بعد  الــريــان عــادل  أن  إال 
فوز إبراهيم الحسن على ميدا فضل الله 
الــريــان  ثــم حسم  ــواط نظيفة،  بثالثة أشـ
املباراة ملصلحته بعد فوز فهد املغني في 
اللقاء الفاصل على نواف املالكي بثالثة 
أن تتواصل  املقرر  أشــواط نظيفة. ومــن 
منافسات اليوم الثالث من بطولة الدوري 
العام للرجال اليوم، وفي أبرزها يصطدم 
العربي والــريــان فــي مــبــاراة قمة يسعى 
فــيــهــا كـــل فــريــق لــتــحــقــيــق فــــوزه الــثــالــث 

تواليا وتصدر املسابقة.

تــجــاهــل يــورجــن كــلــوب مـــدرب ليفربول 
املقارنات مع جيل أرسنال الشهير »الذي 
ال يقهر« وحث العبيه على التركيز فقط 
املقبلة عندما يحل ضيفا  املواجهة  فــي 
ــــدوري  عــلــى تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر فـــي الـ
االنجليزي املمتاز لكرة القدم اليوم، وإذا 
فاز في استاد توتنهام سيرفع ليفربول 
رصـــيـــده إلـــى 61 نــقــطــة مـــن 21 مــبــاراة 
بما يزيد بفارق 12 نقطة على حصيلة 
ــدرب أرســـن فينجر في  أرســـنـــال مــع املــ
املرحلة ذاتــهــا مــن مــوســم 2004-2003 
الذي أنهاه الفريق اللندني دون أي هزيمة.
الــدوري  فــي  ليفربول أيضا  ولــم يخسر 
الترتيب بفارق 13  حتى اآلن ويتصدر 

نقطة عــن أقـــرب مــطــارديــه ولــديــه مــبــاراة 
مــؤجــلــة لــكــن كــلــوب قـــال إنـــه لـــن يسمح 
أرقــام  بتشتيت العبيه بفكرة تسجيل 
قياسية جديدة. وأضاف املدرب األملاني 
ــــشــــيء  ــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي أمــــــس »ال فـ
الوحيد الذي أريد قوله إننا اذا فكرنا في 
أي أرقام قياسية ملا حققنا هذا الكم من 
االنــتــصــارات حتى اآلن. هــذا كــل مــا في 
ــر. »فــي الــريــاضــة.. ويمكنكم ســؤال  األمـ
ــل.. لم  ــبـ ــن قـ فــــرق أخـــــرى حــقــقــت هــــذا مـ
تسجل أرقاما قياسية ألنها أرادت ذلك. 
حدث هذا بسبب التركيز في كل خطوة 
وهــــذا مـــا يــجــب عــلــيــنــا فــعــلــه.. تفكيري 
اآلن فــي مــبــاراة تــوتــنــهــام وطــريــقــة لعبه 
وتوقعاتنا لخطته وكل هذه األمــور. هذا 

كل ما يعنيني وال شيء سواه«.

قـــامـــت الــلــجــنــة األمـــنـــيـــة بــالــلــجــنــة الــعــلــيــا 
الـــودي  الــلــقــاء  بــتــأمــن  للمشاريع واالرث 
ــقـــى نـــــــادي أيـــاكـــس  الـــــــذي جـــمـــع بــــن فـــريـ
الهولندي ويوبن البلجيكي على ملعب 
ــــن خـــال  ــنــــوب الــــريــــاضــــي مـ ــاد الــــجــ ــ ــتـ ــ اسـ
توفير كافة وســائــل األمــن واألمـــان داخــل 
وخــارج االســتــاد، واملحافظة على سامة 

الجماهير والاعبن وحكام املباراة.
وأسهمت وحدات اللجنة األمنية املشاركة 
ــبــــاراة  ــاح املــ فــــي عــمــلــيــة الـــتـــأمـــن فــــي نـــجـ
التى استضافتها قطر مساء أمــس االول 
الخميس حيث تواجدت الوحدات األمنية 
ــاد  ــتــ ــا داخـــــــل وخـــــــــارج االســ ــهـ ــعـ ــواقـ ــــي مـ فـ
لتأمينه وتسهيل حــركــة دخـــول وخــروج 

الجماهير على البوابات.
وقـــال الـــرائـــد محمد ثــانــي الــهــامــلــي قائد 
ــاد الـــجـــنـــوب الــــريــــاضــــي إن  ــتــ مـــنـــشـــاة اســ
ــة املـــشـــاركـــة فــي  ــيـ ــنـ وحـــــــدات الــلــجــنــة االمـ
املــبــاراة بثاث  عملية التأمن عملت قبل 
ــبــــوابــــات الــشــرقــيــة  ــاعــــات عـــلـــى فـــتـــح الــ ســ
ــاراة وديــــة  ــ ــبـ ــ ــذه املـ ــ لـــاســـتـــاد، حـــيـــث أن هـ
ــزئـــى لـــإســـتـــاد،  مــــا اســـتـــدعـــى تــشــغــيــل جـ
ــل  ــداخــ ــة مــ ــ ــعــ ـــ ــيـــص اربـ ـــن خــــــــال تـــخـــصـ مـــ
للجماهير تــؤدي إلــى املــدرجــات الشرقية 
ــاد مــــــع تــــحــــديــــد ســـــاحـــــة كـــبـــيـــرة  ــ ــتـ ــ ــــاسـ لـ
النــتــظــار ســـيـــارات الــجــمــاهــيــر، ومـــواقـــف 
ــاع املــدنــي  ــدفــ أخـــــرى لـــســـيـــارات االمـــــن والــ
ــاف أن عــمــلــيــة الــتــأمــن  ــ واالســــعــــاف. وأضـ
اعــتــمــدت عــلــى خــطــط أمــنــيــة مــصــغــرة مع 
الــتــأمــن لحظة بلحظة  متابعة عمليات 
قبل بدء املباراة لحن نهايتها عبر غرف 
الــجــنــوب )غــرفــة التحكم  عمليات اســتــاد 
والـــســـيـــطـــرة األمـــنـــيـــة( واملـــتـــصـــلـــة بــغــرفــة 
العمليات املركزية بمركز القيادة الوطني، 
الــوحــدات األمنية املشاركة في  كما قامت 
التأمن بتطبيق االلية األمنية املستخدمة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم الــخــاصــة بتسيير 
حـــركـــة الــجــمــاهــيــر مــمــا ســـاهـــم فـــي نجح 
عملية تأمن املباراة واملحافظة على أمن 

وسامة الجميع. 
وأشـــــار إلــــى أن الــلــجــنــة األمــنــيــة وضــعــت 
لـــوحـــة كــبــيــرة بــمــداخــل االســـتـــاد بــقــائــمــة 
املــمــنــوعــات الـــتـــي يــمــنــع دخــولــهــا والــتــي 
تــطــبــق فــــي جــمــيــع االحـــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة 
ــــواد  مــنــهــا االســـلـــحـــة بـــكـــافـــة أنــــواعــــهــــا، املـ
املــواد  الكيميائية املــشــروبــات الكحولية، 
املنشطة، السجائر، واالكــواب الزجاجية، 
واأللـــعـــاب الــنــاريــة واملــتــفــجــرات، وعــربــات 

ــــول من  األطـــفـــال الــصــغــيــرة، واألعــــــام أطـ
متر، واألجهزة املسببة لازعاج، وأجهزة 
تخزين الطاقة، وعصى التصوير، واآلالت 
الحادة، والحيوانات األليفة وغيرها من 
األشـــيـــاء الــصــلــبــة الــتــي قــد تــســبــب ضــررا 

لحاملها.

الخطة األمنية 

الــهــتــمــى من  الــنــقــيــب سعيد جمعة  وأكـــد 
وحدة املنشآت التنافسية على أن اللجنة 
ــــدت خــطــة امــنــيــة تــتــوافــق مع  االمــنــيــة اعـ
حــجــم الـــحـــدث الـــريـــاضـــي كــونــهــا مــبــاراة 
ــيـــث حــضــور  وديـــــــة بــــن فــــريــــقــــن، مــــن حـ
عناصر االمــن وانتشارهم داخــل وخــارج 
االســتــاد والــتــواجــد األمــنــي على املــداخــل 
الـــتـــى تـــم تــحــديــدهــا لتسهيل  ــارج  واملــــخــ

عملية دخول وخروج الجماهير. 
إلــى ان نجاح عملية التأمن ألي  وأشـــار 
حـــدث ريــاضــي تعتمد عــلــى تــعــاون كافة 
الــوحــدات األمنية التابعة للجنة األمنية 
ــلـــمـــشـــاريـــع واالرث،  لـ الـــعـــلـــيـــا  بـــالـــلـــجـــنـــة 
والتى نجحت في توفير كافة املتطلبات 
الــدولــي  الــتــى يشترطها االتــحــاد  األمنية 
لكرة القدم في تأمن مثل هذه املباريات، 
بــاالضــافــة إلـــي تــأمــن الــفــرق الــريــاضــيــة، 
واملـــســـئـــولـــن، والــجــمــاهــيــر وبــتــرتــيــبــات 

أمنية تحافظ على أمنهم وسامتهم 
وأضــــاف أن الــلــجــنــة االمــنــيــة عــمــلــت على 
الــجــنــوب داخــل  أمــن  توفير مكتب الدارة 
االســتــاد النجاز العمل االمني بالتعاون 
مع دوريات شرطة الفزعة، مع االستعانة 

بـ 150 متطوعا لخدمة الجماهير.
نــايــف غــانــم الكبيسي  ــــازم أول  املـ ــال  وقــ
املــــروري بمنشأة اســتــاد الجنوب  الــقــائــد 
أن وحــدة الحركة املــروريــة قامت بدورها 

بتسهيل الحركة املرورية خــارج االستاد 
ونـــشـــر الــــــدوريــــــات املـــــروريـــــة بـــالـــشـــوارع 
والطرق املحيطة باإلستاد، لتنفيذ الخطة 
املرورية، والتي من شأنها تسيير الحركة 
املرورية قبل بدء املباراة وبعد انتهائها، 
ــة في  وكـــذلـــك إجــــــراء الـــتـــحـــويـــات الــــازمــ
حــــال الــحــاجــة لــهــا. وأضـــــاف أن دوريــــات 
الــحــركــة املــــروريــــة عــمــلــت عــلــى املــحــافــظــة 
على انسيابية الحركة املرورية الطبيعية 
بكافة األمــاكــن املحيطة باالستاد مشيرا 
إلى وجود تنسيق بن الدوريات املرورية 
ودوريـــــات الــفــزعــة وقـــوة لــخــويــا لتوحيد 
الجهود األمنية من أجل خدمة الجماهير 
وعـــــدم الــتــأثــيــر عــلــى انــســيــابــيــة الــحــركــة 
ــة فـــي جــمــيــع الـــطـــرقـــات بــالــنــطــاق  املــــروريــ
ــيــــط اســـــتـــــاد الـــجـــنـــوب  الــــجــــغــــرافــــي املــــحــ

الرياضي.

إجراءات األمن 

املـــــازم أول فــهــد خــالــد النعيمي  وأشـــــار 
ضابط الدفاع املدني إلى أن الدفاع املدني 
ــام بــمــراجــعــة انــظــمــة الــســامــة وانــظــمــة  قــ
االطــفــاء وانظمة التهوية وانظمة االنــذار 
داخـــــــل االســـــتـــــاد لـــلـــتـــأكـــد مــــن فــعــالــيــتــهــا 
وجـــودتـــهـــا مــوضــحــا أن الــلــجــنــة االمــنــيــة 
حـــرصـــت عـــلـــى تـــوفـــيـــر االمــــــن والـــســـامـــة 
فــي ظــروف  ــبـــاراة  املـ للجماهير ملــشــاهــدة 
جيدة ما كان له أبلغ االثر في نجاح تأمن 
اتــخــاذ تدابير عمليات  تــم  املــبــاراة، حيث 
االخاء من خال خمسة مواقع اخاء هي 
نقطة اخــاء املنطقة الجنوبية والشرقية 
والشمالية والــغــربــيــة للجماهير ونقطة 
الــهــامــة والــتــى يقوم  اخـــاء للشخصيات 
بها الدفاع املدني بالتعاون مع الوحدات 

االمنية االخرى.

تــأهــل فــريــق الــكــرة بــنــادي الــدحــيــل إلــى 
املــبــاراة النهائية مــن بطولة كــأس قطر 
الــجــاري،  2020 والــتــي ستقام 17 يناير 
وذلــــك إثـــر فــــوزه عــلــى الــســيــلــيــة بهدفن 
الـــــــدور نــصــف  ــاراة  ــ ــبـ ــ دون رد، خـــــال مـ
النهائي األول من البطولة والتي أقيمت 
ــن حـــمـــد بـــنـــادي  ــاد جـــاســـم بــ ــتــ عـــلـــى اســ
الــســد مــســاء أمــــس، وســيــاقــي الــدحــيــل 
في املباراة النهائية للبطولة الفائز من 
مباراة الدور نصف النهائي الثاني بن 
السد والريان والتي ستقام مساء اليوم.
ــو  ــ ــاريــ ــ ـــل كــــــــل مــــــــن مــ ــيــ ــ ــدحـ ــ ــلـ ــ وســـــــجـــــــل لـ
مــانــدزوكــيــتــش فــي الــدقــيــقــة 59، واملــعــز 
علي فــي الدقيقة 72 مــن ركــلــة جـــزاء من 
عــمــر املــــبــــاراة، والـــتـــي شـــهـــدت مــشــاركــة 
ــكــــوري هــان  ــد الـــجـــديـــد الـــاعـــب الــ ــوافــ الــ
كوانج سونج بعدما تعاقد معه الدحيل 
رســمــيــا خـــال األيــــام املــاضــيــة. واملــبــاراة 
جـــاءت جــيــدة وقــويــة وســريــعــة رغــم قلة 
ــفـــرص بــســبــب الـــتـــفـــوق الـــدفـــاعـــي لكل  الـ
فــريــق، وكــانــت الــفــرصــة األولـــى للدحيل 
مــن تــمــريــرة وصــلــت إلــى ماندزوكيتش 
داخل املنطقة سددها قوية مرت بجوار 

القائم.
وحــــصــــل الــســيــلــيــة عـــلـــى فـــرصـــتـــن فــي 
الــــدقــــيــــقــــة 20 مــن  فـــــي  الـــــشـــــوط األول، 
تسديدة كريم أنصاري أنقذها الحارس 
ركــنــيــة، وفــــي الــدقــيــقــة 35 مـــن تــســديــدة 
ــارس الــى  مـــجـــدي صـــديـــق أنـــقـــذهـــا الــــحــ

الــهــجــومــي مع  ركــنــيــة. وتــحــســن األداء 
ــة الـــشـــوط الـــثـــانـــي كــثــيــرًا لــلــدحــيــل  بـــدايـ
مــع مــشــاركــة املــعــز علي بـــداًل مــن محمد 
مونتاري، ويضغط الفريق بقوة ويلجأ 
لــويــز مارتن  للتسديد البعيد، ويطلق 
كرة قوية تسقط من يد الحارس خليفة 
أبــوبــكــر وتــجــد مــانــدزوكــيــتــش يكملها 

 الــــهــــدف األول 
ً
داخــــــل الـــشـــبـــاك مـــســـجـــا

للدحيل في الدقيقة 59.
الـــدحـــيـــل  ــــوق  ــفـ ــ قــــــوة وتـ املــــــبــــــاراة  زادت 
ــبـــح أكــثــر  ــي الـــجـــانـــب الــهــجــومــي وأصـ فـ
خــطــورة، وفــي الدقيقة 71 يمرر يوسف 
ــل  املـــســـاكـــنـــي كـــــرة إلـــــى املـــعـــز عـــلـــي داخــ
أنــه تعرض  لــوال  املنطقة كــاد أن ينفرد 

للعرقلة، ويحتسب الحكم نايف القادري 
الكرة ركلة جزاء سددها املعز علي داخل 
 الــــهــــدف الـــثـــانـــي فــي 

ً
الـــشـــبـــاك مـــســـجـــا

الدقيقة 72. وحاول السيلية بعد الهدف 
الــعــودة من خــال التحركات في  الثاني 
ــط املـــلـــعـــب، إال أن هــجــمــات  مــنــطــقــة وســ
الدحيل كانت أخطر بسبب قوة وسرعة 

العــبــيــه يــوســف املــســاكــنــي واملـــعـــز علي 
وإسماعيل محمد وماندزوكيتش وهان 
كــوانــج بــعــد نــزولــه فــي الــشــوط الــثــانــي. 
لــم يتمكن السيلية من  الــوقــت  وبــمــرور 
التسجيل كما لم يضف الدحيل أهدافا 
أخــرى لينتهي الشوط الثاني واملباراة 

بفوز الدحيل بهدفن دون رد.

الدحيل يفوز على السيلية بثنائية نظيفة
2020 يتأهل لنهائي بطولة كأس قطر 

الدوحة -  

الدوحة - قناالدوحة -  

لندن - رويترز

¶  جانب من اللقاء

¶  الرائد محمد ثاني الهاملي¶  النقيب سعيد جمعة الهتمي

نجاح أمني بتأمين مباراة فريقى أياكس 
الهولندي ويوبين البلجيكي

فوز قطر والعربي والريان 
في دوري كرة الطاولة للرجال

كلوب: ليفربول ال يفكر 
في تكرار إنجاز أرسنال
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ــقـــت بــــطــــولــــة قــــطــــر إكـــــســـــون مـــوبـــيـــل  ــلـ تـ
ــــادات واســعــة من  املــفــتــوحــة لــلــتــنــس، اشـ
ــانـــــب الـــــــذي يـــقـــومـــون  ــيــــن األجـــ اإلعــــامــ
الــريــاضــي الكبير  الــحــدث  بتغطية هـــذا 
تــقــام سنويا في  وخــاصــة وأن البطولة 
بداية موسم التنس العاملي للمحترفن، 
ونــوه اإلعاميون ايضا بــاألجــواء التي 
تــحــيــط بـــالـــبـــطـــولـــة وذلــــــك خـــــال رحــلــة 
سفاري أعدتها اللجنة املنظمة للبطولة 
لهم امس في صحراء وشواطيء سيلن 
واشتملت على تسلق الكثبان الرملية 
وقضاء يوم كامل في الطبيعة القطرية 
الرائعة وكذلك  وســط األجـــواء املناخية 
اشــتــمــلــت الـــرحـــلـــة عـــلـــى زيـــــــارة مــتــحــف 
قــطــر الــوطــنــي ومــتــحــف الــفــن اإلســامــي 
خاصة وأن املتاحف القطرية أصبحت 
ــدادا  ــ لــهــا ســمــعــة عــاملــيــة وتــســتــقــطــب أعـ
كبيرة من السائحن الذين يرغبون في 
الــتــعــرف عــلــى طبيعة الــحــضــارات ومــن 
بينهم بــالــطــبــع اإلعـــامـــن الــذيــن أبـــدوا 

إعجابهم الشديد بمحتويات املتحفن.
كما زار اإلعــامــيــون أيــضــا مكتبة قطر 
ــا ثــقــافــيــا  الـــوطـــنـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا صـــرحـ
مــهــمــا فـــي املــنــطــقــة ومــــن قــبــل كـــانـــوا قد 
زاروا مؤسسة الشقب وأبــدوا إعجابهم 
الــكــبــيــر بـــاملـــنـــشـــآت الـــعـــمـــاقـــة لــريــاضــة 
الــفــروســيــة إحــــدى الـــريـــاضـــات الــعــاملــيــة 
ــتــــي تــتــمــيــز فــيــهــا قــطــر  ــيــــة والــ ــبــ واألوملــ
ــة. وقــــالــــت اإلعـــامـــيـــة  ــ ــحـ ــ بــــصــــورة واضـ
األمريكية ميشيل بلمار وهي تعمل في 
 ASPA ( املوقع العاملي املختص بالتنس
تــــزور  أنـــهـــا  SPORTS ( وبـــالـــرغـــم مــــن 
قــطــر ألول مـــرة، إال أنــهــا أبـــدت انطباعا 

إيجابيا للغاية عن هذه الزيارة.. وقالت 
الــرحــلــة كــانــت ممتعة وأنــهــا ذهبت  إن 
في أول ايــام البطولة إلــى منطقة سوق 
واقــف واستمتعت باملكان الــذي يعكس 
البيئة القطرية وتراثها، باإلضافة إلى 
ــه يــجــمــع بن  األمـــاكـــن الــعــصــريــة أي أنــ

الحداثة والتقليدية في نفس الوقت.
ــر إكــــســــون مــوبــيــل  ــة قـــطـ وحـــــــول بـــطـــولـ
املفتوحة للتنس، أعربت ميشيل بلمار 
عــــن ســـعـــادتـــهـــا لــلــتــعــامــل مــــع االتـــحـــاد 
الـــذي يــضــم أشخاصا  الــقــطــري للتنس 
مــحــتــرفــن لــلــغــايــة ويــتــعــامــلــون بــذكــاء 
ــة االمـــكـــانـــيـــات  ــافــ ــد ويــــــوفــــــرون كــ ــديــ شــ

لجميع االعامن فهنا املركز اإلعامي 
تتوفر فيه كل الخدمات التي يحتاجها 
االعـــامـــي، مــعــربــة عــن تمنياتها زيـــارة 
الدوحة مرة ثانية من خال بطولة قطر 
توتال للسيدات التي ينظمها االتحاد 

القطري الشهر املقبل.
من جانبها، عبرت اإلعامية الصربية 
نينا بانتيك واملقيمة بالواليات املتحدة 
وتـــعـــمـــل فــــي مـــوقـــع )تـــنـــس دوت كــــوم( 
عــن ســعــادتــهــا بــالــحــضــور إلـــى الــدوحــة 
وتغطية البطولة التي تعتبرها من أهم 
بطوالت التنس فئة 250 نقطة.. وقالت 
إن هذه هي املــرة الثالثة التي تأتي إلى 

الدوحة ملتابعة منافسات بطولتي قطر 
إكــســون موبيل وقــطــر تــوتــال للسيدات 
وســعــيــدة جــدا بــاألجــواء الــتــي وجدتها 

خال البطولة والجو الرائع.
وأضـــافـــت أن أغــلــب وقــتــهــا كـــان ملتابعة 
منافسات البطولة ولكنها أيضا كانت 
حريصة على زيــارة األماكن املميزة في 
قطر وذهبت إلى الصحراء وكانت رحلة 
ممتعة جدا خاصة وأنها قامت بركوب 
ــانـــت ســعــيــدة  الــجــمــل فـــي الـــصـــحـــراء وكـ
ــيـــة. وأشــــــــــادت نـــيـــنـــا بــالــتــنــظــيــم  ــالـ ــلـــغـ لـ
االحترافي للبطولة على الرغم من إقامة 
كـــأس املــنــتــخــبــات ملــحــتــرفــي الــتــنــس في 

نــفــس الــوقــت فــي اســتــرالــيــا، إال أنــهــا لم 
تــؤثــر عــلــى الــبــطــولــة فــي قــطــر مــن خــال 
الــتــنــظــيــم املــمــيــز وتـــكـــافـــؤ الـــفـــرص بن 
النجوم املشاركن واستمتاع الجمهور 

باملستويات الفنية املميزة.
ــــر، حــــرص العـــبـــو فــريــق  عــلــى جـــانـــب آخـ
ــنـــدي الـــذيـــن  ــولـ ــهـ ــردام الـ ــتــ ــســ ــاكــــس امــ ايــ
يقيمون معسكرهم التدريبي الشتوي 
فــي الــدوحــة مــن خــال مؤسسة أسباير 
الـــريـــاضـــيـــة عــلــى زيــــــارة مــجــمــع خليفة 
الـــدولـــي لــلــتــنــس واالســــكــــواش لحضور 
ــة قــطــر  ــولــ ــطــ ــات بــ ــســ ــافــ ــنــ ــن مــ ــ ــــب مــ ــانـ ــ جـ

املفتوحة ومشاهدة املباريات.

اإلعالم العالمي يشيد ببطولة قطر المفتوحة للتنس
الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

احــتــفــظ الــســائــق الــقــطــري ناصر 
الــعــطــيــة حـــامـــل الـــلـــقـــب بــمــوقــعــه 
ــة«  ــ ــافـ ــ ــانــــي »وصـ ــثــ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــي املـ ــ فـ
الــعــام ضمن منافسات  للترتيب 
رالـــي داكـــار الــدولــي الــصــحــراوي 
فـــي نــســخــتــه الــثــانــيــة واألربـــعـــن 
الــتــي تــقــام فــي الــســعــوديــة حتى 
الجاري،  السابع عشر من يناير 
بــعــدمــا أنــهــى املــرحــلــة الــســادســة 
فــي املــركــز الــثــالــث خــلــف السائق 
الــفــرنــســي ستيفان بيترهانسل 
ــانــــي  ــبــ ــز بـــاملـــرحـــلـــة واإلســ ــائــ ــفــ الــ
كــارلــوس ســايــنــز صــاحــب املــركــز 
العطية بصحبة  الثاني، واحتل 
مــاحــه الــفــرنــســي مــاثــيــو بوميل 
ــا  ــ ــوتـ ــ ــويـ ــ ــى مـــــــن ســـــــيـــــــارة »تـ ــ ــلـ ــ عـ
هـــايـــلـــوكـــس«، املـــركـــز الــثــالــث في 
املــرحــلــة الـــســـادســـة الــتــي أقــيــمــت 
أمس بن حائل والرياض ملسافة 
830 كلم بينها 477 كلم خاصة 
بـــالـــســـرعـــة، وذلــــــك بــــفــــارق ثـــاث 
دقــائــق و22 ثــانــيــة عــن املــتــصــدر 
بـــيـــتـــرهـــانـــســـل بـــصـــحـــبـــة مـــاحـــه 
ــيــــوزا عــلــى  الـــبـــرتـــغـــالـــي بــــاولــــو فــ
من سيارة »ميني كوبر« بعدما 
سجل زمنا قــدره 4 ساعات و27 
دقائق و17 ثانية، وبفارق دقيقة 
املـــركـــز  ــــن صــــاحــــب  ثـــانـــيـــة عـ  47
الــثــانــي ســايــنــز بــصــحــبــة مــاحــه 
ــروز عــلــى مـــن ســيــارة  لـــوكـــاس كــ

»ميني كوبر«.
ــن يـــعـــدون  ــ ــذيـ ــ ــة الـ ــثــــاثــ وبــــــــات الــ
ــقــــن تـــتـــويـــجـــا  ــائــ مـــــن أبـــــــــرز الــــســ
ــي، أي ســايــنــز  ــ ــرالـ ــ ــاريــــخ الـ فــــي تــ
ــة الــــثــــانــــي  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ املـــــتـــــصـــــدر والـ
لــقــبــا بينها  وبــيــتــرهــانــســل )13 
ــة  ــتـ ــارات وسـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــي الــ ــ ســـبـــعـــة فــ
ــات الــنــاريــة( الــثــالــث،  ــدراجـ فــي الـ
يتمتعون بفارق مريح عن بقية 
املــنــافــســن بــعــد انــقــضــاء نصف 
مــــــراحــــــل الـــــــرالـــــــي الـــــصـــــحـــــراوي 
األشهر عامليا، والذي تستضيفه 
األولــــى. وعلى  للمرة  الــســعــوديــة 

صعيد الترتيب العام للسائقن، 
احتفظ العطية الباحث عن رابع 
ــار بــمــوقــعــه  ــ ــي دكـ ــ ألـــقـــابـــه فـــي رالـ
الثاني بزمن إجمالي  املــركــز  فــي 
ــدره 32.40.51 ســاعــة وبــفــارق  قــ
ــــي  ــانـ ــ ــبـ ــ ــن اإلسـ ــ ــ عـ ــة  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ دقـ  7.48
ســايــنــز املــتــصــدر بــزمــن إجــمــالــي 
23.33.3 ســاعــة، فيما جاء  قـــدره 
بيترهانسل ثالثا بزمن إجمالي 

قدره 23.49.23 ساعة.
ــق الــــســــعــــودي  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ وحــــــافــــــظ الـ
يــــزيــــد الــــراجــــحــــي عـــلـــى مـــوقـــعـــه 
العام  الترتيب  الرابع في  باملركز 
قــــدره 24.09.51  إجــمــالــي  بــزمــن 
36:46 دقيقة عن  ســاعــة وبــفــارق 
املـــتـــصـــدر، فــيــمــا أكـــمـــل الــســائــق 
األرجنتيني أورالنـــدو تيرانوفا 
ــى  قــائــمــة املــــراكــــز الــخــمــســة األولــ
قــــدره 24.16.57  إجــمــالــي  بــزمــن 
قـــدره ســاعــة. وســيــواصــل ثاثي 
ا من املرحلة  املقدمة التنافس بدء
السابعة التي تمتد بن الرياض 
الدواسر ملسافة 741 كلم  ووادي 
)بينها 546 كلم خاصة(، والتي 
ــتـــراحـــة  ــقــــام غـــــدا بـــعـــد يـــــوم اسـ تــ
السبت في العاصمة السعودية.

وأعــــرب الــســائــق الــقــطــري نــاصــر 
العطية عن خيبة أمله في أعقاب 
املـــرحـــلـــة الـــســـادســـة الســـيـــمـــا فــي 
تــقــدمــه  الـــــذي  الــــقــــوي  األداء  ظــــل 
ــتـــي وصــفــهــا  ــارات مـــيـــنـــي، الـ ــيــ ســ
ــيــــارات  ــــن الــــســ بـــانـــهـــا األســــــــرع مـ
العطية، في  الدفع. وقــال  رباعية 
إن منافسات  تــصــريــح صــحــفــي، 
ــام قـــويـــة  ــ ــعـ ــ رالــــــــي داكـــــــــار هــــــذا الـ
للغاية، وأن املنافسة على إحراز 
الـــلـــقـــب ســتــحــتــدم خـــــال مـــراحـــل 
ــــي.  ــرالـ ــ ــن الـ ــ ــانــــي مـ ــثــ األســـــبـــــوع الــ
وأبدى سعادته إلنهاء منافسات 
األســبــوع األول مــن الــرالــي بــدون 
مشاكل، لكنه شدد على ضرورة 
ان يـــواصـــل عــلــى نــفــس املــســيــرة 
وتــطــويــر األداء مـــن أجـــل تــصــدر 
ــــي وحــــصــــد الـــلـــقـــب لـــلـــعـــام  ــرالــ ــ الــ

الثاني تواليا.

العطية يحتفظ 
بوصافة الترتيب العام

 لرالي داكار الدولي
الرياض - قنا

ــنــــدي روهــــــان  ــا الـــتـــنـــس الــــهــ ــبــ تــــــوج العــ
بــوبــانــا والــهــولــنــدي كــولــهــوف ويسلي 
ــقـــب بــــطــــولــــة قــــطــــر إكـــــســـــون مـــوبـــيـــل  ــلـ بـ
ــــي بــعــد  ــــزوجـ املـــفـــتـــوحـــة لــلــتــنــس فـــئـــة الـ
ــائــــي املـــــكـــــون مــن  ــنــ ــثــ ــلــــى الــ فــــوزهــــمــــا عــ
البريطاني لوكا بامبريدج واملكسيكي 
سنتياجو جونزاليس ) 3- 6 ( و ) 6 -2 
( و ) 10 6( في املباراة النهائية ملسابقة 
الزوجي التي أقيمت بينهما أمس، وقدم 
الاعبون أداء متميزا للغاية استمتعت 
بــه الجماهير ولــم يتأثر األداء بالجهد 
الـــذي بــذلــه الــاعــبــون األربــعــة فــي الــدور 
نــصــف الــنــهــائــي الــــذي أقــيــم ظــهــر امــس 

أيضا.
وكــــان الــثــنــائــي الــهــنــدي فــــاز فـــي الــــدور 
نصف النهائي على الثنائي املكون من 
الفنلندي كونتنن والــكــرواتــي فرانكو 
بمجموعتن دون رد بواقع ) 7- 5 ( و) 
(.. وفــي املقابل فــاز الثنائي املكون   2 6
ــانــــي لــــوكــــا واملـــكـــســـيـــكـــي  ــطــ ــريــ ــبــ مـــــن )الــ
جــونــزالــيــس( فــي نــصــف الــنــهــائــي على 
الثنائي املكون من )الدنماركي فريديرك 
نيلسن واالملــانــي تيم بيتيز ( بــواقــع ) 

2 - 6 ( و) 6 - 2 ( و )10- 4(.
ــاد  ــام االتـــحـ ــ ــــن عـ ــل أمـ ــنـ وقــــــام طــــــارق زيـ
الــقــطــري للتنس واالســـكـــواش والريشة 
ــع نــائــب  ــانــ ــقـــه صـــالـــح املــ ــرافـ الــــطــــائــــرة يـ

رئـــيـــس إكــــســــون مـــوبـــيـــل قـــطـــر بــتــتــويــج 
الفائزين.

ــتـــان فــافــريــنــكــا  وأكــــمــــل الـــســـويـــســـري سـ
الــدور  الــى  املصنف االول عقد املتأهلن 
نــصــف الــنــهــائــي لــبــطــولــة قــطــر اكــســون 
موبيل املفتوحة للتنس بعد فوزه على 
السلوفيني الياز بيديني بمجموعتن 
ــر لـــقـــاءات  ــ دون مـــقـــابـــل أمــــــس، فـــفـــي آخـ
الدور ربع النهائي للبطولة املقامة على 
ــدولــــي تغلب  مـــاعـــب مــجــمــع خــلــيــفــة الــ
فافرينكا على بيديني بــواقــع 6 / 3 و 
6 / 4. وكان الاعب السويسري استهل 
الـــدور الثاني  مــشــواره فــي البطولة مــن 
بالفوز على الفرنسي جيرمي شــاردي 

بمجموعتن دون مقابل.
وواصـــــــــل الـــــاعـــــب الـــفـــرنـــســـي كـــورنـــن 
ــه فـــــي بــــطــــولــــة قــطــر  ــآتــ ــفــــاجــ ــيــــت مــ مــــوتــ
ــل الـــــى الـــــدور  ــأهــ املـــفـــتـــوحـــة لــلــتــنــس وتــ
ــــوزه أمــــس على  نــصــف الــنــهــائــي بــعــد فـ
الـــاعـــب االســـبـــانـــي املــخــضــرم فــرنــانــدو 
لــواحــدة، ففي  فــيــرداســكــو بمجموعتن 
الــدور ربــع النهائي للبطولة  منافسات 
تمكن موتيت )20 عاما( من التغلب على 
فيرداسكو )36 عاما( بواقع 6 / 4 و 4 / 
6 و 6 / 4. والاعب الفرنسي الشاب قد 
اســتــهــل مــشــواره فــي الــبــطــولــة بتحقيق 
الفوز على االمريكي تينيس ساندجرين 
بمجموعتن دون رد في الدور االول ثم 
الرابع للبطولة الكندي  اطاح باملصنف 

ميلوش راونيتش في الدور الثاني وفاز 
عــلــيــه ايــضــا بمجموعتن دون مــقــابــل. 
وقــد حصل كــورنــن موتيت على اربعة 
القاب في مسيرته االحترافية التي بدأت 
ــام 2017 وجــمــيــعــهــا ضـــمـــن ســلــســلــة  ــ عـ
التحدي للتنس وهي بريست الفرنسية 
2017 واسطنبول التركية 2018 ثم ليون 
الفرنسية 2019 وشيناي الهندية 2019.

ــه  ــأهــــل الــــاعــــب الـــــروســـــي انــــدريــ ــا تــ ــمـ كـ
ــــدور  ــــى الـ روبـــلـــيـــف املـــصـــنـــف الـــثـــانـــي إلـ
نصف النهائي من بطولة قطر اكسون 
موبيل املفتوحة للتنس بعد فوزه على 
الـــاعـــب الــفــرنــســي بــيــيــر هــــوج هــربــرت 
أمـــــس، ففي  بــمــجــمــوعــتــن دون مــقــابــل 
أولـــــــى املــــبــــاريــــات الـــثـــاثـــة لــــلــــدور ربـــع 
الــنــهــائــي والــتــي تــم تــأجــيــلــهــا مــن أمــس 
بـــســـبـــب هــطــول  أمـــــس  الـــــى ظـــهـــر  األول 
االمطار تمكن الاعب الروسي من الفوز 
على نظيره الفرنسي بواقع 6 / 4 و 6 / 
الــروســي )22 عاما(  الــاعــب  3. ويسعى 
ــى الــتــتــويــج  ــم 23 عــاملــيــا الــ املــصــنــف رقــ
بلقبه الـــرابـــع فــي مــســيــرتــه االحــتــرافــيــة 
لــــه فــي  ــام 2014 واالول  ــ بــــــدأت عـ ــي  ــتـ الـ
بطولة قطر، وسيحاول الاعب الروسي 
الشاب تكرار ما فعله مواطنه نيكوالي 
ــــذي تـــوج بــلــقــب الــبــطــولــة  دافــيــدنــكــو والـ
القطرية عام 2010 عندما هزم االسباني 
رافــايــل نــادال في النهائي بمجموعتن 

لواحدة.

الهندي بوبانا والهولندي ويسلي يتوجان 
بلقب الزوجي لبطولة قطر المفتوحة للتنس

تصاعد حدة المنافسة في »إكسون موبيل«
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صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

تقنيات جديدة تطرحها »فيسبوك«

أرقام وحقائق

ــار تــقــريــر جــديــد نــشــره بــاحــثــون مــن جامعة  أشـ
البحيرات  أن اآلالف من  إلــى  أملانيا  بوتسدام في 
للفيضان  الهيمااليا عرضة  الطبيعية في جبال 
ــان الــكــتــلــة الــجــلــيــديــة بــســبــب االحــتــبــاس  ــ ــر ذوبـ إثـ
الــحــراري، مما قــد يـــؤدي إلــى فيضانات األنــهــار 
الــتــي تــنــســاب مـــن تــلــك الــبــحــيــرات، فــفــي بحثهم 
الذي نشر حديثا في دورية »بي أن إي أس« قام 
التي أجروها  الباحثون باختبار نماذج املحاكاة 
املــنــاخ تبعات  البحيرات، ويحمل تغير  على تلك 
بــدأب في  العلماء  لــذا يعمل  العالم،  خطيرة حــول 

التغير،  محاولة منهم لفهم ما قد ينتج عن هــذا 
البشري  الــنــشــاط  أن  فــهــنــاك إجــمــاع علمي عــلــى 
هو السبب وراء زيــادة نسبة الغازات الدفيئة في 

الهواء الجوي.
البشري إلى زيــادة نسبة غازات  النشاط  إذ أدى 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون واملــيــثــان بــاإلضــافــة إلــى 
ثــم فهو  الــتــروبــوســفــيــر، ومــن  األوزون فــي طبقة 
املتزايد منذ  الــحــراري  املسبب األكبر لالحتباس 
ــثــورة الــصــنــاعــيــة. وتــجــذب منطقة جبال  ال بــدايــة 
الــهــيــمــااليــا الــعــلــمــاء لــدراســة مــثــل تــلــك الــتــغــيــرات، 

املناخية  التغيرات  إذ إنها شهدت بالفعل بعض 
ــار الــجــلــيــديــة وتــكــون  ــهـ املـــثـــيـــرة، مــثــل ذوبـــــان األنـ
البحيرات الطبيعية التي وصل عددها إلى 85 بني 

عامي 2003 و2010.
البحيرات تتكون بطريقة  بالذكر أن هذه  الجدير 
ــــى أســفــل  ــيـــاه طــريــقــهــا إل طــبــيــعــيــة حـــني تــشــق املـ
الــشــقــوق، وقـــد يشكل هــذا  الــجــبــال متجمعة فــي 
خطرا على أشكال الحياة التي تقف في طريقها 
الذائب قد يكون  الثلجي  أثناء جريانها، فالركام 

سدا طبيعيا في طريقها.

قـــام فــريــق الــرصــد بــــدار الــتــقــويــم الــقــطــري بــرصــد ظــاهــرة الــخــســوف 
القمري  الخسوف  أمــس، وبــدأ  للقمر، والتي حدثت مساء  الشبه ظلي 
عند الساعة الثامنة وثماني دقائق من مساء الجمعة بتوقيت الدوحة 
العاشرة وعشر  الساعة  املحلي، بينما وصــل الخسوف ذروتـــه عند 
ــاد بــواســطــة دار  ــ دقــائــق مــســاًء بــتــوقــيــت املــحــلــي كــمــا سجلته األرصـ
الفلكي بدار  الدكتور بشير مــرزوق )الخبير  القطري. وذكــر  التقويم 
التقويم القطري( أن 90% من كامل سطح القمر دخل منطقة شبه ظل 
األرض عندما وصل الخسوف القمري ذروته كما هو موضح بالصور 
املرصودة بواسطة األجهزة الفلكية علًما بأنه كان من الصعب تمييز 
هذا الخسوف القمري بالعني املجردة؛ وذلك ألن لون القمر يتغير فقط 
خالل هذا النوع من الخسوفات القمرية دون أن تحجب األرض أي جزء 
من سطح القمر. الجدير بالذكر أن الخسوفات القمرية ُيمكن رؤيتها 

في جميع املناطق التي يظهر فيها القمر وقت حدوث الخسوف، بعكس 
املناطق  التي ال يتمكن مــن رؤيتها إال سكان  الكسوفات الشمسية 
القمر أو شبه ظله وقــت حـــدوث الكسوف،  الــواقــعــة فــي مــخــروط ظــل 
باإلضافة إلى أنه يمكن االستفادة من الخسوفات القمرية والكسوفات 
الشمسية في التأكد من دقة الحسابات الفلكية املستخدمة في حساب 
مدارات األجرام السماوية، إضافة إلى أنها تؤكد صحة بدايات ونهايات 
أنــه يمكن خاللها  القمرية  الخسوفات  الهجرية.  ومما يميز  األشهر 
رؤيـــة ورصـــد الــخــســوف الــقــمــري بــالــعــني املــجــردة بعكس الكسوفات 
الشمسية التي تحتاج إلى نظارات خاصة لتحمي العني وقت رصدها؛ 
الخسوف أي ضرر بالعني،  القمر وقت  إلى  النظر  ألنه ال يترتب على 
باإلضافة إلى أنه يمكن استخدام الكاميرات الرقمية الحديثة للحصول 

على صور للخسوف القمري.

دار التقويم القطري ترصد الخسوف القمري

التقنية، أن شركة فيسبوك تسعى  ذكــرت مواقع متخصصة بشؤون 
إلدخال ميزات جديدة على تطبيقها الجتذاب أكبر قدر من املستخدمني، 
وبحسب موقع »بلومبرغ« فإن فيسبوك تحاول تطوير خدمة »واتش« 
الخدمة  )Watch( املوجودة في تطبيقها حاليا، وذلــك عبر تزويد هذه 
بمقاطع فيديو موسيقية ملغنني مشهورين، وبـــدأت بالفعل باختبار 
الهند وتايلند. وتتفاوض  التقنيات عند مستخدمي تطبيقها في  هذه 
فيسبوك حاليا مع كبرى شركات اإلنتاج املوسيقى، أمثال »يونيفرسال 

ميوزيك« و»سوني ميوزيك« و»وارنر ميوزيك غروب«.

بحيرات الهيمااليا عرضة للفيضان

تمكن علماء صينيون من تطوير نموذج سريري للتنبؤ بخطر اإلصابة 
الــبــاحــثــون فــي مستشفى بــكــني للسرطان  املــــريء، وأجــــرى  بــســرطــان 
دراسة جمعوا خاللها نتائج التقييم باملنظار ألكثر من 10000 مريض، 
ــبــالد واملــنــاطــق منخفضة  فــي املــنــاطــق املــعــرضــة للخطر فــي شــمــال ال
الخطورة في الجنوب، حيث وجدوا أن هناك ارتفاعا في معدالت اإلصابة 
الــدراســة بتطوير نــمــوذج للتنبؤ  بــســرطــان املــــريء. وقــامــوا وفــقــا لتلك 
قــابــال لالستخدام  ليكون  املــســتــوى،  املـــريء عالية  آفـــات  وتــقــديــر خطر 
إلى  النموذج  السريرية، حيث وصلت دقــة تنبؤ  البيئات  والتطبيق في 

87.1 باملائة في املناطق شديدة الخطورة في الصني و84.3 باملائة لعينة 
مختلطة من مناطق مختلفة. ويحتوي النموذج على إمكانية التطبيق في 
الفحص السريري للمساعدة في اتخاذ القرارات لكل من املتخصصني 

في الرعاية الصحية واألفراد.
املـــريء مجموعة مــن األورام الصغيرة والــتــي يمكن  ويعتبر ســرطــان 
شفاؤها عبر االستئصال الجراحي، إال أنه في حالة األورام الكبيرة غير 
الكيميائي أو  العالج  الحاالت  الجراحي يستخدم في هــذه  للعمل  قابلة 

اإلشعاعي ملحاولة لتصغير الورم والحد من نموه وانتشاره.

تطوير نموذج للتنبؤ بسرطان المريء

ــيـــزيـــة أمــــس،  ــالـ أفـــــــادت الـــصـــحـــة املـ
بظهور حالتني جديدتني، مؤكدتني 
مختبريًا، مــن اإلصــابــة بفيروس 
ــفـــال فـــي واليــــة صــبــاح،  شــلــل األطـ
شــرق مــالــيــزيــا، ليصل بــذلــك عدد 
املـــصـــابـــني بـــالـــفـــيـــروس إلــــى ثــالث 
ــاء  ــبــ ــة االنــ ــ ــالـ ــ حـــــــــاالت. ونـــقـــلـــت وكـ
ــن رئــيــس  ــا« عــ ــامــ ــرنــ ــة »بــ ــزيـ ــيـ ــالـ املـ
ــتـــور نــور  ــدكـ مــصــلــحــة الــصــحــة الـ
الثانية  الحالتني  هشام عبدالله إن 
والثالثة لطفلني أجنبيني كالهما 
فــي الــثــامــنــة والــحــاديــة عــشــرة من 
يـــعـــانـــي األول مــن  ــر، حـــيـــث  ــمـ ــعـ الـ
ــة حــــرارة الجسم  ارتــفــاع فــي درجـ
أن  قــبــل  مــنــذ 9 ديــســمــبــر 2019 
يصاب بالشلل ولم يعد يستطيع 
املشي بعد ثالثة أيام من إصابته 
الــطــفــل لم  بــالــحــرارة..مــضــيــفــا أن 
الــتــطــعــيــمــات، كــمــا أن  يــكــن يتلقى 
الثاني أيضًا لم يسبق له التطعيم.

ــانـــي،  ــثـ الـ ــل  ــفـ ــطـ الـ ــى ان  ــ ــ ال واشــــــــار 
تــعــرض لــدرجــة حـــرارة عالية منذ 
نــقــلــه  ــم  ــ نـــوفـــمـــبـــر 2019، وتــ  17
فــــي االول مــن  املـــســـتـــشـــفـــى  ــى  ــ ــ إل
ديسمبر املاضي بعد أن اشتكى 
القدرة على  الظهر وفقدان  ألم  من 
ــح هــشــام أن  ــ ــيـــًا. وأوضـ املــشــي ذاتـ
اختبارات طبية أجرتها مختبرات 
مرجعية إقليمية لشلل األطــفــال 
الــتــابــعــة ملــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة 
في أستراليا، على عينة الفيروس 
الثالثة، رجحت  املصاب لألطفال 
أن الفيروس كانت له صلة جينية 

بحالة شلل األطفال في الفلبني.

انــفــجــر بــركــان »بــوبــوكــاتــبــتــبــيــل«، 
فــي املــكــســيــك، مــكــونــا عــمــودا من 
الـــدخـــان والـــرمـــاد بــارتــفــاع وصــل 
إلى 3 كيلومترات، وحــذرت وحدة 
ــي املــكــســيــكــيــة، مــن  ــدنــ ــاع املــ ــ ــدفـ ــ الـ
احــتــمــال وصـــول الــدخــان والــرمــاد 
املنبعث من البركان إلى العاصمة 
مكسيكو، التي تبعد 70 كيلومترا 
الدخان والرماد  أن  عنه. وأضافت 
السكنية  األمـــاكـــن  املــنــبــعــث غــطــى 

القريبة من البركان.
بــالــذكــر أن عــلــمــاء األرض  جــديــر 
يــــرون بـــأن الـــزلـــزال الــــذي وقـــع في 
مكسيكو، بقوة 7.1 درجة ريختر، 
نــشــاط  ســبــتــمــبــر 2017، زاد مـــن 
ــاع بــركــان  ــفــ الـــبـــركـــان. ويــبــلــغ ارتــ
بوبوكاتبتبيل 5426 مــتــرا، وهــو 
ــي املــكــســيــك  ثـــانـــي أعـــلـــى جـــبـــل فــ
ــامـــس أعـــلـــى قــمــة فـــي أمــريــكــا  وخـ

الشمالية.

شلل األطفال
يظهر في

 شرق ماليزيا

تحذيرات من 
رماد بركان 

»بوبوكاتبتبيل« 
بالمكسيك
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 159.18

 136.43

 106.11

الصـالة
  الفـجـــر: 05:00

  الشروق: 06:21

  الظهـــر: 11:42

 العصـــر: 02:42

  المغرب: 05:04

  العشـاء: 06:34

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
1,547.2317.9065.6960.06

4.07093.644.79313.7593
فرنك)س(استرلينيدوالريورو

أسعار المعادن والعمالت

الحذاء األحمر والسبعة أقزام: 
Red Shoes & the Seven Dwarfs

النــوع: رسوم متحركة
الزمـن: 92 دقيقة

أصـــوات: شولي غريس مورتيز، سام 
كالفلن

اإلخراج: سونغ هو هونغ
 PG :التصنيف

ريتشارد جيويل: 
Richard Jewell

النـــوع: دراما، سيرة ذاتية
الزمــن: 71 دقيقة

الـــبـــطـــولـــة: ســــام روكــــويــــل، بــــول والــتــر 
هاوزر

اإلخراج: كلنت ايستوود
R :التصنيف

ابنة الذئب: 
Daughter of the Wolf

النـــوع: دراما، أكشن
الزمــن: 148 دقيقة 

الــبــطــولــة: جــيــنــا كـــارانـــو، ريــتــشــارد 
درايفوس

اإلخراج: ديفيد هاكل
R :التصنيف

Balloon :بالون
النــوع: دراما 

الزمـن: 125 دقيقة
البطولة: فريدريك مونك، ديفيد كروس

اإلخراج: مايكل هيربيرغ
 R :التصنيف

تحت املاء: 
Underwater
النــوع: أكشن

الزمـن: 95 دقيقة
الــبــطــولــة: كريستني ســتــيــوارت، تي 

جي ميلر
اإلخراج: وليام إيبوك
 15  PG :التصنيف

األســــــــــبوع
السينما هذا

الالندمارك - املول - الرويال بالزا


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-13
	14
	15
	16

