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أقيم أمس نهائي مسابقة »أفال تتفكرون« 
الـــكـــنـــز عـــلـــى املــــســــرح الـــرئـــيـــســـي ملــعــرض 
ــتـــاب فـــــي دورتــــــه  ــكـ ــلـ ــي لـ ــ ــدولــ ــ ــة الــ ــ ــدوحــ ــ الــ
ــيـــوم فـــي مــركــز  الـــثـــالثـــن الـــتـــي تــخــتــتــم الـ
الدوحة للمعارض واملؤتمرات بمشاركة 
335 دار نشر عربية وأجنبية، وتم إجراء 
نهائي املسابقة بن مدرستي القادسية 
االبتدائية للبنن والــتــي توجت باملركز 
ــة راشـــد االبــتــدائــيــة  األول ومــدرســة روضـ
للبنات والتي حصلت على املركز الثاني. 
وأقــيــمــت املــســابــقــة ألول مـــرة فــي معرض 
الــدوحــة الــدولــي للكتاب هــذا الــعــام، وهي 
مسابقة فكرية ثقافية منوعة مخصصة 
لطالب املدارس وتكونت من أربع مراحل، 
وهـــي الــــدوري الــثــقــافــي وتــنــافــس فــيــه 34 
مــدرســة ) 15 مــدرســة بنن و 19 مدرسة 
بنات( ليتم تأهيل خمس مدارس للبنن 
للمرحلة الربع نهائية، واملرحلة النصف 
نهائية، واملرحلة النهائية، وتتخلل هذه 

املراحل عدة تحديات ثقافية.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، تــتــواصــل فعاليات 
الــدوحــة الدولي  »مــدرســة قطر« بمعرض 
ــبـــارة عـــن مــحــاكــاة ألول  لــلــكــتــاب،وهــي عـ
مدرسة تم افتتاحها في قطر، حيث تبرز 

الفعالية تاريخ املــدارس في قطر والــدور 
الـــــذي قـــامـــت بـــه حــتــى وقــتــنــا الــحــاضــر. 
وشــاركــت مــدرســة قــطــر بتقديم أكــثــر من 
20 عمال و8 فعاليات في ساحتها أخذت 
شكل ونسق تراث قطر و5 قاعات ملهمة 
للجيل الصاعد وجميعها يــنــدرج تحت 

شعار »قطر تقرأ«.
ــا، قــــالــــت ســـمـــيـــرة الـــيـــزيـــدي  ــهـ ــتـ ــهـ ــن جـ ــ مـ
مسؤولية فعالية مدرسة قطر: إن املدرسة 
ــمــــدرســــة مـــــن حــيــث  ــلــ ــــت مــــحــــاكــــاة لــ ــــدمـ قـ

الــطــراز القديم  التصميم والــديــكــور على 
ألول مدرسة في قطر، كما تحاكي أحداث 
املدرسة اليومية بداية من طابور الصباح 
بــمــشــاركــة طـــالب املــــــدارس، فــيــمــا يعتمد 
طابور الفترة املسائية على زوار معرض 
الــكــتــاب، حــيــث تنقسم املــدرســة إلـــى عــدد 
من الفصول واملرسم واملقصف املدرسي 
وغرفة النشاط، والتي تقدم فيها مبادرة 
»قطر تقرأ« التي أطلقتها مؤسسة قطر 
الــتــي تــهــدف إلـــى تــعــزيــز مــجــتــمــع الـــقـــّراء 

والــبــاحــثــن عــن املــعــرفــة فــي أنــحــاء دولــة 
ــداع والــقــدرة على  قــطــر، وإلـــى تعزيز اإلبــ
الــقــراءة والــكــتــابــة. وهــي موجهة لجميع 
الفئات العمرية واملــجــمــوعــات السكانية 

املقيمة بدولة قطر.
وأوضــحــت أن مــن أهـــم فــعــالــيــات مــدرســة 
قطر »املــرســم« وتــم تخصيصه للتعريف 
بــــالــــقــــضــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وارتــــــبــــــاط 
املجتمعن القطري والفلسطيني، منوهة 
ــة بـــهـــا عـــــدد مــن  ــيــ ــفـــصـــول الــــدراســ بـــــأن الـ

ــريـــم( وتــقــدم  ــرأ مـــع مـ ــ املــــبــــادرات مــثــل )اقــ
بــــعــــض املـــــخـــــتـــــارات لــــكــــتــــاب املـــســـتـــقـــبـــل، 
ــد مــــــن الــــــــورش  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــــــى الـ
الــتــعــلــيــمــيــة الــــتــــي أقـــيـــمـــت فــــي املــــدرســــة 
ــل الـــكـــتـــب،  ــ ــــواصـ مـــثـــل ورشــــــــة صـــنـــاعـــة فـ
ــتــــور يــــوســــف الــحــر  ــدكــ ورشـــــــة قـــدمـــهـــا الــ
بــعــنــوان عــنــدمــا تــتــأأل الــنــجــوم، وورش 
لصناعة القصص وكيفية رسمها بشكل 
كـــارتـــونـــي، وورشـــــة عـــن صــنــاعــة الــدمــى، 
ــة أقــيــمــت بــالــتــعــاون مـــع مــتــاحــف  ــ وورشــ
قطر عــن كيفية صناعة وردة الصحراء، 
وأخرى بعنوان الرياضة حياة، فضال عن 
مــع دورات مبسطة تقدم كلمات بسيطة 
في اللغات اليابانية والتركية والكورية 

والفرنسية«.
ــدمــــت فــعــالــيــة  وأضـــــافـــــت أن املـــــدرســـــة قــ
بعنوان البراحة وهي للتعريف باأللعاب 
الــشــعــبــيــة الــقــطــريــة مــثــل الــصــبــة وتــوجــه 
األسر بالقيم من تفكير وتخطيط وكيف 
إلــى جانب  يحقق أهــدافــه بإعمال العقل، 
ــــذي يــمــكــن األطـــفـــال من  مـــســـرح الــطــفــل الـ
ــا اســـتـــضـــافـــت  ــمـ مــــواجــــهــــة الــــجــــمــــهــــور، كـ
املــــدارس حــول  املــدرســة بحثا علميا مــن 
كيفية بــنــاء الــقــصــص، كــمــا قـــدم عـــدد من 
األطفال بعض القصص املصورة، فضال 

عن بعض العروض املسرحية.

الــركــن سعد  الــلــواء  استقبل ســعــادة 
بــــن جــــاســــم الـــخـــلـــيـــفـــي مــــديــــر األمــــن 
العام، سعادة شهريار خان آفريدي 
وزيــــــــر الــــــدولــــــة لـــــشـــــؤون الـــــواليـــــات 

والــــــــحــــــــدود والــــــــوزيــــــــر الــــفــــيــــدرالــــي 
ــمـــهـــوريـــة  ملــــكــــافــــحــــة املـــــــخـــــــدرات بـــجـ
بــاكــســتــان اإلســـالمـــيـــة، جــــرى خــالل 
املوضوعات  مــن  عــدد  املقابلة بحث 
ــرك وســـبـــل  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ املـ االهـــــتـــــمـــــام  ذات 

تعزيزها.

اطــلــقــت مــؤســســة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
ــيـــة لــتــحــســن  ــتـــوعـ ــة حـــمـــلـــة الـ ــ ــيـ ــ االولـ
جودة االحاالت الطبية في املؤسسة 
من خالل 27 مركزا تابعا للمؤسسة 
فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الــــدولــــة، حيث 
يـــقـــوم مــكــتــب االحـــــــاالت الــطــبــيــة فــي 
املؤسسة بعمل محاضرات تثقيفية 
لــنــشــر الـــوعـــي لـــدى مــــزودي الــرعــايــة 
ات الــســلــيــمــة في  الــصــحــيــة بــــاإلجــــراء
عــمــل االحــــاالت الــطــبــيــة االلــكــتــرونــيــة 
ــــن أجــــــل تـــحـــســـن جـــــــودة الـــرعـــايـــة  مـ
الصحية للمرضى من خالل االرتقاء 

بنظام اإلحاالت الطبية.
ــارت الــدكــتــورة لــولــوة املــنــاعــي،  ــ وأشـ
ــع ومــــديــــر  ــمـ ــتـ ــجـ ــــاري طـــــب املـ ــــشـ ــتـ ــ اسـ
الرعاية  الطبية بمؤسسة  االحـــاالت 
الصحية األولية بأن الحملة تأتي في 
الوطنية  اطــار تنفيذ االستراتيجية 
املــؤســســة في  للصحة، والــتــزامــا مــن 
تــقــديــم رعــايــة صــحــيــة أولــيــة شاملة 
ومـــتـــكـــامـــلـــة لـــلـــفـــرد واالســـــــــرة، ورفــــع 
ــتــــوى الـــــوعـــــى الــــصــــحــــي ونـــشـــر  مــــســ

الثقافة الصحية واالرتقاء بها، ومن 
اجل تحقيق شعار املؤسسة »صحة 

افضل للجميع«.
املناعي  الحملة بحسب  وتستهدف 
ــبــــاء الــعــامــلــن فـــي املــــراكــــز عــلــى  األطــ
ــــى  وجــــــــــه الــــــخــــــصــــــوص إضــــــــافــــــــة الــ
ــال  ــــن الـــــعـــــامـــــلـــــن فـــــــي مــــجــ ــفــ ــ ــوظــ ــ املــ
االحـــــاالت الــطــبــيــة، لــتــحــقــيــق اهـــداف 
هــــذه الــحــمــلــة وهــــي تــقــلــيــل األخــطــاء 
ــن خـــالل  وتـــحـــســـن جــــــودة الـــعـــمـــل مــ
موظفن متخصصن تابعن ملكتب 
الرعاية  الطبية بمؤسسة  االحـــاالت 

الصحية األولية.
ونوهت بأن املكتب أعد خطة شاملة 
للتدريب والتثقيف في جميع املراكز 
ابتداء من مركز  العام  الصحية لهذا 
ان املكتب يعمل  عمر بن الخطاب، و 
ــلــــى تـــتـــبـــع وتـــصـــحـــيـــح االحــــــــاالت  عــ
الداخلية بن مراكز مؤسسة  الطبية 
الرعاية األولية والخارجية لكل من 
مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة ومــســتــشــفــى 
ســـــــدرة لـــلـــطـــب وذلـــــــك بـــشـــكـــل يــومــي 
ة هـــذه  ــاء ــفــ مـــمـــا يـــرتـــقـــي بــنــوعــيــة وكــ

االحاالت.

الخليفي يستقبل 
مسؤواًل أمنيًا باكستانيًا

»الرعاية الصحية« تطلق حملة 
تثقيف مشغلي اإلحاالت الطبية

القطري بالتعاون مع  الهالل األحمر  قــدم 
الـــهـــالل األحـــمـــر األردنـــــي كــجــهــة تنفيذية 
القطرية،  الجوية  الخطوط  وبدعم من قبل 
مــعــونــات خــيــريــة اســتــهــدفــت 250 أســـرة 
ــي مــنــطــقــة  ــ ــة وأردنــــــيــــــة فـ ــ ــوريـ ــ ــوزة سـ ــ ــعـ ــ مـ
العاصمة األردنــيــة عمان،  »األشرفية« في 
ــهـــال حــفــنــي رئــيــســة  ــتــــورة نـ ــــدكــ ــالــــت ال وقــ
بعثة الــهــالل األحــمــر الــقــطــري فــي األردن، 
القطرية إن  األنباء  في تصريحات لوكالة 
تــم توزيعها، جــاءت ضمن  التي  املعونات 
الــهــالل  والــــذي ينفذها  حملة شــتــاء دافـــئ 
األحــمــر الــقــطــري، بــالــتــعــاون مــع شــركــائــه 
ــلــتــخــفــيــف مــن  ــــي، ل ــانـ ــ ــــسـ ــــي الـــعـــمـــل اإلنـ فـ
الــســوريــن واملجتمعات  الــالجــئــن  مــعــانــاة 
ــهــم، وتــقــديــم كــافــة أشــكــال  املــســتــضــيــفــة ل
الــعــون واملــســاعــدة لــهــم، ال سيما فــي ظل 

الــظــروف املــنــاخــيــة الـــبـــاردة الــتــي يشهدها 
األردن حاليا، وذلك من خالل توزيع طرود 

غذائية ومدافئ على إجمالي 250 أسرة.
الـــــطـــــرود اشـــتـــمـــلـــت عــلــى  وأوضـــــحـــــت أن 
كوبونات غذائية ومدافئ ملساعدة األسر 
للتخفيف من  املنطقة، وذلـــك  املــعــوزة فــي 
معاناتهم وتوفير احتياجاتهم من املدافئ 
والــطــرود الــغــذائــيــة، وأشـــادت رئيسة بعثة 
الــهــالل األحــمــر الــقــطــري فــي األردن بــدور 
الخطوط الجوية القطرية، التي تقدم الدعم 
السخي دوما والتي تعد من أكبر الداعمن 
القطري وأعماله اإلنسانية  للهالل األحمر 
انطالقا  لصالح الضعفاء فــي كــل مــكــان، 
من إيمانها بمبدأ املسؤولية االجتماعية 
ــنــبــيــل ملــســانــدة  لـــلـــشـــركـــات، وتـــوجـــهـــهـــا ال
املعنية بالشؤون  املدني  منظمات املجتمع 

اإلنسانية واالجتماعية.
مــن جهتها، ثمنت األســـر املستفيدة من 

القطري في  الهالل األحمر  املعونات دور 
الخيرية والتي تتجلى  الحملة  تنفيذ هــذه 
الــتــكــافــل والـــتـــعـــاون وتلبية  فــيــهــا مــعــانــي 
احتياجات األسر املعوزة وإدخــال الفرحة 
على قلوب األطفال والنساء خالل شهور 
الــشــتــاء. بـــــدوره، أكـــد ســامــر خــلــف املــديــر 
اإلقــلــيــمــي لــلــخــطــوط الــقــطــريــة فــي األردن، 
ــهـــالل األحــمــر  ــع الـ ــذا الـــتـــعـــاون مـ أهــمــيــة هــ
الــحــمــلــة االنــســانــيــة،  الــقــطــري لتنفيذ هـــذه 
موضحا أن الخطوط الجوية القطرية تولي 
أهــمــيــة كــبــيــرة تــجــاه بــرنــامــج مسؤوليتها 
االجــتــمــاعــيــة، مــعــربــا عــن ســعــادة الشركة 
ــي دعـــــم األســــــر املــحــتــاجــة  بـــاملـــســـاهـــمـــة فــ
ــالل تـــوزيـــع  ــ ــعــــون لـــهـــم، مــــن خـ ــ ــم ال ــديـ ــقـ وتـ
الغذائية واملــدافــئ، وذلــك بالتعاون  الــطــرود 
الــذي ال يدخر  القطري  الهالل األحمر  مع 
جــهــدا ملــســاعــدة املــحــتــاجــن فـــي مختلف 

أنحاء العالم.

ــلــدراســات ومــركــز  ينظم مــركــز الــجــزيــرة ل
الخليج بجامعة قطر غــدا األحــد  ــات  دراسـ
أمــنــي خليجي جديد:  نــظــام  مؤتمر »نــحــو 
الــخــروج مــن املــقــاربــات الــصــفــريــة«، ويعقد 
املــؤتــمــر عــلــى مــــدى يــومــن فـــي قــاعــة ابــن 
خــلــدون بجامعة قطر، بحضور مفكرين 
وبــاحــثــن وأكــاديــمــيــن مــن الخليج وإيـــران 
إلــى تحليل  املؤتمر  ودول غربية. ويــهــدف 
ــن الــخــلــيــجــي، والــبــحــث عن  ــ إشــكــالــيــة األمـ
ــاربـــات جـــديـــدة تـــأخـــذ بــعــن االعــتــبــار  ــقـ مـ
ــل في  مصالح األطــراف ذات الصلة، واملــؤمَّ
خــتــام املــؤتــمــر أن يــصــل املـــشـــاركـــون إلــى 
 

ً
م حــلــوال ــلــواقــع، وتـــقـــدِّ ــة تــكــون أقــــرب ل رؤيــ
الحيوية من  املنطقة  عملية لقضايا هــذه 
العالم، وتساعد صانعي القرار على رسم 

السياسات التي تحدد مالمح املستقبل.
وحــــــرص املـــؤتـــمـــر فــــي دعــــــوة املــتــحــدثــن 
القضايا  ــش 

َ
ــنــاق

ُ
ت الــتــنــوع، وذلـــك لكي  على 

ــا املــخــتــلــفــة، ومـــن  ــ ــاهـ ــ ــة مــــن زوايـ ــطـــروحـ املـ
ا من 

ً
املقرر أن يشارك فيه نحو 25 متحدث

 عن 
ً

العربي، فضال الخليج والعالم  منطقة 
املتحدة األمريكية  إيران وتركيا والواليات 
وأوروبــــــــا، فـــي جــلــســاٍت تــمــتــد عــلــى مـــدار 

يومن.
الخليجي  املؤتمر معضلة األمــن  ويتناول 
فــي شمولها واتــســاعــهــا وتــعــدد أوجــهــهــا، 
التقليدي  املــفــهــوم  اقــتــصــارهــا على  وعـــدم 
ض املــؤتــمــر  لـــأمـــن، ومـــن املـــقـــرر أن يــتــعــرَّ
لــأمــن املجتمعي والــغــذائــي والــســيــبــرانــي، 
 عـــن األمـــــن بــمــفــهــومــه الــتــقــلــيــدي؛ 

ً
فـــضـــال

ــادي.  ــتــــصــ الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري واالقــ
ــع مــن  ويـــنـــظـــر املـــؤتـــمـــر فــــي قـــضـــايـــا أوســــ
التقليدي والــتــهــديــدات غير  األمـــن  قضايا 
السيبرانية  الهجمات  إلــى  التقليدية الفتا 
ــعــــض الـــــــــــدول فــي  ــا بــ ــهـ ــتـ ــلـ ــمـ ــعـ ــتـ الـــــتـــــي اسـ
صراعاتها كما وقع عام 2017 في الهجوم 
الــســيــبــرانــي عــلــى وكـــالـــة األنـــبـــاء الــقــطــريــة 
الخليجية. فضال عن  لــأزمــة  والـــذي مهد 
التي تتعلق باالستقرار األمني  التحديات 
ــتـــصـــادي واالجــتــمــاعــي  والــســيــاســي واالقـ
وغـــيـــرهـــا مـــن الــقــضــايــا املــرتــبــطــة بــاألمــن 
الــخــلــيــج، وليست  واالســتــقــرار فــي منطقة 
املتحدة  املرتبطة بالواليات  القضايا  فقط 
الداخلية  التحديات  إيــران فهناك ايضا  أو 
لــم نكن نعتقد ان هناك  فقبل عــام 1990 
دولـــة عــربــيــة ســتــجــتــاح دولـــة عــربــيــة وقبل 
ــنــــاك دولــــة  هــ أن  نــعــتــقــد  ــكـــن  نـ لــــم   2017
ــة خليجية لكن  ــ خليجية ســتــحــاصــر دول

هــــذا حــــدث وهــــي تـــحـــديـــات لــهــا مـــدلـــوالت 
كثيرة على الخريطة االجتماعية واألوضاع 
االقتصادية بشكل عــام ومــن هنا يسعى 
املؤتمر إلى الخروج عن النمط التقليدي في 
الوصول  مناقشة قضايا األمــن ومحاولة 
إلــــــى بـــعـــض الــــخــــالصــــات الــــتــــي تـــقـــودنـــا 
الحادي  املتعلقة بالقرن  الــتــطــورات  لنفهم 
والــعــشــريــن والــخــروج بكتاب علمي حول 

هذه القضايا.
وتناقش الجلسات مدلول النظام الخليجي 
وتطوراته لتحديد أطرافه والعالقات فيما 
النظام  الخليجي في  النظام  بينها وموقع 
الدولي واالقتصاد العاملي إلبراز التكاليف 
ــلـــى الــــصــــراعــــات فــــي مــنــطــقــة  ــة عـ ــبـ ــرتـ ــتـ املـ
الجلسات تجارب  الخليج. كما تستعرض 
الخليج، بتحليل  النظم األمنية في منطقة 
ــبـــاب فــشــلــهــا، ومــنــهــا إلــى  ســيــاقــاتــهــا وأسـ
ل طبيعة النظام الخليجي 

ِّ
جلسة أخرى تحل

ــراهــــن، وتـــتـــنـــاول الــتــهــديــدات  ــ فـــي الـــوقـــت ال
التقليدي واملستحدث، وتعقبها  بنوعيها، 
ــرى تــتــنــاول املـــقـــاربـــات األمــنــيــة  جــلــســة أخــ
التعامل مع  قــدرتــهــا على  لتبيان  الــجــاريــة 
هـــذه الــتــهــديــدات، ويــخــتــتــم املــؤتــمــر أعــمــالــه 
بــالــحــديــث عــن مــواصــفــات الــنــظــام األمــنــي 

املنشود.

الهالل األحمر القطري واألردني 
يقدمان مساعدات لـ250 أسرة

الدوحة تستضيف مؤتمر 
»نحو نظام أمني خليجي جديد«

ضمن حملة الشتاء الدافئ

ينظمه »الجزيرة للدراسات« و»دراسات الخليج« غدا

عمان - قنا

الدوحة -  

على هامش معرض الدوحة الدولي للكتاب

»القادسية االبتدائية« تفوز بالمركز األول في مسابقة »أفال تتفكرون«

¶خالل توزيع الجوائز على الفائزين

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  
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39 % من إجمالي العقارات المتداولة.. »إزدان العقارية«: الدوحة تستحوذ على 

تشريعات وتعديالت جديدة تحفز نمو قطاع البناء والتشييد

231.6 مليون ريال إجمالي تداوالت العقار خالل أسبوع

شهد قطاع البناء والتشييد األسبوع 
املــــاضــــي تـــعـــديـــات جــــديــــدة أدخــلــتــهــا 
الــنــظــام  الــبــلــديــة والــبــيــئــة عــلــى  وزارة 
اإللــكــتــرونــي الســتــخــراج رخــص البناء 
ــنــــاء وإجــــــــــراءات  ــبــ ــام الــ ــ ــمـ ــ وشـــــهـــــادة إتـ
تـــوصـــيـــل الــــخــــدمــــات، بــــهــــدف تــســريــع 
وتبسيط اإلجراءات وتحسني وتطوير 
الـــنـــظـــام اإللـــكـــتـــرونـــي لـــرخـــص الــبــنــاء، 
ــل حــيــز  ــدخــ ــتــــوقــــع أن تــ ــن املــ ــ ــــي مـ ــتـ ــ والـ
الــتــنــفــيــذ فــــي األول مــــن شـــهـــر فــبــرايــر 
املقبل، مما سينعكس بشكل إيجابي 
على نمو حركة البناء والتشييد خال 

هذا العام.
ورصــــد الــتــقــريــر الـــعـــقـــاري األســبــوعــي 
الـــصـــادر عـــن إدارة الــتــقــاريــر وأبــحــاث 
الـــعـــقـــاريـــة،  فــــي شـــركـــة إزدان  الــــســــوق 
اإلعان عن االنتهاء من مسودة قانون 
الــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي الـــجـــديـــد، حيث 
الــائــحــة التنفيذية  إنـــجـــاز  املـــقـــرر  مـــن 
ــة بــهــا  لـــلـــقـــانـــون والــــــــقــــــــرارات الــــخــــاصــ
الـــجـــاري 2020، وهــو  الـــعـــام  مــنــتــصــف 
مــا يعد خطوة مهمة فــي إطــار الخطة 
الــعــمــرانــيــة الــشــامــلــة لـــدولـــة قــطــر الــتــي 
تتضمن املراكز العمرانية وأنواعها ما 
بــني مــراكــز عــاصــمــة، ومــراكــز حــاضــرة، 
ومراكز مدينة، ومراكز أحياء، ومراكز 
محلية، حيث جرى اعتماد املخططات 
البلدية إضافة إلى 16 مركزا عمرانيا، 
ــي الـــســـوق  ــ ــاد مــــركــــز حـ ــمــ ــتــ ــك اعــ ــ ــذلـ ــ وكـ
املــركــزي كــمــركــز عــمــرانــي جــديــد ضمن 
ــن الــعــمــل   عــ

ً
ــة، فـــضـــا ــلـ ــامـ الـــخـــطـــة الـــشـ

لــ  على االنتهاء مــن االعتماد النهائي 
3 مــراكــز عــمــرانــيــة أخــــرى، وهـــي مركز 
حاضرة جنوب الريان، ومركز عاصمة 
وسط املدينة، ومركز الخليج الغربي، 
ــات بـــاالنـــتـــهـــاء مــــن اعــتــمــادهــا  ــعـ ــوقـ وتـ
ــام الـــجـــاري  ــعــ بــشــكــل نـــهـــائـــي خـــــال الــ
املــتــوقــع أن تساهم  2020م، حــيــث مـــن 
هـــذه الــتــشــريــعــات مـــع اعــتــمــادهــا على 

تنشيط الحركة العمرانية في الباد. 

حجم المبايعات

وعــلــى صــعــيــد حــركــة تـــــداول الــعــقــارات 
الــتــي تـــم تسجيلها  وحــجــم املــبــايــعــات 
خال الفترة من 5 - 9 يناير 2020، فقد 
وثقت إدارة التسجيل العقاري بــوزارة 
العدل القطرية حسب النشرة العقارية 
األســبــوعــيــة 53 مبايعة عــقــاريــة بقيمة 
تـــقـــارب 231.6 مــلــيــون ريـــال  إجــمــالــيــة 
تــقــريــبــا، وتــوزعــت العمليات عــلــى ست 
بــلــديــات هـــي: بــلــديــة أم صـــال والــخــور 
والذخيرة والدوحة والريان والظعاين 
والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن 
ومبان متعدد االستخدام وأرض فضاء 
متعددة االســتــخــدام وعــمــارات سكنية، 
واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة 

مــن حــيــث الــقــيــمــة مــن خـــال بــيــع قطعة 
أرض فـــضـــاء مــتــعــددة االســـتـــخـــدام في 
منطقة لوسيل على مساحة تصل إلى 
4413 مــتــرًا مــربــعــا، بسعر للقدم املربع 
وصل إلى 550 ريــااًل قطريا، وبإجمالي 

يصل إلى 26.1 مليون ريال قطري. 
فـــي حـــني اســـتـــحـــوذت بــلــديــة الــظــعــايــن 
ــــى صـــفـــقـــة مـــــن حــيــث  ــلـ ــ ــــي أعـ ــانـ ــ ــلــــى ثـ عــ
ــن خــــــال بـــيـــع قـــطـــعـــة أرض  ــ ــيـــمـــة مـ ــقـ الـ
فضاء بمنطقة جريان جنيحات، وذلك 
بــقــيــمــة وصــلــت إلـــى 25.9 مــلــيــون ريـــال 
قــطــري، ومساحتها 9453 مــتــرًا مربعا 
بسعر قـــدم 254 ريــــااًل قــطــريــا، فــي حني 
خــلــت جــمــيــع الــبــلــديــات مـــن الــصــفــقــات 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــؤثـــر  ــة  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ االسـ
ــداول  عــلــى الــقــيــمــة اإلجــمــالــيــة لــحــركــة تـ
الــعــقــارات خـــال األســـبـــوع، كــمــا شهدت 
الــدوحــة أدنــى صفقة عقارية من  بلدية 
حيث القيمة ملسكن في منطقة النجمة 
عــلــى مــســاحــة 142 مــتــرًا مــربــعــا، بسعر 
قدم مربع لم يتجاوز 589 ريااًل وبقيمة 
إجمالية للصفقة سجلت 900 ألف ريال 
قــطــري، فــي حــني غــابــت بــلــديــة الــشــمــال 
عن تعامات هــذا األســبــوع ولــم تسجل 

صفقة واحدة خال األسبوع.. 

بلدية الدوحة

ــة أعــــلــــى نــســبــة  ــ ــــدوحـ ســـجـــلـــت بـــلـــديـــة الـ
ــداول عــقــاري خـــال األســبــوع املــاضــي  تــ
حــيــث وصــلــت قــيــمــة الـــعـــقـــارات املــبــاعــة 
فــي الــبــلــديــة إلـــى 89.3 مــلــيــون ريـــال أي 
مــا نسبته 39 % مــن إجمالي العقارات 
املـــتـــداولـــة عــلــى مــســتــوى الــــدولــــة، فيما 
املــربــع 650  الــقــدم  سجل متوسط سعر 
ريااًل قطريا، وذلك من خال 15 مبايعة 
ــة عــلــى 12 مــنــطــقــة هي  عـــقـــاريـــة، مـــوزعـ
اســلــطــة الـــجـــديـــدة، الــثــمــامــة، الــخــرايــج، 
الهتمي الجديد، الهال، أم لخبا، روضة 
الـــخـــيـــل، فـــريـــج كــلــيــب، لـــوســـيـــل، مــديــنــة 
خليفة الجنوبية، نجمة، وأخيرًا وادي 

السيل. 
 وقـــد ســجــل أقـــل ســعــر لــلــقــدم املــربــع في 
بلدية الدوحة 300 ريــال قطري لعمارة 
ــــج عــلــى  ــرايـ ــ ــخـ ــ ســـكـــنـــيـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـ
مساحة 2458 مــتــرا مربعا بإجمالي 8 

مايني ريال قطري تقريبا.

الريان

احتلت بلدية الريان املرتبة الثانية من 
حــيــث قــيــمــة الـــعـــقـــارات املـــتـــداولـــة خــال 
األســبــوع والتي سجلت قيمة إجمالية 
قـــطـــري أي  ــال  ــ قــــدرهــــا 63.7 مـــلـــيـــون ريــ
ــن إجـــمـــالـــي قــيــمــة  ــا نــســبــتــه 27 % مــ مــ
الــعــقــارات املــتــداولــة على مستوى دولــة 
قطر، موزعة على 16 مبايعة عقارية في 
تسع مناطق داخل البلدية هي الغرافة، 
الــوعــب، بني هاجر،  املــعــمــورة،  اللقطة، 
عني خالد، غرافة الريان، لوعيب، وأخيرًا 

معيذر، في حني سجل سعر القدم املربع 
متوسط سعر بلغ 418 ريــاالت قطرية، 
ورغــــم انــخــفــاض مــتــوســط ســعــر الــقــدم 
نسبيا في البلدية إال أنها شهدت عددًا 

جيدًا من املبايعات العقارية. 
وســـيـــطـــرت املـــســـاكـــن عـــلـــى أغـــلـــب عـــدد 
املبايعات العقارية التي تمت في بلدية 
الــــريــــان خــــال األســــبــــوع حــيــث سجلت 
الــتــســجــيــل  الـــعـــقـــاريـــة إلدارة  الـــنـــشـــرة 
الـــعـــقـــاريـــة بــــــــوزارة الــــعــــدل 11 مــبــايــعــة 

عقارية ملساكن. 

الظعاين

جاءت بلدية الظعاين في املرتبة الثالثة 
مـــن حــيــث حــجــم املــبــايــعــات الــتــي جــرت 
خال األسبوع طبقا للنشرة العقارية، 
حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة 
إجمالية فاقت 56.8 مليون ريال قطري 
مــن إجــمــالــي قــيــمــة الــعــقــارات املــتــداولــة 
على مستوى دولــة قطر، أي ما نسبته 
ــقــــارات  الــــعــ قـــيـــمـــة  ــالــــي  ــــن إجــــمــ 24 % مـ
املــــتــــداولــــة، مـــوزعـــة عــلــى 10 مــبــايــعــات 
عقارية فــي ســت مناطق هــي: الخيسة، 
قــــرن، جــريــان جنيحات،  أم  الــصــخــامــة، 
روضـــة الــحــمــامــة وأخـــيـــرًا لــوســيــل، كما 
سجل متوسط سعر القدم املربع سعرًا 
منخفضا نسبيا وصل إلى 308 رياالت 
ــة، وقـــــد كـــانـــت أعـــلـــى صــفــقــة فــي  ــريـ قـــطـ
منطقة جــريــان جنيحات لقطعة أرض 
فــضــاء على مساحة 9453 مــتــرًا مربعا 
بسعر قدم وصل إلى 254 ريــااًل قطريا، 

أي بقيمة إجمالية 25.9 مليون ريال. 
وســيــطــرت األرض الــفــضــاء عــلــى أغــلــب 
العمليات التي تم تنفيذها في البلدية 
ــيـــث ســـجـــلـــت نـــحـــو 6 عـــمـــلـــيـــات بــيــع  حـ

وشــــــــراء فــــي حــــني ســـجـــلـــت املــــســــاكــــن 3 
عمليات فقط. 

الخور والذخيرة

ــيــــرة  ــــور والــــذخــ ــخـ ــ وحـــصـــلـــت بـــلـــديـــة الـ
عــلــى املــرتــبــة الــرابــعــة مــن حــيــث القيمة 
اإلجـــمـــالـــيـــة لـــلـــعـــقـــارات املــــبــــاعــــة خـــال 
األسبوع املاضي حيث سجلت عمليات 
ــال  بــقــيــمــة 11.6 مـــلـــيـــون ريــ مـــبـــايـــعـــات 
تــقــريــبــا، أي مــا نسبته 5 % من  قــطــري 
املــتــداولــة على  الــعــقــارات  إجمالي قيمة 
الــدولــة مــوزعــة على منطقتني  مستوى 
هي الخور ولغويرية، وذلك من خال 7 
مبايعات عقارية، بمتوسط سعر للقدم 
املربع بلغ 271 ريااًل قطريا، وقد جاءت 
أغلب العمليات على هيئة مساكن حيث 
سجلت البلدية 5 صفقات ملساكن، في 
الــفــضــاء عمليتني  حــني سجلت األرض 
فقط، ولم يتم تداول أي شكل من أشكال 

العقارات األخرى. 

الوكرة

ــة الـــــــوكـــــــرة فــــــي املـــرتـــبـــة  ــديــ ــلــ وحـــــلـــــت بــ
الخامسة من حيث الصفقات العقارية 
ــا لــلــنــشــرة  ــقـ ــبـ الــــتــــي تـــــم تـــســـجـــيـــلـــهـــا طـ
الــصــادرة عــن إدارة التسجيل  العقارية 
ــوزارة الـــعـــدل بــقــيــمــة تـــداول  ــ الــعــقــاري بــ
عقاري إجمالية وصلت إلى 6.1 مليون 
ريــــال أي مـــا نــســبــتــه 3 % مـــن إجــمــالــي 
قــيــمــة الــعــقــارات املــتــداولــة مــوزعــة على 
ثــــاث صــفــقــات عــقــاريــة فــقــط فـــي ثــاث 
املــشــاف والــوكــرة والوكير،  مناطق هــي 
وظـــهـــرت املــســاكــن فـــي صــفــقــتــني بينما 
ظهرت األرض الفضاء في عملية واحدة 
فقط، بمتوسط سعر للقدم املربع وصل 
إلــــى 340 ريــــــااًل قـــطـــريـــا، وكـــانـــت أعــلــى 
صفقة لقطعة أرض فضاء بإجمالي 2 

مليون ريال قطري. 

أم صالل

احتلت بلدية أم صــال الشمال املرتبة 
ــارات  ــقـ ــعـ الــــســــادســــة مــــن حـــيـــث قــيــمــة الـ
املــبــاعــة خـــال األســـبـــوع حــســب النشرة 
الـــعـــقـــاري  الــتــســجــيــل  الـــعـــقـــاريـــة إلدارة 
ــة إجــــمــــالــــيــــة وصـــــلـــــت إلــــــــى 4.2  ــمـ ــيـ ــقـ بـ
ــال تــقــريــبــا ومـــتـــوســـط سعر  ــ مــلــيــون ريـ
ــال قــطــري  ــ ــربـــع ســجــل 501 ريـ لــلــقــدم املـ
الــعــقــارات  بما نسبته 2% مــن إجــمــالــي 
املتداولة خال األسبوع، من خال إبرام 
صفقتني ملساكن، إحداهما فــي منطقة 
الــخــريــطــيــات عــلــى مــســاحــة 449 بسعر 
قدم 310 رياالت قطرية، وقيمة إجمالية 
ــال، واألخــــرى فــي منطقة  1.5 مليون ريـ
الـــعـــب عــلــى مــســاحــة 365 مـــتـــرا مــربــعــا 
بــســعــر قـــدم 692 ريــــاال وإجــمــالــي سعر 

وصل إلى 2.7 مليون ريال.

بلدية الشمال 
ال تسجل أي 

صفقات عقارية 
خالل األسبوع

الدوحة -
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بـــــات مـــعـــرض صـــنـــع فــــي قـــطـــر مــنــذ 
ــام 2009  ــ ــعـ ــ الـ ــــي  نـــســـخـــتـــه االولـــــــــى فـ
ــــدى الــفــعــالــيــات االســـاســـيـــة الــتــي  احـ
تــوثــق للصناعة الوطنية مــن خالل 
استعراض جودة املنتجات والسلع 
بــــاالضــــافــــة الــــــى احــــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات 

الصناعية.
ــل دوري  ــكــ ــشــ بــ املـــــــعـــــــرض  ــم  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ويـ
ومنتظم مــن غــرفــة تــجــارة وصناعة 
قــطــر انــطــالقــا مـــن الـــرؤيـــة الــوطــنــيــة 
لـــدولـــة قــطــر 2030، واســتــلــهــامــا من 
الـــرؤيـــة الــثــاقــبــة لــقــيــادتــنــا الــرشــيــدة 
ــا  ــامـ ــمـ ــتـ ــة اهـ ــاعــ ــنــ ــــي أولـــــــــت الــــصــ ــتـ ــ الـ
ــا، حـــيـــث يـــهـــدف املــــعــــرض إلـــى  ــالـــغـ بـ
الــقــطــريــة، ودعــم  الــتــرويــج للصناعة 
جــهــود الــدولــة الــرامــيــة إلـــى التنمية 

الصناعية.
الثالثة  وتنطلق النسخة الخارجية 
في دولة الكويت خالل الفترة من 19 
إلى 22 فبراير املقبل بمشاركة أكثر 
من 200 شركة صناعية بعد تنظيمه 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــمـــانـــيـــة بــمــســقــط  فــ
ــريــــاض،  ــة الــ ــعـــوديـ ــة الـــسـ ــمـ ــعـــاصـ والـ
لتكون بذلك النسخة الثامنة داخليا 
وخارجيا استعرض من خالل تطور 
ــنـــذ انـــطـــالق  الـــصـــنـــاعـــيـــة املـــحـــلـــيـــة مـ

النسخة االولى في العام 2009.

التطورات والتقنيات 

ــع فــــي قــطــر  ــنـ ــعــــرض صـ  ويــــهــــدف مــ
إلــى عــرض الصناعة الوطنية   2020
والـــتـــرويـــج لــهــا خــارجــيــا وتــشــجــيــع 
اســتــخــدام املــنــتــج الــقــطــري، واطـــالع 
ــال الـــكـــويـــتـــي عــلــى  ــ ــمــ ــ مـــجـــتـــمـــع األعــ
الـــتـــطـــورات والــتــقــنــيــات الــتــي طـــرأت 
عـــلـــى قـــطـــاعـــات املــــعــــرض املــخــتــلــفــة، 
كــقــطــاع الــبــتــروكــيــمــاويــات واألغــذيــة 
والــصــنــاعــات الصغيرة واملتوسطة 
واألثـــاث واملــفــروشــات وغــيــرهــا، كما 
يهدف إلى إتاحة الفرصة للعارضني 
واملـــصـــنـــعـــني لـــاللـــتـــقـــاء بــنــظــرائــهــم 
الــكــويــتــيــني، والــتــبــاحــث حـــول إقــامــة 
شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز 
الصناعة القطرية وجلب الصناعات 
اليها السوق القطري،  التي يحتاج 
ــتـــي تــعــتــمــد عــلــى  خـــصـــوصـــا تـــلـــك الـ

التكنولوجيا الحديثة.
ويـــــضـــــم مـــــعـــــرض صــــنــــع فــــــي قــطــر 
قــطــاعــات صــنــاعــيــة تــغــطــى مختلف 
العاملة بدولة  املــصــانــع والــشــركــات 
قــطــر ابـــرزهـــا قــطــاع صــنــاعــة األثـــاث 
واملــــفــــروشــــات، وقـــطـــاع الــصــنــاعــات 
البتروكيماوية، وقطاع الصناعات 
ــة  ــافــ ــة، إضــ ــ ــطـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ ــرة واملـ ــيــ ــغــ الــــصــ
ــاع الــــصــــنــــاعــــات الـــغـــذائـــيـــة  ــطــ الــــــى قــ
واملــشــروبــات، بــاإلضــافــة إلـــى جناح 

للصناعات اليدوية.

مدى التطور 

ويعتبر املعرض فرصة ملناقشة أهم 
الفرص االستثمارية املتاحة في هذا 
الــتــحــديــات والعقبات  الــقــطــاع وأهـــم 
الــتــي تــواجــه تطوير الــصــنــاعــة، كما 
يعتبر نافذة عاملية تطل من خاللها 
العاملية،  الــقــطــريــة نــحــو  الــصــنــاعــات 
ومــعــيــار يــقــيــس مـــدى الــتــطــور الــذي 

تحققه الصناعة القطرية عاما بعد 
عام.

ــالـــي  ــلــــعــــام الـــحـ ــنــــظــــم املـــــعـــــرض لــ ويــ
ــنـــاعـــة  مـــــن قــــبــــل غــــرفــــة تـــــجـــــارة وصـ
عــمــان بالتعاون مــع وزارة التجارة 
والــصــنــاعــة وبــشــراكــة استراتيجية 
مــن بنك قطر للتنمية وتنسيق مع 

غرفة تجارة وصناعة الكويت.
 ويعقد على هامش املعرض ملتقى 
أعــمــال قــطــري كويتي لبحث تعزيز 
الــعــالقــات الــتــجــاريــة بــني الــجــانــبــني، 
حــيــث ســيــكــون املـــعـــرض وفــعــالــيــاتــه 
املصاحبة منصة ألصحاب األعمال 
ــــرص  ــفـ ــ ــن ملــــنــــاقــــشــــة الـ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ مـــــــن الـ
االستثمارية املتاحة فــي كــل قطاع، 
تمهيدًا إلنــشــاء تحالفات وصفقات 
ــــني الــــشــــركــــات الـــقـــطـــريـــة  ــة بـ ــاريــ تــــجــ
ونظيرتها الكويتية، تعود بالنفع 

على اقتصاد البلدين الشقيقني.
ــعــــى املــــــعــــــرض إلــــــــى فــتــح  كــــمــــا يــــســ
اســــــــواق جــــديــــدة خـــارجـــيـــة جـــديـــدة 
القطرية ودفــع عجلة  أمــام الشركات 
ــة فــــي الــصــنــاعــات  الـــصـــنـــاعـــة خـــاصـ

الــصــغــيــرة واملـــتـــوســـطـــة، بــاإلضــافــة 
الــــى ابــــــراز اشـــكـــال تــشــجــيــع الـــدولـــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن لـــلـــدخـــول فـــي مــجــال 
ــثــــل عــصــب  ــمــ الــــصــــنــــاعــــة والــــــتــــــي تــ

التنمية املستدامة.

الصفقات التجارية 

واكد رجال اعمال وخبراء ان انطالق 
معرض صنع في قطر الشهر املقبل 
بــــدولــــة الـــكـــويـــت فــــي نـــســـخـــة ثــالــثــة 
خــارجــيــة مــحــطــة مــهــمــة فــي تعريف 
الــخــاص  مجتمع االعـــمـــال والــقــطــاع 
اليه  الكويتي على اخــر مــا توصلت 

الصناعة القطرية.
مــشــيــريــن الــــى ان املـــعـــرض ســيــكــون 
آثـــار ايجابية فــي عقد الصفقات  لــه 
ــة مــــــا بــــــني الـــصـــنـــاعـــيـــني  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــقـــطـــريـــني والـــتـــجـــار الـــكـــويـــتـــني فــي 
ظـــل الــتــعــاون املــشــتــرك مـــا بـــني قطر 

والكويت.
وأكــــــــدوا أن املــــعــــرض يــمــثــل مــلــتــقــى 
يــجــمــع كـــافـــة الــــشــــركــــات واملـــصـــانـــع 
ــدة مــمــا  ــ ــ الـــقـــطـــريـــة تـــحـــت مــظــلــة واحـ
بــااللــتــقــاء  يــتــيــح فــرصــة للمصنعني 
بـــأصـــحـــاب األعــــمــــال واملــســتــثــمــريــن 
لــلــتــعــرف عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــة الــقــطــريــة 
 عـــن اســتــكــشــاف 

ً
ومــمــيــزاتــهــا، فــضــال

مــــا يـــحـــتـــاجـــه الــــســــوق الـــقـــطـــري مــن 
ــن عــلــى  ــديـ ــؤكـ ــــدة، مـ ــــديـ ــات جـ ــاعـ ــنـ صـ
الـــزوار بالخدمات  دوره فــي تعريف 
التي توفرها الشركات من تعاقدات 

وشراكات مع االفراد واملؤسسات.

المحطة الثالثة 

وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم 
بـــن مــحــمــد آل ثــانــي رئــيــس مجلس 
ــي تــصــريــحــات  فــ قـــطـــر  إدارة غـــرفـــة 
صــحــفــيــة إن الـــغـــرفـــة تــســتــهــدف من 
ــــالل تـــنـــظـــيـــمـــهـــا مــــعــــرض »صـــنـــع  ــ خـ
فــي قــطــر« خـــارج قــطــر، إلــى الترويج 

لــلــمــنــتــج الـــقـــطـــري خـــارجـــيـــا بــعــد أن 
أثـــبـــتـــت املـــنـــتـــجـــات املــحــلــيــة نــجــاحــا 
كــبــيــرًا فـــي الـــســـوق املـــحـــلـــي، مــشــيــرًا 
ــكــــويــــت  الــ اخـــــتـــــيـــــار دولــــــــــة  إلــــــــى أن 
الــشــقــيــقــة لـــتـــكـــون املـــحـــطـــة الــثــالــثــة 
املــعــرض خارجيا تعود إلى  ملسيرة 
التي تجمع قطر  العالقات األخــويــة 
والكويت على كافة األصعدة، كذلك 
الــتــجــاريــة املتطورة  نــظــرًا للعالقات 
بـــني الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الــبــلــديــن، 
وحــــرصــــا مــــن الـــغـــرفـــة عـــلـــى تــعــزيــز 
التواصل بني التجار واملصنعني من 
قطر ونظرائهم من الكويت بما يدعم 
تحقيق شــراكــة صــنــاعــيــة وتــجــاريــة 
بني الجانبني، وبما يخدم االقتصاد 
ــلـــديـــن الــشــقــيــقــني،  الـــوطـــنـــي فــــي الـــبـ
ويــــعــــزز مــــن الــــتــــبــــادالت الـــتـــجـــاريـــة 
والــتــي بــلــغــت نــحــو 1.5 مــلــيــار ريــال 
قطري خالل النصف األول من العام 

.2019

السوق الكويتي

الـــى ذلـــك اكـــد رجـــل االعـــمـــال فــهــد بن 
املــعــرض يعتبر من  عبد الرحمن ان 
ابرز الفعاليات التي توثق الصناعة 
الــوطــنــيــة ومـــراحـــل تـــطـــورهـــا، الفــتــا 
الى ان املنتج القطري يتمتع بجودة 
عالية األمر الذي سيكون له دور في 
الكويتي،  تعزيز دخوله إلى السوق 
الفتا إلى أن دخول السوق الكويتي 
لــيــس جـــديـــدا عــلــى املــنــتــج الــقــطــري 
وإنما يتواجد منذ زمن إال أن النسب 

قليلة.
الـــدورة املقبلة مــن املعرض  وبــني أن 
ســــيــــكــــون لــــهــــا االثــــــــر فـــــي الــــتــــرويــــج 
ــة الــــوطــــنــــيــــة  ــاعــ ــنــ ــلــــصــ ــقــــي لــ ــيــ ــقــ الــــحــ
واملــنــتــجــات الــقــطــريــة، داعــيــا القطاع 
الــى االستفادة الحقيقية  الصناعي 
من املعرض واستغالله في الترويج 
للمنتجات وعقد الصفقات التجارية 

مع التجار الكويتيني.
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¶  فهد بن عبد الرحمن
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الصناعية خالل 2019

ــة قــطــر  ــ ــوابــ ــ ــــرت بــــيــــانــــات بــ ــهــ ــ أظــ
ــــدد املــنــشــآت  الــصــنــاعــيــة نـــمـــو عـ
ــالـــدولـــة  الـــصـــنـــاعـــيـــة املـــســـجـــلـــة بـ
خالل العام 2019 إلى 862 منشأة 
بـــ 795 منشأة  صناعية مــقــارنــة 
مع نهاية العام الذي سبقه، فيما 
انــخــفــضــت املــنــشــآت الــصــنــاعــيــة 
املرخصة إلى 602 منشأة مقارنة 
ـــ 613 مـــنـــشـــأة، لــيــســجــل الـــعـــام  بــ
املــــاضــــي نــــمــــوا بــــعــــدد املـــصـــانـــع 
الـــقـــائـــمـــة بــــالــــدولــــة مـــنـــذ الـــعـــام 
2015 بدخول 67 مصنعا عجلة 

اإلنتاج الفعلي.
وبحسب بــوابــة قطر الصناعية 
نــمــت االســـتـــثـــمـــارات الــصــنــاعــيــة 
ــة  ــة واملـــرخـــصـ ــلـ ــامـ ــعـ املـــســـجـــلـــة الـ
ــلــــيــــارات ريــــــال خـــالل  بــنــحــو 8 مــ
لــيــصــبــح إجــمــالــي  ــام 2019  ــعــ الــ
ــارات 295326 مــلــيــون  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
بـــ 287312 مليون  ريـــال مــقــارنــة 
ــثــــمــــارات  ــتــ ريـــــــــال، لـــتـــســـجـــل االســ
الصناعية أعلى نمو منذ العام 

2016 بنسبة %2.9.
ــام واملـــؤشـــرات على  وتــؤكــد األرقــ
صــدارة القطاع الصناعي النمو 
ــتــــاج خــــالل الـــعـــام املـــاضـــي،  واإلنــ
إذ حافظ القطاع الصناعي على 
وتيرة نموه املتواصلة منذ بداية 
العام 2019 بمختلف القطاعات 
اإلنتاجية، ملواكبة حاجة السوق 
املـــحـــلـــي مــــن الـــســـلـــع والــبــضــائــع 
ــي بــــــات يـــعـــتـــمـــد فـــيـــهـــا عــلــى  ــتــ الــ

التصنيع الوطني.

عمر القضاه

تقـــــــارير



05
Issue No 1357 - Saturday 18 January 2020

العدد 1357
السبت 23 جمادى األولى 1441 هـ ــ 18 يناير 2020

Issue No 1271 - Thursday 24 October 2019

العدد 1271
الخميس 25 صفر 1441 هـ ــ 24 أكتوبر 2019 18



تقارير06
Issue No 1357 - Saturday 18 January 2020

العدد 1357
السبت 23 جمادى األولى 1441 هـ ــ 18 يناير 2020

1851 من المرضى شهريًا فريق متعدد التخصصات يتابع 

قطــر األولــى على المنطقة 
في »الرعاية المنزلية« لكبار السن

ــة الــصــحــيــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ بــــرنــــامــــج خـــــدمـــــات الـ
ــــن فــــي يـــونـــيـــو 2009  ــــذي دشـ املـــنـــزلـــيـــة الــ
يعتبر من أحــدث االبتكارات في الرعاية 
الصحية في القطاع، ويهدف إلي تقديم 
رعـــايـــة مــتــخــصــصــة وشـــامـــلـــة لــلــمــرضــي 
الذين خرجوا من املستشفيات لكنهم ال 
يـــزالـــون بــحــاجــة إلـــي املــزيــد مــن املتابعة 
والــتــأهــيــل بــاملــنــزل. جـــاء إطــــاق خــدمــات 
الـــرعـــايـــة املــنــزلــيــة لــتــقــلــيــل الـــحـــاجـــة إلــي 
ــم املــــريــــض بــاملــســتــشــفــي لـــفـــتـــرات  ــنـــويـ تـ
طويلة وتشجيع األســـرة علي املشاركة 

في عملية رعاية املرضى.
وتلتزم خدمات الرعاية املنزلية بتقديم 
خـــدمـــات رعـــايـــة صــحــيــة عــالــيــة الـــجـــودة 
للمرضى في منازلهم حيث يكونون في 

غاية من الراحة واألمان.

نمط حياة صحي 

ــنــــزي، املـــديـــر  ــعــ قــــالــــت الـــســـيـــدة نــــاديــــة الــ
التنفيذي للتمريض وخدمات التمريض 
ــات الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة  ــ ــدمـ ــ ــخــــاص وخـ الــ
املنزلية بمؤسسة حمد الطبية أن الفريق 
الــطــبــي مــتــعــّدد الــتــخــصــصــات مـــن خــال 
ــارة كــبــار الــســن فــي منازلهم، مــن أجل  زيـ
تحسني نوعية حياة املريض، وتحسني 
قـــدرتـــه عــلــى الــحــركــة حــيــثــمــا أمــكــن ذلـــك، 
وتوفير التثقيف الصحي لدعم املرضى 
واألســـر ومــقــّدمــي الــرعــايــة، لتعزيز نمط 
ــيــــاة صــــّحــــي، ودعـــــــم املــــريــــض لــيــكــون  حــ
أكثر استقالية في املنزل وفي املجتمع، 
ــم املـــرضـــى  ــتـــي تـــدعـ وتـــوفـــيـــر الـــرعـــايـــة الـ
ــقـــّدمـــي الـــرعـــايـــة جــســديــا  والـــعـــائـــات ومـ

وعاطفيا واجتماعيا.
وأضـــــــافـــــــت فــــــي تــــصــــريــــحــــات صــحــفــيــة 
»تعمل خدمات الرعاية الصحية املنزلية 
ــلـــى ضــمــان  بـــمـــؤســـســـة حـــمـــد الـــطـــبـــيـــة عـ
ــــى املــســتــحــقــني  ــــرضـ تـــيـــســـيـــر حــــصــــول املـ
لخدمات الرعاية الصحية املنزلية، وعلى 
رعاية عالية الجودة في منازلهم بتوفير 
ر لهم البيئة 

ّ
خدمات متميزة، حيث توف

املــنــزلــيــة واألســـريـــة أكــبــر قـــدر مــن الــراحــة 
واألمـــــــان، وهــــي تــتــوفــر لــلــمــرضــى الــذيــن 
تستدعي حاالتهم الصحية اإلقــامــة في 
ــواًء لــفــتــرة مــؤقــتــة أو بــصــورة  ــ املـــنـــزل، سـ
ــن املــــواطــــنــــني واملـــقـــيـــمـــني مــن  ــ دائـــــمـــــة، مـ

مختلف الفئات العمرية.«
ــة قــطــر ال تألو  وقـــال حــمــد املــرقــب أن دولـ
جهدا في توفير الرعاية الطبية بكفاءة 
عالية وجــودة لكافة املتلقني، مشيرا الى 
ان بــرنــامــج الــرعــايــة املــنــزلــة لــكــبــار السن 
الــــذي خـــدمـــوا الـــبـــاد فـــي فــتــرة شبابهم 
يـــأتـــي مـــن بــــاب رد الــجــمــيــل لـــهـــم، وهـــذا 
البرنامج الفريد من نوعه يسجل لصالح 
دول قطر. وأضــاف »تقديم الرعاية لهذه 
الشريحة الهامة مــن املجتمع تسهم في 
الــذي بــات ينافس  تعزيز القطاع الطبي 
ــراتــــب الــعــاملــيــة املــتــقــدمــة وفــقــا  ضــمــن املــ

للمؤشرات العاملية«.
يتكون فريق الرعاية املنزلية لكبار السن 
مـــن الـــكـــادر الــطــبــي، الـــكـــادر الــتــمــريــضــي، 
ــــني بــــالــــعــــنــــايــــة بـــــالـــــجـــــروح،  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ أخـ
أخــصــائــي الــعــاج الــوظــائــفــي، أخصائي 
العاج الطبيعي، أخصائي عاج النطق، 
أخصائي التغذية العاجية، األخصائي 
ــيــــني،  االجــــــتــــــمــــــاعــــــي، املــــثــــقــــفــــني الــــصــــحــ
الصيدالني، وأخصائي العاج التنفسي.
وتتم مناقشة نطاق الخدمة عند دخول 

املــريــض، حــيــث يــقــوم املــريــض بالتوقيع 
ــه بـــالـــخـــطـــة  ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ عــــلــــى مـــــوافـــــقـــــة ومـ
العاجية ثــم يتم خــال التقييم األولـــي، 
وضع الخطة العاجية للرعاية بمشاركة 
املريض وأهله ومقدم الرعاية وفي بعض 
الــحــاالت يتم عقد لجنة مكونة مــن كافة 
االختصاصات وتتم دعوة من ينوب عن 
املريض للمناقشة، وخال زيارة املتابعة، 
يــتــم مــراجــعــة الــخــطــة الــعــاجــيــة للرعاية 
وتــحــديــثــهــا أيــضــا بــمــشــاركــة املــريــض أو 

أسرته أو مقدم الرعاية. 
ــة الــصــحــيــة  ــ ــايـ ــ ــــرعـ وتــــســــعــــى خـــــدمـــــات الـ
املنزلية لضمان تيسير حصول املرضى 
املــســتــحــقــني لــخــدمــات الــرعــايــة الصحية 
املــنــزلــيــة عــلــى رعــايــة عــالــيــة الـــجـــودة في 
منازلهم بتوفير خــدمــات متميزة حيث 
توفر لهم البيئة املنزلية واألسرية أكبر 
قــــدر مـــن الــــراحــــة واألمــــــــان، وهــــي تــتــوفــر 
ــن تـــســـتـــدعـــي حـــاالتـــهـــم  ــ ــذيـ ــ ــلـــمـــرضـــى الـ لـ
الصحية اإلقــامــة فــي املــنــزل ســـواًء لفترة 
مؤقتة أو بــصــورة دائــمــة، مــن املواطنني 

واملقيمني من مختلف الفئات العمرية.

التدخالت العالجية 

تكرس خدمات الرعاية املنزلية للبالغني 
ــات الــــعــــاج الـــوظـــائـــفـــي لــأطــفــال  ــدمــ وخــ
ــة مؤسسة  ــــداف رؤيــ الــجــهــد لتحقيق أهـ
حــمــد الطبية املتمثلة فــي تــوفــيــر رعــايــة 

آمنة وحانية وفعالة لكل مريض.
الــتــدخــات العاجية  وتتضمن مختلف 
ــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا مـــعـــالـــجـــو الــــعــــاج  ــتـ ــ الـ
الــرعــايــة الصحية  الــوظــائــفــي بــخــدمــات 
املــنــزلــيــة، بــرنــامــج الــتــمــاريــن الــوظــيــفــيــة 
ألنشطة الحياة اليومية، التقييم املنزلي، 
التغيير والتعديل والتوصيات املتعلقة 
بــاألجــهــزة واملـــعـــدات وأجــهــزة وضعيات 
الــجــلــوس لــلــمــرضــى الـــذيـــن يــعــانــون من 
اإلعاقة )نظام النوم، الكراسي املتحركة، 
كـــراســـي الــحــمــام واملــــرحــــاض، مــاكــيــنــات 
الـــرفـــع(. الــوقــايــة مــن الــســقــوط. وتــدريــس 

وتعليم وتثقيف موفر الرعاية.

أما املعايير العمرية جاءت كما يلي: من 
صفر إلى 14 سنة من العمر يتم التعامل 
معهم من خــال فريق األطفال و14 سنة 

وما فوق للبالغني من السكان.
ويتم تنفيذ البرنامج من الساعة 07:00 
ــاًء من  الـــســـاعـــة 03:00 مـــسـ ــى  إلــ صــبــاحــا 

األحد إلى الخميس.
ويوجد بقسم خدمات الرعاية الصحية 
املنزلية يتألف من 3 معالجني وظائفيني 
قــيــادة مشرفة  الــبــالــغــني تــحــت  للمرضى 
الــوظــائــفــي بينما يــوجــد معالج  الــعــاج 
ــال،  ــ ــفــ ــ وظــــائــــفــــي واحـــــــــد لـــلـــمـــرضـــى األطــ

ومراقب العاج الوظائفي لأطفال.
 يـــشـــار الـــــى ان كـــافـــة الـــــكـــــوادر الــعــامــلــة 
قـــبـــل وزارة  ــن  مــــجــــازون ومــــرخــــصــــون مــ
الــعــامــة بــدولــة قطر ومعتمدون  الصحة 
الســتــخــدام مقياس االســتــقــال الوظيفي 
الــوظــيــفــي  ــقــــال  ــتــ ــيـــاس االســ ــقـ لـ  )FIM(

ملرضاهم.

زيادة الزيارات 

شهدت زيارات الرعاية الصحية املنزلية 
ارتفاعا بنسبة 11.7% لعام 2018 مقارنة 
بعام 2017 حيث زادت من 64545 زيــارة 
لـــعـــام 2018. ويــقــوم  إلــــى 72088 زيــــــارة 
الفريق متعدد التخصصات لرعاية كبار 
السن بــزيــارات منزلية ملتابعة 1851 من 

املرضى املسنني شهريا.
الــطــبــي متعدد  الــفــريــق  وتتلخص مــهــام 
ــتـــخـــصـــصـــات تـــحـــســـني نـــوعـــيـــة حـــيـــاة  الـ
املـــريـــض وتــحــســني قـــدرتـــه عــلــى الــحــركــة 
ــر الــتــثــقــيــف  ــيـ حــيــثــمــا أمـــكـــن ذلــــــك، وتـــوفـ
الصحي لدعم املرضى واألســر ومقدمي 
الرعاية لتعزيز نمط حياة صحي، ودعم 
املريض ليكون أكثر استقالية في املنزل 
وفي املجتمع، وتوفير الرعاية التي تدعم 
املـــرضـــى والـــعـــائـــات ومـــقـــدمـــي الــرعــايــة 
جسديا وعاطفيا واجتماعيا، كما يعمل 
الــفــريــق أيــضــا عــلــى تــحــديــد احــتــيــاجــات 
ــــق أو  ــرافــ ــ ــم إلــــــى املــ ــهـ ــلـ ــــى وتـــحـــويـ ــــرضـ املـ

املستشفيات األخرى حسب الحاجة.

■  نادية العنزي■ حمد المرقب

تولي قطر القطاع الصحي رعاية فائقة، ويتضح ذلك جليا من خالل املخصصات املالية التي ترصدها للقطاع، 
وتبلغ باملتوسط نحو 23 مليار ريال سنويا، بهدف املضي قدما في تطوير البنى التحتية وتنفيذ العديد من 
املشاريع الصحية مثل املستشفيات واملراكز الصحية االولية، إضافة الى توسعة بعض املرافق القائمة بما 

يواكب الزيادة السكانية والطلب على الرعاية الصحية.
وحققت دولة قطر مراكز متقدمة عامليا واقليميا في مجال الرعاية الصحية، حيث تحتل مؤسسة حمد 
الطبية الصدارة فيما يتعلق بالعناية بكبار السن على صعيد املنطقة، وهو من البرامج التي تميز املؤسسة، 
وتوفر املؤسسة برامج عالجية لفئة كبار السن بهدف تعزيز الشيخوخة الصحية النشطة وتحسني قدرة 
املسنني على الحركة، وتمكينهم من االعتماد على أنفسهم قدر اإلمكان وتشجيعهم على االهتمام بتحسني 
صحتهم الجسدية والنفسية وتطوير قدراتهم الذاتية باملشاركة مع فرق الرعاية الطبية املتخصصة 

وأفراد أسرهم وذويهم.

»الشيخوخة« ضمن أهداف 
االستراتيجة الصحية 

للفترة ما بني )2018 – 2022( على 7 فئات  الوطنية  تركز االستراتيجية الصحية 
سكانية ذات أولوية من ضمنها الشيخوخة الصحية. 

وتهدف االستراتيجية إلى املساهمة في توفير ظروف معيشية مالئمة لكبار السن 
الــحــفــاظ على استقاللهم وكــرامــتــهــم، مع  تمكنهم مــن إدارة شئونهم الصحية مــع 
الحرص على توفير تلك الخدمات بالقرب من منازلهم لرفع مستوى رفاهيتهم وزيادة 

سنوات الحياة النشطة لهم.
ويمثل هذه املجموعة السكانية ذات األولوية املواطنون واملقيمون لفترات طويلة األجل 

الذين يتجاوز عمرهم 60 عامًا.
املزمنة  أكثر عرضة لإلصابة باألمراض  الفئة االولوية باعتبارهم  وجاء اعطاء هذه 
 عن 

ً
والعلل املتصاحبة، عالوة على بعض القصور البدني واحتياجات التنقل، فضال

مشكالت الصحة الذهنية واملتطلبات االجتماعية. 
العديد  أكثر عرضة الستخدام عــدة عقاقير وزيـــارة  السكانية  وتعد هــذه املجموعة 
إلى  يــؤدي  الرعاية الصحية والحصول على معلومات متعددة، مما قد  من مقدمي 

ارتباكهم فيما بني عناصر النظام الصحي املتشابك.
وتــهــدف االســتــراتــيــجــة فــي هــذا الــبــاب الــى زيـــادة مــدة عــام واحـــد فــي ســنــوات الحياة 
الصحية بالنسبة للمجموعة السكانية الذين يتجاوز عمرهم 65 عامًا بحلول العام 

.2022

توصيل المستهلكات الطبية 
والتقارير إلى منازل المرضى

ضمن جهودها لتقديم املزيد من الخدمات املميزة للمرضى من كبار السن تقوم مؤسسة 
حمد الطبية بتوصيل التقارير الطبية الى منازل املرضى بموجب اتفاقية وقعتها في وقت 

سابق مع بريد قطر.
الــتــعــاون ملنح مرضى مؤسسة حمد الطبية خيار طلب عــدد من  الــهــدف مــن هــذا  وجــاء 
إلى منازلهم مباشرة، مقابل  الطبية  التقارير  املتميزة، وفي مقدمتها توصيل  الخدمات 

رسم بسيط. 
ابــتــداًء في فبراير  العام في املرحلة األولــى  وتــم إطــالق هــذه الخدمة في مستشفى حمد 
2019 على أن يتم الحقًا تعميمها على مستوى شبكة مستشفيات مؤسسة حمد الطبية.
بــريــد قطر  الطبية و  الــتــعــاون املستقبلي بــني مؤسسة حمد  أيــضــًا  وتتضمن االتفاقية 
الحقن والقفازات  الطبية االستهالكية مثل  الــلــوازم  البطاقات الصحية وبعض  لتوصيل 
الطبية واملحاليل حيث تعمل حاليًا الفرق التابعة لكل من املؤسستني على تطوير إجراءات 

عمل تؤدي إلى زيادة تعزيز الخدمات املوفرة للمرضى.
وأتاحت هذه الخدمات الفرصة أمام املرضى لالستفادة من خدمة توصيل تقاريرهم 
 مــن التوجه 

ً
الطبية مــبــاشــرة إلــى مــنــازلــهــم، بغض النظر عــن مــكــان تــواجــدهــم، بـــدال

أيــضــًا فــي تحسني سبل  ذلــك  إلــى املستشفى الســتــالمــهــا، حيث ُيسهم  شخصيًا 
التي يحتاجونها، عبر تقليل عــدد األشخاص  الطبية  الرعاية  إلــى  وصــول املرضى 
الرعاية الصحية  الطبية. وتتضمن خدمات  املراجعني ملستشفيات مؤسسة حمد 
الطبية كالقفازات والضمادات ألكثر من  املــواد االستهالكية  املنزلية خدمة توصيل 

2000 مريض من الرعاية الصحية املنزلية.

الرعاية المنزلية في سطور
دشنت مؤسسة حمد الطبية برنامج خدمات الرعاية الصحية املنزلية في يونيو 2009، 
وهـــي مـــبـــادرة تــمــثــل أحــــدث االبـــتـــكـــارات فــي الــرعــايــة الــصــحــيــة تــهــدف إلـــي تــقــديــم رعــايــة 
الذين تم إخراجهم  للمرضي  متخصصة وشاملة 
من املستشفي ولكنهم ال يزالون بحاجة إلي املزيد 
املتابعة والتأهيل باملنزل. جــاء إطــالق خدمات  من 
إلــي تنويم املريض  الحاجة  لتقليل  املنزلية  الرعاية 
لفترات طويلة وتشجيع األســرة علي  باملستشفي 

املشاركة في عملية رعاية املرضى.
ويــتــكــون فــريــق الــرعــايــة املــنــزلــيــة لــكــبــار الــســن من 
ــــكــــادر الــتــمــريــضــي، أخــصــائــيــني  ــــكــــادر الـــطـــبـــي، ال ال
بــالــعــنــايــة بــالــجــروح، أخــصــائــي الــعــالج الــوظــائــفــي، 
النطق،  الطبيعي، أخصائي عالج  العالج  أخصائي 
أخصائي التغذية العالجية، األخصائي االجتماعي، 
العالج  املثقفني الصحيني، الصيدالني، وأخصائي 

التنفسي.

وسام السعايدة تقاريـــــــــر

■ مؤسسة حمد الطبية 
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بسبب إسرائيل وخفض التمويل

قادة العالم يتصدون لقائمة من القضايا العالمية

2020 »أونروا« تنتظر عاما صعبا في 

تحديات هائلة تواجه منتدى 
2020 دافوس 

»فيات كرايسلر« و«فوكسكون« تقتحمان 
سوق السيارات الكهربائية بالصين

ــم املـــتـــحـــدة إلغــاثــة  ــ ــر املـــؤقـــت لـــوكـــالـــة األمـ ــديـ اتـــهـــم املـ
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )أونــروا( جماعات 
مؤيدة إلسرائيل بحشد تأييد البرملانات األجنبية 
لوقف التبرعات للمنظمة حتى وهي تكافح للتعافي 
مـــن فـــقـــدان الــتــمــويــل الـــــذي كـــانـــت تــقــدمــه الـــواليـــات 
املــتــحــدة فــي عــام 2018، وقـــال كريستيان ســاونــدرز 
في مقابلة مع رويــتــرز في مكتبه بغزة إن إسرائيل 
تــســعــى الســتــبــدال الــخــدمــات الــتــي تــقــدمــهــا املنظمة 
للفلسطينيني بتفويض من الجمعية العامة لألمم 
املتحدة في القدس الشرقية املحتلة بخدمات تقدمها 

منظماتها.
وتـــواجـــه أونـــــروا صــعــوبــات تتعلق بــاملــيــزانــيــة منذ 
2018 عندما أوقــفــت الــواليــات املــتــحــدة، أكــبــر ممول 
للمنظمة، تمويلها السنوي البالغ 360 مليون دوالر. 
واتهمت الواليات املتحدة وإسرائيل املنظمة بسوء 
اإلدارة والتحريض على إسرائيل. واستقال املفوض 
الــعــام للمنظمة بــيــيــر كــريــنــبــول فــي نــوفــمــبــر وســط 
تحقيق في مزاعم عن ســوء اإلدارة. وقــال ساوندرز 
الــذي يتولى حاليا منصب القائم بأعمال املفوض 
الــعــام فــي املــقــابــلــة إن الــتــحــقــيــق الــــذي أجــــراه مكتب 
خدمات الرقابة الداخلية استكمل، وأكد األمني العام 
لألمم املتحدة أنطونيو جوتيريش عــدم وجــود أي 

فساد أو سوء إدارة لألموال.
وقال ساوندرز إن التحقيق كشف سوء إدارة يتعلق 
ــتـــغـــالل ســلــطــات وإن كــبــار  بــــاملــــوارد الــبــشــريــة واسـ
املــانــحــني الـــذيـــن حــجــبــوا تــمــويــلــهــم أثـــنـــاء التحقيق 
استأنفوا مساهماتهم، وقال ساوندرز إنه واثق من 
أن لدى أونروا أمواال كافية للربع األول من عام 2020 
على األقل، لكنه توقع أن يكون عاما »أكثر صعوبة« 
من العام املاضي. وتابع أن مسؤولي أونروا لم يكفوا 
عن محاولة إقناع الواليات املتحدة بتغيير موقفها 
بشأن التمويل. وقال في املقابلة »نحن نتواصل مع 

الواليات املتحدة وسنواصل التعامل معها على أمل 
أن ترى أونروا باعتبارها شريكا يعتد به ويستحق 

الدعم«.
وكــان ســاونــدرز قــد قــال فــي بــادئ األمــر إن إسرائيل 
والواليات املتحدة »تحشدان ضد تمويل أونروا في 
البرملانات األوروبية وفي أماكن أخرى«. لكنه أوضح 
في بيان في وقت الحق أنه كان يشير إلى جماعات 
مؤيدة إلسرائيل. وقال إن أونروا »ليس لديها سبب 
يــدعــوهــا لــالعــتــقــاد بـــأن الـــواليـــات املــتــحــدة مــشــاركــة 
فــي الــحــشــد مــن أجـــل وقـــف تــمــويــل الــوكــالــة«. وتــابــع 
ساوندرز أنه يشعر »بالضغط في القدس الشرقية 
على وجــه الــخــصــوص« حيث تــقــوم إســرائــيــل ببناء 
مــدارس ومؤسسات »ملنافسة« املنظمة ومنعها من 
القيام بعملها هناك. وقال »الشيء الذي يجدر تذكره 
ــروا لــديــهــا الــتــفــويــض مــن الجمعية  ــ هــنــا هــو أن أونـ
العامة )لألمم املتحدة(، بقية العالم، الدول األعضاء 
لتقديم الخدمات لالجئني الفلسطينيني في القدس 
الشرقية«. وجـــددت الجمعية العامة لألمم املتحدة 
الشهر املاضي تفويضها ألونروا ملدة ثالث سنوات. 
وتــقــدم املــنــظــمــة املــســاعــدة ألكــثــر مــن خمسة ماليني 
الجئ مسجلني بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 

الشرقية باإلضافة إلى األردن ولبنان وسوريا.

يشارك قادة العالم اعتبارا من الثالثاء في منتدى 
دافــوس االقتصادي السنوي، على وقــع تحديات 
هائلة تـــراوح مــن التغّير املــنــاخــي إلــى الــنــزاع في 
الـــشـــرق األوســــــط، وتــضــاهــي بــضــخــامــتــهــا جــبــال 
الــســويــســري، ويخشى  املــحــيــطــة باملنتجع  األلــــب 
املــنــتــدى االقــتــصــادي العاملي  مــراقــبــون أن يشكل 
مجددا ساحة إلبراز الخالفات بني الشرق والغرب، 
وبني الواليات املتحدة واالتحاد األوروبــي، وبني 
إلــى التصدي  رجـــال األعــمــال والنشطاء الساعني 
للمخاطر الداهمة التي تحدق بالعالم مع مطلع 

العقد الثالث للقرن الحادي والعشرين.
إلــى نحو نصف  الــذي يعود  مي الحدث 

ّ
لكن منظ

قرن وتحديدا إلى العام 1971 قبل اختراع الهاتف 
املــحــمــول، وقــبــل أن يــتــحــول الــتــغــّيــر املــنــاخــي إلــى 
الــبــاردة،  ملف يثير قلقا دولــيــا وفــي أوج الــحــرب 
الــتــصــدي للقضايا العاملية بقائمة  إلــى  يسعون 
طــويــلــة ومــتــنــوعــة مــن املــشــاركــني، وعــلــى األرجـــح 
ســيــســتــقــطــب الــرئــيــس األمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرامــب 
الـــجـــزء األكـــبـــر مـــن األضــــــــواء، عــلــمــا أن الــنــاشــطــة 
السويدية من أجل املناخ غريتا تونبرغ ستحضر 

املنتدى للعام الثاني.
وأصبحت تونبرغ التي رمقت ترامب املشكك في 
التغّير املناخي بنظرة غاضبة في الجمعية العام 
لألمم املتحدة، رمزا لالحتجاج على عدم التحّرك 
الفاعل من أجل التصدي لهذه الظاهرة، وستشدد 
تونبرغ على مدى »جنونية« مواصلة االستثمار 
ــط الــكــوارث 

ّ
فــي الـــوقـــود األحـــفـــوري فــي وقـــت تــســل

الكبرى التي يشهدها العالم على غــرار الحرائق 
فـــي أســتــرالــيــا الـــضـــوء عــلــى الــتــداعــيــات السلبية 
الرتفاع درجات الحرارة. وقد شاركت الجمعة في 

تحرك من أجل املناخ في لوزان.
ــــدالع نـــزاع  كــذلــك ســيــطــغــى عــلــى املــنــتــدى خــطــر انـ
بني الواليات املتحدة وإيــران، مع تصاعد التوتر 
تل فيها قائد فيلق 

ُ
إثــر الضربة األميركية التي ق

القدس في الحرس الثوري اإليراني الفريق قاسم 
ســلــيــمــانــي، كــمــا إســقــاط الــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة، 

طــلــق مــن طــريــق الــخــطــأ، طــائــرة ركــاب 
ُ
بـــصـــاروخ ا

أوكرانية ومقتل 176 شخصا كانوا يستقلونها، 
وألـــغـــى وزيــــر الــخــارجــيــة اإليــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 
ظريف مشاركته التي كانت مقررة، ومعها احتمال 
حــصــول أي مــواجــهــة، أو حــتــى لــقــاء، مــع الرئيس 

األميركي.
ومـــع تـــرؤس نــائــب رئــيــس الـــــوزراء الصيني هــان 
ط األضــواء 

ّ
سل

ُ
جينغ وفــد بــالده إلــى املنتدى، ست

القائم بني بكني وواشنطن،  النزاع التجاري  على 
ــذا األســــبــــوع التــفــاق  ــن الـــتـــوصـــل هــ ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
هــدنــة بــعــد عــامــني مـــن الــتــوتــر، وســتــكــون وزيـــرة 
خــارجــيــة االتـــحـــاد األوروبـــــــي أورســــــوال فــــان ديــر 
اليـــني واملــســتــشــارة األملــانــيــة أنــغــيــال مــيــركــل أبــرز 
ـــي تــشــاركــان في  شخصيتني مــن االتــحــاد األوروبـ
القائمة  املنتدى، وقد تبرز مشاركتهما الخالفات 
ــدة حـــــول مــلــفــات  ــتـــحـ ــات املـ ــ ــواليــ ــ بــــني أوروبـــــــــا والــ

أساسية.
ــر األبــــحــــاث فــي  ــديـ ــقــــول جــيــريــمــي شـــابـــيـــرو مـ ويــ
ــي لــلــعــالقــات الــخــارجــيــة لــوكــالــة  ــ املــجــلــس األوروبــ
فرانس برس »في ملف التغير املناخي والنزاعات 
الــدولــيــة عــلــى غـــرار الــنــزاع بــني الـــواليـــات املتحدة 
ــــادة األمـــيـــركـــيـــني  ــقـ ــ وإيــــــــــران، هـــنـــاك خـــــالف بــــني الـ
واألوروبــــيــــني ال يقتصر عــلــى )طــريــقــة( الــحــل بل 
إنــه فــي حني  حتى على طبيعة املشكلة«. ويــقــول 
يعتبر قــــادة االتـــحـــاد األوروبـــــي الــتــغــّيــر املــنــاخــي 
ــــب »خـــدعـــة  ــرامـ ــ »تــــحــــديــــا وجـــــــوديـــــــا«، يـــعـــتـــبـــره تـ

صينية«.
ويشير »املنتدى االقتصادي العاملي« في تقريره 
الـــصـــادر مـــؤخـــرا إلـــى مــجــمــوعــة تــحــديــات تــواجــه 
انــعــدام االســتــقــرار االقتصادي،  البشرية ال سيما 
املــســاواة في الوصول  والتغّير املناخي، وانــعــدام 
الــتــي تواجهها أنظمة  إلــى اإلنــتــرنــت والــضــغــوط 
إلــى الحرائق  الرعاية الصحية، ويتطرق التقرير 
الــتــي اجــتــاحــت أســتــرالــيــا واســتــقــطــبــت اهــتــمــامــا 
دوليا، معتبرا أن »التغّير املناخي يضرب بشكل 
ـــع كـــثـــر«، وســــط تــوقــعــات 

ّ
أقــــوى وأســـــرع مــمــا تـــوق

بارتفاع الحرارة ثالث درجات على األقل في نهاية 
القرن الحالي.

تخطط فيات كرايسلر لصناعة السيارات لتأسيس 
ــة األم لــفــوكــســكــون  ــركـ ــع الـــشـ ــروع مـــشـــتـــرك مــ ــشــ مــ
الـــتـــي تـــقـــوم بــتــجــمــيــع آيـــفـــون لــتــصــنــيــع ســـيـــارات 
كــهــربــائــيــة وتــطــويــر ســـيـــارات متصلة بــاإلنــتــرنــت 
فــي الــصــني، مــع تطلعها لــتــعــويــض تــراجــع مركز 
الشركة في قطاع املركبات الكهربائية، وتوصلت 
فيات كرايسلر، التي من املقرر أن تدشن أول طراز 
كــهــربــائــي بــالــكــامــل وهـــي الــســيــارة الــصــغــيــرة 500 
هذا العام، الشهر املاضي إلى اتفاق ملزم الندماج 
بـــي.إس.إيـــه الفرنسية  بقيمة 50 مليار دوالر مــع 
سيتمخض عن رابــع أكبر شركة صناعة سيارات 
فـــي الـــعـــالـــم. ومــــن شــــأن االنــــدمــــاج مـــع بــــي.إس.إيــــه 
الــشــركــة اإليطالية األمريكية لصناعة  أن يساعد 

السيارات على تعزيز املوارد لتلبية قواعد جديدة 
صــارمــة لالنبعاثات واالســتــثــمــارات فــي املركبات 
الــذي تخلف فيه أداؤهــا  الكهربائية، وهــو املــجــال 
عن منافسيها الرئيسيني. وأكــدت فيات كرايسلر 
أمــس أنــهــا تــجــري مــحــادثــات مــع هــون هــاي بشأن 
تأسيس مــزمــع ملــشــروع مشترك مملوك مناصفة 
لــتــطــويــر جــيــل جـــديـــد مـــن الـــســـيـــارات الـــتـــي تعمل 
بـــبـــطـــاريـــات كـــهـــربـــائـــيـــة واالنــــــخــــــراط فــــي نــشــاط 
السيارات املتصلة باإلنترنت، مع تركيز أساسي 

على السوق الصينية.
جاء بيان فيات بعد أن أعلنت هون هــاي، الشركة 
األم لفوكسكون، عن املشروع املشترك املحتمل في 
بــيــان مــنــفــصــل، وقــالــت فــيــات إنــهــا بــصــدد توقيع 
اتفاق أولي مع هون هاي، وتستهدف التوصل إلى 

اتفاقات نهائية ملزمة في األشهر القليلة املقبلة.

 ■ كريستيان ساوندرز

غزة - رويترز:

باريس - أ ف ب:

ميالنو - رويترز:

الرئيس الصيني يتعهد بإطالق حقبة جديدة من العالقات مع بورما

العالقات مع  الرئيس الصيني شي جينبينغ إطالق »حقبة جديدة« في  تعّهد 
بورما حيث يجري زيارة دولة تهدف إلى تأكيد الدعم لحكومة أونغ سان سو 
البنى تحتية، وواكبت  الـــدوالرات ملشاريع  تشي والتمهيد التفاقات بمليارات 
ت في مطار نايبيداو حيث 

ّ
املقاتالت البورمية طائرة الرئيس الصيني التي حط

الجديدة »شينخوا«،  أبناء الصني  الزهور، وفق ما أوردت وكالة  له أطفال  ــدم 
ّ
ق

أكبر مستثمر  أن الصني تعد  إلى  له حفل استقبال، وباإلضافة  أن يقام  قبل 
في بورما، أصبحت بكني حليفا ال غنى عنه للبالد التي يقاطعها الغرب على 
خلفية أزمة أقلية الروهينغا املسلمة، لكن الشكوك املتزايدة إزاء طموحات بكني 
وتأثيرها على حركات التمرد املسلحة في مناطق عند الحدود بني البلدين تهدد 

بتقويض الروابط املتينة التي تجمعهما.
ونقلت »شينخوا« عن شي قوله إنه »مقتنع بأن تضافر جهود بلدينا سُينجح 
إلى مستوى جديد وحقبة جديدة«،  الثنائية  الزيارة وسيدفع بالعالقات  هذه 
إطـــار مــا يعرف  املــشــاريــع الضخمة فــي  الرئيس الصيني عـــددا مــن  وسيوقع 
بمبادرة الحزام والطريق الصينية، والتي يمكن أن تغير وجه بورما مع إنشاء 
مرفأ للسفن الضخمة بكلفة 1,3 مليار دوالر في والية راخني وقطار سريع 
يربط الشرق بالغرب، والعام املاضي بلغت قيمة التبادالت التجارية بني البلدين 
16,8 مليار دوالر، في حني تبلغ حصة بكني من الديون الخارجية لبورما أربعة 
مليارات دوالر، أي 40 باملئة. وسنويا يتم ضخ مليارات األمتار املكعبة من الغاز 

وماليني البراميل النفطية من آبار قبالة سواحل البالد إلى الصني.
البالد سيمتد لعقود  ويقول املحلل ريتشارد هورسي إن تأثير الصني في 
اونغ  الجيش مينغ  مقبلة، وسيلتقي شي على حدة كال من سو تشي وقائد 
هالينغ اليوم، وأجــرت سو تشي زيــارة نــادرة إلــى واليــة كاشني الحدودية مع 

الصني قبيل زيــارة شي، وفي عام 2011 تم تعليق مشروع لبناء سد ضخم 
في كاشني لتوليد ستة آالف ميغاواط من الكهرباء بقيمة 3,6 مليارات دوالر 
األمــر بمثابة رسالة  إثــر تعرضه النتقادات حــادة. واعتبر هــذا  تموله الصني، 
موجهة لشي الذي وقع مشروع السد عندما كان نائبا للرئيس مع قائد املجلس 

العسكري البورمي حينها.
ومن املتوقع أن يتظاهر نشطاء اليوم رفضا الستئناف املشروع، أمام سفارة 
إلى املصالح االقتصادية، تستفيد بورما من  الصني في رانغون، وباإلضافة 
عالقتها مع بكني في مجاالت أخــرى، ففي مقالة في وسائل إعــالم حكومية 

بــورمــيــة قـــال شـــي إن الــصــني تــدعــم بـــورمـــا فـــي »ضـــمـــان حــقــوقــهــا الــشــرعــيــة 
ومصالحها وكرامتها الوطنية«، والصني إحدى الدول الكبرى القليلة التي تدعم 
بورما في األمم املتحدة حيث تتصاعد الضغوط من أجل محاسبة املسؤولني 
هم السلطات البورمية بارتكاب أعمال وحشية في والية 

ّ
ت
ُ
عن أزمة الروهينغا. وت

راخني التي انزلقت إلى حرب أهلية بني الجيش ومجموعة متمردة في الوالية.
تها بورما عام 2017 نحو 740 ألف شخص من 

ّ
ودفعت حملة القمع التي شن

أبناء أقلية الروهينغا إلى عبور الحدود نحو بنغالدش هربا من أعمال العنف 
التي يقول محققو األمم املتحدة إنها ترقى إلى مصاف »اإلبــادة«، وال تعترف 
بورما بالروهينغا كأقلية رسمية وتعتبر أبناءها بنغاليني رغم أن العديد من 
عائالتهم عاشت في بورما ألجيال، وتقول بورما ان حملتها ضد الروهينغا 
ضرورية للقضاء على املسلحني، مؤكدة ان لجانها كافية للتحقيق في مزاعم 
االنتهاكات، لكن بورما أعلنت أنه الوالية ستكون مفتوحة أمام إقامة املشاريع.

وفي حني ُيحجم مستثمرون غربيون عن إقامة املشاريع في بورما، تتنافس 
الصني مع قوى إقليمية لالستثمار في البالد، ويقول املحلل هورسي إن »زيارة 
الــصــني«. وتحتاج  الغرب بورما ملصلحة  املــخــاوف من خسارة  شي ستفاقم 
إلــى تحقيق نجاحات اقتصادية والحصول على دعــم دبلوماسي  سو تشي 
لالستفادة من ذلك في االنتخابات املقررة نهاية هذا العام. وأثارت زيارة الرئيس 
الصيني ردود فعل متفاوتة، ورّحبت مجموعات متمّردة تعتبر خاضعة لنفوذ 

الصني بالقمة.
في املقابل أعلن نشطاء كثر معارضتهم ملشاريع الصني، كذلك نددت منظمة 
»انـــعـــدام تـــام لــلــشــفــافــيــة«، ويــخــشــى أهــالــي منطقة راخــــني أال  الــعــفــو الــدولــيــة بــــ
يستفيدوا من املشاريع بعدما سلبتهم مشاريع البنى التحتية السابقة بتمويل 
الناشطة في إحــدى جمعيات  أيــي  صيني أراضيهم وأرزاقــهــم. وتقول مو مو 

كياوكبيو لوكالة فرانس برس »لم يفيدونا بشيء، وال حتى بالوظائف«.

وقع مشاريع بمليارات الدوالرات

نايبيداو - أ ف ب:

متظاهرون يشاركون في حملة احتجاج عالمية ضد عدم المساواة قبل منتدى دافوس االقتصادي
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تحرك محدود ألسعار الذهب في األسواق العالمية

الــتــداوالت تجري في  أمــس لكن  الذهب  ارتفعت أسعار 
نطاق ضيق إذ يحجم املستثمرون عن تكوين مراكز 
في غياب أنباء محفزة. لكن املعدن األصفر يمضي على 
أكبر انخفاض أسبوعي في شهرين،  مسار تسجيل 
في الوقت الذي غذى فيه اتفاق املرحلة واحد التجاري 
الذي طال انتظاره بني الواليات املتحدة والصني الشهية 
للمخاطرة، وزاد الذهب في املعامالت الفورية 0.2 باملئة 
إلى 1555.14 دوالر لألوقية )األونصة( متجها صوب 
انــخــفــاض على أســـاس أســبــوعــي بنسبة 0.4  تسجيل 
الثامن من  املنتهي في  باملئة وهو األكبر منذ األسبوع 
للذهب 0.4  العقود األمريكية اآلجلة  نوفمبر، وصعدت 

باملئة إلى 1556.90 دوالر.
لــدى ديــلــي إف.إكـــس  العملة  إلــيــا سبيفاك محلل  وقـــال 
»يبدو أن املحفزات نفدت في األجل القريب جدا. أسعار 
)الذهب( تستوعب التقلب الذي وقع في اآلونة األخيرة 
وهي بشكل أساسي في وضع االنتظار والترقب«، في 
النمو االقتصادي  غضون ذلــك، أظهرت بيانات تباطؤ 
الــصــيــنــي ألدنــــى مــســتــويــاتــه فـــي 30 عــامــا فـــي 2019 
املتحدة وضعف  الــواليــات  التجارية مع  الحرب  في ظل 
االستثمار. وألحقت الحرب التجارية املستمرة منذ 18 
شهرا بني أكبر اقتصادين في العالم الضرر باالقتصاد 
العاملي ودفعت أسعار الذهب لالرتفاع 18 في املئة في 
الــعــام املــاضــي. وُيــعــتــبــر الــذهــب أصـــال آمــنــا فــي أوقـــات 

الضبابية السياسية واالقتصادية.

وتنفست األسواق املالية الصعداء على نحو طفيف بعد 
اإلعــالن عن االتفاق التجاري، على الرغم من استمرار 
املخاوف بشأن الرسوم الجمركية وقضايا أساسية لم 
الذهب لضغوط مع ارتفاع األسهم  حل بعد، وتعرض 
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اآلسيوية بعد أن سجلت مؤشرات األسهم العاملية وول 
ستريت مستويات قياسية أكبر.

البالديوم  ارتفع  النفيسة األخـــرى،  للمعادن  وبالنسبة 
أن بلغ  بــعــد  لــألوقــيــة،  إلـــى 2333.50 دوالر  بــاملــئــة   0.9
مستوى قياسيا مرتفعا عند 2395.13 دوالر أمس 

أكــبــر مــكــســب أســبــوعــي منذ  األول، ويــتــجــه لتسجيل 
إلــى 1013.57  البالتني 0.9 باملئة  يناير 2017. وقــفــز 
دوالر، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ فبراير 2017 عند 
الفضة  السابقة. وتقدمت  الجلسة  1041.05 دوالر في 

0.5 باملئة إلى 18.02 دوالر لألوقية.
وخالل العام املاضي، ارتفع سعر املعدن األصفر بنسبة 
20% تقريبا، وينتظر البعض تسجيله ارتفاعا جديدا 
في عــام 2020، خاصة مع اقــتــراب سعر األونــصــة من 
مستوى 1600 دوالر بعد مقتل الجنرال اإليراني قاسم 

الكاتبة لورنس  سليماني على يد األميركيني، وذكــرت 
ــرارد فـــي مــقــالــهــا الــــذي نــشــرتــه صــحــيــفــة لــومــونــد  ــيـ جـ
الفرنسية أنه إذا كنت تملك سبائك أو عمالت »نابليون« 
الذهبية، فأنت تعتبر محظوظا، فقد استعاد الذهب كل 
الـــذي يسعد مكتنزيه. وقــبــل عــام،  الخبر  بــريــقــه، وهــو 
املعدن األصفر ثابتا بحوالي 1250 دوالرا  كــان سعر 
)ما يعادل 1124 يورو( لألونصة. لكن بشكل مفاجئ 
في الصيف خرج الذهب من هذه الحالة، فقد انتعشت 
األســــعــــار بــفــضــل املـــضـــاربـــات، وفــــي ديــســمــبــر األول 
تــجــاوز سعر األونــصــة 1500 دوالر، واختتم  املــاضــي 

الذهب عام 2019 بنسبة نمو تعادل 20% تقريبا.
اإليــرانــي قــاســم سليماني في  الــجــنــرال  وعــكــس مقتل 
ــرات بـــني طــهــران  ــوتـ ــتـ اســـتـــهـــداف أمـــيـــركـــي، تــصــاعــد الـ
وواشنطن، خاصة أن إيران لم تتردد في الرد من خالل 
الــعــراق، وانعكس هذا  فــي  الــقــواعــد األميركية  مهاجمة 
األمـــر عــلــى الــذهــب أيــضــا، الـــذي يــعــد مـــالذا آمــنــا، حيث 
التي  الرغبة  ارتفعت األســعــار بشكل كبير. وتسببت 
الــنــاريــة، في  التصريحات  الــطــرفــان، عقب  أعـــرب عنها 
تهدئة الوضع في انخفاض سعر الذهب كنتيجة فورية، 
أما في يوم الجمعة العاشر من يناير فبلغ سعر تداول 

األونصة 1550 دوالرا.
املتعددة  الجيوسياسية  التوترات  أن  الكاتبة  وأضــافــت 
الـــذي يفسر تحسن أسعار  الــوحــيــد  الــعــامــل  ال تعتبر 
الذهب، فقد ساهم انخفاض أسعار الفائدة فضال عن 
مشتريات البنوك املركزية الراغبة في زيادة احتياطاتها 

من الذهب على استعادة املعدن الثمني لبريقه.

لندن - رويترز:

وسط تراجع توترات التجارة العالمية

األسهم األوروبية تسجل مستويات قياسية
المــــســــت األســــهــــم األوروبــــــيــــــة مــســتــوى 
قــيــاســيــا مــرتــفــعــا أمــــس بــعــد أن تــحــدث 
مفوض التجارة األوروبــي فيل هوجان 
ــــات مــع  ــادثـ ــ ــــحـ بــــنــــبــــرة إيــــجــــابــــيــــة عـــــن مـ
واشــــنــــطــــن، مـــمـــا هـــــدأ بـــعـــض املـــخـــاوف 
املتعلقة بتصعيد محتمل في التوترات 
الــتــجــاريــة بـــن الــحــلــيــفــن عــلــى جــانــبــي 
ــلــــســــي، وصــــعــــد املــــؤشــــر ســتــوكــس  األطــ
إلــى املستوى  600 األوروبــــي 0.4 باملئة 
الــبــالــغ 422.51 نقطة  املــرتــفــع  الــقــيــاســي 
أفــــضــــل أداء  تـــحـــقـــيـــق  ويــــتــــجــــه صـــــــوب 

أسبوعي منذ أواخر ديسمبر.
وقـــال هــوجــان إنـــه تــبــادل وجــهــات نظر 
إيجابية مــع املمثل التجاري األمريكي 
روبــرت اليتهايزر في واشنطن، وشدد 
على رغبة بروكسل في التفاوض بشأن 
ــلـــول لـــعـــدد مـــن الـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة  حـ
ــدة  ــحــ ــتــ ــة بـــــــن الـــــــــواليـــــــــات املــ ــ ــــوحـ ــتـ ــ ــفـ ــ املـ
واالتــــــحــــــاد األوروبـــــــــــــي. وكــــــــان املـــؤشـــر 
الفرعي لقطاع التعدين الشديد التأثر 
بالتجارة األفضل أداء خالل الجلسة، إذ 
ضــيــف احتمال تحسن الخطاب بشأن 
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التجارة بن الواليات املتحدة واالتحاد 
األوروبي إلى التفاؤل الذي أعقب توقيع 
ــات  ــارة مـــرحـــلـــي بــــن الــــواليــ ــجــ ــاق تــ ــفــ اتــ

املتحدة والصن.

وســـجـــل املـــؤشـــر نــيــكــي الــيــابــانــي أمــس 
أعلى مستوى إغــالق فــي شهر، بعد أن 
المس ذروة 15 شهرا في وقت سابق من 
الجلسة، إذ قادت آمال بانتعاش الطلب 
الــعــاملــي وضــعــف الـــن مــكــاســب واســعــة 
النطاق في السوق، وأغلق املؤشر نيكي 
بـــاملـــئـــة عـــنـــد 24041.26  مــرتــفــعــا 0.45 
ــــي الـــتـــعـــامـــالت املـــبـــكـــرة، بــلــغ  نـــقـــطـــة. وفـ
املـــؤشـــر أعــلــى مــســتــويــاتــه مــنــذ أكــتــوبــر 
2018، لتصل مكاسبه منذ بداية العام 

الــجــاري إلـــى مــا يــزيــد عــن واحـــد باملئة. 
وارتــفــع املــؤشــر توبكس األوســـع نطاقا 

0.4 باملئة.
ــال جــيــم مــكــفــرتــي الــرئــيــس املـــشـــارك  ــ وقـ
املــعــنــي بــأبــحــاث األســـهـــم ملــنــطــقــة آســيــا 
ــورا فــي  ــ ــومــ ــ ــادي لــــــدى نــ ــ ــهــ ــ ــيــــط الــ واملــــحــ
هــونــج كــونــج »حــن تنظر إلــى الــيــابــان، 
ــى الـــيـــابـــان فــحــســب.  فـــأنـــت ال تــتــطــلــع إلــ
نـــصـــف أربـــــــاح الـــشـــركـــات الـــيـــابـــانـــيـــة ال 
تــأتــي مــن الــيــابــان، لـــذا فـــإن هــنــاك قصة 

دولــيــة كــبــيــرة.. مــع دخــولــنــا فــي موسم 
إعالنات األرباح فسنتلقى على األرجح 
توقعات من عدد من الشركات تشير إلى 
قـــوة الــطــلــب الـــعـــاملـــي«. وســجــلــت جميع 
القطاعات مكاسب في السوق مع تقدم 
167 سهما على املؤشر نيكي مقابل 46 
سهما متراجعا، بقيادة شركات صناعة 
السيارات وصناعة الصلب والشركات 

الصناعية.
وتــــصــــدر ســـهـــم مـــــــازدا مــــوتــــور األســـهـــم 

الــرابــحــة بالنسبة املــئــويــة عــلــى املــؤشــر 
إذ ارتفع 5.77 باملئة وتاله سهم فوجي 
ــدادات  إلــكــتــريــك الــتــي تصنع مــعــدات إمــ
الــكــهــربــاء مــرتــفــعــا 5.61 بــاملــئــة وســهــم 
املــعــدات  إلــكــتــريــك لتصنيع  يــوكــوجــاوا 
الصناعية الذي زاد 4.97 باملئة. وتلقت 
أســهــم الــقــطــاع املــالــي الــدعــم أيــضــا بعد 
الليل  أثــنــاء  تـــوج مــورجــان ستانلي  أن 
مجموعة قوية مــن نتائج أعــمــال الربع 
الــرابــع لكبرى البنوك فــي وول ستريت 
هـــذا األســـبـــوع، مــمــا أثـــر بشكل إيجابي 
عــلــى الـــشـــركـــات املـــنـــاظـــرة فـــي الـــيـــابـــان. 
ــم نــــــومــــــورا هـــولـــديـــنـــجـــز  ــهــ وارتــــــفــــــع ســ
ــدا بــاملــئــة كــمــا ربـــح ســهــم مجموعة  واحــ
ميتسوبيشي يو.إف.جيه املالية وسهم 

مجموعة سوميتومو ميتسوي أيضا.
وصــعــدت مـــؤشـــرات األســهــم األمــريــكــيــة 
إلى مستويات قياسية مرتفعة جديدة 
ــة بـــتـــفـــاؤل  ــومــ ــدعــ عـــنـــد الـــفـــتـــح أمــــــس مــ
حــيــال نــتــائــج أعــمــال شــركــات وبــيــانــات 
اقـــتـــصـــاديـــة إيـــجـــابـــيـــة، وصـــعـــد املــؤشــر 
الـــصـــنـــاعـــي 15.67 نــقــطــة،  داو جــــونــــز 
إلـــى 29313.31 نقطة.  أو 0.05 بــاملــئــة، 
ــــورز500  ــد بـ وفــتــح املـــؤشـــر ســتــانــدرد انـ
مرتفعا 6.85 نقطة، أو 0.21 باملئة، إلى 
املــؤشــر نــاســداك  3323.66 نــقــطــة. وزاد 
املجمع 35.24 نقطة، أو 0.38 باملئة، إلى 

9392.37 نقطة.

عواصم - رويترز:

إقبال كبير على صناديق السندات والتكنولوجيا

»سوفت بنك« تستثمر 40 مليار دوالر 
في عاصمة إندونيسيا الجديدة

الــســنــدات استقطبت 16.6  أمــريــكــا أمــس إن صــنــاديــق  قــال بنك أوف 
ــوم األربـــعـــاء، إذ يــدفــع حماس  مــلــيــار دوالر فــي األســـبـــوع املــنــتــهــي يـ
الذي  الوقت  السندات لالنخفاض أكثر حتى في  املستثمرين عوائد 
التحسن. وقــال بنك أوف  العاملي عالمات على  ُيظهر فيه االقتصاد 
أمريكا إن صناديق السندات جذبت 40 مليار دوالر في األسبوعني 
املــاضــيــني، واصــفــا هــذا بــأنــه »أصــــداء عــام 2000«. واالرتــفــاع الكبير 

الفائتة مثال  القليلة  التكنولوجيا األمريكية فــي األشــهــر  فــي أســهــم 
العام وفقاعة اإلنترنت. ويفرض تراجع  آخر يذكر املستثمرين بذلك 
ــتــوتــرات الــتــجــاريــة بــني الـــواليـــات املــتــحــدة والــصــني ومـــؤشـــرات على  ال
تحسن االقتصاد العاملي ضغوطا صعودية على تكاليف االقتراض، 
التحرك صعودا. وفي األسهم، ضخ  السندات تحجم عن  لكن عوائد 
املستثمرون 12.6 مليار دوالر في أسبوع حتى األربعاء، مع استقطاب 
اليابان وشركات التكنولوجيا واألسواق الناشئة للقدر األكبر من تلك 

األموال. 

قال وزير إندونيسي أمس إن سوفت بنك عرضت استثمار ما يصل إلى 
40 مليار دوالر في عاصمة جديدة تعتزم إندونيسيا إنشاءها في جزيرة 
إنه لم يجر  الكبيرة قالت  اليابانية  التكنولوجيا  بورنيو، بيد أن مجموعة 
اقتراح رقم بعد، وأعلن الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو في أغسطس 
إقليم كاليمانتان في بورنيو إلزاحــة  إلــى  اإلداريـــة  العاصمة  لنقل  خططا 
»عبء ثقيل« عن جاكرتا ناجم عن االزدحام والتلوث. وحددت إندونيسيا 
في وقت سابق تكلفة نقل العاصمة بواقع 33 مليار دوالر، لكن لوهوت 

بانجيتان وزير التنسيق للشؤون البحرية واالستثمار قال إن سوفت بنك 
عرضت ما يصل إلى 40 مليار دوالر، وقال للصحفيني »لذا سنتفاوض 

بشأن هيكل )االستثمار(. قد يبلغ 30-40 مليار دوالر«.
وقالت متحدثة باسم سوفت بنك إن املجموعة لم تقترح أرقاما محددة، 
مـــــرددة تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا مــاســايــوشــي ســــون املـــؤســـس والــرئــيــس 
التنفيذي للمجموعة األسبوع املاضي، وقال سون خالل زيارة إلى جاكرتا 
األسبوع املاضي »لم نبحث بعد األرقام بالتحديد، لكن مدينة ذكية جديدة، 
الذكاء الصناعي، ذلك  الكثير من  وأحــدث تكنولوجيا، ومدينة نظيفة، مع 

ما يهمني دعمه«.

لندن - رويترز:

جاكرتا - رويترز:

تريليون دوالر قيمة أصول »ألفابت«

بعد أن باتت ألفابت الشركة األم لجوجل رابع شركة أمريكية تتجاوز قيمتها السوقية 
الــحــائــزة ألسهم فيها مــا إذا كــان اآلن هو  تريليون دوالر، تتساءل بعض الصناديق 
التوقيت األمثل لالستفادة من املكاسب االستثنائية للسهم، وصعدت أسهم محرك 
البحث العمالق على اإلنترنت بحوالي 17 باملئة خالل األشهر الثالثة األخيرة، لتفوق 
زيادة على نطاق أوسع للمؤشر ستاندرد آند بورز 500 خالل نفس الفترة بست نقاط 

مئوية.
وتنضم بذلك ألفابت إلى أبل وأمازون ومايكروسوفت باعتبارها الشركات األمريكية 
الوحيدة التي تبلغ قيمتها السوقية تريليون دوالر، وأفاد تحليل لجولدمان ساكس 
بأن أسهم ألفابت من بن مجموعة صغيرة من األسهم التي يمكن أن توجد في الحيازات 
الرئيسية لصناديق االستثمار املشترك وصناديق التحوط على حد السواء رغــم أن 
كليهما نوعان من املؤسسات تبدو طريقتا استثمارهما مختلفتن بشكل ملحوظ. وقد 
يجعلها ذلك منكشفة على تغيرات تقلب األسعار إذا طرأ تغير مفاجئ على املعنويات.

وعلى الرغم من تلك املخاوف، يجد كثير من املستثمرين صعوبة في بيع السهم. وارتفاع 
ألفابت 28 باملئة وأداء غيرها من أسهم التكنولوجيا وتلك املرتبطة بها ساعد مديري 
النقد على تحقيق مكاسب كبيرة في 2019، مما يجعل من الصعب على الكثيرين منهم 
تبرير خفض انكشافهم حتى في الوقت الذي يشعرون فيه بالقلق إزاء تبعات ارتفاع 
تلك األسهم. ومن املقرر أن تعلن ألفابت عن أربــاح الربع الرابع في الثالث من فبراير. 
وفي أحدث تقرير لنتائج أعمالها، جاءت أرباح الشركة دون توقعات املحللن في الربع 
الثالث بحوالي 1.7 مليار دوالر، لكن إيراداتها فاقت التوقعات. ولم تؤثر تلك األخبار 
كثيرا على تفاؤل املستثمرين حيال الشركة، إذ تراجع سهم ألفابت على خلفية إعالن 

النتائج لفترة وجيزة فحسب قبل أن يستأنف الصعود بعد عدة أيام.

واشنطن - رويترز:
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وليام بليك

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

هل تتالشى المعجزة االقتصادية الثانية أللمانيا؟

وفي األعوام الـ15 املاضية- وهو ما يتزامن نوعا ما مع فترة 

أملانيا من  حكم املستشارة األملانية أنجيال ميركل- تحولت 

»الشخص املريض في أوروبا« إلى مستودع صادرات ومحرك 

لــن تصبح  املقبلة،  الـــ 15  الــعــجــوز. وفــي األعـــوام  للقارة  النمو 

لـ رويرب،  املانيا بالضرورة مريضة مرة أخرى. لكنها، وفقا 

قد تتحول إلى املنطقة االقتصادية »الرمادية«، مع تسجل نمو 

متواضع إلى آجل غير مسمى.

ــعـــجـــزة االقـــتـــصـــاديـــة شــمــلــت  ــتــلــك املـ ــة ل ــيـ ــلـ ــبـــــاب األصـ واألســـ

اإلصـــالحـــات الــتــي أدخــلــتــهــا الــحــكــومــة الــتــي ســبــقــت حكومة 
ميركل، وكان يترأسها آنــذاك جيرهارد شــرودر، على العمل 
والرفاهية، وهو ما كان يضع ضغوطا أكبر على العاطلني من 

أجل إيجاد فرص عمل.
وشملت األسباب أيضا القيود املتزامنة التي أظهرتها النقابات 
العمالية في املساومات التي كانت تقوم بها مع أرباب األعمال، 
ــو مــا خــفــض تــكــالــيــف األجــــور فــي الــبــالد إذا مــا قــورنــت  وهـ

بنظيرتها العاملية.
وإذا ما كان لدى أملانيا عملتها الخاصة بها، لكانت أسعارها 
مرتفعة، لكن في ظل وجود العملة األوروبية املوحدة »اليورو«، 

فإن قيمة السلع األملانية منخفضة.
وتعتبر أملانيا املستفيد األساسي ليس فقط من اتحاد العملة 
األوروبـــــي، ولــكــن أيــضــا مــن الــعــوملــة. لــكــن ومـــع تــحــول عصر 
العوملة إلى عصر الحمائية والقومية االقتصادية، نجد الطفرة 

االقتصادية في أملانيا تتالشى.

يــبــدو أن الــريــاح تــأتــي دائــمــا بــمــا ال تشتهي الــســفــن. هـــذا ما 
ينطبق حرفيا على االقتصاد األملاني الذي يسجل فوائض في 
املوازنة، لكن حكومة البلد األوروبي ينبغي أن تحفز االقتصاد 
بتخفيضات ضــريــبــيــة، وإنــفــاق مــتــزايــد. والــفــائــض الـــذي تم 
در بـ 

ُ
الكشف عنه هذا األسبوع بالنسبة للعام 2019، والذي ق

13.5 مليار يورو )15 مليار دوالر(، هو الخامس على التوالي، 
لكنه األكبر على اإلطالق.

ــزالـــون يــعــتــبــرون مــثــل تــلــك األرقــــام  ــان ال يـ ــ والــكــثــيــر مـــن األملـ
كعالمات على ما يمكن أن نطلق عليه »الفضيلة االقتصادية« 
أو حتى »الفحولة االقتصادية- إن جاز التعبير، حيث ال تزال 
التوظيف.  أرقــام  العام وترفع  الدين  الحكومة األملانية تقلص 
لكن ولألسف فإن تلك تلك املؤشرات اإليجابية على األرجح 
أن تتراجع. وُيعزى هذا إلى أن الفترة غير العادية شارفت على 
االنتهاء، وهذا ما شبهه بيرت رويرب، واحد من كبار الخبراء 
بـ »معجزة اقتصادية ثانية«. )املعجزة  األملــان،  االقتصاديني 
الغربية بعد  الطويل  املانيا  االقتصادية األولــى كانت صعود 

الحرب(.

أندرياس كلوث

“ تسلح بالخبرة، فإن لم تكن 
تملكها فتزود بها من اصحابها   ”

ترجمة – أحمد أبو الفضل

ترجمة – سمر عبد الرحمن

الوظائف متاحة.. لكن أين األجور؟
التقرير األحــدث للوظائف هي  أكثر صفة مخيبة لآلمال في 
أن االقتصاد  بــدرجــة كبيرة، حتى برغم  أن األجـــور ال تنمو 
األمريكي وصل بالفعل- أو على األقل يقترب من- من معدل 
الــتــوظــيــف الــكــامــل. وبــالــنــســبــة لــلــعــام املــنــصــرم، نــمــت األجـــور 
مـــا نسبته  الــتــضــخــم  أن المــــس  لــكــن ومــنــذ  بــنــســبــة %2.9- 
بالكاد مثير  الحقيقية نحو 1%. وهــذا  2%، تالمس األجــور 
لنمو  أبطأ عقد بنسبة  لإلعجاب. فالعقد املاضي كــان ثاني 

األجور منذ أربعينيات القرن املاضي.
همت أسباب هذا النمو البطيء في األجور جيدا، ربما 

ُ
وإذا ما ف

يكون ثمة أفكار أفضل لتعزيزه. ومن سوء الطالع أنه ال توجد 
ثمة خيارات كثيرة أمام اإلحتياطي الفيدرالي »البنك املركزي 

األمريكي« لكي يرفع بها األجور.
وبالنسبة ملجموعات كبيرة من العمال األمريكيني، شهد النمو 
في أجورهم نموا بطيئا منذ عقود. ومتوسط األجور بالساعة 
ــال، يــشــهــد تحسنا  ــثـ املـــعـــدل عــلــى الــتــضــخــم، عــلــى ســبــيــل املـ
املــاضــي. وبالطبع فإن  الــقــرن  هامشيا فقط منذ سبعينيات 

ــام مضللة نظرا  ــ تــلــك األرقـ
القيمة  إلــى  ألنــهــا ال تلتفت 
ــا الـــرعـــايـــة  الـــــدوالريـــــة ملــــزايــ
ــة الــــتــــي يــقــدمــهــا  ــيـ ــحـ الـــصـ
القيمة  العمل، أو حتى  رب 
الدوالرية لخدمات اإلنترنت 
غــيــر املــســعــرة، مــثــل الــوقــت 
الـــــــذي يـــقـــضـــيـــه الــشــخــص 
ــة املـــعـــلـــومـــات  ــكـ ــبـ ــلــــى شـ عــ

الدولية »اإلنترنت«.
ــــت األرقـــــــــام  ــانـ ــ كـ ــا  ــ مــ وإذا 
لــإلعــجــاب، فال  غير مثيرة 
بـــأن  ــتـــفـــاجـــأ  نـ أن  يـــنـــبـــغـــي 
الحالية هــي أيضا  ــام  األرقــ
كذلك. ومستوى اإلنتاجية 
ــتـــصـــاد األمــريــكــي  فـــي االقـ

كان متدنيا لفترة طويلة.
وثمة سبب إضافي النكماش األجــور وهو أن أربــاب األعمال 
أكثر. وملنع األجــور من االرتــفــاع وتجاوزها  أمامهم خــيــارات 
إلى ما  اللجوء  إما  أربــاب األعمال  مستوى معينا، سيضطر 
ُيعرف بـ »األتمتة«، أو تطبيق ما ُيعرف بـ »األوت سورسينج« 
واملعروف أيضا بـ »التعهيد«- أو حتى سيلجأ أرباب األعمال 
ــإن نــمــو األجـــور  ــذا فـ ــ هــــؤالء إلـــى اســتــيــراد ســلــع مــشــابــهــة. ول

العاملي- الذي كان قويا- قد حل محل نمو األجور املحلي.
والسؤال الــذي يطرح نفسه اآلن: ما الــذي يجب أن نفعله كي 
نحفز نمو األجور؟ بالنظر إلى أن معظم كل تلك القوى هيكلية 

وطويلة املدى في طبيعتها، فليس من السهل تغييرها.
ومـــن ثــم فـــإن أهـــم الــطــرق لتحفيز نــمــو األجــــور ودفـــع عجلة 
التشجيع على ضــخ مزيد مــن االستثمارات،  اإلنتاجية هــي 
وكذا زيادة الدعم املجتمعي والحكومي للعلوم، والتحفيز على 
االختراعات، ورفع معدل النمو االقتصادي على املدى الطويل.

يلر كوين

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

وفازت الصين

الـــهـــدوء بـــات الــســمــة الــوشــيــكــة، عــلــى األقــــل مــؤقــتــا، 
فــي الــعــالقــات بــني الــواليــات املــتــحــدة والــصــني. ففي 
أعــقــاب الكثير مــن الــشــد والــجــذب، وقــعــت الــواليــات 
اتفاق »املرحلة 1«  املتحدة األمريكية والصني على 
الــتــجــاري فــي الــخــامــس عــشــر مــن يــنــايــر الــجــاري، 
ووافق االقتصادان األقوى في العالم على استئناف 
التي ال  الــحــوار بصفة دوريــة بشأن نقاط الخالف 

تزال عالقة بينهما.
ــعــديــد من  ــاق »املـــرحـــلـــة 1« الـــتـــجـــاري يــتــرك ال ــفـ واتـ

ــة دون حـــل،  ــقـ ــالـ ــعـ الـ ــا  ــايـ ــقـــضـ الـ
التوترات بني  ولــذا فقد تستمر 
البلدين. لكن وقف إطالق النار- 
إن جـــاز الــتــعــبــيــر- واســتــئــنــاف 
ــوار هــمــا بــالــتــأكــيــد وبــــدون  ــحـ الـ
شــك الــبــديــل املــفــضــل- تصعيد 
إضــــــافــــــي لـــــلـــــعـــــداء الــــتــــجــــاري 
واالقــتــصــادي بني االقتصادين 

األكبر في العالم.
ــؤال الــــــذي يـــطـــرح نــفــســه  ــ ــسـ ــ والـ
ــزه االتـــفـــاق  ــجـ أنـ الـــــذي  ــا  اآلن: مـ
ــتــــجــــاري؟ ســيــحــقــق االتـــفـــاق  ــ ال
التجاري تغيرات، لكنه سيكون 
بــاهــظــة« لالقتصاد  بـــ »فـــاتـــورة 

األمـــريـــكـــي. والـــتـــأثـــيـــرات طــويــلــة املــــدى ربــمــا تـــروق 
للصني كثيرا.

الذي  املبرم  بــدء دعونا نشيد باالتفاق  بــاديء ذي 
ــــذي يتبناه  طـــال انــتــظــاره، لــكــن املــوقــف املــتــشــدد ال
تــرامــب تجاه الصني قد  الرئيس األمــريــكــي دونــالــد 
دفع بكني إلى تقديم مزيد من التنازالت- وإن شئت 
قل امتيازات- بدرجة تفوق أي إدارة أمريكية سابقة. 
فالسياسات التي كانت تتبناها تلك اإلدارات لفترة 
طويلة والتي اعتمدت على التعاون البناء واستخدام 

لغة املصالح املشتركة، لم تؤت ثمارها على ما يبدو.
وبخالف االتفاق املبرم مؤخرا، وافقت الصني على 
البلد األكثر تعدادا  املنتجات من  زيــادة مشتريات 
للسكان في العالم. وتلك قضية رمزية تهدف بوجه 
عــام إلــى تعظيم دونــالــد تــرامــب، حيث أن ذلـــك، في 
الــتــجــاري للواليات  لــن يــؤثــر على العجز  ــه،  حــد ذاتـ
املتحدة مع الصني على نحو دائم. ومثل مستويات 
العجز تلك هي انعكاس لسياسات أخرى تؤثر على 

االستهالك والناتج في الواليات املتحدة األمريكية.
ــثـــر أهــمــيــة بــالــطــبــع هـــو أن  واألكـ
ــت عـــلـــى رفـــع  ــقــ ــد وافــ الـــصـــني قــ
امللكية  مستوى حماية حــقــوق 
الــفــكــريــة، واالمــتــنــاع عــن إجــبــار 
ــــشــــركــــات األجـــنـــبـــيـــة الــعــامــلــة  ال
ــقــــل تــقــنــيــاتــهــا  ــلــــى نــ ــا عــ ــهــ ــديــ ــ ل
ــى الـــشـــركـــات املــحــلــيــة، وفــتــح  ــ إل
اقــتــصــادهــا بـــدرجـــة أكــبــر أمـــام 

االستثمارات األجنبية.
وتـــلـــك الــتــدابــيــر مـــن املــمــكــن أن 
تــســاعــد الـــشـــركـــات األمــريــكــيــة 
التي تكترث  واألجنبية األخــرى 
ــــواق  بــبــيــع مــنــتــجــاتــهــا فـــي األسـ
ــخ اســتــثــمــارات  الــصــيــنــيــة، وضــ
هناك أو حتى استخدام الصني كجزء من سالسل 
إمــداداتــهــا الــعــاملــيــة. وفــي املــقــابــل تخفض الــواليــات 
املــفــروضــة على  الجمركية  الــرســوم  املتحدة بعض 

الواردات الصينية، وتلغي التعريفات اإلضافية.
نــــدرك جــمــيــعــا أن مـــا حــــدا بالبلد  يــنــبــغــي أن  لــكــن 
األسيوي إلى تقديم تلك التنازالت، ليس هو الخوف 
من تداعيات الحرب التجارية عليها، ولكن ملساعدة 
اقــتــصــادهــا أن يــصــبــح أقــــوى، حــيــث تــرغــب فــي أن 
يكون اقتصادها أكثر ديناميكية وقائم على اإلبداع.

إسوار براساد

أستاذ في جامعة كورنيل وكبير الزمالء في معهد 
بروكينجز - »صحيفة نيويورك تايمز األمريكية«
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قلل من أهمية تظاهرات طهران.. خامنئي:

دك أهداف أمريكية 
في العـــراق صفعة 
لقـــــوة عالميــــة

وتجمع عشرات اآلالف في مصلى كبير بوسط 
طهران وفي املنطقة والشوارع املحيطة وأخذوا 
يهتفون »املوت ألمريكا«، وتأتي خطبة الجمعة 
بعد أيام من احتجاجات كثيرا ما شابها العنف 
بــعــدمــا اعــتــرف الــجــيــش بــإســقــاط طــائــرة مدنية 
ــريـــق الـــخـــطـــأ بـــعـــد ســــاعــــات مــــن ضـــربـــات  عــــن طـ
صـــاروخـــيـــة إيـــرانـــيـــة عــلــى أهـــــداف أمــريــكــيــة في 
الـــعـــراق ردا عــلــى مــقــتــل قــاســم ســلــيــمــانــي قــائــد 
الــثــوري اإليــرانــي،  التابع للحرس  الــقــدس  فيلق 
والذي كان مقربا من خامنئي، في ضربة جوية 
أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد في الثالث من 

الشهر نفسه.
وقــال خامنئي إن القدرة على »توجيه الصفعة 
لــلــقــوة املــتــكــبــرة املــتــغــطــرســة يــشــيــر إلـــى الــقــدرة 
اإللهية«، مضيفا أن اغتيال سليماني كشف عن 

»الطبيعة اإلرهابية« لواشنطن.
واعــتــبــر خامنئي أمـــس ان حــكــومــات بريطانيا 
»الــجــن« فــي امللف  وفــرنــســا واملــانــيــا اتــســمــت بـــ
النووي االيراني في مواجهة الواليات املتحدة، 
واتهم الحكومات االوروبية الثالث بانها »تهدد 
إيــران باحالة امللف النووي على مجلس االمن« 
الـــدولـــي. واعــتــبــر ان اطـــالق آلــيــة فــض الــنــزاعــات 
الــجــنــرال االيــرانــي  هــدفــه »التغطية« على مقتل 
قاسم سليماني في ضربة اميركية قرب بغداد 
فـــي الـــثـــالـــث مـــن يــنــايــر وعـــلـــى رد طـــهـــران الــتــي 
قــصــفــت فـــي الـــثـــامـــن مــنــه قـــاعـــدتـــن فـــي الـــعـــراق 
أمــيــركــيــون، مــا اســفــر عن  ينتشر فيهما جــنــود 

اصابة 11 من هؤالء. واضاف »هذه الدول الثالث 
هـــي الـــتـــي ســـاعـــدت صـــــدام حــســن بــاقــصــى ما 
تستطيع خـــالل الــحــرب املــفــروضــة«، فــي اشـــارة 
الى الحرب بن ايران والعراق بن 1980 و1988. 
وتابع »ثبت االن انها فعال اذيال الميركا، وهذه 

الحكومات الجبانة تريد من ايران ان تركع«.
وقــال ايضا »حــن يتفاوضون يكون تفاوضهم 
مترافقا مع املكر والخداع. ان هؤالء الذين يبدون 
ــاال مــحــتــرمــن خــلــف طـــاولـــة املـــفـــاوضـــات هم  رجــ
انفسهم ارهــابــيــو مــطــار بــغــداد )الــذيــن اغــتــالــوا 
ــه(، مـــع تــغــيــيــر الـــــزي فــقــط ال  ــ ــاقـ ــ ســلــيــمــانــي ورفـ

يمكنهم ان يكونوا اناسا يمكن الثقة بهم«.
وأكد خامنئي أنه يجب أال يطغى حادث الطائرة 
األوكـــرانـــيـــة »املـــريـــر« عــلــى »تــضــحــيــة« الــجــنــرال 
ــتـــظـــاهـــرات  ــــى أن الـ قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي وأملـــــــح إلــ
املــنــاهــضــة لــلــســلــطــات الــتــي أثـــارهـــا الـــحـــادث، ال 

ل مجمل الشعب اإليراني.
ّ
تمث

واعتبر خامنئي أن كارثة الطائرة هي »حــادث 
مرير أحــرق قلبنا«. وأضــاف أن »البعض حاول 
الــعــالــم ينسى  الـــحـــادث بشكل يجعل  اســتــغــالل 
الـــشـــهـــادة الــعــظــيــمــة والــتــضــحــيــة« الــتــي قــّدمــهــا 
سليماني. ويبدو أنه ُيلمح بكالمه إلى تظاهرات 
غضب مناهضة للسلطات خرجت منذ السبت 
في طهران ومدن أخرى، تنديدًا بمأساة الطائرة 
والـــــوقـــــت الـــــــذي اســـتـــغـــرقـــتـــه الـــــقـــــوات املــســلــحــة 
لــالعــتــراف بمسؤوليتها عن  ــام(  أيـ اإليــرانــيــة )3 

الحادث.

وأكـــد خامنئي أن عمل سليماني خـــارج حــدود 
البالد كان من أجل »أمن« األّمة اإليرانية مشيرًا 
إلى أن الشعب يؤيد »الحزم« و»املقاومة« مقابل 

»أعداء« البالد. 
ــرات عــــدة خــــالل الــخــطــبــة شـــعـــارات  ــ وارتـــفـــعـــت مـ
»املــوت ألميركا« و»املــوت إلسرائيل« هتفت بها 
حشود هائلة مــأت املسجد والساحة املحيطة 

ها التلفزيون الرسمي.
ّ
به، وفق مشاهد بث

حافظ املرشد األعلى للجمهورية اإليرانية آية 
الله علي خامنئي على موقف حازم تجاه القوى 
 التظاهرات املناهضة 

ّ
الغربية أمس، وملح إلى أن

لـــلـــنـــظـــام الـــتـــي انـــدلـــعـــت عـــقـــب كــــارثــــة الـــطـــائـــرة 
ل مجمل الشعب اإليراني. 

ّ
األوكرانية ال تمث

وأكـــد خامنئي أن عمل سليماني خـــارج حــدود 
البالد كــان من أجــل »أمــن« إيـــران، مشيرًا إلــى أن 
الشعب يؤيد »الحزم« و»املقاومة« في مواجهة 
 »الــيــوم الــذي 

ّ
ــداء« الــبــالد، وقـــال خامنئي إن »أعــ

خــرجــت فــيــه عــشــرات املــاليــن فــي ايــــران ومــئــات 
الـــدول للمشاركة في  الــعــراق وبعض  االالف فــي 
مراسم تشييع سليماني كان يوما من ايام الله«. 
 »الــيــوم الـــذي دكــت فيه صــواريــخ 

ّ
كما اضـــاف أن

الــحــرس الــثــوري الــقــاعــدة االمــيــركــيــة فــي الــعــراق 
كان ايضا يوما من أيام الله«.

وأعلنت السلطات اإليــرانــيــة أمــس أن بناء على 
قام تجمعات دعمًا 

ُ
املطلب املتكرر للشعب، ست

»للنظام املقّدس للجمهورية اإلسالمية« والقوات 
ــر« الـــواليـــات  ــبــ املــســلــحــة وضــــد »الـــشـــيـــطـــان األكــ

املــتــحــدة خـــالل الــنــهــار فــي جــمــيــع أنــحــاء الــبــالد 
بــاســتــثــنــاء طــهــران. وبــحــســب مجلس التنسيق 
للدعاية االسالمية، ُيفترض أن تكون التجمعات 
مناسبة لالحتفال »بالجهود املتواصلة للقوات 
املــســلــحــة الــشــعــبــيــة خــصــوصــًا الــحــرس الــثــوري 
اإليــرانــي«. وبعد التظاهرات املناهضة للنظام، 
اعترف الرئيس اإليراني حسن روحاني ضمنيًا 
ــة ثــقــة حـــيـــال الــســلــطــات.  ــ الــخــمــيــس بـــوجـــود أزمـ
ودافــع روحاني عن سياسة االنفتاح مع العالم 
التي ينتهجها. ويكرر خامنئي دائمًا أن الدول 
الغربية ليست جــديــرة بالثقة ويمنع أي حــوار 

مع إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب.
اقــتــراب موعد االنتخابات التشريعية في  ومــع 
الــتــي تــبــدو صعبة ملعسكر روحــانــي  21 فبراير 
املعتدل، وفي سياق من التوترات املتزايدة بن 
طهران والدول الغربية بشأن البرنامج النووي 
اإليراني، صّرح روحاني أيضًا أنه يريد مواصلة 
الحوار مع العالم حول هذه القضية. وانسحبت 
ــام 2018 مـــن االتـــفـــاق الـــدولـــي حــول  واشــنــطــن عـ
الـــــنـــــووي اإليــــــرانــــــي وأعــــــــــادت فــــــرض عـــقـــوبـــات 

اقتصادية على طهران.
املـــتـــحـــدة  الــــــواليــــــات  بــــــدت  يـــونـــيـــو 2019،  فـــــي 
والــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة عــلــى شــفــيــر مــواجــهــة 
عسكرية مباشرة بعد أن أسقطت طهران طائرة 
مـــســـّيـــرة أمــيــركــيــة اتــهــمــتــهــا بــانــتــهــاك مــجــالــهــا 
الجوي. وأعلن ترامب آنذاك أنه ألغى في اللحظة 

األخيرة ضربات للرّد على هذا الهجوم.

■ وزراء خارجية كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا وأفغانستان خالل تأبين ضحايا الطائرة

وكاالت -

قال الزعيم األعلى اإليراني آية الله علي خامنئي في خطبة الجمعة إن اليوم الذي 
»دكت« فيه صواريخ الحرس الثوري اإليراني أهدافا أمريكية بالعراق كان »يوما من 
أيام الله«، مضيفا أن هذا وجه »صفعة« لقوة عاملية. وهذه أول خطبة جمعة يلقيها 
خامنئي في طهران منذ 2012 وتجيء في وقت يواجه فيه حكام إيران ضغوطا 
داخلية وخارجية. وقال خامنئي أيضا إن إيران »لن ترضخ« للعقوبات األمريكية التي 

أعادت واشنطن فرضها في خضم الخالف حول البرنامج النووي اإليراني.

أعــلــنــت أوكــرانــيــا أمـــس أن إيــــران مــســتــعــدة لتسليمها 
ــن لـــلـــطـــائـــرة األوكــــرانــــيــــة الــتــي  ــ ــوديـ ــ الـــصـــنـــدوقـــن األسـ
مت الطائرة 

ّ
سقطت بصاروخ إيراني في طهران، وتحط

ُ
أ

األوكرانية وهي من طراز بوينغ 737 بعيد إقالعها من 
طهران األربعاء املاضي، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا 
كانوا يستقلونها، غالبيتهم من اإليرانين والكندين. 
ــرانـــي فــاديــم بريستايكو  وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة األوكـ
إن إيـــران ستمنح فريق محققن مــن إيـــران وكــنــدا حق 
ــالع على تسجيالت الصندوقن األسودين بما أن 

ّ
االط

غالبية القتلى من رعايا هذين البلدين.
وخــالل جلسة للبرملان األوكــرانــي قــال بريستايكو إن 
»الجانب اإليــرانــي مستعد بعد ذلــك لنقل الصندوقن 
األسودين إلى أوكرانيا«، وأوضح أن هذا األمر »يتوافق 
مهما فورا 

ّ
مع املعايير الدولية علما أننا نطالب بتسل

لــضــمــان اســتــقــالل التحقيق ومــوضــوعــيــتــه«. وبعدما 
ــة قد  ــيــ ــرانــ ــرة األوكــ ــائـ ــطـ نــفــت بـــــادئ األمـــــر أن تـــكـــون الـ
أقــرت الجمهورية اإلســالمــيــة بأنها أصيبت  ســقــطــت، 

ُ
أ

»من طريق الخطأ« بصاروخ أطلقته قواتها التي كانت 
في حالة تأهب قصوى إثر إطالق إيران صواريخ على 
قــواعــد فــي الــعــراق تستخدمها الــقــوات األمــيــركــيــة ردا 
على اغتيال الواليات املتحدة قائد فيلق القدس الفريق 

قاسم سليماني.
ــــي ان ان«  ــال بـــريـــســـتـــايـــكـــو لــشــبــكــة »ســ ــ واألربــــــعــــــاء قــ
اإلخبارية األميركية أن هناك »تعاونا جيدا« بن كييف 
وطــهــران فــي قضية الــطــائــرة، لكن أوكــرانــيــا لــم تتمكن 
ـــالع على املعلومات املخزنة فــي الصندوقن 

ّ
مــن »االط

ــدا لن  ــ ــأن أحـ ــال »نـــريـــد فــقــط الــتــأكــد بــ ــ ــــن«. وقـ ــــوديـ األسـ
يتالعب بالتسجيالت«.

واشنطن: 

11 جنديا أمريكيا إصابة 
في قاعدة عين األسد

أصيب 11 جنديا أميركيا على األقــل في الهجوم االيراني على 
قــاعــدة عــراقــيــة ينتشر فيها جــنــود أمــيــركــيــون، وفـــق مــا أعلنت 
الــرغــم مــن نفي البنتاغون سابقا وقــوع  املــركــزيــة، على  الــقــيــادة 
إصــابــات جـــراء الــهــجــوم، وقـــال املــتــحــدث بــاســم الــقــيــادة املركزية 
األميركية الكابنت بيل أوربان في بيان »في حن انه لم يقتل أي 
مــن الجنود االميركين فــي الهجوم اإليــرانــي فــي 8 يناير على 
قاعدة عن األسد الجوية، اال ان العديد منهم خضعوا للعالج من 
أعــراض االرتجاج الناتجة عن االنفجار، وال يزالون يخضعون 

للتقييم«.
الـ 1500 في  وعند وقــوع الهجوم، كان معظم الجنود االميركين 
الــقــاعــدة قــد تحصنوا داخـــل مــالجــىء بعد تلقيهم تــحــذيــرات من 
رؤســائــهــم، ووفــق تقارير سابقة للجيش االميركي فــان الضربة 
االيرانية تسببت بأضرار مادية جسيمة لكن دون وقوع اصابات. 
وحتى الرئيس األميركي دونالد ترامب ايضا أعلن في الصباح 
بــعــد الــقــصــف الــصــاروخــي انـــه »لـــم يــصــب اي أمــيــركــي فــي هجوم 
الليلة املــاضــيــة«. ومــع ذلــك قــال أوربـــان أنــه »فــي األيـــام الــتــي تلت 
الهجوم، وبسبب إجراءات احترازية مكثفة، تم نقل بعض الجنود 

من قاعدة عن االسد«.
وأضـــاف »حاليا نقل 11 فـــردا الــى النــدســتــول، وثــالثــة الــى كامب 
عريفجان«، في إشارة الى »مركز الندستول الطبي االقليمي« في 
الــى القصف  أملانيا و»كــامــب عريفجان« في الكويت. وباإلضافة 
الــصــاروخــي االيــرانــي الــذي استهدف قــاعــدة عــن االســد فــي غرب 
الــعــراق، فقد طــال القصف االيــرانــي ايضا قــاعــدة فــي أربــيــل تضم 
جـــنـــودا امــيــركــيــن وأجـــانـــب آخـــريـــن يـــحـــاربـــون ضــمــن الــتــحــالــف 
الدولي بقايا جماعة تنظيم الدولة االسالمية. وقال أوربان »عند 
اعتبارهم الئقن للخدمة، من املتوقع أن يعود الجنود مرة أخرى 

إلى العراق بعد خضوعهم لفحوص طبية«.

إيران تسّلم أوكرانيا الصندوقين األسودين 
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قطع متظاهرون صباح أمــس طرقًا في لبنان احتجاجًا على 
تأخر تشكيل حكومة اختصاصيني مستقلني وتسارع االنهيار 
االقتصادي مع دخول الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية 
شــهــره الــرابــع، وفــي وســط بــيــروت، أغــلــق عــشــرات املتظاهرين 
طريقًا حيويًا بالسيارات، وقال مارون كرم )30 عامًا( »قطعنا 
بــالــســيــارات ألنــهــم ال يستطيعون إزالــتــهــا«، مضيفًا  الــطــريــق 
»ال نريد حكومة محاصصة أو حكومة مقنعة للسياسيني.. 

سنسقطها في الشارع«.
ــتـــوبـــر، خــــرج مـــئـــات اآلالف مـــن الــلــبــنــانــيــني إلــى  ومـــنـــذ 17 أكـ
الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجًا على أداء الطبقة 
بــالــفــســاد ويحملونها  املــتــظــاهــرون  الــتــي يتهمها  السياسية 
مــســؤولــيــة تــدهــور الــوضــع االقــتــصــادي وعــجــزهــا عــن تأهيل 
ــة، ويــطــالــب  ــيــ ــاســ ــة األســ ــامـ ــعـ املــــرافــــق وتـــحـــســـني الــــخــــدمــــات الـ
املــتــظــاهــرون بتشكيل حــكــومــة اختصاصيني مستقلة تمامًا 
عن األحــزاب السياسية التقليدية في أســرع وقت ممكن تضع 
خطة إنقاذ لالقتصاد املتداعي. وتسببت هــذه االحتجاجات 
الــحــريــري، ومــن ثم  باستقالة رئــيــس الحكومة األســبــق سعد 
تكليف ديــاب تشكيل حكومة إنقاذية فــي 19 ديسمبر، ومنذ 
ــرة من 

ّ
لــم يتمكن مــن تشكيل حــكــومــة يــريــدهــا مــصــغ تكليفه، 

اختصاصيني، فيما تنقسم القوى السياسية الداعمة لتكليفه 
حـــول شكلها وعــلــى تــقــاســم الــحــصــص فــي مــا بــيــنــهــا. ويــبــدو 
الــتــي دعــمــت ديــاب  أن األحــــزاب السياسية التقليدية نفسها 

ستسمي ممثليها »االختصاصيني« في الحكومة.
ــيـــروت، قـــال كـــارلـــوس يــمــني )32 عـــامـــًا( »مــنــذ الــبــدايــة،  وفـــي بـ
طالبنا بحكومة انقاذ مصغرة من مستقلني وليس بحكومة 
يجري تقسيمها بني الطوائف واألحزاب«، مشددًا على ضرورة 

تشكيل حكومة تعد النتخابات نيابية مبكرة. وفــي مناطق 
أخـــرى، أغــلــق مــتــظــاهــرون طــرقــًا عــدة بشكل مــؤقــت، وال سيما 
في مدينة طرابس في شمال البالد. وأفــادت الوكالة الوطنية 
املـــدارس والجامعات أبوابها في  لإلعالم الرسمية عن إغــالق 

طرابلس لليوم الرابع على التوالي.
ــد الــطــبــقــة  ــذت االحـــتـــجـــاجـــات ضــ ــخــ ــر، اتــ ــهــ وخــــــالل ثـــالثـــة أشــ
السياسية أشكااًل مختلفة من تظاهرات ضخمة إلى قطع طرق 
وإغالق مؤسسات رسمية، قبل أن تتراجع وتيرتها ثم تتركز 
خــالل األيـــام املاضية على املــصــارف، الــتــي تــفــرض منذ أشهر 
قيودًا متشددة على العمليات النقدية وسحب األموال. وشهد 
يــومــا الــثــالثــاء واألربــــعــــاء مــواجــهــات عــنــيــفــة بـــني متظاهرين 
أقدموا على تكسير واجهات مصارف ورشق الحجارة باتجاه 
القوى األمنية التي استخدمت بكثافة الغاز املسيل للدموع. 
وأســفــرت املــواجــهــات عــن إصــابــة الــعــشــرات مــن الــطــرفــني. ولــم 
يسلم عدد من املصورين والصحافيني من التعرض للضرب، 
بــعــضــهــم أثـــنـــاء قــيــامــهــم بــبــث مــبــاشــر عــلــى الـــقـــنـــوات املحلية 
للمواجهات ليل األربــعــاء أمــام ثكنة أمنية جــرى فيها اعتقال 
مــتــظــاهــريــن مــنــذ الــثــالثــاء. واعــتــقــلــت الــقــوى األمــنــيــة عــشــرات 
املــتــظــاهــريــن قــبــل أن تـــعـــود وتـــفـــرج عــنــهــم الــخــمــيــس. ودانــــت 
منظمات حقوقية استخدام عناصر مكافحة الشغب »القوة 

املفرطة« ضد املتظاهرين.
ــــط فـــي هــيــومــن رايــتــس  ــال نــائــب مــديــر قــســم الـــشـــرق األوسـ وقــ
ووتـــش جــو ســتــورك فــي بــيــان أمــس إن »مــســتــوى العنف غير 
ــد املــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــني فـــي 15 يــنــايــر يتطلب  املـــقـــبـــول ضـ
تحقيقا سريعا، وشفافا، ومستقال«. وأضــاف »يشكل هجوم 
شــرطــة مــكــافــحــة الــشــغــب الــوحــشــي عــلــى الــصــحــافــيــني الــذيــن 
يؤدون عملهم انتهاكا فظيعا اللتزامات قوات األمن باملعايير 

الحقوقية«.

اللبنانية معدل الفائدة  خفضت جمعية املصارف 
املرجعية لــلــدوالر األمــريــكــي فــي ســوق بــيــروت إلى 
8.5 باملئة ومعدل الفائدة لليرة اللبنانية إلى 11.5 
باملئة اعتبارا من يناير 2020، وبحسب بنك بلوم 
لــلــدوالر و13.49  املــعــدل 10.39 باملئة  إنفست، كــان 
باملئة لليرة اللبنانية فــي ديسمبر 2019، وقالت 
الجمعية في بيان إن انخفاض املعدالت املرجعية 
لإلقراض يعكس قرار مصرف لبنان املركزي »وضع 
ســقــوف للفوائد الــدائــنــة على الــودائــع الــجــديــدة أو 

املجددة« بعد الخامس من ديسمبر. 
وفـــي ظــل تــنــاقــص الــســيــولــة الــــذي تــشــهــده الــبــنــوك 
ــــني، فــبــفــعــل  ــودعـ ــ ــذلـــك صـــبـــر املـ الــلــبــنــانــيــة، يــنــفــد كـ
التأثيرات السلبية للقيود على عمليات السحب، 
يتخذ البعض خطوات متطرفة مثل احتالل فروع 
ــــاالت احـــتـــجـــاز مــوظــف  ــحـ ــ لـــبـــنـــوك، وفـــــي إحــــــدى الـ
إلــى الحصول على كــل مــا يمكنهم  كرهينة، سعيا 
بلوغه مــن حساباتهم، ودفــعــت أزمــة لبنان املالية 
ونقص الدوالرات البنوك التجارية إلى فرض حدود 
صارمة على سحب الدوالر ومنع معظم التحويالت 
إلى الخارج، مما تسبب في افتقار اللبنانيني الذين 

يتقاضى أغلبهم رواتبهم بالدوالر إلى السيولة.
انـــدالع االحــتــجــاجــات ضــد النخبة الحاكمة  ومــنــذ 
بالبالد في 17 أكتوبر، تعرضت البنوك التجارية 
ا مــن املــســؤولــيــة عن  ــبــر أنــهــا تــحــمــل جــــزء

ُ
الــتــي اعــت

األزمــة للهجوم، بما في ذلــك أعمال شغب تسببت 
فـــي تــحــطــم واجـــهـــات مـــصـــارف وتــدمــيــر مــاكــيــنــات 
لــلــصــرف اآللــــي فــي منطقة الــحــمــرا بــبــيــروت. وفــي 
ــد بـــضـــع مــئــات  ــنـ ــقــــف لــلــســحــب عـ ــديـــد أســ ظــــل تـــحـ
مـــن الـــــــدوالرات أســبــوعــيــا، حــــاول بــعــض املــودعــني 
اســتــخــدام الــقــوة لــلــوصــول إلـــى أمــوالــهــم. وبحسب 

مــصــادر أمــنــيــة، شــهــد لــبــنــان 101 واقــعــة بالبنوك 
منذ أول نوفمبر وحــتــى 13 يناير تنوعت مــا بني 
املشاجرات واالعتصامات والهجمات األكثر عنفا 

على أفرع لبنوك.
ــال مــصــدر أمــنــي »إنــهــا تــزيــد كــل يـــوم مــثــل كــرة  وقــ
الثلج...لقد شرعت في الوصول إلى نقطة اختناق 
والناس يختنقون« وعندما امتنع بنك عن إعطاء 
ــا وخــمــســة  ــت نــفــســهــا فـــقـــط بـــاســـم ملــ ــّرفــ ــة عــ ــودعــ مــ
آخرين معها من مدينة صيدا بجنوب البالد 400 
بــهــا، عـــادوا مــع عــشــرة محتجني في  دوالر يتعهد 
استعراض للقوة. وقالت ملا إن املجموعة اقتحمت 
الــفــرع وتشاجرت مــع األمــن وموظفني بالبنك قبل 
الـــفـــرع عــلــى مــنــحــهــم 400 دوالر  يـــوافـــق مـــديـــر  أن 
أســـبـــوعـــيـــا. وقـــالـــت ملـــا »مــــا اكــتــشــفــتــه هـــو أنــــه مع 

الضغط أو الخوف منا.. يستسلمون«.

ــة عــلــى وســائــل  ــداولـ ــتـ ـــظـــهـــر مــقــاطــع مـــصـــورة مـ
ُ
وت

التواصل االجتماعي وقائع مشابهة، منها اقتحام 
مـــودعـــني بــصــحــبــة مــحــتــجــني لــبــنــوك وفــــي بعض 
األحيان مهاجمة األمــن والرشق بكراس واملطالبة 
بـــأمـــوال مــن حــســابــاتــهــم، وعــنــدمــا رفـــض بــنــك آخــر 
فـــي صـــيـــدا ســـــداد قــيــمــة شــيــك ملــصــطــفــى الــبــيــطــار 
هــذا الشهر، عــاد ومعه رافعة حاويات وشاحنتني 
جلبهما مــن شــركــتــه وأغــلــق املــدخــل. ووافــــق مدير 
ــفــــرع عـــلـــى ســــــداد قــيــمــة الـــشـــيـــك. وقــــــال الــبــيــطــار  الــ
»اضطررنا لفعل هذا للحصول على حقنا...الوضع 

ا«. يزداد سوء
ولـــم يــقــدم تــكــثــيــف لـــوجـــود الــشــرطــة وخـــط ســاخــن 
ملوظفي البنوك لطلب دعــم سريع من قــوات األمــن، 
وهو ما تم تطبيقه بعد بدء االضطرابات، مساعدة 

ذكر في التصدي للمودعني الغاضبني.
ُ
ت

وفي الثالث من يناير، احتجز محتجون مدير فرع 
بــلــوم( فــي منطقة عكار  لبنك لبنان واملهجر )بنك 
لـــعـــدة ســـاعـــات للمطالبة  الـــبـــالد كــرهــيــنــة  بــشــمــال 
ــاد بــيــان لــبــنــك بــلــوم بأنهم  ــ بــــــدوالرات لــعــمــيــل، وأفـ
لـــم يــطــلــقــوا ســــراح املـــديـــر إال عــنــدمــا تــدخــل األمـــن، 
ووتعرضت بنوك في أنحاء عكار إلحراق وتخريب. 
وأغلقت أبوابها في الثالث من يناير كانون الثاني 
وال تــزال مغلقة، وقــال موظف ببنك مقره طرابلس 
»نعمل في القطاع املصرفي منذ وقت طويل وهذا 

شيء لم نشهده من قبل«.
ويعاني لبنان املثقل بالديون بشدة منذ اإلطاحة 
ــيـــس الـــــــــوزراء ســـعـــد الـــحـــريـــري الــــذي  بــحــكــومــة رئـ
اســتــقــال فــي أكــتــوبــر على خلفية احــتــجــاجــات ضد 
الــســبــبــني  ــبـــرا  ـ

ُ
ــت اعـ الـــلـــذيـــن  الـــفـــســـاد وســـــوء اإلدارة 

الليرة  الــجــذريــني للمشكالت االقــتــصــاديــة، وفــقــدت 
اللبنانية نصف قيمتها تقريبا. ويحجم مانحون 
دوليون عن تقديم دعم بقيمة 11 مليار دوالر لحني 
تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ خطة إصالح. وبعد 
غلقت البنوك على 

ُ
بــدء االضــطــرابــات فــي أكــتــوبــر، أ

فــتــرات متقطعة بسبب إضــــراب بــدعــوة مــن اتــحــاد 
نــقــابــات مــوظــفــي املـــصـــارف بــفــعــل مــخــاوف تتعلق 
بالسالمة، مما أصاب االقتصاد والتجارة بالشلل. 
اتــفــاق لتعزيز  عــيــد فتحها فــي 19 نوفمبر بعد 

ُ
وأ

األمن ووجود الشرطة خارج أغلب الفروع.
وقــال موظف ببنك مقره بيروت »هناك دائما فرد 
شرطة بالبنك، لكن ماذا عساه أن يفعل عندما يفد 
ستون أو سبعون شخصا على البنك؟...ليس لدي 
علم متى سيصب العميل الذي أمامي علّي غضبه«. 
وقـــال »أيـــا كــان مــا أقــولــه لــهــم، أســمــع نفس الــشــيء: 

‘أريد أموالي. أريد أموالي‘«.

بريطانيا تجمد أصوال 
تابعة لحزب اهلل

أعلنت وزارة املال البريطانية أمس أنها اضافت حزب الله اللبناني بكافة اجنحته 
الى الئحتها للتنظيمات االرهابية وبات خاضعا ملقتضيات تجميد اصوله في 
العسكري فقط  الجناح  السابق  الـــوزارة استهدفت في  املتحدة، وكانت  اململكة 
الحزب بكامل أجنحته بعد أن صنفته  أدرجــت  الشيعية فقط ولكنها  للمنظمة 
الحكومة »منظمة إرهابية« في مارس املاضي. ويعاقب القانون بمدة قد تصل 

إلى السجن 10 سنوات في حال االنتماء إلى حزب الله أو في حال الترويج له.
ومنذ مارس 2019 تم حظر أي نشاط لحزب الله في بريطانيا بشكل يتجاوز 
ــرار الــســابــق بــشــأن نــشــاطــات جــنــاحــه الــعــســكــري، وأعـــيـــد ســبــب ذلــــك إلــى  ــقـ الـ
الشرق األوســط«، واكــدت وزارة  الوضع لهش في  »محاوالته لزعزعة استقرار 
املال البريطانية في قرارها إّن هذا الحزب اللبناني »نفى عالنية وبنفسه التفرقة 
بني جناحيه العسكري والسياسي«. وقال متحدث باسمها إن التغيير تقرر بعد 
املراجعة السنوية لسجل تجميد األصول، ليتماشى مع قرار عام 2019 الصادر 
عن وزيــر الداخلية بــإدراج حزب الله في القائمة الــســوداء. وأضــاف املتحدث أن 
»اململكة املتحدة تظل ملتزمة باستقرار لبنان واملنطقة، ونحن نواصل العمل من 

كثب مع شركائنا اللبنانيني«.
أّن  الله تنظيما »إرهابيا«، في حني  املتحدة حزب  وتصنف إسرائيل والواليات 
التصنيف.  العسكري للحزب فقط بمثل هذا  الجناح  االتحاد األوروبــي يشمل 
املتحدة  املــمــلــكــة  فــي  نــوفــمــبــر 2019، جـــرى حــظــر 75 تنظيما  وفـــي األول مــن 
إلــى حظر 14 جماعة مرتبطة  بــاإلضــافــة  قــانــون مكافحة اإلرهــــاب،  بمقتضى 

بإيرلندا الشمالية.

البنوك المتأزمة تواجه غضب المودعين المحبطين

المتظاهرون يقطعون الطرق في لبنان
الحراك الشعبي يدخل شهره الرابع

السحب النقدي محدد بمئات الدوالرات

وكاالت -  
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قتل طفالن اثنان وأصيب عدة 
أشــــــخــــــاص فــــــي قــــصــــف جــــوي 
ــواء  ــ ــ ــرب مــــركــــز إيـ ــ ــ ومــــدفــــعــــي قـ
ــفـــرنـــاهـــا  ــلــــدة كـ ــبــ ــازحــــن بــ ــنــ ــلــ لــ
بـــريـــف حــلــب الـــغـــربـــي، وشــنــت 
مـــــقـــــاتـــــالت روســـــــيـــــــة وأخـــــــــرى 
تابعة للنظام السوري عشرات 
السكنية  الغارات على األحياء 
في مدن وبلدات معرة النعمان 
ــران بــريــف  ــعــــصــ وتـــلـــمـــنـــس ومــ
إدلـــــــــــــب، األمـــــــــــر الـــــــــــذي تـــســـبـــب 
بسقوط منازل بأكملها داخل 
ــاء، وقـــالـــت مفوضة  ــيـ تــلــك األحـ
املتحدة لحقوق اإلنسان  األمــم 
ميشيل باشليه إن وقف إطالق 
الــنــار فــي مــحــافــظــة إدلـــب فشل 
فــي حماية املــدنــيــن، وأضــافــت 
أن مــن املــفــجــع اســتــمــرار مقتل 
ــا فــــــي قـــصـــف  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــيـــــن يـ ــ ــــدنـ مـ

صاروخي من الجو والبر.
ــا إلــــى أن نــحــو  وأشـــــــارت أيـــضـ
ألـــــــف ســــــــوري مــعــظــمــهــم   350
نــــــســــــاء وأطــــــــفــــــــال فــــــــــــروا مـــنـــذ 
ديــســمــبــر املــاضــي إلـــى مناطق 
قــريــبــة مــن الــحــدود مــع تــركــيــا، 
عقب هجوم قوات النظام بدعم 
ــلــــى إدلــــــــــب، وأكـــــــدت  روســــــــي عــ
املــنــظــمــة األمـــمـــيـــة أن أكـــثـــر من 
أكــثــر من  بــيــنــهــم  1500 مـــدنـــي، 
النساء واألطفال،  سبعمئة من 
قـــتـــلـــوا جــــــراء الــتــصــعــيــد عــلــى 
إدلــب بــن أبــريــل الــعــام املاضي 

ويناير الحالي.
وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، شــهــدت 
مــديــنــة إدلــــب مــظــاهــرة تطالب 

بــــــإســــــقــــــاط الــــــنــــــظــــــام وتـــــدعـــــو 
املجتمع الدولي إلى التدخل من 
أجـــل وقـــف الــهــجــوم الــعــســكــري 
ــقــــوات األســــــد عـــلـــى مــحــافــظــة  لــ
إدلــــب، كــمــا هــتــف املــتــظــاهــرون 
بــشــعــارات تــنــدد بــخــرق النظام 
ــار الـــــــذي تــم  ــ ــنـ ــ وقــــــف إطـــــــالق الـ
اإلعــــــالن عــنــه فـــي وقــــت ســابــق 

بن روسيا وتركيا. 
ــيــــس  ــرئــ مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن الــ
الــتــركــي رجــــب طــيــب أردوغـــــان 
أنـــه سيبحث مــع نظيره  أمـــس 
الـــــــروســـــــي فــــالديــــمــــيــــر بـــوتـــن 
هــــذا األســـبـــوع بــمــؤتــمــر بــرلــن 
املـــعـــارك األخـــيـــرة الـــتـــي وقــعــت 
إدلــب شمال غرب  في محافظة 
ــــهــــم الـــرئـــيـــس 

ّ
ــا ات ــمـ ســـــوريـــــا، كـ

الرئيس بشار  التركي حكومة 
ـــ »الـــــكـــــذب« واالدعـــــــاء  األســــــد بــ
بـــأن املــدنــيــن الــذيــن قــتــلــوا في 
إدلب إرهابيون. وقال أردوغان 
»النظام السوري أثبت أنه غير 
مــلــتــزم بــوقــف إطـــالق الــنــار في 
مــا أوردت  إدلـــب« وفــق  منطقة 

وكالة أنباء تركيا.
ونــقــلــت عــنــه الـــوكـــالـــة الــتــركــيــة 
ــة إدلــــــــب  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــه طــــــــــرح قـ ــ ــتــ ــ ــ ــّي ــ نــ
بـــشـــكـــل مـــفـــصـــل خـــــالل مــؤتــمــر 
بــرلــن، والــوقــوف عليها خــالل 
ُيذكر  الثنائية أيضا..  ات  اللقاء
أعــلــنــتــا  مـــوســـكـــو وأنـــــقـــــرة  أن 
ــتـــوصـــل  األســــــبــــــوع املـــــاضـــــي الـ
لوقف إطالق النار في محافظة 
ــواقــــع مــعــظــمــهــا تــحــت  إدلـــــب الــ
ســيــطــرة هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
)الـــنـــصـــرة ســابــقــا( لــكــن اتــفــاق 

وقف النار لم يصمد.

صـــــــارت مـــشـــاريـــع الـــنـــصـــوص الــنــهــائــيــة 
الـــذي سينعقد غدا  الــدولــي  ملؤتمر بــرلــن 
األحد شبه جاهزة، وفق وزارة الخارجية 
ــــراف  ــتـــي تـــأســـفـــت لـــرفـــض أطـ الـــروســـيـــة الـ
ــــر  ــهـــم، وقــــــــال وزيـ ــة بـــعـــضـ ــلـ ــابـ ــقـ ــزاع مـ ــ ــنــ ــ ــ ال
الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي الفـــروف في 
مــؤتــمــر صــحــافــي إن »الـــوثـــائـــق النهائية 
ــي، شـــبـــه مــعــتــمــدة وهـــي  ــ ــ ــارت، فــــي رأيـ ــ ــ صـ
قـــرارات مجلس األمن  تحترم بشكل كامل 
الــدولــي حــول ليبيا«. ولــم يــحــدد الفــروف 
محتوى النصوص، كما حذر من اإلفــراط 
ــزام بــوقــف إطـــالق  ــتـ ــم االلـ فـــي الـــتـــفـــاؤل، رغـ
مه الرئيسان 

ّ
النار منذ 12 يناير الذي نظ

الروسي والتركي، فالديمير بوتن ورجب 
طيب أردوغان. 

ــار الـــوزيـــر إلـــى أن الــعــالقــات ال تـــزال  ــ وأشـ
»متوترة جدا« بن املتحاربن الرئيسين، 
ــز الـــســـراج  ــايـ ــيـــس حـــكـــومـــة طـــرابـــلـــس فـ رئـ
الــقــوي املــشــيــر خليفة  ورجـــل شـــرق ليبيا 
الــقــوات املوالية لكل  الــلــذان تتواجه  حفتر 
منهما منذ أشهر على أطــراف العاصمة. 
ــم يــــرفــــضــــون حــتــى  ــ ــهـ ــ وقـــــــال الفـــــــــروف »إنـ

التواجد في نفس املكان«.
وأضـــاف وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، الــذي 
ــد »األهـــم  ســيــكــون حــاضــرا فــي بــرلــن األحـ
تــكــرر األطـــراف  اآلن قبل مؤتمر بــرلــن أال 
الليبية أخــطــاء املــاضــي عبر طــرح شــروط 
ــــات«. والـــهـــدف  ــامـ ــ ــهـ ــ ــديــــدة وتــــبــــادل االتـ جــ
الــرئــيــســي لــلــمــؤتــمــر الــــدولــــي هـــو تثبيت 
الــهــدنــة ومــنــع الـــتـــدخـــالت الــخــارجــيــة في 

ليبيا خاصة عبر الدعم العسكري. 
ــيـــس الـــروســـي  ــرئـ ــن الـــكـــرمـــلـــن أن الـ ــلــ وأعــ
فــالديــمــيــر بـــوتـــن ســـيـــشـــارك فـــي املــؤتــمــر 
ــرامــــي إلحـــــالل الـــســـالم فـــي لــيــبــيــا الـــذي  الــ
أملــانــيــا األحــــد، فــي وقـــت تعزز  تستضيفه 
قوى العالم جهودها إلقناع طرفي النزاع 
بــالــتــوصــل إلـــى وقـــف دائــــم إلطــــالق الــنــار. 
وقــبــيــل املــؤتــمــر، أفـــاد الــكــرمــلــن أن املشير 
هم موسكو بدعمه 

ّ
الــذي تت خليفة حفتر 

ــر بــــوتــــن عــلــى  ــكـ ــبـــي، شـ ــيـ ــلـ فــــي الـــــنـــــزاع الـ
ــــالده. وجـــاء  جـــهـــوده إلنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي بـ
فــي بــيــان للكرملن أن »الــرئــيــس الــروســي 
فــالديــمــيــر بـــوتـــن ســـيـــزور بـــرلـــن فـــي 19 
يناير للمشاركة في املؤتمر الدولي بشأن 
لــيــبــيــا«، كــمــا ســيــشــارك الــرئــيــس الــتــركــي 
ـــان فـــي مــؤتــمــر بــرلــن  ـــ رجــــب طــيــب إردوغــ
غدا، وسترّكز محادثات السالم في برلن 
على وقف القتال وإطالق »حوار سياسي 
واســــــع« بـــرعـــايـــة األمـــــم املـــتـــحـــدة، بحسب 

الكرملن.
وفي سياق متصل، أجرى املشير املتقاعد 
خــلــيــفــة حــفــتــر مــحــادثــات فـــي أثــيــنــا أمــس 
قـــبـــل يـــومـــن مــــن انـــعـــقـــاد مـــؤتـــمـــر الـــســـالم 
بــــشــــأن لـــيـــبـــيـــا الــــــــذي تــســتــضــيــفــه بـــرلـــن 
ويتوقع أن يشارك فيه إلى جانب خصمه 
الــتــي تعترف بها  الــوفــاق  رئــيــس حكومة 

الــســّراج، وشكر حفتر  األمــم املتحدة فايز 
»صــديــقــه الــعــزيــز« فــالديــمــيــر بــوتــن على 
جــهــوده إلحـــالل الــســالم فــي ليبيا بعدما 
ــو أن الــــرئــــيــــس الــــروســــي  ــكـ ــنـــت مـــوسـ ــلـ أعـ
ــر  ـــ ــن وزيـ ــكــ ــر األحـــــــــــد. لــ ــمــ ــؤتــ ــر مــ ــيـــحـــضـ سـ
الخارجية الروسي سيرغي الفروف أشار 
ــى أن حــفــتــر والــــســــّراج ال يــحــتــمــالن ان  إلــ
يكونا في املكان نفسه. وقال إن »العالقات 
بينهما متوترة جــدًا. ال يرغبان حتى في 
ان يكونا في الغرفة ذاتها ناهيك عن عقد 

اجتماع«.
ــل الــتــوصــل  ــ ــيــــة مــــن أجـ ــــوى دولــ وتـــعـــمـــل قـ
إلـــى اتــفــاق دائــــم إلطــــالق الــنــار فــي ليبيا، 
بــعــدمــا أطــلــقــت قـــوات حفتر هــجــوًمــا على 
طــرابــلــس أســـفـــر عـــن مــقــتــل أكـــثـــر مـــن 280 
مدنًيا وألفي مقاتل ودفــع عشرات اآلالف 
ــزال الـــهـــدنـــة املـــوقـــتـــة الــتــي  ــ لـــلـــنـــزوح، وال تـ

دخلت حّيز التنفيذ األحــد صامدة بشكل 
عام رغم تبادل قوات حفتر وتلك الداعمة 
خذ من 

ّ
الــتــي تت الــوفــاق الوطني  لحكومة 

طرابلس مقرًا لها التهم بانتهاكها. وغادر 
النار  حفتر املحادثات بشأن وقف إطــالق 
الـــتـــي عـــقـــدت فـــي مــوســكــو االثـــنـــن بـــدون 
الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق الـــهـــدنـــة، لــكــن وزيـــر 
الخارجية األملانية هايكو ماس زار معقله 
بنغازي في شرق ليبيا الخميس إلقناعه 

باالنضمام ملؤتمر برلن.
ووصل حفتر إلى أثينا في زيارة مفاجئة 
الخميس، في وقت تسعى اليونان لتعزيز 
عت حكومة 

ّ
العالقات مع املشير بعدما وق

الوفاق اتفاق تعاون بحري وعسكري مع 
تركيا في نوفمبر. وتعارض أثينا بشّدة 
االتــفــاق الــتــركــي املــثــيــر لــلــجــدل مــع ليبيا، 
ــا لــلــتــنــقــيــب عن 

ً
الــــذي يــمــنــح أنـــقـــرة حــقــوق

النفط والغاز في مناطق واسعة من شرق 
البحر املتوسط، وهي الحقوق التي تطالب 
بها اليونان وقبرص. والتقى حفتر وزير 
الــخــارجــيــة الــيــونــانــي نــيــكــوس ديــنــديــاس 
وسيجريان مزيدًا من املحادثات الجمعة. 
ومن املقرر كذلك أن يلتقي رئيس الــوزراء 
كـــيـــريـــاكـــوس مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس. وتــســعــى 
الــيــونــان لــلــمــشــاركــة فــي مــحــادثــات برلن 

التي لم تدع إليها.
ــام لـــأمـــم  ــ ــعـ ــ ــد األمـــــــن الـ ــه، نــــاشــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
املـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش األســـــرة 
الــــدولــــيــــة تـــقـــديـــم »دعــــــم قــــــوي« لــلــمــؤتــمــر 
مطالبا كذلك طرفي النزاع بااللتزام بوقف 
الــقــتــال. وحــض غوتيريش فــي تقرير إلى 
مجلس األمن الدولي جميع األطراف على 
اءة في تحقيق هذه 

ّ
»املشاركة بصورة بن

الغاية، بما في ذلك في إطار عملية برلن«. 
 »أّي دعم خارجي 

ّ
ر األمن العام من أن

ّ
وحذ

لأطراف املتحاربة لن يؤّدي إال إلى تعزيز 
الرامية  الصراع املستمر وتعقيد الجهود 
إلفــســاح املــجــال أمـــام الــتــزام دولـــي واضــح 
ــبــــالد«. ولــفــت  ــة فـــي الــ  ســلــمــي لـــأزمـ

ّ
بـــحـــل

 املــؤتــمــر 
ّ
غــوتــيــريــش فـــي تـــقـــريـــره إلــــى أن

ســيــســعــى لــلــتــوافــق عــلــى ســـت نـــقـــاط بما 
فــيــهــا وقــــف دائــــم إلطــــالق الـــنـــار وتطبيق 
حظر األسلحة والعودة إلى بذل الجهود 

السياسية من أجل السالم.
ــّوات إلــــى لــيــبــيــا دعــًمــا  ــ وأرســـلـــت تــركــيــا قــ
الــوطــنــي بموجب اتفاق  الــوفــاق  لحكومة 
نوفمبر. وُيشتبه بأن روسيا تقّدم لقوات 
حفتر دعما باألسلحة واألموال واملرتزقة، 
رغــم نفيها لــأمــر. وُيتوقع أن تــشــارك في 
 وعدة منظمات دولية إلى 

ً
املؤتمر 11 دولة

ــــراف الــلــيــبــيــة. وتــســبــب الــنــزاع  جــانــب األطـ
 كثيرون 

ّ
بموجة هجرة متزايدة فاستقل

ة للوصول إلى إيطاليا.
ّ

قوارب هش
ــيــــة لـــلـــهـــجـــرة أن  وأعـــلـــنـــت املـــنـــظـــمـــة الــــدولــ
وقــــفــــوا فـــي عــرض 

ُ
ــوالـــى ألــــف شــخــص أ حـ

رغموا على العودة أدراجهم إلى 
ُ
البحر وأ

ــقــلــوا في 
ُ
لــيــبــيــا، مــنــذ األول مــن يــنــايــر، ون
نهاية املطاف إلى مراكز احتجاز.

مشاريع الوثائق النهائية لمؤتمر برلين جاهزة على التوقيع
بمشاركة السراج وحفتر وبوتين وأردوغان

عواصم - وكاالت

قّدم رئيس الوزراء األوكراني أوليكسي 
ــــس اســتــقــالــتــه بــعــدمــا  غــــونــــشــــاروك أمـ
سب إليه شكك 

ُ
تسّرب تسجيل صوتي ن

فــيــه بـــمـــدى فــهــم الــرئــيــس فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي لالقتصاد، في أول اختبار 
سياسي كبير يواجهه الرئيس حديث 
العهد بالسياسة، ولــم يتضح بعد إن 
كان زيلينسكي سيوافق على استقالة 
غونشاروك، التي جــاءت بعدما انتشر 
لــه وهــو يقول بحسب تقارير  تسجيل 
إن فــهــم الــرئــيــس لــالقــتــصــاد »بـــدائـــي«. 
ووصـــل زيلينسكي، املمثل الكوميدي 
الــذي لم تكن لديه أي خبرة سابقة في 
السياسة، إلى السلطة بعدما حقق فوزًا 
كــاســًحــا فـــي انــتــخــابــات الـــعـــام املــاضــي 
بـــيـــنـــمـــا فــــــاز حــــزبــــه »خـــــــــادم الـــشـــعـــب« 

بغالبية كبيرة في البرملان.
ــورًا إلجــــــــــراءات فــي  ــحــ ووجــــــد نــفــســه مــ
واشنطن تهدف لعزل الرئيس األميركي 
ــد تـــــرامـــــب بـــيـــنـــمـــا انـــــخـــــرط فــي  ــ ــالــ ــ دونــ
محادثات صعبة مع الرئيس الروسي 
ــيـــر بــــوتــــن، لـــكـــنـــه نـــجـــح حــتــى  فـــالديـــمـ
ب حـــدوث مشاكل سياسية 

ّ
اآلن بتجن

ــّرب الــتــســجــيــل  ــ ــسـ ــ داخـــلـــيـــة كـــبـــيـــرة. وتـ
الـــــصـــــوتـــــي عــــبــــر وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
االجــتــمــاعــي األربــــعــــاء وذكـــــرت تــقــاريــر 
أنــــه يـــعـــود الجــتــمــاع غــيــر رســـمـــي عقد 
في ديسمبر بن وزراء وكبار مسؤولي 
املــــصــــرف الـــوطـــنـــي. وبـــحـــســـب تــقــاريــر 
ــاركـــون  ــة مــحــلــيــة، نـــاقـــش املـــشـ ــيـ إعـــالمـ
بـــاالجـــتـــمـــاع الــكــيــفــيــة الـــتـــي يــمــكــن مــن 
خــاللــهــا شـــرح الــتــطــورات االقــتــصــاديــة 

األخيرة لزيلينسكي.
وذكـــــرت الــتــقــاريــر أن غـــونـــشـــاروك قــال 
بحسب التسجيل إن »لــدى زيلينسكي 
فهًما بدائًيا جدًا للعمليات االقتصادية 
ا أنه هو نفسه 

ً
ا«، مضيف

ً
أو فهًما مبّسط

»جــاهــل« باالقتصاد، وبعدما نفى في 

البداية التقارير التي رّجحت استقالته، 
أعلن غونشاروك عبر صفحته الرسمية 
قــّدم استقالته. وكتب  أنــه  في فيسبوك 
ــا( »فــــي مسعى  ــاًمــ غـــونـــشـــاروك )35 عــ
ــنـــا  ــتـــرامـ بــــشــــأن احـ إلزالـــــــــة أي شــــكــــوك 
ــالـــة  ــه، كـــتـــبـــت رسـ ــ لـــلـــرئـــيـــس وثـــقـــتـــنـــا بــ

متها للرئيس«.
ّ
استقالة وسل

ولــم ينِف صحة التسجيل، لكنه شدد 
على أن »مضمونه خلق بشكل مصطنع 
فكرة أنني وفريقي ال نحترم الرئيس«. 
وقــال »هــذا األمــر غير صحيح.. وصلت 
إلــــــى هــــــذا املـــنـــصـــب لـــتـــنـــفـــيـــذ بـــرنـــامـــج 

الرئيس«.
ت 

ّ
وأّكـــدت الرئاسة األوكــرانــيــة أنها تلق

رســـالـــة االســتــقــالــة وأشــــــارت إلــــى أنــهــا 
ستنظر في الطلب. ورفضت املتحدثة 
بـــاســـم زيــلــيــنــســكــي فـــي اتـــصـــال أجــرتــه 
معها فرانس برس التعليق على األمر.

وأصـــبـــح غـــونـــشـــاروك رئـــيـــس الــــــوزراء 

ا في تاريخ أوكرانيا بعدما 
ً
األصغر سن

عّينه زيلينسكي باملنصب في أغسطس 
ضمن فريق من الوجوه الجديدة التي 
ــّواًل فــي  ــ ــحــ ــ ــّهــــد بــــأنــــهــــا ســــتــــحــــدث تــ تــــعــ
الــذي يخّيم  املشهد السياسي بالبالد 
عليه الــجــمــود. وأوكـــل املــحــامــي الشاب 
ــر 

ّ
ــاد الـــــذي تــأث ــتـــصـ مــهــمــة إنـــعـــاش االقـ

بشكل كبير بالفساد وبالنزاع املستمر 
مــنــذ خــمــس ســـنـــوات فـــي أوكـــرانـــيـــا مع 
الــذيــن تدعمهم موسكو  االنــفــصــالــيــن 
فــي شـــرق الــبــالد. وشــــارك غــونــشــاروك، 
ــال إصـــالحـــات اقــتــصــاديــة  ــ املـــؤّيـــد إلدخـ
ليبرالية، فــي تأسيس شــركــة محاماة 
عـــنـــدمـــا كـــــان فــــي الـــرابـــعـــة والــعــشــريــن 
مــن عــمــره وأدار منظمة غــيــر حكومية 
يـــمـــولـــهـــا االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي تـــهـــدف 
لتحسن البيئة التجارية في أوكرانيا. 
ــن دعــمــهــم  وأعــــــرب عــــدد مـــن الــــــــوزراء عـ

لغونشاروك بعدما قّدم استقالته.

كييف - أ ف ب

حلب - وكاالت

بعد تسريب تسجيل انتقد فيه زيلينسكي

رئيس وزراء أوكرانيا يقدم استقالته

¶  أوليكسي غونشاروك

األمم المتحدة
 تنعى »اتفاق إدلب«

النظام يكثف قصفه الجوي لريف حلب
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أشـــــــــــاد وفـــــــــد مـــــــن االتــــــــحــــــــاد الــــعــــاملــــي 
لـــلـــريـــاضـــات الــشــعــبــيــة يــتــألــف مـــن طه 
أحـــيـــان، نــائــب رئــيــس االتـــحـــاد وحليم 
أقــســو وربــيــعــة كـــــازاك، عــضــوا مجلس 
لـــلـــريـــاضـــات  الــــعــــاملــــي  إدارة االتـــــحـــــاد 
الــشــعــبــيــة بـــمـــهـــرجـــان مــــرمــــي الــــدولــــي 
ــة  ــام دولــ ــمـ ــتـ ــاهـ لـــلـــصـــقـــور والـــصـــيـــد وبـ
الــتــراثــيــة العريقة  الــريــاضــة  قطر بــهــذه 
والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، وبـــقـــوانـــن بــطــوالت 
املــهــرجــان واحــتــرافــيــتــهــا الــعــالــيــة. جــاء 
ــاء أمـــس  ــد مــــســ ــلـــوفـ ذلـــــــك، فــــي زيــــــــارة لـ
ملوقع مهرجان مرمي الدولي بصبخة 
مــــرمــــي بـــســـيـــلـــن والــــــــــذي يــــقــــام تــحــت 
رعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد 
آل ثــــانــــي، وتــنــظــمــه جــمــعــيــة الــقــنــاص 
القطرية ويستمر إلى األول من فبراير 

املقبل.
كما زار موقع املهرجان املحامي ضياء 
ــا الــحــســنــة  ــوايــ ــنــ الـــشـــويـــكـــي، ســـفـــيـــر الــ
ــــي مــــنــــظــــمــــة حــــقــــوق  ــــوضـ ــفـ ــ ــلــــس مـ ــجــ ملــ
الـــدولـــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنــــســــان والــتــابــعــة 
لــأمــم املــتــحــدة، وأطــلــع عــلــي بــن خاتم 
ــادي، رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة املــنــظــمــة  ــشــ ــحــ املــ
ــي الـــــــــدولـــــــــي، رئــــيــــس  ــ ــرمــ ــ ملـــــهـــــرجـــــان مــ
ــقـــطـــريـــة ومــحــمــد  جــمــعــيــة الـــقـــنـــاص الـ
بــن عــبــدالــلــطــيــف املــســنــد، نــائــب رئيس 
اللجنة املنظمة للمهرجان، نائب رئيس 
ــقـــطـــريـــة، ضــيــوف  ــنـــاص الـ ــقـ جــمــعــيــة الـ
ــم الـــبـــطـــوالت الــتــي  ــ املـــهـــرجـــان عـــلـــى أهـ

تجرى فيه وقوانينه، واإلقــبــال الكبير 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــيـــه مــــن قـــبـــل الـــصـــقـــاريـــن 
ــات  ــاركــ ــشــ ــريــــن، فــــضــــا عــــلــــى املــ ــطــ ــقــ الــ

الخارجية من منطقة الخليج.
مــن جــهــة أخــــرى، شــهــد املــهــرجــان أمــس 
حضورا جماهيريا غفيرا من مواطنن 
ومقيمن وضيوف أجانب وشخصيات 

رفيعة، حيث قاموا بمتابعة منافسات 
بــطــولــة الـــدعـــو مــحــلــي لــفــئــتــي قــرنــاس 
حــر وفـــرخ حــر فــي الــفــتــرة الصباحية، 
الــتــحــدي للمجموعة  ثـــم بــطــولــة هــــدد 
الــثــانــيــة عــشــرة. وأســـفـــرت الــنــتــائــج في 
بــطــولــة الـــدعـــو قـــرنـــاس حـــر مــحــلــي عن 
تـــأهـــل 10 مـــشـــاركـــن حــقــقــت طــيــورهــم 

أفــضــل توقيت وهـــم: أحــمــد عبدالعزيز 
املهندي، فريق لوسيل، منصور محمد 
النعيمي، فريق النخبة، ناصر محمد 
الــنــعــيــمــي )طـــيـــران(، فــريــق الــــزم، فريق 
الــبــيــرق، محمد يــوســف املــنــاعــي وعلي 

خالد النعيمي.
أما املتأهلون في بطولة الدعو فرخ حر 

محلي والــذيــن حققت طيورهم أفضل 
توقيت فهم: حمد عبدالهادي بن نايفة، 
ــران(، فـــريـــق لــوســيــل  ــ ــيــ ــ فـــريـــق الــــــزم )طــ
ــلـــه جــــاســــم املـــهـــنـــدي  ــبـــدالـ )طــــــيــــــران(، عـ
)طــيــران(، محمد راشــد النعيمي، خلف 
مــجــرن الــكــبــيــســي والــشــيــخ ســعــود بن 
عبدالعزيز آل ثــانــي. بينما فــي الفترة 
املسائلة، تمكن الصقار علي حمد املري 
مـــن اصــطــيــاد الـــزاجـــل فـــي بــطــولــة هــدد 
التحدي والذي عرف مشاركة خليجية. 
كــمــا عــمــدت الــلــجــنــة املــنــظــمــة ملــهــرجــان 
مــرمــي الــدولــي الــحــادي عشر للصقور 
والصيد إلى إجراء سباق تنشيطي في 
هــدد السلوقي قــرب املنصة الرئيسية 
على شرف الجمهور الــذي حّج بكثافة 
مــن أجــل متابعة هــذا الــســبــاق الـــذي له 

شعبية كبيرة وسط الجمهور.
ــد الـــلـــطـــيـــف املـــســـنـــد،  ــبـ وأكـــــــد مـــحـــمـــد عـ
نائب رئيس اللجنة املنظمة ملهرجان 
مرمي، أن هذا العام شهد انضباطا من 
قــبــل جميع املــتــســابــقــن فــي املــهــرجــان، 
مــشــيــرا إلـــى أن هـــذا األمــــر لــيــس غريبا 
عنهم، الفتا إلــى أن هــذا االلــتــزام أسفر 
عن سير املسابقات بأريحية وساسة 
نتيجة انــضــبــاط وتـــعـــاون املتسابقن 
مــع الــلــجــان. وأوضـــح املــســنــد، أن أغلب 
املتسابقن أصــبــح لديهم معرفة تامة 
بــقــوانــن املـــســـابـــقـــات، مــتــقــدمــا بــشــكــره 
لــلــمــتــســابــقــن عــلــى تــعــاونــهــم مـــع كــافــة 
لجان املهرجان ملساهمتهم حتى اآلن 

في نجاحه وإعطاء صورة جيدة عنه.

االتحاد العالمي للرياضات الشعبية يشيد بمهرجان مرمي الدولي

¶جانب من فعاليات مهرجان مرمي الدولي للصقور والصيد

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

تــوج السد بلقب بطولة كــأس قطر لكرة 
الــقــدم 2020 أمــس بعد فـــوزه فــي املــبــاراة 
الــدحــيــل برباعية  النهائية عــلــى نــظــيــره 
قـــويـــة احــتــضــنــهــا  فـــي مــواجــهــة  دون رد 
ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، وكان 
السد قد تأهل لنهائي كأس قطر بفوزه 
على الريان برباعية مقابل هدف واحد، 
فـــي حـــن تــأهــل الــدحــيــل إلـــى هـــذا الـــدور 
ــــوزه عــلــى الــســيــلــيــة بــهــدفــن دون  بــعــد فـ
الــدحــيــل لقب كــأس قطر في  رد. ويحمل 
الــخــامــســة األخــيــرة بــفــوزه على  نسخته 
الــســد فــي النهائي بهدفن مقابل هدف 
واحــد. ورفع السد رصيده من لقب كأس 

قطر إلى لقبن بعد لقب عام 2016.
بداية املواجهة جاءت حذرة من الجانبن 
عــلــى اعــتــبــار قــيــمــة الـــرهـــان املــتــمــثــل في 
حصد لقب كــأس قطر 2020، لذلك دخل 
الفريقان بكل ثقلهما مع أفضلية طفيفة 
للدحيل الذي حاول جس نبض منافسه 
داخل مناطقه لكن دون تشكيل خطورة. 
فـــي املـــقـــابـــل، رد الــســد جــــاء ســريــعــا ولــم 
يتأخر في ترجمة أول هجماته إلى هدف 
التقدم فــي الدقيقة الخامسة عــن طريق 
نام تاي هي الذي استثمر عرضية بيدرو 
ــلــــود أمـــن  ــارس كــ ــ ــحـ ــ مــيــجــيــل وغــــالــــط الـ
برأسية قــويــة فشل األخــيــر فــي إبعادها 

ليمنح فريقه أسبقية مبكرة.
ومــنــح الــهــدف ثــقــة كــبــيــرة لــاعــبــي السد 
الــذيــن كــانــوا أحــســن انــتــشــارا مــن العبي 
الخصم، بنقات محكمة للكرة وتنويع 
للعب على األطراف، وهو ماجعل الدحيل 
يــتــراجــع بــكــل ثــقــلــه إلــــى تـــأمـــن مــنــاطــقــه 
خوفا من استقبال هدف آخر قد يصعب 
ــعــــودة فـــي الــنــتــيــجــة. وكـــاد  مـــن مــهــمــة الــ
السد أن يعاقب الدحيل بهدف ثاني من 
هجمة مــرتــدة وصــلــت على إثــرهــا الكرة 
إلــى أكــرم عفيف الــذي خير التمرير لكن 
بغداد بونجاح أضاع الهدف الثاني امام 

شباك خالية.
وتواصلت متاعب الدحيل، حيث اضطر 
ــــى إجـــــــراء تــغــيــر  املـــــــدرب روري فــــاريــــا إلـ
اضــطــراري بعد إصــابــة بالغة إسماعيل 
ــل مــكــانــه  ــ ــــرج عـــلـــى إثــــرهــــا وحـ مــحــمــد خـ
ــكـــوري الــشــمــالــي هــان  ــد الــجــديــد الـ الـــوافـ
كــونــج ســونــج. وواصــــل الــســد أفضليته 
املطلقة مستعينا بأسلوب الضغط على 
حامل الكرة وهو ما أجبر دفــاع الدحيل 
على ارتكاب األخطاء، ومن هجمة مرتدة 

نجح السد في تسجيل الهدف الثاني عن 
الـــ21  طريق بــغــداد بونجاح فــي الدقيقة 
بعد ارجـــاع خــاطــئ للكرة مــن مــهــدي بن 
الــذي حــاول إبعاد الكرة  عطية لحارسه 

لكن ارتطمت بجسد بغداد بونجاح.
ــيـــل قــلــيــا بــعــد  ــوم الـــدحـ واســـتـــفـــاق هـــجـ
الهدف وأصبح يبحث عن تذليل الفارق، 
ــاد هــجــمــتــن كــــادت  ــ ــ فـــنـــظـــم صـــفـــوفـــه وقـ
إحداهما أن تثمر عن الهدف األول بعد 
تــســديــدة قــويــة مـــن ادمــيــســلــون تــصــدى 
لها حــارس السد سعد الشيب ببراعة.. 
وفـــي املــحــاولــة الــثــانــيــة كـــان دفــــاع السد 
ــن بــــن أقـــــدام  ــاد كـــــرة مــ ــعــ بــــاملــــرصــــاد إلبــ
ــدأ إيـــقـــاع  ــ الــــكــــرواتــــي مـــانـــزوكـــيـــتـــش. وهــ
اللعب قليا وانحصر اللعب فــي وسط 
امللعب وسط محاوالت لم تشكل خطورة 
من الجانبن، لكن السد ظل األفضل من 
حيث الهجمات املرتدة، كما كان خوخي 
بوعام قريب من تسجيل الهدف الثالث 
لــكــن الــركــلــة الـــحـــرة مـــرت بـــجـــوار الــقــائــم 

بقليل.
ونــجــح الــســد قــبــل انــتــهــاء الــشــوط األول 
فـــي تــســجــل الـــهـــدف الــثــالــث فـــي الــدقــيــقــة 
الـــ45،عــن طريق بــغــداد بونجاح بطريقة 
مميزة عندما ركن قوية في زواية صعبة 
عــلــى الـــحـــارس كــلــود أمــــن الــــذي اكــتــفــى 
بــمــشــاهــدة الـــكـــرة وهـــي تــعــانــق الــشــبــاك، 
لــيــطــلــق الــحــكــم صـــافـــرتـــه مــعــلــنــا نــهــايــة 
بــثــاثــيــة نــظــيــفــة ملصلحة  الـــشـــوط األول 

السد.
والشوط الثاني دخله السد بقوة، حيث 
حـــاصـــر الـــدحـــيـــل داخـــــل مــنــاطــقــه وعـــدم 
ــفـــراغـــات ملــهــاجــمــيــه،  تــــرك املـــســـاحـــات والـ
وكاد حسن الهيدوس أن يسجل الهدف 
الــــــرابــــــع مـــــن كـــــــرة قــــويــــة لـــكـــنـــهـــا ضــلــت 
طــريــقــهــا لـــلـــشـــبـــاك...وعـــاد نــفــس الــاعــب 
مــن جــديــد عــلــى أمـــل أن يـــدون اســمــه في 
قــائــمــة الـــهـــدافـــن، لــيــســتــلــم كــــرة عــرضــة 
من بونجاح لكن رأسيته مــرت محاذية 
ــم أســبــقــيــة الــســد  ــ بــقــلــيــل لـــلـــمـــرمـــى. ورغــ

وصــحــوتــه املــتــواصــلــة كـــان الــدحــيــل بن 
ــاد بــعــض  ــجــ ــاول إيــ ــحــ الـــحـــن واآلخــــــــر يــ
الــحــلــول مــن أجـــل الـــعـــودة فــي النتيجة، 
لكن الرقابة الدفاعية اللصيقة على أبرز 

مفاتيح لعبه حالت دون ذلك.
وحـــاول روي فــاريــا مـــدرب الــدحــيــل ضخ 
دماء جديدة في صفوف الفريق وتعزيز 
الــجــانــب الــهــجــومــي أكــثــر فــأقــحــم أحمد 
يــاســر كــبــديــل لــيــوســف املــســاكــنــي الــذي 
عجز عــن تــرك بصمته وزيـــارة الشباك. 
ولــــم تــكــن ردة فــعــل الـــدحـــيـــل إيــجــابــيــة 
وظـــهـــر الــفــريــق بــمــســتــوى مـــهـــزوز عما 
يــقــدمــه فــي الــســابــق، لــكــن رد الــســد كــان 
قويا حيث توغل أكــرم عفيف بمناطق 
جزاء الدحيل ليتعرض للعرقلة ويعلن 
الــحــكــم عــن ركــلــة جــــزاء تــولــى تنفيذها 
بنفسه في الدقيقة الـ70 ويمنحه فريقه 
أسبقية مريحة بنتيجة استقرت على 

أربعة أهداف دون رد.
وواصــــــل الـــســـد مــــده الـــهـــجـــومـــي، حيث 

كــــــــاد عــــبــــدالــــكــــريــــم حــــســــن أن يــســجــل 
الهدف الخامس عندما باغت الحارس 
بــتــســديــدة فـــي شــكــل تـــوزيـــعـــة أبــعــدهــا 
إلــى ركلة ركنية، كما  األخــيــر بصعوبة 
قاد الدحيل هجمة مرتدة وصلت الكرة 
عـــلـــى إثــــرهــــا ألـــــى مـــانـــزوكـــيـــتـــش الــــذي 
ــالـــحـــارس وســـــدد لــكــن األخــيــر  انـــفـــرد بـ
وقــــف ســــدا مــنــيــعــا وحـــــال دون دخـــول 
الـــكـــرة فـــي شـــبـــاكـــه. ومــــع مـــــرور الــوقــت 
انخفض مستوى اللعب قليا خاصة 
ــائــــق عـــلـــى نــهــايــة  مــــع تــبــقــي خـــمـــس دقــ
ــبــــاراة، حــيــث تـــراجـــع الــدحــيــل بكامل  املــ
العـــبـــيـــه إلـــــى الـــخـــلـــف وعــــــدم اســتــقــبــال 
مــزيــد مــن األهـــداف...فـــي حــن كــان السد 
باملرصاد لتصيد أي خطأ يرفع به غلته 
التهديفية. وحتى الوقت بدل اإلضافي 
لم يغير شيئا من واقع النتيجة ليحسم 
السد املواجهة برباعية نظيفة ويحرز 

اللقب الثاني في خزائنه.

فاز على الدحيل برباعية نظيفة

2020 السد يتوج بطال لكأس قطر 

¶  جانب من اللقاء
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احــتــل الــســائــق الــقــطــري نــاصــر العطية 
ــــف« ضــمــن  ــيــ ــ ــــوصــ ــز الــــثــــانــــي »الــ ــ ــركــ ــ املــ
منافسات النسخة الثانية واألربــعــن 
ــدولــــي الـــصـــحـــراوي  مـــن رالـــــي داكــــــار الــ
ــمـــت فــــي الـــســـعـــوديـــة لــلــمــرة  ــيـ ــتــــي أقـ الــ
األولى، وذلك بعد ختام املرحلة الثانية 
عشرة األخيرة والتي أقيمت أمس بن 
حـــرض والــقــديــة، وجـــاء الــعــطــيــة حامل 
لقب النسخة املاضية، بصحبة مالحه 
الفرنسي ماثيو بوميل على منت سيارة 
»تــــويــــوتــــا« فــــي املــــركــــز الـــثـــانـــي بــزمــن 
إجمالي قدره 43.05.38 ساعة وبفارق 
ســت دقــائــق و21 ثــانــيــة عــن اإلســبــانــي 
ــة مـــالحـــه  ــبـ ــز بـــصـــحـ ــنــ ــايــ ــــوس ســ ــ ــارلـ ــ ــ كـ
لــوكــاس كــروز على مــنت ســيــارة »ميني 
كــوبــر« الـــذي احــتــل املــركــز األول وحقق 
الــلــقــب بــزمــن إجــمــالــي قــــدره 42.59.17 
ســــاعــــة، فــيــمــا حــــل الـــســـائـــق الــفــرنــســي 
ستيفان بيترهانسل بصحبة مالحه 
بــاولــو فــيــوزا عــلــى مــنت ســيــارة »ميني 
كوبر« في املركز الثالث بزمن إجمالي 
قــــدره 43.09.15 ســاعــة وبـــفـــارق 9.58 

دقيقة عن ساينز األول.
ــــودي يـــــزيـــــد الــــراجــــحــــي  ــعــ ــ ــســ ــ وحــــــــل الــ
)تــويــوتــا( رابــعــا بــفــارق 49 دقيقة و10 
ثــــوان، فــيــمــا أنــهــى االســبــانــي فــرنــانــدو 
ألونسو بطل العالم مرتن في سباقات 
الفورموال-1 مشاركته األولى في الرالي 
الـــصـــحـــراوي فـــي املـــركـــز الـــثـــالـــث عشر 
بـــفـــارق أربــــع ســـاعـــات و42 دقــيــقــة و47 
ثــانــيــة عـــن مــواطــنــه الــبــطــل، عــلــمــا بــأن 
أفــضــل نتيجة لــه فــي الــســعــوديــة كانت 
املركز الثاني في املرحلة الثامنة خلف 
الــفــرنــســي مــاتــيــو ســــيــــرادوري، واملــركــز 
ــة أمـــــــس، وحـــصـــول  ــلـ الـــــرابـــــع فــــي مـــرحـ
العطية البالغ من العمر 49 عاما، على 

الرابع له في تاريخ  لقب الوصيف هو 
مشاركاته التي استهلها عام 2004 في 
داكــار الرالي الصحراوي األبــرز عامليا، 

وذلك بعد أعوام 2010 و2016 و2018.
ولقب رالي داكار هو الثالث لإلسباني 
الــبــالــغ مــن العمر 57 عــامــا، في  ساينز 
مسيرته االحــتــرافــيــة بعد عــامــي 2010 
و2018، ليتساوى في عدد مرات الفوز 
ــال الــلــقــب  ــــذي نــ بــالــلــقــب مـــع الــعــطــيــة الـ
أعـــوام 2011 و2015 و2019، علما بأن 
الـــفـــرنـــســـي بــيــتــرهــانــســل يــمــلــك الـــرقـــم 
ــرات الـــفـــوز بلقب  الــقــيــاســي فـــي عـــدد مــ
ــرات أعـــوام  فــئــة الــســيــارات بــرصــيــد 7 مـ
2004 و2005 و2007 و2012 و2013 
و2016 و2017. وأعرب السائق القطري 
نــاصــر العطية عــن حــزنــه لــعــدم قــدرتــه 
على االحتفاظ بلقب رالي داكار الدولي 
ــتـــوالـــي ومــنــحــه  لــلــعــام الـــثـــانـــي عــلــى الـ

ملحبي وعــشــاق ريــاضــة الــســيــارات في 
قـــطـــر، مــعــتــبــرا أن املـــركـــز الــثــانــي ليس 
بــــالــــســــيء خــــاصــــة فـــــي ظـــــل املـــنـــافـــســـة 
ــن الــبــطــلــن  الــثــالثــيــة الـــقـــويـــة مـــع كـــل مـ
اإلســبــانــي كــارلــوس ساينز والفرنسي 
ستيفان بيترهانسل. وقال العطية،في 
تــصــريــح صــحــفــي عــقــب خـــتـــام الـــرالـــي: 
ــي كــانــت  ــرالــ إن املــنــافــســة عــلــى لــقــب الــ
ثالثية منذ املرحلة األولـــى مــع ساينز 
وبيترهانسل، وأنه احتل املركز الثاني 
منذ البداية وحافظ عليه حتى النهاية، 
ــال مــتــعــددة  ــطــ الفـــتـــا إلـــــى أن واجــــــه أعــ
إبــعــاده عــن اللقب خاصة  ساهمت فــي 
في املرحلة التاسعة بعد فقدان املسار 

والتأخر ملدة زادت عن 20 دقيقة.
وتــوجــه الــســائــق الــقــطــري بالشكر إلــى 
مالحه الفرنسي ماثيو بوميل وجميع 
أعضاء فريق عمله الذين وفروا جميع 

ــــوال مـــراحـــل الـــرالـــي،  اإلمـــكـــانـــيـــات لـــه طـ
الــوقــت نفسه عــلــى التنظيم  مثنيا فــي 
ــار هـــذا الـــعـــام والـــذي  ــ املــمــيــز لـــرالـــي داكـ
أقيم في السعودية للمرة األولى. وشدد 
العطية أن الحصول على املركز الثاني 
الــعــام سيحفزه مــن جديد للعودة  هــذا 
املــوســم املــقــبــل مــن أجـــل املــنــافــســة على 
اللقب واستعادته من جديد، مؤكدا أن 
طموحاته مستمرة فــي عالم الراليات 

لحصد املزيد من األلقاب.
وفــــــي فـــئـــة الـــــــدراجـــــــات الــــنــــاريــــة الـــتـــي 
شهدت وفــاة السائق البرتغالي باولو 
جونسالفيش بعد سقوطه في املرحلة 
السابعة بن الرياض ووادي الدواسر 
يوم األحد املاضي، حسم ريكي برابيك 
ســــائــــق »هــــــونــــــدا« الـــلـــقـــب وبــــــــات أول 
أمــريــكــي يــتــوج فــي الــرالــي الــصــحــراوي 
األبــــرز عــاملــيــا. وحـــل بــرابــيــك ثــانــيــا في 

املرحلة الخاصة بالسرعة اليوم بفارق 
ــــي الـــفـــريـــق  ــه فـ ــلـ ــيـ ــلـــف زمـ ــة خـ ــيـ ــانـ 53 ثـ
التشيلي خوسيه إنياسيو كورنيخو 
)ساعة و287 دقيقة و15 ثانية( لينهي 
الرالي في صدارة الترتيب العام بفارق 
الــتــشــيــلــي  ــام  ــ أمـ ثــانــيــة  16 دقــيــقــة و26 
اآلخــر بابلو كوينتانيا )هوسكفارنا( 
واألسترالي توبي برايس )كاي تي إم( 
بطل النسخة األخيرة والذي حل ثالثا 
ــفـــارق دقيقتن  فـــي مــرحــلــة الــجــمــعــة )بـ

و25 ثانية عن كورنيخو.
وفي منافسات بقية فئات الرالي، توج 
التشيلي إيجناسيو كاسالي بلقب فئة 
الدراجات رباعية الدفع »الكواد«، فيما 
نــال األمــريــكــي كايسي كـــوري لقب فئة 
الـــوزن، بينما  ســيــارات الباجي خفيفة 
حصل الروسي أندري كارجينوف على 

لقب فئة الشاحنات.

اإلسباني ساينز يحقق لقبه الثالث

العطية وصيفا لرالي داكار الدولي
الرياض - قنا

تنطلق اليوم منافسات الجولة األولــى 
مـــــن بــــطــــولــــة قــــطــــر الــــوطــــنــــيــــة لــلــســرعــة 
»إسبرينت« لفئة السيارات في نسختها 
الرابعة للموسم 2020، والــتــي ينظمها 
اتـــحـــاد الـــســـيـــارات والــــدراجــــات الــنــاريــة 
تحت رعاية شركة مناطق االقتصادية، 
وذلــــــك فــــي مـــقـــره بـــجـــانـــب نــــــادي حــلــبــة 
لــوســيــل الــريــاضــي، وبــمــشــاركــة واســعــة 
من أبرز املتسابقن املحلين، إضافة إلى 
مــشــاركــة ســائــقــن مــن جــنــســيــات عربية 
وأجنبية. وتقام سباقات الجولة األولى 
ملـــــدة يـــــوم واحــــــد فـــقـــط، حـــيـــث ســتــكــون 
البداية بالتسجيل والتدقيق فــي تمام 
الساعة التاسعة صباحا وملــدة ساعة، 
يعقبه اجتماع تحضيري للسائقن، ثم 
إجراء التجارب في الثانية عشر إال ربع 
ظهرا قبل أن تبدأ املنافسات الرسمية 
ــواحـــدة بــعــد الــظــهــر فـــي ظل  فـــي تــمــام الـ
تــحــســن األجــــــــواء املـــنـــاخـــيـــة ومــالئــمــتــه 

للمتسابقن.
وتتشكل فعاليات الجولة من 3 سباقات 
الــــواحــــدة  فــــي  يــنــطــلــق األول  مــتــتــالــيــة، 
ظــهــرا، والــثــانــي فــي الثانية ظــهــرا، على 
ــر فـــي الــثــالــثــة  ــيــ أن يـــقـــام الـــثـــالـــث واألخــ
عصرا، ويعقب ذلــك تتويج األبطال في 
مــخــتــلــف الــفــئــات املــشــاركــة فـــي الــرابــعــة 
ــارات  ــيـ ــاد الـــسـ ــاء، حـــيـــث حـــــدد اتــــحــ مــــســ
بــرئــاســة عــبــدالــرحــمــن املــنــاعــي مــكــافــآت 

مالية مجزية للفائزين مــن أجــل زيــادة 
عنصر التنافس بــن جميع املشاركن. 
وتــشــهــد بــطــولــة قــطــر الــوطــنــيــة للسرعة 
هذا العام زيــادة في أعــداد املقبلن على 
ــات خــــاصــــة مــن  ــافـــسـ ــنـ املــــشــــاركــــة فــــي املـ
املتسابقن الشباب، السيما مع النجاح 
الباهر الذي حققته البطولة في املواسم 
ــدادا  الــثــالثــة املــاضــيــة والـــتـــي جــذبــت أعــ
ــو ما  قــيــاســيــة عــلــى خـــالف املــتــوقــع، وهـ
دفع اتحاد السيارات إلى وضع البطولة 
ضــمــن أجــنــدتــه الــرســمــيــة بــعــد أن كانت 
مــهــددة بــاإللــغــاء، والــعــمــل عــلــى دعمها 
وتطويرها من خالل إقامة جوالتها في 
مناطق مختلفة وال تقتصر على حلبة 

لوسيل فقط.
وفــاز بلقب الفئة األقــوى في النسختن 
األولــــى والــثــانــيــة مــن الــبــطــولــة عبدالله 
ــاز بـــلـــقـــب الــنــســخــة  ــ الـــخـــلـــيـــفـــي، فـــيـــمـــا فــ
الـــثـــالـــثـــة عـــبـــدالـــعـــزيـــز الــــجــــابــــري بــعــد 
منافسة قوية. ويهدف االتحاد من إقامة 
البطولة بجوالتها الخمس هذا املوسم 
إلى جذب أكبر عدد من الشباب القطري، 
ملــمــارســة هــوايــاتــهــم فـــي ريـــاضـــة قــيــادة 
الــســيــارات فــي إطـــار تنافسي وقانوني 
للحد مــن حــــوادث الــســيــارات والــحــفــاظ 
على الشباب وتفريغ طاقتهم بصورة 

آمنة.
ــذا  ــة هـ ــولـ ــطـ ــبـ ــار إلــــــى أن جـــــــوالت الـ يــــشــ
املوسم موزعة على أشهر يناير وفبراير 
ــواقـــع جـــولـــة فـــي كل  ومــــــارس وإبــــريــــل بـ

شهر باستثناء شهر إبريل الذي يشهد 
إقامة الجولتن األخيرتن هذا املوسم، 
حيث تقام الجولة الثانية في األول من 
فبراير ، والثالثة في 28 مارس، والرابعة 

والخامسة في 11 و25 أبريل تواليا.
بدوره، أكد عمرو الحمد املسؤول الفني 
عــن تنظيم الــســبــاقــات فــي بــطــولــة قطر 
ــه تــــم اتــــخــــاذ كــافــة  ــ املــحــلــيــة لــلــســرعــة أنـ
التجهيزات من أجل الحفاظ على سالمة 
وأمــن املتسابقن املشاركن ، الفتا إلى 
تــوفــيــر اتــحــاد الــســيــارات كــل اإلمــكــانــات 
إلخراج الحدث بصورة مميزة ومثالية. 
وقـــال الــحــمــد ،فـــي تــصــريــح صــحــفــي، إن 
الــبــطــولــة فــي مــوســمــهــا الــجــديــد تتكون 
من ست فئات مقسمة بن فئات معدلة 
وأخــرى غير معدلة معتمدة على حجم 
املحرك وحسب قوانن البطولة، التي لم 

تتغير من العام املاضي.
وأوضـــــــح أن الــــهــــدف مــــن الـــبـــطـــولـــة هــو 
تــــفــــريــــغ طـــــاقـــــات الــــشــــبــــاب مـــــن مــحــبــي 
وعشاق سباقات السرعة في منافسات 
منظمة بصورة احترافية ووفق قوانن 
االتحادين القطري والدولي للسيارات، 
وذلك من أجل إبعاد الشباب عن مخاطر 
ــفــــاظ عـــلـــى ســالمــتــهــم،  الـــــشـــــوارع والــــحــ
مــشــددا على أن اللجنة املنظمة تهدف 
هذا العام لجذب أكبر عدد من املشاركن 
ــا في 

ً
خــاصــة بــعــد مــشــاركــة 64 مــتــســابــق

ــم املـــاضـــي،  الـــجـــولـــة األخــــيــــرة مـــن املـــوسـ
وهو رقم قياسي لم يتحقق من قبل.

اليوم.. انطالق بطولة قطر الوطنية للسرعة
الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

فـــاز الـــفـــارس نــاصــر الــغــزالــي بــاملــركــز 
األول في )الجولة املتوسطة( من الجولة 
السادسة ضمن النسخة الثالثة لبطولة 
بالتعاون  الــتــي تنظم  »لــونــجــن هـــذاب« 
بـــــن االتــــــحــــــاد الــــقــــطــــري لـــلـــفـــروســـيـــة 
الــحــديــث والــشــقــب )عضو  والخماسي 
فـــي مــؤســســة قـــطـــر(، وســـط مــشــاركــة 
كــبــيــرة مـــن الـــفـــرســـان. وحـــقـــق نــاصــر 
الغزالي مع جــواده »وات أبليشر« زمنا 
ــدره 16ر33 ثــانــيــة فـــي املـــبـــاراة الــتــي  قــ
ارتـــفـــاع 120 - 130 سم  أقــيــمــت عــلــى 
من جولة واحدة ضد الساعة مع جولة 
ــــفــــرق الـــتـــي أقــيــمــت  تــمــايــز لـــلـــفـــردي وال
مساء أمس على ميدان لونجن الشقب 

الداخلي.
وأشــــــاد عــلــى الــرمــيــحــي مـــديـــر بــطــولــة 
بــاملــشــاركــة لكبيرة من  ــذاب  لــونــجــن هـ
الــفــرســان فــي الــيــوم األول مــن الــجــولــة 
الــســادســة، حــيــث فـــاق عـــدد املــشــاركــن 
الـ  الــصــغــرى واملــتــوســطــة  الجولتن  فــي 
ــارســـة مــمــا يــــدل على  100 فــــارس وفـ
الفرسان على  البطولة وحــرص  تطور 
املـــشـــاركـــة فــيــهــا، مــضــيــفــا أن الــبــطــولــة 
وبعد 6 جوالت أكدت أنها تحقق الهدف 
ــو تــطــويــر  ــ ــه وهـ ــلـ ــذي أقـــيـــمـــت مــــن أجـ ــ ــ ال
القطرين من خالل  الفرسان  مستوى 
الـــذي تــوفــره هذه  اســتــمــراريــة التنافس 
أكتوبر  انطلقت في شهر  التي  البطولة 
املـــاضـــي وتــســتــمــر حــتــى شــهــر أبــريــل 
املقبل وتــضــم 12 جــولــة كاملة تحظى 
املنظمة  اللجنة  باهتمام كبير من قبل 
التي يشرف عليها االتحاد  املشتركة 
القطري للفروسية والخماسي الحديث 

والشقب - عضو في مؤسسة قطر.
الرميحي »تعتبر« لونجن هذاب  وقال 
» بطولة ذات أهمية كبيرة، حيث تسعى 
ــهــا لــتــعــزيــز  الــلــجــنــة املــنــظــمــة مـــن خــالل
ــبــيــئــي الـــصـــحـــي لــلــفــروســيــة  الـــنـــظـــام ال

واملــحــافــظــة عــلــى اســتــمــراريــة ريــاضــة 
الـــفـــروســـيـــة فـــي دولـــــة قـــطـــر، ومـــــوروث 
الفروسية لألمة خاصة في ظل تزايد 
الخيل  ك 

ّ
القطرين وُمــال الفرسان  عــدد 

أنه في  إلى  الفترة األخيرة، مشيرا  في 
هـــذا الـــصـــدد يــعــتــمــد االتـــحـــاد الــقــطــري 
للفروسية والشقب توجها عاما يرتكز 
عـــلـــى االهـــتـــمـــام بــالــجــيــل الـــجـــديـــد مــن 
الــفــرســان، وذلـــك مــن خــالل نقلهم إلى 
الــبــدء  الــتــالــي حــيــث يمكنهم  املــســتــوى 
بـــدعـــم أنــفــســهــم، بــيــنــمــا يــتــم تشجيع 
الخيل واملشاركة  امــتــالك  األفـــراد على 

بها في مختلف الفعاليات.
وستختتم هذه الجولة اليوم الذي يشهد 
للمستوى  الــتــرويــض  جــولــتــن ضــمــن 
تــقــام  ــاء  ــســ املــ ــي  فــ ــم  ثــ ــثــــانــــي  ــ األول وال
منافسات الجولة املفتوحة على ارتفاع 
مــالــيــة تبلغ  بــجــائــزة  115 - 125 ســـم 
الكبرى على  الجولة  ثــم  ألــف ريـــال،   15
ارتــفــاع 130 - 145 سم بجائزة مالية 
ــال. وتــتــضــمــن بطولة  ألـــف ريــ تبلغ 35 
لونجن هذاب، منافسات قفز الحواجز 
والــتــرويــض، بهدف مواكبة رؤيــة قطر 
املــســتــدامــة،  الــبــشــريــة  الـــقـــدرات  لتطوير 
إلى خمس فئات، تبدأ  البطولة  وتقسم 
بفئة األطــفــال وفــرســان املستقبل من 
الناشئن  ســن 6 ســـنـــوات، ومــجــمــوعــة 
ــاب، وصــــــــوال إلــــى  ــ ــبـ ــ ــــشـ ومــــجــــمــــوعــــة الـ
الــذيــن تبلغ أعمارهم  الــكــبــار  مجموعة 
ما فوق 21 سنة.. وتبلغ قيمة الجوائز 
املالية للبطولة 5ر1 مليون ريال قطري.

يذكر أن بطولة هذاب أقيمت بتوجيهات 
من سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل 
القطرية  اللجنة األوملــبــيــة  ثــانــي رئــيــس 
ــتــــوى الـــــوعـــــي املــجــتــمــعــي  ــع مــــســ ــ ــرفـ ــ لـ
بــريــاضــة الـــفـــروســـيـــة، ويـــشـــارك فيها 
عـــدد كبير مــن الــفــارســات والــفــرســان 
الــقــطــريــن لــدعــم مــواهــب الــجــيــل الــقــادم 
من أبطال قطر، للمنافسة في البطوالت 

الدولية.

ناصر الغزالي يفوز بلقب 
الجولة المتوسطة

ضمن جوالت »لونجين هذاب«
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أسعار الذهب

أول قمر اصطناعي صيني لرسم الخرائط

أرقام وحقائق

للعلوم اإلنسانية  ابــن خــلــدون  حصل مركز 
واالجــتــمــاعــيــة فــي جــامــعــة قــطــر عــلــى امللكية 
ــدة بـــعـــنـــوان »نـــمـــوذج  ــديـ ــــدراســــة جـ ــفــكــريــة ل ال
ــيــــاري لـــلـــمـــقـــررات الـــبـــيـــنـــيـــة فــــي الـــعـــلـــوم  مــــعــ
االجــتــمــاعــيــة واإلنــســانــيــة«، وهـــي واحــــدة من 
العلوم.  للمركز في هــذه  التطويرية  املشاريع 
التي أعدها باحثون في  الــدراســة،  وتعد هــذه 
املركز، أول دراسة تسعى إلى ضبط الجانب 
البينية في  لــلــمــقــررات  املفاهيمي واملــعــيــاري 

إلــى خمسة  الجامعي، وقــد توصلت  التعليم 
أربعة مــقــررات في  معايير تم تطبيقها على 

جامعة قطر.
ــيــــاري مــــن خـــال  ــعــ ويــــأتــــي هـــــذا الـــضـــبـــط املــ
مــســاريــن األول مــعــنــي بــفــك االشـــتـــبـــاك بني 
البينية  ــــدراســــات  ال املــتــقــاربــة، مــثــل  املــفــاهــيــم 
ــات الــعــابــرة،  ــدراســ ــ ــات املـــتـــعـــددة، وال ــدراســ ــ وال
املفاهيم دون وجــود حــدود  حيث تذكر هــذه 
الثاني  املــســار  بــيــنــهــا.. فيما يعنى  واضــحــة 

البينية  إلــى تحقق  تــهــدف  بمعايير منهجية 
الدكتور نايف بن  الجامعي. وقــال  املقرر  في 
نــهــار مــديــر مــركــز ابـــن خـــلـــدون، إن الــخــطــوة 
الــتــواصــل مــع املؤسسات  الــقــادمــة تتمثل فــي 
الدولية العتماد هذه املعايير ثم تسويقها في 
املؤسسات األكاديمية العربية.. مشيرا إلى أن 
هذه الدراسة خطوة أولــى في سياق مشروع 
ــي الــعــلــوم  ــاري فـ ــيـ ــعـ الــضــبــط املــفــاهــيــمــي واملـ

االجتماعية الذي يتبناه املركز.

تــجــاوز إجــمــالــي عـــدد الــســكــان فــي الــبــر الــرئــيــســي الصيني 
البيانات  أظــهــرت  1.4 مليار نسمة بنهاية عــام 2019. حيث 
الــدولــة لإلحصاء إن تعداد  الــصــادرة مــن مصلحة  الرسمية 
املــاضــي  الــعــام  مــلــيــار بنهاية  إلـــى 1.40005  الــســكــان وصـــل 
األنباء  العام األسبق، وذكــرت وكالة  بزيادة 4.67 مليون عن 
الصينية شينخوا أمس أن الرقم لم يشمل تعداد السكان في 
الخاصتني، وتايوان،  منطقتي هونغ كونغ وماكاو اإلداريتني 

والصينيني املقيمني خارج الباد.
وفــي الــوقــت نفسه، واصـــل عــدد األشــخــاص فــي ســن العمل 
االنــخــفــاض. حيث أظــهــر مسح أن عــدد األشــخــاص فــي سن 
الذين تتراوح أعمارهم بني 16 و59، قد تقلص  العمل، يعني 
بمقدار 890 ألفا ليصل إلى 896.4 مليون عن العام األسبق، 

لــيــشــكــل 64 بــاملــائــة مـــن إجــمــالــي عــــدد الـــســـكـــان. وبــــدأ عــدد 
األشــخــاص فــي ســن العمل فــي االنــخــفــاض منذ عــام 2013، 
عندما بدأت املصلحة في نشر هذا املقياس ليحل محل تعداد 

األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 15 و59.
الذين يبلغون 60  وأظهرت بيانات املصلحة أن عدد املسنني 
فــوق، تجاوز 4.39 مليون ليشكل 18.1  العمر ومــا  سنة من 
باملائة من إجمالي عدد السكان. وفي عام 2019، ولد 14.65 
مليون رضيع في أنحاء الباد، بانخفاض 580 ألفا عن العام 
األسبق، مواصا االنخفاض للعام الثالث على التوالي. وبدأت 
الصني في السماح لألزواج بإنجاب طفلني في عام 2016، مما 
ودع سياسة »الطفل الواحد« املطبقة منذ عقود، ألجل مواجهة 

املخاوف املتزايدة بشأن شيخوخة السكان.

عدد سكان الصين يتجاوز 1.4 مليار نسمة في 2019

واصل أول قمر اصطناعي مدني صيني »تسييوان 3 01« لرسم 
الخرائط بدقة عالية تقديم خدماته ألكثر من 40 دولــة ومنطقة 
الطبيعية الصينية أن حياة  املــوارد  لثمانية أعــوام، وذكــرت وزارة 
القمر االصطناعي 5 أعــوام، إال أنه واصل  الخدمة املصممة لهذا 
القمر االصطناعي فــي يناير 2012،  البيانات منذ إطــاق  جمع 
وأرسل بيانات ثاثية األبعاد تغطي 79 مليون كيلومتر مربع من 

األرض حتى يوم 31 ديسمبر 2019.

مركز ابن خلدون يطور مشروعا جديدا في العلوم االجتماعية

182.46

167.25

159.65

136.85

106.43

اجــتــاحــت عــواصــف رعــديــة شــديــدة مصحوبة بــأمــطــار غــزيــرة املناطق 
التي تشتعل فيها حرائق غابات على الساحل الشرقي ألستراليا أمس 
لتخفف العبء عن رجال اإلطفاء املنهكني واملزارعني الذين يعانون تحت 
وطأة الجفاف منذ أعوام، وتكافح أستراليا حرائق غابات منذ سبتمبر 
أسفرت عن مقتل 29 شخصا ونفوق مايني الحيوانات كما دمرت أكثر 

من 2500 منزل وأتت على منطقة تعادل ثلث مساحة أملانيا تقريبا.
واستقبلت واليـــات فيكتوريا ونــيــو ســـاوث ويــلــز وكــويــنــزالنــد، األشــد 
تضررا من الجفاف وحرائق الغابات، املطر الغزيز بارتياح هذا األسبوع 

فيما ذكرت إدارات اإلطفاء أن األمطار لن تخمد الحرائق لكنها ستسهم 
بقدر وافر في احتوائها. وكتبت إدارة اإلطفاء في نيو ساوث ويلز على 
املقبلة«. وقال  األيــام  الجمعة »نأمل أن يستمر )املطر( في  تويتر امس 
املتوقع استمرار  الجوية فــي نيو ســاوث ويلز إن مــن  مكتب األرصـــاد 
العواصف الشديدة في الكثير من املناطق التي تجتاحها حرائق في نيو 
ســاوث ويلز وكوينزالند ومنها مناطق لم تشهد هطول أمطار غزيرة 
منذ أعوام مما يخفف على نحو طفيف الجفاف الذي تعاني منه الوالية 

منذ ثاثة أعوام.

األمطار تخفف حدة حرائق الغابات في أستراليا
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أسعار المعادن والعمالت

تمكن علماء في كلية الطب بجامعة 
»ستانفورد« األمريكية من تحديد 
أنـــواع رئيسية للشيخوخة،  أربــعــة 
حيث أن هناك أنواعا فردية منها، 
ــراء فـــي الــكــلــيــة خــال  ــبـ ــخـ وقـــــام الـ
ــوات بـــتـــســـجـــيـــل مــســتــوى  ــ ــنـ ــ 3 سـ
مـــــكـــــروبـــــات مـــعـــيـــنـــة وجــــزيــــئــــات 
بــيــولــوجــيــة )بــروتــيــنــات، والـــدهـــون 
لـــدى 106 أشــخــاص  واأليــــضــــات( 
أصحاء أعمارهم تتراوح بني 29-
75 سنة، وتابعوا كيف تتغير هذه 
املؤشرات مع الوقت، وأخذوا عينات 
من الــدم وإفــرازات األنــف واألمعاء، 
ــة. وقــد  ــيــ ــ ــات وراث ــ ــ ويــــجــــرون دراسـ
الباحثون 10343 جينا  استخدم 
ــــدم و722  ال بــروتــيــنــات  مــن  و306 
أيضا و6909 نوعا من املكروبات 
بمثابة مــؤشــرات، وبــنــاء على تلك 
البيانات وتحليلها ساعدهم ذلك 
أربــعــة طــرق بيولوجية  فــي تحديد 
الــجــســم وهـــي: أيضي  لشيخوخة 
)اضطراب عملية التمثيل الغذائي(، 
املناعة(، كبدي  مناعي )انخفاض 
)اضـــطـــراب عــمــل الــكــبــد(، وكــلــوي 

)مشكات في الكلى(. 
وأوضــح ميخائيل سنايدر رئيس 
الشيخوخة  نــوع  البحث إن  فــريــق 
ليس مــجــرد تسمية، ألنــه يساعد 
الــنــاس فــي الــتــركــيــز عــلــى الــعــوامــل 
الـــخـــطـــرة لــصــحــتــهــم الــشــخــصــيــة 
وفــهــم املــجــاالت الــتــي مــن املحتمل 
ــكــات  ـــ ـــ فـــيـــهـــا مــشـــ يــــواجــــهــــوا  أن 

مستقبا.

ــلـــن فـــريـــق بــحــثــي مـــن جــامــعــة  أعـ
مـــيـــســـوري األمـــيـــركـــيـــة اكــتــشــاف 
أقـــدم كــائــن حــي لــه قــنــاة هضمية 
ــاريــــخ بـــصـــحـــراء نـــيـــفـــادا  ــتــ ــ فــــي ال
األمـــيـــركـــيـــة، ونـــشـــرت نــتــائــج هــذا 
الكشف الــجــديــد فــي الــعــاشــر من 
بـــدوريـــة »نيتشر  الـــجـــاري  يــنــايــر 
ــز«. وحــــســــب  ــنــ ــيــ ــشــ ــكــ ــيــ ــنــ ــيــ ــومــ كــ
الــدراســة الــجــديــدة، فــإن عمر هذا 
ــكــائــن 550 مــلــيــون ســنــة، وهــو  ال
ــن فـــصـــيـــلـــة حـــيـــوانـــيـــة تــســمــى  ــ مـ
ــهـــرت فــــي نــهــايــة  الـــســـحـــابـــيـــات ظـ
العصر اإلديكاري، الذي امتد من 
635 إلى 541 مليون سنة مضت، 
وشــهــد املــرحــلــة الــســابــقــة لظهور 

صور الحياة التي نعرفها اآلن.
يـــجـــد عــلــمــاء  ــع أن  ــائــ ــشــ ــ ال ومــــــن 
السحابيات في مناطق  األحافير 
الــعــالــم، لكن املشكلة  متفرقة مــن 
كانت دائما في تحديد طبيعتها، 
وذلك ألن الحفريات الخاصة بتلك 
الكائنات لم تكن محفوظة بشكل 
جيد، وحتى لحظة ظهور الدراسة 
الباحثني  الجدل بني  الجديدة كان 
إذا كــانــت تابعة  بــشــأن  مستمرا 

لطائفة الاسعات أو الدوديات. 

4 أنواع رئيسية 
للشيخوخة

اكتشاف أقدم 
قناة هضمية 

في تاريخ األرض

YOM W LEILA :يوم وليلة
النـــوع: دراما 

الزمــن: 100 دقيقة
البطولة: خالد النبوي، أحمد الفيشاوي

اإلخراج: أيمن مكرم
R :التصنيف

DOLITTLE :دوليتل
النـــوع: دراما، كوميديا

الزمــن: 106 دقيقة 
البطولة: روبرت داوني جونيور، توم هوالند

اإلخراج: ستيفن غاغان

R :التصنيف

 PARASITE :الطفيلي
النـــوع: دراما، كوميديا

الزمــن: 132 دقيقة
البطولة: كنغ هو سونغ، سون كيون لي 

اإلخراج: بونغ جون هو
 R :التصنيف

BAD BOYS FOR LIFE :أوالد أشرار لألبد
النـــوع: أكشن، كوميديا

الزمــن: 123 دقيقة
البطولة: ويل سميث، مارتن لورانس
اإلخراج: عادل الحربي، بال الفاح

 R :التصنيف

 L.O.L :مفاجأة لول، الظهور في الشاشة الكبيرة
 SURPRISE ON THE BIG SCREEN

النــوع: رسوم متحركة
أصوات: تاهاني، ميكيل ميتشل

اإلخراج: جاريد هيلمان
 PG :التصنيف

A HIDDEN LIFE :حياة خفية
النـــوع: دراما، سيرة ذاتية

الزمــن:174 دقيقة
البطولة: أوغست ديهل، فاليري باشنر

اإلخـراج: تيرنس ماليك
 R :التصنيف

 FOODIVERSE :فودفيرسي
النــوع: رسوم متحركة

الزمـن: 83 دقيقة
اإلخراج: شني لياو

PG :التصنيف

األســــــــــبوع
السينما هذا

الالندمارك - املول - الرويال بالزا
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