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ــــدى الــتــقــديــر  ــارة مــ ــ ــزيــ ــ ــلـــك الــ عـــكـــســـت تـ
األمريكي والعاملي أيضا لجهود قطر 
ــلـــم واألمــــــــن الـــعـــاملـــيـــن،  ــفـــظ الـــسـ فــــي حـ
كــمــا حــقــقــت املــبــاحــثــات الـــتـــي أجـــراهـــا 
ســمــوه مــع الــرئــيــس األمــريــكــي دونــالــد 
تـــرامـــب وكـــبـــار املـــســـؤولـــن واملــشــّرعــن 
األمريكين، العديد من النتائج املهمة 
واالســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــي تــــاريــــخ الـــشـــراكـــة 
االســتــراتــيــجــيــة الــراســخــة بــن البلدين 
الصديقن، فقد بحث حضرة صاحب 
ــات الـــتـــعـــاون  ــب عـــــاقـــ ــ ــرامــ ــ الـــســـمـــو وتــ
الــثــنــائــي االســتــراتــيــجــي الــوطــيــدة بن 
الــبــلــديــن، وســبــل تنميتها وتــعــزيــزهــا، 
في مختلف املــجــاالت، كما بحثا خال 
الــذي عقد بالبيت األبيض أبرز  اللقاء 

املستجدات إقليميا ودوليا.

لقاءات وزارية

واســـتـــقـــبـــل حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 
أمير الباد املــفــدى، عــددا من الــوزراء 
فـــي الــحــكــومــة األمــيــركــيــة مـــن بينهم 
سعادة مايك بومبيو وزير الخارجية 
األمريكية وتــم اســتــعــراض العاقات 
الثنائية االستراتيجية بن البلدين 
الــشــراكــة بينهما في  وأوجــــه تــعــزيــز 
ــم تـــبـــادل  مــخــتــلــف املـــــجـــــاالت، كـــمـــا تــ
وجــهــات النظر حــول آخــر الــتــطــورات 
التي تشهدها املنطقة والعالم، سيما 
ــودان  ــ ــسـ ــ ــا والـ ــ ــوريـ ــ فــــي فــلــســطــن وسـ
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ــن، بـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ولـــيـــبـــيـــا والـ
ــان، مـــعـــربـــا  ــتــ ــانــــســ ــغــ الـــــوضـــــع فـــــي أفــ
ســعــادتــه فـــي هــــذا الـــشـــأن عـــن شــكــره 
لــســمــو األمـــيـــر عــلــى دور دولـــــة قطر 
املـــشـــهـــود ومــســاهــمــتــهــا فــــي إحــــال 
الــســام برعايتها للحوار األفغاني- 

األفغاني.
ــتـــون، مــســتــشــار  ــادة جــــون بـــولـ ــعــ وســ
ــقـــومـــي، وجـــــرى اســتــعــراض  األمـــــن الـ
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة االســتــراتــيــجــيــة 
باإلضافة إلى مناقشة أبرز التطورات 
اإلقليمية والدولية، سيما األوضــاع 

في ليبيا وسوريا والسودان.
وعــقــد حــضــرة صــاحــب الــســمــو أمير 
الباد املفدى، وسعادة الدكتور مارك 
تــــي إســـبـــيـــر وزيــــــر الــــدفــــاع بـــاإلنـــابـــة 
ــة  ــيــ ــكــ ــريــ بــــــالــــــواليــــــات املـــــتـــــحـــــدة األمــ
الــصــديــقــة، اجــتــمــاعــا بــمــبــنــى وزارة 
الدفاع )البنتاغون(، وبحث االجتماع 
عــاقــات الــتــعــاون االســتــراتــيــجــي بن 

الـــبـــلـــديـــن وســـبـــل تـــطـــويـــرهـــا، ســيــمــا 
فـــي املـــجـــاالت الــدفــاعــيــة والــعــســكــريــة 
واألمنية، كما تمت مناقشة تطورات 
األوضاع إقليميا ودوليا، وخصوصا 
الجهود املشتركة للبلدين في إرساء 

السام واالستقرار في املنطقة.

فرص تجارية

ــادة ويــلــبــر  ــعــ كـــمـــا اســتــقــبــل ســـمـــوه ســ
الــــواليــــات  فــــي  ــارة  ــجــ ــتــ الــ روس وزيـــــــر 
املــتــحــدة األمــريــكــيــة الــصــديــقــة والــوفــد 
ــنـــاولـــت املــقــابــلــة الــتــعــاون  املــــرافــــق، وتـ
القائم بن البلدين في مجاالت التجارة 
ــار واالقــــــتــــــصــــــاد، وفـــــرص  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ واالسـ
تــطــويــرهــا إلــــى آفــــاق أرحـــــب. وســعــادة 
ــر الـــطـــاقـــة بـــالـــواليـــات  ــ ــيـــري وزيــ ــــك بـ ريـ
املتحدة األمريكية الصديقة، وتم خال 
املــقــابــلــة اســتــعــراض عـــاقـــات الــتــعــاون 
االســتــراتــيــجــي املــشــتــرك بـــن الــبــلــديــن 
الــصــديــقــن سيما فــي مــجــاالت الطاقة 
ــثـــمـــار. وكــيــفــن مــكــلــيــنــن وزيـــر  ــتـ واالسـ
ــتـــعـــراض  ــنــــي، وجـــــــرى اسـ ــوطــ األمـــــــن الــ
الــعــاقــات الثنائية االستراتيجية بن 
ــال األمـــنـــي،  ــجـ الــبــلــديــن الســيــمــا فـــي املـ
تــنــمــيــتــهــا وتـــعـــزيـــزهـــا لتشمل  وســـبـــل 

ــره فــي  ــ ــويــ ــ ــطــ ــ األمــــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي وتــ
مــجــال تــعــاون الــبــلــديــن املــشــتــرك خــال 
ــــأس الـــعـــالـــم 2022،  اســـتـــضـــافـــة قـــطـــر كـ

وأمريكا 2026.
كــمــا اســتــقــبــل حــضــرة صــاحــب السمو 
ــادة جــيــنــا هــاســبــل مـــديـــرة وكــالــة  ســـعـ
ــة بـــالـــواليـــات  ــزيــ ــركــ ــارات املــ ــبــ ــخــ ــتــ االســ
املــتــحــدة األمــريــكــيــة الــصــديــقــة والــوفــد 
املرافق، وجرى خال املقابلة استعراض 
ــي  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــاون االســ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ عــــــاقــــــات ال
املــشــتــركــة بـــن الــبــلــديــن فـــي املـــجـــاالت 
ــيــــة وأوجـــــــــه تــــطــــويــــرهــــا، مــعــربــة  ــنــ األمــ
ســعــادتــهــا عـــن شــكــرهــا لــســمــو األمــيــر 
على دور دولة قطر في مجال مكافحة 
اإلرهـــــاب وتــعــاونــهــا املــشــتــرك فـــي هــذا 

الشأن مع الواليات املتحدة األمريكية.

مجلس الشيوخ

ــاءات حـــضـــرة صــاحــب  ــقــ كـــمـــا حــقــقــت لــ
الــتــي عقدها  ة  ــاء

ّ
املــثــمــرة والــبــن السمو 

مـــع عـــــدٍد مـــن لـــجـــان وأعــــضــــاء مجلس 
الــشــيــوخ واملــســؤولــن نقلة نــوعــيــة في 
العاقات الثنائية بن البلدين، وأكدت 
ــات بــــن الــبــلــديــن  ــعـــاقـ ــــوة ومـــتـــانـــة الـ قـ
الصديقن، وأبـــرزت دور قطر كحليف 

إستراتيجي موثوق به في املنطقة.
وتناول اجتماع سموه مع السيناتور 
جــيــم انـــهـــوف رئـــيـــس لــجــنــة الــخــدمــات 
الــشــيــوخ األمــريــكــي،  املسلحة بمجلس 
ــاك  ــاتـــور جـ ــنـ ــيـ واعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة الـــسـ
ــور مــــايــــك راونــــــــــدز،  ــاتــ ــنــ ــيــ ــســ ريــــــــد، والــ
والسيناتور انغس كينغ، والسيناتور 
ــاتــــور ديـــفـــيـــد  ــنــ ــيــ ريـــــــك ســـــكـــــوت، والــــســ
بيردوا، والسيناتور مارشا باكبيرن، 
والـــســـيـــنـــاتـــور ريـــتـــشـــارد بــلــومــنــثــال - 
الــجــهــود املشتركة   - تــنــاول االجــتــمــاع 
فـــي مــكــافــحــة اإلرهــــــاب وتــمــويــلــه، وقــد 
ــاء الــلــجــنــة عــلــى دور قطر  اثـــنـــى أعـــضـ
فـــي هـــذا املـــجـــال، مــعــربــن عـــن شكرهم 
ــة  ــ ــة دولــ ــعــ ــلــــى تــــوســ ــر عــ ــ ــيــ ــ لـــســـمـــو األمــ
قــطــر لــقــاعــدة الــعــديــد الــجــويــة، وكــذلــك 
عــلــى اســتــضــافــتــهــا مـــزيـــدا مـــن الــقــوات 

األمريكية.
ــادة  ــ ــعـ ــ واســــــتــــــعــــــرض ســــــمــــــوه مـــــــع سـ
الــســيــنــاتــور لــيــنــدســي غـــراهـــام عضو 
مجلس الشيوخ بالكونغرس عاقات 
الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون االســتــراتــيــجــي 
ــة قـــطـــر والـــــواليـــــات املــتــحــدة  ــ بــــن دولــ
األمــــريــــكــــيــــة ومــــــجــــــاالت تـــطـــويـــرهـــا، 
بــاإلضــافــة إلـــى عـــدد مــن املــوضــوعــات 

ذات االهتمام املتبادل.

تعزيز األمن

كـــمـــا اجـــتـــمـــع صــــاحــــب الـــســـمـــو بــمــقــر 
الكونغرس في العاصمة واشنطن دي 
ســي مــع السيناتور جيم ريــش رئيس 
الــخــارجــيــة بمجلس  الـــعـــاقـــات  لــجــنــة 
الــشــيــوخ األمــريــكــي، والسيناتور بوب 
ــيــــس، بــحــضــور  ــرئــ مـــيـــنـــنـــديـــز نــــائــــب الــ
ــة مـــــن بــيــنــهــم  ــنـ ــجـ ــلـ مـــعـــظـــم أعـــــضـــــاء الـ
الــســيــنــاتــور مــت رومــنــي، والسيناتور 
تـــيـــد كـــــــــروز، والــــســــيــــنــــاتــــور لــيــنــدســي 
غـــراهـــام، والــســيــنــاتــور روب بــورتــمــان، 
والسيناتور ماركو روبيو، والسيناتور 
بن كـــاردن، والسيناتور جن شاهن، 
يـــودال، والسيناتور  والسيناتور تــوم 
ــنـــاتـــور رون  ــيـ ــســــون، والـــسـ ــزكــ جـــــون ايــ
جــــونــــســــون، والــــســــيــــنــــاتــــور تـــيـــم كـــن، 
والسيناتور جون باراسو، والسيناتور 
ــاتـــور تـــود  ــنـ ــيـ جـــيـــف مـــيـــركـــيـــلـــي، والـــسـ
يـــونـــغ، والـــســـيـــنـــاتـــور ادوارد مـــاركـــي، 
الثنائية  الــعــاقــات  وتــنــاول االجــتــمــاع 
االستراتيجية بن دولة قطر والواليات 
املـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة الــصــديــقــة وآفــــاق 

تطويرها في مختلف املجاالت.
واجتمع صاحب السمو خــال زيارته 
إلى الواليات املتحدة مع سعادة النائب 
آدم شيف رئــيــس لجنة االســتــخــبــارات 
بــمــجــلــس الـــنـــواب األمـــريـــكـــي، وســعــادة 
الـــنـــائـــب ديــــفــــن نـــونـــيـــز نــــائــــب رئــيــس 
ــاء، وجـــرى  ــدد مـــن األعــــضــ ــ الــلــجــنــة، وعـ
خـــال االجــتــمــاع اســتــعــراض الــعــاقــات 
الــثــنــائــيــة االســتــراتــيــجــيــة بــن البلدين 
السيما في املــجــاالت األمنية والفرص 

املتعلقة بتعزيزها وتطويرها.
ــع ســـعـــادة  ــمـــع ســـمـــوه أيـــضـــا مــ ــتـ واجـ
الــنــائــب إلـــيـــوت إنــجــيــل رئــيــس لجنة 
الــشــؤون الــخــارجــيــة بمجلس الــنــواب 
األمـــــريـــــكـــــي، وســــــعــــــادة الــــنــــائــــب جــو 
ويـــــلـــــســـــون نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة، 
وســعــادة النائب تيد دويــتــش رئيس 
ــة الــــفــــرعــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لــلــجــنــة  ــنـ ــلـــجـ الـ
الــخــارجــيــة املعنية بالشرق  الــشــؤون 
ــا، ونــائــبــه  ــيـ ــقـ ــال أفـــريـ ــمــ األوســـــــط وشــ
ســعــادة النائب مايك مــكــال، وسعادة 
الـــنـــائـــب ســـتـــيـــف شـــابـــيـــت، وســــعــــادة 
ــــب بـــــــــراد شـــــيـــــرمـــــان. وتـــــنـــــاول  ــائـ ــ ــنـ ــ الـ
االجتماع عاقات الصداقة والتعاون 
االستراتيجي وآفــاق االرتــقــاء بها في 
مختلف املجاالت في إطار االتفاقيات 

املوقعة بن البلدين.

الــتــرحــاب الكبير بــحــضــرة صــاحــب الــســمــو ووفـــده 
املرافق في أمريكا، وجد صداه في التناول الواسع 
الــزيــارة املثمرة لصاحب  للصحف األمريكية لهذه 
الــســمــو. فــبــعــد أن احــتــفــت بـــه الـــرئـــاســـة األمــريــكــيــة 
وأشـــادت بجهوده وحكمته، مضت كــل املؤسسات 
الرسمية والشعبية األمريكية على ذات النهج، وهي 
تحتفي بصاحب السمو، وتتقاطر الوفود الرسمية 
ملقر إقامة صاحب السمو، لبحث تطوير العاقات 

الوطيدة.
وخــصــصــت وســائــل اإلعــــام والــصــحــف األمــريــكــيــة، 
مــســاحــات مــن صفحاتها ونــشــراتــهــا لــلــحــديــث عن 
القمة القطرية األميركية، والــذي أكد فيه الجانبان 
على عمق العاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع 
بــــن الـــبـــلـــديـــن، واســـتـــعـــرضـــت صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك 
تــايــمــز حــفــاوة االســتــقــبــال الــتــي حــظــي بــهــا حضرة 
صــاحــب الــســمــو فــي واشــنــطــن، ونــوهــت الصحيفة 
بأن استقبال الرئيس ترامب لسمو األمير، بحضور 
حوالي 40 من رجال األعمال، في »الغرفة النقدية« 
بوزارة الخزانة األمريكية يدل على رغبته في العمل 
مـــع واحـــــدة مـــن أغــنــى الـــــدول فـــي الــعــالــم، وتــوطــيــد 

العاقات األمريكية مع دولة قطر.
وذكــــــرت وول ســتــريــت جــــورنــــال أن قــطــر حــافــظــت 
على عاقة وثيقة مع الواليات املتحدة بالرغم من 
الحصار... كما أشارت إلى أن املسؤولن األمريكين 
ــن الــنــاحــيــة  يــعــتــبــرون دولـــــة قــطــر مــهــمــة لــلــغــايــة مـ

االستراتيجية واالقتصادية، ولذلك ال يمكن عزلها.. 
مضيفة أن إدارة الرئيس ترامب عملت على إصاح 
العاقات بــن حلفائها الــعــرب، والــتــي تــأثــرت عقب 
األزمة الخليجية، بينما قامت قطر بتعزيز نفسها 

عسكريًا ودعمت عاقاتها مع الواليات املتحدة.
وركزت »واشنطن بوست« على تصريحات الرئيس 
تــرامــب الــتــي قـــال فيها إن اســتــضــافــة ســمــو األمــيــر 
بــأنــه »قائد  »شـــرف عظيم«، ووصــفــه كــذلــك لسموه 
حــقــيــقــي يــحــظــى بــاحــتــرام كــبــيــر فـــي جـــزء مــهــم من 
العالم«. وتطرقت الصحيفة الى تصريحات ترامب 
الــعــاقــات بــن البلدين وخــاصــة االقتصادية  حــول 
مــنــهــا وبــــاألخــــص مـــا قـــالـــه الـــرئـــيـــس تـــرامـــب حــول 
االستثمارات التي تقوم بها دولة قطر في الواليات 
املتحدة، والتي تؤكد على مدى ثقة القيادة القطرية 

في االقتصاد األمريكي.
وذكـــرت وكــالــة أسوشيتد بــرس أن الرئيس ترامب 
استقبل حضرة صاحب السمو بـ »ترحيب حار« في 
البيت األبيض، في وقت يتواصل فيه »صدع مرير« 
بن دولة قطر وحلفاء آخرين للواليات املتحدة في 
منطقة الــخــلــيــج، ووســـط تــصــاعــد الــتــوتــرات أيضا 
بن الواليات املتحدة وإيــران. وأضافت أن الرئيس 
تــرامــب أكـــد عــلــى الــشــراكــة الــعــســكــريــة املــمــيــزة التي 
ــات املـــتـــحـــدة، كــمــا نــوهــت  ــواليــ تــجــمــع بـــن قــطــر والــ
بــاالســتــثــمــارات الــكــبــيــرة الــتــي تــقــوم بــهــا قــطــر في 

الواليات املتحدة.

وفــي الــخــتــام.. ومــن خــال هــذا الــرصــد السريع لــلــزيــارة نجد أن الــزيــارة الرسمّية 

لــحــضــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـــبـــاد املـــفـــدى، 

إلـــى الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة، واملــبــاحــثــات الــتــي أجــراهــا ســمــوه مــع الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب وكبار املسؤولن واملشّرعن األمريكين، حققت العديد 

من النتائج املهمة واالستثنائية في تاريخ الشراكة االستراتيجية الراسخة بن 

الــذي أكــد عمق العاقات القطرية األمريكية ومتانتها  البلدين الصديقن، األمــر 

وثــقــة أمــريــكــا فــي قــطــر كــشــريــك مــوثــوق ومــهــم فــي املــنــطــقــة.. ويــمــكــن اســتــخــاص 

أو تلخيص عـــدد مــن الــنــقــاط املــهــمــة لـــزيـــارة ســمــو األمــيــر إلـــى واشــنــطــن.. وهــي:

نتائج مهمة للقمة                   القطرية األمريكية

قطــر شريـك موثـوق ومهم        في المنطقة ألمريكا والعالم
تكتسب زيارة حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى، أهميتها من 
النتائج التي تحققت عبر االتفاقات والتفاهمات التي أعلنت عن شراكة 
إستراتيجية جديدة وراسخة، تهدف لتطوير التعاون اإلستراتيجي 
القائم بني البلدين في مختلف املــجــاالت وتــبــادل اآلراء حــول أبرز 
املستجدات في املنطقة والعالم، وأكدت الزيارة التاريخّية ولقاءات 
صاحب السمو مع الرئيس دونالد ترامب وكبار املسؤولني بــاإلدارة 
األمريكية وأعضاء الكونجرس، أن العالقات القطرية األمريكية عالقات 
مؤسساتية راسخة قائمة على املؤسسات والتشاور الدائم واالحترام 
املتبادل وخدمة املصالح املشتركة لشعبي البلدين، وأثبتت الزيارة، 
فشل حمالت دول الحصار ضد قطر والتي استهدفت ضرب عالقات 

الدوحة وواشنطن.

أكــــد حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حمد 
آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد املــفــدى، أهمية الــزيــارة الرسمية 
لــلــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة والــتــي اســتــغــرقــت أربــعــة 
ت حدثا هاما في تاريخ 

ّ
أيــام، معتبرا سموه أنها شكل

الصداقة والشراكة بن البلدين، وقال سموه في تغريدة 
له على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«: اختتمنا 
الــيــوم زيــــارة إلـــى الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة ســررنــا 
ت 

ّ
فيها بلقاء أصدقائنا في واشنطن. هذه الزيارة شكل

حدثا هاما في تاريخ الصداقة والشراكة بن بلدينا.
وكــان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير الباد املفدى، غــادر العاصمة واشنطن دي 
سي بحفظ الله ورعايته فجر أمس بعد زيارة رسمية 
لــلــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة اســتــغــرقــت أربـــعـــة أيـــام. 
وبعث حضرة صاحب السمو أمير الباد املفدى ببرقية 
إلـــى فــخــامــة الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب رئــيــس الــواليــات 
املتحدة األمريكية الصديقة، أعرب فيها سموه عن بالغ 

شكره وتقديره ملا قوبل به والــوفــد املــرافــق من حفاوة 
وحــســن استقبال، معربا عــن سعادته بمباحثاته مع 
فخامته وكبار املسؤولن، والتي أتاحت فرصة تبادل 
وجهات النظر حــول أهــم القضايا اإلقليمية والدولية 
ذات االهــــتــــمــــام املــــشــــتــــرك، كـــمـــا ســـاهـــمـــت فــــي تــوطــيــد 
العاقات الثنائية والشراكة االستراتيجية القائمة بن 
املــجــاالت، ملــا فيه خير ومصلحة  البلدين فــي مختلف 

الشعبن الصديقن.

صاحب السمو يبعث برقية شكر إلى الرئيس األمريكي

األمير: الزيارة أتاحت فرصة تبادل وجهات النظر 
حول أهم القضايا المشتركة

 تجاوز األزمة الخليجية وهزيمة لمخططات 
عزل قطر عن حلفائها االستراتيجيين

 مرحلة جديدة من التعاون اإلستراتيجي 
والرؤية المشتركة

 تصور جديد للتطورات اإلقليمية والدولية 
والملفات الشائكة 

- تدشن مرحلة جديدة من التعاون اإلستراتيجي والرؤية املشتركة

ــة ومـــتـــانـــتـــهـــا ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــة -األمـ ــريــ ــطــ ــقــ ــق الـــــعـــــاقـــــات الــ ــمــ ــد عــ ــيــ ــأكــ - تــ

ــكــــا فـــــي قــــطــــر كــــشــــريــــك مـــــوثـــــوق ومــــهــــم فـــــي املــنــطــقــة ــريــ - ثــــقــــة أمــ

- رسم تصور جديد للتطورات اإلقليمية والدولية وامللفات الشائكة 

الــــــثــــــنــــــائــــــيــــــة  لــــــــلــــــــعــــــــاقــــــــات  قــــــــــــاعــــــــــــدة صـــــــلـــــــبـــــــة  تــــــــأســــــــيــــــــس   -

ــــاالت عــــــدة ومــهــمــة ــــجـ ــــي مـ ــات فـ ــيــ ــاقــ ــفــ ــــن االتــ -  تـــوقـــيـــع الــــعــــديــــد مـ

تجاوز األزمة الخليجية وفشل مخطط العزل .. بين أهم النتائج

اهتمام إعالمي واسع.. وتصور جديد للملفات الشائكة

تأسيس قاعدة صلبة للعالقات الثنائية
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ــارة  ــزيــ اعـــتـــبـــر مـــراقـــبـــون ومـــحـــلـــلـــون الــ
الرسمية التي قام بها حضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
أمــيــر الــبــاد املــفــدى، لــلــواليــات املتحدة 
األمريكية والتي استغرقت أربعة أيام، 
نــقــطــة تـــحـــول تــاريــخــيــة فـــي الــعــاقــات 
االقــتــصــاديــة بــن الـــدوحـــة وواشــنــطــن، 
وهـــو مـــا عــكــســتــه االتــفــاقــيــات الــتــي تم 
ــارة، ومــن  ــزيــ تــوقــيــعــهــا عــلــى هــامــش الــ
بينها شراء الخطوط الجوية القطرية 
ــن بـــويـــنـــغ  ــ ــن مــ ــمــــس طــــــائــــــرات شــــحــ خــ
بــطــراز 777، والــتــزام الخطوط الجوية 
القطرية بشراء طائرة كبيرة املقصورة 
ــيـــران،  ــلـــطـ ـــن شــــركــــة غـــلـــف ســـتـــريـــم لـ مــ
واتفاقية بن شركة شيفرون فيليبس 
للكيماويات ذ.م.م وشركة قطر للبترول 
ملواصلة تطوير وبناء وتشغيل مجمع 
للبتروكيماويات فــي قــطــر، باإلضافة 
الــقــطــريــة  الـــــدفـــــاع  الـــــتـــــزام وزارة  ــى  ــ إلــ
ــمـــة NASAM مــــن شــركــة  أنـــظـ بــــشــــراء 
ورايثيون وأنظمة باتريوت، واختيار 
 GE الخطوط الجوية القطرية ملحركات
وخدماتها لتشغيل طائرات 787 و777.
ولـــعـــل مـــا قـــالـــه الـــرئـــيـــس تـــرامـــب حــول 
ــقـــوم بـــهـــا دولــــة  ــتـــي تـ االســـتـــثـــمـــارات الـ
الــواليــات املتحدة، تؤكد مدى  قطر في 
ــيـــادة الــقــطــريــة فـــي االقــتــصــاد  ــقـ ثــقــة الـ
األمــريــكــي، والــصــفــقــات الــتــجــاريــة التي 
وقــعــتــهــا الــحــكــومــة الــقــطــريــة مـــع عــدة 
شـــركـــات أمـــريـــكـــيـــة، قــــال عــنــهــا تــرامــب 
ــي »خـــلـــق الـــكـــثـــيـــر مــن  إنـــهـــا تـــســـاهـــم فــ
الــوظــائــف« فــي أمــريــكــا، وبــالــتــالــي تدر 
ــلـــى الـــشـــركـــات  الـــكـــثـــيـــر مــــن األربـــــــــاح عـ
األمريكية واقتصاد بــاده.. موضحن 
أن زيارة سمو األمير للواليات املتحدة 
تأتي في وقت يتعن فيه على الرئيس 
ــة فــي  ــمـ تــــرامــــب اتــــخــــاذ قــــــــــرارات حـــاسـ

ــــط. وفـــي نــفــس الــســيــاق،  الـــشـــرق األوســ
أكــــد عــــدد مـــن املــحــلــلــن االقــتــصــاديــن 
األميركين أن عقد شراء طائرات بوينغ 
الــطــائــرات  نــافــذة جــديــدة لشركة  يفتح 

األمريكية العماقة.
وفــــــــــــي املـــــــقـــــــابـــــــل اســـــــتـــــــعـــــــرض ســـمـــو 
ــدى خــــــال اجـــتـــمـــاعـــه مــع  ــ ــفـ ــ ــر املـ ــ ــيـ ــ األمـ
فــخــامــة الــرئــيــس األمـــريـــكـــي الــعــاقــات 

االقتصادية بن البلدين، مشيرا إلى أن 
قيمة الشراكة االقتصادية املتبادلة بن 
البلدين تفوق حاليا 185 مليار دوالر، 
معبرا سموه عن رغبته في مضاعفته 

لثقته في االقتصاد األمريكي.
ــا مـــن  ــهــ ــتــ ــيــ ــمــ ــب الـــــــــزيـــــــــارة أهــ ــســ ــتــ ــكــ وتــ
الــنــتــائــج الــتــي تحققت عــبــر االتــفــاقــات 
ــمــــات الــــتــــي دشــــنــــت شــــراكــــة  ــاهــ ــفــ ــتــ والــ

إستراتيجية راســخــة، تــهــدف لتطوير 
ــم بــن  ــائـ ــقـ الــــتــــعــــاون اإلســـتـــراتـــيـــجـــي الـ
البلدين فــي مختلف املــجــاالت وتبادل 
اآلراء حول أبرز املستجدات في املنطقة 

والعالم.
مـــن بـــن الــنــتــائــج املــهــمــة لـــزيـــارة سمو 
األمير تأسيس قاعدة صلبة للعاقات 
الثنائية مــن خـــال تــوقــيــع الــعــديــد من 

االتــفــاقــيــات فـــي الــكــثــيــر مـــن املـــجـــاالت، 
كــالــطــاقــة والــطــيــران والـــدفـــاع، وحققت 
الـــزيـــارة عــلــى أرض الــواقــع الــعــديــد من 
الـــنـــتـــائـــج املـــهـــمـــة فــــي تــــاريــــخ الـــشـــراكـــة 
االستراتيجية بن البلدين، األمر الذي 
أكــد عمق العاقات القطرية األمريكية 
ومتانتها وثقة أمريكا في قطر كشريك 
مــــوثــــوق ومـــهـــم فــــي املـــنـــطـــقـــة، وال تــقــل 
الـــتـــي تحققت  املـــكـــاســـب االقـــتـــصـــاديـــة 
الــزيــارة عــن املكاسب السياسية  خــال 
ــة، حــــيــــث أثــــمــــرت  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ مــــــن حــــيــــث األهــ
الزيارة عن تعزيز التعاون الثنائي في 
الــدفــاع والطاقة  قــطــاعــات حــيــوّيــة مثل 

واالستثمار والنقل الجوي.
كما أن استقبال الرئيس ترامب لسمو 
األمــيــر، بحضور حــوالــي 40 مــن رجــال 
األعــمــال، فــي »الغرفة النقدية« بــوزارة 
الخزانة األمريكية يدل على رغبته في 
العمل مــع واحـــدة مــن أغــنــى الـــدول في 
الــعــالــم، وتــوطــيــد الــعــاقــات األمــريــكــيــة 
مــع دولـــة قــطــر، فــمــوقــع املــأدبــة »تكريم 
مناسب للشراكة االقتصادية واألمنية 
بن بلدينا«.. كما أن االستثمارات التي 
تقوم بها قطر حظيت بتقدير كبير في 

الواليات املتحدة.
وعلى الرغم من أن مجاالت التعاون بن 
الــجــانــبــن الــقــطــري واألمــريــكــي تغطي 
الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة 
ــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــريــــة واألمـ ــكــ ــعــــســ والــ
وغيرها، فإن زيارة سمو األمير املفدى 
لــواشــنــطــن اعــتــبــرهــا املــراقــبــون فرصة 
مناسبة الستعراض ما تم إنجازه وما 
تحقق فــي هـــذا املــضــمــار خـــال الفترة 
املــاضــيــة، ومــا يتطلع إلــيــه املــســؤولــون 
بالبلدين من فتح آفاق جديدة للتعاون 
واملـــــــشـــــــاركـــــــات اإلســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــن 
الدولتن، وبما يوفر املزيد من الفرص 
ــافـــع املــشــتــركــة لــلــبــلــديــن  ــنـ املـــثـــمـــرة واملـ

وشعبيهما الصديقن.

يــعــزز تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بـــن شــركــة قــطــر لــلــبــتــرول 
وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات األمريكية 
لتطوير مجمع عاملي للبتروكيماويات في منطقة 
ســاحــل الــخــلــيــج بـــالـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة، 
محفظة قطر للبترول الدولية في الواليات املتحدة 
الــتــي تعتبر أحـــد مــحــاور الــنــمــو األســاســي لقطر 
ــدة  ــ ــتـــي تــتــمــيــز بـــفـــرص كــبــيــرة وواعـ لــلــبــتــرول والـ
وتعتبر االتــفــاقــيــة الــثــانــيــة مــن نــوعــهــا مــع شركة 
شـــيـــفـــرون فــيــلــيــبــس خــــال أســـبـــوعـــن، وســتــعــمــل 
االتــفــاقــيــة مــن الــشــراكــة الــقــويــة بــن قــطــر للبترول 
وشيفرون فيليبس، خاصة وأن هذا املشروع املهم 
املــتــزايــد، وفي  الــعــاملــي  سيسهم فــي تلبية الطلب 
نفس الوقت، سيشكل دعما جديدا إلستراتيجية 
قطر للبترول للنمو العاملي والتي شهدت الكثير 
ــرا فــــي نـــشـــاطـــات الــتــنــقــيــب  ــتــــطــــورات مــــؤخــ مــــن الــ
واالســـتـــكـــشـــاف وصـــنـــاعـــة الــبــتــروكــيــمــاويــات في 

العديد من البلدان حول العالم.
ــارك لــيــجــر، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــ ــادة مـ ــهـ ولـــعـــل شـ
لــشــركــة شــيــفــرون فــيــلــيــبــس لــلــكــيــمــاويــات، تأكيد 
ملكانة قطر للبترول عامليا، إذ قال »إن قطر للبترول 
شــريــك مــمــيــز لــنــا فــي صــنــاعــة الــبــتــروكــيــمــاويــات، 
ونــتــطــلــع إلـــــى تـــوســـيـــع عـــاقـــاتـــنـــا فــــي الــــواليــــات 
املتحدة من خال سعينا املشترك لتطوير مجمع 
بتروكيماوي جديد على ساحل خليج الواليات 
املــتــحــدة.. إن قــوة قطر للبترول املالية والتزامها 
بــالــســامــة كقيمة أســاســيــة، إضــافــة إلـــى اإليــمــان 
ــتـــرك بــإســتــراتــيــجــيــتــنــا فــــي بـــنـــاء مــنــشــآتــنــا  املـــشـ
املــواد األولــيــة، تجعل هذه  بمناطق تتميز بوفرة 

العاقة أكثر متانة«.
ومن املتوقع أن يتم منح عقد التصاميم الهندسية 
للمشروع في الربع األول من عام 2021، بحيث يتم 
إنجازه والبدء بتشغيله في عام 2024. وسيضم 
مــشــروع »ســاحــل الخليج األمــريــكــي للكيماويات 
إنــتــاج سنوية  2« وحـــدة لتكسير اإليــثــان بــطــاقــة 
تبلغ مليوني طن من اإليثيلن، وهو ما يجعلها 

أكبر الوحدات من نوعها في العالم، كما سيشتمل 
على وحدتن إلنتاج البولي إيثيلن عالي الكثافة 
بــطــاقــة إنــتــاجــيــة ســنــويــة تــبــلــغ مــلــيــون طـــن لكل 
منهما. وسينتج املصنع في األســاس الباستيك 

الصلب الذي يستخدم في صناعة أشياء كثيرة. 
وســيــتــم بـــنـــاء املــجــمــع بــتــكــلــفــة تـــقـــدر بـــحـــوالـــي 8 
مليارات دوالر أمريكي في إحــدى مناطق ساحل 
ــــات املـــتـــحـــدة بـــالـــقـــرب مــــن مـــصـــادر  ــــواليـ خــلــيــج الـ
إمــــــــــدادات غـــــاز اإليــــثــــان الــــوفــــيــــرة الـــتـــي تــنــتــجــهــا 
الــغــاز الصخري األمريكية، بما فــي ذلك  أحـــواض 

الحوض البيرميان املعروف بغزارة اإلنتاج.
وبحسب االتفاقية، ستمتلك قطر للبترول حصة 
تــبــلــغ %49 مـــن املـــشـــروع بــيــنــمــا ســتــمــتــلــك شــركــة 
شيفرون فيليبس للكيماويات حصة تبلغ 51%، 

وستقوم بتوفير اإلشــراف على املشروع وبــإدارة 
املجمع.

وفــــي الــشــهــر املــــاضــــي، أعــلــنــت الـــشـــركـــتـــان أنــهــمــا 
ســتــبــنــيــان مــصــنــعــا لــلــبــتــروكــيــمــاويــات شــمــالــي 
الــدوحــة في مدينة راس لفان الصناعية، على أن 

يبدأ التشغيل بحلول 2025.
 وفي فبراير أعلنت قطر للبترول وإكسون موبيل 
ــشــــروع يــتــكــلــف عــشــرة  عــــن اســـتـــثـــمـــارهـــمـــا فــــي مــ
مــلــيــارات دوالر لــتــوســعــة مــحــطــة لــتــصــديــر الــغــاز 
الطبيعي املسال في تكساس، مع تسابق الشركات 

لتلبية احتياجات الطلب العاملي على الوقود. 
وكــانــت قطر للبترول قــد أعلنت فــي 24 يونيو 
اخــتــيــار شــركــة شــيــفــرون فيليبس للكيماويات 
األمــريــكــيــة شــريــكــا فـــي مـــشـــروع بــنــاء وتــطــويــر 

مجمع جديد للبتروكيماويات في مدينة راس 
لــفــان الصناعية يشمل وحـــدة لتكسير اإليــثــان 
ألــف  إنــتــاج ســنــويــة تبلغ مليونا و900  بــطــاقــة 
طن من اإليثيلن، مما يجعلها أكبر وحــدة من 
نوعها في الشرق األوســط ومــن أكبر الوحدات 

في العالم.
املــشــروع عــلــى وحــدتــن إلنــتــاج البولي  ويشتمل 
إيــثــيــلــن عـــالـــي الــكــثــافــة بــطــاقــة إنــتــاجــيــة عــالــيــة، 
وهــو ما سيرفع طاقة قطر اإلنتاجية من البولي 
الــربــع األخــيــر مــن عام  إيثيلن بنسبة 82 بحلول 
2025. وسيتم بناء املشروع وفقا ألعلى املعايير 
إيـــاء األهمية  وبــاســتــخــدام أحـــدث التقنيات، مــع 

القصوى للسامة واملوثوقية والبيئة.
املــقــرر أن يبدأ العمل قريبا على التصاميم  ومــن 
الــبــتــروكــيــمــاويــات، بحيث يتم  الهندسية ملجمع 
فـــي عـــام 2025. جــديــر  إنـــجـــازه والـــبـــدء بتشغيله 
ــة نــفــط  ــسـ ــــي مـــؤسـ ــرول هـ ــتـ ــبـ ــلـ ــر لـ ــطـ بــــالــــذكــــر أن قـ
وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير 
واستغال وتنمية مــوارد النفط والغاز في دولة 

قطر على املدى البعيد.
وأعــلــنــت شـــركـــة قــطــر لــلــبــتــرول فـــي وقــــت ســابــق، 
ــل  عـــزمـــهـــا اســـتـــثـــمـــار 20 مـــلـــيـــار دوالر عـــلـــى األقــ
بــالــواليــات املــتــحــدة عــلــى مـــدى الــســنــوات القليلة 
املقبلة، كما خصصت الخطوط الجوية القطرية 
نــحــو 92 مــلــيــار دوالر لــدعــم االقــتــصــاد األمــريــكــي 
مــن خــال شـــراء 332 طــائــرة أمريكية الصنع بما 
أســـهـــم بــتــوفــيــر أكـــثـــر مـــن 527 ألــــف فـــرصـــة عــمــل. 
وأعلن جهاز قطر لاستثمار ومجموعة دوغاس 
إيميت األمريكية مؤخرا االستحواذ على مشروع 
جليندون - املجمع السكني في ويستوود بوالية 
كاليفورنيا األمريكية بقيمة 365 مليون دوالر، 
ويـــأتـــي هــــذا االســـتـــحـــواذ تــمــاشــيــا مـــع مـــا أعــلــنــه 
الجهاز مسبقًا عن عزمه ضخ استثمارات بقيمة 
45 مليار دوالر في جميع أنحاء الواليات املتحدة 

خال األعوام املقبلة.

تقدمت الخطوط الجوية القطرية بطلب لشراء 
18 طائرة جديدة من جلفستريم، خال مراسم 
ــة أقـــيـــمـــت فــــي الـــبـــيـــت األبــــيــــض، وتــبــلــغ  خـــاصـ
قــيــمــة طــلــب الـــشـــراء مــلــيــار دوالر لـــ 14 طــائــرة 
جلفستريم G650ER و4 طــائــرات جلفستريم 
G500، حيث ستنضم هذه الطائرات الجديدة 
إلــى أســطــول القطرية لطائرات رجــال األعمال 
ــرات G650ER و4  ــائــ الـــــذي يــضــم حــالــيــًا 6 طــ

.G500 طائرات
وتــســاهــم االتــفــاقــيــة فــي تــعــزيــز نــمــو القطرية 
ــم الــــطــــائــــرات  ــال، قـــسـ ــ ــمــ ــ ــرات رجـــــــال األعــ ــائــ ــطــ لــ
الــخــاصــة فــي املــجــمــوعــة، وفـــي إتــاحــة الفرصة 
لــلــســيــر نــحــو تــحــقــيــق املـــزيـــد مـــن الــنــجــاحــات، 
وستمكن الطائرات الجديدة من تقديم خدمات 

راقية إلى املزيد من املسافرين عامليًا.
وبـــدأت الــشــراكــة بــن القطرية لــطــائــرات رجــال 

أكــتــوبــر لعام  األعـــمـــال وجلفستريم فــي شــهــر 
2014، عندما تم اإلعــان أن القطرية لطائرات 
رجــال األعمال ستصبح املشغل العاملي األول 
لطائرات G500 الجديدة، وذلك ضمن اتفاقية 
 ،G650ER اشتملت أيضًا على شــراء طــائــرات
ــك الـــوقـــت، زادت الــقــطــريــة لــطــائــرات  ومـــنـــذ ذلــ
رجــال األعمال من طلبات الشراء لطائرات من 
جلفستريم، ويأتي طلب الشراء الجديد الذي 
تبلغ قيمته أكثر من مليار دوالر أمريكي ضمن 
جــهــود الــشــركــة لتمكن املــزيــد مــن املــســافــريــن 

عامليًا من تجربة طائرات جلفستريم الراقية.
ــرات  ــائـ ــامــــت جــلــفــســتــريــم بــتــســلــيــم ســــت طـ وقــ
إلــى القطرية   G500 وأربـــع طــائــرات G650ER
لطائرات رجال األعمال، بما في ذلك تسليم أول 
طائرتن فــي العالم مــن طــراز G500 فــي شهر 

ديسمبر 2018.

تـــعـــد الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة ســـــــادس أكــــبــــر شــريــك 
تجاري لدولة قطر، وبلغ حجم التبادل التجاري 
بــن الــدولــتــن مــا يــقــارب 6 مــلــيــارات دوالر العام 
الــســوق القطري 650 شركة  املــاضــي، وتعمل فــي 
أمــريــكــيــة، مــنــهــا 117 شــركــة بــــرأس مـــال أمــريــكــي 
مائة باملائة و55 شركة تعمل تحت مظلة مركز 
ــــوال  ــــرؤوس أمـ ــ ــاقـــي شــــركــــات بـ ــبـ قـــطـــر لـــلـــمـــال والـ
مـــشـــتـــركـــة.. ويـــوجـــد بـــدولـــة قــطــر مـــا يـــقـــارب 15 
ألــف مــواطــن أمريكي، منهم حــوالــي خمسة آالف 
يعملون فــي وظــائــف تتطلب كــفــاءات ومــهــارات 

عالية وذلك ضمن القطاع الخاص.
ويشمل التعاون بن البلدين القطاع التعليمي 
فــروعــا ملجموعة  أيــضــًا، حــيــث تستضيف قــطــر 
ــتـــي تــحــتــل  ــيـــة، الـ ــكـ ــى الـــجـــامـــعـــات األمـــريـ ــ مــــن أرقــ
الصف األول في قوائم الجامعات الدولية، وهي 
جامعات وايل كورنيل للطب، وتكساس، ونورث 
ــتـــاون،  ويـــســـتـــرن، وكــارنــيــجــي مـــيـــلـــون، وجـــورجـ
وفرجينيا كومنولث، وهناك أكثر من 1200 طالب 
قطري يدرسون حاليا في مختلف التخصصات 

والدرجات العلمية بالجامعات األمريكية.

ــة الـــــشـــــراء الــتــي  ــيـ ــاقـ ــفـ ــر مـــحـــلـــلـــون أن اتـ ــبـ ــتـ اعـ
وقعتها الخطوط الجوية القطرية، مع شركة 
بــويــنــغ خــــال زيـــــارة حــضــرة صــاحــب الــســمــو 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد 
ــفـــدى، لــلــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة، تفتح  املـ
ــرات األمــريــكــيــة  ــائـ ــطـ ــدة لــشــركــة الـ ــديـ ــذة جـ ــافـ نـ
الـــذي وقعته  الــشــراء  العماقة، ويساهم طلب 
الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة، مــع شــركــة بوينغ 
لــشــراء لخمس طــائــرات شحن جــوي مــن طــراز 
بوينغ 777، في نمو عمليات القطرية للشحن 
الجوي لتصبح شركة الشحن الجوي األولــى 
عــاملــيــًا هـــذا الــعــام مــن حــيــث األســطــول وشبكة 

الوجهات.
وتبلغ قيمة االتفاقية 1.8 مليار دوالر حسب 
الئــحــة أســـعـــار الـــســـوق املـــدرجـــة، وتـــم اإلعـــان 
عنها مسبقًا ضمن مــذكــرة تفاهم تــم إبرامها 
خال فعاليات معرض باريس الجوي في شهر 
يــونــيــو. وتــعــزز االتــفــاقــيــة مــن الــشــراكــة طويلة 
األمــــد مــع شــركــة بــويــنــغ لــلــطــائــرات الــتــجــاريــة 
والتي تمتد ألكثر من 20 عامًا، حيث ساهمت 

هذه الشراكة بالكثير من اآلثار اإليجابية على 
عمليات شركة بوينغ وموظفيها ومزوديها.

وبــإمــكــان طــائــرة بــويــنــغ 777 للشحن الــجــوي 
قطع مسافة أطــول من أي طائرة أخــرى تعمل 
بــمــحــركــن، وتـــم تصنيعها بــنــاًء عــلــى طــائــرة 
الــطــويــل، وتتمتع  املـــدى  بوينغ 777-200 ذات 
الــطــائــرة بــقــدرة اســتــيــعــابــيــة تــقــدر بـــ 102 طن 
الــطــيــران ملسافة 9.070 كيلو  مــتــري وإمكانية 
ــيــــران لــهــذه  مــــتــــر، ويـــنـــعـــكـــس طـــــول مـــــدى الــــطــ
الــطــائــرة عــلــى الــتــوفــيــر الــكــبــيــر فـــي التكاليف 
بالنسبة للناقات الجوية، حيث تمتاز بقلة 
الــــوقــــوف بـــن املـــحـــطـــات وانـــخـــفـــاض الـــرســـوم 
املـــرتـــبـــطـــة بــعــمــلــيــات الـــتـــوقـــف فــــي املــــطــــارات، 
وتـــســـاهـــم فـــي تــقــلــيــل االزدحــــــــام فـــي مــحــطــات 
الـــتـــوقـــف، وانـــخـــفـــاض تــكــالــيــف الـــتـــعـــامـــل مــع 
البضائع وأوقــات تسليمها، حيث تجعل هذه 
الــخــصــائــص مـــن الـــطـــائـــرة إضـــافـــة مــهــمــة إلــى 
أسطول طائرات القطرية للشحن الجوي التي 
تسّير رحات إلى األمريكتن وأوروبا والشرق 

األقصى وآسيا وعدد من الوجهات األفريقية.

ــات الـــعـــاقـــات الــقــطــريــة األمــريــكــيــة إلــى  ــدايـ تــعــود بـ
ــة عـــاقـــات دبــلــومــاســيــة بن  ــامـ ــام 1972، بــعــد إقـ عــ
الــبــلــديــن فــي أعــقــاب اســتــقــال قــطــر، لكنها تــطــورت 
بشكل كبير ومتميز منذ تسعينيات القرن املاضي 
فــــي ظــــل الــــشــــراكــــات اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي املـــجـــاالت 
االقتصادية واالستثمارية والعسكرية والثقافية، 
ويعتبر الحوار اإلستراتيجي بن حكومتي البلدين 
ــــذي عــقــدت مــنــه جــولــتــان حــتــى اآلن خــيــر دلــيــل  والـ

الــدوحــة وواشنطن  على خصوصية العاقات بن 
وحــــــرص الـــجـــانـــبـــن عـــلـــى دعـــمـــهـــا وتـــعـــزيـــزهـــا فــي 
كــافــة املـــجـــاالت، ويــؤكــد الــحــوار اإلســتــراتــيــجــي بن 
الطرفن أن ما يربط بن قطر والواليات املتحدة هو 
شراكة إستراتيجية لم يسبق أن عقدتها واشنطن 
مــع أي دولـــة عربية، وهــي شــراكــة تشمل السياسة 
واالقتصاد والثقافة واالستثمار والتعاون األمني 

والعسكري والدفاعي.

وتتصف العاقات القطرية األمريكية بأنها عاقات 
قــويــة وراســخــة وتمتد ألكــثــر مــن 45 عــامــا، وتحتل 
دولــــة قــطــر مــكــانــة مــتــمــيــزة ومــتــقــدمــة عــلــى خريطة 
الــعــاقــات األمــريــكــيــة، بــاعــتــبــارهــا حليفًا وشــريــكــًا 
لــلــواليــات املتحدة.  إستراتيجيا وصــديــقــًا مــوثــوقــًا 
وقـــــد شــــهــــدت هـــــذه الــــعــــاقــــات تــــطــــورًا كـــبـــيـــرًا مــنــذ 
التسعينيات من القرن املاضي وخاصة في املجاالت 

االقتصادية واالستثمارية والعسكرية والثقافية.

ــات املــتــحــدة  ــ ــــواليـ ــارات قـــطـــر فــــي الـ ــمـ ــثـ ــتـ ــقــــدر اسـ وتــ
الـــدوالرات، وتشمل قطاعات  بعشرات املليارات من 
مـــتـــعـــددة مـــثـــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، اإلعـــــــــام، الـــطـــاقـــة، 
الــعــقــارات وغــيــرهــا، وتستوعب هــذه االســتــثــمــارات 
فــي ســـوق الــعــمــل األمــريــكــي حــالــيــا حــوالــي مليون 
وظيفة، ويفوق التعاون االقتصادي بن الدولتن 
125 مليار دوالر، وتتطلع الدولتان ملضاعفة هذا 

التعاون خال السنوات القادمة.

        صفقــات بالمليــــارات ترســــم                   مالمح جديدة للتعاون االقتصادي

قمـة قطــر أمريكــا توسـع آفـاق         التعاون والمشاركات اإلستراتيجية

الثانية من نوعها خالل أسبوعين

اتفاقية »قطر للبترول« و»شيفرون« 
تسد فجوة الطلب العالمي على البتروكيماويات

مليار دوالر صفقات »جلفستريم« 

»القطرية« تفتح نافذة جديدة 
لشركة الطائرات األمريكية العمالقة

45 عاما عالقات اقتصادية تمتد لـ 

 نقطة تحول تاريخية في العالقات االقتصادية بين الدوحة وواشنطن

 ثقة في قوة ومتانة اقتصاد البلدين وأهمية تعزيز االستثمارات المشتركة

الدوحة -

6 مليارات دوالر حجم التبادل التجاري 
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قطر تدين تفجير بنغازي

قطر تدين تفجير حفل 
زفاف بأفغانستان

قطر تدين تفجيرا 
بجنوب الصومال

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لالنفجار الذي 
وقع في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. 
وجـــددت وزارة الــخــارجــيــة، فــي بــيــان أمـــس، مــوقــف دولـــة قطر الثابت 
ــاب. وعبر  ــبـ مــن رفـــض الــعــنــف واإلرهـــــاب مــهــمــا كــانــت الـــدوافـــع واألسـ
البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب ليبيا، 

وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أعربت دولــة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي 
اســتــهــدف حــفــل زفـــاف فــي إقــلــيــم نــنــكــرهــار بــشــرق أفــغــانــســتــان، وأدى 
الــجــرحــى. وجـــددت وزارة الخارجية، في  إلــى سقوط قتلى وعــشــرات 
بيان أمس موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف واإلرهــاب مهما 
كانت الدوافع واألسباب. وعبرت الــوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي 
الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء 

العاجل.

أعربت دولــة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي 
اســتــهــدف فــنــدقــا بــمــديــنــة كــســمــايــو يقيم فــيــه مــرشــحــون النــتــخــابــات 
بإقليم جوباالندا جنوب الصومال، وأدى إلى سقوط قتلى، وجددت 
وزارة الخارجية، في بيان أمــس، موقف دولــة قطر الثابت من رفض 
العنف واإلرهــاب مهما كانت الدوافع واألســبــاب. وعبرت الــوزارة عن 

تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب الصومال.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

»المواصفات« تشارك في اجتماعات 
هيئة الدستور الغذائي

شاركت الهيئة العامة القطرية 
لــلــمــواصــفــات والــتــقــيــيــس، في 
اجـــتـــمـــاعـــات الـــــــــدورة الــثــانــيــة 
واألربـــــعـــــن لــهــيــئــة الـــدســـتـــور 
الـــتـــي   »CODEX« ــــي ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ
انــتــهــت أمــــس بــجــنــيــف، وذلـــك 
بــوفــد يــرأســه املــهــنــدس محمد 
ــلــــم،  بــــــن ســـــعـــــود مــــحــــمــــد املــــســ

رئيس الهيئة.
ــــدورة بموجب  وعــقــدت هـــذه الـ
أحـــكـــام دســـتـــور الــهــيــئــة، وهــي 
ــة لــــــلــــــدول األعـــــضـــــاء  ــتــــوحــ ــفــ مــ

ــكــــل مــن  ــة لــ ــبـ ــتـــسـ ــنـ والــــــــــــدول املـ

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املــــتــــحــــدة ومـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 

العاملية. وناقشت االجتماعات 

جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا املــتــعــلــقــة 

بدراسة معايير سالمة األغذية 

ــاع  ــبــ ــان اتــ ــمــــ وجـــــودتـــــهـــــا وضــــ
ــة فـــي تــجــارة  ــادلـ مـــمـــارســـات عـ
ــة، فـــضـــال عــــن مــســائــل  ــ ــذيــ ــ األغــ
ــة بـــالـــتـــشـــريـــعـــات  فـــنـــيـــة خــــاصــ
واملـــــــــــواصـــــــــــفـــــــــــات املــــتــــعــــلــــقــــة 
باملنتجات الغذائية والزراعية، 
ــعـــراض تــقــاريــر  ــتـ كــمــا يــتــم اسـ
ــتـــركـــة  ــان الـــتـــنـــســـيـــق املـــشـ ــ ــجـ ــ لـ
بــن منظمة األغــذيــة والــزراعــة 
ومـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـــاملـــيـــة 
وغــيــرهــا مـــن األمــــــور. الــجــديــر 
الـــدســـتـــور  ــالــــذكــــر أن هـــيـــئـــة  بــ
الــغــذائــي CODEX تــضــم 187 

بلدا واالتحاد األوروبي.

الدوحة - 

الدوحة - 

463 رخصة بناء تم إصدارها في يونيو
البيانات  التخطيط واإلحــصــاء  أصـــدر جــهــاز 
ــبــنــاء الـــصـــادرة خــال  املــتــعــلــقــة بــتــراخــيــص ال
شهر يونيو 2019 حسب توزيعها الجغرافي، 
حيث أوضح أن بلدية الريان تأتي في مقدمة 
البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، 
إذ قامت بإصدار 125 رخصة أي ما نسبته 
27% من إجمالي الرخص الصادرة، في حني 
الثانية بعدد  املرتبة  الــدوحــة فــي  جــاءت بلدية 
107 رخص أي 23%، تليها بلدية الوكرة حيث 
أصـــدرت 78 رخصة أي 17% ومــن ثــم بلدية 
الظعاين بعدد 68 رخصة أي 15%. وجــاءت 
الــتــالــي: أم صال  النحو  الــبــلــديــات على  بــاقــي 
الـــخـــور 24 رخـــصـــة %5،  36 رخـــصـــة %8، 
الشمال  الشيحانية 19 رخصة 4%، وأخــيــرًا 

6 رخص %1.
أمــــا مـــن حــيــث نــــوع الـــرخـــص الــــصــــادرة فــإن 
املباني  إلى أن عدد تراخيص  البيانات تشير 
الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت %55 
ـــ 253 رخـــصـــة مـــن إجــمــالــي رخــــص الــبــنــاء  بـ
الــصــادرة خــال شهر يونيو 2019، في حني 
شكلت تراخيص بناء اإلضافات 44% بـ 202 
التحويط بنسبة  تــراخــيــص  رخــصــة، وأخــيــرًا 

2% بـ 8 رخص.
السكنية  املــبــانــي  بــيــانــات رخــــص  وبــتــحــلــيــل 

القائمة حيث  الفلل  الجديدة تصدرت رخــص 
ـــ 143 رخـــصـــة مـــن إجــمــالــي  بـ شــكــلــت %69 
الــجــديــدة، تليها فئة  السكنية  املــبــانــي  رخــص 
مساكن قــروض اإلسكان بنسبة 19% بـ 39 
السكنية  الــشــقــق  الــعــمــارات ذات  ثــم  رخــصــة، 

بنسبة 10% بـ 20 رخصة.
ومن ناحية أخرى ناحظ أن املباني التجارية 
تــــأتــــي فــــي مـــقـــدمـــة تـــراخـــيـــص املـــبـــانـــي غــيــر 
السكنية الجديدة بنسبة 43% بـ 20 رخصة، 
بـــ 12  الحكومية بنسبة %26  املــبــانــي  تليها 
رخصة، ثم املساجد بنسبة 15% بـ 7 رخص.
وعــنــد مــقــارنــة عــدد الــرخــص الــصــادرة خال 
يونيو 2019 مع عدد الرخص الصادرة خال 
الــشــهــر الــســابــق يــوجــد هــنــاك انــخــفــاض عــام 
إلــى أسباب موسمية  قــدره 30% ويعود ذلــك 
ــتــي تعطلت  عــــاوة عــلــى عــطــلــة عــيــد الــفــطــر ال
فيها أعمال الجهات الرسمية املخولة إلصدار 
البناء، وقــد لوحظ هــذا االنخفاض  تراخيص 
البلديات وذلــك على  بشكل متفاوت في كافة 
الريان %32،  الشيحانية %51،  التالي:  النحو 
الــوكــرة 28%، وكــانــت نسبة  الــظــعــايــن %30، 

االنخفاض في باقي البلديات.
وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام 
ــبــنــاء الــــصــــادرة خــــال شــهــر يــونــيــو 2019  ال

الريان  الجغرافي تأتي بلدية  حسب توزيعها 
البلديات مــن حيث عــدد شهادات  فــي مقدمة 
ــادرة، إذ قـــامـــت بـــإصـــدار  ــ ــــصـ ــام الـــبـــنـــاء الـ ــمـ إتـ
100 شهادة أي ما نسبته 36% من إجمالي 
شهادات إتمام البناء الصادرة، في حني جاءت 
بــلــديــة الــظــعــايــن فــي املــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــدد 45 
الــدوحــة حيث  شــهــادة أي 16%، تليها بلدية 
أصـــدرت 42 شــهــادة أي 15% ومــن ثــم بلدية 
بــعــدد 40 شــهــادة أي 14%. وجـــاءت  الـــوكـــرة 

الــتــالــي: أم صال  النحو  الــبــلــديــات على  بــاقــي 
الــــخــــور 17 شــــهــــادة %6،  22 شــــهــــادة %8، 
الشيحانية 9 شهادات 3%، وأخيرًا الشمال 2 

شهادتان %1.
أمـــا مــن حــيــث نـــوع الــشــهــادات الـــصـــادرة فــإن 
الــبــيــانــات تشير إلـــى أن عـــدد شــهــادات إتــمــام 
الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت  املباني 
71% بـــ 196 شــهــادة مــن إجــمــالــي شــهــادات 
ــادرة خــــال شــهــر يــونــيــو  ــــصــ ــام الـــبـــنـــاء ال ــمـ إتـ

2019، فــي حــني شكلت شــهــادات إتــمــام بناء 
اإلضافات 29% بـ 81 شهادة.

ــادات إتـــمـــام املــبــانــي  ــهــ وبــتــحــلــيــل بـــيـــانـــات شــ
ــادات الــفــلــل  الــســكــنــيــة الـــجـــديـــدة تــتــصــدر شـــهـ
الــقــائــمــة حــيــث شــكــلــت 66% بــــ 120 شــهــادة 
السكنية  املباني  إتــمــام  مــن إجمالي شــهــادات 
الجديدة، تليها فئة مساكن قروض اإلسكان 
العمارات ذات  بـ 47 شــهــادة، ثم  بنسبة %26 

الشقق السكنية بنسبة 8% بـ 14 شهادة.
ومن ناحية أخرى ياحظ أن املباني التجارية 
املباني غير  إتــمــام  تأتي فــي مقدمة شــهــادات 
بـ 5 شهادات،  الجديدة بنسبة %36  السكنية 
تليها املساجد واملــبــانــي الصناعية كالورش 
ــادات لكل  ــهـ بــــ 3 شـ واملـــصـــانـــع بــنــســبــة %21 

منهم.
الــصــادرة خال  الــشــهــادات  عند مقارنة عــدد 
يــونــيــو 2019 مـــع عـــدد الـــشـــهـــادات الـــصـــادرة 
السابق يوجد هناك انخفاض  الشهر  خــال 
عــام قـــدره 26% وقــد لــوحــظ هــذا االنخفاض 
الشمال %75،  البلديات:  بــوضــوح فــي معظم 
الدوحة 52%، الشيحانية 44%، الريان %21، 
أم صــال %4،  الــوكــرة %15،  الظعاين %18، 
الوحيد  الخور فقد كانت االستثناء  أما بلدية 

حيث سجلت ارتفاعًا قدره %55.

تمديد موعد مسابقة 
تصوير الحياة الفطرية

اعلنت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع الجمعية القطرية للتصوير 
الضوئي عن تمديد موعد مسابقة تصوير الطبيعة والحياة الفطرية 
بدولة قطر وخصصت لتلك املسابقة 50 جائزة للفائزين بها، 20 منها 
للتصوير الفوتوغرافي و 20 لتصوير الفيديو، مع 10جوائز خاصة، 
وتتراوح قيمة الجوائز ما بن 11 الى الف ريال.وتنظم املسابقة تحت 

شعار بيئتنا.. إرثنا«.
وتــســتــهــدف رفـــع تــفــاعــل املجتمع فــي قــطــر مــع الــبــيــئــة،والــتــواصــل مع 
الطبيعة و توثيق ما فيها من جمال طبيعة و حياة فطرية.واشارت 
ــوزارة الــــى ان املـــشـــاركـــة فـــي املــســابــقــة مــفــتــوحــة لــلــجــمــيــع، وتــشــمــل  ــ ــ الـ
التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو للكائنات الحية الفطرية 
بدولة قطر بجميع أنواعها )خارج املدن(، واملناظر الطبيعية للبيئة 
القطرية، ويحق للمصور املشاركة بحد أقصى أربع أعمال، وأن تكون 
األعمال من تصوير املشترك في املسابقة وملك له، وترسل األعمال مع 

بيانات املشارك من خالل موقع وزارة البلدية و البيئة.

الدوحة - 

»اإلرث« تجري دراسة األثر اإليجابي للمنتديات

إشادات دولية بمنتديات رعاية العمال

الــتــنــمــيــة اإلداريـــــــة  نـــفـــذت وزارة 
والــعــمــل والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة 
دراسة عملية على األثر اإليجابي 
الــــــذي تـــحـــدثـــه مـــنـــتـــديـــات رعـــايـــة 
الـــعـــمـــال الـــتـــابـــعـــة لــلــجــنــة الــعــلــيــا 
ــلـــى أرض  لـــلـــمـــشـــاريـــع واإلرث عـ
الواقع، وذلــك بهدف إنشاء لجان 
عــمــالــيــة خـــاصـــة بـــــالـــــوزارة عــلــى 
الـــدولـــة.. وكــانــت اللجنة  مستوى 
ــلـــمـــشـــاريـــع واإلرث قــد  لـ ــلـــيـــا  الـــعـ
أنــشــأت مــنــتــديــات رعــايــة الــعــمــال 
فــي الــعــام 2015، مــن أجــل إيصال 
أصــــــــوات الــــعــــمــــال بـــشـــكـــل أفــضــل 
ــا يــحــتــاجــون إلــيــه  وتـــوفـــيـــر كـــل مـ
بــســهــولــة أكــبــر. وقـــد أجــريــت منذ 
الــــحــــن حـــــوالـــــي 60 جـــولـــة  ذلـــــــك 
انــــتــــخــــابــــيــــة، وشــــمــــلــــت الــعــمــلــيــة 
االنـــتـــخـــابـــيـــة مـــشـــاركـــة أكــــثــــر مــن 
22 ألــــف عـــامـــل. وشــهــد األســبــوع 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــي إجـــــــــــــراء االنـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ املـ
فــي مــســاكــن »تشالنجر  األخـــيـــرة 
سيتي« العمالية، التي تحتضن 
أكــثــر مـــن 4,500 عــامــل مــشــاركــن 
في العمليات اإلنشائية ملختلف 

مشاريع اللجنة العليا.
ــــون مـــــن وزارة  ــــؤولـ ــسـ ــ وراقــــــــــب مـ
التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
ــتــــب مــنــظــمــة  ــكــ ــيــــة ومــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
العمل الدولية في دولة قطر خالل 
األشهر القليلة املاضية انتخابات 
مــنــتــديــات رعـــايـــة الـــعـــمـــال، وهــي 
مــنــصــات ديــمــقــراطــيــة تــهــدف إلــى 
الــعــمــال املشاركن  حماية حــقــوق 
فــي مــشــاريــع بطولة كــأس العالم 
لكرة القدم 2022. وحضر ممثلون 

عـــــن الـــــــــــــوزارة ومــــكــــتــــب املــنــظــمــة 
ــدورات االنتخابية  ــ الـ الــعــديــد مــن 
ــمـــوذج  ــنـ مـــــن أجـــــــل مـــعـــايـــنـــتـــهـــا كـ
ملشروع إنشاء لجاٍن مشابهة على 
مستوى الدولة - بموجب قانون 
 

ّ
الــعــمــل الــقــطــري - تــهــدف إلـــى حــل
القضايا واملــشــاكــل بــن املوظفن 

وأصحاب العمل.
ــــر  ــديـ ــ ــــب، املـ ــطــ ــ ــــود قــ ــمـ ــ ــــحـ وقـــــــــــال مـ
الــعــمــال  الــتــنــفــيــذي إلدارة رعـــايـــة 
فــــي الــلــجــنــة الـــعـــلـــيـــا، »فــــخــــورون 
ــذي أحــدثــتــه  ــ لــلــغــايــة بــالــتــأثــيــر الـ
انــتــخــابــات رعـــايـــة الــعــمــال لدينا 
الــســنــوات القليلة املاضية.  خــالل 
لــقــد عملنا عــن كــثــب مــع زمالئنا 
في وزارة التنمية اإلدارية والعمل 
ــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة ومــكــتــب  والــ
مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة إلظــهــار 
تـــأثـــيـــر مــنــتــديــاتــنــا، وســـنـــواصـــل 
دعم جهودهما في تقديم مفاهيم 
وآلــيــات مماثلة فــي جميع أنحاء 

قطر«.
ــر أنــــــه مـــنـــذ عـــام  ــالــــذكــ ــر بــ الــــجــــديــ
2016، ارتـــــفـــــع عـــــــدد مـــنـــتـــديـــات 
رعـــايـــة الــعــمــال مـــن 14 إلــــى 108. 
وفي ضوء معايير رعاية العمال 
فــــي الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لــلــمــشــاريــع 
واإلرث، تم تعزيز تأثير املنتديات 
واالنــتــخــابــات فــي عــام 2017 بعد 
ــــات قــــدمــــتــــهــــا مـــجـــمـــوعـــة  ــيـ ــ تـــــوصـ
العمل املشتركة من اللجنة العليا 
واالتـــحـــاد الـــدولـــي لــعــمــال الــبــنــاء 
واألخــــشــــاب الـــــذي يـــمـــارس دورًا 
 يــضــمــن عملية 

ً
رقـــابـــيـــا مــســتــقــال

اســتــيــفــاء تطبيق مــعــايــيــر رعــايــة 
ــي مـــخـــتـــلـــف مـــشـــاريـــع  ــ ــال فـ ــمــ ــعــ الــ
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 

قطر 2022.
الــتــنــمــيــة اإلداريـــــة  وتــعــمــل وزارة 
والــعــمــل والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة 
ومــكــتــب مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة 
حاليا على االستفادة من اتفاقية 

ــتــــعــــاون الـــفـــنـــي بــــن الــجــانــبــن  الــ
والـــــســـــاريـــــة ملــــــدة ثــــــالث ســـنـــوات 
ــاٍن مــشــتــركــة لجميع  ــجـ لـ ــاء  ــشـ إلنـ
العمال املشمولن بقانون العمل 

القطري.
مـــن جــانــبــه قـــال مــمــثــل عـــن وزارة 
التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
االجتماعية: »عملنا عن كثب مع 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
لــلــتــعــرف عـــلـــى آلـــيـــة نـــجـــاح هـــذه 
املــنــتــديــات. لــقــد ألــهــمــنــا مستوى 
املشاركة وإقبال الناخبن، ونقّيم 
ــــوت الــعــمــال  ــــع صـ دورهـــــــم فــــي رفـ
فـــي قــطــر. وســنــواصــل الــعــمــل مع 
اللجنة العليا للتعرف أكثر على 
ــيــــات الــتــطــبــيــق وانـــتـــهـــاج ذلـــك  آلــ
بأفضل شكل ممكن فــي مجاالت 
أخـــرى. وسيتم تطبيق الخبرات 
الــلــجــان مــن خــالل  املكتسبة عــلــى 
الــدولــة في  طرحها على مستوى 

املستقبل القريب«.
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حققت دولة قطر اكتفاء ذاتيا من عسل 
النحل بمعدالت بلغت 53.5 % وبما 
 يقدر بـ 35.5 طن سنويًا من بينها 

31 % منها جرى انتاجها ضمن املشروع 
الوطني لتربية النحل والذي تحتضنه 

وزارة البلدية والبيئة، ويبلغ معدل 
االستهالك من العسل الطازج 60 طنا 

سنويا، واعلنت وزارة البلدية والبيئة في 
اآلونة االخيرة أن مجموع اإلنتاج الكلي 

من العسل ضمن املشروع الوطني 
لتربية النحل بلغ 30982 كيلو غرام »30 

طن« خالل الـ 5 اعوام املاضية، وخالل 
الفترة من 2013 الى 2018 تطور اإلنتاج 
من خالل هذا املشروع الذي تنفذه إدارة 
الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة 

من 2190 كيلو غرام سنة 2013 إلى 
10468 كيلو غرام سنة 2018 بمعدل 

ارتفاع يصل الى 400 % بالعام املاضي 
عن العام االول النتاج املشروع. 

35.5 طن حجم إنتاج قطر من عسل النحل سنويًا

معدل نجاح تجارب إنتاج »الملكات«   % 53.5
للوصول الكتفاء كامل

ــدأت وزارة الــبــلــديــة والــبــيــئــة مــنــذ عــام  وبــ
2013 في توزيع جميع مستلزمات تربية 
ــزارع بما  املــ النحل مجانا على اصــحــاب 
فيها خاليا النحل، مما ساهم في تعزيز 
قـــــــدرات املــــــــزارع وبــــــدء اإلنــــتــــاج بــكــمــيــات 
ــة، لــيــشــكــل املــنــتــج قــيــمــة مــضــافــة  ــاريـ تـــجـ
لالقتصاد الوطني بشكل عام، واستفادت 
150 مزرعة من هذا الدعم في ظل تسارع 
خطى الـــوزارة لدعم كافة املـــزارع. وخــالل 
ــة لــبــيــع الــعــســل  ــيــ افـــتـــتـــاحـــه فـــعـــالـــيـــة دولــ
فـــي ســــوق واقـــــف مـــؤخـــرًا كــشــف ســعــادة 
الــدكــتــور فالح بــن ناصر آل ثاني  الشيخ 
الــتــجــارب املتعلقة بمشروع  عــن »نــجــاح 
ــدأ الـــــــــوزارة تــنــفــيــذه لــتــربــيــة  ــبـ مـــشـــتـــرك تـ
ملكات النحل، بهدف زيادة أعداد النحل، 
وإنتاج كميات كبيرة من العسل الطبيعي 
الــســوق املحلية مــن اجـــل تعزيز  لتغطية 
االنتاج وصوال لالكتفاء«. واشــار الشيخ 
فــالــح الــى »ان اإلنــتــاج املحلي مــن العسل 
يغطي أكــثــر مــن 50 % مــن حــاجــة السوق 

القطري«.
وحــســب بــيــانــات ادارة الــشــؤون الــزراعــيــة 
»توجد في قطر ما يقرب من 100 مزرعة 
النتاج العسل الى جانب مــزارع املشروع 
املـــزارع تنتج بدورها  الـــ 50 تلك  الوطني 
ــــي ذات  كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الـــعـــســـل«. وفـ
السياق يقول املهندس عرفات عبدالسالم 
مسؤول مناحل بشركة قطرات الزراعية: 
»لــديــنــا 4 مــنــاحــل مــلــك لــقــطــرات ونــشــرف 
عــلــى 21 منحال مــوزعــة عــلــى عـــدة مـــزارع 
في الدولة وننتج حوالي 2 طن من العسل 
على قطفتني باملوسم«. وحول التحديات 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا مــربــو الــنــحــل أوضـــح 
املهندس عرفات أن التحديات »تكمن في 
أمــريــن: التأخير في تسليم طــرود النحل 
فــي جــمــارك مطار حمد الــدولــي، وارتــفــاع 

درجات الحرارة في فصل الصيف«.
ــقـــول املــهــنــدس  ــعــــار الـــعـــســـل يـ وحــــــول اســ
عرفات عبدالسالم »أن سعر الكيلو جرام 
من العسل يتراوح من 350 إلى 400 ريال 
املــنــاحــل تنتج 4  نــوع العسل وأن  حسب 
أنــواع وهي العسل، غــذاء امللكات، حبوب 
اللقاح، شهد العسل«. وفي ختام حديثه 
ـــ »تـــأســـيـــس  ــ ــات بـ ــ ــرفـ ــ ــنــــدس عـ ــهــ ــب املــ ــالــ طــ

جمعية ملربي النحل«. 

طائر الوروار

يــقــول املــهــنــدس ســامــي محمد انـــه »على 
الرغم من النمو املتسارع في انتاج العسل 
جــــراء دخــــول مــربــني جـــدد بــفــضــل عناية 
ودعــم البلدية والبيئة النــتــاج العسل اال 
ان طبيعة الــجــو تـــؤدي الـــى نــفــوق 40 % 

مــن النحل خــالل فصل الصيف، وهــو ما 
يجعل املربني مطالبني بتجديد الخاليا 
ــا بـــالـــنـــحـــل قــبــيــل بـــــدء مــوســم  ــدهــ ــزويــ وتــ

االنتاج«.
ــنـــدس خـــالـــد رضـــــــوان مــديــر  ــهـ ــقــــول املـ ويــ
ــــدد كــبــيــر مــن  مــــزرعــــة الـــعـــيـــون »لـــديـــنـــا عـ
الخاليا فــي املــزرعــة، وننتج اجــود انــواع 
العسل املحلي، وفـــازت مزرعتنا باحدى 
جــوائــز مــهــرجــان الــعــســل الـــدولـــي بسوق 
واقــــف الــــذي اقــيــم مـــؤخـــرا وشـــاركـــت فيه 
ــيـــة مما  ــزارع املــحــلــيــة والـــدولـ ــ ــ عـــشـــرات املـ
ــري، ويــقــبــل  ــطــ ــقــ ــتـــج الــ ــنـ يــــؤكــــد جـــــــودة املـ
املستهلكون على املنتج املحلي لقناعتهم 

بجودته«.
وحــــــول مـــخـــاطـــر طـــيـــر الـــــــــوروار املــهــاجــر 
الـــدراســـات الى  على خــاليــا النحل تشير 
ان الطائر»يقتات بصفة أسياسية على 
الــنــحــل، ويــقــوم الــــوروار بــافــتــراس النحل 
أثــنــاء طــيــرانــه، ونتيجة لذلك فقد يمتنع 

الــنــحــل عـــن الـــطـــيـــران ويــظــل راكـــــدا داخـــل 
خالياه عند سماعه أصوات الوروار.

وقـــــد تــخــتــبــئ بـــعـــض هـــــذه الـــطـــيـــور بــني 
املــزهــرة حــيــث ال ينتبه النحل  الــنــبــاتــات 
لها وعند قدومه لجمع الرحيق وحبوب 
الــطــيــور وتفترسه«.  الــلــقــاح تهجمه هــذه 
وتشير الدراسة الى ان »الوروار االوروبي 
يــلــتــهــم 225 نــحــلــة يــومــيــا لــيــحــافــظ على 
ــيـــاتـــه وتـــربـــيـــة صـــغـــاره،وتـــلـــتـــهـــم تــلــك  حـ
الــطــيــور مــن 15 – 25% مــن الــنــحــل، وفــى 
أســبــانــيــا تــم تحليل بــقــايــا هــضــم الــغــذاء 
الذي قذفه هذا الطير، وشكل النحل فيها 
حوالي 69% من مجموع الحشرات الكلى 
الذي التهمه الطير، كما لوحظ انه يختار 
ضحاياه تبعا لحجمها ونمط طيرانها«.
وحسب دراسات اعدها نحالون قطريون 
فـــــإن لـــــلـــــوروار 5 اضـــــــرار وهـــــي »يــهــاجــم 
املناحل بشدة ويلتهم كل ما هو طائر من 
النحل فيؤدى إلى إضعاف الطوائف،يؤثر 
بــشــدة عــلــى تلقيح املــلــكــات حــيــث يهاجم 
ــعــــذارى والــــذكــــور الـــتـــى تــخــرج  املــلــكــات الــ
لــتــلــقــيــح املـــلـــكـــات ويــلــتــهــمــهــا خـــاصـــة فى 
فصل الربيع، يتوقف النحل عن السروح 
بمجرد سماع صوته املميز وبالتالى يقل 
ــروح الــشــغــاالت ومـــن ثـــم يقل  ــ نــشــاط وسـ
اإلنــتــاج،ويــتــســبــب فــى إحــتــجــاز الطوائف 
مدة كبيرة مما يساهم فى شراسة النحل 
وانـــتـــشـــار بــعــض األمـــــــراض نــتــيــجــة عــدم 
تمكن النحل من الخروج ملمارسة حياتها 
وأنــشــطــتــهــا الــطــبــيــعــيــة«. وجــغــرافــيــا تقع 
دولـــة قــطــر فــي مــســار هــجــرة هـــذا الطائر 

املوسمية في الصيف والشتاء.
 

ملقحات النحل

ــانـــب قــيــمــتــه فــــي انــــتــــاج الــعــســل  ــــى جـ والــ
كغذاء ودواء فيه شفاء للناس، فإن للنحل 
اهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة فـــي الـــحـــفـــاظ على 

تــقــاريــر منظمة  الــبــشــريــة تكشفها  حــيــاة 
االغذية والزراعة العاملية »الفاو« فتشير 
ــــوع مــن  ــــف نـ ــر مــــن 20 الـ ــثـ ــــى وجــــــود أكـ الـ
النحل أغلبهم من امللقحات وان 3 من كل 
4 محاصيل غذائية تعتمد جزئيا على 
وجود امللقحات وتدعو املنظمة املجتمع 
الدولي الى حماية النحل، وتنتج النحلة 
مائة جرام عسل من خالل طوفانها على 
مــلــيــون زهــرة،ولــلــنــحــل 5 اعــــداء طبيعية 
وهي »ديدان الشمع،طائر الوروار،الدبور 
ــل الـــنـــحـــل،الـــعـــنـــاكـــب الــنــمــل  ــمــ ــر،قــ ــمــ االحــ
الحردون«. وتتفاوت اسعار عسل النحل 
املحلي واملستورد باالسواق إذ تبدأ من 
مئة ريال حتى ألف ريال للكيلو الواحد، 
ــذي يتحدد  ــك حــســب نـــوع الــعــســل الــ وذلــ
بــحــســب نـــوع الـــزهـــور والــغــطــاء النباتي 
الــــذي تــوجــد بـــه خــاليــا الــنــحــل، ويعتبر 
ــواع الــعــســل املــحــلــي  ــ الـــســـدر مـــن أغـــلـــى أنــ
ــعــــره بــــني 250  ــراوح ســ ــ ــتــ ــ ــا ويــ ــرهــ ــهــ وأشــ

وأربعمئة ريال. 
ــلــــى الـــــرغـــــم مــن  ــراء انـــــــه عــ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ويـــــــــرى الـ
الـــفـــوائـــد الـــهـــائـــلـــة الـــغـــذائـــيـــة والــصــحــيــة 
لــلــعــســل اال ان الــعــســل شــكــل مـــن اشــكــال 
السكر،وعلينا عدم تناسي تلك الحقيقة، 
لــذا يجب االعــتــدال فــي تــنــاولــه،و يوصى 
املتخصصون بمقدار 100 سعر حــراري 
لــلــنــســاء، و 150 ســعــرا حـــراريـــا لــلــرجــال 
مــن مــصــادر سكرية يــومــًيــا. هــذه الكمية 
تــســاوي ملعقتني صغيرتني مــن العسل 
لــــلــــنــــســــاء، مــــقــــابــــل 3 مـــــالعـــــق صـــغـــيـــرة 
للرجال.و ال يجب اعطاء العسل لالطفال 
الرضع بسن اقل من 12 شهرا، الحتمالية 
تسببها بالتسمم الغذائي لالطفال االقل 
مــن عــام.يــجــب عــلــي مــرضــى الــســكــرى من 
النوع األول والثاني استشارة الطبيب، 
ــال الــجــرعــات املــنــاســبــة مـــن العسل  ــ إلدخـ
ــا لــحــالــتــهــم  ــ

ً
ــق ــبــ ــــي طــ ــذائـ ــ ــغـ ــ ــنـــظـــامـــهـــم الـ لـ

الصحية.

   

ــد فـــــــكـــــــرة املـــــــشـــــــروع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ تـ
عــــلــــى تــــــوزيــــــع خـــــاليـــــا نــحــل 
ومـــســـتـــلـــزمـــات مـــنـــاحـــل عــلــى 
املـــــــــــــزارع املــــنــــتــــجــــة املـــســـوقـــة 
ــلــــيــــهــــا، وذلــــــك  واالشـــــــــــــــراف عــ
ضــمــن خــطــة تــســتــهــدف نشر 
وتــوطــني انــتــاج عــســل النحل 
ــزارع الـــقـــطـــريـــة. وحــســب  ــ ــاملـ ــ بـ
الــــخــــطــــة فــــــــان لــــلــــمــــشــــروع 3 
ــع مـــعـــدالت  ــ ــــي«رفـ اهـــــــداف وهـ
ــزارع، وانــتــاج املزيد  انــتــاج املــ
من العسل في املزارع املحلية، 
ــزارع  زيــــادة دخـــل اصــحــاب املـ
ــع عـــلـــى  األمـــــــــــر الـــــــــــذي يــــشــــجــ
االستثمار بالقطاع الزراعي. 
ــنــــا  ــتــــعــــراضــ ومــــــــن خــــــــالل اســ
ــتـــطـــورات الــنــمــو فـــي انــتــاج  لـ
مناحل املشروع نجد االنتاج 
بــــدأ بــالــفــي كــيــلــو جـــــرام عــام 
2013 وتضاعف الى ما يقرب 
مــن 4 االف كــيــلــو عـــام 2014، 
وبلغ 3180 كيلو عام 2015 ثم 
ارتفع االنتاج الى 4864 كيلو 
عــام 2016، وبــلــغ 6355 كيلو 
عام 2017 وارتفع الى 10 آالف 
و468 كــيــلــو عـــام 2018 األمــر 
الـــــذي يــشــيــر الــــى نــمــو كبير 
ومــتــواصــل فــي زراعــــة النحل 
وتربيته ضمن مشروع وزارة 
الـــبـــلـــديـــة والـــبـــيـــئـــة الـــوطـــنـــي. 
وتــعــتــمــد تـــربـــيـــة الـــنـــحـــل فــي 
دولــة قطر على النحل البري 
املــســتــورد كرنيولي  والــنــحــل 
ــنــــحــــل  هـــــجـــــني ويــــــتــــــغــــــذى الــ
ــار الــربــيــع والــســمــر،  عــلــى ازهــ
ويــجــري قطف العسل مرتني 
ــايـــو  ــري مـ ــ ــهـ ــ ــي شـ ــ ــام فــ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
الزهــــــــــار الــــربــــيــــع ونـــوفـــمـــبـــر 

الزهار السدر.

 % 400
معدالت 

نمو اإلنتاج 
5 أعوام في 

صالح بديوي

10.4 طن إنتاج المشروع 
الوطني بالموسم األخير

150 منحاًل دعمتها 
وزارة البلدية والبيئة 

40 %  من النحل 
يتعرض للنفوق بسبب 

الحرارة بالصيف 

¶ سامي محمد ¶ مهندس خالد رضوان ¶ الشيخ فالح بن ناصر ال ثاني
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2.2 مليار دوالر قيمة الصفقة
الصين تفرض عقوبات على شركات 

أمريكية باعت أسلحة لتايوان

تراجع كبير في الحركة التجارية الصينية في يونيو

0.9 % ارتفاع اإلنتاج الصناعي 
بمنطقة اليورو في مايو

ــا ســـتـــفـــرض  ــ ــهـ ــ ــنــــت الـــــصـــــن أمـــــــس أنـ ــلــ أعــ
»عقوبات« على شركات أميركية ضالعة 
فــي صفقة محتملة لبيع أسلحة بقيمة 
الـــتـــي تتمتع  لـــتـــايـــوان  2,2 مــلــيــار دوالر 
بحكم ذاتــــي، وهـــي خــطــوة أثــــارت غضب 

بكن.
الــخــارجــيــة  وقــــال املــتــحــدث بــاســم وزارة 
 
ّ
الــصــيــنــيــة غـــيـــنـــغ شــــوانــــغ فــــي بــــيــــان إن

»مــبــيــعــات األســلــحــة األمــيــركــيــة لــتــايــوان 
تشكل انتهاكا خطيرا للقواعد األساسية 

للقانون الدولي والعالقات الدولية«.
ه »من أجل حماية املصالح 

ّ
وأشــار إلى أن

الوطنية، ستفرض الصن عقوبات على 
الشركات األميركية الضالعة في عملية 

بيع األسلحة إلى تايوان«.
ــــى بن  وتــعــد صــفــقــة األســلــحــة هـــذه االولـ

واشــنــطــن وتــايــبــيــه بــقــيــمــة مــالــيــة كبيرة 
نسبيا، كما تتزامن مع تأزم العالقات بن 
واشنطن وبكن بسبب الحرب التجارية.

ا ال يتجزأ من  وتعتبر الصن تايوان جزء
أراضيها، وتهدد باللجوء إلى القوة في 
حال إعالن تايبيه االستقالل أو في حال 
حصول تدخل خــارجــي، وخصوصا من 

جانب واشنطن.
تــايــوان أســلــحــة أو دعما  بــلــد يمنح  وأي 
دبــلــومــاســيــا أو شــرعــيــة يتسبب بسخط 

كبير في بكن.
وفــــي وقــــت ســـابـــق هــــذا األســــبــــوع، قــالــت 
الـــصـــيـــنـــيـــة إن بــكــن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
تــقــدمــت بــشــكــوى رســمــيــة عــبــر الــقــنــوات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـــعـــربـــة عــــن »اســتــيــائــهــا 
الــشــديــدة« لصفقة  الشديد ومعارضتها 
األسلحة املحتملة، والتي تشمل دبابات 

قتالية وصواريخ مضادة للطائرات.

الــواليــات املتحدة  وطالبت الصن ايضا 
الثالثاء بان »تلغي فورا« صفقة األسلحة 

املحتملة بـ 2,2 مليار.
املــتــحــدة تجاهلت شكوى  الـــواليـــات  لــكــن 
املــعــدات ستساهم في  الــصــن، وردت أن 

دعم »السالم واالستقرار« في آسيا.
ــتـــحـــدة حــالــيــا  ــات املـ ــ ــواليـ ــ مــــع انــــخــــراط الـ
فـــي حـــرب تــجــاريــة مـــع الـــصـــن، تحسنت 
الــعــالقــات بــن تايبيه وواشــنــطــن بدرجة 

ملحوظة.
وعلى عكس آخر ثالثة رؤســاء أميركين 
حاذروا إغضاب بكن، فان دونالد ترامب 

عمد الى تعزيز العالقات مع تايوان.
ــنـــطـــن اعــتــرافــهــا  وبـــالـــرغـــم مــــن نـــقـــل واشـ
الــدبــلــومــاســي مــن تــايــبــيــه إلـــى بــكــن عــام 
الــعــاصــمــة األمــيــركــيــة  فــقــد ظــلــت   ،1979
ــــوى غــيــر الــرســمــي لــتــايــوان  الــحــلــيــف األقـ

وأكبر موردي األسلحة اليها.
ر وزير الخارجية 

ّ
وخالل زيارة للمجر، حذ

الصيني وانغ يي الجمعة واشنطن »من 
اللعب بالنار في قضية تايوان«. 

وتمضي رئيسة تايواني تساي إنغ وين 
يومن في الواليات املتحدة هذا األسبوع 
قبل زيارتها حلفاء بالدها في الكاريبي.

ــرار واشــنــطــن الــســمــاح لــتــســاي  ــ ــار قـ ــ وأثــ
بـــاملـــرور عــبــر الــــواليــــات املــتــحــدة غضب 
بــــكــــن الــــتــــي أعـــــربـــــت عـــــن مـــعـــارضـــتـــهـــا 
ــبــــادل الــــرســــمــــي بــن  ــتــ ــلــ »الــــــصــــــارمــــــة« لــ

واشنطن وتايبيه.
وصّرح املتحدث الرسمي باسم الخارجية 
الصينية خالل مؤتمر صحافي الجمعة 
بأن على الواليات املتحدة أال توفر منصة 

»للقوات االنفصالية في تايوان«.
وقال غينغ »نحض الواليات املتحدة على 
عدم السماح لتساي إنغ وين باملرور عبر 

أراضيها«. 
وبعد زيارتها للواليات املتحدة، ستزور 
تـــســـاي هــايــتــي وســـانـــت فــنــســنــت وجـــزر 
ــاديــــن وســـــانـــــت لــــوســــيــــا وســــانــــت  ــنــ ــريــ غــ
كريستوفر ونيفيس في محاولة لتعزيز 

الدعم الدبلوماسي لتايوان.
ــتــــذاب عــــدد من  وتــمــكــنــت الـــصـــن مـــن اجــ
حلفاء تايبيه الــذيــن تــراجــع عــددهــم منذ 

تولي تساي منصب الرئاسة عام 2016.

شهدت الصن تراجعا حادا في صادراتها 
ــل تــصــاعــد  ــي ظــ ــي يـــونـــيـــو فــ ووارداتــــــهــــــا فــ
الــحــرب التجارية مــع واشــنــطــن الــتــي بــدأت 
تــنــعــكــس بــشــدة عــلــى اقــتــصــادهــا، بحسب 
ما كشفت أرقــام نشرتها سلطات الجمارك 

الجمعة.
وقالت اإلدارة العامة للجمارك إن مبيعات 
ــارج تــراجــعــت بــنــســبــة 1,3  ــخـ الــصــن فـــي الـ
املــاضــي على مــدى عـــام، بعد  باملئة الشهر 

ارتفاع بنسبة 1,1% في مايو. 
وفـــــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا واصــــلــــت الـــــــــواردات 
انــخــفــاضــهــا )-7,3% عــلــى مـــدى عــــام( بعد 

تراجع بنسبة 8,5% في الشهر السابق.

ويفوق هذا التراجع توقعات الخبراء الذين 
استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ )-%4,6(.

ــلــــة فــــــي مـــكـــتـــب »كــــابــــيــــتــــال  ــلــ ــالــــــت املــــحــ وقــــ
ــلـــدراســـات شــيــنــا يـــو إن  إيــكــونــومــيــكــس« لـ
ــادة األخــيــرة  ــزيـ »تــبــاطــؤ الــنــمــو الــعــاملــي والـ
للرسوم الجمركية األميركية في منتصف 
ــا عـــلـــى  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ مــــــايــــــو شــــكــــلــــت ضــــغــــطــــا إضــ

الصادرات«.
وتتبادل واشنطن وبكن منذ العام املاضي 
رســومــا جمركية مــشــددا باتت تشمل أكثر 
من 360 مليار دوالر من املبادالت التجارية 
ــت تـــنـــعـــكـــس بــــشــــدة عــلــى  ــ ــاتـ ــ الـــســـنـــويـــة وبـ

الشركات من جانبي األطلسي.
وفي ظل تصاعد التوتر التجاري مع بكن، 
قــــررت واشــنــطــن فـــي مــايــو زيـــــادة الــرســوم 

إلـــى 25% عــلــى واردات  الــجــمــركــيــة مـــن 10 
بــضــائــع صــيــنــيــة بــقــيــمــة 200 مــلــيــار دوالر 

سنويا.
وردت الــصــن فــي 1 يــونــيــو بــفــرض رســوم 
جمركية مشددة على أكثر من خمسة آالف 

سلعة أميركية.
واتــفــق الرئيسان األميركي دونــالــد ترامب 
والصيني شي جينبينغ في 29 يونيو على 
هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا 
ــنـــاف املــــفــــاوضــــات  ــئـ ــتـ ــلـــى اسـ ــابــــان، عـ ــيــ ــالــ بــ

التجارية بن البلدين.
الــتــفــاوض، اتهم ترامب  لكن بعيد مــعــاودة 
الـــصـــن الـــخـــمـــيـــس بـــعـــدم شــــــراء مــنــتــجــات 
زراعــيــة أمــيــركــيــة طبقا لــتــعــهــدات قـــال إنها 

قطعتها.

كشفت بيانات رسمية، أمس الجمعة، عن ارتفاع اإلنتاج الصناعي 
0.9% في منطقة اليورو )19 دولة(، في مايو املاضي مقارنة بالشهر 

السابق عليه.
وحسب مكتب اإلحصاءات األوروبية »يوروستات«، صعد اإلنتاج 
الصناعي باالتحاد األوروبي )28 دولة( 0.8 باملئة في مايو املاضي 

على أساس شهري.
وخالل مايو املاضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، شهدت منطقة 
ــفـــاع إنـــتـــاج الــســلــع االســتــهــالكــيــة غــيــر املــعــمــرة %2.7،  الـــيـــورو، ارتـ
والــســلــع االســتــهــالكــيــة املــعــمــرة 2.3%، والــســلــع الــرأســمــالــيــة %1.3، 

والطاقة 0.7%، في حن انخفض إنتاج السلع الوسيطة %0.2.
وفـــي االتـــحـــاد األوروبــــــي، ارتــفــع إنــتــاج الــســلــع الــرأســمــالــيــة %1.9، 

والــســلــع االســتــهــالكــيــة املــعــمــرة 1.7%، والــســلــع االســتــهــالكــيــة غير 
الــســلــع  إنـــتـــاج  املــعــمــرة 1.5%، والـــطـــاقـــة 1.3%، فـــي حـــن انــخــفــض 

الوسيطة 0.1%، في مايو املاضي مقارنة بالشهر السابق عليه.
الــزيــادات فــي اإلنــتــاج الصناعي بالدنمارك %4.4،  وسجلت أعلى 
وأيــرلــنــدا 2.3%، وفــرنــســا 2.1%، وحــدثــت أكــبــر االنــخــفــاضــات في 

فنلندا 2.9%، ورومانيا 1.9%، وكرواتيا %1.7.
وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وأملانيا وإستونيا وأيرلندا 
واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، والتفيا 
وليتوانيا ولــوكــســمــبــورغ ومــالــطــا وهــولــنــدا والنمسا والبرتغال 

وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.
 إلى كل من 

ً
فيما يضم االتحاد األوروبي دول منطقة اليورو، إضافة

بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا واملجر وبولندا ورومانيا 
والسويد واململكة املتحدة.

http://np.daralsharq.net/newspress/backup/files/images/
jpeg.343585/12/07/2019/200/thumbs

من هنا وهناك

إلــى  الــحــالــي  لــلــعــام  االقــتــصــادي  للنمو  الــبــرازيــل توقعاتها  خفضت 
0.8%من 1.6%، ملقية باللوم على استمرار الضعف في الربع الثاني 

في أعقاب انكماش في الربع األول.
إلــى %2.2  للعام 2020  للنمو  الحكومة أيضا توقعاتها   وخفضت 

من %2.6.
الربع  املتاحة من  الشهرية   وقالت وزارة االقتصاد أمس »املؤشرات 

الثاني للعام 2019 تشير إلى أن التعافي ما زال بطيئا«.
 وأضـــافـــت قــائــلــة فــي تــقــريــر بــشــأن االقــتــصــاد الــكــلــي لشهر يوليو 
التعافي  العام بسبب  الشركات واملستهلكني هبطت منذ بداية  »ثقة 

البطيء«.
 وخفضت الحكومة البرازيلية أيضا توقعاتها للتضخم للعام الحالي 

إلى 3.8% من 4.1%، وهو ما يتماشي مع توقعات السوق.

ذكرت مجلة تجارية أملانية أمس أن شركة صناعة السيارات األملانية 
فــولــكــســفــاجــن تــعــتــزم تشييد مــصــنــع إلنــتــاج ســـيـــارات تــحــمــل عــدة 
عــامــات تــجــاريــة فــي تــركــيــا، مما دفــع أســهــم دوجـــوس أوتوموتيف 

املوزع التركي لسيارات فولكسفاجن لارتفاع.
إلــى مــصــادر، إن املجلس  لم تستند  التي  أوتوموبيل فوخه،   وقالت 
الخميس بناء مصنع قرب مدينة  اإلشرافي لفولكسفاجن قرر يوم 

إزمير الواقعة على الساحل الغربي لتركيا.
 وأضافت أن سكودا التابعة لفولكسفاجن ستكون إحدى العامات 

التجارية التي سيتم إنتاجها هناك.
 وفي أبريل، ذكرت صحيفة هوسبودارسك نوفيني التشيكية اليومية 

أن سكودا تختار بني بلغاريا أو تركيا ملوقع املصنع الجديد املزمع.
 وقــال متحدث باسم املجلس اإلشــرافــي لفولكسفاجن لرويترز إن 

خطط املوقع الجديد يجري تحديدها لكن لم يتم االنتهاء منها بعد.

تراجع الدوالر للجلسة الثالثة على التوالي أمس في الوقت الذي عجزت 
فيه بيانات أقوى من املتوقع للتضخم األمريكي في زعزعة قناعات 
املركزي األمريكي( سيبدأ  )البنك  بأن مجلس االحتياطي االتحادي 
خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية في 

وقت الحق من الشهر الجاري.
 وهبط مؤشر الــدوالر، الذي يتتبع أداء العملة األمريكية مقابل سلة 
من ست عمات أخرى، 0.1% إلى 96.94 ويتجه صوب تسجيل أكبر 

تراجع أسبوعي في ثاثة أسابيع.
 وأظــهــرت بيانات أمــس الخميس ارتــفــاع املــؤشــر األســاســي ألسعار 
املستهلكني في الواليات املتحدة، الذي يستثني األغذية والطاقة، %0.3 

في يونيو مسجا أكبر زيادة منذ يناير 2018.
 ودفعت القراءة عوائد سندات الخزانة األمريكية لارتفاع، لكن أسواق 
الــفــائــدة بنهاية يوليو  ــد ألســعــار  زالـــت تنبئ بخفض واحـ الــنــقــد مــا 
الفائدة بحلول  وتقليص إجمالي بمقدار 64 نقطة أســاس ألسعار 

نهاية 2019.

البرازيل تخفض توقعاتها 
للنمو االقتصادي

فولكسفاجن تعتزم بناء 
مصنع جديد في تركيا

الدوالر يتراجع لليوم الثالث

بكين - أ ف ب

بكين - أ ف ب

بروكسل - وكاالت

غينغ شوانغ
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»الطاقة« تتوقع فائضا بإمدادات سوق النفط في 2019

عواصف استوائية ترفع أسعار النفط

انتهاء محادثات التجارة الهندية 
األمريكية دون تقدم كبير

ــيــــة أمـــــس الــجــمــعــة  قـــالـــت وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الــــدولــ
ــكــــي ســيــفــوق  ــريــ ــاع إنــــتــــاج الـــنـــفـــط األمــ ــ ــفـ ــ إن ارتـ
إلــى تــراكــم كبير  الطلب العاملي املتعثر ويـــؤدي 
للمخزونات في انحاء العالم في األشهر التسعة 

القادمة.
 ويـــبـــدو أن الــتــوقــعــات تــنــبــئ بــالــحــاجــة إلــــى أن 
تخفض أوبك وحلفاؤها اإلنتاج لتحقيق توازن 
في السوق على الرغم من تمديد اتفاقهم القائم، 
متوقعة انخفاض الطلب على نفط أوبك إلى 28 

مليون برميل يوميا فقط في أوائل 2020.
ــة فــــي تــقــريــرهــا  ــيـ  وقــــالــــت وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الـــدولـ
الشهري »شح اإلمدادات في السوق ليس املشكلة 
في الوقت الراهن ويبدو أن أي إعادة للتوازن قد 

تأجلت إلى املستقبل«.
ــافـــت »مـــن الـــواضـــح أن هـــذا يــمــثــل تحديا   وأضـ
كبيرا ألولئك الذين يتولون مهمة إدارة السوق« 
في إشارة إلى منظمة البلدان املصدرة للبترول 

)أوبك( ومنتجني حلفاء مثل روسيا.
الــوكــالــة أن الطلب على نفط أوبــك في   وتابعت 
إلــى 28 مليون برميل  أوائـــل 2020 قــد ينخفض 
يوميا فــقــط، مــع زيـــادة اإلنــتــاج مــن خـــارج أوبــك 
في 2020 بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا إذ من 
املتوقع أن يأتي مليونا برميل يوميا بالكامل 

من الواليات املتحدة.
إنــتــاج أوبـــك الحالية البالغة   وعــنــد مستويات 
30 مليون برميل يــومــيــا، تتوقع وكــالــة الطاقة 
احتمال ارتفاع املخزونات العاملية بمقدار 136 
مــلــيــون بــرمــيــل بــحــلــول نــهــايــة الـــربـــع األول من 

.2019
ــا بــــاريــــس عــلــى  ــقـــرهـ ــتــــي مـ ــة الــ ــالــ ــوكــ  وأبــــقــــت الــ
توقعاتها للطلب على النفط في الفترة املتبقية 
تــوقــعــات  إلـــــى  ــن 2019 وفـــــي 2020، مـــشـــيـــرة  مــ
ــعــــاقــــات الـــتـــجـــاريـــة بــــني الــــواليــــات  بــتــحــســن الــ

املــتــحــدة والـــصـــني، ونــمــو لــاقــتــصــاد األمــريــكــي 
كعوامل مشجعة.

 وقــالــت »هــنــاك مــؤشــرات على تــدهــور األنشطة 
الــتــجــاريــة والــتــصــنــيــعــيــة. الــبــيــانــات فـــي اآلونــــة 
ــاج قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات  ــتــ ـــظـــهـــر أن إنــ

ُ
ــــرة ت ــيـ ــ األخـ

التحويلية عامليا انخفض في الربع الثاني من 
2019 للمرة األولى منذ أواخر 2012 وأن الطلبات 

الجديدة تراجعت بوتيرة سريعة«.
 وقـــالـــت وكـــالـــة الـــطـــاقـــة إن األســـــــواق قــلــقــة إزاء 
تصاعد التوتر بني إيران والغرب بشأن ناقات 
النفط التي تــغــادر الخليج لكن املــخــاوف بشأن 
الــحــوادث التي وقعت في  ــدادات طغت على  اإلمــ

مسارات الشحن البحري باملنطقة.
الــوكــالــة »التأثير على سعر النفط كان   وقــالــت 
مــــحــــدودا مـــع عــــدم وجـــــود عـــــاوة حــقــيــقــة ألمــن 
اإلمدادات... في الوقت الحالي، العمليات البحرية 
في املنطقة قريبة من الوضع الطبيعي واألسواق 

مازالت هادئة«.
ــــات املـــتـــحـــدة لــلــعــقــوبــات  ــــواليـ ــع تـــشـــديـــد الـ ــ  ودفــ
ــادرات طــهــران النفطية  عــلــى الــخــام اإليـــرانـــي صــ

ألــف برميل يوميا إلى  لانخفاض بــواقــع 450 
ألــف برميل يوميا قــرب أدنـــى مستوى في   530

ثاثني عاما.
كما أعلنت الوكالة أن القرار األخير الذي اتخذته 
الدول املصدرة للنفط بتمديد خفض االنتاج لن 
يغير بشكل جذري التوقعات لسوق تشهد طفرة 

العرض.
وقالت في تقريرها إن »القرار الذي كان مرتقبا 
على نطاق واســع من جانب وزراء منظمة أوبك 
وخارجها بتمديد االتــفــاق على خفض االنتاج 
حتى مــارس 2020 يوفر إرشـــادات لكنه ال يغير 
التوقعات األساسية لسوق تشهد طفرة اإلمداد«.

ــتـــمـــر اســـبـــوعـــني فــــي فــيــيــنــا،  ــــي اجـــتـــمـــاع اسـ وفــ
اتفقت دول أوبـــك ومنتجو نفط آخـــرون بينهم 
روســيــا، عــلــى تــمــديــد خــفــض االنــتــاج الــيــومــي 9 
أشهر أخــرى بهدف دعــم األسعار وخفض وفرة 

اإلمدادات في السوق.
غير أن العرض حاليا أقل بكثير من الطلب، وفقا 
الــتــي تتخذ مــن بــاريــس مــقــرا وتقدم  للمؤسسة 

النصح للدول املستهلكة للنفط.

ــة الــرئــيــســيــة لــهــذا  ــالـ ــرسـ ــالـــت الـــوكـــالـــة إن »الـ وقـ
الــتــقــريــر هـــي أنــــه فـــي الــنــصــف األول مـــن 2019، 
الــطــلــب ب0,9 مليون  الــنــفــط  إمــــــدادات  تـــجـــاوزت 

برميل يوميا«.
ــام األخــيــرة لــلــوكــالــة، تــم تسجيل  وبــحــســب األرقــ
فــائــض عــاملــي فــي الــربــع الــثــانــي بــمــقــدار نصف 
مليون برميل يوميا، مقارنة بتوقعات سابقة 

عن عجز باملقدار نفسه تقريبا.
وقالت الوكالة إن »الفائض يضيف إلى املخزون 
الــهــائــل املــســجــل فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن 2018 
عندما ارتفع انتاج النفط فــور بــدء تراجع نمو 
الطلب. من الواضح أن ضيق السوق ليس مشكلة 
في الوقت الراهن وأي إعادة للتوازن أرجئت على 

ما يبدو إلى املستقبل«.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة إنــهــا تــبــقــي فـــي الـــوقـــت الــراهــن 
ــا يـــتـــعـــلـــق بــالــنــمــو  ــ ــــي مـ تـــوقـــعـــاتـــهـــا الـــحـــالـــيـــة فـ
االقــتــصــادي، لــكــن »هــنــاك مــؤشــرات الـــى تــدهــور 

النشاط التجاري والتصنيعي«.
وأي تباطؤ في نمو االقتصاد العاملي سيوقف 

الطلب على النفط.

ــار الـــنـــفـــط أمـــــس الـــجـــمـــعـــة لــتــتــجــه  ــعــ ارتـــفـــعـــت أســ
الــذي  الــوقــت  صــوب تحقيق مكسب أسبوعي فــي 
خفض فيه منتجو النفط األمريكيون في خليج 
املكسيك إنتاجهم أكثر من النصف بسبب عاصفة 
استوائية في حني مازالت التوترات محتدمة في 

الشرق األوسط.
 لكن توقعات وكالة الطاقة الدولية لفائض نفطي 

عاملي تكبح املكاسب. 
وتــوقــعــت الــوكــالــة امـــس أن يــتــفــوق ارتــفــاع إنــتــاج 
لــيــؤدي إلى  النفط األمــريــكــي على الطلب العاملي 
تـــراكـــم كــبــيــر لــلــمــخــزونــات فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم في 

األشهر التسعة املقبلة.
 وتوقعت أوبك أمس الخميس العودة إلى تسجيل 
فائض في اإلمـــدادات العام الــقــادم على الرغم من 

اتفاق تقوده املنظمة لكبح املعروض.
 وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 24 سنتا إلى 
66.76 دوالر للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوى 

في الجلسة عند 67.29 دوالر للبرميل.
ــرب تــكــســاس  ــة لـــخـــام غــ ــلـ ــعـــدت الـــعـــقـــود اآلجـ  وصـ
الوسيط األمريكي ستة سنتات إلى 60.26 دوالر 
لــلــبــرمــيــل بــعــد أن ســجــلــت أعـــلـــى مــســتــوى خــال 

الجلسة عند 60.74 دوالر.

 وارتـــفـــعـــت أســـعـــار بـــرنـــت 4.5 بــاملــئــة مــنــذ بــدايــة 
األســبــوع بينما زادت أســعــار خــام غــرب تكساس 
الــوســيــط األمــريــكــي 5.5 %. وانــخــفــض الــخــامــان 

األسبوع املاضي.
 وقال ستيفن برينوك املحلل لدى بي.في.ام أويل 
أســوســيــتــس »مـــن املــائــم الــقــول إن أفــضــل خطط 
أوبك إلعادة التوازن إلى سوق النفط فشلت تماما 

حتى اآلن«.
 وأضاف »تجمع منتجي النفطي قاد جهود كبح 
اإلمدادات منذ بداية 2019، لكنه فشل في التخلص 

من فائض املعروض املستعصي«.
 وتراجعت مخزونات النفط الخام األمريكية على 
مـــدى أربــعــة أســابــيــع وتتلقى األســعــار الــدعــم من 
خفض شركات النفط في خليج املكسيك لإلنتاج 

بسبب العاصفة االستوائية باري.
 وأوقفت الشركات أكثر من مليون برميل يوميا 
بما يعادل 53 % من إنتاج املنطقة، بينما تتجه 
الــعــاصــفــة إلـــى ســاحــل لــويــزيــانــا الــــذي قـــد تصله 

اليوم السبت.
 وتظل السوق قلقة في ضوء التوترات بني إيران 
والغرب. وقالت طهران إن بريطانيا تمارس »لعبة 
خــطــيــرة« بــعــد احــتــجــاز نــاقــلــة إيــرانــيــة األســبــوع 
املاضي لشكوك في أنها تنتهك عقوبات أوروبية 

بنقل النفط إلى سوريا.

ــفـــاوضـــو الـــتـــجـــارة األمـــريـــكـــيـــون  اخـــتـــتـــم مـ
والــهــنــود مــحــادثــاتــهــم أمـــس الــجــمــعــة دون 
ــراز تــقــدم كــبــيــر فـــي عـــدد مـــن الــنــزاعــات  ــ إحـ
املــتــعــلــقــة بــالــرســوم الــجــمــركــيــة وإجـــــراءات 
أخرى للحماية التجارية فرضها الطرفان 
وتعكر صفو عاقاتهما الثنائية، حسبما 

أفاد مسؤولون مطلعون على املباحثات.
 وتــقــرر تأجيل معالجة املــســائــل األصعب 
ــتــــجــــارة  ــة والــ ــ ــيـ ــ ــــزراعـ املـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــســـلـــع الـ
إلــى أن  اإللكترونية والصلب واأللومنيوم 
الــتــجــارة والصناعة الهندي  يتوجه وزيــر 
بــــيــــوش جـــــويـــــال إلـــــــى واشــــنــــطــــن إلجـــــــراء 
مــحــادثــات مــع املــمــثــل الــتــجــاري األمــريــكــي 
الــقــادم. ولــم يتم  روبـــرت اليتهايزر الشهر 

بعد تحديد موعد لتلك الزيارة.
ــارك فــي  ــ ــ ــال مــــســــؤول هــــنــــدي كـــبـــيـــر شـ ــ ــ  وقـ
املـــحـــادثـــات الــتــي اســتــضــافــتــهــا نــيــودلــهــي 
واســتــمــرت ألكــثــر بقليل مــن ثــاث ساعات 
»لـــم يــحــدث اخــــتــــراق«. وأحـــجـــم عـــن اإلدالء 

بمزيد من التفاصيل.
 وقـــــال مــــســــؤوالن هـــنـــديـــان آخــــــران إنــهــمــا 
يأمان في حل بعض القضايا عندما يزور 

جويال واشنطن.
املــحــادثــات تعلقت على نحو   وأضــافــا أن 
أكبر بفهم مــواقــف الــطــرف اآلخــر فــي شتى 

النزاعات.
 وفـــي بــيــان قصير صـــدر فــي وقـــت متأخر 
أمــس الجمعة، قالت الحكومة الهندية إن 
البلدين اتفقا على مواصلة مناقشاتهما 
»ملــعــالــجــة بـــواعـــث الــقــلــق املــتــبــادلــة بــشــأن 

التجارة«.
 واســتــأنــف الــجــانــبــان املـــحـــادثـــات بــعــد أن 
الــتــقــى الــرئــيــس األمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب 
بــرئــيــس الـــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا مــودي 
عــلــى هــامــش قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 
يونيو حزيران حيث اتفقا على العمل من 

أجل تعميق العاقات بني البلدين.
 وقــال ترامب خــال تلك القمة إنــه سيكون 
هناك »اتفاق كبير جدا للتجارة« مع الهند، 

لكنه لم يذكر جــدوال زمنيا. وفي األسبوع 
الــحــالــي، هــاجــم على تويتر مــا يــقــول إنها 
رســـوم جمركية هندية عالية على السلع 

األمريكية معتبرا أنها »غير مقبولة«.
 وقــال أحــد املصادر الحكومية الهندية إن 
الــــواليــــات املــتــحــدة ســعــت إللـــغـــاء الـــرســـوم 
التي فرضتها الهند على بعض املنتجات 
ــــوز، عـــنـــدمـــا اجــتــمــع  ــلــ ــ ــ الـــــزراعـــــيـــــة، مـــثـــل ال

الجانبان.
ــرضــت تلك الــرســوم فــي رد مــن الحكومة 

ُ
 ف

الهندية على قرار إدارة ترامب إلغاء املزايا 
التجارية التي كانت ممنوحة للمنتجات 
ــام الــتــفــضــيــات  ــ ــظـ ــ الـــهـــنـــديـــة بـــمـــوجـــب »نـ
املــعــمــم«. وطلبت الهند إعـــادة العمل بتلك 
املزايا التي تلغي عمليا الرسوم الجمركية 
على عــدد مــن املنتجات الهندية املــصــدرة 

إلى الواليات املتحدة.
 وقـــال أحـــد املــصــادر الــهــنــديــة إن الــهــنــد لم 
ــأي تــغــيــيــرات عــلــى قــواعــد  تـــلـــزم نــفــســهــا بــ
االســـتـــثـــمـــار األجـــنـــبـــي لـــشـــركـــات الـــتـــجـــارة 
ــكـــارت الـــتـــابـــعـــة  ــبـ ــيـ ــلـ اإللــــكــــتــــرونــــيــــة مـــثـــل فـ
لـــوول مـــارت وأمـــــازون. كــانــت تلك القواعد 
أجبرت الشركتني األمريكيتني على تغيير 

استراتيجياتهما التجارية في الهند.
 وأوردت رويترز أمس األول أن وول مارت 
أبـــلـــغـــت الـــحـــكـــومـــة األمـــريـــكـــيـــة فــــي يــنــايــر 
كانون الثاني أن قواعد االستثمار الهندية 
الجديدة للتجارة اإللكترونية تنطوي على 

انتكاسة وقد تضر بالعاقات التجارية.
ــنـــود  ــات الـــهـ ــاســ ــيــ ــســ  ويــــخــــشــــى صــــنــــاع الــ
اتــفــاق  ــن أجــــل  ــرامـــب مـ تـ أن تــضــغــط إدارة 
تجارة حــرة مع الهند قد ينال من قدرتها 
التنافسية ويفضي إلى سيل من الواردات 
ــنـــد« الــتــي  ــهـ ــنــــع فــــي الـ ويـــضـــر بــخــطــة »ُصــ

ينتهجها مودي.
 وخــــال اجــتــمــاع ُعــقــد حــديــثــا، أبــلــغ وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة ســـوبـــرامـــانـــيـــام جــايــشــانــكــار 
الــتــجــارة أن »تــرامــب يعد  مــســؤولــي وزارة 
الــعــدة بــوضــوح للعبة أكــبــر، ضــربــة أولــى 
أكـــبـــر«، حــســبــمــا قــــال مـــســـؤول مــطــلــع على 

املناقشات.

لندن - رويترز

لندن - رويترز

اتفاق أوبك لن يغير التوقعات األساسية لسوق النفط

نيودلهي - رويترز
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كاتب رأي في »ذا ويك«
»مجلة ذا ويك األمريكية«

ترامب لم يصلح االقتصاد الذي لم يكسره أوباما

املــاضــي وامــتــد حتى  الــقــرن  أمــريــكــا فــي تسعينيات 
فترة رئاسة بوش األولى وفترة رئاسة بيل كلينتون، 
سجل االقتصاد األمريكي نموا حقيقيا بنسبة %43، 
مقابل 24% تحت قيادة الرئيس السابق باراك أوباما، 
والرئيس الحالي دونالد ترامب. وبرغم أن معدل البطالة 
الـــراهـــن، فــإن  الــوقــت  انــخــفــاضــا ملحوظا فــي  يسجل 
النمو في األجور والنمو في اإلنتاجية وكذا املشاركة 

في القوة العاملة، أعلى مما كان عليه قبل ذلك.

وبالطبع فإن ترامب كان يحاول دعم موقفه السياسي، 
ولم يكن يعلق على تاريخ االقتصاد األمريكي، باألدلة 
والــبــراهــن. وكــانــت تــغــريــدتــه األخــيــرة املــثــيــرة للجدل 
مجرد لحظة واحدة في القصة الكبيرة وامللحمية التي 
الحن واآلخــر،  بــن  يــرددهــا على مسامع األمريكين 
والتي يؤكد فيها دائما أنه ورث تركة اقتصادية ثقيلة 
من سلفه تــرامــب، ولــم يجعلها »عظيمة مــرة أخــرى،« 
الــبــاد«  تــاريــخ  فحسب ولــكــنــه جعلها »األفـــضـــل فــي 

أيضا.
أوباما.  الــذي كسره  لم يصلح االقتصاد  لكن ترامب 
املالية  الكبير واألزمـــة  الــركــود  بــدأ  املــثــال،  على سبيل 
في عهد بوش االبن وليس أوباما، وهي الحقيقة التي 

ينساها بعض الجمهورين على ما يبدو.

النمو االقتصادي املسجل حاليا في الواليات املتحدة 
األمــريــكــيــة هــو األطـــول على اإلطـــاق فــي تــاريــخ أكبر 
العالم، حيث استغرق 121 شــهــرا، لكن  اقتصاد فــي 

ماذا نستطيع أن نقول أيضا عن هذا النمو؟
الرئيس األمريكي  وســأعــرض عليكم تغريدة كتبها 
دونـــالـــد تــرامــب عــلــى حــســابــه الــشــخــصــي عــلــى موقع 
»تــويــتــر« مــؤخــرا:»االقــتــصــاد هو  التدوينات املصغرة 
األفضل في تاريخ أمريكا! وحتى الكثير من األخبار 

املزيفة تعطيني إشادة لهذا النمو االقتصادي!« 
لكن أنا لست متأكدا مما يقوله ترامب. وحتى إذا ما 
قبلت مواقف ترامب السياسية وسياساته الخارجية 
الكثير في أغلب األحيان،  التي تكلف أمريكا  العدائية 
الخاطئ. أجــل إن  الــزعــم  فإنني ال يمكنني قبول هــذا 
االقتصاد األمريكي قوي وال أحد ينكر ذلك، لكنه لم 
املــثــال،  الــطــفــرة. على سبيل  إلــى مصطلح  يصل بعد 
فإنه وإبان فترة الـ 120 شهرا، فإن النمو الذي شهدته 

جيمس باثوكوكيس

“ كل ما يمكن قياسه يمكن تطويره  ”

 ترجمة – سمر عبد الرحمن

انهيار النظام التجاري 
العالمي وشيك

يتعن عــلــى أســتــرالــيــا أن تــعــد الــعــدة جــيــدا لــواقــع يبدو 
وشيكا وهو أن النظام التجاري العاملي »ينهار« على ما 
املتحدة األمريكية والصن  الــواليــات  يــبــدو، فقد وافــقــت 
على وقف إطاق النار في »الحرب التجارية« وذلك في 
قمة مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة أوساكا 
اليابانية مــؤخــرا، بعدما فــرض كــل منهما على اآلخــر 
رســومــا جمركية بقيمة مــئــات املــلــيــارات مــن الـــدوالرات 
في الحرب التجارية التي تنذر بـ »تداعيات كارثية« حول 

العالم.
لــكــن الــرئــيــس األمــريــكــي دونـــالـــد تــرانــب ينتقد وبــشــدة 
السوق التجارية العاملية القائمة، ويرى على ما يبدو أن 
الحمائية ضــروريــة لترجيح فرصه في  اإلستراتيجية 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي ُســتــجــرى فــي الــعــام املقبل، 
السيما في الواليات الصناعية الواقعة في وسط وغربي 
ــــى الــبــيــت  ــــواليــــات املــتــحــدة والـــتـــي حــســمــت وصـــولـــه إل ال

األبيض في انتخابات العام 2016.
ويجب علينا في أستراليا أن نستعد جيدا ملا أخشى أنه 
واقع وشيك، وهو أن النظام التجاري العاملي الذي يدعم 

النمو في منطقة آسيا-املحيط الهادئ ينهار.
ــتــجــاري الــعــاملــي مـــا هـــو ســـوى نــتــاج  وانــهــيــار الــنــظــام ال
اســتــجــابــات ســيــاســيــة، الســيــمــا فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة 
األمريكية، وأوروبــا أيضا. فهذا االنهيار سيؤثر سلبا 
بالطبع على االقتصاد األسترالي الذي بدأ يتعرض لهزة 

في الوقت الراهن.
التي  الظروف  إلى  العام ستكون عــودة  إلى هذا  والعودة 
جعلت النمو في كل من أستراليا ونيوزيلندا يصل إلى 
العشرين،  القرن  املتقدم في  العالم  أســوأ مستوياته في 
حتى قمنا نحن بتغيير كل هذا عبر حزمة اإلصاحات 

التي طبقناها في ثمانينيات القرن املاضي.
التجارة األسترالي  وأستشهد هنا بتصريحات وزيــر 
آفــاقــا ضبابية،  التي عكست  السابق جريج إيمرسون 
الــدول اآلن مع  التي تتعامل بها  الطريقة  حينما قال إن 
العاملية  الحرب  التجارية »غير مسبوقة« منذ  النزاعات 
الــثــانــيــة، واملــصــادقــة عــلــى االتــفــاقــيــة الــعــامــة للتعريفات 

والتجارة.
املتحدة األمريكية والصن تخرقان  الواليات  أن  وبرغم 
القواعد، لكنني أشعر بقلق من نوع خاص إزاء املوقف 
الذي تتبناه اإلدارة األمريكية إزاء منظمة التجارة العاملية.
العاملية - جهة تابعة ملنظمة  التجارة  ويبدو أن محكمة 
التجارة العاملية واملنوط بها إنهاء النزاعات املتعلقة بهذا 
الخصوص - ستنهي على األرجح أعمالها في ديسمبر 
املقبل ألن إدارة ترامب رفضت تعين أعضاء جدد بها.

لوك هنريكس جوميز

مراسل »جارديان« للشؤون 
األسترالية
»صحيفة جارديان البريطانية« 

مهاتير وطموحات اقتصادية 
جديدة في ماليزيا

بــعــد عــــام واحــــد مـــن الــتــغــيــيــر الــتــاريــخــي في 
نظام الحكم فيها، يظل املشهد السياسي في 
السلطة.  الفساد وشهوة  ماليزيا مزيجا من 
فــعــلــى األقــــــل يــمــضــي االقـــتـــصـــاد فــــي الــبــلــد 
لم  إذا  اآلســيــوي على املسار الصحيح، حتى 
يــكــن قــريــبــا مــن اســتــغــال كــافــة إمكانياتها 

ومواردها املتاحة.
املــقــبــلــة، تخطط ماليزيا  األعــــوام  ــدار  مـ وعــلــى 
إلدخــــال تحسينات فــي مــجــال الــحــوكــمــة في 
مــؤســســاتــهــا الــحــكــومــيــة، إعــطــاء دفــعــة كمية 
الــدخــول املنخفضة وعدم  للتعليم، ومواجهة 
ــاواة بــطــريــقــة مـــبـــاشـــرة. وتـــلـــك الــجــهــود  ــســ املــ
الــوقــت  بــعــض  الــثــاثــة ستستغرق  الــحــاســمــة 
كي تجنى ثمارها، على فرضية أنها يمكنها 
تـــفـــادي املــشــهــد الــســيــاســي الــغــامــض بعض 

الشيء في الباد.
إذا كان  بالتكهنات حول ما  وكواالملبور تعج 
الــذي جــاء من  ــــوزراء مهاتير محمد  ال رئيس 
حياة التقاعد ليمنح االئتاف الوطني الحاكم 
في ماليزيا »باريسان ناشونال« أول هزيمة 
ــــه فــــي ســـتـــة عــــقــــود، ســـيـــتـــرك مــنــصــبــه بــعــد  ل
االقــتــصــادي في  الــتــعــاون  استضافة مؤتمر 
منطقة آســيــا-املــحــيــط الــهــادئ واملــقــرر لــه في 

الخريف املقبل.
ـــ 94 فـــي الــعــاشــر من  ــ ــم مــهــاتــيــر عـــامـــه ال ــ وأتـ
يــولــيــو الـــجـــاري، وتــوصــل بــالــفــعــل إلـــى اتــفــاق 
لترك منصبه في تاريخ غير محدد إلى نائبه 
العام  الــذي ُحبس فــي  أنــور إبــراهــيــم،  السابق 

1998 بعد إدانته بتهم منافية لألخاق.
لكن وحينما بدأ املحللون في اإلشارة إلى أن 

عزمن علي، نائب رئيس حزب أنور إبراهيم، 
يتهيأ ليخلف مهاتير محمد، ظهرت مقاطع 
ــظــهــر عــزمــن فــي مــمــارســات منافية 

ُ
فــيــديــو ت

للسلوك، وهي الجريمة التي كان يعاقب عليها 
القانون بحبس يصل إلى 20 عاما.

املـــالـــيـــزيـــة اآلن فــقــط في  الــحــكــومــة  وتـــشـــرع 
مواجهة نقاط الضعف الهيكلية طويلة األجل 
الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا الـــبـــاد. ورئـــيـــس الـــــوزراء 
الــــرزاق ُيــحــاكــم اآلن في  الــســابــق نجيب عــبــد 
فضيحة فــســاد، والــتــي تــم فيها اخــتــاس ما 
مـــن اســتــثــمــارات  مــلــيــار دوالر  إجــمــالــي 4.5 
حكومية، وأنشطة تتعلق بغسيل أموال حول 

العالم.
وفــيــمــل يــنــفــي عــبــد الــــــرزاق تــلــك املــمــارســات 
املزعوم صلة  الفساد  إليه، يمثل هذا  املوجهة 
السياسية في  املــال واملحسوبية  بــن  عميقة 
ماليزيا. وانتشر الفساد إلى »صندوق الحج« 
ــره الــحــكــومــة والــــخــــاص بــالــحــجــاج  ــديـ ــذي تـ ــ الـ
عنى 

ُ
املــســلــمــن، وأيــضــا إلـــى »فــيــلــدا«، وكــالــة ت

بتخصيص األراضــي إلى املــاك الصغار من 
أجل تخفيف مستويات الفقر.

السياسين  بإزالة  املاليزية  الحكومة  وتعهدت 
مــن الــشــركــات الــتــي لها صلة بــالــدولــة، وعــدم 
التي تساعد  الدعم«  السماح بمنح »خطابات 
الذين يحصلون على أفضلية  رجال األعمال 

وتمييز، على الفوز بعقود.
والخاصة أن مهاتير محمد الطاعن جدا في 
السن يدفع باتجاه تنفيذ خطط ربما تكون 
النجاح االقتصادي بماليزيا  السر في  كلمة 

على املدى الطويل.

أندي موكهرجي

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

» ترجمة - »

» ترجمة - »
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رغم تهديدات الواليات المتحدة بالرّد

أنقرة تتسلم منظومة صواريخ »إس 400« روسية

ــمــت تـــركـــيـــا أمـــــس أول شــحــنــة مــن 
ّ
تــســل

الــروســيــة  مــنــظــومــة صـــواريـــخ إس 400 
رغــــــم تــــحــــذيــــرات واشــــنــــطــــن، مـــعـــّرضـــة 
بـــذلـــك نــفــســهــا لـــعـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة فــي 
وقـــت يــعــانــي اقــتــصــادهــا وضــعــا سيئا. 
ــادر دبــلــومــاســيــة روســـيـــة،  ــالـــت مـــصـ وقـ
الــصــواريــخ  إن عملية تسليم مــنــظــومــة 
»إس-400« إلى تركيا، ستتم على ثالث 
دفــعــات. وذكــرت وكالة االنــبــاء الروسية 
»تــــاس«، فــي خــبــر اســنــدتــه إلـــى مــصــادر 
ــة األولـــــــــى تــم  ــعــ الــــدفــ ــلــــومــــاســــيــــة، أن  دبــ
تسليمها الجمعة، جوا. وقالت إنه »في 
وقت قصير سيتم تسليم الدفعة الثانية 
أيضا جوا. أما الدفعة الثالثة املؤلفة من 
أكثر من 120 صاروخا سيتم تسليمها 
بحرا«. وأكدت الهيئة الفدرالية الروسية 
للتعاون التقني العسكري، بــدء إرســال 
الـــجـــوي  لـــلـــدفـــاع  مــنــظــومــة »إس-400« 
إلــى تركيا، وأن التسليم سيكون طبقا 

للمواعيد املتفق عليها.
الــدفــاع الجوي  ويشهد تسلم منظومة 
املـــتـــطـــّورة عــلــى الـــتـــقـــارب فـــي الــعــالقــات 
بـــن روســـيـــا وتــركــيــا الــتــي ابــتــعــدت عن 
الدول الغربية منذ االنقالب الفاشل ضد 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 

يوليو 2016.
ــلـــى وشـــك  وكــــانــــت أنــــقــــرة ومــــوســــكــــو عـ
نـــوفـــمـــبـــر 2015 عــنــدمــا  فــــي  الـــقـــطـــيـــعـــة 
أسقطت مقاتالت تركية طائرة روسية 
عــلــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة الــتــركــيــة، لكن 
ــدا إلـــــــى تــطــبــيــع  ــ ــمــ ــ ــديــــن عـــــــــادا وعــ ــلــ ــبــ الــ
عالقاتهما تدريجيًا للتعاون خصوصًا 

في امللف السوري.
ــة فــي  ــيـ ــركـ ــتـ الـ الـــــدفـــــاع  ــلــــنــــت وزارة  وأعــ
بــيــان أن »تسلم أّول شحنة مــن مــعــّدات 
الـــجـــوي إس-400 بــدأ  الـــدفـــاع  مــنــظــومــة 
فــي 12 يوليو فــي قــاعــدة مــرتــد الجوية 

في أنقرة«.
الــعــامــة للصناعات  الــهــيــئــة  وأوضـــحـــت 
الدفاعية التركية فــي بــيــان أن الشحنة 
مت بواسطة طائرة شحن وأن 

ّ
األولى ُسل

م أجـــزاء املنظومة سيتواصل في 
ّ
»تسل

األيام املقبلة«.
وأضـــــاف الــبــيــان أن املــنــظــومــة »ســيــبــدأ 
تــشــغــيــلــهــا بـــالـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تـــحـــددهـــا 
السلطات املعنية عندما تصبح جاهزة 

تماًما«.
فـــي مــوســكــو، صـــّرحـــت مــتــحــدثــة بــاســم 
الــهــيــئــة الــفــدرالــيــة لــلــتــعــاون الــعــســكــري 
والـــتـــقـــنـــي مــــاريــــا فـــوروبـــيـــيـــفـــا لـــوكـــالـــة 
الـــروســـيـــة، »بـــــدأ تسليم  ــاكـــس«  ــرفـ ــتـ »انـ
ــا«  ــيــ ــركــ تــ إلـــــــــى  ــــات إس-400  ــــومـ ــــظـ ــنـ ــ مـ
و»عمليات التسليم ستحصل وفق مهل 

مقررة من الجانبن«.

ونقلت وكالة »تاس« الروسية الرسمية 
عن مصدر قوله إن طائرة ثانية تحمل 
ــــرى مـــن مــنــظــومــة إس-400  عــنــاصــر أخـ
ــقــلــع »قــريــبــًا« وإن شحنة 

ُ
ت ُيــفــتــرض أن 

ثالثة تضّم أكثر مــن 120 صــاروخــًا من 
أنـــــــواع مــخــتــلــفــة ســـيـــتـــّم إرســـالـــهـــا »فـــي 
ــيــــف« عـــبـــر الـــطـــرق  أواخـــــــــر فـــصـــل الــــصــ

البحرية.
ــــى أن  ــــاس« إلـ »تـ ـــ ــ ــر لـ ــ وأشـــــــار مـــصـــدر آخـ
حــوالــى عــشــريــن عــســكــريــا تــركــيــا تلقوا 
تــدريــبــًا فـــي مــايــو ويــونــيــو فـــي روســيــا 
ــدام صـــــواريـــــخ إس-400، وأن  ــخــ ــتــ الســ
ــتــــرض أن يــتــلــقــوا  ــفــ ــ ُي ــن  ــ ــريـ ــ ثـــمـــانـــن آخـ

التدريب في يوليو وأغسطس.
ورفضت تركيا األربعاء تحذيرا أميركيا 
جديدا بشأن شراء الصواريخ الروسية، 
إلــى عــدم اتخاذ تدابير  داعية واشنطن 

ــالــــعــــالقــــات«  ــا »اإلضــــــــــــــرار بــ ــهــ ــأنــ مـــــن شــ
الثنائية.

ــتــــحــــدة بـــشـــدة  وتـــــعـــــارض الــــــواليــــــات املــ
شراء تركيا املنظومة الروسية معتبرة 
أنــهــا تــتــعــارض مــع أنــظــمــة حــلــف شمال 

األطلسي الذي يضّم تركيا.
وأّكــــد مــســؤول كــبــيــر فــي الــحــلــف طالبا 
ــلـــق«  ــلـــف »قـ ــمــــه أن الـــحـ ــدم كـــشـــف اســ ــ عــ
لبدء تسلم تركيا الصواريخ الروسية. 
ــاف أن »الــعــمــل املــشــتــرك لــقــواتــنــا  ــ وأضــ
املسلحة أمــر أســاســي للحلف األطلسي 

من أجل تسيير عملياتنا ومهماتنا«.
باإلضافة إلى ذلك، ترى واشنطن خطرا 
ـــي أن يــتــمــكــن الــعــســكــريــون  حــقــيــقــيــا فـ
ــــروس الـــذيـــن ســيــدربــون األتـــــراك على  الـ
ــرار  ــ مــنــظــومــة إس-400 مـــن كــشــف األسـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة لـــلـــمـــقـــاتـــلـــة األمـــيـــركـــيـــة 

أنــقــرة  تـــريـــد  الـــتـــي  الـــجـــديـــدة »أف-35«، 
شراءها أيضًا.

ومـــنـــحـــت واشـــنـــطـــن تـــركـــيـــا فــــي مــطــلــع 
ــيـــو مـــهـــلـــة تــنــتــهــي فــــي 31 يــولــيــو  يـــونـ
لــالخــتــيــار بـــن املــنــظــومــة الـــروســـيـــة أو 

املقاتالت األميركية.
أكد اردوغان في أواخر يونيو بعد لقائه 
نــظــيــره األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب أنـــه ال 
يخشى تــعــّرض بــالده لعقوبات بسبب 

شراء صواريخ »إس-400«.
ــــن  ــز األمــ ــ ــركـ ــ ــــي مـ وبــــحــــســــب الــــبــــاحــــث فــ
األميركي الجديد نيكوالس هيراس، إن 
منظومة إس-400 »تغّير قواعد اللعبة 
فــيــمــا يــخــّص االســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة 

الجوية لتركيا«.
وقــال لوكالة فرانس بــرس »مــن منظور 
األمــــــــن الــــوطــــنــــي، تـــركـــيـــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
مــنــظــومــة دفــاعــيــة جــويــة فــّعــالــة تتمتع 
بـــمـــدى مــمــتــاز لــتــغــطــيــة كـــل األنـــاضـــول، 
و)صــواريــخ( إس-400 تلبي تمامًا هذه 

الحاجة«.
ــان يريد  وأضــــاف »لــيــس ســـرًا أن أردوغـــ
أن يــجــعــل مــن تــركــيــا قـــوة أوراســـيـــة، ما 
يفترض إيجاد تــوازن بن العالقات مع 
روسيا والصن من جهة ومع الواليات 
املتحدة من جهة أخـــرى«. وتابع »ليس 
مؤكدًا أن تبقى تركيا إلى ما ال نهاية في 

املعسكر األميركي«.
ــن مــركــز  ــكـــوالس دانـــــفـــــورث مــ ــيـ نـ ورأى 
ــال فــــانــــد« أن  ــارشــ ــان مــ ــرمـ ــيـ أبــــحــــاث »جـ
شراء هذه الصواريخ يعكس رغبة أنقرة 
فــي انتهاج »سياسة خارجية مستقلة 
وإعـــــــــادة هــيــكــلــة عـــالقـــتـــهـــا بـــالـــواليـــات 

املتحدة«.
ــراك نــظــرا  ــ ــقـــادة األتــ وأضـــــاف »يــعــتــقــد الـ
إلى أهمية تركيا، أن بإمكانهم من خالل 
الــتــصــرف بــهــذا الــقــدر مــن الــحــزم، إرغــام 
ــداء املــزيــد مــن املــراعــاة  واشــنــطــن على إبـ

للمصالح التركية«.

¶ وصول الدفعة األولى من إس 400 إلى تركيا

اسطنبول - وكاالت

لندن تعلن إرسال سفينة حربية ثانية إلى الخليج

إيران تطالب بريطانيا باإلفراج الفوري 
عن ناقلتها النفطية

إيــران، أمس، بريطانيا باإلفراج  طالبت 
الــنــاقــلــة النفطية اإليــرانــيــة  الــفــوري عــن 
الــتــي احتجزها مــشــاة البحرية امللكية 
املــاضــي فــي جبل  البريطانية األســبــوع 
طــــارق لــالشــتــبــاه فــي انــتــهــاكــهــا الحظر 
األوروبــي املفروض على نقل النفط إلى 
سوريا. في تلك األثناء أعلنت لندن عن 
تعزيز انتشارها العسكري في الخليج.

ونقلت وكالة األنباء اإليرانية »إرنا« عن 
السيد عــبــاس مــوســوي املتحدث باسم 
الـــقـــول إن  ــة،  ــيـ ــرانـ الــخــارجــيــة اإليـ وزارة 
لــنــدن حــول توقيف ناقلة النفط  مــزاعــم 
اإليـــرانـــيـــة »غــيــر جـــديـــرة بـــاالكـــتـــراث من 
حيث القانون، ونطلب من البريطانين 
الناقلة اإليرانية في أقرب  إطالق سراح 

وقت ممكن«. 
وقــــــال مــــوســــوي إن مــــزاعــــم بــريــطــانــيــا 
ــيـــة كـــانـــت في  ــأن نــاقــلــة الــنــفــط اإليـــرانـ بــ
طــريــقــهــا إلـــى ســوريــا »خـــاطـــئـــة«.. قائال 
»كــــمــــا قـــلـــت ســـابـــقـــا، فــــإنــــه ال يـــمـــكـــن أن 
ترسو هذه الناقلة في املوانئ السورية 
وذلــــك ألنــهــا نــاقــلــة عــمــالقــة، ومــــن جهة 
أخــــرى فـــإن ســؤالــنــا لــلــبــريــطــانــيــن هــو: 
هـــل الــجــمــهــوريــة اإلســـالمـــيـــة اإليـــرانـــيـــة 
تــخــضــع لــعــقــوبــات االتـــحـــاد األوروبـــــي؟ 
وهل فرضت أوروبا على إيران عقوبات 

نفطية؟«.
مــن جهة أخـــرى، قــال مــوســوي إن إيــران 
ترغب في إقامة عالقات حميمة ووثيقة 
وودية وأخوية مع جميع جيرانها، وال 

ترى أمنها في زعزعة أمن اآلخرين.

ــلـــطـــات الـــجـــمـــارك  ــانــــت الـــشـــرطـــة وسـ وكــ
ــتـــجـــزت، بــمــســاعــدة  فـــي جــبــل طـــــارق احـ
وحــدة من البحرية امللكية البريطانية، 
الناقلة العمالقة »غريس 1«، فجر يوم 
الــجــاري، لالشتباه فــي نقلها  4 يوليو 
نفطا خاما إلى سوريا ما يشكل انتهاكا 
لعقوبات االتــحــاد األوروبــــي املفروضة 
على دمشق. ويأتي احتجاز الناقلة في 
وقـــت حــســاس فــي الــعــالقــات األوروبـــيـــة 

اإليرانية، فيما يدرس االتحاد األوروبي 
سبل الــرد على إعــالن طــهــران تخصيب 
الــيــورانــيــوم بمستوى يــحــظــره االتــفــاق 
الـــنـــووي املـــبـــرم عـــام 2015 بــيــنــهــا وبــن 

الدول الكبرى.
ها 

ّ
أن من جهتها أعلنت اململكة املتحدة 

ستعزز موقتا انتشارها العسكري في 
الخليج عبر تقديم موعد تناوب مقرر 
بن سفينتن حربيتن في املنطقة، وفق 

الــحــكــومــة البريطانية ومــصــدر دفــاعــي 
الجمعة، وذلك في سياق تصاعد التوتر 

مع طهران.
ــدث بـــــــاســـــــم الــــحــــكــــومــــة  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ وقـــــــــــــال مــ
 »إتــــش إم إس دنــكــان« 

ّ
الــبــريــطــانــيــة إن

الــتــابــعــة لــلــبــحــريــة املــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة 
ــــش ام اس مــونــتــروز«  ســتــنــوب عـــن »اتـ
املوجودة حاليًا، من أجل ضمان الحفاظ 

على »حرية املالحة«.

 مــوعــد عملية 
ّ
وقــــال مــصــدر دفـــاعـــي إن

التناوب جرى تقديمه لبضعة أيام، من 
دون أن يحدد مدة بقاء السفينتن سويًا 

في املنطقة.
 الــحــكــومــة رفــعــت 

ّ
وأضــــــاف املـــصـــدر أن

ــبــــوع مــســتــوى الــتــأهــب  فـــي بـــدايـــة األســ
املــيــاه اإلقليمية اإليــرانــيــة بالنسبة  فــي 
ــة إلــــــــى الـــــدرجـــــة  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ لـــلـــســـفـــن الــ
الـــقـــصـــوى. وتـــصـــاعـــدت فــــي األســـابـــيـــع 
األخــيــرة حــّدة التوتر فــي مضيق هرمز 
الـــذي يشكل معبرا بحريا لثلث النفط 
ــّدة  ــ ــام الــــعــــاملــــي، نـــتـــيـــجـــة وقــــــــوع عـ ــ ــخـ ــ الـ
حوادث، بينها هجمات مجهولة املصدر 
ــــالت نـــفـــط وإســـــقـــــاط طـــهـــران  ــاقـ ــ ضــــــّد نـ
لطائرة مسّيرة أميركية. وأضيف حادث 
جــديــد إثــر مــحــاولــة البحرية اإليــرانــيــة، 
وفـــــق املـــمـــلـــكـــة املــــتــــحــــدة، »مـــنـــع عـــبـــور« 
ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز. 
واطلقت سفينة »مونتروز« التي جاءت 
لــلــنــجــدة »تــحــذيــرات شــفــويــة« لــلــزوارق 

اإليرانية لكي يتراجعوا.
من جانبه، نفى الحرس الثوري اإليراني 
تسجيل أي »مواجهة« مع سفن أجنبية 

في املّدة األخيرة.
ر الــرئــيــس 

ّ
ــذ ــ ــادث بـــعـــدمـــا حــ ــحــ ــاء الــ ــ وجــ

اإليـــــــرانـــــــي حــــســــن روحــــــانــــــي األربـــــعـــــاء 
بريطانيا من »عواقب« قرارها احتجاز 
نــاقــلــة الــنــفــط اإليــرانــيــة »غــريــس 1« في 

جبل طارق األسبوع املاضي.
ــــدت الــــواليــــات املــتــحــدة  مـــن جــانــبــهــا، أكـ
الخميس نيتها تشكيل تحالف لضمان 
حرية املالحة وتوفير الحراسة للسفن 

التجارية في مياه الخليج.

¶ قطعة عسكرية بحرية بريطانية 

عواصم - وكاالت
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مسيرات تطالب بالعدالة في فض اعتصام القيادة في السودان

أعلنت قوى إعــان الحرية والتغيير، 
أمــس، »تنظيمها مواكب يــوم السبت 
بــاســم الــعــدالــة أوال، بــمــنــاســبــة مــرور 
ــداث فــض اعتصام  40 يــومــا عــلــى أحــ
املحتجني من أمام مقر قيادة الجيش 

في الخرطوم«.
وتــأتــي الــدعــوة غـــداة إعـــان الوسيط 
ــد لــبــات،  اإلفــريــقــي مــحــمــد الــحــســن ولـ
لـــقـــاء يــجــمــع بـــني املــجــلــس الــعــســكــري 
الــســبــت، للتصديق  الــتــغــيــيــر،  ــوى  وقــ

على وثيقة االتفاق النهائي بينهما.
ــيـــر« فــــي بــيــان  ــيـ ــتـــغـ ــــوى »الـ وقــــالــــت قــ
ــرمـــني  الــــجــــنــــاة واملـــجـ ــة  ــبـ ــاسـ إن »مـــحـ
عــلــى الــجــرائــم واالنــتــهــاكــات الــتــي تم 
ارتكابها في مجزرة اعتصام القيادة 
العامة دين واجب السداد، ال تملك أي 
قــوى سياسية أو نقابية أن تتهاون 

فيه أو تتنازل عنه«.
الــبــيــان: »التحقيق املستقل  وأضــــاف 
والــشــفــاف فــي هـــذه الــجــرائــم وتــقــديــم 
ـــر وخــطــط  ـــن أمــ املـــســـؤولـــني عــنــهــا )مــ
ونفذ( للعدالة مطلب ال التفاف عليه«.
وتابع: »في أربعينية مجزرة القيادة 
العامة، اليوم السبت، تخرج مواكبنا 
ــل مـــدن  ــة أوال« فــــي كــ ــدالــ ــعــ بـــاســـم »الــ
الـــســـودان بالعاصمة القومية  وقـــرى 

واألقاليم«.
وصـــــــبـــــــاح أمــــــــــــس، أعــــــلــــــن الــــوســــيــــط 
اإلفـــريـــقـــي اتـــفـــاق املــجــلــس الــعــســكــري 
االنــــتــــقــــالــــي، وقــــــــوى إعــــــــان الـــحـــريـــة 
والتغيير، »اتفاقا كاما على اإلعان 

الــــســــيــــاســــي املـــــحـــــدد لــــكــــافــــة هـــيـــئـــات 
املرحلة االنتقالية«.

وأوضـــح لــبــات، أن »الــطــرفــني اجتمعا 
امس في دورة ثالثة من املفاوضات«.

وفــي 5 يوليو الــجــاري، أعلن املجلس 
العسكري وقوى »التغيير«، التوصل 
إلى اتفاق لتقاسم السلطة خال فترة 

انتقالية تقود إلى انتخابات.
الـــذي تــم التوصل  ويتضمن االتــفــاق 
إلــــيــــه بـــوســـاطـــة إثـــيـــوبـــيـــا واالتــــحــــاد 
اإلفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود 
املرحلة االنتقالية ملــدة 3 ســنــوات و3 
أشــهــر، ويــتــكــون مــن 5 عــســكــريــني و5 
ــة إلـــــى عـــضـــو مــدنــي  ــافــ ــيـــني، إضــ ــدنـ مـ
ــان، لــيــصــبــح  ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ ــوافــــق عـــلـــيـــه الـ ــتــ يــ

املجموع 11 عضوا.

ــيـــرأس املــجــلــس فـــي الـــبـــدايـــة أحــد  وسـ
الــعــســكــريــني ملــــدة 21 شـــهـــرا، عــلــى أن 
يحل مكانه الحــقــا أحــد املــدنــيــني ملدة 
18 شـــهـــرا، أي حــتــى نــهــايــة املــرحــلــة 

االنتقالية.
كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل 
ــيـــت حـــكـــومـــة  ــمـ ــيــــة سـ »حــــكــــومــــة مــــدنــ
ــاءات وطـــنـــيـــة مــســتــقــلــة بـــرئـــاســـة  ــ ــفـ ــ كـ
رئيس وزراء«، وعلى »إقــامــة تحقيق 
دقيق شفاف وطني مستقل، ملختلف 
األحداث العنيفة التي عاشتها الباد 

في األسابيع األخيرة«.
ــن مـــبـــعـــوث  ــ ــلــ ــ ــة أخـــــــــــرى أعــ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
ــودان،  ــســ ــاد األوروبــــــــي إلــــى الــ ــحــ االتــ
بــيــكــا هــافــيــســتــو، مـــســـاء الــخــمــيــس، 
ــر مــن  ــ ــيــ ــ ــلـــد األخــ ــبـ ــلـ ــل لـ ــ

ّ
ــت ــكــ ــتــ دعــــــــم الــ

ــقـــود نــحــو  ــفــــاق يـ ــل الـــتـــوّصـــل التــ ــ أجـ
االســتــقــرار ويــمــنــع الــعــنــف ويفضي 

إلى تشكيل حكومة.
جـــــاء ذلـــــك فــــي تـــصـــريـــحـــات إعــامــيــة 
أدلـــــــى بـــهـــا هـــافـــيـــســـتـــو الـــــــذي يــشــغــل 
أيضا منصب وزيــر الخارجية باده 
فنلندا، بمنزل سفير االتحاد األوربي 

بالخرطوم، جان ميشيل ديموند.
ــة األنــــبــــاء الـــســـودانـــيـــة  ــالــ وذكـــــــرت وكــ
ــعــــوث األوروبـــــــــي  ــبــ املــ ــيــــة، أن  ــمــ الــــرســ
»وعد بالتحدث مع الواليات املتحدة 
األمــــــريــــــكــــــيــــــة بـــــخـــــصـــــوص الـــــوضـــــع 

االقتصادي في السودان«.
ــكـــي  ــريـ الــــرئــــيــــس األمـ ــــت إدارة  ــعـ ــ ورفـ
دونــالــد تــرامــب، فــي 6 أكــتــوبــر 2017، 
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة وحــظــًرا تجارًيا 

ــودان مــنــذ  ـــا عـــلـــى الـــــســـ
ً

كـــــان مـــفـــروض
لـــم تـــرفـــع اســم  1997. لــكــن واشـــنـــطـــن 
الـــســـودان مــن قــائــمــة »الـــــدول الــراعــيــة 
ــاب«، املــــــدرج عــلــيــهــا مــنــذ عــام  ــ ــــإرهـ لـ
الــراحــل  الــزعــيــم  1993، الســتــضــافــتــه 

لتنظيم القاعدة، أسامة بن الدن.
وفــــي ســيــاق مــتــصــل، شــــدد هافستو 
على »دعم االتحاد األوروبي للسودان 
من أجل التوصل إلى اتفاق يقود نحو 
االســتــقــرار، ويــمــنــع الــعــنــف، ويفضي 

إلى تشكبل الحكومة«.
ــاءات مـــع رئــيــس  ــقـ ولــفــت أنــــه أجــــرى لـ
وزراء إثيوبيا أبي أحمد، بالعاصمة 
ــاءات  ــ ــقـ ــ ــقــــد لـ ــمـــا عــ ــيـ أديـــــــــس أبــــــابــــــا، فـ
بـــالـــخـــرطـــوم، مـــع املــجــلــس الــعــســكــري 
بــالــســودان،  الــحــريــة والتغيير  وقـــوى 

والوساطة اإلفريقية.
الـــقـــاهـــرة في  إلــــى  ــادر  ــأغــ وأردف: »ســ
إطـــــار هــــذه الـــجـــولـــة اإلقــلــيــمــيــة الــتــي 

تشمل السعودية واإلمارات«.
ــابـــق الـــخـــمـــيـــس، وصـــل  ــــت سـ ــــي وقـ وفـ
هافستو الخرطوم قادما من إثيوبيا، 
ــمـــل مــصــر  ــشـ ــة تـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة إقـ ــ ــولـ ــ فـــــي جـ
واإلمـــــــــــــارات والــــســــعــــوديــــة، ملــنــاقــشــة 
أوضــــاع الـــســـودان، عــلــى أن يــرفــع في 
ــــى االتـــحـــاد  ــتـــام زيــــارتــــه تـــقـــريـــرا إلـ خـ

األوروبي.
املــــــاضــــــي، عـــزلـــت  أبـــــريـــــل  وفـــــــي 11 
ــر الـــبـــشـــيـــر مــن  ــمـ ــيـــش عـ قــــيــــادة الـــجـ
ـ 2019( تحت وطأة  الرئاسة )1989 
احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة بـــــدأت أواخــــر 
ــتــــردي  ــام املــــــاضــــــي، تــــنــــديــــدا بــ ــ ــعــ ــ الــ

األوضاع االقتصادية.

االتحاد األوروبي يدعم استقرار البالد

الخرطوم - وكاالت

■  احتجاجات حاشدة بالمدن السودانية تطالب بمدنية السلطة )ارشيفية(

 % 121
زيادة اإلعدام 
بالسعوديــة 

في النصف األول

ــــان صـــــــــادر عـــــن “املـــنـــظـــمـــة  ــيـ ــ ذكـــــــر بـ
ــة الـــســـعـــوديـــة”، عـــن زيـــادة  ــيــ األوروبــ
مـــهـــولـــة فـــــي عــــــدد حــــــــاالت اإلعــــــــدام 
باململكة فــي النصف األول مــن عام 

2019، مقارنة بعام 2018 كله.
الــبــيــان أن اململكة العربية  وأوضـــح 
ــدمــــت “فـــــي الــنــصــف  ــة أعــ ــعـــوديـ الـــسـ
األول مــن 2019، 122 شــخــًصــا، في 
زيــادة مروعة عن النصف األول من 
الـــذي أعــدمــت فيه 55، بنسبة   2018

زيادة بلغت %121”.
وأشــار البيان إلــى أن هــذا “االرتفاع 
املريع في نسبة تنفيذ أحكام اإلعدام 
تزامن مع مرور 14 شهًرا على إطاق 
ولــــي الــعــهــد مــحــمــد بـــن ســلــمــان في 
أبــريــل 2018 وعـــًدا بتقليص أحكام 

اإلعدام إلى الحد األدنى املمكن”.
ووثــقــت املــنــظــمــة إعــــدام 6 قــاصــريــن 
ــاالت  ــ ــالــــي حـ ــمــ ــن إجــ ــ بـــنـــســـبـــة 5% مـ
اإلعــدام في النصف األول من 2019، 
كــمــا تــم إعــــدام 58 شــخــًصــا مــن غير 

السعوديني، و3 نساء.
ــبـــرت املــنــظــمــة فـــي بــيــانــهــا أن  ــتـ واعـ
تلك الزيادة في عدد حاالت اإلعدام، 
الــســعــوديــة تعيش  مـــؤشـــًر عــلــى أن 

واحدة من أكثر فترات القمع ظلمة.
ولــفــت الــبــيــان إلــى أن ارتــفــاع وتيرة 
اإلعـــدام باململكة، يرجح تنفيذ 244 
إعدامًا هذا العام، ما يعد رقمًا غير 

مسبوق في كل تاريخ الحكومة.
بــيــانــهــا  فــــي خـــتـــام  املـــنـــظـــمـــة  ورأت 
أن “مـــســـار تــنــفــيــذ وإصــــــدار عــقــوبــة 
اإلعـــــــــدام يــــؤكــــد أن الـــعـــهـــد الـــحـــالـــي 
بــرئــاســة املــلــك ســلــمــان وولــــي عهده 
محمد بن سلمان هو األكثر دموية 
ــــي تــنــاقــض  ــــني الــــعــــهــــود، وذلـــــــك فـ بـ
صــارخ مع وعــود تم ترويجها على 

أنها إصاحات”.

الدوحة -

خبير روسي: إيران قد تدمر قاعدة الظفرة في أبوظبي

نيويورك تايمز: السعودية تدخلت 
لوقف االنسحاب اإلماراتي من اليمن

قــالــت صحيفة نــيــويــورك تــايــمــز األمــيــركــيــة أمــــس، إن 
مسؤولني بالديوان امللكي السعودي تدخلوا شخصيا 
ملــحــاولــة ثــنــي اإلمـــاراتـــيـــني عــن االنــســحــاب مــن الــيــمــن، 
ونــقــلــت عـــن دبــلــومــاســيــني تــأكــيــدهــم أن الــســعــوديــني 
شــعــروا بخيبة أمـــل كــبــيــرة مــن قـــرار اإلمـــــارات خفض 
ــزا خــبــيــر اســـتـــراتـــيـــجـــي روســــي  ــ قـــواتـــهـــا بـــالـــيـــمـــن. وعــ
االنسحاب إلى مخاوف أبو ظبي من رد الفعل اإليراني 

تجاه أراضيها.
ويأتي ما كشفت عنه »نيويورك تايمز«، عقب أيام من 
إعان مسؤول إماراتي كبير أن باده -العضو الرئيس 
فــي الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة بــالــيــمــن- تقوم 
بعملية سحب لقواتها من هناك ضمن خطة »إعــادة 

انتشار« ألسباب »إستراتيجية وتكتيكية«.
ــن املـــســـؤول  ــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــ ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
اإلماراتي قوله في دبي إن اإلمارات تعمل على االنتقال 
مـــن »إســتــراتــيــجــيــة عــســكــريــة« إلــــى خــطــة تـــقـــوم على 

تحقيق »السام أوال«.
نــيــويــورك تايمز أن اإلمــــارات تسحب قواتها  وذكـــرت 
مــن اليمن بوتيرة سريعة بعد تيقنها مــن أن الحرب 
الطاحنة التي حولت اليمن إلى كارثة إنسانية ال يمكن 

كسبها.
ونقلت الصحيفة عــن دبلوماسيني غربيني مطلعني 
عــلــى الــتــفــاصــيــل قــولــهــم إن خــفــضــا فـــي عــــدد الـــقـــوات 
اإلمــاراتــيــة قــد حــدث بالفعل، مدفوعا برغبة الخروج 
من حرب مكلفة للغاية حتى لو أغضب ذلك حلفاءهم 

السعوديني.
وذكرت نيويورك تايمز أن اإلماراتيني تجنبوا اإلعان 
عـــن خـــطـــوة االنـــســـحـــاب عــلــنــا لــلــتــخــفــيــف مـــن انـــزعـــاج 
نــظــرائــهــم الــســعــوديــني، غــيــر أن دبــلــومــاســيــني غربيني 
أشــاروا إلــى أن السعوديني شعروا بخيبة أمــل كبيرة 
ــي، وأن كـــبـــار املـــســـؤولـــني في  ــ ــاراتـ ــ نــتــيــجــة الــــقــــرار اإلمـ
الــــديــــوان املــلــكــي الـــســـعـــودي حـــاولـــوا ثــنــي املــســؤولــني 

اإلماراتيني عن خطوة االنسحاب.
وبـــالـــرغـــم مـــن أن مـــســـؤوال بــالــســفــارة الــســعــوديــة في 
واشـــنـــطـــن نـــفـــى لــلــصــحــيــفــة أن يـــكـــون قــــــادة املــمــلــكــة 
ــإن املـــســـؤول اعـــتـــرف ضــمــنــيــا بحصول  غــيــر ســـعـــداء فـ
إيــاه تغييرا تكتيكيا يحدث عادة  االنسحاب، معتبرا 
أثناء الحمات ويتم تنفيذه بالتنسيق مع التحالف، 

على حد تعبيره.
وتابع »إن أي فــراغ تركه االنسحاب اإلمــاراتــي سوف 
تمأله القوات اليمنية التي تم تدريبها على الوقوف 

وحدها« دون مساعدة.

من جهته، أرجع مسؤول إماراتي رفيع -لم يكشف عن 
هــويــتــه- االنــســحــاب إلــى الــرغــبــة فــي دعــم وقــف إطــاق 
الـــنـــار الـــهـــش الـــــذي تــوســطــت فــيــه األمـــــم املـــتـــحـــدة في 
الُحديدة والذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون 

األول املاضي.
وأضــاف »التزامنا تجاه اليمن ال يزال قائما«، مشيرا 
إلـــى أن الـــقـــوات اإلمــاراتــيــة دربـــت تسعني ألـــف جندي 

يمني على ملء الفراغ بعد رحيلها.
املــلــكــي للخدمات  املــعــهــد  ويــقــول مــايــكــل ستيفنز مــن 
ــة بـــحـــثـــيـــة فـــــي لـــــنـــــدن- إن  ــوعـ ــمـ ــجـ املــــتــــحــــدة -وهــــــــي مـ
االنــســحــاب »سيجعل السعوديني يــدركــون حقيقة أن 
هذه الحرب فاشلة«، وتابع »إنه يخبرنا )االنسحاب( 
أن الطرفني الرئيسني فــي التحالف وهما السعودية 
واإلمارات ليس لديهما الفكرة ذاتها عن شكل النجاح 

)في اليمن(«.
وكانت وكالة رويــتــرز قد نقلت نهاية يونيو املاضي 
ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة غـــربـــيـــة قـــولـــهـــا إن  ــة مــــصــ ــعــ عــــن أربــ
اإلمـــارات بــدأت تقلص وجــودهــا العسكري في اليمن، 
بسبب التهديدات األمنية الناجمة عــن تــزايــد التوتر 

بني الواليات املتحدة وإيران.
وال يعرف -على وجه التحديد- عدد القوات اإلماراتية 
في اليمن، لكن أحد املصادر الدبلوماسية أكد لرويترز 
أن اإلمــارات سحبت كثيرا من قواتها في اليمن خال 

األسابيع الثاثة األخيرة.
ــارات تفضل  ــ ــر الــدبــلــومــاســيــون الــغــربــيــون أن اإلمـ وذكـ

أن تــكــون قــواتــهــا ومــعــداتــهــا قــيــد تــصــرفــهــا، تحسبا 
لتصاعد التوتر فــي الخليج، بعد الهجمات األخيرة 

على ناقات نفط.
ــي يـــــوري لــيــامــني  ــروســ ويـــقـــول الــخــبــيــر الــعــســكــري الــ
لـ”نيزافيسيمايا غازيتا” عن أسباب سحب اإلمــارات 
قــواتــهــا مــن الــيــمــن “أواًل، تــفــاقــم الــوضــع فــي الخليج؛ 
وثانيًا، أن مصالح اإلمــارات في اليمن ترتبط أساسا 
بجنوبها. انطاقا من ذلك، ربما قرروا تعزيز وجودهم 
العسكري في وطنهم والتخلي عن املشاركة النشطة 
في محاوالت تحقيق تقدم في شمال اليمن الخاضع 
لسيطرة الحوثيني، على غـــرار الهجوم السابق على 

ميناء الحديدة”.
وتوقف ليامني عند مخاوف اإلمارات من إيران، فقال: 
“من الواضح للجميع أن التوترات في الخليج ازدادت 
بشكل ملحوظ خــال الشهرين املــاضــيــني. فــي الوقت 
ــارات أحـــد خــصــوم إيــــران اإلقليميني،  ــ نــفــســه، تــعــد اإلمـ
الــجــزر  نـــزاع إقليمي طــويــل األمـــد معها عــلــى  فلديها 
القريبة من مضيق هرمز. وعلى أراضي اإلمــارات تقع 
قــاعــدة الظفرة الجوية وهــي واحـــدة مــن أكبر القواعد 
العسكرية األمريكية فــي املنطقة. فمن هناك انطلقت 
الـــطـــائـــرة األمـــريـــكـــيـــة، الـــتـــي أســقــطــتــهــا إيـــــران مـــؤخـــرا، 
 .35A-Fوتتمركز هناك اآلن مقاتات أمريكية من طراز
إيــران الرئيسية  وبالتالي، فهي ستشكل أحــد أهــداف 
في حال نشوب حرب مع كبيرة. وهو ما يعني تدمير 

هذه القاعدة الجوية.

■ قاعدة الظفرة الجوية

مواقع -
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مع اقتراب مونديال األندية في قطر

العالم يترقب 
افتتاح استاد البيت

مع بدء العد التنازلي للشهور الخمسة 
انــطــاق فعاليات النسخة  األخــيــرة قبل 
الجديدة من بطولة كأس العالم لألندية، 
ــم الـــتـــرتـــيـــبـــات الــنــهــائــيــة  ــالـ ــعـ يـــتـــرقـــب الـ
ــذا الـــحـــدث  ــهــ ــر لــ مــــن املـــنـــظـــمـــن فــــي قـــطـ
الــــذي يــأتــي فــي إطــــار اســـتـــعـــدادات قطر 
الســتــضــافــة بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2022. 
وكــانــت قــطــر حصلت مــؤخــرا عــلــى حق 
اســـتـــضـــافـــة الــنــســخــتــن املــقــبــلــتــن مــن 
مــونــديــال األنــديــة واملــقــررتــن فــي أواخــر 
العامن الحالي واملقبل بانتظار تحديد 
مــوعــد الــبــطــولــة الــتــي تـــم إســنــادهــا في 

وقت متأخر للغاية إلى قطر.
الــقــدس العربي  تــقــريــر لصحيفة  وذكـــر 
أمــــس، أنـــه رغـــم الــفــتــرة الــقــصــيــرة يــبــدو 
أتــم االستعداد  املنظمون فــي قطر على 
لــتــقــديــم بــطــولــة رائــعــة فــي ظــل جاهزية 
ــاد الســتــضــافــة الــبــطــولــة  ــتـ أكـــثـــر مـــن اسـ
إضــافــة لــلــنــجــاح الــــذي حققته قــطــر في 
اســتــضــافــة أكــثــر مـــن مـــبـــاراة كــبــيــرة في 
ــيـــرة وافـــتـــتـــاح اثــنــن من  الـــســـنـــوات األخـ
اســـتـــادات مــونــديــال 2022 قــبــل ســنــوات 
ــة الـــبـــطـــولـــة. فــــي نــفــس  ــافـ ــتـــضـ ــلـــى اسـ عـ
الـــوقـــت، يــبــدو أن الــعــالــم ســيــكــون على 
مـــوعـــد مــــع تــحــفــة مـــعـــمـــاريـــة ثـــالـــثـــة مــن 
استادات املونديال قبل نهاية هذا العام، 
حيث نــشــرت اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث املــســؤولــة عــن اســتــعــدادات قطر 

ملــونــديــال 2022 تــغــريــدة عــلــى حسابها 
بموقع »تــويــتــر« للتواصل االجتماعي 
ــيــــرة الـــعـــمـــل فــي  ــى تــــســــارع وتــ ــ تــشــيــر إلـ
استاد »البيت« بمنطقة الخور، ما يثير 
بعض التكهنات بأن االستاد قد يشارك 
في استضافة فعاليات مونديال األندية 

.2019
وحرص املنظمون في قطر على افتتاح 
نـــمـــوذجـــي لــكــل مـــن اســــتــــادي »خــلــيــفــة« 
فــــي 2017 و2019 عــلــى  ــــوب«  ــنـ ــ ــــجـ و»الـ
الترتيب حيث جــاء االفــتــتــاح مــن خال 
نــهــائــي بــطــولــة كـــأس أمــيــر قــطــر فــي كل 
مـــن هـــذيـــن الـــعـــامـــن لــيــكــون افــتــتــاحــات 
وتجربة مثالية فــي آن واحـــد. وأشــارت 
لــلــمــشــاريــع واإلرث، في  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة 
إلــى االنتهاء  تغريدتها على »تــويــتــر«، 
مـــن تــركــيــب الــســقــف الـــقـــابـــل لــلــطــي في 
اســتــاد الــبــيــت بــمــديــنــة الــخــور وتــســارع 
وتيرة إنجاز الواجهة الخارجية وسقف 
االستاد الــذي سيتسع لـــ60 ألف مشجع 
خــــــال مــــونــــديــــال 2022 عـــلـــى أن يــتــم 
تقليص ســعــة االســـتـــاد بــعــد املــونــديــال 

إلى 32 ألف مقعد.
ــن مــعــظــم األعـــمـــال  ــرا لـــانـــتـــهـــاء مــ ــظــ ونــ
ــتـــراب مــن إنــجــاز  فــي هـــذا االســـتـــاد واالقـ
الــواجــهــة الــخــارجــيــة، قــد يــكــون »اســتــاد 
ــا بــــقــــوة الســـتـــضـــافـــة  الــــبــــيــــت« مــــرشــــحــ
فــعــالــيــات مــونــديــال األنـــديـــة فـــي أواخـــر 
العام الحالي ليكون أفضل افتتاح ممكن 
لــثــانــي أكــبــر اســـتـــادات مــونــديــال 2022. 

ولـــم يكشف املــنــظــمــون فــي قــطــر رسميا 
حتى اآلن عما إذا كــان اســتــاد »البيت« 
ســيــفــتــتــح مـــن خــــال مـــونـــديـــال األنـــديـــة 
ولكنه على األقل هو األقرب لانتهاء من 
العمل فيه عن باقي االستادات املضيفة 

للمونديال التي لم تفتتح حتى اآلن.
وسبق لفاطمة النعيمي مديرة االتصال 
لــلــمــشــاريــع واإلرث أن  الــعــلــيــا  بــالــلــجــنــة 
ــا الســتــضــافــة  ــمــ ــــت: نــســعــى دائــ ــــحـ أوضـ
املباريات والبطوالت القارية والعاملية 
فــي كـــرة الــقــدم وغــيــرهــا مــن الــريــاضــات 
ــتــــدريــــب عــلــى  ــي الــ ــادة مــنــهــا فــ ــفـ ــتـ لـــاسـ
األمـــــور الــتــنــظــيــمــيــة املــخــتــلــفــة وتــجــربــة 
ــكــــوادر  ــنـــشـــآت املــخــتــلــفــة وتــــدريــــب الــ املـ
الــازمــة بدال  الــخــبــرات  العربية لتوفير 

من استقدام الخبرات األجنبية.
افــتــتــاح استاد  وأضــافــت: حرصنا على 
الــدولــي، أول اســتــادات املونديال  خليفة 
ــذي تـــم انــتــهــاء الــعــمــل فــيــه، مـــن خــال  الــ

مباراة نهائي كأس أمير قطر ونجحنا 
فــي تــجــربــة املــنــشــأة نفسها والــعــامــلــن 
ــكــــفــــاءات مــن  واملـــوظـــفـــن والـــــكـــــوادر والــ

مختلف املجاالت.
ويــقــدم اســتــاد البيت تجربة رائــعــة إلى 
بـــطـــوالت كـــأس الــعــالــم نــظــرا للتصميم 
ــلـــه تــحــفــة  ــــاص بـــــــه، والـــــــــــذي يـــجـــعـ ــخــ ــ الــ
معمارية نادرة تعكس الثقافة القطرية. 
ويؤكد املنظمون أن الــطــراز الــذي صمم 
عليه االســتــاد واللمسات النهائية فيه 

تجعله األول من نوعه في العالم.
وشيد استاد »البيت« بمدينة الخور، 
شمالي قطر، وتقوم بتنفيذه مؤسسة 
»ســبــايــر زون«، وقـــد اســتــوحــى اسمه 
من بيت الشعر »الخيمة« التي سكنها 
أهل البادية في قطر ومنطقة الخليج 
عـــلـــى مــــر الـــتـــاريـــخ مــــا يــجــعــلــه وثــيــق 
الــصــلــة بــالــثــقــافــة الـــقـــطـــريـــة. ويــجــمــع 
اســتــاد البيت بــن الــبــر والــبــحــر حيث 

يقع بالقرب من شاطئ البحر، ويعكس 
تصميمه ثقافة وتراث سكان البادية. 
وصمم الشكل الخارجي لاستاد على 
الــتــي استخدمتها  الــشــعــر  بــيــت  غــــرار 
القبائل البدوية قديما في قطر والدول 
ــاورة كــمــكــان لــلــســكــن، ولــشــكــلــهــا  ــجــ املــ
ــارجـــي طـــابـــع مــمــيــز حــيــث كــانــت  الـــخـ
ســــــــوداء الــــلــــون مــــع خــــطــــوط بــيــضــاء 
بــارزة جلية لها عــدة دالالت، حيث أن 
ســمــاكــة الــخــطــوط الــبــيــضــاء وعــددهــا 
يـــدل عــلــى قبيلة مــالــك الــخــيــمــة، فكان 
من السهل رؤيــة الخيمة من مسافات 
املــمــيــز،  بــعــيــدة بــفــضــل هـــذا التصميم 
ــة الــخــيــمــة ذات الــخــطــوط  وكـــانـــت رؤيــ
الــســوداء والبيضاء في األفــق من قبل 
املرتحلن عبر الصحراء بمثابة دعوة 
من صاحب الخيمة لاستمتاع بكرم 
الــضــيــافــة األصــيــلــة، بــغــض الــنــظــر عن 

معرفتهم املسبقة به.

الدوحة - 

الدوحة - 

فاز بالمرحلة السادسة في منغوليا

العطية يواصل صدارة رالي 
طريق الحرير 2019

العطية  القطري ناصر بن صالح  العاملي  البطل  حافظ 
على صــدارتــه لــرالــي طــريــق الــحــريــر2019 فــي نسخته 
الــتــاســعــة بــعــد فـــوزه بــاملــرحــلــة الــســادســة والــتــي أقيمت 
في منغوليا أمس موسعا بذلك الفارق بينه وبني أقرب 
منافسيه السائق الصيني كون لوي الى )40 دقيقة و33 
ثانية(. ويعتبر هذا االنتصار السادس على التوالي قبل 
أن يتوجه الجميع اليوم الى الصني وهي املحطة األخيرة 
انتهاء مــراحــل روســيــا ومنغوليا،وقطع  الــرالــي بعد  فــي 

مسافة وصل تبلغ مسافتها حوالي )700( كلم.
لــه قبل  العطية فــي وضــع بصمة  القطري  البطل  ونجح 
مغادرة منغوليا وذلك بعد تألقه وصموده من تحقيق 
الــتــوالــي ويخطو بثبات نحن  الــســادس على  االنــتــصــار 
اللقب للمرة األولــى. ورغم  التقدم خطوات من أجل نيل 
ــي املــنــغــولــيــة تمكن  ــ املــنــافــســة الــقــويــة وصــعــوبــة األراضـ

ــرنـــســـي مــاتــيــو  ــفـ الـــعـــطـــيـــة ومــــاحــــه الـ
بوميل على مــن سيارته تويوتا 

ــريـــق  ــة فـ ــبـ ــحـ ــوكــــس بـــصـ ــلــ ــ ــاي هــ
تويوتا جــازوا ريسينغ جنوب 
أفــريــقــيــا ومـــن تحضير فريق 
أوفــردرايــف مــن الــفــوز باملركز 
البالغ  السادسة  األول باملرحلة 

طــول مسافتها )408,15( كلم، 
ــــدره ) 1ســاعــة  مــســجــا زمــنــا وقـ

و56 دقيقة و35 ثانية(.
وجــــــــــــــاء فـــي 

ــــز  ــركـ ــ املـ

الثاني السائق الهولندي أريك فان لون بصحبة ماحه 
الــفــرنــســي ســيــبــاســتــيــان ديــلــونــاي عــلــى مـــن ســيــارتــه 
ــردرايــــف  تـــويـــوتـــا هــايــلــوكــس مـــن تــحــضــيــر فـــريـــق أوفــ
مسجا زمنا وقدره )1 ساعة و59 دقيقة و50 ثانية(، 
الفرنسي ماتيو  الــســائــق  الــثــالــث  املــركــز  بينما حــل فــي 
البلجيكي فابيان لوركيون على  ســيــرادوري ومــاحــه 
مــن سيارته سنشيري CR6 مسجا زمنا وقـــدره ) 

2 ساعتني(.
الحرير بعد نهاية  لرالي طريق  العطية صــدارتــه  وعــزز 
املــرحــلــة الــســادســة مــســجــا زمــنــا وقــــدره ) 13 ساعة 
و44 دقيقة و16 ثانية ( وجاء في املركز الثاني السائق 
الصيني كون لوي وماحه مواطنه يانغ هانغ يو على 
مــن ســيــارتــه بــاغــي هــانــوي مسجا زمــنــا وقـــدره )14 
الثالث  املــركــز  ســاعــة و24 دقيقة و49 ثانية ( وأحـــرز 
الفرنسي جــيــروم بليشيه  الــســائــق  الــعــام  الترتيب  فــي 
بــصــحــبــة مـــاحـــة بـــاســـكـــال أروك عــلــى مـــن ســيــارتــه 
أوبتيموس مسجا زمنا وقدره ) 14 ساعة و34 دقيقة 

و28 ثانية (.
الحرير  سيعبر جميع املشاركني في رالي طريق 
السابعة تبلغ  الحدود الصينية، واملرحلة   2019
مــســافــتــهــا أكــثــر مـــن )700( كــلــم، وهـــي عــبــارة 
مـــن مــرحــلــة وصـــل حــتــى الـــوصـــول الـــى منطقة 

)البفواك( املقرر إلقامة الفرق. 
وأكد القطري ناصر بن صالح العطية أن الطريق 
مازال طويا رغم أننا حافظنا على صدارة الرالي 
انطلق من روسيا وحتى وصولنا منغوليا  الــذي 
التي ودعنا أراضيها وعبرنا الحدود 
للصني، قائا »تمكنا من تصدر 
الستة،  الرالي والفوز بمراحله 
وخــطــتــنــا تــكــمــن فــــي اتـــبـــاع 
اســتــراتــيــجــيــة مــعــيــنــة لكل 
مرحلة ومواصلة مشوار 
االنتصارات، املسارات 
صــــعــــبــــة ومــــرهــــقــــة 
ومـــــــــــــازال أمـــامـــنـــا 
ــــطــــريــــق طـــويـــا  ال
واملنافسة قوية 
ــع الــســائــقــني  مــ

املشاركني«.

ورشة لألمن والسالمة الكهربائية 
لمنتسبي صيفي قطر الرياضي

الرياضي  بــنــادي قطر  الثقافية  اللجنة  اقــامــت 
بــالــتــعــاون مــع شــبــاب الــدوحــة ورشـــة عــمــل في 
األمــــن والــســامــة الــكــهــربــائــيــة، بــمــشــاركــة عــدد 
الــصــاعــدة  الشبابية  الـــكـــوادر  23 مــشــاركــا مــن 
ألعضاء النشاط الصيفي بقاعة تدريب اللجنة 
بــن سحيم بمقر  العزيز  الثقافية بصالة عبد 
الـــنـــادي بــالــدفــنــة. وقـــال محمد ســلــطــان فخرو 
النشاط يقام تحت  الثقافية إن  اللجنة  رئيس 
الثقافة  بـــوزارة  الشبابية  الــشــؤون  إدارة  رعاية 
والــريــاضــة وضــمــن بــرنــامــج الــنــشــاط الصيفي 
للموسم 2019، وأنه تم إقامة ورشة من إعداد 
وتـــقـــديـــم املـــهـــنـــدس الــحــســني ســيــحــمــا وفــريــق 
التابع لشركة مساندة، حيث  بالنادي  الصيانة 
املبادئ والقواعد اإلجــراءات  املــدرب عن  تحدث 
التي يجب اتباعها وهي فصل التيار الكهربائي 
القيام  أجــهــزة ومــعــدات كهربائّية، قبل  أيــة  عــن 
بــعــمــلــيــات الـــصـــيـــانـــة، وعــــــدم ارتــــــــداء الـــخـــواتـــم 
والساعات واملجوهرات عند العمل في األجهزة 
الــكــهــربــائــيــة بــاإلضــافــة إلـــى تــجــنــب اســتــعــمــال 

املعزولة  اليدوية غير  العدد  أو  املعدنية  السالم 
عند العمل في األجهزة الكهربائية. والتأكد من 
أن جميع األجهزة الكهربائية الثابتة واملتحركة 
مــوصــولــة بـــاألرض بــواســطــة أســـاك، بحيث ال 
تــحــمــل األســـــاك تـــيـــارًا كــهــربــائــيــا واســتــخــدام 
طـــفـــايـــات الـــحـــريـــق املــنــاســبــة لــاســتــعــمــال في 

حرائق الكهرباء.
واكـــد أهــمــيــة عـــدم مــامــســة الــشــخــص املــصــاب 
الكهربائي  الــتــيــار  بصدمة كهربائية، وفــصــل 
على الفور، ومن ثم إبعاد الشخص عن مصدر 
التيار الكهربائي بواسطة مادة عازلة كالخشب، 

ــيـــة لـــه، ونــقــل  ــراء اإلســـعـــافـــات األولـ ــ ومـــن ثـــم إجـ
ــورًا عــلــى املــشــفــى. تــجــنــب مامسة  املـــصـــاب فــ
البطاريات باأليدي، ومراعاة استخدام  سوائل 

معدات الوقاية املناسبة عند القيام.
وفي نهاية الورشة تقدم السيد محمد سلطان 
فخرو رئيس اللجنة الثقافية بالشكر والتقدير 
لــلــمــدرب وفــريــق الــعــمــل املـــعـــاون لــه عــلــى دوره 
العلمية وتوعية  الثقافة  الكبير واملميز لنشر 
الشباب بمثل تلك الصيانات التي تعود بالنفع 
املزيد من  للمشاركني  الشباب كما تمنى  على 

التقدم والرخاء.

أوالن باتور - قنا

السيلية يتعاقد مع كريم أنصاري

تعاقد نــادي السيلية مع الــدولــي اإليــرانــي كريم أنــصــاري ملــدة موسمني في 
أولى صفقات الفريق استعدادا للموسم الجديد، وقال السيلية، ثالث ترتيب 
إدارة  القطري املوسم املاضي، عبر صفحته على فيسبوك »أنهت  الــدوري 
نادي السيلية الرياضي برئاسة عبد الله العيدة إجراءات التعاقد مع الاعب 
اإليـــرانـــي الـــدولـــي كــريــم انـــصـــاري قــادمــا مــن صــفــوف نــوتــنــجــهــام فــورســت 

اإلنجليزي ملدة موسمني في أولى صفقات النادي استعدادا للموسم الجديد.. 
وتم حسم الصفقة مع الاعب البالغ عمره 29 عاما بعد مفاوضات مكثفة 
النهاية بالنجاح بناء على توصية من  النادي وتكللت في  إدارة  قامت بها 

التونسي سامي الطرابلسي مدرب الفريق«.
ــثــاثــاء املــقــبــل حيث  وســيــبــدأ الــســيــلــيــة اســـتـــعـــداده لــلــمــوســم الــجــديــد يـــوم ال
سيخوض خمس مباريات ودية مع أندية تونسية وجزائرية خال معسكره 
الثامن من  التونسية حتى  الجديد فــي مدينة طبرق  للموسم  التحضيري 

الشهر املقبل.

الدوحة - رويترز

منتخب الطائرة الشاطئية يخسر من البرازيل

املنتخب  الشاطئية طموحات  الطائرة  للكرة  البرازيلي  املنتخب  أوقف 
ــيــة ذات  الــقــطــري عــلــى أعــتــاب دور األربـــعـــة مــن بــطــولــة غــشــتــاد الــدول
الشاطئية  الــطــائــرة  لــلــكــرة  الـــدولـــي  التصنيف  فــي  الــخــمــس  الــنــجــمــات 
واملقامة بمدينة غشتاد السويسرية. وخسر املنتخب القطري املكون 
البرازيلي  املنتخب  أمـــام  يــونــس واحــمــد تيجان  الثنائي شــريــف  مــن 
بشوطني لواحد في الدور ربع النهائي بعد مباراة قوية بني املنتخبني 

أجاد فيها املنتخب القطري في الفوز بشوط واحد بنتيجة )20-22 ( 
قبل أن يخسر املباراة بنتيجة 23-21 ثم 15-10( ليغادر البطولة ويبلغ 
البرازيلي نصف النهائي ليبقى العنابي في املركز الخامس في البطولة 
الذي  الطائرة  للكرة  الدولي  برصيد 720 نقطة حسب نظام االتحاد 

يضع املنتخب القطري في املركز الخامس في الترتيب العام للبطولة.
وكان املنتخب القطري قد حقق الفوز على نظيره الاتفي في مرحلة 
الـــذي واجـــه فيه ثنائي  الثمانية  لـــدور  ليعبر  البطولة  الـــ 16 مــن  دور 

املنتخب البرازيلي إيفاندرو وبرونو.

غشتاد - قنا
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أتليتيكو يبدأ إجراءات لـ»حماية حقوقه«

120 مليون يورو صفقة 
انضمام جريزمان لبرشلونة

بــــطــــل دوري  بــــرشــــلــــونــــة  أعـــــلـــــن 
الــــدرجــــة األولـــــــى االســـبـــانـــي لــكــرة 
القدم في بيان أمس أنه ضم انطوان 
جــريــزمــان الــفــائــز بــكــأس الــعــالــم مع 
يــورو )135  فرنسا مقابل 120 مليون 
الــذي  مليون دوالر( مــن أتليتيكو مــدريــد 
قال إن النادي القطالوني لم يدفع ما يكفي 

لسداد الشرط الجزائي في عقد الالعب.
ــا( مــهــاجــم  ــ ــامـ ــ  ورفـــــــض جــــريــــزمــــان )28 عـ
ــال لـــبـــرشـــلـــونـــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا االنـ مـــنـــتـــخـــب فــــرنــــســ
الــعــام املــاضــي ووقـــع على عقد جــديــد مع 

أتليتيكو.
ــــو املـــــاضـــــي أنــــه  ــايـ ــ ــــن فـــــي مـ ــلـ ــ ــه أعـ ــنـ ــكـ  لـ
سيرحل عن الفريق املنتمي للعاصمة 
اإلســبــانــيــة والـــذي أمــضــى فيه خمسة 
مواسم منذ انضمامه إليه قادما من 

ريال سوسيداد في 2014.
ــد مــع  ــاقــ ــعــ ــتــ ــة الــ ــونــ ــلــ ــرشــ  وحـــــــــــاول بــ
لــكــن  نــوفــمــبــر 2017  جــــريــــزمــــان مـــنـــذ 

الالعب وقع على عقد جديد مع أتليتيكو ملدة 
5 سنوات حتى 2023 تضمن شرطا جزائيا 
يـــورو والـــذي تــراجــع إلى  بمبلغ 200 مليون 

120 مليون في أول يوليو الجاري.
 وقال أتليتيكو إن اعالن جريزمان رحيله عن 
الــنــادي يــوم 14 مايو يعد دليال على وجــود 
اتـــفـــاق بــيــنــه وبـــن بــرشــلــونــة قــبــل انــخــفــاض 

قيمة الشرط الجزائي.
 وذكـــر أتليتيكو فــي بــيــان »يـــرى الـــنـــادي أن 
املــبــلــغ املــــدفــــوع لــيــس كــافــيــا لــتــغــطــيــة قيمة 
الـــشـــرط الــجــزائــي ومـــن الـــواضـــح أن االتــفــاق 
الــالعــب وبرشلونة حسم قبل انخفاض  بــن 
القيمة من 200 مليون يورو إلى 120 مليون 
يــورو«.  وأضــاف »أتليتيكو يؤمن بأن إنهاء 
التعاقد تم قبل انتهاء املوسم املاضي بالنظر 
إلى حقائق ومواقف وعالمات قام بها الالعب 
وبناء عليه بدأ النادي بالفعل اجراءات يراها 

مناسبة لحماية حقوقه ومصالحه«.
 وأنهى ضم برشلونة لجريزمان، الذي سجل 
133 هدفا في كافة املسابقات مع أتليتيكو، 
مطاردة دامت طويال لضم الالعب الذي مثلت 

مسألة انضمامه أكبر سر مذاع في كرة القدم 
االسبانية.

ــر بــرشــلــونــة فــي بــيــان »ســيــوقــع الــالعــب   وذكـ
عــلــى عــقــد مــع نــاديــه الــجــديــد ملـــدة 5 مــواســم 
مقبلة حتى 30 يونيو 2024 على أن يتضمن 
عقده شرطا جزائيا بقيمة 800 مليون يورو«.

 واشتهر جريزمان برفضه لعرض برشلونة 
فـــي الــســابــق وذلــــك عــبــر فــيــلــم وثــائــقــي حمل 
اسم »القرار« وهو ما اثــار توترا بن الالعب 
وبرشلونة للعديد من األسباب من بينها أن 
الــتــي انتجت الفيلم تــعــود ملكيتها  الــشــركــة 

لجيرار بيكي مدافع برشلونة.
 وسيضيف انضمامه املزيد من القوة لهجوم 
الــذي يضم بالفعل ليونيل ميسي  برشلونة 
ــد يــتــعــزز أكـــثـــر بــعــودة  ولـــويـــس ســـواريـــز وقــ

نيمار.
 وذكرت تقارير إعالمية إسبانية أن املهاجم 
الــبــرازيــلــي يسعى للعودة لبرشلونة مبديا 
أسفه على انضمامه لباريس ســان جيرمان 
فـــي 2017 فـــي صــفــقــة قــيــاســيــة عــاملــيــة بلغت 

قيمتها 222 مليون يورو.

برشلونة - رويترز

ديوكوفيتش يجتاز عقبة »أجوت« 
ويبلغ نهائي ويمبلدون

اجــتــاز نــوفــاك ديوكوفيتش املصنف األول وحامل 
الــلــقــب عــقــبــة اإلســبــانــي روبـــرتـــو بــاوتــيــســتــا أجــوت 
أمس الجمعة ليفوز في مباراة من أربع مجموعات 
الفائز من  ويبلغ نهائي ويمبلدون للتنس ليواجه 

مواجهة روجر فيدرر ورفائيل نادال.
الــصــربــي 6-2 و4-6 و6-3 و2-6  الـــالعـــب   وانــتــصــر 
ليحقق انتصاره 12 في آخر 13 مباراة خاضها في 
الدور قبل النهائي في البطوالت األربع الكبرى وهو 

رقم الفت.
 وأصــبــح اآلن على بعد انتصار واحـــد مــن تحقيق 
ــفـــردي  لــقــبــه الـــخـــامـــس فــــي ويـــمـــبـــلـــدون و16 فــــي الـ

بالبطوالت األربع الكبرى.
 وفــــاز ديــوكــوفــيــتــش بــاملــجــمــوعــة األولـــــى بسهولة 
نسبيا لكنه عانى في الثانية بعدما تألق باوتيستا 
أجــوت املصنف 23، الــذي يظهر ألول مرة في الدور 
قبل النهائي لبطولة من األربع الكبرى، في تسديد 
ضربات االرسال واستفاد أيضا من بعض األخطاء 
ــي الـــشـــوط الــســابــع  ــادرة مـــن ديــوكــوفــيــتــش. وفــ ــنــ الــ
مــن املــجــمــوعــة الــثــالــثــة تــحــولــت املـــبـــاراة إلـــى تــبــادل 
إلــى 45 ضربة حسمها  ماراثوني للضربات وصــل 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش. ومــــن هــــذه الــنــقــطــة ســيــطــر الــالعــب 

الصربي تماما على املباراة.
 وقال ديوكوفيتش )32 عاما( »بذلت مجهودا كبيرا. 

إنها مباراة في قبل النهائي وروبرتو لعب بثقة«.
 وتــابــع »قـــدم أداء جــيــدا جـــدا. حـــاول السيطرة على 
ــى لــكــنــه لــعــب بشكل  ــ أعــصــابــه فـــي املــجــمــوعــة األولــ
أفــضــل بــعــد ذلـــك. أصــبــحــت املـــبـــاراة متكافئة. كانت 

أربــــعــــة أو خـــمـــســـة أشــــــــواط فــي  فــــي أول  مـــتـــقـــاربـــة 
الثالثة وبعدها ذهبت املباراة في اتجاه  املجموعة 
آخر«.  وأدركت جماهير امللعب الرئيسي ومعظمها 
ــر ســـخـــونـــة بــن  ــثـ ــز عـــلـــى مــــبــــاراة أكـ ــركـ ــان يـ ــ ــا كـ ــمـ ربـ
النجمن نــادال وفيدرر أنها أمــام مباراة كبيرة في 
الــذي  الــشــوط السابع  الثالثة خاصة فــي  املجموعة 

كان يرسل فيه ديوكوفيتش وهو يتأخر 40-30.
 وتبادل الالعبان الضربات 45 مرة قبل أن يخطف 

ديوكوفيتش النقطة.
 وهـــو أطــــول تـــبـــادل مـــاراثـــونـــي لــلــضــربــات يتحقق 
رسميا في ويمبلدون منذ اعتماد نظام االحصاءات 
لــيــفــوز  ــه  ــقـ ــألـ تـ ــتـــش  ــيـ ــوفـ فــــي 2005 وواصــــــــل ديـــوكـ

باملجموعة الثالثة.
 وبعدها سيطر حامل اللقب تماما على املجموعة 
الرابعة وبعد أن كسر إرسال منافسه ليتقدم 2-1 لم 

ينظر أبدا إلى الوراء.
 ولم يجد باوتيستا أجوت حلوال لكنه ربما يخرج 
ســعــيــدا بـــأدائـــه فــيــمــا يــعــد أفــضــل عـــام فــي مسيرته 
الــثــمــانــيــة في  حــيــث لــم يسبق لــه مطلقا بــلــوغ دور 

بطولة من األربع الكبرى.
 وقـــــال ديــوكــوفــيــتــش عـــن بـــلـــوغ الــنــهــائــي »بــغــض 
النظر عن التاريخ وعــدد النهائيات التي خضتها 
فـــان الــظــهــور فـــي نــهــائــي ويــمــبــلــدون يــحــمــل مــذاقــا 
خــاصــا واســتــمــتــع دائـــمـــا بــهــذه الــتــجــربــة« مضيفا 
انــه ســيــحــاول قــدر االمــكــان متابعة مــواجــهــة فيدرر 

ونادال.
 وتــابــع »إنــهــا واحـــدة مــن أكثر املــبــاريــات التقليدية 
إثــــارة بــن اســمــن مــن اكــبــر املــتــنــافــســن فــي اللعبة 

وسيكون من الرائع مشاهدتهما«.

لندن - رويترز

بوتاس يتفوق 
على هاميلتون في تجارب سباق 

بريطانيا لفورموال 1

تـــفـــوق فــالــتــيــري بـــوتـــاس عــلــى زمــيــلــه في 
مرسيدس لويس هاميلتون فــي التجارب 
الـــحـــرة لــســبــاق جـــائـــزة بــريــطــانــيــا الــكــبــرى 
ضمن بطولة العالم فــورمــوال 1 للسيارات 
ــراري األفــــضــــل بــن  ــ ــيـ ــ ــــس، بــيــنــمــا كـــــان فـ ــ أمـ
الــفــرق األخــــرى. وســجــل الــســائــق الفنلندي، 
الذي يتأخر بفارق 31 نقطة عن هاميلتون 
مــتــصــدر فــورمــوال 1 وبــطــل الــعــالــم 5 مــرات 
ــدة  ــ ــ ــــات، دقــــيــــقــــة واحـ ــاقـ ــ ــبـ ــ بــــعــــد مــــــــرور 9 سـ

و26.732 ثانية مستخدما االطارات اللينة.
 وجـــــــاء هـــامـــيـــلـــتـــون مـــعـــشـــوق الــجــمــاهــيــر 
فــي حــلــبــة ســيــلــفــرســتــون فــي املــركــز الــثــانــي 
متأخرا بفارق 0.069 ثانية بينما حل شارل 
فــيــراري ثالثا محققا دقيقة  لوكلير سائق 

واحدة و26.929 ثانية.
 واحتل سيباستيان فيتل سائق فيراري، 
الفائز في سيلفرستون العام املاضي لكنه 
لــم يحقق أي فــوز بسباق فــي 2019، املركز 
الرابع. وتفوق بيير جاسلي سائق رد بول 
عــلــى زمــيــلــه مــاكــس فــرســتــابــن فــي حصتي 
الــتــجــارب حيث كــان األســـرع صباحا وحل 

خامسا في الفترة الثانية.
ــن عـــلـــى نــحــو  ــ ــل جـــاســـلـــي أســــــرع زمـ ــجـ  وسـ
مفاجئ صباحا بينما جــاء هاميلتون في 

املركز الرابع.
 وفــي صباح ملبد بالغيوم وشهد الكثير 
مــن التقلبات على حلبة سيلفرستون في 
ظــــل تـــســـاقـــط خــفــيــف لـــأمـــطـــار فــــي الـــجـــزء 
األخير من حصة التجارب، سجل السائق 
الفرنسي أسرع زمن للفة وبلغ دقيقة واحدة 
و27.173 ثانية متفوقا بفارق 0.456 على 

بوتاس سائق مرسيدس.
 وكـــان بــوتــاس األســــرع خـــالل أغــلــب فــتــرات 
الجولة حتى قام جاسلي بمجهود إضافي 
قبل النهاية بعد تحسن األحــــوال الجوية 

وتوقف األمطار.
 وحــــل فــرســتــابــن ســائــق رد بــــول، والــفــائــز 
بسباق النمسا فــي نهاية يونيو حــزيــران 
املــاضــي وهـــو الــســبــاق الــــذي انــهــى مسيرة 
ــتــــصــــارات  ــتــــي تـــشـــمـــل 10 انــ الــ ــيــــدس  مــــرســ
مــتــتــالــيــة، فـــي املـــركـــز الــثــالــث بــيــنــمــا ابتعد 
هاميلتون بطل العالم خمس مــرات بفارق 

يقترب من ثانية واحدة عن جاسلي.
 ورجــح كريستيان هورنر رئيس فريق رد 
بـــول فــي وقـــت ســابــق مــن األســبــوع الحالي 
الــــواقــــع عــلــى جــاســلــي بسبب  الــضــغــط  أن 

مــحــاولــتــه مــعــادلــة مــا حــقــقــه فــرســتــابــن أثــر 
على السائق الفرنسي مؤكدا أن على األخير 
أن يـــركـــز عــلــى قـــيـــادة ســـيـــارتـــه ويــتــجــاهــل 

وسائل التواصل االجتماعي.
 وفــاز هاميلتون بأربع من بن آخر خمس 
نسخ من سباق بريطانيا ويسعى لالنطالق 
من املركز األول للمرة الخامسة على التوالي 

في السباق الذي يقام في بالده.
ــــزز ريـــنـــو مـــن آمـــالـــه بــعــد أن حـــل نيكو   وعـ
ــــل ريــــتــــشــــيــــاردو فــي  ــيـ ــ ــيـ ــ هـــولـــكـــنـــبـــرج ودانـ
املركزين السابع والثامن صباحا لكنهما 
الــحــصــة  فــــي  لــلــمــركــزيــن 14 و15  تـــراجـــعـــا 
الثانية حيث تفوق السائق االسترالي على 

زميله األملاني.
ــائــــق مـــكـــالريـــن  ــــوريـــــس ســ  وجـــــــاء النـــــــدو نـ
ســادســا فــي الــحــصــة الــثــانــيــة فــي أداء رائــع 
ــر 19  ــمـ ــعـ ــــن الـ ــبــــالــــغ مـ ــــن الــــســــائــــق الــ آخــــــر مـ
إلــى معشوق  الـــذي يتحول تدريجيا  عــامــا 
للجماهير. وحل زميله اإلسباني كارلوس 
ساينز ثامنا. وكان رومان جروجان سائق 
هاس مثار الحديث صباحا بعد أن تسبب 
فــي حــادث تــصــادم أثــنــاء خــروجــه مــن حــارة 
الــجــنــاح األمــامــي  الصيانة مــا أدى لتدمير 

للسيارة.
 وتوقفت سيارة كيمي رايكونن سائق ألفا 
رومـــيـــو عــلــى الــحــلــبــة مــمــا تــســبــب فـــي رفــع 

االعالم الحمراء.

سيلفرستون - رويترز
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حذر العلماء أن النهر الجليدي ثوايتز املوجود في القطب 
الجنوبي معرض لخطر الذوبان، مما سيتسبب في ارتفاع 
سطح البحر حول العالم بمقدار نصف متر بحيث ال يمكن 
إيقافه، ووفقا لصحيفة مترو البريطانية، فإن الدراسة التي 
أجرتها وكالة الفضاء األمريكية »ناسا« تشير إلى أن نهر 
ثــوايــتــز أصــابــتــه حــالــة مــن عـــدم االســتــقــرار، فــمــن املــمــكــن أن 
يذوب كليا بعد 150 عاما، مما سيزيد مستوى سطح املياه 
لنسبة ســتــكــون أكــبــر مــرتــن ونــصــف مــن الــطــبــيــعــي، وهــذا 

بالطبع بسبب درجات الحرارة املرتفعة التي أصابت العالم 
في نهاية القرن الـ 19.

وقـــال أليكس روبــيــل قــائــد الــدراســة واألســتــاذ املــســاعــد في 
الــجــوي، »إذا أثرنا  كلية جورجيا لعلوم األرض والــغــاف 
حالة عدم االستقرار تلك، فمن غير الضروري رفع درجات 
ــرارة، فــســيــذوب هــو بــمــفــرده، وهـــذا هــو ســبــب الــقــلــق«،  ــحـ الـ
وأضاف روبيل »ستبقى التغيرات املناخية مهمة بعد ذلك 

ألنها ستحدد مدى سرعة تحرك الجليد«.

والدة أثقل توأم باندا في العالمصحيفة القيــادة والريــادة

أرقام وحقائق

توصل فريق من علماء النبات 
األمريكيني في دراســة جديدة 
ــنــبــاتــات  ــى كــيــفــيــة إنــــشــــاء ال ــ إلـ
الهوائية  القنوات  لشبكات مــن 
)رئــــة ورقـــيـــة( لــنــقــل غـــاز ثاني 
إلــى   )CO2( الــكــربــون أكــســيــد 
النبات  خالياها، وعرف علماء 
ــقـــرن الــتــاســع عــشــر أن  مــنــذ الـ
لــهــا مـــســـام - تسمى  األوراق 
»ســــتــــومــــاتــــا« وتـــحـــتـــوي عــلــى 
ــة مـــعـــقـــدة مــن  ــيــ ــ ــل ــبـــكـــة داخــ شـ
الــقــنــوات الــجــويــة، ولــكــن حتى 
املفهوم كيف  لــم يكن مــن  اآلن 
ــوات فــي  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ تـــتـــشـــكـــل هـــــــذه الـ
ــاكـــن الــصــحــيــحــة مـــن أجــل  األمـ
توفير تدفق مستمر لهذا الغاز 

إلى كل خلية نباتية.
الجديدة  الــدراســة  واستخدمت 
الــتــي قـــادهـــا عــلــمــاء فـــي معهد 
التابع لجامعة  الــغــذاء املستدام 
شيفيلد في بريطانيا، تقنيات 
ــة لــلــكــشــف عن  ــيـ مــعــالــجــة وراثـ
كـــلـــمـــا زاد عــــــدد األوراق  أنــــــه 
الـــهـــواء، وتعمل  زادت مــســاحــة 
ــبــــات  ــــقــــصــ ــل »ال ــثــ الـــــقـــــنـــــوات مــ
ـــي عــــبــــارة عــن  ــ ــة« وهـ ــيــ ــوائــ ــهــ ــ ال
مـــمـــرات صــغــيــرة تــنــقــل الــهــواء 
الرئتني  التبادل بني  إلى أسطح 
البشرية والحيوانية، وبالتعاون 
ــالء فــــي جـــامـــعـــتـــي / ــ ــزمـ ــ مــــع الـ
وتنجهام والنكستر/، أظهروا 
أن حركة ثاني أكسيد الكربون 
عبر املسام على األرجح تحدد 
شــكــل وحــجــم شــبــكــة الــقــنــوات 

الهوائية.
ــل االكـــــتـــــشـــــاف خـــطـــوة  ــثــ ــمــ ويــ
كــبــيــرة إلــــى األمـــــام فـــي فهمنا 
ــلـــبـــنـــيـــة الــــداخــــلــــيــــة لـــــــــأوراق  لـ
الـــنـــبـــاتـــيـــة، وكــــيــــف يـــمـــكـــن أن 
تـــؤثـــر وظــيــفــة األنـــســـجـــة على 
تــطــورهــا، والــتــي يمكن  كيفية 
لها تداعيات تتجاوز  أن يكون 
النبات، في مجاالت  بيولوجيا 
مـــثـــل الــبــيــولــوجــيــا الـــتـــطـــوريـــة، 
كما توضح الدراسة أن نباتات 
القمح قد ولدت من قبل أجيال 
لتقليل عــدد املسام  الناس  من 
ــوات الــهــواء  ــنـ عــلــى أوراقــــهــــا وقـ
أقــــل، مـــا يــجــعــل أوراقـــهـــا أكــثــر 
ــا بــالــنــمــو  ــمـــح لـــهـ ــافـــة وتـــسـ ــثـ كـ

بمياه أقل.

أعلنت الصن عزمها إرســـال مسبار 
ــى املــــريــــخ بـــحـــلـــول الـــعـــام  ــ فـــضـــائـــي إلـ
2020، لتقوم برحلة استكشافية إلى 
ــر، ووفــــقــــا لــصــحــيــفــة  ــمــ الـــكـــوكـــب األحــ
ــلـــوبـــال تـــايـــمـــز« الــصــيــنــيــة تشمل  »غـ
املــــهــــمــــة رحـــــلـــــة إلــــــــى مــــــــــدار املـــــريـــــخ، 
تهبط على السطح إلجـــراء البحوث 
واالستكشاف، مشيرة إلى أن الهدف 
الــرئــيــســي مــن املــهــمــة هــو الــبــحــث عن 

عامات الحياة على هذا الكوكب.
ــيــــحــــاول  ــة، ســ ــفــ ــحــــيــ وبــــحــــســــب الــــصــ
الــعــلــمــاء خـــال الــرحــلــة مــعــرفــة مــا إذا 
ــــان كـــوكـــب املــــريــــخ مـــائـــمـــا لــلــحــيــاة  كـ
الــتــي قامت  الـــدول  البشرية. يــذكــر أن 
بمهام استكشافية إلى كوكب املريخ، 
هي الواليات املتحدة وروسيا والهند 

ووكالة الفضاء األوروبية.

اكتشف علماء من جامعة كــولــورادو 
بــــولــــدر واحـــــــدة مــــن أغــــــرب الـــظـــواهـــر 
الــتــي تــمــكــن رؤيــتــهــا على  الطبيعية 
تـــتـــمـــثـــل فــي  ــــي  ــتـ ــ ســـطـــح األرض، والـ
أبراج جليدية ذات ارتفاعات شاهقة، 
على شكل مجموعات غامضة وسط 
الــصــحــراء. وتــســمــى هـــذه التكوينات 
الـــغـــريـــبـــة لــلــجــلــيــد الـــثـــلـــوج الــتــائــبــة، 
وتتشكل على ارتــفــاعــات شاهقة في 
البيئات الباردة والجافة، مثل البرية 
شديدة الجفاف في صحراء أتاكاما 

في تشيلي.
ــقـــرب مــن  ــالـ وقــــــام الـــعـــلـــمـــاء بـــجـــولـــة بـ
بركان ليلوالياكو، ثاني أكبر براكن 
الــعــالــم فـــي تــشــيــلــي، وهـــي مـــن أقــســى 
البيئات على وجه األرض، حيث إنها 
ــدة وتــقــلــبــات  ــديـ ــشـ مـــوطـــن لـــلـــريـــاح الـ
ــرارة والـــتـــعـــرض الــعــالــي  ــ ــــحـ ــة الـ ــ درجــ
ــة فــــــوق الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة، حــيــث  ــعـ لـــأشـ
وجــدوا أن امليكروبات تبني منازلها 
بـــن الــقــطــع الــجــلــيــديــة الــصــامــتــة في 
فــيــمــيــركــاتــي،  ــالــــت الرا  املـــنـــطـــقـــة. وقــ
باحثة البيولوجيا امليكروبية »عثر 
على طحالب الثلج بشكل شائع في 
الــغــاف الجليدي على  أنــحــاء  جميع 
بقع الجليد والثلوج، لكن اكتشافنا 
أظهر وجودها ألول مرة على ارتفاع 
شــاهــق فـــي مــوقــع شــديــد الــجــفــاف«.. 
ـــن املـــثـــيـــر لـــاهـــتـــمـــام، أن  مــضــيــفــة »مــ
الــطــحــالــب الثلجية املــوجــودة  معظم 
في هذا املوقع ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالطحالب الثلجية األخرى املعروفة 

في البيئات القطبية، وفي األلب«.
ــة لـــبـــركـــان  ــبـ ــائـ ــتـ ــفـــت الــــثــــلــــوج الـ وكـــشـ
ليلوالياكو على ارتفاع نحو 5 آالف 
متر فــوق مستوى سطح البحر، عن 
بقع حمراء، والتي يقول الفريق إنها 
عـــامـــة تــســتــنــد إلــــى صــبــغــة الــنــشــاط 
ــات الـــثـــلـــج  ــنــ ــويــ ــكــ ــي تــ ــ املــــيــــكــــروبــــي فــ
والــجــلــيــد، وعـــنـــد أخــــذ الــعــيــنــات إلــى 
املختبر، حــدد الباحثون امليكروبات 
التي تهيمن عليها أجناس الطحالب 
 ،Chloromonasو Chlamydomonas
وهــي املـــرة األولـــى الــتــي أبــلــغــوا فيها 
العلماء عــن وجـــود حــيــاة ميكروبية 
تسكن في الهياكل الجليدية الغريبة.

الــهــواء يقلل 7  كشفت نتائج دراســـة علمية حديثة أن تلوث 
أشهر من العمر االفتراضي لتاميذ املدارس االبتدائية، ووفقا 
ملوقع صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، أشار إلى أن الدراسة 
التي أجراها باحثون من جامعة كينجز لندن الحظت التأثير 
املــشــتــرك لسبب ضــعــف الــصــحــة للتاميذ مــن تــلــوث الــهــواء، 
وهـــو »ثــانــي أكــســيــد الــنــيــتــروجــن« و»الــجــســيــمــات الــضــارة«، 
وقـــد اعــتــمــد الــبــاحــثــون فــي تــقــديــراتــهــم لــتــأثــيــر تــلــوث الــهــواء 
عــلــى الــوفــيــات وتــقــصــيــر مــتــوســط الــعــمــر املــتــوقــع فــي مدينة 
برمنجهام، حيث كان التأثير أسوأ من بعض املدن الرئيسية 
األخرى في الباد، إذ وجدت الدراسة خسارة أكثر في متوسط 

العمر املتوقع في برمنجهام مقارنة بمانشستر.
وتــضــع الــدراســة أيــضــا رقــمــا يــتــراوح بــن 190 مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي إلــــى 470 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فـــي فــاتــورة 
الصحة السنوية املحتملة لتلوث الهواء في برمنجهام، وهذه 
ليست التكلفة الحقيقية، ولكن هو املبلغ الذي من املتوقع أن 
ينفقه املجتمع بشكل معقول على سياسات الحد من تلوث 
الهواء. ودعــا الباحثون إلى زيــادة »مناطق الهواء النظيفة« 
فــي املــــدن الــرئــيــســيــة فــي جــمــيــع أنــحــاء بــريــطــانــيــا ومــواجــهــة 
الــتــلــوث، الـــذي يـــودي بحياة األطــفــال ويسبب بــؤســا صحيا 

آلالف البالغن.

اكــتــشــف نــصــب حــجــري يــعــود تــاريــخــه إلـــى عهد 
أســرة تشينغ اإلمبراطورية )1644 - 1911م( في 
الــصــن. وتــم العثور على  مقاطعة خبي شمالي 
الــنــصــب، الــبــالــغ ارتــفــاعــه وعــرضــه وســمــكــه 170 
سنتيمترا و61.5 سنتيمتر و18 سنتيمترا على 
التوالي، في مجرى نهري في محافظة نيتشيو، 
وُيقّدر أن له تاريخا يعود إلى 275 عاما. وقال لي 
هنغ كــون الخبير املحلي »إن النقوش الظاهرة 
على الجزء الخلفي من النصب تصف بناء معبد 

طاوي محلي«.
وأشــــار لــي إلـــى أن الــنــصــب الــحــجــري يــوفــر مــواد 
مهمة لدراسة ثقافة الطاوية في األجزاء الوسطى 

والجنوبية مــن مقاطعة خبي خــال عهد أســرة 
تشينغ. وعلى صلة بذات الشأن استعادت شرطة 
مــقــاطــعــة شـــانـــشـــي فــــي شـــمـــالـــي الـــصـــن أداتـــــن 
برونزيتن يرجع تاريخهما ألكثر من ألف سنة 
قبل املياد، خال عهد أسرة تشو الغربية )1046 

عاما قبل املياد - 771 عاما قبل املياد(.
وكانت األداتــان البرونزيتان وهما: »ييفانغيي« 
ــبـــر فــــي مــديــنــة  ــيــــتــــســــون« قــــد ُســـرقـــتـــا مــــن قـ و»يــ
يــونــتــشــنــغ، قــبــل أن يــتــم بــيــعــهــمــا إلــــى عــــدة مــدن 
في الصن وثــم إلــى خــارج الباد، وفقا ملا ذكرت 
مديرية األمــن العام املحلية. وتعتبر »ييتسون« 
أداة برونزية عريضة الفم عليها 23 نقشًا، فيما 

تــأخــذ »ييفانغيي« شكل حــاويــة مكعبة وكانت 
تستخدم كوعاء للشرب في الزمن القديم، ونقش 
عليها رسم لوجه مسخ ونفس الحروف املوجودة 

على »ييتسون«.
واستنتج علماء اآلثـــار أن تــاريــخ األدوات يعود 
إلــى الــوقــت املبكر مــن أســرة تشو الغربية، وذلــك 
الــنــقــوش املــوجــودة عليهما، بينما تمتع  حسب 
صاحب القبر بمكانة سياسية مرتفعة نسبيا في 
ذلــك الــوقــت. وقــالــت الشرطة إن األداتـــن نــادرتــان 
جدا ولهما قيمة عالية، فيما صنفهما علماء آثار 
الــثــقــافــيــة املحمية  ــار  مختصون بأنهما مــن اآلثــ

على املستوى الوطني من أعلى مستوى.

اكتشاف نصب حجري يرجع إلى أسرة تشينغ بالصين

علماء يتوصلون 
إلى آلية تنفس 

النباتات

الصين تعتزم إطالق 
رحلة استكشافية 

للمريخ

اكتشاف »الثلوج 
التائبة« وسط الصحراء

ولد توأم باندا )ذكر وأنثى( يزيد وزن كل واحد منهما 200 غرام، في مدينة 
تشنغدو بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصني، ويعتبر توأم الباندا الوليد 
العالم، وفقا ملركز تشنغدو ألبحاث  الباندا قيد األسر في  األثقل وزنا بني 
تربية الباندا العمالقة . ويبلغ وزن ذكر الباندا 211.3 غرام ، بينما يبلغ وزن 
املركز وحالتهما مستقرة. ويبلغ متوسط  األنثى 209 غرامات، وولــدا في 
وزن شبل الباندا حوالي 150 غراما ، ومن النادر رؤية توأم وليد يزيد وزن 
الــيــوم، ولد  الـــوالدة، بحسب خــبــراء. وحتى  كل منهما على 200 غــرام عند 

إجمالي 298 شبل باندا عمالقة في مركز تشنغدو.

تلوث الهواء يقلل العمر االفتراضي للتالميذ

نهر جليدي يرفع مستوى مياه سطح البحر نصف متر

الصـالة
  الفـجـــر: 03:24

  الشروق: 04:52

  الظهـــر: 11:40

 العصـــر: 03:04

  المغرب: 06:29

  العشـاء: 07:59
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أسعار المعادن والعمالت

سعر الذهب عيار 24
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سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18
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