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قطر تدين تفجير 
ديار بكر في تركيا

قطر تدين هجوما 
وتفجيرا في العراق

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير 
الــذي وقع في واليــة ديــار بكر جنوب شرقي تركيا وأدى إلى 
الــخــارجــيــة فــي بيان  ســقــوط قتلى وجــرحــى، وجــــددت وزارة 
أمـــس، مــوقــف دولـــة قطر الــثــابــت مــن رفــض العنف واإلرهـــاب 
مهما كانت الدوافع واألسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة 
قــطــر لــــذوي الــضــحــايــا وحــكــومــة وشــعــب تــركــيــا وتمنياتها 

للجرحى بالشفاء العاجل.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهجوم 
اســتــهــدف نقطة أمــنــيــة شــمــال شــرقــي الـــعـــراق، وتــفــجــيــرا وقــع 
شمالي الــبــاد، وأديـــا إلــى ســقــوط قتيلني وجــرحــى، وجــددت 
بــيــان أمـــس- مــوقــف دولـــة قطر الثابت  وزارة الخارجية - فــي 
ــاب مهما كــانــت الــدوافــع واألســبــاب.  مــن رفــض العنف واإلرهــ
وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتني وحكومة 

وشعب العراق وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

الدوحة - قنا
نيويورك - قنا:

الدوحة - قنا

قطر تجدد التزامها بمواصلة تنفيذ 
إعالن األمم المتحدة لثقافة السالم

أكــــــدت دولــــــة قـــطـــر عـــلـــى مــواصــلــة 
ــة قــيــم الــتــســامــح  ــاعـ جـــهـــودهـــا إلشـ
الــتــطــرف، حيث تواصل  ومكافحة 
املــؤســســات الــقــطــريــة ومــنــهــا مركز 
ــان  ــ ــي لــــحــــوار األديــ ــدولــ ــة الــ ــدوحــ الــ
لنشر ثقافة السام وبناء القدرات 
ــال الـــــحـــــوار والـــتـــســـامـــح.  ــجــ ــــي مــ فـ
ــة قــطــر عـــن إيــمــانــهــا  ــ وأعـــربـــت دولـ
الراسخ بأن بناء األمــم يبدأ ببناء 
اإلنــســان، والتعاون لبناء مجتمٍع 
ــادل  ــبــ ــتــ ــتــــــــرام املــ ــى االحــــــ ــلــ ــم عــ ــ ــائـ ــ قـ
والعيش املشترك بوئام وتجانس، 
وجددت التزامها بمواصلة تنفيذ 
إعـــــــان األمـــــــم املـــتـــحـــدة وبـــرنـــامـــج 

العمل املتعلقني بثقافة السام.
جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة 
السفيرة الشيخة علياء أحمد بن 
ــم  ــدائـ ســـيـــف آل ثــــانــــي، املــــنــــدوب الـ
ــدولــــة قـــطـــر لـــــدى األمــــــم املــتــحــدة  لــ
ــاع الـــرفـــيـــع املــســتــوى  ــمـ ــتـ فـــي »االجـ
ــنــــي بـــثـــقـــافـــة الــــــســــــام« الـــــذي  املــــعــ
عـــقـــدتـــه أمــــــس الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
لــأمــم املــتــحــدة. وأفــــادت بــأن مركز 
ــان  ــ ــي لــــحــــوار األديــ ــدولــ ــة الــ ــدوحــ الــ
تـــأســـيـــســـيـــه عـــلـــى عــقــد  دأب مـــنـــذ 
مــؤتــمــرات دولــيــة ســنــويــة لــلــحــوار 
بـــــني األديــــــــــــان بــــمــــشــــاركــــة الــــقــــادة 
الـــديـــنـــيـــني مــــن مــخــتــلــف األديــــــــان.. 

منوهة بمخرجات هذه املؤتمرات 
التي ساهمت بشكل فاعل للترويج 
لــثــقــافــة الــــســــام، وتـــوفـــيـــر مــنــصــة 
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االخــتــافــات والــتــركــيــز عــلــى القيم 
اإلنسانية النبيلة املشتركة، ودفع 
الجهود املبذولة ملكافحة التطرف 
والــكــراهــيــة، ومـــد جــســور الــتــعــاون 

والتفاهم بني الشعوب.
ولفتت سعادتها إلى »أنه في إطار 
مواصلة دولــة قطر لجهودها في 
هذا املجال، سُيعقد في الدوحة في 
شهر مــارس 2020 مؤتمر الدوحة 
الــرابــع عــشــر لــحــوار األديــــان تحت 
عنوان )األديـــان وخطاب الكراهية 

بني املمارسة والنصوص(«.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــعــاون الــدولــي 
ــيــــف  ــنــ ــعــ ملـــــكـــــافـــــحـــــة الـــــــتـــــــطـــــــرف الــ
قـــالـــت إن »دولــــــة قطر  واإلرهـــــــــاب، 
تــبــنــت نــهــجــًا مبنيًا عــلــى معالجة 
ــطـــرف  ــتـ ــلـ األســــــــبــــــــاب الــــــجــــــذريــــــة لـ
ــة بــــني الـــشـــبـــاب«،  الـــعـــنـــيـــف، خـــاصـ
مــــشــــيــــرة إلــــــــى طـــــريـــــق االهــــتــــمــــام 
بالتعليم والتوظيف، حيث أنشأت 
ــات  ــــن املـــؤســـسـ الـــــدولـــــة الــــعــــديــــد مـ
واملـــــــبـــــــادرات فــــي مــــجــــال الــتــعــلــيــم 
والتوظيف على املستوى الوطني 
واإلقليمي والدولي، وفي مقدمتها 
ــــوق الــجــمــيــع  مـــؤســـســـة الــتــعــلــيــم فـ
التي حققت انجازًا كبيرًا بالتعاون 

ــيــــني بــتــقــديــم  ــدولــ ــاء الــ ــركــ مــــع الــــشــ
الــنــوعــي لـعشرة  خــدمــات التعليم 
مــايــني مــن األطــفــال والــشــبــاب في 

كافة انحاء العالم.
كـــمـــا نـــوهـــت بــمــؤســســة »صــلــتــك« 
القطرية في دولة قطر التي تساهم 
بــشــكــل فــاعــل فـــي مــعــالــجــة مشكلة 
البطالة في أوســاط الشباب خال 
بــرامــج الــتــدريــب والــتــوظــيــف التي 
ــة.  ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــقـ ــنـــطـ ــا فـــــي املـ ــفـــذهـ ــنـ تـ
ولفتت إلى الدور الريادي والفاعل 
الذي تضطلع به دولة قطر في دعم 
تحالف األمم املتحدة للحضارات، 
والـــتـــحـــالـــف الـــعـــاملـــي لــــإبــــاغ عــن 
الــتــقــدم املــحــرز فــي تحقيق الهدف 
السادس عشر من اهــداف التنمية 
ــة املـــخـــصـــص لــتــشــجــيــع  ــدامـ ــتـ املـــسـ
وجـــــــــــود املــــجــــتــــمــــعــــات الـــســـلـــمـــيـــة 

والشاملة للجميع.
وذكــــــرت ســعــادتــهــا أن دولـــــة قطر 
ــا  ــ ــوريـ ــ تــــعــــمــــل بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع كـ
ــن مــــجــــمــــوعــــة  ــ ــمــ ــ الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة ضــ
ــة بـــالـــتـــعـــلـــيـــم  ــيــ ــنــ ــعــ األصــــــــدقــــــــاء املــ
واملــواطــنــة العاملية، وذلـــك انطاقًا 
من ايماننا بأهمية ترسيخ القيم 
واالتجاهات والسلوكيات الداعمة 
للمواطنة العاملية املــســؤولــة. كما 
ــى جــــهــــود دولــــــــة قــطــر  ــ ــ أشــــــــــارت إلـ
عــلــى املــســتــوى الـــدولـــي لــدعــم دور 
الوساطة والدبلوماسية الوقائية 
مـــن أجــــل مــنــع الـــنـــزاعـــات املسلحة 
ــا بـــــالـــــوســـــائـــــل الـــســـلـــمـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ وحـ
ــوار فـــــي مــــنــــاطــــق مــخــتــلــفــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ
مــن الــعــالــم، والــتــي كــانــت وال تــزال 
مـــوضـــع تـــقـــديـــر املــجــتــمــع الـــدولـــي 
رضية 

ُ
نظرًا لنتائجها اإليجابية امل

لكافة األطراف املعنية.
وفي ختام بيانها، جــددت سعادة 
الـــســـفـــيـــرة الــشــيــخــة عـــلـــيـــاء أحــمــد 
ــزام دولـــة  ــتــ بـــن ســيــف آل ثـــانـــي، الــ
قطر بمواصلة تنفيذ إعــان األمم 
املتحدة وبرنامج العمل املتعلقني 
بـــثـــقـــافـــة الــــــســــــام، وتـــســـخـــيـــر كــل 
ــاقــــات لــلــتــرويــج  ــانــــات والــــطــ ــكــ اإلمــ
لــثــقــافــة الــــســــام، وتـــعـــزيـــز احـــتـــرام 
حقوق اإلنسان والتمسك باملبادئ 
التي أجمع عليها املجتمع الدولي 

في مجال الترويج لثقافة السام.

تستعرض خدمات أقمارها الصناعية

»سهيل سات« تشارك في معرض IBC بأمستردام

الــــ IBC السنوي  تــشــارك سهيل ســـات فــي مــعــرض 
الــذي يقام في مدينة امستردام، املنصة الرئيسية 
لعرض قطاعات البث وإيصال املحتوى والوسائط 
الرقمية واألقمار الصناعية لجميع أنحاء منطقة 
الشرق األوســط وافريقيا وجنوب آسيا، وستقوم 
سهيل سات بعرض سهيل 1 وسهيل 2 ومجموعة 
واســعــة مــن الــخــدمــات الــتــي يــقــدمــهــا عــبــر محطته 
األرضــــيــــة الـــحـــديـــثـــة فــــي قـــطـــر. ســهــيــل 1 وســهــيــل 
2 يـــقـــدمـــان حـــالـــيـــا خــــدمــــات بــــث عـــالـــيـــة الـــوضـــوح 
ومحتوى تلفزيوني عالي الجودة وذلــك من خال 

املدار املميز 25.5/ 26 درجة شرقا.
الــقــمــر الــصــنــاعــي الــجــديــد ســهــيــل 2 الــعــالــي األداء 
واملــزود بتكنولوجيا متطورة مضادة للتشويش، 
والــــــــذي يـــبـــث املـــحـــتـــوى الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي مــــن املـــوقـــع 
املــــداري املميز 26 درجـــة شــرقــا، يعمل على تعزيز 
ــة مــــن حـــيـــث تـــوفـــيـــر جــــــودة الــخــدمــة  ــركـ قــــــدرة الـــشـ
وبـــث مــحــتــوى تــلــفــزيــونــي عــالــي الـــوضـــوح ملنطقة 
الــشــرق األوســـط وشــمــال افــريــقــيــا. وتتمتع املحطة 
األرضية الجديدة لسهيل سات التي بــدأت الخـدمة 
التـجـاريـة في الربـع األول مـن عـام 2019، بأحـــدث 
التكنولوجيا، وتــقــدم لعمائها مجموعة واسعة 
من خدمات البث واإلرسال املتعدد اآلمن واملستقل، 
ــــاالت والــتــحــكــم  ــــصـ ــم اإلتـ ــ كـــمـــا وتــــوفــــر خــــدمــــات دعـ
فــي السعات القمرية، وكــذلــك تــوفــر استوديوهات 
احتياطية للقنوات التلفزيونية باإلضافة لكونها 

مركـــزا للـبــث في حاالت الطوارئ.
وقـــال عــلــي بــن أحــمــد الـــكـــواري الــرئــيــس التنفيذي 

لسهيل ســات: بذلنا الكثير من الجهد منذ إطاق 
القمر الصناعي سهيل 1 لتوسيع نطاق الخدمات 
لغير السوق املحلي، واآلن مع الخدمات التجارية 
للمحطة األرضية وإطــاق القمر الصناعي سهيل 
 IBC ـــ ــأن الــ ــرى بــ ــام املــــاضــــي، فــإنــنــا نــ ــعـ 2 نــهــايــة الـ
يــوفــر لنا املنصة املناسبة للتواصل مــع عمائنا 
وشركائنا حيث يمكننا أن نستعرض أهم القدرات 
واإلنجازات. ونحن سعداء بتواجدنا مرة أخرى في 
هــذا الــحــدث الــهــام، حيث أنــنــا نعتبر هــذا املعرض 
الــشــركــاء العامليني الذين  أفــضــل مــكــان إلستقطاب 

يقدرون إستقالية البث وجودة الخدمة.

أمستردام - 

استمرار الدعم الحكومي 
إلقامة الحدائق والمسطحات الخضراء

أكـــد مــحــمــد بــن عــلــى الـــخـــوري مــديــر ادارة الــحــدائــق ان املــرفــق 
الــحــيــوي الــــذي يــتــرأســه بـــات اآلن مـــن الــضــروريــات 

للقطريني، وان الحدائق العامة بالدولة شهدت خالل 
السنوات املاضية نهضة كبيرة ودعما متواصال 
مــن الــحــكــومــة، وهـــو مــا تــرتــب عليه اضــافــة اعـــداد 
ــواء فــي الــفــرجــان  كــبــيــرة مــن الــحــدائــق الــجــديــدة سـ
البلدية والبيئة  الكبيرة، وتنفذ وزارة  الــحــدائــق  او 
حاليا خططا للتشجير بالتعاون مع جهات اخرى 
تصب في زيادة الرقعة الخضراء وزيادة التشجير 

في الدولة.
واستطرد الخوري في تصريح لتليفزيون قطر »توجد حدائق 
باللعاب لالطفال وممرات للمشي  سكنية بني االحياء مجهزة 
للدراجات،  الحدائق بممرات  واجــهــزة رياضية ونــقــوم بتزويد 

االليكترونية بأنشطة في  ونحاول نبعد االطفال عن االجهزة 
الحدائق«.

الــدوحــة وجـــود عــدد كبير من  الرئيسية ملدينة  املــمــيــزات  ومــن 
املتفرقة. تعتبر  أنحائها  املسطحات الخضراء في 
اللطيف  الــحــدائــق مثالية لالستمتاع بالجو  هــذه 
خارج املباني والتنزه في منطقة خالية من حركة 
الــســيــارات، كما تضم مناطق مخصصة ملحبي 
الجري وركوب الدراجات واملشي. تعد املتنزهات 
ــفـــال، ويــتــوافــر  أيــضــا أمــاكــن مــثــالــيــة أللــعــاب األطـ
بالعديد منها خدمة اإلنترنت الالسلكي املجاني، 
وتـــقـــع بـــالـــقـــرب مـــن املـــقـــاهـــي واملـــطـــاعـــم.. وتــمــتــد 
سالسل الحدائق هذه على طول واجهة الكورنيش 
املعروفة وحديقة  الفن اإلسالمي  البحرية، مثل حديقة متحف 
البيدا. فيما تتميز حديقة أسباير الداخلية ببحيرتها ومرافقها 

الواسعة ملمارسة الرياضة أو االسترخاء.

¶ محمد الخوري

ارتفاع جودة المنتج بالمزارع المحلية

الجابر،  القطري ناصر بن حسن جابر  أكــد رجــل األعــمــال 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة نــــاس واملــســتــثــمــر بــمــجــاالت 
الزراعة »ان التجارب التي مر بها اصحاب املزارع على مدار 
الزراعي، جعلتهم  املنتج  املوسم املاضي واملتعلقة بتسويق 
يتوصلون الى قناعة بضرورة رفع معدالت مستوى الجودة 
ملنتجاتهم الزراعية«. واستطرد قائال »وترتب على ذلك اننا 
اليوم لدينا في دولة قطر الكثير من املزارع وصلت مستويات 

جودة املنتج من 80 الى 90 % وهي مستويات عالية«. 

واشـــار فــي حــديــث لتليفزيون الــريــان إلــى ان انــشــاء شركة 
مــحــاصــيــل لــتــســويــق املــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة وبـــــدء عــمــلــيــات 
املنتج  بــوضــوح مستويات جـــودة  التسويق عــبــرهــا، عكس 
الزراعي، وعلى املزارع ان يهتم بجودة املنتج الزراعي وينوع 
منه من اجــل الحصول على عائد ربحي مناسب. وخلص 
املنتج وبات  املـــزارع كانت تنتج نفس  »الكثير من  ان  للقول 
هناك تفاوت بني مزرعة عندها منتج عالى الجودة واخرى 
منتج اقل جودة، ومن هنا بدأت املزارع تنتج منتجات متنوعة 
بشكل انعكس على السوق بحيث يجد كل مستثمر حصته 

في السوق«.

تحت شعار »األمة بشبابها«
انطالق »واحة الدوحة لالبتكار« غدا

تــنــطــلــق غــــدا فــعــالــيــة »واحـــــة الـــدوحـــة 
لابتكار«، التي تنظمها وزارة الثقافة 
ــع مــنــتــدى  ــاون مــ ــعـ ــتـ ــالـ والــــريــــاضــــة، بـ
الــتــعــاون اإلســـامـــي لــلــشــبــاب، الــــذراع 
الشبابية ملنظمة التعاون اإلسامي، 
ــة عــاصــمــة  ــ ــــدوحــ ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات الــ
الـــشـــبـــاب اإلســــامــــي 2019. وتــســتــمــر 
»واحــــة الــدوحــة لــابــتــكــار« الــتــي تقام 
بإشراف وتنظيم مركز قطر للفعاليات 
الــثــقــافــيــة والـــتـــراثـــيـــة وبـــالـــشـــراكـــة مع 
ــادي الــعــلــمــي الـــقـــطـــري، حــتــى يــوم  ــنـ الـ
ــاري تـــحـــت شــعــار  ــ ــجـ ــ 20 ســبــتــمــبــر الـ
»األمــــــــة بـــشـــبـــابـــهـــا«، انـــطـــاقـــًا مــــن أن 
ــًا يــكــون  ــم دائـــمـ ــ ــان الــشــعــوب واألمــ ــ رهـ
على الشباب باعتباره ملهما للتقدم 

ــــوردا خصبا لأفكار  االجــتــمــاعــي ومـ
جددة في جميع املجاالت.

ُ
امل

وتسعى هذه التظاهرة الشبابية إلى 
ــداع الشبابي فــي مجاالت  تحفيز اإلبـ
االخـــتـــراع واالبــتــكــار، وهـــو مــا يرسخ 
ــــدى الـــشـــبـــاب ثـــقـــافـــة الـــعـــلـــم والــعــمــل  لـ
ــار،  لتحقيق مطالب التنمية واالزدهــ
مستهدفة تحفيز الشباب على اإلبداع 
ــم وتـــثـــمـــني املـــواهـــب  ــ ــار، ودعــ ــكــ ــتــ واالبــ
االبتكارية للشباب اإلسامي، وتعزيز 
مــهــارات التصنيع الرقمي، باإلضافة 
إلــــى الــعــمــل عــلــى اســتــقــطــاب املــواهــب 

الشبابية في العالم اإلسامي.
وتـــنـــظـــم الــفــعــالــيــة مـــســـابـــقـــات فـــرديـــة 
ــدرات  ــ وجــمــاعــيــة لــتــنــمــيــة مـــواهـــب وقـ
الـــــشـــــبـــــاب فـــــــي مـــــــجـــــــاالت االخـــــــتـــــــراع 
واالبــتــكــار والــتــصــنــيــع، وتــنــقــســم إلــى 

قـــســـمـــني: األول عــــبــــارة عــــن مــســابــقــة 
فردية وتقام على مدى يومي 15 و16 
مــن سبتمبر الــجــاري فــي صــالــة علي 
بـــن حــمــد الــعــطــيــة ويـــشـــارك فــيــهــا كل 
بــابــتــكــاره، وســيــتــم إخــضــاع  متسابق 
هذه االختراعات للجنة تحكيم تعمل 
وفــــق مــعــايــيــر دولـــيـــة، وهــــي مــســابــقــة 
متاحة للشباب خال املرحلة العمرية 
إلــى 30 ســنــة، ويتنافس فيها  مــن 18 
ــمــــن 22 تــخــصــصــًا  ــقــــون ضــ ــابــ ــتــــســ املــ
تغطي كافة االختصاصات املرتبطة 

باالختراعات العاملية.
الــثــانــي مــن الفعالية، فهو  أمــا القسم 
عــبــارة عــن مسابقة جماعية للشباب 
ــاء  ــعــ ــوم األربــ ــدأ يـــ ــبــ املــــشــــارك بـــهـــا، وتــ
املوافق 18 سبتمبر وتتواصل في مقر 
النادي العلمي القطري على مدى 48 

ساعة متتالية، لتنتهي يــوم الجمعة 
املصادف ل 20 سبتمبر، ويتم خالها 
إلــى عــدد مــن الفرق  تقسيم املشاركني 
يخوضون تجربة االبتكار الجماعي 
مـــن الــصــفــر، حــيــث يــتــم تـــوزيـــع املــهــام 
ــراح  ــتـ بـــــدءًا مـــن الــعــصــف الـــذهـــنـــي واقـ

الفكرة إلى التنفيذ.
وســوف يوفر النادي العلمي القطري 
كــافــة اإلمــكــانــات واألجـــهـــزة واملــعــدات 
ــكــــريــــن فــي  ــتــ ــبــ ــدة املــ ــ ــاعـ ــ ــــسـ الـــــــازمـــــــة ملـ
تنفيذ اختراعاتهم الجماعية، وذلــك 
بتخصيص ورشــة لكل فريق لتنفيذ 
فــكــرتــه، كــمــا ســيــقــوم بــدعــم املنتجات 
ذات الــريــادة، مــع مــراعــاة حــقــوق كافة 
املـــشـــاركـــني فــيــهــا. وتــســعــى املــســابــقــة 
الجماعية إلى تأكيد التعاون وتبادل 
الخبرات بني شباب العالم اإلسامي، 

باإلضافة إلى تعريف الشباب بكيفية 
ــدءًا مـــن الــفــكــرة  ــ تــطــويــر االبـــتـــكـــارات بـ
وحـــــتـــــى تــــأســــيــــس شـــــركـــــة مـــحـــتـــرفـــة 
ــال  ــ ــمـ ــ وتـــعـــلـــيـــم مـــفـــاهـــيـــم ريــــــــــادة األعـ
للمشاركني. ومن املقرر منح ميداليات 
ــة وبـــــــرونـــــــزيـــــــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــة وفـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ذهـ
املسابقات الفردية، كما سيتم تكريم 
الفائزين في املسابقة الجماعية خال 
الــحــفــل الــخــتــامــي لــفــعــالــيــات الــدوحــة 
الـــشـــبـــاب اإلســــامــــي 2019..  عــاصــمــة 
يشار إلى أن »واحة الدوحة لابتكار« 
حــظــيــت بــاهــتــمــام كــبــيــر وســـجـــل بها 
ــن دول  ــن 6 آالف مـــخـــتـــرع، مــ أكـــثـــر مــ
العالم االســامــي ليتم اختيار أفضل 
املشاريع للتنافس في الواحة، وسيتم 
الــزيــارة للجمهور لــاطــاع على  فتح 

االبتكارات املتنافسة.

الدوحة - 

الدوحة - 

الدوحة - 

¶ الشيخة علياء أحمد بن سيف 
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لم تصدرها الخميس وسط استياء من ارتفاع األسعار

»التجارة« تعاود إصدار نشرة 
أسعار األسماك بانخفاض ملموس

أصدرت وزارة التجارة والصناعة أمس الجمعة 
النشرة اليومية الجبرية ألســعــار بيع األسماك 
واملأكوالت البحرية للمستهلك، شملت نحو 31 
صنفا من اصناف السمك التي تباع في االسواق 

واملجمعات التجارية.
ويأتي اصدار النشرة الجبرية ليوم امس الجمعة 
ــوافـــق  ــا الــخــمــيــس املـ ــ ــدارهـ ــ ــوقـــف عــــن اصـ عـــقـــب تـ
الــتــي تم  2019/9/12، واالعــتــمــاد عــلــى االســعــار 
اعالنها في نشرة يوم االربعاء ورافقتها العديد 
من الشكاوى من قبل املستهلكني بارتفاع اسعار 
االسماك بشكل مبالغ فيه مع بدء تنفيذ وتطبيق 

النشرة الجبرية.
الـــوزارة النشرة امــس الجمعة بالرغم  واصـــدرت 
مـــن ان املــــبــــادرة الـــتـــي تـــم االعــــــالن عــنــهــا مطلع 
االســبــوع املــاضــي حــددت اصـــدار قائمة االسعار 
ــأيــــام الــــــــدوام الـــرســـمـــي عـــلـــى ان تـــســـري نــشــرة  بــ
االســعــار الجبرية خــالل أيــام اإلجـــازات واألعــيــاد 

الرسمية اعتمادا على آخر يوم عمل.

انخفاض األسعار 

الــصــادرة أمــس الجمعة بآخر  وبمقارنة النشرة 
نشرة اصدرتها الوزارة يوم االربعاء 2019/9/11، 
يالحظ انخفاض ملموس في اسعار االسماك في 
الــتــي رافــقــت البدء  استجابة واضــحــة للشكاوى 
بتنفيذ النشرة من االرتفاع املبالغ فيه في اسعار 

االسماك.
وتـــجـــاوزت نــســبــة انــخــفــاض اســـعـــار الــســمــك في 
نــشــرة يـــوم الــجــمــعــة الــــ 40% فــي بــعــض اصــنــاف 
االســمــاك، اذ سجل الهامور انخفاضا بنحو 33 
ريـــاال للكيلو الــواحــد مــقــارنــة بــاخــر ســعــر صــدر 
عن الوزارة يوم االبعاء حيث كان بنحو 88 رياال 

للكيلو فيما سجل امس 55 رياال.
كــمــا انــخــفــض كيلو الــصــافــي بنحو 19 ريـــاال اذ 
بـــ 53 ريـــاال بنشرة  سجل امــس 34 ريـــاال مقارنة 
يوم االربعاء فيما غاب سعر كيلو صافي الشمال 
ــــس بــعــد ان ســجــل ارتـــفـــاعـــا يــوم  عـــن قــائــمــة االمـ

االربعاء اذ سجل 78 رياال للكيلو.
وحافظ سعر سمك الكنعد على مستواه السعري 
امس اذ سجل الكيلو 60 ريــاال مقارنة بنحو 59 

رياال في نشرة يوم االربعاء.
وسجل سمك بالول انخفاضا ملموسا في سعر 
امــس بنحو 20 ريـــاال للكيلو اذ سجل 55 ريــاال 
مقارنة بنحو 75 ريــاال باخر نشرة صـــادرة عن 

الوزارة.
ــار  ــإن غـــالـــبـــيـــة اســـعـ ــ ــيـــل فــ ــد لـــوسـ ــ وبـــحـــســـب رصــ
السمك في نشرة يوم الجمعة شهدت انخفاضا 
ــة عـــبـــر مـــوقـــع  ــنـ ــلـ ــعـ ــا فـــــي اســــعــــارهــــا املـ ــمـــوسـ ــلـ مـ
الــوزارة االلكتروني فيما غاب عن النشرة بعض 
االصــنــاف ومــنــهــا الــروبــيــان الـــذي ســجــل بقائمة 
االربعاء 95 رياال للكليو، وسمك صافي الشمال 

الذي سجل يوم االربعاء 87 رياال.

استياء المستهلكين

وبــدء العمل بالنشرة اليومية الجبرية ألسعار 
بيع األسماك واملأكوالت البحرية للمستهلك يوم 
الثالثاء املاضي وشملت نحو 30 صنفا مختلفا 
من األسماك بناء على املــزاد اليومي الــذي جرى 
املـــركـــزي بمنطقة أم صــــالل، كما  الــســمــك  بــســوق 
صدرت النشرة األربعاء إال انه تم مالحظة ارتفاع 

ملموس في أسعار السمك ضمن النشرة.
ورافق بدء تطبيق النشرة الجبرية للحد االعلى 
السعار االسماك ارتفاع ملموس في االسعار اثار 
استياء املستهلكني، فيما يعزو صيادون وتجار 
ــعــــروض من  ــاع اســـعـــار الــســمــك الــــى قــلــة املــ ــفــ ارتــ

االسماك وليس تطبيق النشرة الجبرية.
وبـــحـــســـب مــــصــــدر مــــن داخـــــــل الــــســــوق املــــركــــزي 
ــدار نــشــرة  ــ فـــان اصـ لــالســمــاك بمنطقة ام صـــالل 
اســـعـــار لــيــوم الــجــمــعــة يــحــدث اول مـــره امـــس اذ 
انــه مــن املــعــروف حسب قــرار الـــوزارة فــان اسعار 
الــخــمــيــس تــســري عــلــى يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت 

على ان يتم اصدار نشرة جديدة يوم االحد.

تجميد العمل 

وكانت مصادر متطابقة اكدت لـ »لوسيل« انه تم 
تجميد العمل بالنشرة اليومية الجبرية ألسعار 
الــبــحــريــة للمستهلك  بــيــع األســـمـــاك واملــــأكــــوالت 
حتى إشــعــار آخــر قبل ان تــعــاود اصــدارهــا امس 
ــدار اي  الجمعة الــتــي مــن املــفــتــرض ان ال يتم اصـ
نشرة لالسعار بحسب املبادرة التي تم االعالن 

عنها مطلع االسبوع املاضي.
وبحسب التجار والصيادين فــإن آلية التسعير 
ــبــــريــــة واجـــــهـــــت بــعــض  وإصــــــــــــدار الــــنــــشــــرة الــــجــ
الـــوزن الفعلي لكل  التحديات منها عــدم معرفة 
ــاد على  ــمـ ــتـ ــن الــســمــك ضــمــن املــــــزاد واالعـ ســلــة مـ
الوزن التقريبي في تحديد السعر ضمن النشرة 
الـــيـــومـــيـــة مـــمـــا يــــــؤدي فــــي بـــعـــض األحــــيــــان إلـــى 

خسائر لتاجر التجزئة.
ويقدر حجم اإلنتاج املحلي من األسماك نحو 15 
ألف طن سنويا تكفي ما يقارب 80% من حاجة 
ــادة حــجــم اإلنــتــاج  ــزيـ الـــســـوق، وســــط تــوقــعــات بـ
خــالل الــســنــوات املقبلة مــع االنــتــهــاء مــن مشروع 
االستزراع السمكي الذي يقدر قيمته بنحو 125 
مــلــيــون ريــــال، بــاإلضــافــة إلـــى مــشــروع اســتــزراع 
الــروبــيــان بقيمة نحو 235 مليون ريـــال، وتشير 
إحصائيات أن دولة قطر تستورد 33.8 ألف طن 

متري من األسماك بالعام.

تاجر التجزئة

الـــوزارة مطلع  املــبــادرة التي أصدرتها  وبحسب 
ــدار نــشــرة يــومــيــة  ــوزارة بـــإصـ ــ ــ ــبـــوع تــقــوم الـ األسـ
بالحد األقصى ألسعار بيع األسماك واملأكوالت 
البحرية للمستهلك، وتسري هــذه النشرة آلخر 
يوم عمل خالل أيام اإلجازات واألعياد الرسمية.

واشترطت املبادرة على تاجر التجزئة بأن يضع 
بــطــاقــة عــلــى كــل صــنــف مــن األســمــاك واملــأكــوالت 
الــنــوع وسعر  بــه  البحرية بمكان ظــاهــر تــوضــح 
الــبــيــع لــلــمــســتــهــلــك، وال يـــجـــوز لــتــاجــر الــتــجــزئــة 
تقاضي مبالغ تزيد على الحد األقصى لألسعار 
املـــحـــددة بــالــنــشــرة الــجــبــريــة، فــضــال عــن االلــتــزام 
ــاك الــســلــيــمــة والــصــالــحــة  ــمــ بــالــتــعــامــل فـــي األســ
ــــي، وعــــدم اتــخــاذ أي تــدبــيــر أو  لــالســتــهــالك األدمـ
إجـــراء يهدف إلــى رفــع أســعــار األســمــاك تحت أي 
مسمى، مع االلــتــزام بتقديم الخدمات اإلضافية 

باألسعار املحددة في النشرة الجبرية. 

حمالت تفتيشية

الـــوزارة فإنها ستكثف حمالتها  وبحسب بيان 
التفتيشية للتأكد من االلتزام بالنشرة اليومية 
بــالــحــد األقـــصـــى ألســـعـــار بــيــع أنــــــواع األســـمـــاك 
واملــــأكــــوالت الــبــحــريــة لــلــمــســتــهــلــك، ومــــدى تقيد 

املزودين بالتزاماتهم املنصوص عليها.
الـــوزارة نشرة جبرية انطالقا من  ويأتي اصــدار 
دورهــا باإلشراف على تنظيم ومراقبة األســواق 
في مجال اختصاصها واتخاذ التدابير الالزمة 
لــحــمــايــة املــســتــهــلــك ومــكــافــحــة الـــغـــش الــتــجــاري 
وحماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية، 
فضال عن إقامة توازن في العالقة بني املستهلك 
واملزود أو التاجر، ألجل حماية البيئة التجارية 

واالقتصادية.

عمر القضاه

اقتراح بشراء »ودام« لألسماك
 من المنتجين وتسويقها

السابق، على شركة  البلدي  املهندي نائب رئيس املجلس  طرح املهندس حمد بن لحدان 
ودام الغذائية مقترحًا بأن تشمل مجاالت عملها اختصاص شراء االسماك وتوزيعها عن 
طريقها، واوضــح ان ودام ان فعلت ذلك تكون قد كونت شركة وطنية تقوم بالشراء من 
البيع، واستطرد »بهذا نكون قد دعمنا الصياد، وايضا  الصيادين والتوزيع على منافذ 
وفرنا املنتج باسعار معقولة، وفي هذه الحالة تستفيد كل االطراف«. جاء ذلك في تدوينة 

له على حسابه الخاص على موقع التواصل االجتماعي تويتر.
وحــظــى املــقــتــرح بتعليقات مــن املــتــابــعــن.. وتنتج دولـــة قطر مــا يــقــرب مــن 35 نــوعــا من 
االسماك اشهرها الكنعد والصافي والهامور بلغت كمياتها بالعام االخير 15 الفا و358 

طنا ويبلغ عدد الصيادين في قطر 3 االف و664 صيادا وسفن الصيد 478.
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للرادار 286 % ارتفاع مخالفة قطع اإلشارة الحمراء.. و66 % 

ــات املـــــروريـــــة  ــفــ ــالــ ــخــ ــلـــت بــــعــــض املــ ســـجـ
ارتفاعا كبيرا خالل شهر يوليو املاضي، 
مــقــارنــة بــــذات الــشــهــر مـــن الـــعـــام 2018، 
أنـــواع املخالفات،  فيما تراجعت بعض 
بـــحـــســـب الـــنـــشـــرة الـــشـــهـــريـــة الــــصــــادرة 
عــن جــهــاز التخطيط واإلحــصــاء لشهر 

يوليو املاضي.
وبــحــســب الــنــشــرة بــلــغ عـــدد املــخــالــفــات 
اإلجــمــالــي فــي يــولــيــو املــاضــي 187700 
مــخــالــفــة مــقــابــل 121067 مــخــالــفــة في 
بــلــغــت نسبتها  بــــزيــــادة  يــولــيــو 2018، 

.%55
وجـــاءت املخالفات على النحو التالي: 
115510 مخالفة رادار في يوليو املاضي 
مقابل 69598 مخالفة في يوليو 2018، 
و8122 مخالفة قطع إشـــارة حــمــراء في 
يوليو املاضي مقابل 2101 مخالفة في 
يوليو 2018، و 1251 مخالفة عدم اتباع 
ــة فـــي يــولــيــو 2019  اإلرشــــــــادات املــــروريــ
مقابل 4256 مخالفة فــي يوليو 2018، 
ــدم تــجــديــد اســتــمــارة  و798 مــخــالــفــة عــ
فـــي يــولــيــو 2019 مــقــابــل 706 مــخــالــفــة 
فــي يــونــيــو 2018، و 139 مــخــالــفــة عــدم 
تجديد رخصة فــي يوليو 2019 مقابل 
110 مخالفات في يوليو 2018، و8043 
مخالفة حركة مرورية في يوليو 2019 
مقابل 21545 مخالفة في يوليو 2018، 
وتم تسجيل مخالفات أخرى في يوينو 
بـــلـــغـــت 44837 مـــخـــالـــفـــة مــقــابــل   2019

22751 مخالفة في يوليو 2018.
وبــحــســب الــنــشــرة اإلحــصــائــيــة تــوزعــت 
ــة جــغــرافــيــا  ــ ــــروريـ ــــوادث املـ ــــحـ قـــضـــايـــا الـ

عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: 73 مــخــالــفــة فــي 
املــطــار،  مــديــنــة خليفة، و59 فــي منطقة 
الـــريـــان، و92 مخالفة  و71 مــخــالــفــة فــي 
املــعــمــورة، و31 مخالفة في  فــي منطقة 
الــصــنــاعــيــة، و53 مــخــالــة فـــي الــجــنــوب، 
الــشــمــال، و13 مخالفة  و70 مخالفة فــي 

في دخان.
بـــاإلدارة  وتــبــذل وزارة الداخلية ممثلة 
العامة للمرور جــهــودا كبيرة فــي إطــار 
املـــــروري في  الــضــبــط  ســعــيــهــا لتحقيق 
الــطــرقــات واملـــواقـــف املختلفة للحد من 
املــخــالــفــات املــــروريــــة. حــيــث تــقــوم إدارة 

ــراءات تـــوعـــويـــة وإجـــرائـــيـــة  ــ ــإجـ ــ املــــــرور بـ
خاصة في املخالفات التي ثبت تكرارها 
بـــن مــســتــخــدمــي الــطــريــق والـــتـــي تــأتــي 
ــا الــــــوقــــــوف فـــــي مــــواقــــف  ــهـ ــتـ ــقـــدمـ فـــــي مـ
ذوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة والــتــجــاوز 
الخاطئ من اليمن خاصة عند الدوارات 

واإلشارات الضوئية.
وكانت وزارة الداخلية، ممثلة بــاإلدارة 
الــعــامــة لــلــمــرور أطــلــقــت حــمــلــة تــوعــويــة 
تحت عنوان »صيف بال حوادث«، والتي 
تطلق لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، في 
إطــــار جــهــودهــا لــتــعــزيــز الــســالمــة على 

الـــطـــرق، املــســتــنــدة إلــــى اإلســتــراتــيــجــيــة 
املــروريــة التي دخلت  الوطنية للسالمة 

مرحلتها الثانية.
وســعــت الــحــمــلــة إلـــى رفـــع وعـــي قــائــدي 
املــركــبــات بــاملــخــالــفــات املـــروريـــة شائعة 
ــة لــــدى  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــمــــا يـــــعـــــزز املـ الــــــــحــــــــدوث، بــ
مــســتــخــدمــي الــطــريــق بــهــذه املــخــالــفــات، 
ويحد من الحوادث والخسائر البشرية 

واملادية الناجمة عنها.
الــزائــدة كانت في  إلــى أن السرعة  يشار 
مــقــدمــة أســبــاب الـــحـــوادث املـــروريـــة قبل 
عــدة ســنــوات، إال أن االنشغال بالهاتف 

القيادة بات سببا رئيسيا  النقال أثناء 
ــرا النـــشـــغـــال الــســائــقــن  ــلــــحــــوادث، نـــظـ لــ
بــوســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، حيث 
تــحــول الــهــاتــف مــن وســيــلــة اتــصــال إلــى 
وسيلة تواصل، مما يتسبب بالحوادث 

املفاجئة.
ــارًا  ــ آثـ ــة  ــ ــروريـ ــ املـ لـــلـــحـــوادث  وال شــــك أن 
الــدول، وقد  اقتصادية كبيرة تتحملها 
تــكــون هـــذه الــخــســائــر غــيــر مــنــظــورة أو 
غير مباشرة يصعب احتسابها، ويمتد 
هــذا األثــر على الــفــرد واملجتمع، كما أن 
اإلصــابــات الناجمة عــن حـــوادث الطرق 
املــوارد املالية  تفرض أعباء ثقيلة، على 
لــأســر املــصــابــة، حــيــث تــقــع أســـر كثيرة 
ــراء فــقــدان من  فــي ضــائــقــة مــالــيــة مــن جــ
ــــبء رعـــايـــة  ــــى عـ يـــعـــولـــهـــا، بـــاإلضـــافـــة إلـ

األفراد املصابن.
عامليا، كشف تقرير حول تعزيز السالمة 
عـــلـــى الــــطــــرق، أن حـــــــوادث املـــــــرور عــلــى 
الــطــرق تشكل أحـــد األســبــاب الرئيسية 
لــلــوفــاة عــاملــيــا، حــيــث يــقــدر عـــدد وفــيــات 
ــنـــحـــو 1.25 مـــلـــيـــون  بـ الـــــــحـــــــوادث  ــلــــك  تــ
شخص سنويا، بواقع 3,400 حالة وفاة 
يوميا، أي ما يعادل أكثر من 141 حالة 
وفـــاة فــي الــســاعــة، فــي حــن أن هــنــاك ما 
يــقــارب 30 إلـــى 50 مــلــيــون شــخــص آخــر 
يــتــعــرضــون لـــإصـــابـــة بــتــلــك الـــحـــوادث 
ســنــويــا، مــتــوقــعــا ارتـــفـــاع عـــدد الــوفــيــات 
ــة إلـــى  ــ ــــروريـ ــــوادث املـ ــــحـ الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـ
الــعــام 2020، بسبب  1.9 مليون بحلول 
زيادة عدد املركبات، ال سيما في البلدان 
الــتــي من  الــدخــل،  منخفضة ومتوسطة 
املــرجــح أن تستأثر بالحصة األكــبــر من 

.
ً
معدالت الوفيات املرتفعة مستقبال

وسام السعايدة

»الداخلية« تواصل 
برامجها التدريبية 
ضمن االستعدادات 

لكأس العالم

التدريبية  الداخلية تنفيذ برامجها  تــواصــل وزارة 
العالم 2022، والتي  ضمن خطط االستعداد لكأس 
األمــنــيــة والــخــدمــيــة وإدارة  املــجــاالت  تغطي مختلف 
األزمــات والحشود والــطــوارئ وغيرها من املجاالت 
اإلطـــار، احتفل معهد تدريب  الصلة، وفــي هــذا  ذات 
الشرطة بتخريج دورتني تدريبيتني للضباط ضمن 
السنوية حيث أكمل )18(  التدريب والتأهيل  خطة 
ــوزارة دورة )إعـــداد  ــ الـ إدارات  ضــابــطــا مــن مختلف 

مشرفي غرف العمليات(.
ــــى تـــزويـــد املـــشـــاركـــني بــاملــعــارف  وهـــدفـــت الــــــدورة إل
ــة لــتــقــيــيــم املــعــلــومــات الــــــواردة من  ــارات الـــازمـ ــهــ واملــ
املصادر املختلفة، وتجهيز الوحدات للقيام بالعملية 
ــفـــاءة والــفــعــالــيــة وفـــقـــا ملــبــادئ  بــأعــلــى درجــــــات الـــكـ

التخطيط واإلدارة العملياتية املتعارف عليها.
وتلقى املشاركون على مدى أسبوعني محاضرات 
حول أنواع غرف العمليات وطرق التشغيل، واملبادئ 
العمليات ووسائل  العمليات، وغــرفــة  الداعمة لفرق 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي دورهـــا فــي حـــاالت الــطــوارئ، 
واملخاطر املرتبطة بها وغيرها من املوضوعات. كما 
السياق ذاتــه تخريج )14( ضابطا شاركوا  تــم فــي 
بدورة التعامل مع باغات القطارات التي سعت إلى 
تطوير قدرات ومهارات املشاركني والتي تمكنهم من 
تصنيف مثل هذه الباغات والتعامل معها بحسب 
نوعيتها لتحقيق أعلى درجات األمان الفني وضمان 
املــعــدات واملمتلكات  الــركــاب والــحــفــاظ على  ســامــة 

العامة.
ــمــــرت ألســـبـــوعـــني  ــتــ ــي اســ ــتــ ــ وتـــضـــمـــنـــت الــــــــــدورة ال
املتعلقة بحوادث  التعليقات  محاضرات حــول فهم 
الـــحـــادث،  ــــطــــوارئ فـــي مــســرح  ال ــقـــطـــارات، وإدارة  الـ
القطارات وحـــوادث االنحراف  والتعامل مع حرائق 
ــــاء.. كما  عــن املـــســـارات والــتــصــادم وعــمــلــيــات اإلخـ
ــرو /مـــشـــيـــرب/  ــتـ ــى مــحــطــة مـ ــ تــضــمــنــت زيــــــــارات إلـ
العملية  التدريبات  الــطــوارئ، بجانب  قــيــادة  ومــركــز 
التدريب  التطبيقية. يذكر أن خطة  والسيناريوهات 
ــوزارة الــداخــلــيــة قـــد شــهــدت  ــ ــ والــتــأهــيــل الــســنــويــة لـ
تطويرًا كبيرًا هذا العام في إطار العمل على تنفيذ 
قـــدرات كــوادر  لــرفــع  الشاملة  الــــوزارة  استراتيجية 
العالم )2022(. وشهدت  الــوزارة لاستعداد لكأس 
الــخــطــة اســتــحــداثــا لــــــدورات الــعــمــلــيــات والــتــمــاريــن 
الدورات  العسكرية املشتركة، بجانب تطوير برامج 
ــة الــتــطــبــيــقــات والــســيــنــاريــوهــات  ــافـ مـــن خــــال إضـ

التفاعلية وامليدانية وبرامج املحاكاة.

الدوحة - قنا

للوقاية من اإلصابة بالتسمم الغذائي

»حمد الطبية« تؤّكد أهمية سالمة أطعمة األطفال بالمدارس

دعــت مؤسسة حمد الطبية األســر 
واألهالي للتأكد من سالمة األطعمة 
التي يحملها أطفالهم عند الذهاب 
الى املدارس ملنع اإلصابة بالتسمم 
الغذائي، باعتبارهم األكثر عرضة 
لإصابة بالتسمم الغذائي لضعف 
الــنــظــام املــنــاعــي لــديــهــم وافــتــقــارهــم 
للقدرات الكافية ملقاومة البكتيريا 
والــفــيــروســات الــتــي قــد تــتــلــّوث بها 
األطعمة التي يأخذونها معهم الى 

املدرسة.
وشــــددت ريـــم الــســعــدي مــديــر إدارة 
التغذية العالجية بمؤسسة حمد 
الطبية على ضرورة املحافظة على 
الــتــي ينبغي أن  ســخــونــة األطــعــمــة 
 وعلى برودة األطعمة 

ً
 ساخنة

ّ
تظل

 مـــبـــّردة 
ّ

الـــتـــي يــنــبــغــي لــهــا أن تـــظـــل
إبـــــقـــــاء األوعــــيــــة  ــلــــى أن  مـــــؤكـــــدة عــ
الحاوية لأطعمة محكمة اإلغــالق 
الى حن موعد تناول هذه األطعمة 
يعمل على منع تلّوثها بالبكتيريا 
والحّد من النمو البكتيري داخلها، 
ـــت بــاســتــخــدام الــعــبــوات  كــمــا أوصــ

الــبــالســتــيــكــيــة املـــجـــّمـــدة أو قــواريــر 
ــــل حــقــائــب أو  املـــيـــاه املــتــجــمــدة داخـ
عــلــب الــطــعــام لــلــحــفــاظ عــلــى بـــرودة 

هذه األطعمة.
ــروري إبـــقـــاء  ــ ــــضـ وقــــــالــــــت:»إن مــــن الـ
األطعمة سريعة التلف مثل اللحوم 
املــبــّردة والبيض واللبنة والجبنة 
ــــادي بــــــاردة وذلـــــك لــلــحــد من  ــزبـ ــ والـ
نــمــو الــبــكــتــيــريــا الــــضــــاّرة املــســبــبــة 
لــــــــأمــــــــراض داخــــــلــــــهــــــا، لـــــــــذا يـــجـــب 
الـــحـــرص عــلــى وضــــع األطــعــمــة في 
حــقــائــب أو عــلــب مـــعـــزولـــة ووضـــع 
 املــتــجــمــد املخصصة 

ّ
الـــجـــل عـــبـــوات 

الــى جانب األطعمة داخــل  للتبريد 
هـــــذه الـــعـــلـــب حـــيـــث أن ذلـــــك يــبــقــى 
درجة حــرارة األطعمة دون الحدود 
الــخــطــرة الــتــي يــنــشــط فــيــهــا الــنــمــو 
البكتيري والتي تتراوح بن )5( و 

)63( درجة مئوية(.
وتــضــيــف بـــأنـــه فـــي حــــال تحضير 
الليلة التي تسبق  طعام الطفل في 
ــقــــاء  ــيـــجـــب ابــ ــلــــمــــدرســــة فـ ذهـــــابـــــه لــ
الطعام في الثالجة حتى الصباح، 
كما توصي بعدم وضع الشوربات 
أو الصالونة أو األطعمة الساخنة 
ــال عــنــد  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــة األطـ ــمــ ــعــ ــلــــب أطــ ــي عــ ــ فــ
ذهابهم الى املدرسة وذلك لصعوبة 
إبقاء هذه األطعمة سليمة وبعيدة 

عن خطر التلّوث البكتيري.
واستطردت السعدي قائلة: ينبغي 
وضــــع طـــعـــام الــطــفــل فـــي ثـــالجـــة أو 
ــال وصـــولـــه الــى  صـــنـــدوق تــبــريــد حـ
املـــدرســـة إذا كـــان ذلـــك مــمــكــنــا، كما 
ينبغي التأكد من تعّود الطفل على 
التخلص مــن الطعام املتبقي ومن 
األكـــيـــاس الــبــالســتــيــكــيــة والــورقــيــة 
تــّم تغليف الطعام بها وعــدم  الــتــي 
إعــــــادة اســتــخــدامــهــا لــضــمــان عــدم 

تلوث األطعمة األخــرى بالبكتيريا 
والـــفـــيـــروســـات املــســبــبــة لـــأمـــراض، 
كــمــا يــجــب غــســل حــقــائــب أو علب 
الــطــعــام بــاملــاء الــســاخــن والــصــابــون 
بعد كل استعمال وتــزويــد األطفال 
بــمــنــاديــل معقمة لتنظيف ايديهم 

بعد تناول طعامهم.
وتؤّكد على أهمية اختيار األطعمة 
الصحية واملتوازنة للطفل بما في 
ــر مـــن الــحــبــوب 

ّ
ذلــــك الــخــبــز املــحــض

الكاملة )الخبز األسمر( والخضار 
والـــفـــواكـــه والــبــروتــيــنــات واأللـــبـــان 
قليلة الدسم، وتقول: على الرغم من 
الطعم اللذيذ التي تتمّيز به أطعمة 
ــوكـــوالتـــة  ــلــــوى الـــشـ مـــثـــل ألـــــــــواح حــ
ــفــــشــــار  ــــى والــ

ّ
ــبــــســــكــــويــــت املــــحــــل والــ

ى واملنّكه، ورقاقات البطاطس، 
ّ
املحل

ــة  ــمــ ــعــ ــن األطــ ــ ــ ــا ال تــــعــــتــــبــــر مـ ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ فـ
ــتــــي يـــســـمـــح لـــأطـــفـــال  الـــصـــحـــيـــة الــ

تناولها بشكل يومي.
وتنصح السعدي بالتأّكد من إرفاق 
قارورة من املاء املبّرد مع حقيبة أو 
علبة الــطــعــام وتــعــويــد الــطــفــل على 
شــرب كمية كافية من املــاء لوقايته 

من الجفاف.

¶ ريم السعدي

الدوحة - 

جامعة قطر تحتفل بانتهاء البرنامج الصيفي للتدريب البحثي

نظم مكتب نائب رئيس جامعة 
قــطــر للبحث والـــدراســـات العليا 
 ختامًيا للبرنامج الصيفي 

ً
حفال

لـــعـــام 2019،  الــبــحــثــي  لــلــتــدريــب 
الــعــلــمــي وحــرًصــا  دعــًمــا للبحث 
ة الــبــاحــثــن الــشــبــاب،  عــلــى كـــفـــاء
وذلــك تكريًما للطلبة واملشرفن 
على البرنامج مــن أعــضــاء هيئة 
الــتــدريــس والــعــامــلــن فــي املــراكــز 

البحثية. 
 مــن الدكتورة 

ٌ
ُكــل وحضر الحفل 

مــــريــــم املـــعـــاضـــيـــد نــــائــــب رئــيــس 
جامعة قطر للبحث والــدراســات 
الــعــلــيــا والــدكــتــور أيــمــن محمود 

إربــــــــد مــــديــــر مـــكـــتـــب الــتــخــطــيــط 
والــتــطــويــر الــبــحــثــي فـــي جــامــعــة 
ــز الــبــحــثــيــة  ــ ــراكـ ــ قـــطـــر ومـــــــــدراء املـ
واملـــهـــتـــمـــن فـــــي مــــجــــال الــبــحــث 

العلمي.
ــــارك فـــي الــبــرنــامــج مـــا يــقــارب  شـ

100 طــالــب وطــالــبــة مــن مختلف 
كــلــيــات جــامــعــة قــطــر فـــي الــفــتــرة 
من يونيو 2019 وحتى أغسطس 
2019، وقــد شــارك في تنفيذ هذا 
البرنامج كــل مــن مــركــز البحوث 
الــحــيــويــة الــطــبــيــة، ومــركــز املـــواد 
املـــتـــقـــدمـــة، ووحــــــــدة املـــخـــتـــبـــرات 
املركزية، ومركز العلوم البيئية، 
ومركز أبحاث حيوانات املختبر 
ــبـــحـــوث االجــتــمــاعــيــة  ومـــعـــهـــد الـ

واالقتصادية املسحية. 
وقالت الدكتورة مريم املعاضيد 
الــجــامــعــة للبحث  نـــائـــب رئـــيـــس 
 جامعة 

َّ
الــعــلــيــا: »إن ــات  ــدراسـ والـ

قطر تــهــدف إلــى إعـــداد خريجن 
عــــلــــى قــــــــدر عــــــــــاٍل مــــــن الــــكــــفــــاءة 

ـــــــا لــــرســــالــــتــــهــــا وخـــطـــتـــهـــا 
ً
وفـــــــق

الــقــدرات  االستراتيجية فــي رفــع 
اإلنـــتـــاجـــيـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــذاتـــّيـــة 
لــلــطــلــبــة واســـتـــقـــطـــاب الــبــاحــثــن 
األكـــفـــاء وتــطــويــر مــهــاراتــهــم من 
ــلــــي فــي  ــمــ ــعــ ــــب الــ ــدريــ ــ ــتــ ــ خــــــــالل الــ
املــعــامــل البحثية عالية الكفاءة 
مــع وجــود فريق بحثي مختص 
لإشراف على الباحثن«. وأكدت 
 البرنامج الصيفي 

َّ
املعاضيد بأن

لــلــتــدريــب الــبــحــثــي وفـــــّر منصة 
املــعــلــومــات بن  لــتــبــادل  مفتوحة 
الـــطـــلـــبـــة والــــبــــاحــــثــــن والـــفـــنـــيـــن 
وســـاهـــم فـــي بــنــاء الــفــكــر الــنــقــدي 
ــة مــتــطــلــبــات  ــهـ ــار ملـــواجـ ــكــ ــتــ واالبــ

سوق العمل املحلي والعاملي.

الدوحة - 

¶ د. مريم المعاضيد
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514.4 ألف طن بضائع عامة و892.5 ألف حاوية

2624 سفينة عبر »مواني قطر« في 8 أشهر

خـــــال شـــهـــري يـــولـــيـــو وأغـــســـطـــس املـــاضـــيـــن، 
اســتــقــبــلــت »مـــوانـــي قـــطـــر« 696 ســفــيــنــة، على 
ألــف طن بضائع عامة، و12286  متنها 153.8 
وحدة معدات وسيارات، باإلضافة إلى 231.2 
ألــف حــاويــة، و95.7 ألــف رأس ثــروة حيوانية، 

و59.3 ألف طن مواد إنشائية.
تفصيليًا، شهد شهر يناير املاضي، استقبال 
نحو 334 سفينة تجارية، بانخفاض سنوي 
20.3% عن أعــداد السفن املستقبلة في الشهر 

ذاته من 2018 واملقدرة بنحو 419 سفينة.
وضمت حموالت تلك السفن 110.4 ألف حاوية 
ألــف طــن مــن البضائع العامة،  نمطية، و46.8 
ــاءات، إلــى  ــ ــشـ ــ ــواد بـــنـــاء وإنـ ــ و30.7 ألــــف طـــن مـ
املــــواشــــي، و5749  ألــــف رأس مـــن  جــانــب 71.9 

وحدة للسيارات واملعدات.
واستقبلت »مــوانــي قــطــر« خــال شهر فبراير 
املــــاضــــي، نــحــو 332 ســفــيــنــة بـــتـــراجـــع شــهــري 
طــفــيــف نــســبــتــه 0.6% مـــقـــارنـــة بــشــهــر يــنــايــر 

املاضي.
الــواصــلــة عبر »مــوانــي  وسجلت أعـــداد السفن 
قـــطـــر« فـــي فـــبـــرايـــر انــخــفــاضــًا ســنــويــًا بنسبة 

أعـــداد السفن املستقبلة فــي نفس  14.9% عــن 
الشهر من 2018 البالغة 390 سفينة.

وشــمــلــت حـــمـــوالت الــســفــن املــســتــقــبــلــة فــبــرايــر 
ألــف حاوية نمطية، و83.1 ألف  املاضي، 99.8 
طــن بضائع عــامــة، باإلضافة إلــى أكثر مــن 36 
ألــف طن من مــواد البناء واإلنــشــاءات، و101.1 
ألف رأس من الثروة الحيوانية، و5443 وحدة 

سيارات ومعدات.
ــــي وصـــــــول 292  ــــاضـ ــد شـــهـــر مـــــــارس املـ ــهــ وشــ
بــانــخــفــاض ســـنـــوي 24.3% مــقــارنــة  ســفــيــنــة، 
بنحو 386 سفينة فــي نفس الشهر مــن العام 

.2018
ألــف حاوية  واستقبلت »مــوانــي قــطــر«، 111.2 
نمطية في مارس املاضي بنمو 4.9% عن أعداد 
الحاويات املستقبلة في الشهر ذاته من 2018 

املقدرة بنحو 106 آالف حاوية.
وبلغ إجمالي حجم البضائع العامة املستقبلة 
نحو 97.7 ألف طن بزيادة سنوية 14.3% عن 
حــجــم الــبــضــائــع املــســتــقــبــلــة فـــي مــــارس 2018 

البالغة 85.5 ألف طن.
وفــيــمــا ســجــل إجـــمـــالـــي الـــــــرؤوس الــحــيــوانــيــة 

ــر مــــن 62  ــثـ ــارس املــــاضــــي أكـ املــســتــقــبــلــة فــــي مــــ
ألــف رأس في  ألــف رأس مــقــارنــة بنحو 115.3 
مــارس 2018، ارتفع حجم السيارات واملعدات 
املستقبلة لتسجل 5949 وحــدة مقارنة بنحو 
5823 وحدة في نفس الفترة من العام املاضي.

واستقبلت »مــوانــي قــطــر« خــال شهر مــارس 
الـــبـــنـــاء  مـــــــــواد  مـــــن  ألـــــــف طـــــن  املـــــاضـــــي 44.2 
ــاءات بــنــمــو ســنــوي 48.8% عـــن حجم  ــشــ واإلنــ
املواد الواصلة في مارس 2018 املقدر بحوالي 

29.7 ألف طن.
وشهد شهر أبريل املاضي، وصول 279 سفينة، 
ألــف حاوية نمطية،  تحمل على متنها 119.3 
و39.6 ألــف طــن بضائع عــامــة، بــاإلضــافــة إلى 
110.2 ألف رأس من الثروة الحيوانية، و35.2 
ألــف طــن مــواد بناء وإنــشــاءات، و6084 وحــدة 

معدات وسيارات.
ــايـــو 2019، اســتــقــبــلــت »مـــوانـــي  ــــي شـــهـــر مـ وفـ
قطر« 373 سفينة، على متنها 115 ألف حاوية 
نــمــطــيــة، و46.7 ألــــف طـــن بــضــائــع عـــامـــة، إلــى 
جانب 78.5 ألف رأس مواشي، و46.2 ألف طن 
مــــواد بـــنـــاء، فــضــا عـــن 5328 وحــــدة ســيــارات 

ومعدات.
خال شهر يونيو املاضي بلغ إجمالي السفن 
املستقبلة عبر »مواني قطر« نحو 318 سفينة.

وشملت حموالت تلك السفن 105.7 ألف حاوية 
ألــف طــن مــن البضائع العامة،  نمطية، و46.8 
باإلضافة إلى 26 ألف طن مواد بناء وإنشاءات، 
و11.2 ألـــف رأس مــن الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، إلــى 

جانب 4984 وحدة سيارات ومعدات.
واســتــقــبــلــت »مــــوانــــي قـــطـــر« فـــي شــهــر يــولــيــو 
املاضي 377 سفينة على متنها 90.7 ألف طن 
ألــــف حـــاويـــة نمطية،  بــضــائــع عـــامـــة، و121.4 
ألــف رأس ماشية، و29.6  إلــى 58.3  بــاإلضــافــة 
ألــف طــن مــواد بناء وإنــشــاءات، و7082 وحــدة 

معدات وسيارات.
وخال شهر أغسطس املاضي، قدمت »مواني 
قــطــر« خــدمــاتــهــا لنحو 319 سفينة، تــوزعــت 
حموالتها لتشمل أكثر من 63 ألف طن بضائع 
عامة، و109.8 ألف حاوية نمطية، و37.4 ألف 
ألـــف طـــن مـــواد  ــروة حــيــوانــيــة، و29.6  ثــ رأس 
بـــنـــاء، فــضــا عـــن 5204 وحـــــدات مـــن املـــعـــدات 

والسيارات.

قدمت شركة مواني قطر، التي تدير وتشغل 
3 موانئ تجارية هي حمد والدوحة والرويس، 
خدماتها لنحو 2624 سفينة خالل األشهر 

الثمانية األولى من العام 2019.
»لــوســيــل« اســتــنــادا  وفــقــا ملــســح خـــاص لـــ
لبيانات شهرية مجمعة صادرة عن »مواني 
قطر«، تنوعت الحموالت اإلجمالية لتلك 
السفن خالل الفترة من يناير إلى أغسطس 
املــاضــيــن لتشمل 514.4 ألــف طــن من 
البضائع العامة، و892.5 ألف حاوية نمطية، 
و530.7 ألف رأس ثروة حيوانية، إلى جانب 
277.6 ألف طن مواد بناء وإنشاءات، و45823 

وحدة سيارات ومعدات.
وفي الربع األول استقبلت »مواني قطر« 958 
سفينة على متنها 227.5 ألف طن بضائع 
ــدة مــعــدات وســيــارات،  عــامــة، و17141 وح
و321.3 ألف حاوية، و235 ألف رأس ثروة 
حيوانية، إلى جانب نحو 111 ألف طن مواد 

بناء وإنشاءات.
وشهد الربع الثاني استقبال 970 سفينة، 
تحمل على متنها نحو 133 ألف طن بضائع 
ــدة مــعــدات وســيــارات،  عــامــة، و16396 وح
و340 ألف حاوية نمطية، و200 ألف رأس 
ثروة حيوانية، و107.4 ألف طن مواد بناء 

وإنشاء.

2.32 مليون ساعة عمل دون حوادث بنهاية أغسطس »كيوتيرمنلز«: 
بلغ إجــمــالــي ســاعــات العمل التي 
ســجــلــتــهــا شــركــة »كــيــوتــيــرمــنــلــز«، 
ــر املــــرحــــلــــة األولــــــــى مــن  ــتــــي تــــديــ الــ
مشروع ميناء حمد، خــال الفترة 
ــن يـــنـــايـــر إلـــــى نـــهـــايـــة أغــســطــس  مــ
املـــاضـــي نــحــو 2.4 مــلــيــون ســاعــة 

عمل.
وحـــســـب »كـــيـــوتـــيـــرمـــنـــلـــز«، ســجــل 
إجمالي ساعات العمل األساسية 
بـــدون حـــوادث ووقـــت ضــائــع نحو 
2.32 مليون ساعة عمل، في الوقت 
ــذي بـــلـــغ فـــيـــه إجـــمـــالـــي ســـاعـــات  ــ الــ
العمل الحرة بــدون حــوادث ووقت 

ضائع 238 ساعة.
ــتــــي تـــشـــرف  ــلـــت الــــشــــركــــة الــ ــجـ وسـ
ــر مـــحـــطـــة  ــ ــويــ ــ ــطــ ــ ــى تــ ــ ــلــ ــ ــًا عــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ حــ
الــحــاويــات )2( فــي مــشــروع ميناء 
حــمــد، نسبة 0.42% فيما يتعلق 
ــة، و%1.96  ــابـ بــمــعــدل تــكــرار اإلصـ
ــالـــي مـــعـــدل  ــمـ ــإجـ فـــيـــمـــا يـــخـــتـــص بـ

اإلصابات املبلغ عنها.

وأســــســــت »كـــيـــوتـــيـــرمـــنـــلـــز« وهـــي 

ــئ،  ــوانــ املــ شـــركـــة إدارة وتـــشـــغـــيـــل 

كــشــراكــة بـــن مـــوانـــي قــطــر )%51( 

وشركة املاحة القطرية »ماحة« 

بــتــوفــيــر  الـــشـــركـــة  )49%(، وتـــقـــوم 

خـــــــدمـــــــات مــــــنــــــاولــــــة الــــــحــــــاويــــــات 

ــروة  ــ ــ ــثـ ــ ــ والـــــبـــــضـــــائـــــع الـــــعـــــامـــــة والـ

الحيوانية وخدمات الدعم البحري 

في املرحلة األولى من ميناء حمد، 

بوابة قطر للتجارة مع العالم.

نــوفــمــبــر 2018، أعــلــنــت  ــي 26  ــ وفـ

أنــهــا نالت  شــركــة »كيوتيرمنلز«، 

موافقة تصميم وتطوير وتشغيل 

الثانية »محطة الحاويات  املرحلة 

)2(« مليناء حمد.

وفـــي 16 ديــســمــبــر املـــاضـــي، أكـــدت 
»كيوتيرمنلز« أنها تسعى دائمًا 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ ــز فــــــي قـــــطـــــاع الـ ــيـ ــمـ ــتـ ــلـ لـ
الــتــشــغــيــلــيــة، مــــؤكــــدة أن الــنــجــاح 
الــذي حققته في محطة الحاويات 
ــًا فــي  ــ ــحــ ــ ــكــــون واضــ ــيــ رقـــــــم )1( ســ
تصميم وتطوير وتشغيل محطة 
الحاويات رقم )2(، قبل أن تعلن في 
10 يناير 2019، بدء عملية اختيار 
الــشــركــاء املــؤهــلــن لــلــمــشــاركــة في 
تقديم عـــروض األســعــار لتصميم 
وإنــشــاء وتــوريــد املــعــدات للمرحلة 
الثانية )محطة الحاويات رقــم 2( 

من ميناء حمد.
ــيـــو املــــاضــــي،  ــــي مــنــتــصــف يـــولـ وفــ
أعــلــنــت »كــيــوتــيــرمــنــلــز«، عـــن منح 
الشركة الصينية HHMC تصميم 
ــاء 3 رافــــعــــات حــــاويــــات و12  ــنــ وبــ
جـــســـرا لـــلـــرافـــعـــات ضــمــن املــرحــلــة 
ــاء محطة  ــال إنـــشـ ــمـ ــن أعـ األولــــــى مـ

الحاويات رقم 2 بامليناء.

محمد عبدالعال
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70 % من البالستيك عالميا ال يتم تدويره.. تقرير رسمي:

1150 كائنا ونباتا بحريا قطريا تتعرض للخطر بسبب التلوث

اشارت منظمة االغذية والزراعة العاملية 
الــتــلــوث البالستيكي  ــة حـــول  ــ فـــي دراسـ
ــه تـــم الــعــثــورعــلــى مـــواد  لــلــبــحــار الــــى انــ
بالستيكية دقيقة في أنواع مختلفة من 
األطــعــمــة البشرية مثل الجعة والعسل 
املــائــدة واملــأكــوالت البحرية ومن  وملح 
بينها األســمــاك الــصــغــيــرة والــقــشــريــات 
والــرخــويــات. وسبقت دولــة قطر ممثلة 
ــم املتحدة  بــــوزارة الــبــلــديــة والــبــيــئــة األمـ
ــورة  ــطــ ـــن خــ ــ ــر مـ ــذيــ ــحــ ــتــ ــي الــ ــ ــامــــن فــ ــعــ بــ
استخدام البالستيك وذلك في اإلحتفال 
الذي اقامته بيوم البيئة القطري في 26 
فبراير عام 2016 عندما رفعت شعار »ال 

ألكياس البالستيك«. 
 

قتل الكائنات الحية

ــلــــى الــــحــــد مــن  ويـــــعـــــزز حـــــــرص قــــطــــر عــ
ــــك تـــقـــريـــر  ــيـ ــ ــتـ ــ ــبـــــالسـ ــ اســــــتــــــخــــــدامــــــات الـ
لــالتــحــاد الــخــلــيــجــي لــلــبــتــروكــيــمــاويــات 
والــكــيــمــاويــات )جــيــبــكــا( يــشــيــر إلـــى أن 
قــطــر ســجــلــت نــســبــة نــمــو فـــي اســتــهــالك 
ــذه  ــ إلــــــى 11%، وهـ تـــصـــل  ــيـــك  ــتـ ــبـــالسـ الـ
الــنــســبــة مــنــخــفــضــة جــــدا فـــي اســتــهــالك 
الــدول  خــامــات البالستيك باملقارنة مــع 
ــتـــي تــتــضــاعــف  األخـــــــرى فــــي املــنــطــقــة الـ
فيها تلك النسبة. وتوقع )جيبكا( نمو 
الطاقة اإلنتاجية لصناعة البالستيك 
الــى 34.5 مليون طن بحلول  الخليجية 
الــعــام 2022، وذلـــك بمعدل نمو سنوي 

تراكمي قدره %3. 
وتـــكـــشـــف احـــــــدث الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة 
املتوفرة من قبل وزارة البلدية والبيئة 
الــكــائــنــات والــنــبــاتــات البحرية  ان عـــدد 
املــهــددة بخطر االنــقــراض بفعل التلوث 
وعوامل اخرى تصل الى 1150 نوعا من 
بينها 402 نبات و57 مــن االســمــاك الى 
جانب 15 من الثدييات اضافة الى 379 
من االفقاريات و 15 من الطيور و20 من 

الزواحف.
وتــتــمــتــع قــطــر بــبــيــئــة بــحــريــة غــنــيــة من 
الكائنات الحية حيث تحتوي مياهها 
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة عـــلـــى ثـــأنـــي أكـــبـــر تــجــمــع لـــ 
قــرش الــحــوت ولـــ األطـــوم )بــقــرة البحر( 
ــــى الـــســـالحـــف الـــخـــضـــراء،  بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــوقــــت نـــفـــســـه، كــشــفــت دراســــــات  وفـــــي الــ
علمية أسترالية عن أن البالونات تمثل 
املخلفات البالستيكية األكــبــر خطورة 
على حياة الطيور البحرية، حيث يزيد 
احتمال تسببها فــي نفوق الطيور عن 
طريق البلع على املخلفات البالستيكية 

الصلبة بـ32 مرة. 

ترشيد االستخدام

ــة  ــ ــــذيـ ــفــــت دراســــــــــة مـــنـــظـــمـــة االغـ  وكــــشــ
ــاو- الــســابــق  ــفــ والـــــزراعـــــة الــعــاملــيــة - الــ
ــرق لــلــتــقــلــيــل  ــ االشــــــــارة الـــيـــهـــا عــــن 5 طـ
مــن اعــتــمــادنــا عــلــى الــبــالســتــيــك الكلي 
والـــجـــزئـــي وهــــــي: »تـــجـــنـــب اســـتـــخـــدام 
ــتـــي  أنـــــــــــواع املـــــــــــواد الـــبـــالســـتـــيـــكـــيـــة الـ
ستخدم مرة واحدة، حيث ان 90 % من 

ُ
ت

البالستيك الذي نستخدمه في حياتنا 
الــيــومــيــة هــو بــالســتــيــك يــتــّم التخلص 
مــنــه أو يستخدم مـــرة واحــــدة: أكــيــاس 
الـــبـــقـــالـــة، والــــعــــبــــوات الــبــالســتــيــكــيــة، 
ــيـــاس الـــســـحـــاب، وأغــطــيــة فــنــاجــن  وأكـ
الـــقـــهـــوة«. واكـــــدت الـــدراســـة ان »املـــــواّد 
ستخدم مرة واحدة 

ُ
البالستيكية التي ت

مـــدمـــرة بــشــكــل خـــاص بــالــنــظــر إلـــى أن 
ــد قـــد يستغرق  كــيــس بــالســتــيــكــي واحــ
يـــتـــحـــلـــل. ويـــمـــكـــن أن  لـــكـــي  1000 عـــــام 
ا 

ً
املــواّد البالستيكية أيض تتحلل هــذه 

إلى مواد بالستيكية صغيرة، غالًبا ما 
تتغذى منها خطأ الثدييات أو الطيور 

أو األسماك«. 
ــت  ــ ــة الــــــتــــــي دعـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ  والـــــطـــــريـــــقـــــة الـ
ــــواد  ــة الـــتـــعـــّرف عـــلـــى املـ ــ ــــدراسـ الـــيـــهـــا الـ
ية،حيث 

ّ
البالستيكية الدقيقة املتخف

ــتـــوي الــــعــــديــــد مــــن مــســتــحــضــرات  تـــحـ
الــتــجــمــيــل ومــنــتــجــات الــتــجــمــيــل على 
»مــــــقــــــشــــــرات«، هـــــي فـــــي الــــــواقــــــع خــــرز 
تــبــدو هــذه  ــد  بالستيكية صــغــيــرة. وقـ
ــواد البالستيكية غــيــر مـــؤذيـــة، لكن  املــ
ات يــمــكــنــهــا أن 

ّ
ــذ ــ ــالـ ــ بــســبــب حــجــمــهــا بـ

تــتــســلــل عــبــر مــحــطــات مــعــالــجــة املــيــاه 
وينتهي بها املطاف في املحيط حيث 
ــذاًء. فــجــّرب  غــالــبــا مــا يظنها الــســمــك غــ
التقشير الطبيعي، مثل دقيق الشوفان 

أو امللح، بداًل من ذلك.

وطــالــبــت الـــدراســـة بــاســتــخــدم زجــاجــة 
ــادة االســتــخــدام، مشيرة  مــاء قابلة إلعـ
الــــى ان »قـــــــــارورات املـــــاء واملـــشـــروبـــات 
الـــغـــازيـــة الـــتـــي يــمــكــن الــتــخــلــص منها 
تعتبر مــن أكــبــر الــجــنــاة فــي الــنــفــايــات 
ــه تـــم بــيــع أكــثــر  الــبــالســتــيــكــيــة. والــــى انـ
مــن 480 مليار مــن قــواريــر املــشــروبــات 
الــبــالســتــيــكــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم«. 
بــــانــــه »اذا مــا  ــة  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ الـ واوضــــــحــــــت 
وضـــعـــنـــا تـــلـــك الــــــقــــــارورات جــنــبــا إلـــى 
ــٍب، المــــتــــّدت عـــلـــى طـــــول أكـــثـــر مــن  ــنــ جــ
نصف املسافة إلى الشمس! فاشرب من 
قــارورات قابلة إلعــادة االستخدام بداًل 
من ذلك«. والطريقة الخامسة واالخيرة 
للتقليل مــن استخدام البالستيك هي 

إعادة التدوير.

المشكلة والحل

ووفــق دراســة الفاو »تضاعف استهالك 
ــا مـــنـــذ الـــســـتـــيـــنـــيـــات.  ــريـــًبـ ــقـ األســـــمـــــاك تـ
املــأكــوالت البحرية  ويـــزداد الطلب على 
وإن كانت التهديدات تتزايد على هذه 
املـــــوارد. »إذ يعتمد مــا يــتــراوح بــن 10 
و12 % مــن ســكــان الــعــالــم عــلــى مصايد 
ــاء املـــائـــيـــة في  ــيــ األســــمــــاك وتـــربـــيـــة األحــ
كــــســــب عـــيـــشـــهـــم. وقـــــــد ارتـــــفـــــع نــصــيــب 
ــتـــهـــالك األســــمــــاك مــــن 10  ــفــــرد مــــن اسـ الــ

إلــى أكثر  كيلوغرامات فــي الستينيات، 
من 20 كيلوغرام بالوقت الراهن«.

ويــؤكــد الــدكــتــور فــــراج الــشــيــخ الــفــزاري 
لـــ »لــوســيــل«: ان  الخبير بــشــؤون البيئة 
املــخــلــفــات البالستيكية تتسبب بــوفــاة 
شخص كــل 30 ثانية، وتقتل النفايات 
الــي نحو مليون  البالستيكية ما يصل 
ــــف مــــن ثــديــيــات  الـ ــر بـــحـــري و100  ــائـ طـ
البحر والــســالحــف البحرية واالســمــاك 
في السنة، وذلك حسب التقرير العلمي 
الــــذي نــشــره فــريــق مـــن مــعــهــد االبــحــاث 

الصناعية والعلمية االسترالي«.
واوضــح د. فــراج »ان العلماء يتوقعون 
بــحــلــول عــــام 2050 ان تــتــخــطــي نسبة 
ــفـــات الــبــالســتــيــكــيــة فــــي الـــبـــحـــار  ــلـ املـــخـ
واملــحــيــطــات نسبة االســمــاك اذا استمر 
انتاج البالستيك ورميه في البحار علي 
ــوال، فــالــبــشــر قـــد انــتــجــوا نحو  ــنـ ــك املـ ذلـ
الــبــالســتــيــك منذ  )800( مــلــيــار طـــن مـــن 
خمسينات القرن املاضي انتهي املطاف 

بنحو 60% منها في املياه«.
ــراج الــشــيــخ الــفــزاري  ويــخــلــص دكــتــور فـ
لــلــقــول »هـــنـــاك حـــلـــول كــثــيــرة مــقــتــرحــة 
للتقليل من انتاج املخلفات البالستيكية 
الـــي االرادة السياسية  ولكنها تــحــتــاج 
ــقــــوانــــن وتــكــثــيــف  ــالــــدولــــة مــــع ســــن الــ بــ

حمالت التوعية...ومنها:
 خــفــض نــســبــة الــقــمــامــة الــبــالســتــيــكــيــة 

ــيـــر ومـــــؤثـــــر بـــالـــتـــقـــلـــيـــل مــن  ــبـ ــكـــل كـ ــشـ بـ
اســـتـــخـــدام املـــــواد الــبــالســتــيــكــيــة. اعــــادة 
اكــيــاس البالستيك اللينة التي  تــدويــر 
تستخدم فــي االســـواق التجارية وتمأل 
الشوارع ومكبات القمامة. فرز القمامة 
العضوية عن غيرها عند املصدر حتي 
اعـــادة تدويرها مثل البالستيك  تسهل 
ــــاج واألملـــنـــيـــوم  ــــزجـ والــــــــورق املــــقــــوي والـ

وغيرها. 

صناعة التدوير

ــار املـــــــــواد الــبــالســتــيــكــيــة  ــ ــطـ ــ وحــــــــول اخـ
عــلــي الــبــيــئــة الــبــحــريــة تـــقـــول الــنــاشــطــة 
املـــجـــتـــمـــعـــيـــة ســــيــــدة االعــــــمــــــال مـــيـــرفـــت 
ــشـــاري تــطــبــيــقــات  ــتـ ــيـــم اسـ ــراهـ ــاد ابـ ــ رشــ
االســتــدامــة فــي قــطــاع االعــمــال »تساهم 
حمولة سيارة نقل كبيرة من البالستيك 
ــي مــنــع  ــاركـــل دقـــيـــقـــة فــ ــبـــحـ ــي الـ تــلــقــى فــ
االوكسيجن من الوصول الي النباتات 
والحيوانات املائية مما يؤدي لهالكها، 
وقـــد وجـــد الــعــلــمــاء فــي أمــعــاء األســمــاك 
بــعــض بــقــايــا بــالســتــيــكــيــة تــمــثــل خــطــرا 
عــلــي صــحــة االنـــســـان والـــحـــيـــوان حيث 
ــواد ســامــة  ــواد الــبــالســتــيــكــيــة مــ ــ تــفــرز املـ
فــي الــبــحــار،وعــنــدمــا تصل الــحــرارة الي 
ــة مــئــويــة يــتــفــاعــل الــبــالســتــيــك  ــ 40 درجـ
مع البيئة املحيطة ويفرز مادة كلوريد 

فينايل السامة«. 
ولــلــحــد مــن اســتــعــمــال اكــيــاس وعــبــوات 
ــيـــرفـــت  ــك تــــــــرى الـــــســـــيـــــدة مـ ــيــ ــتــ ــبــــالســ الــ
بــــأنــــه يـــجـــب مـــعـــالـــجـــة هــــــذه األوضــــــــاع 
بـــاســـتـــخـــدام اكـــيـــاس وأكـــــــواب بــعــبــوات 
ورقــيــة او زجــاجــيــة لتقليل االســتــهــالك 
من البالستيك وتقليل أخطاره . وتشير 
الــــى إمــكــانــيــة تــحــويــل قــطــر إلــــى ســوق 
هائل جًدا لصناعة التدوير في املنطقة 
لو توفرت اإلرادة واإلمكانيات، بإقامة 
الـــعـــديـــد مـــن املـــصـــانـــع املــتــخــّصــصــة في 
الـــتـــدويـــر، خــاصــة أن كــمــيــات املــخــلــفــات 
تـــــــــزداد ســــنــــوًيــــا، ويـــمـــكـــنـــنـــا اســـتـــيـــراد 
مخلفات مــن الـــدول املــجــاورة كما تفعل 
ــتــــي تـــســـتـــورد  ــــي أوروبــــــــــا الــ الــــســــويــــد فـ

مخلفات لصناعة الطاقة. 
لـــديـــه  ــلــــه اآلن  كــ ــم  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــتــــطــــرد »الـ وتــــســ
شــــــــركــــــــات مــــتــــخــــّصــــصــــة فــــــــي تـــــدويـــــر 
الــنــفــايــات ألنـــه أصــبــح صــنــاعــة ضخمة 
تــحــصــل مــنــهــا عـــلـــى الـــســـمـــاد والـــطـــاقـــة 
ــة واألســــفــــلــــت  ــ ــيــ ــ ــورقــ ــ والـــــصـــــنـــــاعـــــات الــ
والزجاج والبالستيك واملطاط. وغيرها، 
وعلينا في قطر وضع رؤية أو خطة أو 
إستراتيجية مستقبلية لهذه الصناعة 

لالستفادة منها«. 
ــتــــورد الـــــورق  ــاءل مـــيـــرفـــت »نــــســ ــتــــســ وتــ
والبالستيك والزجاج والسماد، فلماذا 
ال يـــتـــم تــصــنــيــعــهــا فــــي قـــطـــر مــــن خـــالل 
إنشاء مصانع للتدوير خاصة أن لدينا 
مئات األطنان يومًيا من مخلفات األكل 
والــزجــاج والــورق والبالستيك واملطاط 
ــد ان نــدعــم الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة بكل  البـ
السبل ونحافظ على بيئتنا الن هذا من 

شأنه دخل قومي«.

■ ميرفت ابراهيم ■ فراج الشيخ الفزاري

احتفل العالم مؤخرا باليوم العاملي للحد من استخدام األكياس 
البالستيكية، وتطرقت الــى مخاطر تسربها للمياه، وشاركت 
وزارة البلدية والبيئة القطرية بانشطة استهدفت توعية 
الجمهور بضرورة الحد من األكياس البالستيكية التي تستخدم 
ملرة واحدة لخطورتها على البيئة، واستبدالها باألكياس القابلة 
إلعــادة االستعمال والتحلل، وذلــك من أجــل الحفاظ على البيئة 
ا لرؤية قطر الوطنية 2030. وفي ذات السياق، 

ً
واستدامتها تحقيق

كشفت منظمة االغذية والزراعة العاملية الفاو»ان 70% من املواد 
البالستيكية املستخدمة في العالم ال يتم إعــادة تدويرها، وأن 
الكثير من هذه القمامة البالستيكية تصل للبحار التي تشكل %70 
من مساحات االرض، مما يؤثر علي النظام االيكولوجي للمحيطات 
والبحار جميعها بما في ذلك الكائنات البحرية والعوالق الحيوانية 

التي يعتمد عليها االنسان في غذائه اليومي.

صالح بديوي
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16.5 مليون وحدة مبيعات 
HUAWEI P30 سلسلة هواتف

تدشين حصري لمنتجات تجميل 
عالمية في »فستيفال سيتي«

»المانع للتسلية« ترحب 
بزوارها في »المرقاب مول«

»النجادة الدوحة« يفتتح »ميسان« بحلته الجديدة

سعيًا منها إلرساء معايير جديدة ألناقة الهواتف الذكية، 
أطلقت شركة هواوي هاتف Pro HUAWEI P30 املحّدث 
وبترقية جديدة لواجهة املستخدم EMUI10. هذا، ويقدم 
الــهــاتــف الــجــديــد مــزايــا مــذهــلــة ومــطــورة لتحرير الــصــور 
 EMUI10 ومقاطع الفيديو، فيما تتيح واجهة املستخدم
الفريدة تجربة هواتف ذكية من منظور مبتكر. واعتباًرا 
أنــحــاء  الــهــاتــف فــي مختلف  مــن 20 سبتمبر، سيتوفر 
الذكاء  الذكية باالعتماد على  الحياة  ليقدم تجربة  العالم 

االصطناعي.
وقــــال ريــتــشــارد يـــو، املــديــر الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة هـــواوي 
ــاوزت مــبــيــعــات سلسلة  ــجـ ألعـــمـــال املــســتــهــلــكــن: »لــقــد تـ
HUAWEI P30 16.5 مليون وحدة خالل الستة اشهر 
 HUAWEI املاضية، وهي أعلى بنسبة 53% من سلسلة
P20. ويمنح هاتف Pro HUAWEI P30 مستخدميه 
تجربة تصوير متطورة وغير مسبوقة ملا يتميز به من 
تكامل استثنائي بن التكنولوجيا والجاذبية في تصميمه 
وألوانه األنيقة وسطحه الخارجي ذو امللمسن املختلفن«.
ويستوحي الهاتف الجديد تصاميمه من الطبيعة، ويأتي 
بتصميمن جديدين يتميزان بسطح غير المع ومصقول. 
ــلـــهـــاتـــف صـــورة  ــلـــون “Mystic Blue“لـ الـ ويــســتــحــضــر 
 Misty“ الــلــون يــذكــر  املــيــاه، فيما  الــســمــاء عــلــى صفحة 
Lavender “ بسحر الشواطئ عند غروب الشمس، ليدفع 
بذلك Pro HUAWEI P30 حدود التصميم ويعطي أناقة 
 HUAWEI الهاتف املحمول منحى جديد وأنيق. ويجمع

الجميل ليحقق  الفعال والتصميم  Pro P30 بــن األداء 
 رغم صعوبة تحقيقه؛ حيث تم تصميم 

ً
اندماجًا متكامال

منطقة عدسة الكاميرا بسطح شديد اللمعان، فيما تأتي 
املنطقة املخصصة لقبضة اليد بسطح غير المع ال يترك 
الالمع وغير  أثــرًا لبصمات األصابع. ويمتزج السطحان 
الالمع بأسلوٍب غاية في السالسة لتشكيل مزيج متعدد 
الــطــبــقــات وتــأثــيــر بــصــري مــكــثــف تـــجـــاوزت فــيــه هـــواوي 

مشكالت اللوحة الخلفية الزجاجية الكبيرة.

للتسوق  الــوجــهــة املفضلة  قــامــت دوحـــة فستيفال سيتي، 
فــي قــطــر، بــاســتــضــافــة فــعــالــيــة تــدشــن حــصــريــة وخــاصــة 
لكريم األساس الجديد من تشارلوت تيلبوري والذي يتمتع 
باستمراريته لفترات طويلة ويتوفر بأكثر مــن 44 درجــة 
البشرة  لــون  الجميع مــا يناسبه ويــتــوافــق مــع درجـــة  ليجد 
الــخــاصــة بــكــل شــخــص، وقـــد اســتــمــر الـــحـــدث ملـــدة أســبــوع 

وشارك به كل محبي ومدوني عالم التجميل في الدوحة.
يعد متجر تشارلوت تيلبوري واحدًا من العالمات التجارية 
الكبيرة في مجالها في دوحة فستيفال سيتي ملا يوفره من 
الجوائز، وبتاريخه  العديد من  منتجات عاملية حائزة على 
الطويل والذي يمتد إلى 20 عاما. ويقول السيد روبرت هال، 
املدير العام لفستيفال سيتي: »يسعدنا أن نتمكن من توفير 
أفضل منتجات التجميل حصريًا للمتسوقن باملول، فنحن 
نفخر أننا الشريك املفضل للعالمات التجارية العاملية وهو 

األمر الذي يمكننا من تقديم تجربة مميزة للزوار دائمًا«.
وكانت تشارلوت تيلبوري قد قامت بتدشن كريم األساس 

الــعــاملــيــن بتركيبة  التجميل  بــالــشــراكــة مــع خــبــراء  الــجــديــد 
خاصة تضفي إطاللة ناعمة بدون أي شوائب.

»يــقــوم كريم األســاس  وتــقــول تشارلوت تيلبوري نفسها: 
 وال 

ً
الجديد بإضفاء إطاللة صافية على الوجه تدوم طويال

يشوبها أي عيوب، فقد تم تصميمه بأكثر من 44 درجة لون 
ليناسب جميع ألوان البشرة وليساعد كل من يضعه على 

الشعور بالثقة والجمال واألناقة«.
تــشــارلــوت تيلبوري عــن سعادتها بتدشن كريم  وعــبــرت 
الــدوحــة وبــصــورة حصرية في دوحة  األســاس الجديد في 

فستيفال سيتي ملدة 6 أيام قبل أي فرع آخر.
وتـــعـــد فــســتــيــفــال ســيــتــي الـــوجـــهـــة املــفــضــلــة لــلــمــتــســوقــن 
والباحثن عن الترفيه وقضاء أوقات ممتعة في قطر بفضل 

أكثر من 420 متجر و100 مطعم متنوع.
بــــــ46 ماركة  املــول االســتــفــادة واالستمتاع  ويستطيع زوار 
عــاملــيــة ال تــوجــد فــي أي مــكــان آخـــر بــالــدوحــة، وتــقــع دوحــة 
فستيفال سيتي على بعد 40 دقيقة فقط من مطار حمد 
الدولي و20 دقيقة من منطقة الخليج الغربي و10 دقائق من 

منطقة الغرافة.

ــول«، وجــهــة  ــ افــتــتــحــت املـــانـــع للتسلية فـــي »املـــرقـــاب مـ
الــتــســوق والــتــرفــيــه األكــثــر شعبية فــي الـــدوحـــة، والـــذي 
الترفيه  »املــانــع مــولــز«، وجهتي  تديره وتشغله شركة 
ــغ آوت« بحلتهما  ــانــ ــامــــب« و»هــ بــهــا »جــ الــخــاصــتــن 
ــواع  الــجــديــدة، والــلــتــن تــحــمــالن بــن طــيــاتــهــمــا كــافــة أنـ
للتسلية« مــن خالل  »املــانــع  الــفــرح والتسلية. وتــرحــب 
ــزوار مــن كافة  ــ الـ هــاتــن الــوجــهــتــن املــحــدثــتــن بجميع 
الجديدين  ليتعرفوا عن قرب عن تصميمهما  األعمار 

وإلستكشاف كافة جوانب املرح الخاصة بهما.
ويتميز »جــامــب« بكونه صــالــة لعب داخــلــيــة مساحتها 
ــــزواره مــن خاللها تجربة فريدة  ل يــقــدم  700 متر مــربــع 
الجذب مثل منصة  العديد من عوامل  ومميزة، تتضمن 

الترامبولن حيث يمكن لألطفال القفز واإلرتداد ومصدرًا 
إلــى الحفرة  الــطــاقــة الكامنة داخــلــهــم، بــاإلضــافــة  إلخـــراج 
القيام بكافة أشكال  الـــزوار مــن  الــتــي تمكن  االسفنجية 
الــحــركــات الــبــهــلــوانــيــة والــقــفــز فـــي الـــهـــواء والــهــبــوط على 
بــركــات، مدير  ــال نبيل  اآلمــنــة. وقـ املــكــعــبــات اإلسفنجية 
عمليات »املانع للتسلية«، معلقًا على اإلفتتاح: »يسر فريق 
)املانع للتسلية( أن يعيد إطالق أحدث مفاهيمه »جامب«و 
الجديدة واللذين سيقدمان لجميع  »هانغ آوت« بحلتهما 
للتسلية واملتعة  الــزوار من كافة االعمار مفهومًا جديدًا 
واملرح واإلثــارة. ونحن بغاية الفخر لتمكننا من إحضار 
أبـــرز عــوامــل االســتــقــطــاب الــعــاملــيــة املــســتــوى إلـــى املــرقــاب 
اللحظات  مــول، والتي سنتمكن من خاللها تقديم أسعد 
إلـــى ضيوفنا مــن كــافــة الــفــئــات الــعــمــريــة، والــتــي ستبقى 

كذكريات جميلة محفورة في قلوبهم للمستقبل.

املميز »ميسان«  الــدوحــة« مطعمه  »الــنــجــادة  افتتح فندق 
التي طالت املكان وقائمة  التجديدات  الجديدة، بعد  بحلته 
الــشــرق أوســطــيــة العصرية واملــبــتــكــرة، فــي أجــواء  طعامه 
إحتفالية ضــمــت الــســيــد كــلــود ربــابــي مــديــر عـــام فــنــادق 
سوق واقف وفندق النجادة الدوحة، وأعضاء فريق العمل 

في الفندق، وحشد من اإلعالمين واملؤثرين إجتماعيًا.
وسيقدم »ميسان« من خالل مفهومه املستحدث، وقائمة 
الدمج  الجديدة، تجربة مميزة لضيوفه من خالل  طعامه 
التقليدية واملــبــتــكــرة، والــتــي تضم مجموعة  بــن األطــبــاق 
يــوفــر توليفة من  الــفــاخــرة، حيث  املــأكــوالت  متنوعة مــن 
الحساء، واملقبالت الباردة، واملقبالت الساخنة، باإلضافة 
الرئيسية واملشاوي وخيارات عديدة  إلى مختلف أطباق 
الكنافة وأم علي،  الشرقية وفــي مقدمتها  الحلويات  من 
املوكتيالت، والسموذي،  الغنية من  التشكيلة  ناهيك عن 
واملــيــلــك شــيــك والـــتـــي ســتــمــكــن جــمــيــعــهــا الــضــيــوف من 
االستمتاع بمذاق رائــع تتخلله نكهات فريدة من نوعها 

وطريقة طهي متميزة تناسب كافة األذواق.
وسيوفر »ميسان« تجربة فريدة لعشاق املأكوالت الشرق 

الــراحــة واالســتــرخــاء في آن واحــد،  الباحثن عن  أوسطية 
املطلة  الخارجية،  املميز وجلساته  وذلك بفضل تصميمه 
ــتــي تــدمــج بــن أنــاقــة الهندسة  عــلــى »ســـاحـــة« الــفــنــدق، وال
املعمارية التراثية والواجهات التقليدية من جهة، والتصميم 
العربي الحديث وبهجة األلــوان املعاصرة من جهة أخرى. 
التنفيذي  الشيف  ألــو، نائب  قــال محمد  املناسبة  في هــذه 
فــي فــنــدق الــنــجــادة الــدوحــة:»يــســعــدنــي أن أكـــون جـــزءًا من 
أعيد إفتتاحه بحله جــديــدة، حيث  الــذي  مطعم »ميسان« 
تتمثل رؤيتي في جعل الجميع يختبرون مأكوالت شرق 
أوسطية أصلية، والتي أعشقها شخصيًا. ويعد »ميسان« 
هو املكان الذي يمكن للجميع أن يستمتعوا فيه باملأكوالت 

واملشروبات في بيئة إجتماعية.«
مـــأكـــوالت مميزة  قــائــمــة  قــمــنــا بتصميم  »لــقــد  وأضـــــاف: 
لــلــحــصــول عــلــى تــولــيــفــة مـــن الـــتـــوابـــل الــعــربــيــة األصــيــلــة 
املـــمـــزوجـــة مــــع قـــطـــع الـــلـــحـــم الــشــهــيــة واملـــحـــضـــرة وفــقــًا 
الحـــــدث تــقــنــيــات الــطــبــخ الـــحـــديـــث. ســيــخــتــبــر الــضــيــوف 
الذين سيتضيفهم املطعم بالتأكيد رحلة طعام خاصة 
الــتــذوق  بالتنوع واالبــتــكــار، والــتــي ستمكنهم مــن  تتميز 
واالستمتاع بأشهى املأكوالت الشرق أوسطية املحضرة 

محليًا من أفضل املكونات«.

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة -

وقعت إعالن أوربان مذكرة تعاون مع بوتيغا7 
إيــطــالــيــة رائــــدة في  )Bottega 7(، وهـــي شــركــة 
مجال اإلنــارة وأثــاث املدن تكون إعالن أوربان 
بــمــوجــبــهــا مــمــثــل الــشــركــة الــحــصــري فــي قطر 
ملنتجات أثاث املدن وتقوم بتوفير لوازم أثاث 
الــــشــــوارع املــصــمــمــة خــصــيــصــا حــســب الــطــلــب 
ووفق املعايير ملشاريع البنية التحتية املحلية.
وبوتيغا7 هي شركة إيطالية متخصصة في 
ــارة وأثــــاث املــــدن، ومــقــرهــا فــي قلب  ــ لــــوازم اإلنـ
مــديــنــة إيــمــيــلــيــا رومـــاجـــنـــا، إيــطــالــيــا. تشتهر 
ــذه املــنــطــقــة بـــاألعـــمـــال الـــيـــدويـــة وبــكــونــهــا  ــ هـ
مكانا يجتمع فيه الشغف بــاإلبــداع لتحقيق 
مزيج مثالي من الحلول الثقافية واملعاصرة 
فـــي مـــجـــال تــصــمــيــم املــــــدن. وتــمــثــل بــوتــيــغــا7 
ــــالل جـــودتـــهـــا  ـــراث مــــن خــ ـــتــ ــذا الــ ــ بـــكـــل فـــخـــر هــ
االستثنائية في اإلبداع واملهارات الفنية. تقوم 
ابــتــداًء  بوتيغا7 بتطوير منتجات مخصصة 
الــخــاص،  مــن مفهوم املصمم أو طلب العميل 
الــحــل األنــســب  لتتمكن بــعــد ذلـــك مــن تصميم 
الــعــمــالء الوظيفية الفعلية  وفــقــا الحــتــيــاجــات 

ومتطلباتهم املحددة.
وتستند مذكرة التفاهم هذه على نجاح تقديم 
مــشــروع الخط األخــضــر لشركة سكك الحديد 
القطرية »الريل«، الذي وفرت له إعالن أوربان 
وبوتيغا7 خــدمــات تصنيع وتــوريــد وتركيب 
ــــــارة ومــــواقــــف الــــدراجــــات وأعـــمـــدة  ــمـــدة اإلنـ أعـ

مـــتـــحـــركـــة وثـــابـــتـــة ملـــحـــطـــات الــــخــــط األخـــضـــر 
ــــك مـــن خــــالل املـــقـــاول  وعـــددهـــا 11 مــحــطــة وذلـ

.SPH-JV الرئيسي للمشروع
وعــلــق السيد خــالــد املــريــخــي، رئــيــس الــشــؤون 
املساندة ملجموعة إعـــالن: »تــأتــي الشراكة مع 
بوتيغا7 تماشيا مــع مهمة ورؤيـــة مجموعة 
ــدن. حــيــث نـــهـــدف الــى  ــ ــــالن بـــأثـــراء حـــيـــاة املــ إعـ
ــدن لــلــســوق  ــ ــلـــول تــجــمــيــل املــ ــــدث حـ تـــوفـــيـــر أحــ

املحلي من خــالل الشراكات الدولية. نؤمن أن 
تعاوننا مع بوتيغا7 سيساهم بشكل إيجابي 
الــحــضــريــة للمجتمع  الــتــجــربــة  فـــي تــحــســن 

القطري بشكل عام«.
وبــهــذه املناسبة قــال دانييل كامبوس، املدير 
الـــعـــام إلعــــالن أوربــــــان: »نــحــن ســـعـــداء بــإعــالن 
شــراكــتــنــا مـــع بــوتــيــغــا7 وال ســيــمــا فـــي الــوقــت 
الــذي يتم فيه تطوير البنية التحتية في قطر 

ــعـــاون مـــع بــوتــيــغــا7  ــتـ بـــوتـــيـــرة ســـريـــعـــة. إن الـ
ســيــتــيــح لــنــا تــقــديــم مــنــتــجــات عــالــيــة الــجــودة 
لــلــســوق املــحــلــي ومـــواصـــلـــة تــحــقــيــق مهمتنا 

املتمثلة في تجميل املدن«.
وقــال أميديو ماسوكو ولــورا بيرتشيولي من 
بوتيغا7: »لقد اخترنا العمل مع إعالن أوربان 
ألنـــهـــا مــؤســســة جـــيـــدة الــبــنــيــة وذات حــضــور 
ا  قـــوي. تعتز بوتيغا7 بــأن تــكــون جــزًء محلي 
مـــن مــهــمــة إعـــــالن أوربـــــــان املــتــمــثــلــة بتجميل 
املـــدن وتحسينها. يمكننا أن نــقــدم تصاميم 
ــة األولــــــــى، مــع  ــدرجــ وهـــنـــدســـة إيـــطـــالـــيـــة مــــن الــ
االســتــفــادة مــن املــعــرفــة املــحــلــيــة. نتطلع قدما 
لهذا الشراكة الحصرية مع إعالن أوربان التي 

تشمل جميع مجموعة منتجات أثاث املدن.«
وإعالن أوربــان هي شركة قطرية رائدة تهدف 
إلــى تعزيز التجربة الحضرية عبر مــا توفره 
املــــدن. وقـــد قامت  مــن حــلــول مبتكرة لتجميل 
بــالــفــعــل بتنفيذ مــجــمــوعــة مــن أبــــرز املــشــاريــع 
أثـــاث شـــوارع مدينة لوسيل،  فــي قطر ومنها 
املــديــنــة التعليمية ملؤسسة  ومــشــروع تــزويــد 
ــلـــدراجـــات الــهــوائــيــة املــشــتــركــة،  قــطــر بــنــظــام لـ
وجـــســـر املـــشـــاة فـــي شـــــارع املـــطـــار وغـــيـــره من 
ــــدة. وتـــتـــعـــاون إعـــــالن أوربـــــان  ــرائـ ــ املـــشـــاريـــع الـ
مــع العديد مــن شــركــات التصميم والتصنيع 
لــتــزويــد عمالئها بمجموعة  الـــرائـــدة  الــدولــيــة 
متنوعة من املنتجات الخاصة والتصميمات 
الــفــريــدة بما يضفي طابعا شخصيا وفــريــدًا 

على مشاريعها.

»إعالن أوربان« توقع مذكرة تفاهم مع »بوتيغا7«
الدوحة -

لتوفير منتجات أثاث مدن مصممة حسب الطلب
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النفط في موقف 
دفاعي أمام 

التغير المناخي

أ ف ب

في فجر عصر أسماه العلماء عصر اإلنسان )أنثروبوسني( 
نتيجة التأثير الذي يخلفه البشر على كوكب األرض، انبرى 
مؤتمر الطاقة العاملي املنعقد في أبو ظبي للدفاع عن نفسه 

أمام التغير املناخي.
مع إلقاء اللوم على حرق الوقود األحفوري باعتباره »الشر« 
ــزرع الــفــوضــى فـــي عــصــر اإلنـــســـان، اتــفــق  ــذي يــ ــ الــطــاغــي ال
كثيرون على أنه بعد عقود من حروب الطاقة، فإن النزاعات 
املستقبلية قد تكون مدفوعة باملنافسة على املياه النظيفة 

مع انحسار الغطاء الجليدي وجفاف األنهار.
وعــنــدمــا ســئــلــوا عــن أكــبــر مــصــدر للتوتر الــعــاملــي فــي عــام 
2040، كانت ندرة املياه هي اإلجابة املرجحة لدى أكثر من 
طلعت آراؤهم في 

ُ
نصف خبراء الطاقة واملسؤولني الذين است

مؤتمر الطاقة العاملي في أبوظبي هذا األسبوع.
وقــــال الــكــويــتــي عـــدنـــان شــهــاب الـــديـــن الــــذي شــغــل سابقًا 
منصب القائم بأعمال االمني العام ملنظمة أوبك، »قبل عشر 

أو عشرين سنة كان النفط على رأس القائمة بالتأكيد«.
ــام مــؤتــمــر الــطــاقــة الــعــاملــي الـــذي يعقد كــل أربــع  وأضــــاف أمـ
سنوات أن النفط لم يعد كذلك اليوم »ويرجع السبب في ذلك 
إلى عاملني: لدينا املزيد من املــوارد في جميع أنحاء العالم، 
ــوارد مــوزعــة بصورة  التكنولوجيا... واملــ ال سيما بفضل 

متساوية أكثر«.
لكن مثل العديد من القادة واملــدراء التنفيذيني اآلخرين في 
املتوقع  الــعــاملــي  الطلب  إلــى  بالنظر  أنــه  املــؤتــمــر، أصــر على 
الــوضــع عن  املــقــبــلــة، يمكن أن ينعكس  الــعــقــود  عــلــى مـــدى 
طريق التحول السريع وغير املخطط له إلى مصادر الطاقة 
املتجددة. وقال »نحن جميعا متفقون على أن ما نريده هو 
النظيفة. يجب املحافظة  الطاقة  مستقبل نعتمد فيه على 
النظيفة  الــطــاقــة  إلــى مستقبل مــن  الــوصــول  على إمكانية 
ــتــي نــصــل بـــهـــا«، مـــحـــذرًا مـــن »الــتــقــلــبــات  وعــلــى الــســرعــة ال

واألزمات« إذا تم اتخاذ القرارات السياسية على عجل.
وأوضح »من الخطأ في رأيي وضع سياسة يمتد تأثيرها 
على 40 عاًما، كأن نقول على سبيل املثال ليس فقط أنني 
ال أريد أن أستخدم الطاقة النووية بنفسي... لكنني ال أريد 
أن يستخدم الطاقة النووية أي أحد آخــر. لذلك من املهم أن 
نبقي جميع خياراتنا مفتوحة، وأن نستثمر فيها جميًعا، 

اعتماًدا على وضعنا املحلي«.
دول الخليج استثمرت عشرات املليارات من الــدوالرات في 
الشمسية  الــطــاقــة  فــي  النظيفة، وخــاصــة  الــطــاقــة  مــشــاريــع 
الكثير من هــذه املشاريع  النقاد يقولون إن  والنووية. لكن 
يسير ببطء ولم يتجاوز مرحلة التخطيط في ظل عدم توفر 

اإلرادة السياسية.
لكن االعتماد على النفط قــوي جــدًا ال سيما في ظل وفرة 
اإلمــدادات في حني أن التحول إلى مصادر الطاقة املتجددة 

ينطوي على كلفة باهظة.
وقالت »اللجنة العاملية للتكيف« الثالثاء إنه يتعني على الدول 
الفقيرة االستثمار اآلن لحماية نفسها من  الغنية وكذلك 
آثار تغير املناخ حتى ال تتكبد كلفة أعلى بكثير في ما بعد.
املتحدة بان  السابق لألمم  العام  اللجنة األمني  وقال رئيس 
الـــذي يمكنه تغيير مسار  الجيل األخــيــر  كــي مــون »نــحــن 
الــذي يتعني عليه بعد ذلك  الجيل األول  املناخ، ونحن  تغير 

تحمل العواقب«.
التي تعمل  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  الفشل في كبح  وأدى 
ببطء على رفع حرارة األرض إلى هبوب موجات من القيظ 
الــشــديــد خلفت ضحايا وشــح فــي املــيــاه وعــواصــف هائلة 
ازدادت قدرتها على التدمير بسبب ارتفاع مستوى البحار.
وارتفع متوسط درجــة حــرارة سطح األرض بمقدار درجة 
مئوية واحدة منذ أواخر القرن التاسع عشر. وتتجه الحرارة 
صعودًا مع توقع أن ترتفع بدرجتني أو حتى ثالث درجات 
بــنــهــايــة الـــقـــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن إذا اســتــمــرت مــعــدالت 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على ما هي عليه اليوم.
اتفاقية  السياسات فــي  فــريــك، كبير مــديــري  وقـــال مــارتــن 
ــنــــاخ، فـــي إحـــدى  ــة بـــشـــأن تــغــيــر املــ ــاريــ ــم املـــتـــحـــدة اإلطــ ــ األمـ
أكبر عامل مؤثر على  أبوظبي: »نحن  النقاش في  حلقات 
الطبيعة هذه األيام. وكما يقولون، كلما اشتد بأسنا عظمت 

مسؤوليتنا«.
وتــحــدث أمـــني نــاصــر، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة أرامــكــو، 
أحــد الــقــادة الــبــارزيــن فــي مؤتمر الطاقة العاملي، عــن »أزمــة 
املتزايدة بأن يرتد  القطاع واملخاطر  في اإلدراك« يواجهها 

مجتمع املال ضد الوقود األحفوري.
وخالل األسبوع، تصدر النداءات من أجل التحول »املنظم« 

منتقدا السياسات غير املدروسة.
التي تستعد  العمالقة  النفط السعودية  وقال رئيس شركة 
الول مرة لطرح جزء من أسهمها لالكتتاب العام في عملية 
يتوقع أن تجني منها مليارات الــدوالرات »جميع التحوالت 
في قطاع الطاقة - بما في ذلك هذه - تستغرق عقوًدا، مع 

العديد من التحديات على الطريق«.
املناخ ال  الدبلوماسية بشأن تغير  وقال فريك إن املساعي 
تزال تعمل رغم الصعوبات. وقال »هناك حاجة ملحة لذلك... 
املفاوضات  النظر عن كم  للغاية، وبغض  التأثيرات مقلقة 

التي نخوضها، فال يمكننا أن نتفاوض مع الطبيعة«.

تقرير اقتصادي الصين تعفي منتجات زراعية أمريكية من رسوم إضافية

قالت وكالة أنباء الصني الجديدة 
)شينخوا( أمس الجمعة إن بكني 
عفي بعض املنتجات الزراعية 

ُ
ست

من رسوم جمركية فرضتها على 
سلع أمــريــكــيــة، فــي أحـــدث مؤشر 
على انحسار التوترات التجارية 
بـــني الـــصـــني والــــواليــــات املــتــحــدة 
قبل جولة جديدة من املحادثات 
الـــــتـــــي تـــــهـــــدف إلــــــــى كــــبــــح حــــرب 

تجارية مضرة بني البلدين.
ــدة  ــحــ ــتــ  وقـــــــدمـــــــت الـــــــــواليـــــــــات املــ
والـــصـــني بــــــوادر تــصــالــحــيــة، مع 
استئناف الصني شــراء منتجات 
زراعية أمريكية وإرجــاء الرئيس 
األمــريــكــي دونــالــد تــرامــب لــزيــادة 
رسوم جمركية على سلع صينية 

محددة.
 وفرضت الصني رسوما جمركية 
بـــنـــســـبـــة 25 % عــلــى  ــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
منتجات زراعية أمريكية بما في 
ذلك فول الصويا ولحم الخنزير 
فـــي يــولــيــو تــمــوز 2018. ورفــعــت 
الرسوم على فول الصويا بنسبة 
5 % إضافية وعلى لحم الخنزير 
بنسبة عشرة باملئة إضافية في 

أول سبتمبر.
الــوكــالــة الرسمية »تدعم   وقــالــت 
الــصــلــة  الــــشــــركــــات ذات  الــــصــــني 
الــتــي تــشــتــري كــمــيــات معينة من 
ــم الـــخـــنـــزيـــر  فــــــول الــــصــــويــــا ولــــحــ
ومنتجات زراعية أخــرى اعتبارا 
ــا يــــتــــمــــاشــــى مـــع  ــ ــمـ ــ مـــــــن أمـــــــــس بـ

مـــبـــادئ الـــســـوق وقـــواعـــد منظمة 
الـــتـــجـــارة الـــعـــاملـــيـــة« مــضــيــفــة أن 
لجنة الرسوم الجمركية التابعة 
الــصــيــنــيــة ستستثني  لــلــحــكــومــة 
تلك السلع من الرسوم الجمركية 

اإلضافية.
 وذكرت الوكالة نقال عن سلطات 
لم تسمها أن الصني تملك »آفاقا 
ــراد مــنــتــجــات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ واســــــعــــــة« السـ

زراعية أمريكية مرتفعة الجودة.
الــخــنــزيــر  انـــتـــشـــار حـــمـــي   وأدى 
اإلفريقية املميتة، والتي تسببت 
فـــي انــخــفــاض قــطــعــان الــخــنــازيــر 
فــــي الـــصـــني بـــمـــقـــدار الـــثـــلـــث مــنــذ 

منتصف 2018، فــي دفـــع أســعــار 
لـــحـــم الـــخـــنـــزيـــر فــــي الــــصــــني إلـــى 
مستويات قياسية وفــي احتياج 
ــــى إمـــــــــدادات بـــديـــلـــة مــن  الــــبــــالد إلـ

الخارج.
 كما مــن املتوقع أن ترفع الصني 
مشترياتها من فول الصويا، أكثر 
الــــصــــادرات الـــزراعـــيـــة األمــريــكــيــة 
قــيــمــة مـــن الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيــة، 
والــــــــذي تــجــنــبــت الــــصــــني بــشــكــل 
كــبــيــر شـــــراؤه مــنــذ بــــدأت الــحــرب 

التجارية في العام املاضي.
 وقـــــال الــتــقــريــر »مــــن املــــأمــــول أن 
تــكــون الـــواليـــات املــتــحــدة ملتزمة 

بــمــا تــقــولــه وأن تــفــي بــتــعــهــدهــا 
بخلق أوضــــاع مــواتــيــة للتعاون 
فـــــــي املــــــــجــــــــاالت الـــــــزراعـــــــيـــــــة بـــني 

البلدين«.
ــع  ــمـ ــتـ ــجـ يـ املـــــــتـــــــوقـــــــع أن   ومـــــــــــن 
مسؤولون أمريكيون وصينيون 
ــبـــل فــــي واشـــنـــطـــن  ــقـ األســـــبـــــوع املـ
قـــبـــل مــــحــــادثــــات بــــني مــفــاوضــني 

تجاريني كبار في أوائل أكتوبر.
 وقــال الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب أمس الخميس إنه يفضل 
إبــــــرام اتـــفـــاق تـــجـــاري شـــامـــل مع 
الصني لكنه لم يستبعد احتمال 

التوصل إلى اتفاق مؤقت.

يعزز التوترات العالمية

اتساع فائض االتحاد األوروبي من تجارة السلع مع أمريكا

ــاد األوروبـــــي  ــحـ زاد الــفــائــض فـــي تـــجـــارة االتـ
للسلع مع الواليات املتحدة والعجز فيها مع 
الصني في أول 7 أشهر من 2019، وهي بيانات 

قد تعزز التوترات العاملية.
ــال مــكــتــب اإلحــــصــــاءات الـــتـــابـــع لــالتــحــاد  ــ  وقـ
ــات( أمــــس الــجــمــعــة إن  ــتــ األوروبــــــــي )يــــوروســ
ــتـــجـــاري لـــالتـــحـــاد األوروبــــــــي مع  الـــفـــائـــض الـ
إلــى 90.9 مليار يــورو  الــواليــات املتحدة نما 
الــفــتــرة مــن يناير  )100.8 مــلــيــون دوالر( فــي 
إلى يوليو 2019 من 80 مليار يورو في نفس 

الفترة من 2018.

 ومع الصني، اتسع العجز التجاري لالتحاد 
إلـــى 109.2 مــلــيــار مــن 98.8 مليار  األوروبـــــي 

يورو.
الــواليــات املتحدة رسوما جمركية   وفرضت 
على االتحاد األوروبي وهددت باملزيد، بينما 
تشكو من امليزان التجاري. وشكت واشنطن 
وبــروكــســل أيــضــا مــن أن الــصــني تــريــد تجارة 

حرة دون أن تلتزم النزاهة.
ــدول  ــتــــجــــاري لــ ــزان الــ ــ ــيـ ــ  وإجـــــمـــــاال، تـــحـــول املـ
االتحاد األوروبــي البالغ عددها 28 دولة إلى 
تــســجــيــل عــجــز بــقــيــمــة 10.2 مــلــيــار يــــورو في 
الــفــتــرة بــني يناير ويــولــيــو 2019 مــن ملياري 

يورو قبل عام.

الـــطـــاقـــة، عــلــى األخـــــص من   وكـــانـــت واردات 
روسيا والنرويج، السبب الرئيسي للعجز.

 وبالنسبة لدول منطقة اليورو البالغ عددها 
19 دولــة، زادت الصادرات 6.2 % على أساس 
سنوي في يوليو تموز والواردات بنسبة 2.3 
باملئة، مما أدى إلى اتساع الفائض التجاري 
للمنطقة إلى 24.8 مليار يورو في يوليو من 

16.9 مليار قبل عام.
 وبعد التعديل في ضــوء العوامل املوسمية، 
زاد الفائض التجاري ملنطقة اليورو أيضا إلى 
19 مليار يورو في يوليو تموز من 17.7 مليار 
يورو في يونيو مع ارتفاع الصادرات 0.6 % 

على أساس شهري واستقرار في الواردات.

بروكسل - رويترز

شنغهاي - رويترز

أظـــــــــــهـــــــــــرت بــــــيــــــانــــــات 
مــــــن الــــبــــنــــك املـــــركـــــزي 
التركي امــس الجمعة 
املـــعـــامـــالت  ــيــــزان  أن مــ
الــــــــجــــــــاريــــــــة الـــــتـــــركـــــي 
ــنــــي عــشــر  ــمـــع الثــ املـــجـ
ــرا ســـجـــل فــائــضــا  ــهـ شـ
ــانـــي عــلــى  ــثـ لــلــشــهــر الـ
الـــتـــوالـــي فـــي يــولــيــو ، 
بـــعـــد أن ســـجـــل عــجــزا 

ملدة 17 عاما تقريبا.
ــا  ــ ــيـ ــ ـــركـ تــ  وتــــــــــــاريــــــــــــخ 
فــــــــي تــــســــجــــيــــل عـــجـــز 
بـــــمـــــيـــــزان املــــعــــامــــالت 
ــاريـــة مــبــعــث قــلــق  الـــجـ
ــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن مــنــذ  لـ
أمـــــــــد طــــــويــــــل بـــســـبـــب 
أنـــه يــجــعــل االقــتــصــاد 
يعتمد على التدفقات 
األجنبية التي تهدف 
لـــلـــمـــضـــاربـــة لــتــمــويــل 

العجز.
 لــكــن الــعــجــز انخفض 
كثيرا في أعقاب أزمة 
الــعــمــلــة الـــتـــي شــهــدت 
خـــســـارة الــلــيــرة قــرابــة 
قـــيـــمـــتـــهـــا  30 % مـــــــن 

مــقــابــل الــــــدوالر الــعــام 
املـــــــــــاضـــــــــــي. وتــــــحــــــول 
ــــالت  ــامــ ــ ــعــ ــ مــــــــيــــــــزان املــ
الجارية في 12 شهرا 
إلـــــى تــســجــيــل فــائــض 

في يونيو.
ــــرت الـــبـــيـــانـــات  ــهـ ــ  وأظـ
املـــعـــامـــالت  ــيــــزان  أن مــ
ــة فــــي يــولــيــو  ــاريــ ــجــ الــ
تلقى الدعم من تزايد 
إيــــــــــــــــرادات الـــســـيـــاحـــة 
وانـــــــكـــــــمـــــــاش الــــعــــجــــز 

التجاري.
ــات  ــانـ ــيـ ــبـ  وكــــشــــفــــت الـ
فـــــي 12  الــــفــــائــــض  أن 
شهرا بلغ 4.45 مليار 
يــــولــــيــــو  فـــــــــي  دوالر 
تـــمـــوز. وأظـــهـــر مــيــزان 
املــــعــــامــــالت الـــجـــاريـــة 
ــيـــل  الــــــشــــــهــــــري تـــســـجـ
بــقــيــمــة 1.16  ــائــــض  فــ
بــمــا يقل  مــلــيــار دوالر 
عــن 1.24 مليار دوالر 
ــتــــطــــالع  ــا اســ ــهــ ــعــ ــوقــ تــ
لــلــرأي أجــرتــه رويــتــرز 
ــرا  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ شـــــــمـــــــل 12 خـ

اقتصاديا.

فائض في ميزان المعامالت 
الجارية التركي

ــفــــو االقــــتــــصــــادي امـــس  ـــال مـــعـــهـــد إيــ ــ  قـ
الجمعة إن أملانيا ستسجل أكبر فائض 
في ميزان املعامالت الجارية في العالم 
ــرابـــع عــلــى الــتــوالــي،  فـــي 2019 لــلــعــام الـ
مما سيضغط على برلني على األرجــح 
ــفــــض االخـــــتـــــالالت  لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي خــ

العاملية وتحفيز الطلب املحلي.
ــان جـــــريـــــم الـــخـــبـــيـــر  ــيــ ــتــ ــســ ــريــ  وقــــــــــال كــ
االقــتــصــادي لـــدى إيــفــو لــرويــتــرز إن من 
املـــتـــوقـــع أن يــبــلــغ الـــفـــائـــض فـــي مــيــزان 
املــعــامــالت الــجــاريــة، الـــذي يقيس تدفق 
ــــات واالســــتــــثــــمــــارات،  ــدمـ ــ ــــخـ الـــســـلـــع والـ

ألملانيا هذا العام 276 مليار دوالر.
 وأضاف أن من املتوقع أن يبلغ الفائض 
الذي ستحققه اليابان 188 مليار دوالر، 

تليها الصني بفائض 182 مليار دوالر.
ــل، مــــن املـــتـــوقـــع أن تــســجــل  ــابــ ــقــ  فــــي املــ
ــيــــزان  ــمــ الــــــــواليــــــــات املـــــتـــــحـــــدة عـــــجـــــزا بــ

بــقــيــمــة 480 مليار  الــجــاريــة  املــعــامــالت 
الـــعـــالـــم، عــلــى  فــــي  ــبــــر  ــو األكــ ــ دوالر، وهـ
الرغم من الحرب التجارية التي يشنها 
الــرئــيــس األمــريــكــي دونــالــد تــرامــب على 
الــصــني والـــرســـوم الجمركية اإلضــافــيــة 

املفروضة على منتجات صينية.
مــــيــــزان  فـــــائـــــض  يـــــعـــــزى   وُيـــــمـــــكـــــن أن 
املعامالت الجارية األملاني في األساس 
إلـــــى حــقــيــقــة أن املــــزيــــد مــــن املــنــتــجــات 
ــبــاع فــي الــخــارج  والــخــدمــات األملــانــيــة ُي
أكــثــر مــمــا يــســتــورده أكــبــر اقــتــصــاد في 

أوروبا.
 وتــثــيــر االخــــتــــالالت الـــتـــجـــاريـــة غضب 
تـــــــرامـــــــب، الــــــــــذي هــــــــدد بـــــفـــــرض رســــــوم 
جمركية إضافية على شركات صناعة 
الــســيــارات األملــانــيــة. ووجــهــت املفوضية 
األوروبية وصندوق النقد الدولي أيضا 

انتقادات للفائض األملاني.

ألمانيا ستسجل أكبر فائض عالمي 
لميزان المعامالت الجارية

من هنا وهناك
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إضراب واسع لوسائل النقل العام في باريس
ــة الــــفــــرنــــســــيــــة  ــ ــمــ ــ ــاصــ ــ ــعــ ــ ــ شـــــــهـــــــدت ال
ــا كــبــيــرا  ــرابـ ومــنــطــقــتــهــا أمــــس اضـــطـ
بــســبــب إضــــراب واســــع لــقــطــاع النقل 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى مـــــشـــــروع إصـــــاح 
الــذي يريده الرئيس  أنظمة التقاعد 
ــــرون، مـــمـــا أدى إلـــى  ــاكـ ــ إيـــمـــانـــويـــل مـ
إزدحــــام األرصــفــة بــاملــارة وأســاطــيــل 
الــدراجــات الهوائية واخــتــنــاقــات في 
حـــركـــة الــســيــر تــمــتــد ألكـــثـــر مـــن 280 

كيلومترا. 
ويشارك عمال قطار األنفاق )املترو( 
بشكل واســع في إضــراب الجمعة ما 
أدى إلى إغاق عشرة خطوط بينما 
يـــســـجـــل اضـــــطـــــراب كـــبـــيـــر فــــي ســكــك 
الــحــديــد لــقــطــارات املــنــاطــق فــي حني 
ــدة مــن كــل ثــاث  ال تعمل ســـوى واحــ

حافات.
وهـــــذه الــتــعــبــئــة غــيــر مــســبــوقــة منذ 
12 عاما. ففي 18 أكتوبر 2007 نظم 
ــراب »لـــــــإدارة الـــذاتـــيـــة لــوســائــل  ــ إضــ
النقل الباريسية« والشركة الوطنية 
للسكك الحديد ضد إصاح األنظمة 
الخاصة للتقاعد، فــي عهد الرئيس 

نيكوال ساركوزي.
وكانت عشرة من خطوط املترو الـ 16 
ر  مغلقة بالكامل الجمعة بينما سيِّ
قطار واحد من أصل ثاثة في أربعة 
خطوط أخرى وفي ساعات االزدحام 
فــقــط، ولــيــس بـــالـــضـــرورة عــلــى طــول 

الخط بأكمله.
وعـــلـــى الــخــطــني اآللـــيـــني الــوحــيــديــن 
اللذين يعمان بشكل طبيعي 1 و14، 
ــام كــبــيــر ألن  ــ ال يــتــوقــع حــــدوث ازدحــ
الــكــثــيــريــن مـــن مــســتــخــدمــيــه اتــخــذوا 

إجـــــــراءات لــيــعــمــلــوا مـــن مــنــازلــهــم أو 
ــل نـــقـــل أخــــــــرى أو  ــ ــائـ ــ يـــســـتـــقـــلـــوا وسـ

يحصلوا على يوم عطلة.
ــبـــرت مــوظــفــة فـــي شـــركـــة وســائــل  وعـ
النقل العام )ار آ تي بي( عن دهشتها، 
قائلة »كنا نتوقع أن نرى عددا كبيرا 

من الناس«. 
ــي كــــانــــت  ــ ــتــ ــ ــ وأضــــــــافــــــــت املـــــوظـــــفـــــة ال
ــار دو لـــيـــون(  ــ ــ فــــي مـــحـــطـــة لــــيــــون )غـ
للقطارات »نجح الناس على ما يبدو 
في تدبير أمورهم. أعتقد أن كثيرين 

اختاروا أن يكون اليوم عطلة لهم«.
وقــالــت غوين )39 عــامــا( التي تعمل 
ــرو الــبــاســتــيــل »هــــذا  ــتـ فــــي مــحــطــة مـ
ليس مستغربا ألن كثيرين تــدبــروا 

ــوا. كـــــان لــديــنــا  ــ ــأتـ ــ ــم كــــي ال يـ ــ ــــورهـ أمـ
اجتماع اليوم مثا لكنه أرجــىء إلى 

األسبوع املقبل«.
أما النقابة فتقول إن اإلضراب يشكل 
ــذارا« ضــد إصـــاح الــتــقــاعــد ومــن  ــ »إنــ
أجـــل إبــقــاء الــنــظــام الــخــاص ملوظفي 

وسائل النقل الباريسية.
األمــــني الـــعـــام لــلــكــونــفــدرالــيــة الــعــامــة 
للعمل فيليب مارتينيز قــال لشبكة 
»فرانس-انفو« أن هذا »ليس إضرابا 
ألصـــــحـــــاب امـــــتـــــيـــــازات بـــــل إضـــــــراب 
موظفني يــقــولــون +نــريــد تــقــاعــدا في 
ــــروط  ــاء عـــلـــى شـ ــ ــنـ ــ ــــن مـــعـــقـــولـــة وبـ سـ

معقولة+«.
ــدعـــوة مـــن مــنــظــمــات عــــدة، تجمع  وبـ

مئات العاملني أمــام مقر إدارة النقل 
في باريس وهم يطلقون صفيرا عند 
ــرور حـــافـــات يــقــودهــا ســائــقــون ال  مــ

يشاركون في اإلضراب.
وفــي محطة ليون للقطارات، تتردد 
عــائــلــة مـــن الـــســـيـــاح الــيــابــانــيــني في 
ــات املـــتـــرو الـــتـــي فتحت  ــوابــ عـــبـــور بــ
ــــروف. وقـــــــال األب  ــظــ ــ ــذه الــ ــ بـــســـبـــب هــ
بـــاإلضـــراب. سنذهب  »كــنــا على علم 
إلــى ليون )وســط شــرق( مساء اليوم 
)أمــس( لكن قبل ذلك سنزور متحف 
ــن ســـــــــروره ألن  ــ ــر«، مـــعـــبـــرا عـ ــ ــوفـ ــ ــلـ ــ الـ

املتحف يعمل.
ــابــــل وفــــــي مـــحـــطـــة الـــشـــمـــال  ــقــ ــي املــ ــ فـ
ــار دو نـــور( الــتــي تــعــد األولــــى في  )غـ

ألــف مسافر  أوروبــــا إذ يعبرها 700 
يوميا )بدون قطار األنفاق(، اكتظت 
الــقــطــارات الــســريــعــة بــالــركــاب الــذيــن 
اضطروا لتخطيط رحاتهم بطريقة 

استثنائية.
وعــلــى الــخــط الــرابــع الـــذي أغــلــق كما 
أعـــلـــن عــنــد انـــتـــهـــاء وقــــت االزدحـــــــام، 
لــدى العديد  يسود غضب والتباس 
ــبـــروا عن  ــذيـــن عـ مـــن املــســتــخــدمــني الـ
غضبهم. وقال رجل »نعم أنا غاضب 
ــا بـــقـــضـــيـــة أنـــظـــمـــة  ــنــ ــونــ ــؤرقــ إنــــكــــم تــ
تـــقـــاعـــدكـــم«. ورد مـــوظـــف »يـــجـــب أال 

تقول ذلك لنا نحن«.
ودعت نقابات عديدة لوسائل النقل 
الــعــام الــعــامــلــني فــيــهــا إلـــى اإلضــــراب 
إلنـــقـــاذ نــظــام الــتــقــاعــد الـــخـــاص بهم 
ــــذي يــفــتــرض أن يــنــتــهــي فـــي إطـــار  الـ

إصاح يريده ماكرون.
ــاء كــل  ــ ــهـ ــ ــنــــص اإلصـــــــــاح عـــلـــى إنـ ويــ
ــتــــي يــســتــفــيــد  األنــــظــــمــــة الــــخــــاصــــة الــ
منها بعض املوظفني والعاملني في 
الـــشـــركـــات الــعــامــة الــكــبــرى وقــلــة من 
القطاعات املهنية األخــرى )البحارة 
وموظفو أوبـــرا بــاريــس وغــيــرهــم...(، 
وفــــرض نــظــام عــــام لــلــتــقــاعــد يعتمد 

على النقاط.
وتــعــتــبــر الــحــكــومــة أنــظــمــة الــتــقــاعــد 
ــدا. فـــفـــي قـــطـــاع الـــنـــقـــل فــي  ــ مــكــلــفــة جــ
ــن الـــتـــقـــاعـــد  ــ ــدل سـ ــعــ ــــس بـــلـــغ مــ ــاريـ ــ بـ
55,7 عاما في 2017 مقابل 63 عاما 
ملتقاعدي النظام العام بحسب تقرير 

ملحكمة التفتيش نشر في يوليو.
الــنــقــابــات فتؤكد أن هــذا النظام  امــا 
الــخــاص يــأخــذ فــي االعــتــبــار »قــيــودا 
ــات مـــرتـــبـــطـــة  ــ ــوبــ ــ ــعــ ــ ــددة« و»صــ ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ

بمهمتهم في الخدمة العامة«.

احتجاجا على تعديل أنظمة التقاعد

باريس - أ ف ب

ارتفاع األسهم يكبح المكاسب

الذهب يرتفع بفعل 
انخفاض الدوالر

عــاودت أسعار الذهب أمس الجمعة االرتفاع فوق املستوى املهم البالغ 1500 
دوالر فــي الــوقــت الــذي تــراجــع فيه الـــدوالر فــي ظــل صعود الــيــورو، وذلــك على 
الــرغــم مــن أن اآلمـــال فــي ذوبـــان الجليد فــي الــتــوتــرات التجارية عــززت أســواق 

األسهم، ما حد من مكاسب املعدن األصفر.
 وارتــفــع الــذهــب فــي املــعــامــات الــفــوريــة 0.6 % إلـــى 1507.96 دوالر لــأوقــيــة، 

مرتفعا بشكل طفيف لهذا األسبوع.
 وارتفعت العقود األمريكية اآلجلة للذهب 0.6 % إلى 1515.60 دوالر لأوقية.

 ونــزل مؤشر الـــدوالر، الــذي يتتبع أداء العملة األمريكية مقابل سلة من ست 
عــمــات، مــن أعــلــى مستوى لــه منذ أكــثــر مــن أســبــوع الـــذي سجله فــي الجلسة 
السابقة في الوقت الذي ارتفع فيه اليورو بفعل صعود عوائد السندات األملانية 
في ظل ميل املستثمرين إلــى التكهن بــأن البنك املــركــزي األوروبـــي انتهى من 

خفض أسعار الفائدة.
املــركــزي األمــريــكــي األســبــوع املقبل   ويترقب املستثمرون اآلن اجتماع البنك 
حيث من املتوقع أن يقلص البنك سعر الفائدة القياسي بما ال يقل عن 25 نقطة 

أساس للمرة الثانية على التوالي.
 ومع ذلك، كانت مكاسب الذهب محدودة مع صعود األسهم العاملية إلى أعلى 
مستوياتها منذ 6 أسابيع بفضل مؤشرات على حــدوث تقدم في املحادثات 

التجارية بني الواليات املتحدة والصني.
 في غضون ذلــك، هبط الباديوم 0.7 % إلى 1606.76 دوالر لأوقية، بعد أن 
بلغ أعلى مستوى على اإلطاق عند 1621.55 دوالر أمس األول في الوقت الذي 
أذكت فيه مشكات محتملة بشأن العمالة في مناجم بجنوب أفريقيا املخاوف 

بشان اإلمدادات.
ستخدم في التحفيز الذاتي بقطاع السيارات ارتفع بما يزيد على 

ُ
 لكن املعدن امل

4 % حتى اآلن منذ بداية األسبوع الجاري ويتجه صــوب االرتــفــاع لأسبوع 
السادس على التوالي.

 وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، صعدت الفضة 0.4 % إلى 18.17 دوالر 
إلـــى 958.68 دوالر ويــتــجــه لتحقيق  الــبــاتــني 0.8 %  لــأوقــيــة، بينما ارتــفــع 

مكاسب لأسبوع الرابع.

رويترز

2.8 % تراجع تداوالت األسبوع الماضي

المؤشر السعودي يفقد
1200 نقطة خالل شهرين  

أبــــدى مــراقــبــون تــخــوفــهــم مـــن اســتــمــرار 
تراجع سوق األسهم السعودي »تداول«، 
وقـــد شــهــد املــؤشــر الــرئــيــســي تــراجــعــات 
شــبــه مــتــواصــلــة مــنــذ مــنــتــصــف يــولــيــو 
املــــاضــــي وحـــتـــى اآلن، حـــيـــث هـــبـــط مــن 
مستوى يفوق 9000 نقطة، إلى مستوى 
املــــاضــــي،  الـــخـــمـــيـــس  يـــــوم  نـــقـــطـــة   7832
نــقــطــة. وجــــاءت هــذه  ليفقد نــحــو 1200 
ــال املـــرحـــلـــة  ــمـ ــكـ ــتـ ــد اسـ ــعـ ــات بـ ــعــ ــراجــ ــتــ الــ
الثانية من دخول مؤشر ام اس سي آي 

مؤخرا.
وعـــزا بــعــض املــراقــبــني أســبــاب الــتــراجــع 
ــا  ــهــ إلـــــــى ارتــــــفــــــاع عـــــــدد الـــــشـــــركـــــات وأنــ
أصبحت غير مغرية لاستثمار، إضافة 

إلى تخفيض سعر الفائدة وتراجع أداء 
القطاع املصرفي مما ادى غلى الضغط 

على املؤشر العام.
وتــوقــع خــبــراء اتــجــاه الــســوق السعودي 
إلــى مــزيــد مــن االنــخــفــاض بعد النتائج 
السلبية التي حققتها قطاعات البنوك 
ــــات وكــــــذلــــــك قـــطـــاع  ــاويـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــروكـ ــتـ ــ ــبـ ــ والـ
االتــصــاالت. إضافة إلــى ذلــك ضعف ثقة 
املــتــداولــني فــي ســيــاســات تحفيز النمو 

االقتصادي.
كما أشـــار الــخــبــراء إلــى أن طــرح أرامــكــو 
تسبب في انخفاض املؤشر ملا اتسم به 
من ضبابية في الطرح وما صاحبه من 
عدم الشفافية. وقــال البعض إن السوق 
السعودي فقد القوة والزوخم الذي كان 
يسستمده مــن دخــولــه ضمن املــؤشــرات 

العاملية وجذب رأس املال األجنبي.
وتـــوقـــع املـــراقـــبـــون انــخــفــاضــا أســــوأ من 
الحالي نتيجة للخسائر وســوء نتائج 
أرباح الشركات مع احتمال ملفاجآت غير 
ســارة ستطال أسعار النفط، مما يفاقم 

من ضعف أساسيات السوق.
وأضــــاف الــخــبــراء أن الــحــرب الــتــجــاريــة 
بــــني الـــصـــني والــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة كـــان 
لها تأثيرها على املــؤشــر السعودي ملا 
ستخلفه من تبعات في كميات العرض 

والطلب.
وأنهى مؤشر السوق السعودي تداوالت 
ــبـــوع املـــاضـــي عــلــى تـــراجـــع بنسبة  األسـ
2.8% مــا يــعــادل 223 نقطة مغلقا عند 
بـــإغـــاق  ــة  ــارنــ ــقــ نـــقـــطـــة، وذلـــــــك مــ  7832

األسبوع السابق عند 8055 نقطة.
ــداوالت اإلجــمــالــيــة  ــ ــتـ ــ وســجــلــت قــيــمــة الـ
بــلــغــت نــحــو 13.77 مــلــيــار  تـــراجـــعـــا، إذ 
ريال )ما يعادل 2.75 مليار ريال يوميا(، 
مــقــارنــة بــنــحــو 15.49 مــلــيــار ريــــال )مــا 
يـــومـــيـــا( في  يـــعـــادل 3.10 مــلــيــار ريـــــال 

األسبوع السابق.
ــهــــى 16 قـــطـــاعـــا األســــبــــوع املــنــتــهــي  وأنــ
عــلــى تـــراجـــع، تــصــدرهــا قـــطـــاع »الــســلــع 
الرأسمالية« بـ 4.1%، تاه قطاع »املواد 
األساسية« بنسبة 3.9%، كما انخفض 

قطاع »البنوك« بـ%3.3.
وفــي املقابل، أنهت 4 قطاعات األسبوع 
عــلــى ارتـــفـــاع تــصــدرهــا قـــطـــاع »الــنــقــل« 
بــقــيــة  ــلـــت  فـــيـــمـــا ســـجـ بـــنـــســـبـــة 3.2 %، 
القطاعات املرتفعة مكاسب بأقل من %1.
وشهد األسبوع املنتهي انخفاض أسهم 
ــفـــعـــت أســـهـــم 41  ــة، فــيــمــا ارتـ ــركــ 140 شــ
شــركــة، واستقرت أسهم 8 شــركــات عند 

نفس مستواها.
وتصدر سهم »أميانتيت« قائمة األسهم 
ــــاه ســهــم  تــ بــنــســبــة %18،  املـــنـــخـــفـــضـــة 
بــنــحــو 10%، كما  الــســريــع«  »مــجــمــوعــة 
ســجــل ســهــمــا »بــنــك الـــبـــاد« و»أســمــنــت 

اليمامة« تراجعا بنسبة %7.

الدوحة -
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منسيوس

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

التباطؤ العالمي وفرصة لتسوية الحرب التجارية

بــئــر الــركــود فــي وقـــت تــواجــه فــيــه املنطقة تــهــديــد الــخــروج 
بـ  املــعــروف اصطالحيا  االتــحــاد األوروبــــي  البريطاني مــن 

»بريكسيت«، دون اتفاقية.
أما أملانيا فتقف في منتصف الطريق هناك، واليابان قابعة 
في دوامــة انكماش ال تبدو لها نهاية. وكل العالمات تبدو 
الدائرة  التجارية  الحرب  الكآبة مع تزايد وتيرة  باعثة على 

بني الواليات املتحدة األمريكية والصني.
وثــمــة أمــل فــي أن واشنطن وبــكــني ربــمــا تــعــودان إلــى طالة 

املفاوضات، لكن الفرص تكمن في أن األسواق تتفهم مثل 
تــلــك الــتــفــاصــيــل. ومــؤخــرا صـــرح الري كــودلــو املستشار 
االقتصادي للبيت األبيض بأن الواليات املتحدة تريد نتائج 
»على املدى القريب« من املباحثات التجارية التي ُستجرى 
الــحــالــي وأكــتــوبــر املــقــبــل، لكنه حـــذر مــن أن  فــي سبتمبر 

الصراع التجاري قد يستغرق سنوات لحله.
ويــتــعــني عــلــى الـــصـــني أن تـــقـــاوم االنــــجــــراف فـــي األلـــعـــاب 
الرئيس األمريكي دونالد  التي يمارسها عليها  السياسية 
الرئاسية في  التي تسبق االنتخابات  تــرامــب فــي املرحلة 
املقبل،  العام  لها في نوفمبر من  املتحدة واملقرر  الواليات 
كما أن بكني بحاجة إلى الضعط بخططها من أجل تخفيف 

مخاطر التباطؤ االقتصادي في الشهور القادمة.
وكافة الخيارات متاحة، لكن على بكني أن تتوخى الحيطة 

والحذر.

الركود،  الــوقــوع في بئر  العاملي صــوب  يمضي االقتصاد 
الــوقــوف على  السياسات في الصني على  ويعكف صناع 
ما يحتاجه البلد األكثر تعدادا للسكان في العالم من أجل 
ــة الــوشــيــكــة. والــصــني مــحــاطــة بـــ حفر  تخفيف آثـــار األزمــ
اقتصادية سوداء حول العالم، وسيكون من الصعب جدا 
على بكني أن تقاوم دفع الجاذبية لها ناحية النمو البطيء 

في الشهور املقبلة.
النمو املستهدف من قبل الصني والــذي يتراوح  ومستوى 
من 6% إلى 6.5% أضحى ُعرضة للخطر دون بذل مزيد 
من الجهود. فقد حان الوقت التخاذ كافة التدابير املمكنة 

من أجل مقاومة الوقوع في ركود أعمق.
والــشــريــك الــتــجــاري األكــبــر للصني وهــو الــواليــات املتحدة 
النمو االقتصادي، وسيكون  األمريكية يشهد تباطؤا في 
در له تحقيق نمو بأكثر 

ُ
البلد األسيوي محظوظا إذا ما ق

قليال مــن 1.5% فــي الــعــام املــقــبــل. والـــركـــود االقــتــصــادي 
لم  أكثر من مجرد كونه رهانا خارجيا ما  األمريكي هو 
يسرع اإلحتياطي الفيدرالي »البنك املركزي األمريكي« من 

طرح تحفيزات إضافية.
ــرى فـــي طـــريـــق الــســقــوط في  ــ وأوروبـــــــا تــمــضــي هـــي األخــ

ديفيد براون

“ القائد العظيم يساعد رجاله في التدريب 
على القوة والفاعلية والتأثير ”

ترجمة – سمر عبد الرحمن

» ترجمة - »

بريطانيا والحكم 
من خالل الوضع االقتصادي

اقــتــصــاد ثــابــت ال يــتــغــيــر، ونـــظـــام ســيــاســي يسيطر 
عليه الجمود، وسلسلة من الحكومات الضعيفة غير 
القادرة على إنجاز أي شيء. كل ما سبق كان ينطبق 
الوقت  بــات يقترن ببريطانيا فــي  على إيطاليا، لكنه 

الحالي.
الــوزراء  وفــي األســبــوع املاضي وحينما ُصــدم رئيس 
الــبــريــطــانــي بــعــدم حــصــولــه عــلــى األغــلــبــيــة الــبــرملــانــيــة، 
تـــدرس جــديــا تقديم  أمــبــر رود جــديــا  وحينما كــانــت 
للعمل كــوزيــرة في  استقالتها مــن منصبها كــوزيــرة 
الحكومة، كانت إيطاليا تشكل إئتالفا جديدا يهدف 
في املقام األول إلى منع اليمني املتطرف من السيطرة. 
ويشعر الجميع بصدمة حينما نجد أن إيطاليا تعطي 

دروسا لبريطانيا في االستقرار.
وإن آجال أو عاجال ُستجرى انتخابات في بريطانيا 
من أجل إسدال الستار على األزمة السياسية و- عبر 
الــحــكــم مــن خـــالل الــوضــع االقــتــصــادي- ينبغي على 

الحكومة أن تستعد جيدا ملا بعد تلك االنتخابات. 
وبالنسبة لـ جونسون، قد يكون ذلك مناظرا لسيناريو 
االنــتــخــابــات الــتــي أجــريــت فــي شهر فــبــرايــر مــن العام 
البريطاني  الـــوزراء  إبــان حكم تيد هيث رئيس   1974

الراحل.
ــن يــعــتــقــدون أن  ــذيـ ــهـــؤالء األشــــخــــاص الـ فــبــالــنــســبــة لـ
االنتخابات ستصفي األجواء، ال تعد تلك بادرة جيدة، 
إذ لم يكن ثمة فائز واضح في االنتخابات التي جرت 

في فبراير من العام 1974.
املقبل،  االنــتــخــابــات حتى نوفمبر  تــم إرجـــاء  مــا  وإذا 
ستتركز األخبار حول الكيفية التي ظهر بها الوضع 
االقــتــصــادي فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الــحــالــي. فقد 
انــكــمــش الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي فـــي الـــربـــع الــثــانــي، 
النمو  والتحقق مما إذا كان ثمة عودة إلى مستويات 

في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر.
ــثــالثــة األولـــــى مـــن كـــل شــهــر، يتم  وفــــي أيــــام الــعــمــل ال
التي تتعلق بالنشاط  الــدراســات املسحية  نشر نتائج 
أرقــامــا  والــبــنــاء والــخــدمــات. وتــلــك ليست  التصنيعي 
التي  الكيفية  رسمية، لكنها تعد بمثابة مؤشر على 
التي  الخاص. والــدراســات املسحية  القطاع  يــؤدي بها 
ــهـــرت أن نــشــاطــي  ــريـــت فـــي األســــبــــوع املـــاضـــي أظـ أجـ
الخلف، فيما تسجل  إلــى  التصنيع والــبــنــاء يسيران 

صناعة الخدمات نموا بالكاد.
ـــ بــوريــس  وبــوجــه عـــام فـــإن هـــذا يــبــدو وقـــت عصيبا ل
للقتال في االنتخابات. فمن حيث األجــور  جونسون 

واإلنتاجية، شهدت بريطانيا عقدا مفقودا.

الري إليوت

كاتب رأي في »جارديان«
»صحيفة جارديان البريطانية«

األجوبة االقتصادية
والمرشحون الرئاسيون

التي تشغل بال  القضايا  أهــم  أحــد  االقــتــصــاد 
الحزبي.  انتماؤه  أيا كان  الناخبني األمريكيني، 
ــم الــضــغــوط  ــه مـــغـــزى بــالــنــظــر إلـــــى كــ ــ وهــــــذا ل
الــتــي يقع تحت وطــأتــهــا عشرات  االقــتــصــاديــة 
ــــي الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  ــــن األســـــــر فـ ــــني مـ ــــاليـ املـ
األمـــريـــكـــيـــة. وتــجــتــهــد كـــل تــلــك األســـــر كــثــيــرا 
وكثيرا من أجل القليل، وبالكاد تستطيع توفير 

احتياجاتها املعيشية.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي هـــنـــاك 
ــه أســـــبـــــاب عـــــديـــــدة لــتــلــك  ــيــ فــ
الظروف االقتصادية املتدنية، 
الشديدة،  الحياتية  والضغوط 
ــإن الــصــنــاعــة املــالــيــة بــوجــه  فــ
ــيــــة  ــ ــال عــــــــــام، والــــــشــــــركــــــات املــ
فــــي وول ســتــريــت  املـــتـــعـــثـــرة 
على وجه خاص كلها عوامل 
ــبــــيــــرة فـــــي هــــذا  ــة كــ ــمـ ــاهـ مـــسـ

الخصوص.
الشرعية  األنــشــطــة غــيــر  أوال 
ــورة لــتــلــك الـــشـــركـــات  ــهــ ــتــ واملــ
ــي انــــــــدالع األزمـــــة  تــســبــبــت فــ

الــعــام 2008، والتي  العاملية فــي خريف  املالية 
ــادة مـــعـــدالت الــبــطــالــة،  تــســبــبــت حــيــنــهــا فـــي زيـــ
العقاري،  الشركات، والرهن  وإخفاق من قبل 
وغيرها الكثير. وتلك الخسائر كلفت الواليات 
املتحدة ما يربو على 20 تريليون دوالر. كما 
تسببت تلك الخسائر أيضا في حصول عجز 
بقيمة تريليون دوالر، ناهيك عــن مستويات 
ديــون تاريخية، وهــو ما يعني أنــه لم يكن ثمة 
ــتــي يــتــم إنــفــاقــهــا  ســـوى الــقــلــيــل مـــن األمـــــوال ال
على الواليات األخرى في أمريكا، مثل الرعاية 

الــتــحــتــيــة- فكل  الــبــنــيــة  أو  التعليم  أو  الــصــحــيــة 
شـــيء تــخــصــص لـــه تــمــويــالت قــلــيــلــة كنتيجة 
املالية، وكــذا األمــوال  لتكاليف األزمـــة  مباشرة 

التي ذهبت إلنقاذ النظام املالي.
ثانيا من املفترض أن يدعم التمويل االقتصاد 
ــو عـــبـــر ضــخ  ــمــ ــنــ ــ ــــف وال ــائـ ــ ــوظـ ــ ــقـــي، والـ ــيـ ــقـ الـــحـ
استثمارات في األفراد والشركات الساعية إلى 
تحقيق ما ُيطلق عليه »الحلم األمريكي«. لكن 
الكثير قد ضخوا أموالهم في 
آلية استخراج الثروة، وهو ما 
زاد من ثراء األثرياء، بدال من 
أن يــؤســس نــظــام خــلــق ثــروة 

يستفيد منه كل األمريكيني.
وتــلــك هــي األســبــاب املباشرة 
للكثير من  املــبــاشــرة  أو غير 
الــتــي يسمع عنها  املــشــكــالت 
املــرشــحــون ملــنــصــب الــرئــيــس 
ــي الـــحـــمـــالت  ــ ــي، فــ ــ ــكــ ــ ــ ــري ــ األمــ
ــة الــــخــــاصــــة بـــهـــم.  ــيــ ــاســ ــرئــ ــ ال
وغياب الوظائف ذات املرتبات 
املــــجــــزيــــة، وأزمـــــــــة الــــقــــروض 
الطالبية، ونمو عدم املساواة في الدخول- كلها 
ــعــزى، عــلــى األقـــل فــي جــزء 

ُ
عــوامــل يمكن أن ت

مــنــهــا، إلـــى األزمــــة املــالــيــة الــعــاملــيــة الــتــي اندلعت 
ــا ســبــبــتــه مـــن أزمـــة  شـــرارتـــهـــا فـــي 2008. ومــ

اقتصادية. 
ــدا أن يــتــحــدث  ــاء عــلــيــه فـــإنـــه مـــن املـــهـــم جــ ــنـ وبـ
املــرشــحــون الــرئــاســيــون فـــي أمــريــكــا عـــن تلك 
ــددوا أولـــويـــاتـــهـــا  ــ ــحـ ــ الـــقـــضـــايـــا الـــجـــوهـــريـــة، ويـ
فــي أجــنــدتــهــم الــتــي يــطــرحــونــهــا عــلــى الــنــاخــب 

األمريكي.

دينيس كيليهر

الرئيس والرئيس التنفيذي ملنظمة »بيتر ماركيتس« 
املعنية بالدفاع عن تعزيز اإلشراف املالي
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المحكمة ترفض اإلفراج عن مرشح رئاسي

التونسيون في الخارج يصوتون 
النتخاب رئيس جديد

بــدأ الناخبون التونسيون بالخارج أمس 
التصويت الخــتــيــار رئــيــس للبالد مــن بني 
26 مرشحا لالنتخابات الرئاسية املبكرة، 
وذلـــك قــبــل 48 ســاعــة مــن الــتــصــويــت داخــل 
تــونــس، حيث افتتحت بنحو 44 دولــة في 
أمــام أكثر مــن 386  العالم، مكاتب االقــتــراع 
ألــف ناخب تونسي مقيمني خــارج البالد، 
النــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــواليــة مــن خمس 
سنوات، تنتهي في أكتوبر من العام 2024.

ومــــن املـــقـــرر أن تــتــواصــل عــمــلــيــة تــصــويــت 
أيــام 13 و14 و15  الــخــارج،  التونسيني فــي 
سبتمبر الجاري في االستحقاق الرئاسي، 
الــثــانــي مــن نــوعــه فــي الــبــالد بــعــد ثـــورة 14 
يناير 2011، على أن يبدأ التونسيون في 
الــداخــل عملية االقــتــراع غــدا األحـــد، قبل أن 
تــخــتــتــم الــعــمــلــيــة فـــي الـــســـادســـة مـــن مــســاء 

نفس اليوم.
وقـــــال نــبــيــل بـــفـــون رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
ــة، فــي  ــيـ ــسـ ــونـ ــتـ ــات الـ ــابـ ــخـ ــتـ املـــســـتـــقـــلـــة لـــالنـ
 
ّ
تصريح لوكالة األنــبــاء القطرية »قــنــا«، إن
بــالــدول العربية، »شهدت  مكاتب االقــتــراع 
ــــس(، الـــذي  ــ ــيـــوم )أمـ ــدا الـ ــبـــاال مــرتــفــعــا جــ إقـ

صادف يوم عطلة في هذه الدول«.
وجـــاء فتح نحو 80% مــن مكاتب االقــتــراع 
بالخارج أمــس، بعد أن صوت التونسيون 
املقيمون فــي أســتــرالــيــا بمكتب »سيدني« 

أمس األول. 
ة لالنتخابات، قررت 

ّ
وكانت الهيئة املستقل

تنظيم انتخابات رئاسية سابقة ألوانها، 
فــي أعــقــاب وفــــاة الــرئــيــس الـــراحـــل الــبــاجــي 
قـــايـــد الــســبــســي، يــــوم 25 يــولــيــو املـــاضـــي، 
بــمــوجــب الـــقـــانـــون االنــتــخــابــي والــدســتــور 
الـــتـــونـــســـي، الــــذيــــن يـــوجـــبـــان عـــلـــى الــهــيــئــة 

تنظيم انتخابات في غضون 90 يوما.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل قـــال مــحــامــي املــرشــح 
الرئاسي التونسي نبيل القروي إن محكمة 
االســـتـــئـــنـــاف رفـــضـــت أمــــس الــجــمــعــة طلب 
اإلفــراج املؤقت عن موكله املحتجز في تهم 

احتيال ضريبي وغسل أموال.
وقــال كمال بن مسعود محامي القروي إن 
قطب اإلعــالم »سيظل في السجن«. وينفي 
الـــقـــروي ارتـــكـــاب أي مــخــالــفــات ويـــقـــول إن 
القضية لها دوافــع سياسية. والــقــروي من 

بـــني 26 مــرشــحــا يــتــنــافــســون فـــي الــســبــاق 
الرئاسي.

ويتهم أنصار القروي منافسني سياسيني 
ــه لـــوقـــف حــمــلــة  ــاتـ ــكـ أقــــويــــاء بــالــســعــي إلسـ
انتقادات للحكومة بشأن الفقر بينما يقول 
معارضوه إنه استغل محطته التلفزيونية 
غير املــرخــصــة وأعــمــالــه الخيرية لتحقيق 

مكاسب سياسية شخصية.
ويـــتـــنـــافـــس فــــي االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، 
26 مــرشــحــا مـــن كـــافـــة الــطــيــف الــســيــاســي 
والفكري بالبالد، بينهم، مرشحان حرما 
مــن املــشــاركــة فــي الحملة الــدعــائــيــة، وهما 
نبيل القروي، رئيس حزب »قلب تونس«، 
ــاف تــحــفــظــي  ــقــ الــــــذي يـــوجـــد فــــي حـــالـــة إيــ
بــالــســجــن املــدنــي بــاملــرنــاقــيــة، عــلــى خلفية 
شــبــهــات فــســاد وتــبــيــيــض أمـــــوال، وسليم 
الــريــاحــي، رئيس حــزب »الــوطــن الجديد«، 
الذي يوجد بالخارج، تجنبا لنفس مصير 

القروي.

وشــهــدت تــونــس ألول مـــرة فــي تــاريــخــهــا، 
مــــنــــاظــــرات تــلــفــزيــونــيــة نـــهـــايـــة األســـبـــوع 
ــحــــني لـــالنـــتـــخـــابـــات  ــرشــ ــي، بـــــني املــ ــ ــاضــ ــ املــ
الــــرئــــاســــيــــة، عــــرضــــوا خـــاللـــهـــا بــرامــجــهــم 

االنتخابية، وقدموا وعودهم للناخبني.
واختتمت مساء أمس، الحمالت الدعائية 
ــا يـــركـــن  ــمـ ــيـ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ ــابــــات الـ ــتــــخــ لــــالنــ
املــرشــحــون والــنــاخــبــون إلـــى مــا يــعــرف بــ 
»الــصــمــت االنــتــخــابــي« الـــيـــوم، قــبــل تــوّجــه 

الناخبني إلى صناديق االقتراع األحد.
وفي حال لم يحصل أي من املرشحني على 
األغلبية املطلقة )50%( من األصوات املعبر 
عنها في الجولة األولى، تنظم جولة ثانية 
فـــي غــضــون األســبــوعــني الــتــالــيــني إلعـــالن 
النتائج النهائية للجولة األولــــى، يتقدم 
إلــيــهــا املــرشــحــان الــحــائــزان أكــثــر عـــدد من 
األصــــوات بالجولة األولــــى، ويــتــم اإلعــالن 
الثانية بفوز املرشح الحاصل  في الجولة 

على أغلبية األصوات.

أكد الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن إيران تريد عقد 
لــقــاء مــع الـــواليـــات املــتــحــدة، وذلـــك بــعــد أن أبــقــى الــبــاب 
الــعــقــوبــات عــن طهران  أمـــام إمكانية تخفيف  مفتوحا 
إفــســاحــا لــلــمــجــال أمــــام عــقــد لــقــاء مــع نــظــيــره اإليــرانــي 

حسن روحاني.
ــال تـــرامـــب لــلــصــحــفــيــني، قــبــيــل تــوّجــهــه إلــــى مــديــنــة  ــ وقـ
الــقــول إن  املــاضــيــة، »يمكنني  قــبــل  الليلة  »بــالــتــيــمــور« 

إيران تريد عقد لقاء معنا«.
وكان ترامب قد أعرب مرارا عن استعداده للقاء نظيره 
اإليراني الذي ُيرتقب أن يشارك في اجتماعات الجمعية 
العامة لألمم املتحدة في نيويورك هذا الشهر، علما أن 

إيران لم تبد أي تجاوب مع طرحه.
ه »ال معنى« ملحادثات 

َّ
وقال الرئيس اإليراني األربعاء إن

مع الواليات املتحدة ما لم ترفع عقوباتها عن طهران.
ــــران والــــواليــــات املــتــحــدة منذ  وتــصــاعــد الــتــوتــر بـــني إيـ
انسحاب الرئيس األمريكي في مايو 2018 من االتفاق 
النووي املبرم في عام 2015 بني إيــران والــدول الكبرى 

وإعادة فرض عقوبات على طهران.
من جهة أخرى، أبدى الرئيس األمريكي استعداده للقاء 
الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون الستئناف 
»بــيــونــغ يـــانـــغ«، في  مــحــادثــات نـــزع الــســالح الـــنـــووي لـــ

مرحلة ما هذا العام.
ــا  ــا ذكـــــــرت كـــوريـ ــعـــدمـ وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات تــــرامــــب بـ
الــشــمــالــيــة االثـــنـــني املـــاضـــي أنــهــا مــســتــعــدة الســتــئــنــاف 

املحادثات مع الواليات املتحدة هذا الشهر.
والتقى ترامب وكيم جونغ أون ثالث مرات منذ يونيو 

عام 2018.

ترامب: إيران تريد 
عقد لقاء معنا

واشنطن - قنا

عواصم - وكاالت

جانب من الحملة االنتخابية 

تقرير جديد لـ »فلوريدا بولدوغ«

بندر بن سلطان تستر على منفذي هجمات سبتمبر

تناول موقع فلوريدا بولدوغ األميركي 
الــســريــة التي  املــقــابــلــة  بــعــض تفاصيل 
أجرتها لجنة 11 سبتمبر مــع السفير 
ــنـــطـــن  ــــودي األســـــبـــــق لـــــــدى واشـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــلــــطــــان، وأبـــقـــتـــهـــا  ــــن ســ ــدر بـ ــنــ ــر بــ ــ ــيـ ــ األمـ
ســــريــــة لـــســـنـــوات طـــــــوال حـــتـــى كــشــفــت 
عنها الشهر املــاضــي. وينسب أنتوني 
ــوان فــــي مــقــالــهــمــا  ــ ــــني ســ ــ ســــامــــرز وروبـ
باملوقع إلى األمير بندر تصريحه أثناء 
املــقــابــلــة املــتــمــثــل بــقــولــه إن الـــنـــاس في 
السعودية اختاروا عدم رؤية املتطرفني 
فيما بينهم، غير أنه ليس هناك سبب 
لالعتقاد بــأن طريقة حياتهم ستؤذي 

أي شخص.
ونقل موقع الجزيرة نت رؤية الكاتبني 
حــيــث يــريــان أن هـــذا الــتــصــريــح يعتبر 
إلـــى أن زعــيــم تنظيم  مــذهــال، مشيرين 
الـــقـــاعـــدة أســـامـــة بـــن الدن كــــان قـــد ولــد 
املــهــاجــمــني  بـــالـــســـعـــوديـــة، وأن 15 مـــن 
كــانــوا أيضا سعوديني. ويشير املوقع 
إلــى أن املقابلة أجــريــت فــي السابع من 
أكتوبر 2003 بمنزل السفير بندر في 
مـــاكـــلـــني بــــواليــــة فـــرجـــيـــنـــيـــا، بــواســطــة 
مدير اللجنة فيليب زيليكو وثالثة من 
موظفيه. وأنه كان قد تم االحتفاظ بها 
بشكل ســري ألسباب أمنية، إلــى أن تم 
الكشف عنها قبل شهر فقط عن طريق 

األرشيف القومي األميركي.
ويــنــســب املـــقـــال إلـــى زيــلــيــكــو الـــقـــول إن 

اللجنة لم تكن تسجل مقابالتها، ولذا 
فإنه ال يتوفر نص للمقابلة مع السفير 
الــســعــودي. ويــضــيــف أن املــقــابــلــة تمت 
فــي وقــت كــانــت اللجنة تستعد للقيام 
برحلة إلى السعودية إلجــراء مقابالت 
ــود ومـــــســـــؤولـــــني حـــكـــومـــيـــني  ــ ــهـ ــ ــع شـ ــ مــ

آخـــريـــن. ويــشــيــر الــكــاتــبــان إلــــى أنــهــمــا 
أخــبــرا ممثلة عــائــالت الضحايا تيري 
سترادا بفحوى املقابلة التي جرت مع 
الــســعــودي، والــتــي مــن جانبها  السفير 
رأت في حديث األمير بندر بأنه يمثل 
أحـــد أشـــكـــال االعـــتـــراف بــعــلــمــه املسبق 

ــرادا إلــــى أن  ــتــ بــالــهــجــمــات. وتــشــيــر ســ
ــر بـــنـــدر بـــهـــذا الــســيــاق  ــيــ تـــصـــريـــح األمــ
يعتبر بمثابة اعتراف بأن السعوديني 
ــانـــوا يــعــلــمــون عـــن الــهــجــمــات بشكل  كـ
مسبق، وأنهم لم يفعلوا شيئا ملنعها. 
ويــضــيــف الــكــاتــبــان أن بــنــدر انــتــقــد في 

املقابلة الواليات املتحدة ألنها أوجدت 
أرضا خصبة للمتطرفني في دول مثل 
أفغانستان. وُيعتبر السفير السعودي 
شــخــصــا مــهــمــا لــلــجــنــة، وفـــق الــكــاتــبــني 
إلــى التحويالت املالية  اللذين يشيران 
التي قامت بها زوجته والتي أرسلتها 
إلــى أسامة باسنان املواطن السعودي 
الــذي يشتبه  املقيم بالواليات املتحدة 
فـــي أنــــه جــــزء مـــن جـــهـــاز دعــــم خــاطــفــي 
الطائرات. ويشير املقال إلى أن باسنان 
كـــان مــقــربــا مـــن ســـعـــودي آخـــر هـــو عمر 
ــا لــخــالــد  ــقـ ــديـ ــيـــومـــي الـــــــذي كــــــان صـ ــبـ الـ
املحضار ونواف الحازمي عندما وصال 
ــل 2000. ويــقــول  الـــواليـــات املــتــحــدة أوائــ
الكاتبان إنه بالرغم من أن اللجنة تعرف 
تفاصيل أخرى في ذات السياق فإنها لم 

تستجوب بندر بشأنها أثناء املقابلة.
ويشير املوقع إلى أن األمير كان قريبا 
مـــن الـــرئـــيـــس جـــــورج بــــوش وعــائــلــتــه، 
ــة أنـــــه حـــصـــل عـــلـــى لـــقـــب »بـــنـــدر  ــدرجــ لــ
أنــه تم تصويره بعد  بــوش«. ويضيف 
يــومــني فــقــط مــن الــهــجــمــات عــلــى شرفة 
بــالــبــيــت األبـــيـــض مـــع الــرئــيــس ونــائــبــه 
ديك تشيني ومستشارة األمن القومي 
كـــونـــدولـــيـــزا رايــــــس. ويـــقـــول الــكــاتــبــان 
إنـــه مــمــا يــدعــو للقلق أن اســـم السفير 
بندر وأسماء أعضاء فريقه قد ظهروا 
ــــرى مــــن عـــمـــل مــحــقــقــي 11  بـــمـــواقـــع أخــ
ــم طــــــرح أي  ــتـ ــم يـ ــ ــر أنــــــه لـ ــيـ ســبــتــمــبــر غـ
أسئلة تتعلق بــأي مــن هــذه املعلومات 

االستخباراتية معه باملقابلة.

الدوحة - 
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أردوغان: سأبحث مع ترامب شراء 
منظومة باتريوت الصاروخية

ــتــــركــــي رجــــــب طــيــب  ــيــــس الــ قــــــال الــــرئــ
أردوغـــــــان إنــــه ســيــبــحــث مـــع الــرئــيــس 
األمــريــكــي دونــالــد تــرامــب هــذا الشهر 
شــــراء مــنــظــومــة بــاتــريــوت األمــريــكــيــة 
لــلــدفــاع الـــصـــاروخـــي مــشــيــرا إلــــى أن 
العالقة الشخصية مــع تــرامــب يمكن 
أن تــســاعــد عــلــى تــجــاوز األزمــــة التي 
نجمت عن قيام أنقرة بشراء منظومة 
الدفاع الصاروخي الروسية إس400. 
ــان رويــتــرز بــأنــه ناقش  ــ وأبــلــغ أردوغـ
بــاتــريــوت فــي اتصال  شـــراء منظومة 
هاتفي مع ترامب قبل نحو أسبوعني 
وسيتابع األمــر عندما يلتقيان على 
هـــامـــش اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــام 
لـــأمـــم املــتــحــدة الـــتـــي تـــبـــدأ األســـبـــوع 

القادم.
وقــــــال أردوغــــــــــان لــــرويــــتــــرز »قـــلـــت لــه 
بــغــض الــنــظــر عـــن صـــفـــقـــة.. إس 400 
التي حصلنا عليها، يمكن أن نشتري 
مــنــكــم كــمــيــة مــعــيــنــة مـــن )صــــواريــــخ( 
بـــاتـــريـــوت.. لــكــن قــلــت عــلــيــنــا أن نــرى 
الـــشـــروط الــتــي يــتــعــني عــلــى األقــــل أن 
تــتــنــاســب مـــع )مـــنـــظـــومـــة( إس400«. 
ــال: هــل أنـــت جــاد  وتــابــع أردوغـــــان »قــ
فــيــمــا تـــقـــول؟ قــلــت لـــه نـــعـــم«. ومــضــى 
يـــــقـــــول إنــــــــه أبـــــلـــــغ تــــــرامــــــب بـــأنـــهـــمـــا 

سيبحثان األمر بمزيد من التفاصيل 
عندما يلتقيان.

وردا على سؤال عما إذا كان سيطلب 
أيضا مــن تــرامــب منع وزارة الخزانة 
األمــريــكــيــة مــن فـــرض غــرامــة ضخمة 
ــــوك لـــلـــدولـــة  ــلـ ــ ــمـ ــ ــق املـ ــلــ ــك خــ ــنــ ــى بــ ــلــ عــ
التركية النتهاكه العقوبات األمريكية 
ــان  املــفــروضــة عــلــى إيــــران، قـــال أردوغــ
إنه واثق من إمكانية تجنب مثل هذا 

»الخطأ« مشيرا إلى ما وصفه »بنوع 
مــخــتــلــف مـــن الـــثـــقـــة« بـــني الــزعــيــمــني. 
وقال أردوغــان في املقابلة التي جرت 
في قصر دوملــا بهجة العثماني على 
فـــي اســطــنــبــول »أرى أن  الـــبـــوســـفـــور 
دولة مثل الواليات املتحدة لن ترغب 
فـــي اإلضــــــرار بحليفتها تــركــيــا بعد 

ذلك. هذا سلوك غير عقالني«.
ــــده »بـــفـــتـــح  ــديـ ــ ــهـ ــ وكـــــــــرر أردوغــــــــــــــان تـ

األبواب« أمام الالجئني السوريني إلى 
أوروبـــــا مــا لــم يــتــم تــقــديــم مــســاعــدات 
ــم بـــشـــأن »املــنــطــقــة  ــدعــ ــن الــ ــد مــ ــزيــ ومــ
اآلمــــنــــة«. وقـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي إن 
املـــســـاعـــدات الــغــربــيــة ملـــواجـــهـــة أزمـــة 
الــالجــئــني الــســوريــني فـــي تــركــيــا غير 
إلــى أن  كافية وبطيئة للغاية مشيرا 
أنــفــقــت 40 مــلــيــار دوالر حتى  تــركــيــا 

اآلن.

اسطنبول - رويترز

لندن - أ ف ب:

هراري - أ ف ب:

قبل جولة محادثات االتحاد األوروبي

بوريس جونسون »متفائل بحذر« للتوصل إلى اتفاق حول بريكست

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
ــه »مــتــفــائــل بــحــذر«  جـــونـــســـون أمــــس أنــ
بشأن التوصل إلى اتفاق حول بريكست 
ــه األولــــــــــــى مــع  ــ ــاتـ ــ ــادثـ ــ ــــحـ قــــبــــل جـــــولـــــة مـ
مــســؤولــي االتـــحـــاد األوروبـــــي األســبــوع 
املــقــرر أن يلتقي جونسون  املقبل، ومــن 
رئيس املفوضية االوروبــيــة جان-كلود 
ــي  ــ ــ ــاد األوروبـ ــحــ ــاوض االتــ ــفــ يـــونـــكـــر ومــ
ــبـــورغ  ــمـ ــيــــه فـــــي لـــوكـــسـ ــيــ ــيــــشــــال بــــارنــ مــ
اإلثـــنـــني. لــكــن نــبــرة جــونــســون املتفائلة 
ابــرام اتفاق للخروج من االتحاد  حيال 
االوروبــــــي قــبــل املــهــلــة الــنــهــائــيــة فـــي 31 
أكتوبر تتباين بشكل واضح مع أجواء 

بروكسل.
ــدوالر  ــ ــام الـ ــ وحـــقـــق الــجــنــيــه مــكــاســب أمـ
فــي تــــداوالت أمـــس، وســـط تكهنات بــأن 
الطرفني يقتربان أكثر فأكثر من انجاز 
تسوية حول قضية الحدود االيرلندية 
التي تمثل خالفا جوهريا. لكن رئيس 
الـــــــوزراء االيـــرلـــنـــدي لــيــو فــــارداكــــار قــال 
إن الــهــوة بــني لــنــدن وبــروكــســل ال تــزال 
»واســـــعـــــة جـــــــــدا«. وقـــــــال جــــونــــســــون إن 
ــر  ــلـــى آخـ ــعـــب يـــســـتـــحـــق االطـــــــــالع عـ الـــشـ
املستجدات في مفاوضات بريكست، مع 

تأكيد إصــــراره على مــغــادرة بريطانيا 
فــي 31 اكتوبر ســواء باتفاق او بدونه. 
وأكد خالل زيارة الى روذرهام في شمال 
البالد »نعمل بجهد كبير للتوصل الى 
اتفاق«، مضيفا »هناك مالمح اتفاق قد 

يتم التوصل اليه«. 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــاملــحــادثــات مـــع يونكر 
وبـــارنـــيـــيـــه الـــذيـــن يــلــتــقــيــهــم جــونــســون 
للمرة األولـــى منذ وصــولــه الــى السلطة 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــيــــو، قــــــال رئــ ــــي 24 يــــولــ فـ
الــبــريــطــانــي »ســنــرى الـــى ايـــن سنصل«. 
واضــــاف »أنــــا مــتــفــائــل بـــحـــذر«، متابعا 
»بغض النظر عما سيحصل، سنخرج 
في 31 اكتوبر«. وقالت املتحدثة باسم 
ــــي نــاتــاشــا بــيــرتــود ان  االتـــحـــاد االوروبــ
يونكر وجونسون سيلتقيان على غداء 

عمل. 
وفي هذه االثناء قال فارادكار إلذاعة »آر 
تــي اي« االيــرلــنــديــة »نستكشف مــا هو 
الــى أن »الهوة واسعة«.  ممكن«، مشيرا 
ــال انـــه »سيعمل ويـــحـــارب« مــن اجــل  وقـ
اتفاق لكن »ليس بأي ثمن«. أما النقطة 
الـــعـــالـــقـــة فـــهـــي الـــتـــســـويـــة الـــتـــي تــســمــى 
»شــبــكــة االمـــــان« وتــســعــى لــإبــقــاء على 
حدود اململكة املتحدة وايرلندا مفتوحة 
ــبـــور فـــي شتى  مـــن أجــــل الـــتـــجـــارة والـــعـ

سيناريوهات مــا بعد بريكست. وهــذه 
ا من اتفاق االنسحاب  النقطة كانت جزء
املــبــرم بــني بروكسل وتيريزا مــاي الــذي 
رفضه البرملان البريطاني ثــالث مــرات. 
ــار إنــــه عــلــى الـــرغـــم من  ــارادكــ واضـــــاف فــ
ــــداد دبــــلــــن دائـــــمـــــا الســـتـــكـــشـــاف  ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ترتيبات بديلة، فإن ما تم اقتراحه حتى 

اآلن »يبتعد كثيرا« عما هو مطلوب. 
ــا يــطــلــب  ــانـــونـ ــمـــوم قـ ــعـ وأقــــــر مــجــلــس الـ

مـــن جــونــســون الــســعــي لــتــمــديــد املــوعــد 
النهائي للخروج من االتحاد األوروبــي 
يــتــم  ــم  ــ لـ أكــــتــــوبــــر إذا  ــد 31  ــعـ بـ ــا  ــ مـ إلــــــى 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق خــالل قمة االتــحــاد 
الــتــي ستعقد يــومــي 17 و18  ــــي  األوروبـ
أكــــتــــوبــــر. ومــــــع ذلــــــك يـــصـــر جـــونـــســـون 
ــلـــى ضـــــــــرورة خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا فــي  عـ
الـــوقـــت املـــحـــدد مــهــمــا كـــانـــت الـــظـــروف. 
ــه رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم الــــذي  ــ ــ ووجـ

أعـــلـــن اســتــقــالــتــه جــــون بــيــركــو تــحــذيــرا 
الــى جــونــســون الخميس مــن عــدم خرق 
القانون عبر رفض طلب تأجيل خروج 
بــريــطــانــيــا، وتــعــهــد إحــبــاط أي محاولة 
لاللتفاف على التشريعات. وقال بيركو 
ــذا الــقــانــون ســيــكــون »املــثــال  ــرق هـ إن خـ

األكثر فظاعة«.
وطــلــب جــونــســون مـــن املــلــكــة الــيــزابــيــث 
ــادة فتحه  ــ الــبــرملــان واعـ الــثــانــيــة تعليق 
فــي 14 اكتوبر، بحجة ان هــذا ضــروري 
ــــذا  ــة. وهـ ــيــ ــلــ ــه الــــداخــ ــدتـ ــنـ ــأجـ لـــلـــمـــضـــي بـ
الــتــعــلــيــق غــيــر الـــعـــادي يــنــظــر الــيــه على 
ــه مــحــاولــة إلحـــبـــاط أي مــعــارضــة من  أنـ
البرملان للخروج بدون صفقة، وقد أثار 
غضب الطيف السياسي بأكمله، وكذلك 
ــة لـــلـــطـــعـــن. وقـــاطـــع  ــيـ ــانـــونـ مـــــحـــــاوالت قـ
أحـــد االشـــخـــاص خــطــاب جــونــســون في 
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ روذرهـــــــــام وحـــضـــه عـــلـــى »الـ
ــب الــــفــــوضــــى الــتــي  ــيــ ــرتــ الــــبــــرملــــان« و»تــ
خلفها«، قبل ان يتم اخراجه من القاعة. 

وقــال رئيس الــوزراء إنه لن يتم »ردعــه« 
ــي فــي 31  ــ عــن مـــغـــادرة االتـــحـــاد األوروبــ
أكتوبر. وشــدد على انه »سيكون هناك 
متسع من الوقت أمام البرملان للنظر في 
االتفاق الذي آمل ابرامه في قمة االتحاد 

األوروبي«.

مقتل 6 جنود 
إماراتيين في تصادم 

آليات عسكرية

قــتــل ســتــة جــنــود امــاراتــيــني فــي »تــصــادم آلــيــات 
عسكرية« فيما كانوا في الخدمة، وفق ما افادت 
ابــو ظبي امــس، واالمـــارات أحــد أركــان التحالف 
العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، ولم 
تــوضــح ابوظبي مــا إذا كــان الجنود قــضــوا في 
اليمن الذي ينفذ فيه التحالف عمليات عسكرية 
مــنــذ 2015 دعــمــا لــلــحــكــومــة املــعــتــرف بــهــا وفــي 
مــواجــهــة املــتــمــرديــن الــحــوثــيــني. ونــقــلــت وكــالــة 
االنــبــاء االمــاراتــيــة الرسمية عــن الــقــيــادة العامة 
لــلــقــوات املسلحة »اســتــشــهــاد ســتــة مــن الجنود 
ــات عــســكــريــة اثــنــاء  ــيـ ــادم آلـ نــتــيــجــة حـــــادث تـــصـ

أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات«.
واعلنت السلطات االمــاراتــيــة في يوليو عزمها 
ــن، مــع  ــمــ ــيــ ــا فـــــي الــ ــهــ ــواتــ عــــلــــى خــــفــــض عــــديــــد قــ
لــن يــغــادروا البالد.  تشديدها على ان جنودها 
وعــلــى جبهة اخـــرى فــي جــنــوب الــيــمــن، اندلعت 
ــلـــحـــة فـــــي آب/اغـــــســـــطـــــس بــني  ــات مـــسـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ
ــــوات مــوالــيــة  انــفــصــالــيــني تــدعــمــهــم االمــــــارات وقـ
للحكومة تحظى بدعم الرياض، ما عكس تباينا 

بني البلدين الحليفني.

دبي - أ ف ب

بعد جدال وخالفات مع عائلته

دفن موغابي في مقبرة »األبطال«

وافــقــت الجمعة عائلة رئيس زيمبابوي 
الـــســـابـــق روبـــــــرت مـــوغـــابـــي الــــــذي تــوفــي 
األســـبـــوع املـــاضـــي، عــلــى دفــنــه فــي نصب 
مــخــصــص »ألبـــطـــال« الـــبـــالد فـــي هــــراري، 
ــر خــالف  ولــكــن لــيــس قــبــل شــهــر، وذلــــك اثـ
بـــني عــائــلــتــه والــحــكــومــة. وكـــانـــت مــســألــة 
مكان دفن موغابي تثير توترا كبيرا بني 
عــائــلــتــه والــســلــطــات فـــي األيـــــام األخـــيـــرة. 
وأعلن الناطق باسم العائلة ليو موغابي 
الــراحــل الخميس أن  ابــن شقيق الرئيس 
عمه سيدفن في قريته كما يرغب جزء من 

أقربائه وزعماء تقليديون.
ــو مـــوغـــابـــي  ــيـ ــلــــن لـ ــعــــد 24 ســــاعــــة، أعــ وبــ
ــفـــا، مــــوضــــحــــا أن روبـــــــرت  ــلـ ــتـ قــــــــــرارا مـــخـ
ــدان األبـــطـــال«  ــيـ مــوغــابــي ســيــدفــن فـــي »مـ
كـــمـــا طـــلـــبـــت بـــإلـــحـــاح حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
ــوا. وأكــــد  ــاغـ ــغـ ــانـ ــنـ الـــحـــالـــي ايــــمــــرســــون مـ

رئــيــس زيــمــبــابــوي الــتــوصــل إلـــى االتــفــاق 
 الــدفــن لن 

ّ
ــه أوضــــح أن

ّ
مــع الــعــائــلــة، ولــكــن

يــتــم قــبــل عـــدة أســابــيــع. وقـــال منانغاغوا 
ــــالم »ســنــبــنــي ضريحًا  أمــــام وســـائـــل اإلعـ
الســـتـــقـــبـــال األب املــــؤســــس، فــــي قـــمـــة تــلــة 
مــيــدان األبـــطـــال«. وتــابــع »لـــن نــدفــنــه قبل 
انتهاء الضريح«. من جانبه أوضــخ ليو 
 »بناء هذا املكان سيستلزم 30 

ّ
موغابي أن

يومًا على االقل«.
وعكس الخالف حول مكان دفنه، التوتر 
بــني الــرئــيــس الــســابــق وعائلته مــن جهة، 
ــــذي  ــوا الــ ــاغــ ــغــ ــانــ ــنــ ــة أخـــــــــرى مــ ــهــ ومـــــــن جــ
وصفه موغابي علنا ب»الــخــائــن«. وكــان 
الجيش دفــع فــي نوفمبر 2017 موغابي 
إقــالــة منانغاغوا  قـــراره  إلــى الرحيل بعد 
الــــذي كـــان نــائــبــا لــلــرئــيــس، تــحــت ضغط 
زوجته غريس موغابي. وبدعم من جزء 
من الحزب الحاكم، كانت السيدة األولــى 

السابقة تطمح لخالفة زوجها املسن.

وبعد سنتني، ما زال املحيطون بموغابي 
يكنون كراهية للجنراالت وقــادة الحزب 
ــقـــي  ــريـ الــــحــــاكــــم »االتــــــحــــــاد الــــوطــــنــــي اإلفـ
لــزيــمــبــابــوي )زانـــو(-الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة« 
الــذيــن تــخــلــوا عــنــه. وخـــرج الــخــالف الــذي 
كــــان يـــجـــري فـــي الـــكـــوالـــيـــس، إلــــى الــعــلــن 
الخميس. وقــالــت العائلة إنــهــا »صدمت 
ملحاولة حكومة زيمبابوي إجبارها على 
)...( مخالف  قبول برنامج تشييع ودفــن 
الــــرئــــيــــس مـــنـــانـــغـــاغـــوا  إلرادتـــــــهـــــــا«. ورد 
مــــحــــاوال تـــهـــدئـــة الـــتـــوتـــر »الـــعـــائـــلـــة هــي 
صاحبة الكلمة الفصل«.  بعيدا عن هذا 
الخالف، تواصلت مراسم تكريم موغابي 
الــجــمــعــة فــــي مــلــعــب روفــــــــارو بــضــاحــيــة 
هراري حيث تقاطر آالف األشخاص منذ 
الـــوداع على  صباح الجمعة إللــقــاء نظرة 

موغابي في نعشه املفتوح.
وكـــــان مـــوغـــابـــي تــســلــم الــســلــطــة فـــي هــذا 
نــيــســان/ابــريــل 1980 في  فـــي 18  املــلــعــب 

ــان يحكمها  الـــتـــي كــ روديـــســـيـــا الــســابــقــة 
الــــبــــيــــض، مـــــن رئـــيـــســـهـــا الــــســــابــــق ايـــــان 
سميث. وتوفي بطل استقالل املستعمرة 
الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة الـــــذي تـــحـــول إلــى 
حــاكــم مــســتــبــد، الــجــمــعــة املـــاضـــي عـــن 95 
عــامــا فــي مستشفى فخم فــي سنغافورة 

كان يزوره للعالج في السنوات األخيرة.
ونقل جثمانه األربعاء إلى هراري ملراسم 
أيــام بما فيها جنازة  تكريم تستمر عــدة 

ــلـــعـــب الـــريـــاضـــي  ــبـــت فــــي املـ ــيـــة الـــسـ ــنـ وطـ
الــوطــنــي فــي الــعــاصــمــة بــحــضــور رؤســـاء 
معظم الدول اإلفريقية. وحيا منانغاغوا 
إلــى املطار  عند وصــول جثمان موغابي 
»األب املؤسس لــأمــة«. وقــال إن »الشعلة 
ــم تــعــد  ــ ــا إلــــــى االســــتــــقــــالل لـ ــنــ ــتــــي قــــادتــ الــ
موجودة، لكن عمله وأفكاره سيواصالن 

قيادة هذه األمة«.
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213 دولة تشارك في الفعاليات.. دحالن الحمد:

بطولة العالم للقوى نافذة 
جديدة بين العالم وقطر وبوابة 

مهمة لمونديال 2022

وأشــــــار إلــــى أن اســـتـــاد خــلــيــفــة، وهــــو أحــد 
ــرة الـــقـــدم  ــكـ ــــأس الـــعـــالـــم لـ مـــاعـــب بـــطـــولـــة كـ
2022 في قطر، يعد ثــورة في عالم املنشآت 
ــم إقــامــة بــطــولــة الــعــالــم في  الــريــاضــيــة، ورغـ
فـــصـــل الـــصـــيـــف، ســـتـــكـــون األجــــــــواء مــكــيــفــة 
ــا يــجــلــب املــتــعــة  بـــالـــكـــامـــل داخــــــل املـــلـــعـــب مــ
للرياضيني والجماهير وأن الرياضيني لن 
يتأثروا بأي عوامل خارجية ما يساعدهم 
على تحقيق أفضل النتائج واألرقام أيضا. 
ــه فــــي خــــــارج املـــلـــعـــب ســتــشــهــد  ــ وأوضـــــــح أنـ
منطقة أسباير زون العديد من الفاعليات 
بداية من املركز اإلعامي ومركز املتطوعني 
ومنطقة املشجعني )فان زون( التي ستكون 
ــيــــس الــــقــــطــــري فــقــط  ــع الــــعــــاملــــي ولــ ــابـ ــطـ ــالـ بـ
ليستمتع الجميع بلمسات عــاملــيــة فــريــدة 

ولوحات كبيرة أوملبية وعاملية أيضا. 

أعداد المشاركين

ــي الـــبـــطـــولـــة، قــال  وعــــن أعــــــداد املـــشـــاركـــني فـ
الـــحـــمـــد إن املــــشــــاركــــات تــنــقــســم لــقــســمــني ؛ 
األول يتعلق بالاعبني واملدربني، والثاني 
مــشــاركــات االتـــحـــادات األهــلــيــة ورؤســائــهــا 
ــــن أجــــــل الــجــمــعــيــة  ــــن ســـيـــحـــضـــرون مـ ــذيـ ــ الـ
الــتــي ستشهد إقــامــة انتخابات  العمومية 
ــوانـــني  ــقـ االتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي تـــحـــت مـــظـــلـــة الـ
الـــجـــديـــدة بــحــضــور 213 دولـــــة، وسيسمح 
ــة بــحــضــور  ــ ــ لــــثــــاث أشــــخــــاص مــــن كــــل دولـ
االنــــــتــــــخــــــابــــــات. وأضــــــــــــاف »ســــيــــتــــم خــــال 
االنتخابات عملية اختيار مجلس اإلدارة 
الـــقـــاضـــي بتحقيق  الـــجـــديـــد  لــلــنــظــام  وفـــقـــا 
عملية املوازنة بني الذكور واإلناث بناء على 
أقــرتــه الجمعية العمومية االستثنائية  مــا 
األخيرة في موناكو، وستكون االنتخابات 
شرسة لكثرة عــدد املترشحني، والكل لديه 

الطموح«. 
وأكد الحمد أن منصب رئيس االتحاد حسم 
الــلــورد سيباستيان كو  بالتزكية لصالح 
لــه بينما سيكون  لــعــدم تــرشــح أي منافس 
الصراع على نائب الرئيس وأعضاء مجلس 
إدارة االتــحــاد بــواقــع ثــاثــة مقاعد للرجال 
ومقعد واحد للسيدات. وعن منصب النائب 
األول لرئيس االتــحــاد، أوضــح أنــه سيكون 
فــي أول اجــتــمــاع ملــجــلــس اإلدارة بترشيح 
أحد األعضاء وانتخابه عن طريق املجلس، 
أما باقي األعضاء فسيتساوى عدد الرجال 

والسيدات.
وأضــــــاف »وفـــقـــا لــائــحــة االتــــحــــاد الـــدولـــي 
ــاء االتــــحــــادات الــقــاريــة  ــ ــإن رؤسـ الـــجـــديـــدة، فـ
الستة سيدخلون مــبــاشــرة ملجلس اإلدارة 
بـــدون انتخابات بعد نجاحهم فــي رئاسة 
ــــدة، كــمــا ســيــكــون  ــاري عــلــى حـ ــ كـــل اتـــحـــاد قـ

هناك العب والعبة أيضا بعد انتخابهم من 
الــاعــبــني للتواجد فــي لجنة  قبل زمــائــهــم 
الاعبني ومنها يتم تزكية العبني ملجلس 
اإلدارة«. وقال الحمد: »قطر خال سبتمبر 
الــقــرار ملستقبل  الحالي ستكون هــي مــركــز 
ــنـــوات  ــــال الـــسـ ــيـــة خــ ألــــعــــاب الــــقــــوى الـــعـــاملـ

األربعة القادمة«. 
ــيــــني  ــاضــ ــريــ ــلــ ــي لــ ــ ــائــ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــ وعـــــــــــن الــــــــعــــــــدد ال
والــريــاضــيــات املــشــاركــني فــي الــبــطــولــة، أكــد 
الحمد أن التوقعات بأال يقل العدد عن 3100 
رياضي ورياضية. وأشار إلى أن املوافقات 
بــتــســجــيــل 3800 ريـــاضـــي  كـــانـــت  املـــبـــدئـــيـــة 
ورياضية وسيعرف العدد النهائي مع غلق 
بـــاب الــتــســجــيــل نــهــائــيــا قــبــل أســبــوعــني من 
انطاق البطولة، التي تقام من 27 سبتمبر 
الــحــالــي إلـــى الـــســـادس مـــن أكــتــوبــر املــقــبــل، 
وقال: »نحن، كلجنة منظمة، على استعداد 
ــذا الــعــدد وأكــبــر مــنــه، ولــديــنــا  الســتــقــبــال هـ
خطط بالنسبة للمواصات وكــافــة األمــور 

التنظيمية واألمنية«.

إصابات وغيابات 

ــؤال عــــن الـــغـــيـــابـــات بــســبــب  ــ وردا عـــلـــى ســ
ــعـــداء  ــيـــاب الـ ــــات وكــــذلــــك تـــأثـــيـــر غـ ــابـ ــ اإلصـ
ــــني بـــولـــت على  الــجــامــايــكــي املـــعـــتـــزل أوسـ
نــجــاح الــبــطــولــة، قـــال الــحــمــد: »اإلصـــابـــات 
واردة دائـــمـــا فـــي عــالــم الـــريـــاضـــة، وربــمــا 
يــتــعــرض الـــاعـــب لــإصــابــة خــــال عملية 
اإلحماء قبل خوض املنافسات. وبالنسبة 
لبولت فهو أسطورة في عالم ألعاب القوى 
واملــســافــات الــقــصــيــرة. وبـــا شـــك، خسرته 
الــريــاضــة مــن حــيــث الــظــهــور لــكــن هـــذا هو 
ــال الــريــاضــة وأعــتــقــد أن الـــاعـــب وصــل  حـ
ملرحلة وجد فيها أنه لن يعطي أكثر مما 

قدمه«. 
ــاك الـــكـــثـــيـــر مــن  ــنــ وأوضـــــــــح الـــحـــمـــد أن هــ
ــعــــدائــــني الــــواعــــديــــن بــــــــرزوا فــــي الـــفـــتـــرة  الــ
األخيرة من أمريكا وجامايكا وينتظرهم 
مــســتــقــبــل كـــبـــيـــر. وقــــــال الـــحـــمـــد إن نــفــس 
ــام 2003 فـــي بــطــولــة  الــســيــنــاريــو تـــكـــرر عــ
العالم بباريس حيث كان الجميع ينتظر 
بــروز تيم مونتجومري ومــوريــس جرين، 
لــكــن جــــاء عـــــداء مــغــمــور مـــن جــــزر ســانــت 
كيتس ونيفيس وهـــو كــيــم كولينز وفــاز 
الــتــريــنــيــدادي  بــيــنــمــا حـــل  بـــاملـــركـــز األول 
داريــــــــل بــــــــروان فــــي املــــركــــز الـــثـــانـــي ونــــال 
البرونزية البريطاني داريــن كامبل فيما 
حــل األمــريــكــي مونتجومري حــامــل الرقم 
الـــقـــيـــاســـي الـــعـــاملـــي خـــامـــســـا فــــي الــســبــاق 
وخــــرج مـــوريـــس جــريــن مـــن الـــــدور نصف 

النهائي. 

وأشار الحمد إلى أن الساحة مفتوحة اآلن 
رغم وجــود جاستني جاتلني، ومن املمكن 
أن يفوز عداء ألول مرة بسباق العدو 100 
ــوه جـــديـــدة فـــي الـــدوحـــة.  مــتــر وتــظــهــر وجــ
وأضـــــــاف: »نــتــمــنــى لــلــبــطــل مــعــتــز عيسى 
بــرشــم أن يــبــرز فـــي هــــذه الــنــســخــة مثلما 
فعل محمد فــرح فــي بطولة العالم بلندن 
فــهــو مـــن املــمــيــزيــن فـــي مــســابــقــتــه )الــوثــب 

العالي(«. 
وقـــــال الــحــمــد إن االتــــحــــاد الــــدولــــي يــولــي 
ــم، فـــهـــو يــتــمــتــع  ــبــــرشــ اهـــتـــمـــامـــا كـــبـــيـــرا بــ
بالكاريزما ويشبه بــولــت فــي تعامله مع 
الــجــمــاهــيــر والــســوشــيــال مــيــديــا واإلعــــام 
أيــضــا وهــــذا مــا نــحــتــاجــه كــثــيــرا. وأكــــد أن 
بطولة العالم تعد تحديا كبيرا بالنسبة 
لبرشم كــون املنافسات على أرضــه وأمــام 
جماهيره وتــأتــي بعد عــودتــه مــن إصابة 
طــويــلــة أبــعــدتــه عــن املــنــافــســات ونــأمــل أال 
تـــؤثـــر عــلــيــه ونــتــمــنــى أن يــحــالــفــه الــحــظ 

ويظهر بأفضل صورة ممكنة.
وقـــال الحمد إنــه يــرى ارتــبــاطــا كبيرا بني 
بطولة العالم أللعاب القوى 2019 وبطولة 
العالم لكرة القدم 2022 في قطر مؤكدا أن 
استضافة األحــداث الرياضية الكبرى في 
قطر تعد بمثابة سلسلة مترابطة تكمل 
بعضها البعض. وأوضح »عندما وضعنا 
أهداف بطولة العالم لتقام في الدوحة كان 
مـــن أولــويــاتــنــا أن تــكــون الــبــطــولــة مكملة 
لــكــأس الــعــالــم، بــل ولــنــكــون صريحني فإن 
الــبــطــولــة بمثابة بــوابــة كـــأس العالم  هـــذه 
فهذا آخر حدث كبير بهذا الحجم قبل كأس 
الــذي ستقام  العالم 2022... كما أن امللعب 
فيه منافسات بطولة العالم للقوى )استاد 
خليفة( هو أحد ماعب كأس العالم 2022، 
وبالتالي، ستتأكد اللجنة العليا من مدى 
جاهزيته كما أن اإلعــامــيــني والجماهير 
الذين سيحضرون منافسات هذه البطولة 
هم من سيتواجدون أيضا لدعم مونديال 
كرة القدم في عام 2022. وبالتالي، فنحن 

نكمل بعضنا البعض«. 

كرة القدم

وعن تأثير بطولة العالم ألندية كرة القدم، 
الــتــي تستضيفها الــدوحــة فــي وقـــت الحــق 
الــقــوى أو  الــعــام الحالي، على مونديال  مــن 
العكس، نفى الحمد أن يكون هناك أي تأثير 
سلبي على االطــاق فهناك فارق زمني بني 
البطولتني، بل إن كل بطولة تخدم األخرى 
بــإيــجــاد زخـــم إعــامــي وجــمــاهــيــري كــمــا أن 
هذه البطولة تخدم أيضا السياحة في قطر. 
إلـــى وجـــود تنسيق كبير مــع هيئة  وأشــــار 
الــســيــاحــة ومـــع الــخــطــوط الــجــويــة القطرية 
تــقــدم عـــروض للجماهير مع  وأن األخــيــرة 
الــطــيــران بتوفير إمكانية الحضور  تــذاكــر 
للملعب وحــضــور الفاعليات املتنوعة في 

الدوحة. 
وقـــال: »بطولة العالم تعد منطقة إشــعــاع، 
ــاب بـــيـــع الـــتـــذاكـــر  ــ ونـــحـــن عـــنـــدمـــا فــتــحــنــا بـ
وجـــدنـــا إقـــبـــاال كــبــيــرا عــلــى الــتــســجــيــل من 
الخارج ما يعطي انطباعات بأن الجماهير 
الــتــطــور فــي قــطــر عــن قــرب  تتطلع لتشاهد 
إضافة لوهج بطولة العالم أللعاب القوى 
وهذا يساعد على شغل األســواق والفنادق 
مـــا يــنــعــكــس إيــجــابــيــا عــلــى الـــــدولـــــة.. هــذه 
لــلــعــالــم عن  الــتــي نــريــد توجيهها  الــرســالــة 
مدى جاهزيتنا التامة الستضافة األحداث 
الرياضية والتأكيد أيضا على قناعة الدولة 
بــأهــمــيــة الـــريـــاضـــة عــلــى مــســتــوى الـــداخـــل 

والخارج«. 
ــقــــوى  ــة ألـــــعـــــاب الــ ــافــ ــقــ ــمــــد إن ثــ وقـــــــــال الــــحــ
انـــتـــشـــرت بــشــكــل واضـــــح فـــي قـــطـــر، كــمــا أن 
هناك جنسيات متعددة في الدولة ولديها 
العبوها وأبطالها أيضا سيحرصون على 
مــتــابــعــتــهــا، ونــتــوقــع حـــضـــورا جــمــاهــيــريــا 
كبيرا. وتــم بيع كــل التذاكر الخاصة بخط 
النهاية في امللعب لجميع املقاعد، ووصلنا 
الــبــيــع ونتوقع  ألكــثــر مــن 70 % مــن عملية 
مــن الجماهير املحلية مــزيــدا مــن االهتمام 
خــاصــة أن جــمــيــع املــنــافــســات ســتــكــون في 
الــفــتــرة املسائية وليست الصباحية ألنها 
ســتــكــون مــنــاســبــة لــلــعــائــات حــيــث نتطلع 
لـــغـــرس ثــقــافــة ألـــعـــاب الـــقـــوى فـــي األجـــيـــال 
القادمة كأحد أركان اإلرث التي نركز عليها. 

تميز قطري

وكشف الحمد أن التميز دائــمــا هــو عنوان 
اســتــضــافــة أو تــنــظــيــم قــطــر ألي بــطــولــة أو 
حدث رياضي حيث يحرص املنظمون على 
االســتــفــادة مــن أي سلبيات أو أخــطــاء وهو 
يساعد على التطور في التنظيم. وقــال إن 

املشكلة الرئيسية كانت في إقناع االتحاد 
ــي فـــتـــرة غــيــر  ــــي بـــإقـــامـــة الـــبـــطـــولـــة فــ ــــدولـ الـ
الــفــتــرات السابقة حيث ستنطلق البطولة 
ــام فــــي ســبــتــمــبــر بــيــنــمــا ســتــكــون  ــعــ هـــــذا الــ
منافسات األوملبياد في غسطس من العام 
أقــل من عام،  املقبل ليكون الفاصل الزمني 

وهذا تحد كبير. 
وأضـــــاف: لــكــن كــانــت هــنــاك قــنــاعــة كبيرة 
من مجلس إدارة االتــحــاد الــدولــي بوجهة 
نـــظـــر قـــطـــر فـــتـــقـــرر نـــقـــل تـــوقـــيـــت بــطــولــة 
الــعــالــم لــتــاريــخ آخـــر وتــفــضــيــل قــطــر على 
بــقــيــة املــنــافــســني مــثــل أمــريــكــا وإســبــانــيــا 
كــتــأكــيــد واضـــــح عــلــى الــثــقــة الــكــبــيــرة في 
قـــدرات قطر التنظيمية بعدما استضفنا 
في السابق بطولة العالم داخــل الصاالت 
وحــقــقــت نــجــاحــا كــبــيــرا. كــمــا أن شراكتنا 
كــانــت مــمــتــدة مــنــذ عــــام 1997. وخــالــهــا، 
نظمنا نهائيات الجائزة الكبرى والعديد 
ــن الــــبــــطــــوالت الــــتــــي أكـــســـبـــت االتــــحــــاد  ــ مـ
الدولي ثقة كبيرة في قدراتنا التنظيمية 
فــاســتــضــفــنــا الــبــطــولــة وســنــثــبــت لــلــعــالــم 
قدراتنا بتقديم نموذج استثنائي للعالم 
بتنظيم املـــاراثـــون وســبــاق الــطــريــق خال 

الفترة املسائية. 

استضافة األولمبياد

قـــدرة قطر على استضافة األوملــبــيــاد  وعــن 
بــعــد كـــأس الــعــالــم، قـــال الــحــمــد: »األوملــبــيــاد 
لــم تــعــد ببعيدة عــن قــطــر لــكــن هـــذا يحتاج 
لــقــرار ســيــاســي. كــمــواطــن، أتــمــنــى أن ننظم 
ــم مـــن ذلــــك أن  ــ يـــومـــا األوملـــبـــيـــاد. ولـــكـــن األهـ
الدولة على مر السنني تخدم الرياضة في 
قطر والعالم، واملساهمات الرياضية التي 
تــقــوم بــهــا قــطــر تــؤكــد أن هــنــاك قــنــاعــة بــأن 
الــريــاضــة ركـــن أســاســي مــن أركــــان الــحــيــاة. 
وقـــطـــر ســـبـــاقـــة فــــي املـــشـــاركـــة عـــلـــي تــوقــيــع 
الــبــروتــوكــول مــع اللجنة األوملبية  مــذكــرات 
الدولية واألمم املتحدة. وعلى سبيل املثال، 
وقــعــت قطر على مــذكــرة تفاهم بخصوص 
الاجئني مع اللجنة األوملبية الدولية كدليل 
واضح وإيمان بأن الرياضة رسالة توحيد 

الشعوب«. 
 وحــــول الــكــشــف عــن املــنــشــطــات فــي بطولة 
ــقـــوى مــرت  ــال الــحــمــد: »ألـــعـــاب الـ الـــعـــالـــم، قــ
ــــي لـــكـــن بـــدأنـــا  ــــروسـ ــاد الـ ــ ــــحـ ــع االتـ ــة مــ ــأزمــ بــ
نتعافى منها حيث تم إعطاء الحق لاعبني 
الــــــروس غــيــر املــخــالــفــني بــالــتــنــافــس تحت 
عــلــم االتـــحـــاد الـــدولـــي. وفـــي بــطــولــة الــعــالــم 
املقبلة، ستستمر عملية محاربة املنشطات 
وسيكون مختبر قطر للمنشطات املعتمد 
دوليا هو املركز وستكون هناك فحوصات 
متعددة خــال املنافسات وخارجها أيضا 
ــع االتــــحــــاد الـــدولـــي  ــاك تــنــســيــق تــــام مـ ــنـ وهـ

ملكافحة املنشطات أيضا«.
ــكـــاســـب املـــاديـــة  وشــــــدد الـــحـــمـــد عـــلـــى أن املـ
ــبـــاشـــرة أو غــيــر  لــلــبــطــولــة كـــبـــيـــرة ســــــواء مـ
مباشرة وأوضح: »في هذه االحداث الكبيرة 
ال تــقــاس املــكــاســب بــالــنــاحــيــة املــالــيــة فقط، 
ــقـــافـــة شــعــب  فـــاملـــكـــســـب األكــــبــــر هــــو نـــشـــر ثـ
وتــاريــخ أمـــة للعالم واملــســاهــمــة فــي تاحم 
الــــذي ستجنيه  الــشــعــوب مـــؤكـــدا أن اإلرث 
قطر من البطولة هو تعزيز إيمان األجيال 
القادمة بقدرة قطر الكبيرة على استضافة 
األحــــداث الــريــاضــيــة الــكــبــيــرة. وبــعــد انتهاء 
البطولة، تكون هناك موجة جديدة لخروج 
أبــطــال والعــبــني جــدد فــي املستقبل بألعاب 
الــقــوى، كــمــا أن األجــهــزة الــجــديــدة ستكون 

متاحة بعد ذلك لألندية ولاتحاد أيضا«.

أكد دحالن الحمد رئيس االتحاد األسيوي أللعاب القوى النائب الثاني لرئيس االتحاد الدولي للقوى ومدير عام اللجنة املنظمة لبطولة العالم القادمة )الدوحة 2019( عن 
جاهزية قطر الستضافة البطولة بفضل التنسيق الكامل بني اللجنة املنظمة واالتحاد الدولي حيث تسير األمور على أكمل وجه كما خطط لها سابقا، وقال الحمد، في 
مقابلة خاصة مع وكالة األنباء األملانية )د.ب.أ(، إن قطر في مرحلة وضع اللمسات األخيرة على استعدادات استضافة البطولة وأن املنشآت التي تستضيف هذا الحدث 

الكبير جميعها جاهزة بداية من استاد خليفة وإضافة لكورنيش الدوحة الذي سيكون محط األنظار في ظل التركيز على سباقات الطريق التي ستقام ليال ألول مرة في 
تاريخ بطوالت العالم. 

وأشار إلى أن الكورنيش أصبح في الفترة األخيرة بمثابة ورشة عمل على مدار الساعة وجرى التنسيق مع وسائل اإلعالم والتلفزيون بشأن تركيب الكاميرات الخاصة بنقل 
هذا السباق على الهواء مباشرة لتكون كل االستعدادات على ما يرام قبل فترة جيدة من بدء البطولة التي تقام للمرة األولى في منطقة الشرق األوسط. وتوقع الحمد أن 

يكون الحضور الجماهيري ملفتا على الكورنيش كون هذا الحدث يقام ألول مرة بهذا الحجم وسيجذب الكثير من املتابعني. 

الدوحة - 

3100 رياضي مشارك 
في البطولة إلى اآلن.. 

والعدد النهائي مع غلق 
باب التسجيل
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االنتصار الثاني على التوالي

األهلي يتخطى الخور بثالثية

حقق األهلي انتصاره الثاني على التوالي في الدوري 
القطري لكرة القدم )دوري نجوم QNB(، بعد فوزه على 
الخور بنتيجة )3 - 2( في املباراة التي جمعتهما أمس 
الثالثة للمسابقة،  على استاد الجنوب، ضمن الجولة 
ســجــل أهــــداف املـــبـــاراة ابــراهــيــم امــــادا فــي الــدقــيــقــة 32، 
وأحــمــد حـــمـــوذان فــي الــدقــيــقــة 76 لــلــخــور، فيما سجل 
الــزهــر فــي الدقيقة 58 )مــن ركــلــة جـــزاء(،  لألهلي نبيل 
وابيل ماثيوس في الدقيقة 66، وهيرنان كونزاليز في 
ــزاء(. وبــهــذه النتيجة، حصد  الدقيقة 90 )مــن ركــلــة جــ
األهلي 3 نقاط هامة رفعت رصيده لـ6 نقاط جمعها من 
انتصارين وخسارة، فيما تجمد رصيد الخور عند 4 

النقاط من فوز وتعادل وهزيمة.
الــعــربــي بنتيجة )3 -1( في  أمــــام  وكــــان األهــلــي خــســر 
الجولة االولــى، ثم تغلب على السيلية بثالثية نظيفة 
أمــا الخور فقد تعادل مع  لــلــدوري،  الثانية  في الجولة 
ــاز في  ــــى بــهــدف ملــثــلــه، ثـــم فـ الــســيــلــيــة فـــي الــجــولــة االولـ

الجولة الثانية على أم صالل بهدف دون رد.
وجاءت مباراة الخور واألهلي قوية ومثيرة، حيث قدم 
الفريقان اداء جيدا وسعى كالهما الى افتتاح النتيجة 
مـــن خـــالل الــهــجــمــات املــتــبــادلــة مـــن الــجــانــبــن، وتمكن 
الخور من الوصول لشباك منافسه لينهي الشوط األول 
متقدما بــهــدف دون مــقــابــل، وفـــي الــشــوط الــثــانــي قــدم 
األهلي مردودا قويا وحصل على ركلتي جزاء وسجل 3 
أهداف فيما أضاف الخور هدفه الثاني لتنتهي املباراة 
بفوز األهلي بثالثة أهــداف لهدفن. وشهدت انطالقة 
ــبـــاراة فــتــرات جــس نــبــض مــن الــجــانــبــن ثــم انحصر  املـ
اللعب لفترة في وســط امللعب، وكــاد االهلي أن يسجل 
الــهــدف األول فــي الدقيقة 17 بعد هجمة قوية أنهاها 
العــبــه ابــيــل مــاثــيــوس بــتــســديــدة رأســيــة افــتــقــدت للدقة 
الــخــور. وتواصلت املحاوالت  والتركيز لتعتلي مرمى 
مـــن جــانــب األهـــلـــي ســعــيــا الفــتــتــاح الــنــتــيــجــة وشــهــدت 
الدقيقة 21 تسديدة قوية من هيرنان كونزاليز اعتلت 
مرمى الخور. في املقابل، حاول الخور بدوره الوصول 
لشباك منافسه وقــاد العديد من املحاوالت الهجومية 

ابرزها في الدقيقة 24 بعد توغل العبه عبدالله ناصر 
وســدد كــرة قوية نجح حــارس مرمى االهــلــي افانيلدو 
رودريجوس في ابعادها..وفي الدقيقة 26 أهدر واجنر 
فــيــريــرا العـــب الــخــور فــرصــة هـــدف بــعــد تــســديــدة قوية 
مــن ركلة حــرة مباشرة نجح حــارس مرمى األهــلــي في 
التصدي لها. ومع الضغط املتواصل من جانب الخور 
الــدقــيــقــة 32 عــن طريق  افــتــتــاح النتيجة فــي  تمكن مــن 
العــبــه ابــراهــيــم امــــادا مــن تــســديــدة قــويــة مــن منتصف 
املــلــعــب غــالــطــت حـــارس مــرمــى األهــلــي، معلنا عــن أول 
الــخــور. وحـــاول األهــلــي تعديل النتيجة  أهـــداف فريقه 
في الدقائق املتبقية من الشوط األول لكن دون جدوى 

لينتهي الشوط بتقدم الخور بهدف دون رد.
ومــع انطالق الشوط الثاني، دخــل العبو األهلي بقوة 
وضغطوا على دفاع الخور بحثا عن تعديل النتيجة، 
وكاد ماجد محمد العب الخور أن يباغت حارس مرمى 
االهلي بعد تلقيه كرة عرضية من عبدالرحمن مصطفى 
لكن تسديدته مرت بجوار املرمى. وشهدت الدقيقة 58 
حصول االهلي على ركلة جزاء نجح في تنفيذها نبيل 
الزهر ليعادل النتيجة لفريقه. وكاد األهلي أن يضيف 
الهدف الثاني في الدقيقة 61 من كرة عرضية من نبيل 
الزهر تلقاها هيرنان كونزاليز لكن تسديدته اصطمت 
بالعارضة ثــم نجح حــارس مرمى الــخــور رجــب حمزه 

من التصدي لها.
ــلـــي وســعــيــهــم  ــام الــضــغــط املـــتـــواصـــل لــالعــبــي االهـ ــ وأمــ
لتأكيد تفوقهم، تمكن ابيل ماثيوس من اضافة الهدف 
الــثــانــي فــي الــدقــيــقــة 66 لــألهــلــي مــن لقطة فنية رائــعــة. 
وأثار الهدف الثاني حفيظة العبي الخور الذين سعوا 
لتعديل النتيجة ونــجــحــوا فــي تحقيق مبتغاهم في 
الــدقــيــقــة 76 بــواســطــة أحــمــد حـــمـــوذان، بــعــد تلقيه كــرة 
عرضية من عبدالله ناصر أسكنها شباك األهلي. ولم 
ــذا الـــهـــدف العــبــي األهـــلـــي عـــن مــواصــلــة بحثهم  يــثــن هـ
الــشــبــاك، حيث حصل االهــلــي على ركــلــة جــزاء  ملعانقة 
في الدقيقة 90 نفذها هيرنان كونزاليز بنجاح ليهدي 
الــتــقــدم لفريقه مــن جــديــد. ورغـــم إضــافــة حــكــم املــبــاراة 
نايف محمد القادري لـ4 دقائق كوقت بدل ضائع انتهى 

اللقاء بفوز األهلي على الخور بنتيجة )3 -2(.

¶ من مباراة االهلي والخور                           )تصوير أنور سادات(

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

منتخب الطائرة يخسر أمام نظيره 
األسترالي ببطولة آسيا

أمــام نظيره األسترالي بثالثة  القطري  املنتخب  خسر 
أشــواط مقابل شوطني، في مستهل مــشــواره ببطولة 
إيــران  التي تستضيفها  للرجال  الطائرة  للكرة  آسيا 
حتى يوم 21 من الشهر الجاري، وجاءت نتيجة أشواط 
املباراة كالتالي )23-25، و21-25، و25-23، و25- 18، 
املنتخب  املنتخب األســتــرالــي. وقــدم  لفائدة  و15-10( 
القطري للكرة الطائرة رجال مباراة أكثر من رائعة أمام 
نظيره االسترالي وكانت قوية ومثيرة للغاية، وشهدت 
ندية كبيرة من املنتخبني، حيث كان تبادل النقاط نقطة 
بنقطة هو السمة الغالبة على أغلب فترات اللقاء، وكان 
بامكان منتخبنا أن يخرج فائزا من هذه املباراة خاصة 
أن الــفــارق وصــل فــي بعض االحــيــان إلــى 6 و7 نقاط 
التركيز وراتــكــاب  الــحــظ وغــيــاب  لصالحه، لكن ســوء 

بعض االخطاء كلها عوامل ادت للخسارة.
وســيــواجــه املــنــتــخــب الــقــطــري الــيــوم نــظــيــره اإليـــرانـــي، 
الــلــقــاء تحت شــعــار البــديــل عن  ويــدخــل منتخب قطر 
التأهل  املنافسة على  آماله في  الفوز حتى يبقى على 
الثاني. وأكــد األرجنتيني كاميلو سوتو مدرب  للدور 
أمـــام استراليا كــانــت صعبة  املــبــاراة  أن  منتخب قطر 
الــطــرفــني قــبــل بــدايــة  للغاية وهـــو مــا كـــان متوقعا مــن 

اللقاء.
وقـــال ســوتــو فــي تصريح صحفي أمـــس: »فــي بعض 
ــات املـــبـــاراة لــم يــكــن مــســتــوى الــلــعــب عــالــيــا بسبب  أوقــ
ارتكبنا  املنتخبني، ونحن  وجــود ضغوط على العبي 
الشوطني األول والــثــانــي، واستغلها جيدا  اخــطــاء فــي 
املنتخب االسترالي وكسبهما، ولكن حدث العكس في 
الشوط الثاني وارتكبت أستراليا أخطاء كثيرة سمحت 
أنه  الــى  للقاء والــفــوز بالشوطني، مشيرا  بــالــعــودة  لنا 

في مثل هذه املباريات الحاسمة فالفريق الذي يرتكب 
ــل يــكــســب الـــلـــقـــاء«. وحــــول ســـر الــتــفــوق في  أخـــطـــاء أقـ
الشوطني الثالث والرابع قال املدرب إن االستقبال الجيد 
اللعب  للكرات وتنظيم حائط الصد والتوزيع وتنويع 
كلها امـــور ســاهــمــت فــي ظــهــورنــا بــهــذا املــســتــوى في 
أن  الى  الثالث والرابع والفوز بهما،.. مشيرا  الشوطني 
األدعــم وضع املنتخب االسترالي تحت الضغط خالل 
هذين الشوطني. وعن ضياع الفوز في الشوط الخامس 
قال إنه كان هناك اخطاء من حائط الصد، وقال:»البد 
ــني املــقــبــلــتــني أمــــــام ايـــــران  ــاراتــ ــبــ ــي املــ ــتــفــكــيــر فــ ــن ال مــ

وسريالنكا، ونفكر كيف سنلعب ونحسن ادائنا«.
وأكد ان مباراة ايران ستكون صعبة للغاية، ولكنه شدد 
على أن الفريق سيبذل قصارى جهده من اجل الخروج 
املنتخب  اداء  ايجابية، معربا عــن رضــاه عــن  بنتيجة 

القطري اليوم أمام استراليا.

منتخب المصارعة يشارك في 
بطولة العالم بكازاخستان

ــادرت بــعــثــة املــنــتــخــب الـــقـــطـــري لــلــمــصــارعــة  ــ غــ
لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة الـــعـــالـــم بــكــازاخــســتــان 
ــتــــى 22 ســبــتــمــبــر  ــن 14 حــ ــ الــــفــــتــــرة مــ خـــــــالل 
الـــــجـــــاري، ويـــســـعـــى املـــتـــنـــافـــســـون خـــــالل هـــذه 
بــاملــيــدالــيــات، إضــافــة إلى  املنافسات للتتويج 
ضــمــان الــتــأهــل لــلــمــشــاركــة فـــي دورة األلــعــاب 
األوملــبــيــة الصيفية »طــوكــيــو 2020«. ويتكون 
املــدرب  الــقــطــري للمصارعة مــن  وفــد املنتخب 
هارسينا مــافــيــرســان والــالعــبــن عبدالرحمن 

إبراهيم وبخيت بدر.
ويسعى املنتخب للمصارعة خــالل املشاركة 
في هذه البطولة للصعود إلى منصة التتويج 
بــاعــتــبــارهــا بــوابــة الــتــأهــل ملــنــافــســات أوملــبــيــاد 
ــارك املـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري  ــ ــشـ ــ طـــــوكـــــيـــــو2020، ويـ
إبــراهــيــم وزن  اثــنــن هــم عبدالرحمن  بالعبن 

»70 كلج« في املصارعة الحرة وبخيت شريف 
بــدر وزن »77 كــلــج« فــي املــصــارعــة الرومانية. 
وأكـــد يــوســف الــكــاظــم رئــيــس االتــحــاد القطري 
لــلــمــالكــمــة واملـــصـــارعـــة أن املــنــتــخــب الــقــطــري 
ــم االســـتـــعـــداد لــخــوض مــنــافــســات الــبــطــولــة،  أتـ
ويسعى العبونا للتتويج بامليداليات والتأهل 

ألوملبياد »طوكيو 2020«.
بـــــــــــدوره، أكـــــــد خــــالــــد املــــســــيــــفــــري أمـــــــن الـــســـر 
الـــعـــام بــاالتــحــاد أن العــبــي املــنــتــخــب الــقــطــري 
ــعـــدوا جـــيـــدا لــلــمــشــاركــة في  ــتـ لــلــمــصــارعــة اسـ
مـــنـــافـــســـات الـــبـــطـــولـــة وأنــــــه ال يــمــكــن الــتــنــبــؤ 
بــالــنــتــائــج فــي هـــذه املــرحــلــة.. مــشــيــرا إلـــى قــوة 
العديد من املنتخبات املشاركة التي بإمكانها 
تحقيق نتائج مشرفة خالل منافسات بطولة 
الــعــالــم.. معربا عــن أمله فــي أن يتوج العبونا 
لــدورة األلــعــاب األوملبية  بامليداليات والتأهل 

الصيفية »طوكيو 2020«.

4 أخطاء لتقنية حكم الفيديو 
بالدوري اإلنجليزي

ــيــــس رابــــطــــة الـــحـــكـــام  ــايــــك رايــــلــــي رئــ قــــــال مــ
املحترفني في انجلترا إن اللجوء لتقنية حكم 
الــفــيــديــو املــســاعــد لـــم تــمــنــع مـــن اتـــخـــاذ أربـــع 
قــرارات خاطئة في مباراة الــدوري االنجليزي 
ــم، وأضــــاف  املـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم هــــذا املــــوســ
التي تشرف على  الرابطة  يــرأس  الــذي  رايلي، 
الفيديو فــي إنجلترا، ان  تطبيق تقنية حكم 
للرياضة« لكنه  التقنية مثلت »قيمة مضافة 
اســتــطــرد قــائــال إن هــنــاك وقـــائـــع كـــان يجب 
قــــراره. وتابع  الــتــراجــع عــن  الحكم  فيها على 
التلفزيونية  رايــلــي ملحطة سكاي سبورتس 
»إذا مــا نــظــرت فــي مــبــاريــات الــجــوالت األربــع 
الــتــي أقــيــمــت، تــم فحص 227 واقــعــة. مــن بني 
ــرارات. نعتقد  ــ تــلــك الــوقــائــع تــم تغيير ســتــة قـ
أنه كان يجب تغيير 10 قــرارات في املجمل.. 
الــذي يمكن  هــذا يعطيك مقياسا على املجال 

لتقنية حكم الفيديو املساعد أن تقدم فيه يد 
العون وأن تضيف قيمة للمباراة لكنها تؤكد 
أيضا على أن األمر يتوقف على إدارة الحكام 
الــدوري املمتاز من أرض امللعب في  ملباريات 

نهاية املطاف«.
الــفــيــديــو املساعد  وتــنــص قــواعــد تقنية حــكــم 
على أن التقنية يجب أن تستخدم فقط لتغيير 
اللقاء خطأ واضحا  ارتكب حكم  إذا ما  قــرار 
وجليا. وأوضح رايلي أن التقنية كانت يجب أن 
تستخدم ملنح مانشستر سيتي حامل اللقب 
انتصاره 3-1 على بورنموث  ركلة جــزاء في 
ومنح ركلة جزاء لوست هام يونايتد في الفوز 
2-صــفــر عــلــى أرضـــه عــلــى نــوريــتــش سيتي. 
وأضــاف أن هــدف فابيان شير مع نيوكاسل 
يونايتد في التعادل 1-1 مع واتفورد كان يجب 
يــد قبلها بينما  احــتــســابــه بسبب ملــســة  عـــدم 
كان يجب طرد يوري تيلمانس العب ليستر 

سيتي خالل فوز فريقه 3-1 على بورنموث.

طهران - قنا

لندن - رويترز

بخماسية في مرمى أم صالل

العربي يعتلي قمة الدوري القطري

اعتلى فريق العربي صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري 
الــقــطــري لــكــرة الــقــدم مــؤقــتــا، بــعــد فـــوزه الكبير عــلــى أم 
صالل )5-1( في املباراة التي جرت بينهما مساء أمس 
الــريــاضــي«،  على ستاد »جــاســم بــن حمد: بــنــادي السد 
الثالثة من املسابقة. وسجل  في افتتاح مباريات الجولة 
الــنــيــل، واآليــســلــنــدي آرون جــونــارســون،  محمد صـــالح 
الحرباوي وألملاني ميشيل السوجا،  والتونسي حمدي 
ــادل الــرحــيــلــي مـــدافـــع أم صــــالل خــطــأ في  ــ واملـــغـــربـــي عـ
مرماه في الدقائق )41، 45، 49، 55، 65( أهداف العربي، 
أم  الدقيقة )25( هــدف  واإليـــفـــواري يانيك ساجبو فــي 
صالل. ورفع العربي بهذا الفوز رصيده إلى سبع نقاط 
وتــصــدر جـــدول املــســابــقــة بــفــارق نقطة عــن الــســد الــذي 
تــأجــلــت مــبــاراتــه فــي هـــذه الــجــولــة مــع السيلية إلـــى يــوم 
ارتباطه بمواجهة  الــجــاري، وذلــك بسبب  الشهر  24 من 
النصر السعودي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 
املقررة اإلثنني املقبل على ملعب جاسم بن حمد بنادي 
السد. وجاء الشوط األول من مباراة العربي وأم صالل 
ســريــعــا وقــويــا مــن جــانــب الــفــريــقــني فــي ظــل املــحــاوالت 
املتبادلة لخطف هدف مبكر، وهو ما كاد أن  الهجومية 
يحققه الــعــربــي مــن هجمة ســريــعــة مــن الــجــانــب األيــمــن 
قادها مصعب محمد ومــرر عرضية جميلة استقبلها 
الــحــربــاوي بمهارة وســددهــا مباشرة  التونسي حمدي 
لتصطدم الكرة بالقائم األول وتتحول لضربة مرمي ألم 
الدقيقة )10(. ورد أم صالل بهجمة منظمة  صالل في 
من الجانب األيمن بقيادة اإليفواري يانيك ساجبو الذي 
لعب عرضية خطيرة تصدى لها جوميس جريجوري 
الكرة لإليفواري ساجبو  أن تعود  العربي، قبل  حــارس 
من جديد، ولكنه ســدد هــذه املــرة في الدفاع في الدقيقة 
)15(. وأهدر الحروباي فرصة محققة لوضع العربي في 
الجانب األيمن وسدد  املقدمة، بعدما انفرد باملرمي من 

قــويــة ولــكــن يــزن نعيم حـــارس أم صــالل تــصــدى للكرة 
ببراعة في الدقيقة )20(، في املقابل لم يفوت أم صالل 
الفرصة وتقدم بهدف جميل بعدما مر مراد ناجي من 
الجانب األيمن ومــرر عرضية جميلة قابلها اإليفواري 
الــيــســرى ملــرمــي العربي  الـــزاويـــة  ســاجــبــو قــويــة سكنت 

)25(. وزادت إثارة املباراة بعد هدف أم صالل.
العربي ونظم هجمات مرتدة  اندفاع  واستغل أم صالل 
ــان بــعــدمــا عمر  ــادت أن تــســفــر عـــن هــــدف ثــ ــ ســريــعــة كـ
الجانب األيسر ومــرر عرضية متقنة هيأها  يحيى من 
اإليــــفــــواري ســاجــبــو بــمــهــارة لــزمــيــلــة الـــســـوري محمود 
املواس الذي سدد مباشرة كرة قوية اصطدمت في القائم 
األيمن وارتدت ليشتتها دفاع العربي في الدقيقة )36(. 
وفي الدقائق الخمس األخيرة من الشوط انتفض العربي، 
حــيــث أدرك هــــدف الـــتـــعـــادل مـــن هــجــمــة مــنــظــمــة قــادهــا 
يــوســف عــبــدالــرازق مــن الــجــانــب األيــمــن ومـــرر عرضية 
النيل برأسه قوية لتسكن  متقنة قابلها محمد صــالح 
الزاوية اليمني ملرمي أم صالل في الدقيقة )41(، ثم تمكن 
العربي من إضافة هدف التقدم من ركنية نفذها يوسف 
عبدالرازق وقابلها اآليسلندي آرون جونارسون برأسه 
جميلة على يسار يزن نعيم حارس أم صالل في الدقيقة 
الــثــانــي  بـــدايـــة  ــاءت  الـــشـــوط األول جــ ــرار  )45(. وعــلــى غــ
للتعادل والعربي  أم صــالل  سريعة، فــي ظــل مــحــاوالت 
لتعزيز تقدمه بهدف ثالث، وهو ما تحقق بعد عرضية 
هيأها محمد صالل النيل برأسه للحرباوي الذي استغل 
الحارس  املدافعني وســدد قوية على يمني  خطا تمركز 

يزن نعيم مسجال الهدف الثالث )49(.
ارتباك وغياب تام  العربي هدفا رابعا في ظل  وأضــاف 
من دفــاع أم صــالل، وتواصل ارتباك دفــاع أم صالل مع 
الهدف الخامس للعربي، والذي جاء من عرضية جميلة 
من الجانب األيمن لعبها مصعب محمد وحولها املغربي 
أم صــالل خطأ في مرمي فريقه  الرحيلي مدافع  عــادل 

في الدقيقة )65(.

الدوحة - قنا
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تحاول قرية فلبينية التصدي آلفة النفايات البالستيكية 
بعرضها األرز على السكان مقابل قمامتهم، ويمكن لسكان 
قرية بايانان الواقعة خارج العاصمة مانيال الحصول على 
كيلوجرام من األرز، السلعة الغذائية الرئيسية في الفلبني، 
مقابل كل كيلوجرامني من النفايات البالستيكية، التي يتم 
تسليمها للحكومة للتخلص منها بالطريقة السليمة أو 

إلعادة تدويرها.

وقالت فيرونيكا دولوريكو، وهي داعمة للبرنامج عمرها 
49 عاما، لرويترز »وزنت 14 كيلوجراما من املخلفات، لذلك 
حصلت على سبعة كيلوجرامات مــن األرز. هــذه مساعدة 
كــبــيــرة لــنــا أن نــحــصــل عــلــى كــيــلــوجــرام مـــن األرز يــومــيــا«. 
وأضافت »أشعر أن البيئة املحيطة بنا قــذرة حقا. لو كان 
املـــواد البالستيكية على  باستطاعتي لكنت انتشلت كــل 

طول الطريق عندما أسير في الخارج«.

الدهون تصيب الدماغ باالضطرابصحيفة القيــادة والريــادة

أرقام وحقائق

اكتشف علماء فلك بريطانيون 
الغالف  األولــى مياهًا في  للمرة 
الجوي لكوكب أطلقوا عليه اسم 
»كيه2 -18بي« يدور في منطقة 
يمكن العيش بها وقابلة للحياة 
قــائــدة  خــــارج األرض، وذكـــــرت 
فـــريـــق الـــبـــحـــث، الــبــروفــيــســورة 
جــيــوفــانــا تــيــنــيــتــي فـــي جــامــعــة 
إنها  لندن  يونيفرستي كوليدج 
املــرة األولــى التي نكتشف فيها 
املنطقة  مياهًا على كــوكــب فــي 
الــعــيــش فيها حــول  الــتــي يمكن 
ــة حـــرارتـــه متمشية  ــ نــجــم درجـ
إلــى أن  مع وجــود حياة، منوهة 
هذا االكتشاف مذهل، فاملنطقة 
التي يمكن أن تكون مأهولة هي 
املــنــطــقــة املــحــيــطــة بــنــجــم والــتــي 
ــرارة  ــحــ ــ تــســمــح فــيــهــا درجــــــة ال
بــوجــود املــيــاه فــي حــالــة سائلة 

على سطح أي كوكب.
ــح أنــجــلــيــوس تــســاريــاس  وأوضــ
ــق الـــبـــحـــث أن  ــريــ ــي فــ ــ عـــضـــو فـ
ــذا االكـــتـــشـــاف يــتــطــلــب بحث  هــ
ملــئــات من  الكيميائي  الــتــركــيــب 
الــكــواكــب األخـــرى وفــهــم طريقة 
تــكــويــنــهــا وتـــطـــورهـــا، وكــــل ما 
أن  نأمله أن نجد كواكب يمكن 
تــوجــد عــلــيــهــا حـــيـــاة، فـــاألمـــر ال 
الكواكب  يتعلق بعدد قليل من 
األخــرى في املجرة ولكن املئات 
ــلـــى أن رؤيــــة  ــا، مــــؤكــــدًا عـ ــهـ ــنـ مـ
ــال الـــجـــوي  ــ ــجـ ــ ــي املـ ــ الــــــغــــــازات فـ
لــلــكــوكــب الــتــي يــمــكــن إنــتــاجــهــا 
فــقــط عـــن طـــريـــق كــائــنــات حية 
والعثور على حياة فيها بأبسط 
ــرا هــائــال  ــ ــا ســيــكــون أمـ ــورهـ صـ
ــي مـــســـار  ــ ــثـــل تـــغـــيـــرًا فـ ــمـ ــيـ وسـ

البشرية.
ــراء فــي  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــمــــكــــن فــــريــــق الـ وتــ
الــجــامــعــة مــن الــتــوصــل إلـــى هــذا 
االكتشاف عن طريق تليسكوب 
هابل الفضائي بني عامي 2016 
املـــواد  بــعــض  ــددوا  ــ و2017، وحـ
الكوكب  ــواء  أجــ الكيميائية فــي 
التغيير في  ــة  عــن طــريــق دراســ
ــاء دوران  ــ ــنـ ــ أثـ ــنــــجــــوم  ــ ال ضــــــوء 
النجوم حــول شموسها، حيث 
الــذي يصل عبر  يتغير الضوء 
الــكــوكــب بسبب تركيبة  ــواء  أجــ
ــــالف الـــــجـــــوي، إلــــــى جـــانـــب  ــغـ ــ الـ
تطوير خــوارزمــيــات يمكن عن 
ــتــــوصــــل لــلــتــركــيــب  ــ طـــريـــقـــهـــا ال
الـــكـــيـــمـــيـــائـــي لـــلـــغـــالف الـــجـــوي 
التي يمكن أن تصلح  للكواكب 

لوجود حياة.

الــقــرن  نقلت تــنــزانــيــا تسعة مــن وحــيــد 
الــنــادر مــن جنوب أفريقيا إلى  األســـود 
الــوطــنــي جــوا في  متنزه سيرينجيتي 
إطار جهود لزيادة األعداد التي تملكها 
ــقــــراض،  ــاالنــ ــذا الــــنــــوع املــــهــــدد بــ ــ مــــن هــ
وتــســبــب شــيــوع الــصــيــد الــجــائــر خــالل 
الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات مــن الــقــرن 
املاضي في سيرينجيتي في انخفاض 
حاد في أعــداد وحيد القرن األســود في 
تنزانيا وموطنه األصلي شرق أفريقيا. 
ــر ســـيـــريـــنـــجـــيـــتـــي بــســهــولــهــا  ــهـ ــتـ وتـــشـ
ــثـــر مــقــاصــد  الـــشـــاســـعـــة وبـــأنـــهـــا مــــن أكـ
هـــجـــرة الـــحـــيـــوانـــات الــبــريــة جـــمـــاال في 

أفريقيا.
ــارة الـــعـــاملـــيـــة  ــجــ ــتــ وقـــــــــدرت مــــعــــاهــــدة الــ
ــبــــات الـــبـــري  ــنــ ــيــــوان والــ ألصــــنــــاف الــــحــ
ــقـــراض )ســـايـــتـــس( الــعــدد  املـــهـــدد بـــاإلنـ
املــتــبــقــي مـــن وحــيــد الـــقـــرن األســـــود في 
بـــأنـــه 133 حــيــوانــا  فـــي 2015  تــنــزانــيــا 
ــقـــط. ويـــســـتـــهـــدف الــــصــــيــــادون وحــيــد  فـ
الــقــرن بــســبــب قــرنــه املــطــلــوب فــي آسيا 
لـــه خــصــائــص عــالجــيــة.  إذ يــعــتــقــد أن 
وقــال قنسطنطني كنياسو نائب وزير 
املـــــوارد الطبيعية والــســيــاحــة »يتسق 
وصــول تسعة من وحيد القرن األسود 
مع خطط الحكومة للحفاظ على النوع 
ــــادة األعــــــــــــداد... فــي  ــزيـ ــ ــي تـــهـــدف لـ ــتــ والــ

موطنه الطبيعي«.

أعلن باحثون بريطانيون عن تطوير 
فحص دم جديد وبسيط، للكشف عن 
وجـــود ســرطــان الــبــروســتــاتــا بكفاءة 
ودقة، وأجرى البحث الجديد باحثون 
بجامعة كوين ماري بلندن، ونشروا 
نتائج أبحاثهم، في العدد األخير من 
دورية )Journal of Urology( العلمية، 
مـــوضـــحـــني أن الـــكـــشـــف عــــن ســـرطـــان 
ــا  ــهـ ــر بــــمــــراحــــل أولـ ــمـ الـــبـــروســـتـــاتـــا يـ
فحص اختبار مستضد البروستاتا 
اكــتــشــاف مستوى عال  )PSA( وعــنــد 
مــن هـــذا املــســتــضــد فــي الــــدم، يخضع 
املـــريـــض لــخــزعــة نــســيــجــيــة مـــن غــدة 
ــة  ــابــ ــتــــشــــاف اإلصــ ــا، الكــ ــاتــ ــتــ ــبــــروســ الــ
بــســرطــان الــبــروســتــاتــا، وهـــي عملية 
ــــض لـــخـــطـــر  ــ ــريـ ــ ــ ــــرض املـ ــ ــعـ ــ ــ ــة وتـ ــ ــؤملــ ــ مــ
كبير مــن حـــدوث نــزيــف وعـــدوى مما 
ــا الــبــاحــثــني إلـــى تــطــويــر الفحص  دعـ
الــــجــــديــــد والـــــــــذي يـــمـــكـــن أن يــســاعــد 
الـــرجـــال عــلــى تــجــنــب الـــخـــزعـــات غير 
الــــضــــروريــــة والــتــشــخــيــص الــخــاطــئ 
لسرطان البروستاتا، مقارنة بطرق 
الــتــشــخــيــص الــتــقــلــيــديــة، كــمــا يكشف 
ــا  االخــــــتــــــبــــــار الـــــجـــــديـــــد عــــــن الــــخــــاليــ
الــســرطــانــيــة املــبــكــرة، أو خــاليــا الـــورم 
املــنــتــشــرة الــتــي تــركــت الــــورم األصــلــي 
ودخلت مجرى الدم قبل االنتشار في 

جميع أنحاء الجسم.
وأوضــح الباحثون أن هــذا يأتي ذلك 
عـــن طـــريـــق قـــيـــاس خـــاليـــا الــســرطــان 
الحية في دم املريض، بدال من بروتني 
الــذي قد يكون  مستضد البروستاتا 
موجودا في الدم ألسباب أخرى غير 

السرطان.

يستخدم ُمدلك مصري النار لتخفيف ألم عضالت رواد مركزه لالستجمام 
في محافظة الغربية بدلتا النيل، ويطبق عبد الرحيم سعيد )35 عاما( 
عرف باسم )املنشفة النارية( تبدأ بتدليك عادي 

ُ
تقنية فرعونية قديمة ت

الــدورة الدموية وتخفيف األلم في  ثم يستخدم زيتا وبابونج، لتنشيط 
املناطق املستهدفة. بعد ذلك يأتي دور الحرارة، بحيث يضع سعيد عدة 
خرى عازلة على ظهر العميل. وبعدها يضع 

ُ
طبقات من املناشف ومواد أ

في األعلى منشفة يصب عليها الكحول ثم يشعل فيها النار.
ويترك املنشفة مشتعلة لنحو دقيقة قبل أن يطفئ النار بمنشفة أخرى 
مبللة باملاء. وقال سعيد »هو نوع من أنواع التدليك، هو اسمه التدليك 
الـــنـــاري، هـــو يـــنـــدرج تــحــت قــائــمــه الــتــدلــيــك، الــتــدلــيــك أو املـــســـاج بمعنى 
االحــتــكــاك. أنـــا بــاتــصــل مــع الــجــســم الــبــشــري أو بــاتــصــل اتــصــال رســمــي، 

اتــصــال وثــيــق، بيني وبــني الجسم وبــني اإلنــســان اللي معايا«. ويوضح 
الــرطــوبــة مــن الجسم. ويشير سعيد إلى  سعيد أن هــذه التقنية تمتص 
أنــه ال يمكنه استخدامها  وجــود مــحــظــورات مــع هــذه التقنية، موضحا 
مع من يعانون من ارتفاع ضغط الــدم أو الفشل الكلوي أو الهيموفيليا 

)سيولة الدم(.
وقال »هناك محظورات دائما ما ننبه منها. طبعا بنقدر إن إحنا ناخذ 
فكرة عــن الحالة املرضية عــن الشخص اللي جــاي لنا. بنسأل األول عن 
حالته الصحية لو حيتناسب معه إن إحنا بنشتغل حنشتغل، ال يتناسب 
له حسب دراستنا فال نقوم له بهذه الطريقة من العالج«. وأضاف سعيد 
أنه تدرب على يد خبير في تقنية املنشفة النارية في املغرب وحصل على 

العديد من الشهادات في مجال التدليك من معاهد في مصر.

اقــتــراح بمشروع قانون تقدم به نائب في مجلس  أثــار 
)الــبــرملــان( الكويتي لحماية القيم والــــذوق العام  األمـــة 
يــلــزم املــخــالــفــني ومـــن بينهم مــن يــظــهــرون فــي األمــاكــن 
العامة بمالبس النوم )بيجامة( بدفع غرامة تصل إلى 
ألف دينار )نحو 3300 دوالر( جدال واسعا في الكويت 
ــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي. وطــبــقــا  ــواقـ انــعــكــس خــــالل مـ
لصحيفة القبس فــإن الــنــائــب مــاجــد املــطــيــري حــدد في 
اقتراحه 11 سلوكا باألماكن العامة تستوجب العقاب 
ملرتكبيها منها الظهور بــزي يحمل صــورا أو عبارات 
مسيئة للذوق واآلداب والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء 

والكرامة والتنقل بمالبس داخلية )بيجامة النوم(.
كما تشمل السلوكيات املستهدفة في مشروع القانون 

رفــــع صــــوت املــوســيــقــى والـــتـــعـــدي عــلــى حـــق الــغــيــر في 
الــطــوابــيــر والــخــدمــات وتــصــويــر اآلخــريــن خفية بقصد 
الـــســـخـــريـــة واملـــقـــالـــب والـــبـــصـــق وإلــــقــــاء بـــقـــايـــا الــطــعــام 
ــة مـــن نـــوافـــذ الـــســـيـــارات فـــي الـــطـــرقـــات. ويمنح  ــنـ واألدخـ
املقترح وزير الداخلية أو من ينوب عنه الحق في إصدار 
لوائح وقرارات باألفعال التي من شأنها اإلخالل بالذوق 
الــعــام واآلداب العامة على أن يتم تغليظ العقوبة في 

حال تكرار املخالفة.
القانون،  وذكر املطيري في املذكرة اإليضاحية ملشروع 
أنه يأتي »نظرا ملا شهدناه في الفترة األخيرة من انفالت 
أخالقي وظهور بعض السلبيات الدخيلة والغريبة عن 
املجتمع الكويتي.. السيما في األماكن العامة، وتشغيل 

املوسيقى بصوت مرتفع، مما يسبب اإلزعاج لآلخرين، 
ــورة عـــلـــى الـــهـــويـــة الــكــويــتــيــة  ــطــ األمــــــر الــــــذي يــشــكــل خــ
املنضبطة واملــعــروف عنها االلــتــزام األخــالقــي ومــراعــاة 

شعور اآلخرين.«
وتــصــدر وســـم )#غــرامــة_الــبــيــجــامــه_الــف_ديــنــار( موقع 
املــركــز األول، حيث اعتبر  تويتر فــي الكويت وجـــاء فــي 
غالبية املشاركني أن هذه القضية ال تمثل أهمية كبيرة 
وسط املشكالت التي تعاني منها البالد وأهمها تأخر 
التنمية والفساد واالختالسات وزحمة الطرق وتفاقم 
قــــروض املــواطــنــني. وكــتــب كــثــيــر مــن هــــؤالء ســاخــرا من 
الفكرة ومن توقيت طرحها في وقت يئن فيه املواطن من 
مشكالت أهم ال تسترعي اهتمامات النواب واملسؤولني.

ألف دينار غرامة ارتداء البيجامة في الكويت

علماء يكتشفون 
كوكبا مأهوال

نقل 9 من وحيد 
القرن األسود النادر 

إلى تنزانيا

فحص جديد للدم يتنبأ 
بسرطان البروستاتا

أعلن علماء من جامعة ييل األمريكية، أن املواد الغذائية الغنية بالدهون تساهم 
الغذائية املختلفة في  النظم  الدماغ، ودرس الخبراء تأثير  في اضطراب وظائف 
أجسام الحيوانات، واتضح من هذه الدراسة، أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون 
الحاصلة في منطقة ما تحت  االلتهابات  والكربوهيدرات، يساهم في عملية 
املهاد )الحصني( خالل ثالثة أيام قبل ظهور أولى عالمات السمنة. كما الحظ 
الخبراء تغييرا في بنية الخاليا الدبقية العصبية الصغيرة Microglia املناعية 
بــالــدهــون، يــزداد  اتــبــاع نظام غــذائــي غني  فــي الجهاز العصبي املــركــزي، فعند 
انــخــفــاض عضيات  مــثــيــرة، بسبب  الدبقية الصغيرة بــصــورة  الــخــاليــا  نــشــاط 

امليتاكوندريا في الخاليا املنتجة للطاقة. 

النار لتخفيف آالم العضالت

األرز مقابل القمامة في الفلبين

الصـالة
  الفـجـــر: 04:01

  الشروق: 05:19

  الظهـــر: 11:30

 العصـــر: 02:58

  المغرب: 05:44

  العشـاء: 07:14

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
1,492.8218.1360.3754.98

4.04213.644.52973.6895
فرنك)س(استرلينيدوالريورو

أسعار المعادن والعمالت

سعر الذهب عيار 24

ريــــــال

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

أسعار الذهب

174.69

160.13

152.85

131.02

101.90
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