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تحسن أداء قطر في مجال الرفاهية االجتماعية

ــه مــجــمــوعــة بــوســطــن  ــدرتــ أظـــهـــر تــقــريــر جـــديـــد أصــ
ــروب بـــعـــنـــوان »قــــيــــاس الـــرفـــاهـــيـــة  ــ ــ كــونــســلــتــيــنــج جـ
التنمية  تــطــويــرهــا: تقييم  االجــتــمــاعــيــة والــعــمــل عــلــى 
املــســتــدامــة فــي 2019«، تحسن مركز  االقــتــصــاديــة 
ــة قــطــر عــاملــيــا فــي الــعــديــد مــن مــحــاور الــرفــاهــيــة  ــ دول
االجــتــمــاعــيــة الـــتـــي حـــددهـــا مـــؤشـــر تــقــيــيــم الــتــنــمــيــة 
االقتصادية العاملية، حيث انتقلت قطر إلى فئة الدول 
املــتــقــدمــة فـــي الــرفــاهــيــة االجــتــمــاعــيــة بــعــدمــا احتلت 
التي  الجهود  املرتبة 30 بني 143 دولــة، وذلــك نتيجة 
بذلتها الدولة لتعزيز الرفاهية في العديد من النواحي 
االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة لسكانها، مــا أســهــم في 
تحسن مركزها في العديد من محاور الرفاهية التي 

يغطيها مؤشر تقييم التنمية االقتصادية املستدامة.
الرفاهية في  إلــى تحسن مستوى  التقرير  ــلــص 

ُ
وخ

دولـــة قطر مقارنة بنتائج عــام 2008، حيث وصف 
التقرير أداء الرفاهية العام بأنه »جيد ويشهد تحسنا 
أداء دولــة  الــدولــة. وقــد شهد  ملحوظا« على مستوى 
ــنـــي عــشــر املــاضــيــة،  ــدى الـــســـنـــوات االثـ قــطــر عــلــى مــ
الــدخــل والــعــمــالــة.  تحسنا استثنائيا عــلــى مــســتــوى 
كما شهدت في اآلونة االخيرة تحسنا ملحوظا على 
مستوى االستقرار االقتصادي وأداء البنية التحتية. 
الــرغــم مــن تحسن األداء بشكل واضـــح عبر  وعــلــى 
التقرير أن دولــة قطر  املــحــاور، فقد أظهر  العديد من 
ال يــزال لديها فرصة لتحسني مركزها عبر املحاور 
االقــتــصــادي والتعليم والبيئة،  األخـــرى كاالستقرار 
حــيــث تــتــأخــر الــدولــة عــن نــظــيــراتــهــا الــعــاملــيــة فــي هــذا 

قــال جـــواو هروتكو،  النتائج  املــجــال. وتعليقا على 
شــريــك بــمــجــمــوعــة بــوســطــن كــونــســلــتــيــنــج جـــروب 
ومشارك في إعداد التقرير: »تواجه الحكومات اليوم 
التغيرات  التعامل مــع  تحديات هائلة، بما فــي ذلــك 
التي سببها التطور التكنولوجي السريع. وستؤدي 
الفاعلة  إلــى تغيير متطلبات األطــراف  العوامل  هــذه 
ــعــام والـــخـــاص لتحقيق  الــرئــيــســيــة فــي الــقــطــاعــني ال
ــــال الـــعـــقـــد املـــقـــبـــل، حـــيـــث يــتــعــني عــلــى  الـــنـــجـــاح خـ
الحكومات التعمق بشكل خاص في دراسة وتحليل 
قــد، بما في  أيــة مشاكل  تجارب مواطنيها ملعالجة 

ذلك تحقيق املساواة االجتماعية.
من جهته قال هارولد حداد، مدير مفوض وشريك 
بــوســطــن كونسلتينج جــروب:«حــقــقــت  بمجموعة 
دولة قطر أداًء عامليا متميزًا في العديد من محاور 

التنمية االقتصادية املستدامة سواء  مؤشر تقييم 
في عام 2019 أو خال االثني عشر عاما املاضية، 
العالم.  أدائــهــا مقارنة ببقية دول  ويتجلى ذلــك فــي 
 عــلــى تـــوجـــه الـــدولـــة 

ً
ويــعــتــبــر هــــذا الــتــحــســن دلـــيـــا

املستمر نحو بناء نظام مستدام ومتطور. ورغم أن 
دولة قطر قد نجحت خال تلك الفترة في االستفادة 
من ثرواتها لتعزيز الرفاهية االجتماعية، لكننا نرى 
أنـــه يمكنها االعــتــمــاد عــلــى االســتــثــمــار الــهــائــل في 
االقــتــصــادي والبيئة  التعليم واالســتــقــرار  مــجــاالت 
الرفاهية  الــقــوي فــي مــجــال  أدائــهــا  للمحافظة على 

االجتماعية.« 
تــشــيــر الـــنـــتـــائـــج املــســتــخــلــصــة مــــن تـــقـــريـــر تــقــيــيــم 
العاملي الصادر عن  التنمية االقتصادية املستدامة 
لعام 2019  مجموعة بوسطن كونسلتينج جــروب 

إلــى وجـــود عــاقــة متينة بــني املــســاواة االجتماعية 
الدخل  والرفاهية مقارنة بالعاقة بني املساواة في 
والرفاهية. ويعتمد البحث على مؤشر تقييم التنمية 
الخاص بمجموعة بوسطن  االقتصادية املستدامة 
أداة تشخيص  يــعــد  والـــــذي  كــونــســلــتــيــنــج جـــــروب، 

شاملة لتقييم معدالت الرفاهية في الدول.

وفقًا لمؤشر تقييم التنمية االقتصادية المستدامة لـ »بوسطن كونسلتينج جروب«
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■ جانب من فعاليات واحدة الدوحة لابتكار

صاحبة السمو تجتمع برئيسة 
»مناطق« تؤكد توافر مساحات مجلس النواب األمريكي

تخزين بالمناطق اللوجستية

القبض على محتال يمارس العالج بالطب البديل

اجــتــمــعــت صــاحــبــة الــســمــو الــشــيــخــة مـــــوزا بنت 
الــتــعــلــيــم  نـــاصـــر رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــؤســســة 
فــوق الجميع ومؤسسة صلتك، بسعادة السيدة 

نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب األمريكي 
بمقر الكونغرس بالعاصمة األمريكية واشنطن. 
وتــم خــال االجــتــمــاع مناقشة عــدد مــن املواضيع 
املتعلقة بمشاريع مؤسسة التعليم فوق الجميع 

وجهود مؤسسة صلتك في املنطقة.

أكــدت شركة مناطق االقتصادية عبر حسابها على 
تــويــتــر عــن تــوافــر مــســاحــات تخزينية لــإيــجــار في 
أربعة مناطق مخصصة للتخزين، بحلول مختلفة 
تــخــدم الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة فمنها املــكــيــف واملــبــرد 
املــنــاطــق اللوجستية التي  واملــجــمــد والــجــاف. تــوفــر 
تطورها شركة مناطق العديد من املزايا االستثنائية 
للشركات في قطر، كما تمنح هــذه املناطق الحلول 
املتكاملة لتأسيس املستودعات أو ورش العمل، مع 
صاالت العرض، ومكاتب ومساكن إلقامة املوظفني. 
وتهدف كافة حلول األعمال املقدمة إلى توفير الوقت 

واملال للمستثمرين.

وافتتح العام املاضي، مناطق التخزين اللوجستية 
بمنطقة أم صــال بكلفة مشاريع مناطق التخزين 
األربعة التي افتتحت نوفمبر املاضي نحو 2.6 مليار 
ــال، وذلـــك بــعــدمــا تــم انــجــازهــا بترسية املــشــاريــع  ريــ
عــلــى أربـــعـــة مــطــوريــن مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص املــحــلــي 
خــال العام 2015، وبلغت قيمة االستثمار بمنطقة 
بوصلبة نحو 685 مليون ريــال بمساحة 517 ألف 
متر مــربــع، فيما بلغت قيمة االستثمار فــي منطقة 
بوفسيلة نحو 728 مليون ريــال بمساحة 496 ألف 
متر مربع، وقيمة االستثمار في منطقة أم شهرين 1 
نحو 615 مليون ريال بمساحة 499 ألف متر مربع، 
فيما بلغت قيمة االستثمار في منطقة أم شهرين 2 

نحو 600 مليون ريال بمساحة 500 ألف متر مربع.

نجحت إدارة البحث واملــتــابــعــة فــي القبض على 
ــد األشــــخــــاص مــــن الــجــنــســيــة الـــعـــربـــيـــة يــقــوم  أحـــ
ــالـــطـــب الــــبــــديــــل بــاملــخــالــفــة  ــة الــــعــــاج بـ ــمـــارسـ ــمـ بـ
للقانون.. وكانت اإلدارة قد رصدت أحد اإلعانات 
على وسائل التواصل االجتماعي تفيد زيارة أحد 
االشخاص للدولة بقصد العمل لحسابه الخاص 

ــبــــديــــل(، فـــتـــم الـــقـــبـــض عــلــيــه بــمــشــاركــة  )الــــطــــب الــ
املــعــنــيــني بــــــوزارة الــصــحــة الـــعـــامـــة، واحـــالـــتـــه الــى 
النيابة العامة.. وتدعو وزارة الداخلية املواطنني 
واملقيمني توخى الحيطة والحذر وعدم التجاوب 
ــع مـــثـــل هــــــذه اإلعــــــانــــــات املـــضـــلـــلـــة واملـــخـــالـــفـــة  ــ مـ
للقانون والــتــواصــل مــع الجهات األمنية للقبض 
إلــى الحاق الضرر  على مروجيها الذين يهدفون 

باملواطنني واملقيمني وسلب أموالهم.

وزيرة العدل الفرنسية 
تجتمع مع النائب العام

ــعـــــادة الـــســـيـــدة  ــمـــعـــت ســـ ــتـ اجـ
نيكول بيلوبيه، وزيرة العدل، 
حـــامـــلـــة األخــــتــــام الــفــرنــســيــة، 
ــتـــور  ــــس مــــع ســــعــــادة الـــدكـ أمــ
علي بن فطيس املــري النائب 
ــبـــان،  ــانـ الـــــعـــــام، ونــــاقــــش الـــجـ
الــتــعــاون القضائية  عـــاقـــات 
والقانونية في مجال التدريب 
ــبـــادل الــخــبــرات  الــقــضــائــي وتـ
فــي إدارة األحـــداث الرياضية 
الـــكـــبـــرى، ومــكــافــحــة الــجــرائــم 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة، وغــــيــــرهــــا مــن 
املــواضــيــع املــتــعــلــقــة بــتــدريــب 

القضاة الفرنسيني.

واشنطن - قنا:

باريس
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اختتام فعاليات واحة الدوحة لالبتكار
اختتمت مساء أمــس فعاليات »واحــة 
ــتــــي نــظــمــتــهــا  الـــــدوحـــــة لـــابـــتـــكـــار« الــ
وزارة الــثــقــافــة والــريــاضــة، عــلــى مــدى 
أسبوع بالتعاون مع منتدى التعاون 
الــــذراع الشبابية  اإلســامــي للشباب، 
ــــي، ضــمــن  ــــامـ ملــنــظــمــة الـــتـــعـــاون اإلسـ
فــعــالــيــات الــــدوحــــة عــاصــمــة الــشــبــاب 
اإلســـامـــي 2019، تــحــت شــعــار )األمـــة 
بــشــبــابــهــا(، وبـــالـــشـــراكـــة مـــن الـــنـــادي 
الـــعـــلـــمـــي الــــقــــطــــري وإشــــــــــــراف مـــركـــز 
قــطــر للفعاليات الثقافية والــتــراثــيــة. 
وتنافس في واحة الدوحة لابتكار،42 
مخترعا مــن 32 دولــة مــن دول العالم 
اإلســــامــــي فـــي املـــرحـــلـــة الــعــمــريــة من 
18 إلـــى 30 ســنــة مــن خـــال مسابقات 
ــل مــتــســابــق  ــ ــارك فـــيـــهـــا كـ ــ ــــشـ ــة يـ ــ ــرديـ ــ فـ
بابتكاره ومسابقات جماعية لتنمية 
ــدرات الــشــبــاب املــشــاركــني  ــ مـــواهـــب وقــ
ــار  ــكــ ــتــ فـــــي مـــــجـــــاالت االخــــــتــــــراع واالبــ
لــجــنــة تحكيم  والــتــصــنــيــع. وأعـــلـــنـــت 
املسابقة برئاسة السويسري ديفيد 
تاجي فاروقي، خال الحفل الختامي 

نتائج املسابقات الفردية، مع توزيع 
املـــيـــدالـــيـــات عــلــيــهــم وتـــكـــريـــم الــفــنــيــني 
ــي تــنــفــيــذ  ــ ــرق فـ ــ ــفـ ــ ــدوا الـ ــ ــاعــ ــ ــن ســ ــ ــذيـ ــ الـ
ــا إلــــــى نـــمـــوذج  ــلـــهـ أفــــكــــارهــــم وتـــحـــويـ
ــة الـــذهـــبـــيـــة  ــيــ ــيــــدالــ ــاملــ أولــــــــــى. وفـــــــــاز بــ
ــع تــقــديــر لــجــنــة الــتــحــكــيــم( كـــل من  )مــ
املــشــارك صالح ســفــران مــن دولــة قطر 
عـــن ابـــتـــكـــار صـــمـــام وهــــو نـــظـــام أمـــان 
منزلي ذكي يشتمل على نظام إيقاف 
ــد يـــكـــتـــشـــف ويـــتـــفـــاعـــل  ــديــ تـــشـــغـــيـــل جــ
الــــغــــاز،  ــتــــســــرب  بــ ــدات  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ تـ مـــــع أي 
واملـــشـــارك مــحــمــد أحــمــد الــحــابــس من 
ســلــطــنــة عـــمـــان عـــن اخـــتـــراعـــه املــخــفــي 
الــذكــي، واملــشــارك شكيب سارديفاند 
ــن ابـــتـــكـــاره  ــ ــــن جـــمـــهـــوريـــة ايـــــــــران عـ مـ
الـــحـــســـابـــيـــة  ــم والــــقــــيــــاس  ــ ــرسـ ــ الـ أداة 
متعددة الوظائف، واملشاركة سيرين 
عــــيــــاري مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــونــســيــة 
ــا »مـــــوفـــــوبـــــريـــــن«. أمــــا  ــارهــ ــكــ ــتــ عـــــن ابــ
الحاصلون على )املــيــدالــيــة الذهبية( 
فهم أسماء علي الخضر من جمهورية 
لبنان عن ابتكارها جهاز »سامتي«، 
ومحمد القصابي من قطر عن ابتكاره 
جـــهـــاز كــشــف الــتــســلــل، وســـالـــم أحــمــد 

حــمــود الــحــابــســي مـــن ســلــطــنــة عــمــان 
عن ابتكاره خــوذة متعددة األغــراض. 
ــة( 24  ــيــ ــفــــضــ ــات )الــ ــيــ ــدالــ ــيــ ــاملــ وفــــــــاز بــ
مشاركًا ومشاركة، كما فاز بامليدالية 
الـــــبـــــرونـــــزيـــــة أحــــــــد عــــشــــر مـــتـــســـابـــقـــًا 

ومتسابقة بواحة الدوحة لابتكار.
ــد حـــســـني راشــــد  ــ ــه أكـ ــي تـــصـــريـــح لــ ــ وفـ
ــــؤون  ــشـ ــ الـ ــر إدارة  ــ ــديـ ــ الــــكــــبــــيــــســــي، مـ
الــثــقــافــة والــريــاضــة  بــــوزارة  الشبابية 

ــة لــابــتــكــار  أن فــعــالــيــة واحـــــة الــــدوحــ
الــتــي حــمــلــت شــعــار عــاصــمــة الــشــبــاب 
لـــــلـــــعـــــام 2019 »األمــــــــــة  اإلســـــــــامـــــــــي 
فـــــي أن تــثــبــت  بـــشـــبـــابـــهـــا«، نـــجـــحـــت 
قــــــــــادر عــــلــــى مــــواجــــهــــة  ــاب  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ أن 
ــــرت اإلرادة  ــوفـ ــ تـ ــا  ــاملــ ــات، طــ ــديــ ــحــ ــتــ الــ
واإلمــكــانــيــات، األمــر الــذي يطمئن الى 
دورهــم املستقبلي في تحقيق نهضة 

املجتمعات اإلسامية.

ومـــــن جـــانـــبـــه أعــــلــــن املـــهـــنـــدس راشــــد 
ــر الــتــنــفــيــذي  ــ ــــديـ ــائــــب املـ ــمـــي نــ ــيـ الـــرحـ
ــيـــس  لــــلــــنــــادي الـــعـــلـــمـــي الــــقــــطــــري ورئـ
الــفــرديــة خـــال كلمته  املــســابــقــة  لجنة 
مـــخـــرجـــات واحــــــة الــــدوحــــة لــابــتــكــار 
ودعــــــا إلـــــى تـــأســـيـــس نـــــاد عــلــمــي فــي 
قطاع غــزة بفلسطني انطاقا من حق 
الــدول  الشباب اإلسامي في مختلف 
االســامــيــة فــي فـــرص الــحــصــول على 
التجهيزات العلمية املناسبة لتحقيق 
طموحاته االبتكارية على أن يتم ذلك 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع املـــؤســـســـات الــخــيــريــة 
املـــعـــتـــمـــدة واملـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة ذات 
الصلة، ليحقق أعلى معايير األندية 
ــاع غــــزة،  الــعــلــمــيــة الــشــبــابــيــة فــــي قـــطـ
كما أظهرت مخرجات واحــة االبتكار 
ــراءات االخـــتـــراع للشركات  ــ بـ تسجيل 
الناشئة التي تم تأسيسها وبأسماء 
أصحابها بناًء على التفويض املقدم 
الــقــطــري، وأنــه  لــلــنــادي العلمي  منهم 
ــلـــب املــــشــــاركــــني ســيــتــم  ــلـــى طـ ــاًء عـ ــ ــنـ ــ بـ
تـــأســـيـــس مــجــلــس مــبــتــكــري الــشــبــاب 
ــع مــنــتــدى  ــ االســـــامـــــي بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ

شباب التعاون االسامي.

الدوحة - قنا

مبادرة لتأسيس ناد علمي في قطاع غزة
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صاحب السمو يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة

األمير ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان 
العالقات الثنائية والوضع في المنطقة

بحث حضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمير البالد املفدى، مع دولة 
ــوريــــس جــونــســون  الـــســـيـــد بــ
رئــــــــيــــــــس وزراء املــــمــــلــــكــــة 
املتحدة الصديقة، العالقات 
االســتــراتــيــجــيــة، وســبــل دعــم 
ــعــــاون الـــقـــائـــم  وتــــوطــــيــــد الــــتــ
ــــي مــخــتــلــف  ــــن الـــبـــلـــديـــن فـ بـ
ــا فـــيـــه خــيــرهــمــا  ــــاالت ملــ ــــجـ املـ
ومصلحتهما املشتركة. كما 
جرى خالل اللقاء، الذي عقد 
بمقر رئــاســة الــــوزراء فــي 10 
داونــنــغ ستريت بالعاصمة 
ــنــــدن صــبــاح  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــ
أمس، بحث عدد من القضايا 
املستجدة في منطقة الشرق 
األوســـــــط، الســيــمــا تـــطـــورات 

األوضاع في الخليج.
وكـــــان دولـــــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
ــانــــي قـــــد رحـــــــب فــي  ــبــــريــــطــ الــ
بـــدايـــة الــلــقــاء بــســمــو األمــيــر، 
مــــشــــيــــرا إلــــــــى أنــــــــه وســــمــــوه 
»صديقان قديمان«، وأنهما 
التقيا في مقر بلدية املدينة 
ــان عــــمــــدة لـــلـــنـــدن،  ــ ــا كــ ــنـــدمـ عـ
كـــمـــا أنـــــه الـــتـــقـــى ســــمــــوه فــي 
ــكـــم في  ــتـ زيـــــــورخ، وقـــــال »رأيـ
زيورخ عندما تفوقتم علينا 
فــي اســتــضــافــة تنظيم كــأس 
العالم 2022«، مجددا تهنئة 
قــــطــــر عــــلــــى ذلــــــــك اإلنــــــجــــــاز، 
ومؤكدا أن »العالقة بن دولة 
قطر واململكة املتحدة تــزداد 
قــــــوة عـــلـــى قـــوتـــهـــا وهـــنـــالـــك 
مــعــالــم رئــيــســيــة عـــديـــدة في 

لندن تشهد على ذلك«.
مــن جانبه، أكــد سمو األمير 
ــعــــــالقــــــات بــن  عــــلــــى قــــــــوة الــــ

الــــبــــلــــديــــن، بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــى 
قـــــوة الــــعــــالقــــات الــشــخــصــيــة 
ــوه ودولـــــــــة رئـــيـــس  ــمــ ــــن ســ بـ
الــــــوزراء، مــشــيــرا إلـــى أن هــذا 
الـــلـــقـــاء ســيــســهــم فــــي تــعــزيــز 
ــدة  ــ هـــــــــذه الــــــعــــــالقــــــات فـــــــي عـ
مــــــــجــــــــاالت.. حــــضــــر الــــلــــقــــاء، 
أصــــحــــاب الـــســـعـــادة أعـــضـــاء 
الوفد الرسمي املرافق لسمو 
األمير، وحضره من الجانب 
البريطاني عدد من أصحاب 
الــــســــعــــادة كـــبـــار املـــســـؤولـــن 

بمكتب رئاسة الوزراء.
وكـــــــــــــــــــان حــــــــــضــــــــــرة صــــــاحــــــب 
ــخ تــــمــــيــــم بـــن  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــو الـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ الـ
ــر الـــبـــالد  ــيــ ــانــــي أمــ ــمـــد آل ثــ حـ
املـــفـــدى، قـــد وصـــل إلـــى مدينة 
بــالــواليــات املتحدة  نــيــويــورك 
األمـــريـــكـــيـــة أمـــــس، لــلــمــشــاركــة 
الرابعة  الــدورة  في اجتماعات 
والــســبــعــن لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لألمم املــتــحــدة.. ويــرافــق سمو 

األمير وفد رسمي.
وكان حضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمير البالد املفدى، قد وصل 
صباح أمس إلى مدينة لندن 
فـــي زيـــــارة عــمــل إلـــى اململكة 
ــة يــلــتــقــي  ــقـ املــــتــــحــــدة الـــصـــديـ
خاللها دولــة السيد بوريس 

جونسون رئيس الوزراء.
وكان حضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
املــفــدى، قد غادر  أمير البالد 
صــبــاح أمـــس مــديــنــة بــاريــس 
بعد زيــارة عمل للجمهورية 
الفرنسية الصديقة، متوجها 
ــه إلـــى  ــتــ ــايــ ــلــــه ورعــ بـــحـــفـــظ الــ
املــمــلــكــة املــتــحــدة الــصــديــقــة.. 
ــمــــو األمـــــيـــــر وفــــد  ورافــــــــــق ســ

رسمي.

»قطر لالستثمار« يؤكد االلتزام طويل األجل تجاه المملكة المتحدة

أكد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس 
 ،)QIA(التنفيذي لجهاز قطر لالستثمار
التزام الجهاز طويل األجل تجاه اململكة 
ــك مـــن خـــالل اســتــراتــيــجــيــة  املــتــحــدة، وذلــ
االستثمار التدريجي املستمر والتنوع 
املتزايد. وشدد الرئيس التنفيذي لجهاز 
قــطــر لــالســتــثــمــار فـــي بـــيـــان أمـــــس، على 
ــام بـــبـــنـــاء مــحــفــظــة عــاملــيــة  ــ أن الـــجـــهـــاز قـ
ــــن األصـــــــــول داخـــــــل املـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة،  مـ
وأنــشــأ بــنــجــاح شــراكــات مــع الــعــديــد من 

املؤسسات املالية البريطانية الرائدة.
وقال إنه »بالرغم من عدم الثبات الظاهر 
خـــالل بريكست )Brexit(، واصـــل جهاز 
قطر لالستثمار )QIA( استثماراته في 
 )QIA( الــجــهــاز املــتــحــدة، وأعــلــن  اململكة 
فـــي عـــام 2017 عـــن نــيــتــه فـــي االســتــثــمــار 
بـــخـــمـــســـة مــــلــــيــــارات جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي 
ــة فـــــي جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق املــمــلــكــة  ــيــ ــافــ إضــ
ــتــــحــــدة، فــــي قـــطـــاعـــات تــشــمــل الــبــنــيــة  املــ

التحتية والتكنولوجيا والطاقة«.
ــــاف: »مـــع مــا يــقــارب 90 بــاملــائــة من  وأضـ
الــتــي تــم التعهد بها اآلن،  هــذه األصـــول 
يعزز جهاز قطر لالستثمار )QIA( ثقته 
بأن اململكة املتحدة ستبقى في األساس 
وجــهــة جــاذبــة لالستثمار طــويــل األجــل، 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة 
لبريكست )Brexit(.. سنستمر في دراسة 
الـــفـــرص لــتــنــمــيــة مــحــفــظــتــنــا فـــي اململكة 
إلــى تعزيز شراكاتنا  املــتــحــدة.. ونتطلع 
الــحــالــيــة فـــي املــمــلــكــة املــتــحــدة وتــطــويــر 
املــنــفــعــة طويلة  فـــرص جـــديـــدة لتحقيق 

األجل لكال البلدين«.
ــاي شــارمــا  ــادة آجـــ ــعـ ــال سـ مـــن جـــانـــبـــه، قــ
سفير اململكة املتحدة لدى الدولة، »على 

غرار مغادرة بريطانيا االتحاد األوروبي، 
نرحب بإظهار قطر للثقة طويلة األجل 
املــتــحــدة.. على مـــدار سنوات  فــي اململكة 
عديدة نجحت اململكة املتحدة وقطر في 
إقــامــة عــالقــات دبلوماسية واقتصادية 
قوية، ونتطلع إلى تعزيز هذه العالقات 
 )QIA( بعد التزام جهاز قطر لالستثمار

املتجدد«.
ــة فــي  ــريــ ــطــ ــقــ ــغ االســـــتـــــثـــــمـــــارات الــ ــلــ ــبــ وتــ
بــريــطــانــيــا 35 مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
وتلعب دورا مهما في تعزيز العالقات، 
من خالل أضخم املشروعات االستثمارية 
في العاصمة البريطانية لندن، وتتصدر 
املــشــروعــات الــقــطــريــة الــعــقــاريــة مشاريع 
»ســــاوث بــنــك بــلــيــس« ومــنــطــقــة »كــنــاري 
وارف« وتــطــويــر مــنــطــقــة »إلــيــفــانــت أنــد 
كـــاســـل« بــلــنــدن، وتــحــويــل مــقــر الــســفــارة 
األمريكية إلى فندق خمس نجوم، وبرج 
ــارد« ومـــشـــروع »ثــكــنــات تشيلسي«  ــ »شــ
ــر والــــقــــريــــة األوملــــبــــيــــة ومـــتـــاجـــر  ــاخــ ــفــ الــ
»هارودز« ومبنى »بارك هاوس« ومبنى 

»وان هايد بارك«.
ــثــــمــــارات الـــعـــقـــاريـــة  ــتــ وتـــمـــثـــل هـــــذه االســ
الــســوق البريطاني  نــمــوذجــا فــريــدا فــي 

العقاري، ووضعتها في مرتبة متقدمة 
ــات االســـتـــثـــمـــاريـــة  ــروعــ ــشــ ــي قـــائـــمـــة املــ فــ
الـــعـــقـــاريـــة فــــي الــــســــوق الــــعــــقــــاري، وقـــد 
شـــهـــدت هـــــذه االســــتــــثــــمــــارات الــعــقــاريــة 
إقــــبــــاال هــــائــــال مــــن قـــبـــل الـــبـــريـــطـــانـــيـــن، 

ــذه االســـتـــثـــمـــارات  ــ حـــيـــث الـــعـــديـــد مــــن هـ
إلــيــهــا والسكن  انــتــقــال ساكنيها  قــد تــم 
بها، قبل املوعد املحدد من االنتهاء من 
هــذه املــشــروعــات الــعــقــاريــة، وقــد شهدت 
مـــشـــروعـــات »ثــكــنــات تــشــيــلــســي« إقــبــاال 
هائال من قبل البريطانين للسكن بها، 
كما شهد مــشــروع »ســـاوث بنك بليس« 
إقــبــاال متميزا مــن البريطانين للسكن 
ــا مـــشـــروع »وود وارف« في  ــه، وأيـــضـ بــ
منطقة »كناري وارف« شرق لندن انتهت 
أعــمــال الــبــنــاء قبل املــوعــد وتــم استقبال 

سكان املشروع.
وتصدر مشروع القرية األوليمبية أحد 
الــعــقــاريــة القطرية  أشــهــر االســتــثــمــارات 
الــضــخــمــة فـــي شــــرق لـــنـــدن قــائــمــة ســوق 
ــعــــد إطـــــالق  الـــــعـــــقـــــارات الــــبــــريــــطــــانــــي، بــ
مؤسسة »Get Living« البريطانية حملة 

الــعــقــارات  تسويقية للكشف عــن أحـــدث 
الــتــي ســوف يتم االنــتــهــاء مــن تسليمها، 
ضمن املرحلة الثانية من املشروع، ويأتي 
تصدر مشروع »القرية األوليمبية« شرق 
 »E20« الــتــي يطلق عليها منطقة لــنــدن 
ــنــــدن، مــــع قـــرب  ــارات فــــي لــ ــقــ ــعــ لــقــائــمــة الــ
االنتهاء من إنشاء مجموعة من األبنية 
الــســكــنــيــة الـــجـــديـــدة فـــي املــــشــــروع، الـــذي 
يضم أكثر من 2000 مسكن، منها السكن 
املــمــيــز والــســكــن االقـــتـــصـــادي، وعــــدد من 
املشروعات التجارية الضخمة وناطحة 
 Manhattan loft« الــفــنــدقــيــة الـــســـحـــاب 
إلــى 50  ارتــفــاعــهــا  الــتــي يصل   »Gardens
طــابــقــا، حــيــث زاد ذلـــك مـــن اإلقـــبـــال على 
العقارات في مشروع القرية األوليمبية 

في شرق لندن.و
وتتواجد قطر بشكل ملحوظ في مجال 
االســـتـــثـــمـــارات الـــتـــجـــاريـــة الــبــريــطــانــيــة، 
ــقــــرب مــــن 20% مــن  ــيـــث تــمــتــلــك مــــا يــ حـ
قــيــمــة أســـهـــم بـــورصـــة لـــنـــدن، كــمــا أنــهــا 
تــمــتــلــك حــصــصــا مــضــاعــفــة فـــي سلسلة 
لــديــهــا  كـــمـــا أن  مـــتـــاجـــر»ســـيـــنـــســـبـــري«، 
أسهما فــي بنك »بــاركــلــيــز« البريطاني، 
ــارة  ــفــ ــســ الــ ــر  ــقــ ــلـــك مــ ــتـ ــمـ ــر تـ ــطــ ــا أن قــ ــمــ كــ
األمــريــكــيــة فـــي الــعــاصــمــة لــنــدن وأيــضــا 
ــــى فــنــدق  ــقـــوم بـــتـــطـــويـــره وتـــحـــويـــلـــه إلـ تـ
فــنــادق  نـــجـــوم وتـــحـــت إدارة ســلــســلــة   5
»Rosewood Hotel«، وبـــــدأت عــمــلــيــات 
الـــبـــنـــاء والــتــشــيــيــد مــــع املـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الــواجــهــة الــتــاريــخــيــة ملــقــر الــســفــارة كما 
هــي، وتسير عمليات التطوير فــي مقر 
السفارة األمريكية بشكل سريع إلتمام 
افـــتـــتـــاح الـــفـــنـــدق وفــــق مـــا خــطــط لـــه في 
الـــفـــنـــدق 137 غــرفــة  2023، حــيــث يــضــم 
فندقية، 5 مطاعم عاملية و6 مقار متاجر 

دولية شهيرة.

¶ آجاي شارما

¶ مشروع القرية االولمبية في بريطانيا

¶ منصور إبراهيم آل محمود 

لندن - قنا
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من خالل تنفيذ مشاريع ومبادرات تساهم في خفض الملوثات الهوائية

قطر تولي اهتماما كبيرا للتصدي 
لظاهرة التغير المناخي

أبــرز جهود قطر في مجال التغير املناخي،  من 
مـــشـــروع اســـتـــخـــدام الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املــضــغــوط 
كوقود في قطاع النقل، ويهدف إلى تطوير الغاز 
الطبيعي املضغوط )CNG( كوقود بديل، خاصة 
في تطبيقات النقل العام في قطر، وسيوفر هذا 
املـــشـــروع زيــــادة أمـــن إمـــــدادات الـــوقـــود وتــطــويــر 
شبكة تــوزيــع الــغــاز املحلية فــي الـــدولـــة، عــاوة 
عــلــى إن اســـتـــخـــدام الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املــضــغــوط 

سيمكن من تقليل انبعاثات غازات الدفيئة.

مستويات التحسين

ــي أول مـــطـــار فــي  ــدولــ كـــمـــا يـــعـــد مـــطـــار حـــمـــد الــ
املنطقة يحقق املستوى الثالث مــن مستويات 
»الــتــحــســن« فـــي بــرنــامــج اعــتــمــاد االنــبــعــاثــات 
الكربونية للمطارات، الذي يشرف عليه مجلس 
املــــطــــارات الـــعـــاملـــي، ويــقــر هــــذا االعـــتـــمـــاد الــتــزام 
الــدولــي بالتصدي للتغير املناخي  مطار حمد 
عــبــر االســتــمــرار فــي قــيــاس انــبــعــاثــات الــكــربــون 
فـــي املــــطــــار، وتــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج لــخــفــض الــطــاقــة 
على مستوى املطار وإشــراك أصحاب املصلحة 

لقياس وإدارة االنبعاثات املرتبطة باملطار.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، يــــهــــدف مـــــشـــــروع حــقــن 
لــتــحــســن اســتــخــاص  فـــي األرض   »CO2« غـــاز
النفط اللتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
وضخها فــي خــزانــات لتعزيز اســتــرداد النفط، 
بــــداًل مــن انــبــعــاثــهــا إلـــى الــبــيــئــة. ويــمــثــل إطــاق 
ــاء مـــحـــطـــة لــلــطــاقــة  ــ ــشـ ــ ــروع إنـ ــ ــشـ ــ دولــــــــة قـــطـــر مـ
الشمسية كذلك خطوة مهمة على طريق تنويع 
مــصــادر إنــتــاج الــدولــة مــن الــطــاقــة الكهربائية، 
وزيادة االعتماد على مصادر الطاقة املتجددة، 
ــــاق مـــشـــروع تــشــغــيــل الــحــافــات  ــأن إطـ عــلــمــا بــ
الكهربائية جاء أيضا تعزيزًا للنقل املستدام في 
الــدولــة وربــطــه بما يحقق التكامل مــع مشروع 
مترو الدوحة، في إطار الجهود املبذولة لخفض 

امللوثات الهوائية املنبعثة من وسائل النقل.

ميناء حمد

إلــى ذلــك تم تخطيط البنية التحتية في ميناء 
حــمــد، أحـــد أكــبــر املـــوانـــئ فـــي الـــشـــرق األوســــط، 
ملواجهة آثار التغير املناخي، كارتفاع مستوى 
ســطــح الــبــحــر املــتــوقــع )وفــقــا لــتــقــديــرات الهيئة 

الــحــكــومــيــة الــدولــيــة املــعــنــيــة بــالــتــغــيــر املــنــاخــي 
ــد تـــم فـــي هــذا  ــظــــروف املــنــاخــيــة، وقــ IPCC( والــ
ــواتـــج حــفــر املــيــنــاء  ــدد إعــــــادة اســـتـــخـــدام نـ الـــصـ
لــرفــع مستوى سطح األرض ملرافئ  الصخرية 
املـــيـــنـــاء املــســتــقــبــلــيــة وبـــالـــتـــالـــي ضـــمـــان مــرونــة 
املــيــنــاء أمـــام ارتـــفـــاع مــســتــوى ســطــح الــبــحــر في 

املستقبل.
وجـــــاء مـــشـــروع اســـتـــصـــاح وإعـــــــادة اســتــخــدام 
غاز حقل نفط الشاهن كمشروع آللية التنمية 
النظيفة )CDM( منذ عام 2007، في إطار اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ، حيث 
ــازات  ــغـ ــات لــخــفــض انـــبـــعـــاثـــات الـ ــيـ ــاء آلـ ــشـ ــم إنـ تـ
الدفيئة على املستوى الدولي. ويهدف املشروع 
إلى الحد من احتراق الغاز املصاحب وبالتالي 
الــغــازات الدفيئة. كما يعتبر  خفض انبعاثات 
أثــنــاء الشحن،  الــغــاز املتبخر  مــرفــق اســتــرجــاع 
الذي بدأ تشغيله في الربع األخير من عام 2014، 
من املشاريع البيئية الكبيرة من نوعها في دولة 
قطر، كونه يجمع الغاز املتبخر من ناقات الغاز 
املــســال ويضغطه فــي مــرفــق مــركــزي،  الطبيعي 
إلــى منتجي الغاز  ليتم ارســال الغاز املضغوط 

الــطــبــيــعــي املــــســــال، بــحــيــث يــتــم اســتــهــاكــه في 
صــــورة وقــــود أو تــحــويــلــه مـــرة أخــــرى إلـــى غــاز 
طبيعي مــســال، وبــالــتــالــي يـــؤدي إلــى الــحــد من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر مــن 2.5 
مليون طن سنويا، وهو ما يساهم في الحد من 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري.

محطة أم الحول

ومــــن بـــن جـــهـــود دولـــــة قــطــر أيـــضـــا فـــي مــجــال 
التغير املناخي، تدشن محطة أم الحول للطاقة، 
وهــى أكــبــر محطة للطاقة فــي الــشــرق األوســـط، 
وتتميز بارتفاع كــفــاءة االنــتــاج، واستخدامها 
فــي مجال  الــصــديــقــة للبيئة  الــتــقــنــيــات  ألفــضــل 
ــتــــخــــدام وقــــــود الـــغـــاز  ــاه، وكــــــذا اســ ــ ــيـ ــ تــحــلــيــة املـ

الطبيعي النظيف لخفض االنبعاثات.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، وفـــيـــمـــا يــعــنــى بــجــهــود 
التصدي لظاهرة التغير املناخي، أطلقت وزارة 
البلدية والبيئة مبادرة »مليون شجرة«، وهى 
مبادرة اجتماعية تهدف إلى تعزيز االستدامة 
الــبــيــئــيــة، وتــنــطــوي عــلــى فـــوائـــد كــثــيــرة تتمثل 

في التكيف مع اآلثــار املتوقعة لظاهرة التغير 
املــنــاخــي وخــفــض لانبعاثات وتحسن جــودة 
الهواء. وفي مجال الرصد واملختبر البيئي، تم 
االنتهاء من مسودة »تقرير حالة البيئة لدولة 
قطر«.. ويعتبر هذا التقرير البيئي، األهم دوليا، 
وهو بمثابة التقييم للجوانب البيئية املختلفة 
الــتــي تــشــمــل جــــودة الـــهـــواء، والــبــيــئــة الــبــحــريــة 
الــتــقــريــر اســتــنــدت  وغــيــرهــا، عــلــمــا أن منهجية 
لــدي بــرنــامــج األمـــم املتحدة  على اإلطـــار املتبع 

.»UNEP«للبيئة

شبكة للرصد

كما تم في هذا الخصوص إنشاء »شبكة وطنية 
لــلــرصــد املــســتــمــر لـــجـــودة الـــهـــواء لـــدولـــة قــطــر«، 
حــيــث تــم ربـــط )18( محطة بالشبكة الوطنية 
للرصد املستمر لجودة الهواء املحيط بالدولة، 
ــك تــطــويــر وتـــحـــديـــث )4( مــحــطــات رصــد  ــذلـ وكـ
جودة الهواء بأحدث املعدات العاملية، باإلضافة 
الى تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية 
ــولــــي دولــــــة قـــطـــر اهــتــمــامــا  ورصــــــد الــــتــــربــــة. وتــ
كــبــيــرًا بــالــتــعــاون مــع الــجــهــات الــخــارجــيــة، بما 
فيها التعاون الثنائي والدولي، لاستفادة من 
الخبراء من حيث إعــداد جملة من ورش العمل 
وبناء القدرات على املستوى املحلي والخليجي 
وذلـــك عــبــر الــتــعــاون مــع بــرنــامــج األمـــم املتحدة 

للبيئة.
ودولة قطر هي أيضا عضو في الوكالة الدولية 
للطاقة املتجددة )إيرينا( التي تدعم البلدان في 
جهود انتقالها نحو مستقبل الطاقة املستدامة، 
كــمــا أن قــطــر عــضــو مـــؤســـس كـــذلـــك فـــي املــعــهــد 
الـــذي يساعد   »GGGI« العاملي للنمو األخــضــر
البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية 
مبنية على أسس االستدامة. ويأتي اهتمام دولة 
قطر بقضية التغير املناخي تماشيا مع رؤيتها 
الوطنية 2030، التي أبرزت الركيزة البيئية فيها 
املــنــاخــي، وضـــرورة القيام بــدور  قضية التغير 
إقليمي مبادر وبارز في مجال تقييم وتخفيف 
اآلثار السلبية له، ودعم الجهود الدولية في هذا 
املجال، واملساهمة أيضا في خطة استراتيجية 
لــرؤيــة قطر  التنمية الوطنية األولـــى والــثــانــيــة 
2030 بإدراج موضوع التغير املناخي والتنمية 

املستدامة.

الدوحة - قنا:

تقاريـــــــــر

تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالتصدي 
لــظــاهــرة التغير املــنــاخــي، وتــؤكــد 
على ذلك من خالل تنفيذ العديد من 
املشاريع واملبادرات التي تساهم في 
الجهود املــبــذولــة لخفض امللوثات 
الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون، وزيادة االعتماد على مصادر 
الطاقة املتجددة. وتقوم دولة قطر، 
ممثلة بـــوزارة البلدية والبيئة، بدور 
كبير في مجال التعاون مع املنظمات 
والهيئات الــدولــيــة املعنية بشؤون 
البيئة والتغير املناخي، وتعد من أوائل 
الــتــي انضمت التفاقية األمــم  ــدول  الـ
املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ 
في عام 1996، وبرتوكول كيوتو في 
بــاريــس فــي عام  عــام 2005، واتــفــاق 
2016، مع التصديق على االتفاق في 
ــام 2017، فضال عــن استضافتها  ع
مؤتمر األطــراف الثامن عشر للتغير 
املناخي »COP18« عام 2012، والذي 
ــات  ــاوض ــف يــعــتــبــر أحـــد مــحــطــات امل
العاملية للتغير املناخي التي ساهمت 

في الوصول التفاق باريس.

زيادة االعتماد على 
مصادر الطاقة 

المتجددة

استخدام الغاز 
المضغوط كوقود 

بديل في قطاع النقل

مستوى متقدم 
لمطار حمد في 
برنامج تحسين 

االنبعاثات الكربونية 
للمطارات
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اعتماد التقرير الوطني الثالث لدولة قطر.. المنصوري:

جهود حماية حقوق اإلنسان 
نابعة من دستور قطر

أكـــد ســعــادة املـــنـــدوب الـــدائـــم لــلــدولــة أن آلية 
الـــدوري الشامل شكلت فرصة  االســتــعــراض 
ــدة الـــــــدول عـــلـــى تــحــســن  ــاعـ ــسـ ثــمــيــنــة فــــي مـ
وتــقــويــة وتــعــزيــز الــتــزامــاتــهــا الــنــاشــئــة عن 
ــقـــوق اإلنــــــســــــان، كــمــا  ــحـ الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي لـ
أســهــم الــتــفــاعــل املــثــمــر بــن الــــدول أثــنــاء آلية 
االستعراض إلى تعزيز التعاون، واالستفادة 
ــــاع عــلــى تــجــارب الـــدول  مــن الــخــبــرات واالطـ
االخــــــــرى، مـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى تــحــقــيــق أهـــــداف 

املجلس السامية.

قناعة راسخة 

ــكـــون  تـ ــــت أن  ــــرصـ ــر حـ ــطــ قــ وقـــــــــال إن دولـــــــــة 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــاعـــلـــة فــــي آلــــيــــة االســـتـــعـــراض 
الــدوري الشامل لقناعتها الراسخة بأهمية 
ــيــــة  الــــعــــمــــل والـــــتـــــعـــــاون مـــــع اآللــــــيــــــات الــــدولــ
واإلقليمية املعنية بتعزيز وحماية حقوق 
ــم مـــســـيـــرة حـــمـــايـــة حــقــوق  ــ ــان، فــــي دعـ ــ ــــسـ اإلنـ

اإلنسان على املستوين الوطني والدولي.
وأضاف سعادته »لقد انعكس موضوع حقوق 
اإلنسان على السياسة الخارجية للدولة، من 
خال املسارعة في تقديم املعونات اإلنسانية 
والدعم املطلوب لكافة املتضررين في املناطق 
املنكوبة في أنحاء العالم كافة دون استثناء، 
ومن خال صندوق قطر للتنمية الذي يعتبر 
حقوق اإلنسان أهــم املرتكزات في مساعداتنا 
الــدولــيــة التي قدمناها وبــرامــج التنمية التي 
 
ً
سينفذها الصندوق في كافة املجاالت، إضافة

إلــى مواصلة العمل للتوسط فــي حــل العديد 
ــات، إيـــمـــانـــا مـــنـــا بــأهــمــيــة الـــســـام  ــزاعــ ــنــ مــــن الــ
واالســتــقــرار كبنية أســاســيــة للتمتع بحقوق 

اإلنسان«.
وبــــن أنــــه بــالــرغــم مـــن الــجــهــود الــتــي بذلتها 
دولة قطر خال السنوات األخيرة واإلنجازات 
التي حققتها فــي مجال حقوق اإلنــســان، »إال 
أن طموحاتنا الكبيرة تقوي من عزمنا على 
مـــواصـــلـــة الــجــهــد لــتــذلــيــل كـــافـــة الــصــعــوبــات، 
ــفــــادة مـــن الــتــجــارب  ــتــ ــدرات، واالســ ــ ــقـ ــ وبـــنـــاء الـ
والــخــبــرات الــدولــيــة، وفـــي هـــذا الــســيــاق فإننا 
نعول كثيرًا على تعاوننا وحوارنا مع مختلف 

آليات حقوق اإلنسان التابعة للمجلس«.

تجربة قطر

وأشــــار ســعــادة السفير إلـــى أن تــجــربــة دولــة 
الــدوري  قطر الوطنية لــإعــداد لاستعراض 
ــاعـــل حـــول  ــانـــت مـــثـــمـــرة وأفــــضــــت لــــحــــوار فـ كـ
حقوق اإلنسان في داخل الجهات الحكومية 
ــا أن الــعــمــلــيــة  ــحـ ــع املـــــدنـــــي، مـــوضـ ــمـ ــتـ ــجـ واملـ
الــــدوري ساعدت  التحضيرية لــاســتــعــراض 
فــي خــلــق وعـــي مــتــزايــد حـــول مــســائــل تعزيز 
وحماية حقوق اإلنــســان، كما أفضت لحوار 
ــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة وأصـــحـــاب  فـــاعـــل بــــن الـــجـ
املصلحة اآلخــريــن. وقــال إن دولــة قطر تلقت 
الـــثـــالـــث 270 تــوصــيــة  خـــــال اســـتـــعـــراضـــهـــا 
ــــال الــفــتــرة مـــا بـــن اســـتـــعـــراض الــتــقــريــر  وخـ

الـــوطـــنـــي الـــثـــالـــث لـــلـــدولـــة فـــي مـــايـــو املــاضــي 
وجلسة االعتماد النهائي في هــذا اليوم، تم 
الــتــوصــيــات واخــضــاعــهــا لعملية  تــصــنــيــف 
تــــشــــاوريــــه واســـــعـــــة مـــــع مـــخـــتـــلـــف الـــجـــهـــات 
الــحــكــومــيــة وكـــافـــة فــئــات وشـــرائـــح املــجــتــمــع. 
وأضــاف »تشير دولــة قطر إلى دعمها )178( 
ــم الـــتـــوصـــيـــة يــعــنــي  ــ ــأن دعـ ــ ــيـــة، عــلــمــا بـ تـــوصـ
أنها مطبقة بالفعل أو في طــور التطبيق أو 

ستعمل الدولة على تنفيذها«.
ــادة الـــســـفـــيـــر إلـــــى أن دولــــــة قــطــر  ــعــ ولـــفـــت ســ
أخــذت العلم بـ )92( توصية ألسباب ترتبط 
ــع الـــشـــريـــعـــة اإلســــامــــيــــة أو  ــ ــا مـ ــتـــعـــارضـــهـ بـ
الدستور أو التشريعات الوطنية أو دواعــي 
ســيــاديــة، أو أنــهــا بحاجة ملــزيــد مــن الــدراســة 
أو أنــهــا تــرتــبــط بـــادعـــاءات ال أســـاس لــهــا من 
بــأن عــدد مــن تلك التوصيات  الــصــحــة، علما 

كان باإلمكان قبولها بشكل جزئي.

آلية االستعراض

وقــــال ســـعـــادة الــســفــيــر عــلــي خــلــفــان املــنــصــوري 
املـــنـــدوب الـــدائـــم لــدولــة قــطــر لـــدى األمــــم املــتــحــدة 
فــي جنيف »إنــنــا فــي قــطــر مــؤمــنــون بـــأن عملية 
مــتــابــعــة الــتــوصــيــات الــتــي قبلتها الـــدولـــة خــال 
االســتــعــراض الــــدوري الــشــامــل ال تقل أهمية عن 
ــام الــفــريــق  ــ ــداد ومــنــاقــشــة الــتــقــريــر أمـ ــ عــمــلــيــة إعــ
ــدد فـــإنـــنـــا نـــؤكـــد عــلــى  الــــعــــامــــل. وفـــــي هـــــذا الــــصــ
اســتــمــرار الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــتــي قــامــت بــإعــداد 

لــلــدولــة كــآلــيــة ملتابعة تطبيق  الــوطــنــي  الــتــقــريــر 
ــد الــثــمــار  ــك أحــ الـــتـــوصـــيـــات، مــمــا يــعــتــبــر بـــا شـ
املستفادة من آلية االستعراض الــدوري الشامل، 
كما أننا عاقدون العزم على متابعة الجهود في 
بناء القدرات وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية 
ــيـــات حـــقـــوق اإلنـــســـان  مـــن خــــال الـــتـــعـــاون مـــع آلـ
واالستفادة الفنية من الخبرات الدولية في هذا 

املجال«.
مــن جانب آخــر، قــال ســعــادة السفير املنصوري، 
فـــي كــلــمــة دولـــــة قــطــر الــخــتــامــيــة خــــال اعــتــمــاد 
الــتــقــريــر الـــوطـــنـــي الـــثـــالـــث لـــدولـــة قــطــر مـــن قبل 
الــفــريــق الــعــامــل املــعــنــي بــاالســتــعــراض الــــدوري 
الشامل التابع ملجلس حقوق اإلنــســان، إن دولة 
قــطــر تــنــظــر إلــــى االســـتـــعـــراض الــــــدوري الــشــامــل 
ــــن حــيــث  ــقـــط مـ ــيـــس فـ ــدة ومــــهــــمــــة، لـ ــيـ ــفـ ــيـــة مـ كـــآلـ
مساهمتها فــي تعزيز وحماية حقوق اإلنسان 
ــا من 

ً
داخـــل الــبــلــد قــيــد االســتــعــراض، ولــكــن أيــض

حــيــث تــبــادل املــمــارســات الــجــيــدة الــتــي يمكن أن 
الـــدول األخـــرى لتحسن سجات  ــا 

ً
تساعد أيــض

حقوق اإلنسان الخاصة بهم.

فرصة للتحاور

وأشـــــار إلـــى أنـــه بـــنـــاًء عــلــى هـــذه الــقــنــاعــة فقد 
حرصت دولة قطر على أن يكون استعراضها 
االخــــيــــر فــــرصــــة لـــلـــتـــحـــاور مــــع جـــمـــيـــع الـــــدول 
وكذلك مع املنظمات غير الحكومية بشفافية 
ــــروح مـــن الــتــعــاون االيــجــابــي  ومــوضــوعــيــة وبـ
بغرض تحقيق االغراض التي أنشئت من أجلها 
هــذه االلــيــة. وعبر سعادته عــن أسفه مــن قيام 
دولة االمارات العربية املتحدة باستغال هذه 
اآللية وإرســال مذكرة تشتمل على التوصيات 
الــتــي تقدمت بها إلــى دولـــة قطر خــال جلسة 
االستعراض ورابط إلكتروني لفيديو يوضح 
قيام الترويكا بإعان التعديات التي أدخلتها 
االمــــــارات عــلــى تــوصــيــاتــهــا الــتــي تــقــدمــت بها 
ــة قــطــر خـــال اجــتــمــاع اعــتــمــاد تقرير  إلـــى دولــ
الـــذي عقد بتاريخ  لــدولــة قطر  الفريق العامل 
17 مايو 2019م، وارسال هذه التوصيات وهذا 
إلــى محكمة العدل الدولية التي تنظر  الــرابــط 
ــــة قطر  ــــوى مــقــامــة مـــن قــبــل دولـ حــالــيــا فـــي دعـ
ضد االمارات، وذلك في محاولة للتضليل بأن 
هــذه التوصيات قدمت باسم الترويكا لدولة 
قطر، وهو تزييف للحقائق ومخالفة صراحة 
لقواعد االستعراض الدوري الشامل ومحاولة 
يائسة الستغال هــذه اآللية لتحقيق اغــراض 
ال تــمــت لــحــقــوق اإلنـــســـان بــصــلــة وال يــجــب أن 

يسمح بها هذا املجلس املوقر.

توصيات موضوعية
ــفـــريـــق الــعــامــل  واقــــتــــرح ســـعـــادتـــه أن يـــقـــوم الـ
املــعــنــي بــآلــيــة االســـتـــعـــراض الــــــدوري الــشــامــل 
ورئــيــس املجلس بلفت نظر هــذه الــدولــة لعدم 
. وأوضــح 

ً
املــمــارســة مستقبا تــكــرار مثل هــذه 

املــنــدوب الــدائــم لــدولــة قطر لــدى األمــم املتحدة 
في جنيف، أن غالبية التوصيات التي قدمت 
لــدولــة قــطــر كــانــت مــوضــوعــيــة وقــدمــت بشكل 
ايجابي، »وحتى إن لم نقبل ببعضها ولكننا 
الـــدول التي قدمتها  أخــذنــا علما، بها ونشكر 
على اهتمامها ومشاركتها في االستعراض.. 
إن قــنــاعــتــنــا ســتــظــل راســخــة فــي هـــذا املجلس 
املوقر وآلية االستعراض الشامل كآلية مثلى 
لدعم جهود الدول للوفاء بالتزاماتها وتعزيز 
جـــهـــودهـــا الـــوطـــنـــيـــة لــتــحــســن حــــالــــة حــقــوق 

االنسان«.

■ علي خلفان المنصوري

جنيف - قنا:

أكدت دولة قطر أن جهودها لحماية حقوق اإلنسان نابعة من الدستور 
الدائم للدولة، حيث يعتبر موضوع تعزيز وحماية حقوق اإلنسان 
العمود الفقري لسياسة اإلصــاح الشامل )الدستوري، واالقتصادي، 
واالجتماعي، والثقافي( التي تنتهجها الــدولــة إذ أن هــذا االهتمام 
قد انعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق اإلنسان على 
مستوياتها التشريعية واملؤسسية والتوعوية، وقد تم التأكيد على 

ذلك في »رؤية قطر الوطنية 2030« وفي استراتيجية التنمية الوطنية 
األولى 2011-2016 والثانية 2022-2018.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر االفتتاحية التي ألقاها سعادة السفير علي 
خلفان املنصوري، املندوب الدائم لدولة قطر لدى األمم املتحدة في 
جنيف، خال اعتماد التقرير الوطني الثالث لدولة قطر من قبل الفريق 
ــدوري الشامل التابع ملجلس حقوق  العامل املعني باالستعراض ال

اإلنسان.
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من املتوقع إعالن الحد األدنى الدائم لألجور بنهاية العام 
الحالي، وأجرى مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة 
ا في بلدان املصدر في الهند ونيبال، وقــدم سلسلة 

ً
بحث

من التوصيات حول ما يجب أن يكون الحد األدنى ومقدار 
الــحــد األدنــــى لــألجــور مــن الــنــاحــيــة االقــتــصــاديــة. ويعمل 
املكتب مع الجهات املعنية والرسمية بالدولة جنبًا إلى 
جنب إلعـــالن حــد أدنـــى دائـــم لــألجــور بنهاية هــذا الــعــام، 
حيث سيتحول الحد األدنى املؤقت لألجور إلى حد أدنى 

دائم لألجور.
وقـــال رجـــل األعـــمـــال عــلــي حــســن الــخــلــف أن الــحــد األدنـــى 
املـــؤقـــت لـــألجـــور وضـــع لــلــعــمــالــة غــيــر املـــاهـــرة كــمــا أنـــه ال 
يتضمن السكن واملعيشة وبدل التنقل. وأضاف أن بدالت 
السفر والــطــيــران وتكلفة اســتــخــراج اإلقــامــة وتجديدها 
كــلــهــا نــفــقــات تــتــحــمــلــهــا الـــشـــركـــة عـــن الـــعـــامـــل وبــالــتــالــي 
فـــان الــحــد األدنــــى مــنــاســب. وتــحــرص الــحــكــومــة القطرية 
 

ّ
على تحديد الحّد األدنــى لألجور لجميع العمال من كل

الجنسيات في جميع املجاالت دون تمييز. 
ساعد 

ُ
وفي ذات السياق نقل موقع حكومي عن الوكيل امل

لشؤون العمل بوزارة التنمية اإلداريــة والعمل والشؤون 
االجتماعية محمد حسن العبيدلي عن تنفيذ نظام الحّد 
 عن 

ً
األدنـــى لــألجــور فــي وقــت الحــق الــعــام الــحــالــي، فضال

تسهيل إجراءات انتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر، 
حيث تّم إعطاء الحرية للعامل في تغيير جهة العمل دون 

إشعار صاحب العمل. 
ــراءات واإلصـــالحـــات الــتــي قــامــت بها  ــ وأشـــار إلــى أن اإلجـ
قطر نابعة مــن رؤيــتــهــا الوطنية 2030 وإستراتيجيات 
الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل ُمناسبة عبر إصدار 

تشريعات محفزة لالستثمار وجاذبة للعمالة املاهرة.

تـــوفـــر قــطــر فـــرصـــا كــثــيــرة 
للعمال الوافدين الباحثني عن 
ــة صــادرة  ــرت دراس عمل، وذك
عن »غلف بيزنس« إن الرواتب 
في قطر تعتبر مماثلة لتلك 
في الدول الغربية، ولكن نظرا 
لعدم وجود ضرائب شخصية، 
ــادة ما  الــدخــل عـ وألن صــافــي 
يكون أعلى، فإن هذا يعد واحدًا 
من أهم عوامل الجذب للعمل 
في قطر، وركزت وزارة التنمية 
ــعــمــل والـــشـــؤون  اإلدارة وال
االجتماعية من خــال الحملة 
التي أطلقتها مؤخرًا على عدة 
أمــور مهمة يجب على العامل 
أن يعرفها، وذلـــك فــي إطــار 
توعية األيــدي العاملة. ومن 
أبرزها تكاليف االستقدام، عقد 
العمل، املستندات الشخصية، 
عــدد ساعات العمل، اإلجــازة 
وإجازة مرضية مدفوعة األجر، 

ومأذونية خروج.
وشددت الوزارة على أن صاحب 
العمل هو من يجب عليه دفع 
رســوم االســتــقــدام وتكاليفه 
ــي هــذا  ــ ولــيــس الـــعـــامـــل، وف
السياق أكد الوكيل املساعد 
لوزارة التنمية اإلدارية والعمل 
والشؤون االجتماعية لشؤون 
العمل محمد حسن العبيدلي أن 
مسألة االستقدام العادل تقع 
في صلب أجندة إصــاح قطاع 
العمل في دولة قطر، مضيفا 
أن التوظيف غير األخاقي يعد 
ممارسة غير قانونية بموجب 
قانون العمل القطري، والذي 
ينص صراحة على »يحظر على 
املرخص له باستقدام عمال 
من الــخــارج لحساب الغير أن 
يتقاضى من العامل املتقدم أي 
مبالغ بصفة أتعاب أو مصاريف 
ــك من  ــدام أو غــيــر ذلـ ــق ــت اس

التكاليف«.
وبذلت وزارة التنمية اإلدارة 
العديد من الجهود في سبيل 
تنفيذ القوانني والتشريعات 
الصادرة في مجال حماية حقوق 
الـــوافـــدة ومكافحة  الــعــمــالــة 
رســوم االستقدام، واملتمثلة 
في تعديل عقود العمل بإضافة 
بند عــن تكاليف االســتــقــدام 
بحيث ال يتحمل العامل رسوم 
استقدام، كما تعاونت الوزارة 
مع وزارة الداخلية في تنفيذ 
مشروع مركز تأشيرات قطر 
ــدًا  والــــذي يــعــد مــشــروعــا رائـ
ومتميزًا، مــن شأنه أن يعزز 
الحماية للعمالة الوافدة بعدم 
تحميلهم لــرســوم وتكاليف 
استقدام مع توقيع عقود عمل 

إلكترونية.

لفت محمد حسن العبيدلي الوكيل املساعد لوزارة 
التنمية اإلداريــــة والــعــمــل والــشــؤون االجتماعية 
لـــشـــؤون الــعــمــل، إلــــى أن الـــــــوزارة ألـــزمـــت مــكــاتــب 
االستقدام املحلية بالتعامل مع مكاتب االستقدام 
املعتمدة واملرخصة في دول املنشأ وقامت بتنفيذ 
الــعــادل بــن قطر وبنجالديش  مــبــادرة التوظيف 
فـــي قــطــاع الــبــنــاء بــالــتــعــاون مـــع شــركــة كــيــو دي 
الــفــرعــيــن يمكنهم  املــقــاولــن  فــي ســـي، لتبيان أن 
بــلــدان املنشأ  اعتماد أساليب توظيف عــادلــة فــي 
إلى دولة قطر وفقًا للمبادئ العاملة واإلرشادات 

التوجيهية التشغيلية ملنظمة العمل الدولية.
ونــــوه الــعــبــيــدلــي فـــي تــصــريــحــات صــحــفــيــة بــأن 
الــوزارة تؤمن بأن العامل الذي يصل للعمل إلى 
الدولة وقــد أغرقته الديون جــراء دفعه لتكاليف 
ورســـوم استقدام ال يلزمه القانون بها سيكون 
عــرضــة لــالســتــغــالل، والــعــمــل الــجــبــري واالتــجــار 
الــذي ينعكس على مستوى األداء  بالبشر األمــل 

واإلنـــتـــاج، داعــيــًا أصــحــاب األعــمــال إلـــى الــحــرص عــلــى أن يتحملوا رســوم 
االستقدام مع بذل جهود حقيقية لضمان قيام جميع املتعاقدين بدفع كافة 

رسوم التوظيف والتكاليف ذات الصلة.
وفيما يتعلق بعقد العمل أكدت الــوزارة أنه من الضروري فهم عقد العمل 
لــزم األمــر،  قبل التوقيع عليه أو طلب املساعدة من صديق أو مختص إذا 
فيجب أن يشمل عقد العمل التفاصيل نفسها الــواردة في عقد العمل الذي 

تلقيته.
ويجب أن يشمل عقد العمل التفاصيل نفسها الواردة في عرض العمل، كما 

الـــذي سيقوم  الــعــمــل  ينبغي أن يفصل طبيعة 
الــعــامــل، واألجـــر واملــزايــا، والسكن والطعام،  بــه 

وساعات العمل املتوقعة.
ــــدة الــعــقــد  كـــمـــا يـــجـــب أن يــتــحــقــق الـــعـــامـــل مــــن مـ

بعناية.
وأكــدت الــوزارة أن جواز السفر والهوية القطرية 
ــراف اآللــــي مــهــمــة جــــدًا، ويــجــب أن  وبــطــاقــة الـــصـ
 
ً
تــبــقــى بـــحـــوزة الــعــامــل ال مـــع أحـــد آخــــر، مــنــوهــة
إلــى أهمية االحتفاظ بنسخ إلكترونية من هذه 

الوثائق.
ويقدر الحد األقصى لعدد ساعات العمل ثمانية 
ساعات يوميًا باإلضافة إلى ساعتن عمل يوميًا. 
كما يحق لكل عامل يوم إجازة أسبوعيًا عادة ما 
تكون يــوم الجمعة. وفــي أوقـــات الصيف الحارة 
من 15 يونيو وحتى 31 من أغسطس يجب أن ال 
يعمل أي عامل في األماكن املكشوفة، من الساعة 
الــحــاديــة عــشــرة صــبــاحــًا وحــتــى الــثــالــثــة عــصــرًا. 
وينبغي إيداع أجر كل عامل في حسابه املصرفي مرة في الشهر مقابل عمله، 
ويجب أن تكون أجور الساعات اإلضافية أعلى، وتبرير أي اقتطاع من األجر.

ويحق للعامل الحصول على إجازة وإجازة مرضية مدفوعة األجر. وأصبح 
اآلن بــإمــكــان مــعــظــم الــعــمــال مـــغـــادرة قــطــر مــن دون مــأذونــيــة خــــروج، ولكن 
يجب أن يتفق العامل مع صاحب العمل بشأن خططه لإلجازة السنوية أو 
املغادرة النهائية قبل السفر. ودعت وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
االجتماعية، العمالة الوافدة باالتصال بالوزارة في حال شعور العامل أنه 

عومل معاملة غير عادلة.

املــبــادئ العمالية واإلرشـــادات  تهدف 
ــن أجـــل  ــ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة مـ
ــة  ــزمــ ــلــ ــر املــ ــ ــيـ ــ ــــف الــــــــعــــــــادل غـ ــيـ ــ ــــوظـ ــتـ ــ الـ
والصادرة عن منظمة العمل الدولية، 
إلى تنوير النشاط الحالي واملستقبلي 
ــيـــة واملــنــظــمــات  ملــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـ
ــة  ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ ــات الـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ األخــــــــــــرى والـ
الـــوطـــنـــيـــة والــــشــــركــــاء االجــتــمــاعــيــن 

بشأن تعزيز وضمان توظيف عادل.
ويــمــكــن لــلــمــقــاولــن الــفــرعــيــن اعتماد 
أســـالـــيـــب تـــوظـــيـــف عــــادلــــة فــــي بـــلـــدان 
ــة قــطــر وفــقــًا للمبادئ  املــنــشــأ إلـــى دولـ
ــلـــة واإلرشـــــــــــــادات الــتــوجــيــهــيــة  الـــعـــامـ
الــتــشــغــيــلــيــة ملــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة. 
ــادات التوجيهية من  ــ ستقي اإلرشـ

ُ
وت

مــــصــــادر رئـــيـــســـيـــة كــمــعــايــيــر الــعــمــل 
ــــة وصـــــكـــــوك مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل  ــيـ ــ ــــدولـ الـ

الدولية ذات الصلة. وتشمل هذه املبادئ واإلرشادات التوجيهية 
الــوافــدة، سواء  إجــراءات توظيف جميع العمال، ومنهم العمالة 
ــــالل الـــوســـطـــاء.  ــــالل أصــــحــــاب الـــعـــمـــل مـــبـــاشـــرة أو مــــن خـ مــــن خـ
الــحــدود  املــبــادئ على إجــــراءات التوظيف داخـــل  وتنطبق هــذه 

الــوطــنــيــة وعــبــرهــا مـــن خـــالل وكـــاالت 
العمل املؤقت، وتشمل جميع قطاعات 
االقـــتـــصـــاد. ويـــفـــتـــرض أن تــنــفــذ هــذه 
املبادئ واإلرشـــادات التوجيهية على 
املــســتــوى الــوطــنــي بــعــد الــتــشــاور بن 

الشركاء االجتماعين والحكومة.
املــبــادئ العامة  ويــجــري التمييز بــن 
إلــى توجيه التنفيذ على  التي ترمي 
ــادات  ــ جــمــيــع املــســتــويــات، وبـــن اإلرشـ
ــتــــي  ــة، والــ ــيـ ــلـ ــيـ ــغـ ــتـــشـ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة الـ
ــات فــاعــلــة  ــهــ ــالـــج مــــســــؤولــــيــــات جــ تـــعـ
محددة في عملية التوظيف، وتشمل 
تــدخــالت وأدوات سياسات محتملة. 
وقـــــال مـــديـــر مــكــتــب مـــشـــروع منظمة 
الــدولــيــة فــي دولـــة قطر هوتان  العمل 
 الحرص على تناول 

ّ
هومايونبور إن

مــســألــة دفـــع أصـــحـــاب الــعــمــل لــرســوم 
التوظيف وتقييمها أثناء تقديم العروض يعطي إشارة واضحة 
أنــه ينبغي عليهم تحمل تكاليف  إلــى جميع املتعاقدين تفيد 
التوظيف والرسوم ذات الصلة ما يؤّمن فرًصا متكافئة لجميع 

الشركات على حّد سواء.

ــادت املـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي لــالتــحــاد  ــ ــ أشـ
الـــــدولـــــي لـــلـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة مــقــبــولــة 
ــقــــطــــريــــة  ــة الــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــحـ ــ شـــــــاهـــــــان بـــــــــــدور الـ
الــرعــايــة والرفاهية  لتوفير أفضل أوجــه 
إلــى أن القوانن  الــوافــدة مشيرة  للعمالة 
ــرارات الــتــي اتخذتها  ــقـ والــتــشــريــعــات والـ
ــة قــطــر خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة وفــرت  دولــ
ــلـــعـــامـــل الـــــوافـــــد الـــحـــمـــايـــة الـــقـــانـــونـــيـــة  لـ
واالجــتــمــاعــيــة بشكل غــيــر مــســبــوق على 

مستوي املنطقة بالكامل.
وقــالــت شــاهــان فــي تصريحات صحفية 
أن دولة قطر تمثل نموذجا على مستوى 
املنطقة في التعامل املتميز حيال العمالة 
بشكل عــام والــوافــدة منها بشكل خاص 
القرارات والتشريعات  وهناك الكثير من 
الــتــي تــســتــحــق الــثــنــاء واإلشــــــادة ومنها 
عــلــى ســبــيــل املـــثـــال تــشــكــيــل لـــجـــان فض 

املنازعات العمالية التى زرناها ووجدنا 
ــا يــــجــــرى بــــســــرعــــة وحـــســـم  ــهـ ــيـ الــــعــــمــــل فـ
شــديــديــن تــأكــيــدا على حــرص دولـــة قطر 
على توفير الحماية القانونية والعدالة 

الناجزة للعامل الوافد.
وأضــــافــــت شــــاهــــان: نــســتــطــيــع أن نــقــول 
أنها كانت زيــارة رائعة واكتشفنا خالل 
زيــارتــنــا هـــذه أن الــعــامــل الـــوافـــد يحصل 
لــدرجــة أننا  على حقوقه كاملة فــي قطر 
الــعــمــال املتقدمن بشكاوى  وجــدنــا عــدد 
أثــار ارتياحنا ألن   للغاية وهــو مــا 

ً
قليال

قلة الشكاوى تعني أن العمال يعيشون 
 أن آلــيــة تقديم 

ً
ــــواء إيــجــابــيــة، مـــؤكـــدة أجـ

الــشــكــوى والــتــعــامــل مــعــهــا آلــيــة مــمــتــازة 
ــيــــزة وتـــــؤكـــــد عـــــدالـــــة دولـــــــــة قــطــر  ــمــ ــتــ ومــ
فـــي الــتــعــامــل مـــع مــلــف الــعــمــالــة الـــوافـــدة 
أنـــهـــا  بـــســـهـــولـــة  ــد  ــ ــــؤكـ نـ ــيـــع أن  ــطـ ــتـ ونـــسـ

أصــبــحــت نــمــوذجــًا يــحــتــذى بـــه فـــي هــذا 
اإلطــــــار ونـــحـــن نـــقـــول لــقــطــر نــحــن معكم 
ونقف بجواركم ونهنئكم على تحقيق كل 

تلك اإلنجازات.
وأكـــــــدت املـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي لــالتــحــاد 
الدولي للنقابات العمالية حرص االتحاد 
على اإلشادة بخطوة دولة قطر الخاصة 
بــإنــشــاء لــجــان فــض املــنــازعــات العمالية 
ــر  ــيـ ــوفـ ــايــــة، وتـ ــلــــغــ ــة لــ ــيــ ــابــ كــــخــــطــــوة إيــــجــ
منصة عادلة للعمال وأصحاب األعمال، 
الــتــنــمــيــة اإلداريــــــــة  مـــوضـــحـــة أن وزارة 
والـــعـــمـــل والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة تعمل 
حاليا على وضع آليات خاصة لتسريع 
وتيرة العمل في اللجان حتى ال تستغرق 

فترة فض املنازعات وقت طويل.
وأشارت إلى أن محاولة حل املشكلة بن 
العامل وجهة عمله في مقر جهة العمل 

قــبــل الـــوصـــول لــلــمــحــاكــم أو لــلــجــان فض 
 نحث 

ً
املــنــازعــات أفــضــل للغاية، مضيفة

الــطــرفــن الــعــامــل وصـــاحـــب الــعــمــل على 
ــل مــقــر العمل  مــحــاولــة حـــل املــشــكــلــة داخــ
بــدال مــن وصولها للقضاء واستغراقها 

وقتا طويال حتى تصل للحل.
وحــــــــول صــــــــدور قــــــــرار تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــان 
العمالية املشتركة أشارت مقبولة شاهان 
أنــنــا فـــي كـــل مــتــابــعــة مـــع املــســؤولــن في 
ــــرى أنـــهـــم قـــطـــعـــوا خـــطـــوات  ــة قـــطـــر نـ ــ دولــ
جــديــدة لــألمــام ومـــن آخـــر تــلــك الــخــطــوات 
ــوة صــــــــدور قــــــــرار تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــان  ــطــ خــ
الــعــمــالــيــة املــشــتــركــة وهــــى خـــطـــوة كبير 
الــتــزام دولــة قطر الواضح  لألمام وتؤكد 
بكل تعهداتها ونحن في االتحاد الدولي 
ــــرى أنـــهـــا خــطــوة  لــلــنــقــابــات الــعــمــالــيــة نـ
متميزة للغاية وتعكس حرص دولة قطر 

على توفير كل أوجــه الرعاية والرفاهية 
لــلــعــامــل الــــوافــــد فــبــال شـــك فــــإن انــتــخــاب 
لجان عمالية يعني وجود ممثل للعامل 
يستطيع أن يطرح كــل مــا يرغب العامل 
ــلـــى اإلدارة كـــمـــا أن جــهــة  فــــي طــــرحــــه عـ
العمل تستفيد أيضا من وجــود اللجان 
العمالية ألنها تمثل فرصة لها لوجود 
ممثلن للشركة مــع اإلدارة عــلــى طــاولــة 
واحــدة ملناقشة كل ما يهم العمل وطرح 
الرؤى املشتركة لتطويره وكل هذا يصب 
فـــي صـــالـــح عــمــلــيــة اإلنـــتـــاج فـــي الــنــهــايــة 
باإلضافة إلى أن العامل يكون له صوت 
يـــصـــل لــــــــإلدارة يــعــبــر عــــن رأي الــعــمــالــة 
املوجودة في الشركة وهى خطوة جبارة 
الــعــمــال واحتياجاتهم  للتعبير عــن آراء 
وكذلك طرح رؤية أصحاب العمل وآرائهم 

في العملية اإلنتاجية.

تحت شعار »اجعل من قطر رواية نجاحك«

هوتان هومايونبور:محمد العبيدلي: 

االستقدام العادل يؤمن فرصا رسوم االستقدام استغالل وتنعكس سلبًا على اإلنتاج
متكافئة لجميع الشركات

آليـات خاصـة لتسريـع وتيـرة العمـل بلجان                         فض المنازعات العمالية.. شاهان:

قطــر نموذج للتعامل مــــــــع العمال بالمنطقة

»التنمية اإلدارية« توعي        األيــدي العاملــة بحقوقهــم
دعوة أصحاب 

األعمال لتحمل 
رسوم االستقدام 

والتوظيف

إعــالن الحــد 
األدنى الدائم 

لألجور بنهاية 
العام الجاري

مصطفى شاهين
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من هنا وهناك

التجاري بني  التبادل  التجارة الصينية عن أن حجم  كشفت وزارة 
إلـــى 101.9 مــلــيــار دوالر أمريكي  الــصــني والــــدول األفــريــقــيــة وصـــل 
في النصف األول من العام الجاري، بزيادة قدرها 3% على أساس 

سنوي.
وقالت الــوزارة، في بيان على موقعها اإللكتروني، إن واردات الصني 
الــدول اإلفريقية بلغت 49 مليار دوالر، بزيادة 1% على أساس  من 
الجانب اآلخــر 52.9 مليار  إلــى  سنوي، فيما بلغت قيمة صادراتها 

دوالر، بزيادة 5% على أساس سنوي.
كما أشار البيان إلى أن الصني استثمرت 1.7 مليار دوالر في مختلف 
الحالي، بزيادة  العام  النصف األول من  املجاالت في إفريقيا خــال 

11% على أساس سنوي.

أغلقت األسهم اليابانية مرتفعة أمس وحققت ثالث مكسب أسبوعي 
على التوالي في الوقت الذي صعدت فيه األسهم املرتبطة باالستهاك 
أثر بنوك مركزية  املركزي سيقتفي  اليابان  بفعل تكهنات بأن بنك 

أخرى ويقوم بتيسير السياسة النقدية الشهر القادم.
إلــى 22079.09 نقطة. وارتــفــع املؤشر  املــؤشــر نيكي %0.16  وزاد 

القياسي 0.4% هذا األسبوع.
وتقدم 122 سهما على املؤشر نيكي مقابل انخفاض 97 سهما.

وأبقى بنك اليابان على السياسة النقدية دون تغيير الخميس لكنه أملح 
إلى استعداده لتوسيع التحفيز الشهر القادم عبر إصدار تحذير أقوى 

من املخاطر الخارجية التي تهدد االقتصاد املعتمد على التصدير.
وصعد املؤشر توبكس األوسع نطاقا 0.04% إلى 1616.23 نقطة.

الرئيسية ببورصة طوكيو 1.46  الــتــداوالت على املنصة  وبلغ حجم 
الثاثني  يــن فــي  البالغ 1.15 مليار  املتوسط  يــن، بارتفاع عــن  مليار 

يوما األخيرة.

أعلن مكتب اإلحصاء االتحادي في أملانيا أمس، أن واردات الباد من 
النفط الخام واصلت تراجعها للعام الثالث على التوالي في عام 2018، 

حيث وصلت إلى 84.8 مليون طن العام املاضي.
وسجلت واردات أملانيا من النفط الخام أقل قليا من 90 مليون طن 
في عام 2017 مقابل 91.8 مليون طن في عام 2016، فيما سجلت 

الواردات 114.5 مليون طن في عام 2005.
وجاءت روسيا في املركز األول كأكبر مصدر للنفط الخام بالنسبة 
ألملانيا، وشكل النفط الروسي ثلث ورادات أملانيا من الخام في عام 
2018، بحوالي 29.2 مليون طن، فيما حلت النرويج في املرتبة الثانية، 
حيث صدرت ألملانيا 7.6 مليون طن من النفط العام املاضي، تلتها 

ليبيا بـ 7.3 مليون طن.

100 مليار دوالر التبادل التجاري 
بين الصين وإفريقيا

 أسهم اليابان تحقق ثالث 
مكسب أسبوعي

 تراجع واردات ألمانيا من النفط 
الخام للعام الثالث

80 يوما الصين تملك مخزونات نفط تكفي 

قال مسؤول في اإلدارة الوطنية للطاقة أمس 
الجمعة إن الصني تملك مخزونات نفط تكفي 
نــحــو 80 يــومــا بــمــا فـــي ذلــــك املـــخـــزونـــات في 
االحتياطي البترولي االستراتيجي، ومخزون 
ــات الـــنـــفـــط، واملــــخــــزونــــات  ــركــ الـــنـــفـــط لـــــدى شــ

التجارية.
وقال لي فولونج رئيس التطوير والتخطيط 
لــلــطــاقــة خــــال مــؤتــمــر  الــوطــنــيــة  فـــي اإلدارة 
صحفي إن الصني، أكبر مستورد للنفط الخام 
في العالم، ستكمل تشييد املرحلة الثانية من 

مخازن النفط االستراتيجية في 2020.
وقــــال لــي إن الــصــني تــمــلــك نــفــطــا يــكــفــي نحو 
ــا، بـــمـــا يـــقـــل قــلــيــا عــــن مـــســـتـــوى 90  80 يــــومــ
الــذي توصي بــه وكــالــة الطاقة الدولية  يوما 
أعـــضـــاءهـــا. وبــكــني لــيــســت عــضــوا فـــي وكــالــة 

الطاقة الدولية.
الـــواردات في الفترة بني  وبناء على مستوى 
يناير وأغسطس، فإن ثمانني يوما من واردات 
الــنــفــط الــصــيــنــيــة يـــعـــادل نــحــو 788 مــلــيــون 

برميل وفقا لحسابات رويترز.
ونادرا ما تفصح الصني عن معلومات بشأن 
مخزونات النفط. وأصدرت بكني آخر تحديث 
بشأن مخزونات الطوارئ النفطية لديها في 

ديسمبر 2017.
 وقال تشانغ جيان هوا مدير اإلدارة الوطنية 
ــــال نـــفـــس املـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي إن  لــلــطــاقــة خـ
الهجمات على منشأتي نفط في السعودية، 
أكـــبـــر ُمـــصـــدر لــلــخــام فـــي الـــعـــالـــم، فـــي اآلونــــة 
األخـــيـــرة لـــن تــؤثــر عــلــى إمــــــدادات الــصــني من 

النفط.
وقال تشانغ »املسألة هي أننا ال نعتمد على 
دولــة أو منطقة محددة بعينها. بالنظر إلى 
الوضع الحالي، حتى إذا هوجمت السعودية، 
لن يؤثر هــذا على إمـــدادات الصني من النفط 
الـــخـــام« مضيفا أن بــمــقــدور بــكــني »اســتــيــراد 
كميات كبيرة من النفط والغاز« من الواليات 

املتحدة إذا لم تكن هناك حرب تجارية.
الــلــجــنــة  لـــلـــطـــاقـــة  ــة  ــيـ ــنـ الـــوطـ ــبـــع اإلدارة  ــتـ وتـ
الوطنية للتنمية واإلصاح التي تشرف على 

التخطيط لاقتصاد الكلي في الصني.

وتضع اإلدارة سياسات القطاع بما في ذلك 
خطط التطوير البالغ أجلها خمس سنوات 
لــقــطــاعــات الــنــفــط والــــغــــاز والـــفـــحـــم والــطــاقــة 
املتجددة. كما تدير اإلدارة أيضا االحتياطي 

البترولي االستراتيجي للباد.
ــلــــن املــــصــــرف املــــركــــزي  ــر أعــ ــ ــلـــى صـــعـــيـــد آخــ عـ
ــيـــف ألحــــد  ــفـ ــفــــض طـ الـــصـــيـــنـــي أمـــــــس عـــــن خــ
الــتــي تفرضها  الــفــائــدة التفضيلية  مــعــدالت 
املــصــارف التجارية على زبائنها، فــي إجــراء 
يهدف إلى دعم اقتصاد الباد الذي يعاني من 

انعكاسات حرب تجارية مع واشنطن. 
وأكــد املــصــرف املــركــزي الصيني على موقعه 
الــفــائــدة املرجعي  اإللــكــتــرونــي تثبيت مــعــدل 
لــعــام واحـــد عــلــى الــقــروض املــصــرفــيــة بنسبة 

4,2% مقابل 4,25% في أغسطس. 
ويبقى معدل الفائدة املرجعي لخمسة أعوام 
ــقـــروض املــصــرفــيــة مــثــبــتــا عــنــد نسبة  عــلــى الـ

 .%4,85
ــن الــقــيــود  وكــــــان هـــــذا الــتــخــفــيــف الـــجـــديـــد مــ
الــوضــع االقــتــصــادي في  النقدية متوقعا ألن 

ثاني أكبر اقتصاد عاملي يواصل التراجع. 
وانــخــفــضــت الـــصـــادرات الــصــيــنــيــة الــتــي تعد 
أحــــد ركـــائـــز الــنــمــو االقـــتـــصـــادي فـــي الــصــني 
بــنــســبــة 1% فـــي أغــســطــس )مــقــابــل 3,3% في 
الــشــهــر الـــســـابـــق(، كــمــا أن اإلنـــتـــاج الــصــيــنــي 

سجل أضعف وتيرة له منذ 17 عاما. 
ويعاني االقتصاد الصيني منذ أكثر من عام 
مـــن انــعــكــاســات نــــزاع تـــجـــاري مـــع واشــنــطــن، 
تـــرجـــم بـــفـــرض مـــتـــبـــادل لـــلـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
اإلضـــافـــيـــة عــلــى مـــا يـــســـاوي مـــئـــات مــلــيــارات 

الدوالرات من السلع. 
ــة »تـــريـــفـــيـــوم  ــركــ ــــي شــ ــلـــون فـ ــلـ ــــح مـــحـ ــــوضـ ويـ
شــايــنــا« ومــقــرهــا بــكــني أن املـــصـــرف املــركــزي 
ــد بـــوضـــوح فـــي األشـــهـــر األخـــيـــرة أن همه  »أكــ
ــقـــروض بـــل إمــكــانــيــة  الــرئــيــســي لــيــس كــلــفــة الـ
الــشــركــات الــخــاصــة الــحــصــول عــلــيــهــا«، وهــي 
شـــــركـــــات مــــحــــرومــــة مـــــن املــــكــــاســــب لـــصـــالـــح 
املــجــمــوعــات الــعــامــة الــكــبــرى الــتــي غــالــبــا ما 

تكون غير مربحة. 
ومـــطـــلـــع ســبــتــمــبــر، أعـــلـــن املــــصــــرف املـــركـــزي 
عــن خــفــض فــي الـــودائـــع الــتــي عــلــى املــصــارف 
االحتفاظ بها في خزائنها، وهو إجراء يهدف 
الـــقـــروض إلــى  لتمكينها مـــن مــنــح مــزيــد مـــن 

الشركات التي تواجه تباطؤًا اقتصاديا. 
لكن املحلل من مكتب »كابيتال إيكونوميكس« 
جــولــيــان إيــفــانــز-بــريــتــشــارد رأى أن أثـــر ذلــك 
»على الحركة االقتصادية سيكون هامشيا«. 

وبلغ نمو إجمالي الناتج املحلي خــال عام 
فــي الــربــع الثاني مــن الــعــام نسبة 6,2% وهو 

أدنى مستوى له منذ 27 عاما على األقل.

الـــدوالر أمــس الجمعة ويتجه صوب  هبط 
تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي 
فــي الــوقــت الـــذي انــتــعــش فــيــه اإلقــبــال على 
املخاطرة بفضل توقعات بتحقيق انفراجة 
في التوترات التجارية بني واشنطن وبكني.
ــتـــي تــتــكــبــدهــا الــعــمــلــة  ــأتـــي الـــخـــســـائـــر الـ  تـ
األمريكية بعد أن خفض مجلس االحتياطي 
االتحادي )البنك املركزي األمريكي( أسعار 
الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما قلص 

الطلب على الدوالر.
 وأبــقــت بــنــوك مــركــزيــة أخـــرى، بما فــي ذلك 
بنك إنجلترا وبنك اليابان والبنك الوطني 

السويسري، على أسعار الفائدة دون تغيير 
هــــذا األســـبـــوع مــمــا خــيــب تــوقــعــات بعض 

املراهنني على ارتفاع العملة األمريكية.
 وتــراجــع مــؤشــر الــــدوالر، الـــذي يتتبع أداء 
الــعــمــلــة األمـــريـــكـــيـــة مـــقـــابـــل ســـلـــة مــــن ســت 
إلــى 98.18 ويتجه  عمات رئيسية، 0.1 % 
صـــوب االنــخــفــاض لــأســبــوع الــثــالــث على 

التوالي.
 وتركز األسواق على محادثات تجارية بني 
الواليات املتحدة والصني في واشنطن قبل 
ــجــرى الشهر 

ُ
مــبــاحــثــات رفــيــعــة املــســتــوى ت

ــارات على إحــراز  الــقــادم. وتظهر بعض إشـ
تقدم.

 وتـــصـــدر الــجــنــيــه االســتــرلــيــنــي الــعــمــات 

الرابحة. وكــان رئيس املفوضية األوروبية 
جان كلود يونكر قال إنه يعتقد أن بروكسل 
إلــى اتفاق مع بريطانيا بشان  قد تتوصل 

مغادرتها لاتحاد األوروبي.
 وصعد االسترليني 0.5 % ألعلى مستوى 
في شهرين مقابل الدوالر وإلى 87.87 بنس 
ــيـــورو وهـــو أعــلــى مــســتــوى فـــي 4  مــقــابــل الـ

أشهر.
إلــى نحو 0.6799  الـــدوالر األسترالي   وزاد 
دوالر أمريكي لكنه يظل قرب أدنى مستوى 
فـــي 3 أســابــيــع الــــذي بــلــغــه يــــوم الــخــمــيــس. 
ــدوالر الــنــيــوزيــلــنــدي إلـــى 0.6285  ــ ونــــزل الــ
دوالر أمريكي وهو أضعف مستوياته منذ 

3 سبتمبر.

خسرت نيجيريا 22 مليون برميل نفط خال 6 أشهر، قيمتها 1,35 
مليار دوالر، نتيجة للسرقة وأعمال التخريب في أنابيب النفط. 

وأعلن املجلس االقتصادي الوطني عن ذلك خال اجتماع في مقر 
الرئاسة في أبوجا. 

قد 22,6 
ُ
وقال حاكم والية إيدو غودوين أوباسيكي بعد االجتماع »ف

مليون برميل نفط خام خال ستة أشهر، تبلغ قيمتها نحو 1,35 
مليار دوالر« في الفترة املمتدة بني يناير ويونيو. 

 املشكلة.
ّ

وأضاف أن الخسارة سوف تتضاعف إذا لم يتم حل
وهذه األرقام صادرة عن شركة النفط الوطنية النيجيرية. 

وســجــلــت أكــبــر خــســارة للنفط بــلــغــت 9,2 مــلــيــون بــرمــيــل فــي خط 
أنابيب »نيمبي كريك«، الذي ينقل النفط من محطة في بوني إلى 

 150 ألف برميل في اليوم.
ّ
والية باييلسا والقادر على ضخ

ــام 6«  ــ وفـــي خـــط أنــابــيــب »تـــرانـــس نــيــجــر« الــــذي يــغــذي مــحــطــة »أفـ
للكهرباء في والية ريفرز، بلغت الخسائر 8,6 مليون برميل خال 

6 أشهر. 
ونيجيريا البالغ احتياطها من النفط والغاز الطبيعي 70 مليار 
بــرمــيــل، هــي ثــانــي منتج للنفط الــخــام فــي إفــريــقــيــا وتــنــتــج يوميا 

مليوني برميل. 
وأتاحت عقود من إنتاج النفط للمسؤولني الحكوميني جمع ثروات 
ولشركات أجنبية كبرى تحقيق أربــاح طائلة، فيما ال يــزال معظم 
الــنــيــجــيــريــني يــعــيــشــون فـــي الــفــقــر، وخــصــوصــا ســكــان واليــــة دلــتــا 

النيجر الغنية بالنفط والغاز. 
وتعاني هذه املنطقة من التلوث الناتج عن النفط. ويكسب عشرات 
اآلالف فيها معيشتهم بطريقة غير شرعية من خال سرقة النفط 
مـــن األنـــابـــيـــب. وظـــهـــرت مــحــطــات تــكــريــر فـــي مــنــاطــق املستنقعات 

والغابات وبات سوق النفط األسود في الباد منتعشا.

المركزي يخفض أحد معدالت الفائدة

بكين - رويترز

لندن - رويترز

ابوجا - أ ف ب

الدوالر يتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية

22 مليون برميل نفط نتيجة السرقة نيجيريا خسرت 
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السعودية تؤجل تسليم إمدادات نفطية لمشترين في آسيا
بدلت شركة أرامكو السعودية للنفط 
الــخــام وأجــلــت تسليم الخام  درجـــات 
ومــنــتــجــات نفطية لــعــمــاء لــعــدة أيــام 
ــلـــى مــركــز  بـــعـــد أن تـــســـبـــب هــــجــــوم عـ
ــــي تـــقـــلـــيـــص حـــاد  لـــــــإمـــــــدادات بـــهـــا فـ
إلنــتــاجــهــا مــن الــنــفــط الــخــفــيــف وأدى 
ــــي املـــصـــافـــي  إلــــــى خـــفـــض اإلنـــــتـــــاج فـ

التابعة لها.
 وقالت عدة مصادر مطلعة إن حاالت 
الـــتـــأخـــيـــر فــــي تــحــمــيــل الـــنـــفـــط الـــخـــام 
منتشرة على نطاق واسع حيث تلقى 
ــكـــو  مــعــظــم املـــشـــتـــريـــن طــلــبــا مــــن أرامـ
املــقــرر تسليمها  إلرجـــاء شحنات مــن 
فــي شــهــر أكــتــوبــر بــمــا يـــتـــراوح بــن 7 
إلى 10 أيام، ما يمنح الشركة املنتجة 
لــلــنــفــط املــــزيــــد مــــن الــــوقــــت لــلــحــفــاظ 
الــصــادرات عبر تعديل  على استمرار 
ــدادات مــن املــخــزونــات واملصافي  ــ اإلمـ

التابعة لها.
 ووفـــقـــا ملـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى األمـــر 
وبيانات من رفينيتيف وكبلر، جرى 
ــذي جـــرى  ــ ــ تـــبـــديـــل درجــــــــات الــــخــــام الـ
ــلـــى مــن  تــحــمــيــلــه فــــي الـــســـعـــوديـــة عـ
ثــاث نــاقــات عماقة على األقـــل هذا 
األسبوع لنقله إلى الصن والهند من 
لب من 

ُ
إلــى ثقيل فيما ط نفط خفيف 

املزيد من املشترين في آسيا السماح 
الــدرجــات  بتأجيل شــحــنــات وتــبــديــل 

في شهري سبتمبر وأكتوبر.
 وستحصل يونيبك، الذراع التجارية 
لسينوبك الصينية أكبر شركة تكرير 
ــلـــى شـــحـــنـــة مــــن الـــخـــام  فــــي آســــيــــا، عـ

العربي الثقيل بدال من الخام العربي 
الخفيف والعربي الخفيف جــدا على 
مــن الناقلتن العماقتن كاريبيان 

جلوري وجن ليان يانج هذا الشهر.
 ورفــــضــــت ســيــنــوبــك الــتــعــلــيــق عــلــى 

األمر.
 كما ستحمل الناقلة كاالموس خاما 
بـــدال مــن شحنة تتكون  عــربــيــا ثقيا 
مــعــظــمــهــا مـــن الــعــربــي الــخــفــيــف جــدا 

لصالح مؤسسة النفط الهندية.
 وال تــعــلــق مــؤســســة الــنــفــط الــهــنــديــة 
عـــلـــى املـــســـائـــل الـــتـــجـــاريـــة. ورفـــضـــت 
املــــصــــادر نــشــر أســمــائــهــا ألنـــهـــا غير 
مخولة بالحديث إلى وسائل اإلعام.

 وقــــال مــحــلــل فـــي قــطــاع الــنــفــط طلب 

أيـــضـــا عـــــدم نـــشـــر اســـمـــه إن أرامـــكـــو 
ــام الــعــربــي  الـــســـعـــوديـــة تــســحــب الــــخــ
ــيـــل مـــــن مــــخــــزونــــاتــــهــــا لــتــبــديــل  ــقـ ــثـ الـ

درجات الخام.
 وأضــــاف »الــســعــوديــة دائــمــا تصرف 
مخزونات النفط في يوليو وأغسطس 
لـــذلـــك مـــســـتـــوى املــــخــــزونــــات الــحــالــي 
يـــتـــراوح بــن 170 مليونا  سيبلغ مــا 

و175 مليون برميل تقريبا«.
 وتابع قائا »نظريا يمكن أن يكفي 
هــــذا ملــــدة 25 يـــومـــا. لــكــن عــلــى أرض 

الواقع يمكن حتى أن تقل هذه املدة«.
 وقالت مصادر إن شركتي تكرير من 
كــوريــا الجنوبية وافــقــتــا أيــضــا على 
ــــات خــفــيــفــة مـــن النفط  اســتــبــدال درجـ

بشحنات من الخام العربي املتوسط 
والــعــربــي الثقيل ســيــجــري تحميلها 

في الشهرين الجاري واملقبل.
ــادر أن درجـــــات الــخــام   وذكـــــرت املـــصـ
السعودي األثقل تنتج كمية أكبر من 
الــوقــود العالي الكبريت مقارنة  زيــت 
بــــالــــدرجــــات األخــــــــف، لـــكـــن املـــصـــافـــي 
اآلسيوية بمقدورها التكيف سريعا 
ألن معظمها مجهز بوحدات ثانوية 
يمكنها معالجة البقايا وتحويلها 
إلى منتجات نفطية ذات جودة أعلى.

ــال مـــصـــدر »ســيــكــون هـــنـــاك عــبء  ــ  وقـ
الــوحــدات الثانوية«  أكــبــر قليا على 
لـــكـــن »نـــحـــن نــبــلــغ شــــركــــات الــتــكــريــر 
فـــقـــط بـــــأن الـــــدرجـــــات ســتــتــغــيــر وهـــم 

ســيــتــمــكــنــون مـــن الــتــعــامــل مـــع األمـــر 
بطريقة أو بأخرى«.

 وتوقفت صــادرات الخام البحرينية 
غلق خط أنابيب لنقل 

ُ
أ أيضا بعدما 

الخام يمتد بن السعودية والبحرين. 
وقــال أحــد املصادر إنــه كــان من املقرر 
تــانــجــو شحنة من  الــنــاقــلــة  أن تحمل 
ــام بـــانـــوكـــو الـــعـــربـــي املـــتـــوســـط في  خــ
وقــت سابق من األسبوع الجاري من 
رأس تنورة إلى اليابان لكنها ال تزال 

قيد االنتظار.
 وقال املصدر »لقد أبلغونا )بالتأخير( 
لــكــن كـــل يـــوم يــتــم تــعــديــل )املـــوعـــد(«. 
وأضاف »أخشى أن املوقف أخطر مما 
كــنــا نــفــتــرض لــكــن املــعــلــومــات ال تــزال 

محدودة«.
 وقــفــزت الــعــاوات الــفــوريــة ملجموعة 
واســعــة مــن خــامــات النفط واملكثفات 
ــا هـــذا  ــ ــيـ ــ مــــن الــــشــــرق األوســــــــط وروسـ
األســـــبـــــوع بـــفـــعـــل تـــعـــطـــل اإلمــــــــــدادات 

السعودية.
 وٌيتوقع استمرار تغيير السعودية 
لــدرجــات الــنــفــط وتــأخــيــرهــا لتحميل 
الشحنات في شهر أكتوبر على الرغم 
من تعهد السعودية باستعادة فاقد 

اإلنتاج بحلول نهاية سبتمبر.
 وقــال مصدر آخــر إنــه بجانب الخام، 
أرجـــــــــأت أرامـــــكـــــو الــــســــعــــوديــــة أيـــضـــا 
تسليم شحنات الديزل الفورية ألحد 
الــعــمــاء ملـــدة تـــتـــراوح بــن أربــعــة إلــى 

سبعة أيام.
ــال مــــصــــدر مــنــفــصــل إن أرامــــكــــو  ــ ــ  وقـ
ــتـــرت كـــذلـــك شــحــنــتــن مـــن الـــديـــزل  اشـ

لبيعهما ألوروبا وأفريقيا.

غيرت درجات الخام من خفيف إلى ثقيل

سنغافورة - رويترز

»النفط الليبية« تدين محاوالت 
تقسيم إحدى شركاتها

الكويت ترفع المستوى األمني 
للمرافق المينائية

العراق تدعو الشركات العالمية 
إلى اإلسهام بنهضة اقتصادها

0.8 % في أغسطس ارتفاع التضخم بالمغرب 

أدانــت املؤسسة الوطنية للنفط، محاوالت رامية 
إلى تقسيم شركة البريقة لتسويق النفط التابعة 
لــهــا، بــعــد ســـاعـــات مـــن قــيــام »الــحــكــومــة املــؤقــتــة« 

تسمية مجلس إدارة جديدة لها.
وأمس األول أعلنت مجموعة في املنطقة الشرقية 
تــقــول إنــهــا »الــحــكــومــة املــؤقــتــة«، تسمية مجلس 
إدارة جديد لشركة البريقة لتسويق النفط، بسبب 
مـــا اعـــتـــبـــروه أن الـــشـــركـــة فـــي طـــرابـــلـــس، ال تــوفــر 

إمدادت الوقود الكافية إلى املنطقة الشرقية.
ورفـــض مجلس إدارة املــؤســســة الوطنية للنفط، 
وفـــق بــيــان أصـــدرتـــه املــؤســســة، »قـــيـــام مـــا يسمى 
بــالــحــكــومــة املــؤقــتــة بــتــعــيــن مــجــلــس إدارة مـــواز 

لشركة البريقة«.
ــدة املــؤســســة والــشــركــات  ــدد املــجــلــس، أن وحــ وشــ
الــتــابــعــة لــهــا وشــرعــيــتــهــا الــحــصــريــة، منصوص 

قـــرارات  الــقــانــون الليبي، وتحميهما  عليهما فــي 
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة.

وقــال رئيس املؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى 
صــنــع الـــلـــه، إن املـــؤســـســـة تـــرفـــض أي مـــحـــاوالت 
الــلــيــبــي، وتسييسه خدمة  الــنــفــط  لتقسيم قــطــاع 

ملصالح ضيقة وأجندات خارجية.
وذكـــر أن إمــــدادات الــوقــود إلــى املــنــاطــق الوسطى 
والشرقية، تعتبر أكثر من كافية لسد احتياجات 
املواطنن، »الدافع الحقيقي وراء هذه املحاولة، هو 
إنشاء كيان غير شرعي لتصدير النفط من ليبيا 
بشكل غير قانوني«. وحذرت املؤسسة، الشركات 
العاملة في سوق النفط، من محاولة العبث وإبرام 

عقود أو الشروع فيها مع الجسم الوهمي.
وتــــقــــود املـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط مـــنـــذ عـــقـــود، 
صناعة الخام في الباد، وتقوم بتزويد مختلف 
املــحــافــظــات بــحــاجــتــهــا مـــن الــبــتــرول ومــشــتــقــاتــه، 

وتقود قطاع تصدير الخام عبر الحدود.

ــة لـــشـــؤون  ــ ــــدولـ أصــــــدر خـــالـــد الـــــروضـــــان وزيــــــر الـ
ــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة الكويتي،  الــخــدمــات ووزيــ
قــــرارا بــرفــع »املــســتــوى األمــنــي لــلــمــرافــق املينائية 
من )1( إلى املستوى )2(«. وقالت مؤسسة املوانئ 
ــوزاري يــنــص عــلــى »رفـــع  ــ ــ ــرار الـ ــقـ الــكــويــتــيــة، إن الـ
املستوى األمني للمرافق املينائية للباد جميعها 

سواء التجارية أو النفطية«.
وأضــافــت، فــي بيان بثته وكــالــة األنــبــاء الكويتية 
أمـــس الــجــمــعــة، أن الــقــرار »يــشــدد عــلــى اتــخــاذ كل 
جهة االجــراءات والتدابير الازمة لحماية السفن 

واملرافق املينائية«.
وأوضــحــت املؤسسة أن هــذا الــقــرار يأتي »حفاظا 
الــبــاد وســامــة اراضيها وموانئها في  على امــن 

ظل االوضاع التي تمر بها املنطقة«.
تـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن رئـــاســـة األركـــــــان الــعــامــة 

لــلــجــيــش الــكــويــتــي، أعــلــنــت األربــــعــــاء، رفــــع حــالــة 
االستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش »ضمن 
اإلجــــراءات االحــتــرازيــة الــواجــب اتخاذها فــي مثل 
هـــذه الـــظـــروف الــتــي تــمــر بــهــا املــنــطــقــة«.. وذكـــرت 
أن ذلـــك يــأتــي »حــفــاظــا عــلــى أمـــن الــبــاد وســامــة 
ــا ومـــيـــاهـــهـــا وأجــــوائــــهــــا مــــن أي أخـــطـــار  ــهـ ــيـ أراضـ
محتملة، وذلك بالتنسيق املباشر والدائم مع كل 

الجهات العسكرية واألمنية في الدولة«.
كــمــا أكـــد الـــحـــرس الــوطــنــي الــكــويــتــي أمـــس األول 
الــقــيــادة العليا للحرس »بــالــتــزام أقصى  اهــتــمــام 
ــات الــيــقــظــة لـــتـــأمـــن املـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة فــي  ــ ــ درجـ

الباد«.
املــبــارك الحمد الصباح  وكــان سمو الشيخ جابر 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء الــكــويــتــي، قـــد وجــــه يــوم 
األحــد املــاضــي، الــقــيــادات العسكرية واألمــنــيــة في 
الباد إلى »تشديد اإلجراءات األمنية حول املواقع 

الحيوية داخل الباد«.

دعــا عــادل عبد املــهــدي رئيس مجلس الـــوزراء 
العراقي، الشركات الصينية والعاملية لإسهام 

في نهضة باده.
وقــال عبد املــهــدي فــي كلمة له 
أمام »مؤتمر التصنيع العاملي 
ــفــــي«  ــيــ ــة »خــ ــنــ ــديــ ــمــ بــ  »2019
ــراق فــي  ــ ــعــ ــ الــ ــة، »إن  ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
ــر مـــــن أي  ــ ــثـ ــ ــة الـــــيـــــوم أكـ ــ ــاجـ ــ حـ
وقــت مضى إلــى زخــم عاقاته 
املــؤثــرة والصينية  اآلســيــويــة 
ــه خـــــــــــــاص، بـــــاالتـــــجـــــاه  ــ ــ ــوجـ ــ ــ بـ
لــــلــــعــــراق دوره  يـــعـــيـــد  الـــــــــذي 
ــيــــوي واملــــــــؤثــــــــر«.. داعـــيـــا  ــحــ الــ
الــشــركــات الصينية والعاملية 
الــعــراق  إلـــى اإلســـهـــام بنهضة 

وإعادة بناه التحتية.
وأوضــــــــح رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي »هــدفــنــا 
الــتــي سترتكز عليها  الــبــنــى التحتية  تــطــويــر 
مشاريع اإلعمار والخدمات وتطوير االقتصاد 

بــاالســتــفــادة مـــن االمـــكـــانـــات الــكــبــيــرة للصن 
ــه  ــارتـ الـــنـــاجـــحـــة«..مـــضـــيـــفـــا أن زيـ وتــجــربــتــهــا 
ــاق شـــراكـــة  ــ ــفـ ــ ــة بـــتـــحـــقـــيـــق اتـ ــاجــــحــ لـــلـــصـــن »نــ
مـــدروســـة، وتــمــويــل واضـــح وبــمــا هــو متحقق 
ــعـــراق أكــثــر من  مـــن تــصــديــر الـ
ألـــف بــرمــيــل نــفــط يوميا   700
والـــــــصـــــــنـــــــدوق املـــــشـــــتـــــرك مـــع 
الـــصـــن الـــــذي يــشــكــل ضــمــانــة 
لــهــذه الشراكة  وقــاعــدة متينة 
ــــي بـــتـــطـــويـــر مـــشـــاريـــع  ــــضـ واملـ
ــة وجـــمـــيـــع  ــيــ ــتــ ــحــ ــتــ ــى الــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
القطاعات الحيوية االخــرى«.. 
داعيا أن يأخذ العراق موقعه 
فــــي مــــشــــروع طــــريــــق الـــحـــريـــر 
والربط بن الشرقن االقصى 

واالدنى. 
أعــــــمــــــال »مـــؤتـــمـــر  ــر أن  ــ ــذكـ ــ يـ  
الــعــاملــي 2019«، قد  التصنيع 
انطلقت أمـــس، فــي مدينة »خــيــفــي« بمقاطعة 
»آنـــهـــوي« بــشــرقــي الــصــن بــحــضــور وفـــود من 

عدة دول.

قــالــت املــنــدوبــيــة الــســامــيــة للتخطيط فــي املــغــرب 
أمس الجمعة إن مؤشر أسعار املستهلكن بالباد 
ارتفع 0.8% في أغسطس مقارنة مع مستواه قبل 

عام، بعد أن زاد 0.3% في الشهر السابق.
 وارتفعت أسعار املواد الغذائية 0.5% على أساس 
سنوي فــي أغسطس بعد أن انخفضت 0.5% في 
الشهر السابق. وزادت أسعار املــواد غير الغذائية 

1% فــي أغسطس مــقــارنــة مــع صــعــود بنسبة %1 
ــفـــع مــؤشــر  ــــاس شـــهـــري، ارتـ قــبــل شـــهـــر. وعـــلـــى أسـ
فـــي أغـــســـطـــس.  وزاد  املــســتــهــلــكــن %0.3  أســـعـــار 
الــتــضــخــم الــســنــوي األســـاســـي 0.3% عــلــى أســاس 
شهري و1.5% على أساس سنوي.  وبحسب البنك 
املــتــوقــع أن يتباطأ مــعــدل التضخم،  املـــركـــزي، مــن 
الذي يتأثر في األساس بأسعار األغذية، إلى %0.6 
في 2019 من 1.9% في العام املاضي، قبل أن يرتفع 

إلى 1.2% في 2020 مع تحسن الطلب املحلي.

طرابلس الكويت - قنا

بكين - قنا

الرباط - رويترز

■ عادل عبد المهدي
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تجربة تسوق وترفيه فريدة من نوعها لجميع الفئات واألعمار

7 محالت تجارية جديدة تفتح أبوابها 
في دوحة فستيفال سيتي

أعلنت دوحـــة فستيفال سيتي، 
وجهة التسوق والترفيه املفضلة 
ــــدد مــن  فــــي قـــطـــر، عــــن افـــتـــتـــاح عـ
ــات الـــتـــجـــاريـــة الـــجـــديـــدة  ــعـــامـ الـ
ــة والــــتــــي تـــشـــمـــل مــتــجــر  ــعــ ــرائــ الــ
هــايــمــا وعــطــور جــوفــوي، وملسة 
حراير، ومجوهرات أورو، وجي 
بـــي، وأول  أنـــد  أر  2000 ومــتــجــر 
متنزه ترفيهي فــي قطر مغطى 

بالثلج متنزه سنو ديونز.
تعكس هـــذه االفــتــتــاحــات الــتــزام 
وحــرص دوحــة فستيفال سيتي 
عـــــلـــــى اســـــتـــــقـــــطـــــاب الـــــعـــــامـــــات 
ــيـــة الــشــهــيــرة  واملــــــاركــــــات الـــعـــاملـ
والــقــيــام بــشــراكــات قيمة لتوفير 
تـــجـــربـــة تـــســـوق وتـــرفـــيـــه فـــريـــدة 
مـــن نــوعــهــا لـــلـــزوار واملــتــســوقــن 

بالدوحة.
فــفــي مــتــجــر جـــوفـــوي لــلــعــطــور، 
وهــو العامة التجارية العاملية 
الشهيرة التي أسسها فرانسوا 
فـــي عـــــــــام2006، يستطيع  هــنــن 
ــر  ــطــ ــعــ الــ يــــــــجــــــــدوا  الــــــــــــــــــزوار أن 
األنــســب لهم بمساعدة عــدد من 
املـــجـــال، حيث  املتخصصن فــي 
يـــوفـــر املـــتـــجـــر أجـــــــواء بــاريــســيــة 
ــة لـــلـــمـــتـــســـوقـــن. أمــــــا ملــســة  ــ ــيـ ــ راقـ
ــدة فــي  ــ ــ ــر، فـــهـــي شـــركـــة رائـ ــرايــ حــ
مــجــال األزيــــاء بــالــشــرق األوســـط 
ــيــــم  ــامــ وتـــــتـــــخـــــصـــــص فــــــــي تــــصــ
الـــــعـــــبـــــايـــــات األنــــــيــــــقــــــة، لـــتـــوفـــر 

مــجــمــوعــة رائــعــة مــســتــوحــاة من 
لــلــمــرأة العربية  الــشــرقــي  الــــذوق 

والكويتية.
 
َ
وانضمت مجوهرات أورو أيضا
ــــى دوحــــــــة فـــســـتـــيـــفـــال ســيــتــي  ــ إلـ
لــتــزود عشاق املــجــوهــرات بقطع 
ــة مـــــــن الـــــــذهـــــــب واملـــــــــاس  ــ ــاصــ ــ خــ
واألحـــجـــار الــكــريــمــة، بــاإلضــافــة 
إلـــى ســيــرجــان دانــتــيــل - املتجر 
التركي للمنسوجات املصنوعة 
يدوًيا ذات الجودة العالية؛ وآر 
ــي- مــتــجــر لــبــيــع املـــابـــس  ــ ــد بـ ــ آنـ
يـــقـــدم أحـــــدث صــيــحــات املــوضــة 
الـــتـــي تــلــبــي احـــتـــيـــاجـــات جميع 
ــر  ــتـــجـ املـ  - األعــــــــمــــــــار؛ وهـــــايـــــمـــــا 
ــــي ملــــنــــتــــجــــات الـــتـــجـــمـــيـــل  ــاملـ ــ ــعـ ــ الـ
ــنـــزل  ومـــســـتـــلـــزمـــات الـــحـــمـــام واملـ

ــال؛  ــفــ واملــــــــدارس واملـــطـــبـــخ واألطــ
ــا بـــــــاريـــــــس- املـــطـــعـــم  ــنــ ــيــ ــلــ وأنــــجــ
والكافية الرومانسي الذي أسس 
فـــي عـــام 1903 عــلــى يـــد أنــطــوان 
رومــبــيــلــمــايــر، وهــــو بــيــت شــاي 
شــهــيــر مــعــروف فــي املــقــام األول 
بــــالــــشــــكــــوالتــــة الــــســــاخــــنــــة لـــديـــه 
والــتــي تشبه البودينغ وحلوى 
بــــــانــــــك؛ و جــــــي 2000  مـــــونـــــت 
ــة الـــتـــجـــاريـــة املـــعـــروفـــة  ــعــــامــ -الــ
ملابس العمل للرجال والنساء، 
ــنــــو ديــــــونــــــز، وهــــي  ومــــتــــنــــزه ســ
أول مــديــنــة ثــلــجــيــة مــغــطــاه في 
ــع عــلــى  ــ قـــطـــر وتـــضـــم حـــصـــن رائــ
الطراز العربي وبها العديد من 
األنـــشـــطـــة الـــتـــي تــنــاســب جميع 

أفراد العائلة.

ويقول روبــرت هــال، املدير العام 
لــدوحــة فستيفال ســيــتــي: »إنــنــا 
ــى الــتــعــاقــد مع  ــا إلــ ــمـ نــســعــى دائـ
كبرى العامات التجارية املحلية 
ــيـــة لـــنـــوفـــر لــلــمــتــســوقــن  والـــعـــاملـ
خـــيـــارات أكـــثـــر تــنــوعــا. وأتـــوجـــه 
بــخــالــص الــشــكــر لــكــل شــركــائــنــا 
وكــل من اخــتــاروا التعاون معنا 
لكي نقدم معا األفــضــل للجميع 

في الدوحة.«
ــة فــســتــيــفــال ســيــتــي  ــ تـــضـــم دوحــ
ــثــــر مــــن 420 مــــتــــجــــرًا، تــشــمــل  أكــ
ــارفــــي  ــثــــل هــ مــــــاركــــــات بـــــــــــارزة مــ
ــــوت تـــيـــلـــبـــوري،  ــارلـ ــ نـــيـــكـــولـــز، شـ
وكــيــلــز، وديـــــور بــيــوتــي بــوتــيــك، 
ــــس، والـــفـــرع الــوحــيــد اليكيا  وآيـ
فـــي قــطــر. تــعــد دوحــــة فستيفال 
ــجـــاري في  ســيــتــي أكـــبـــر مـــركـــز تـ
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ الــــــــدولــــــــة، بــــمــــســــاحــــة إجـ
تــصــل إلـــــــــى433.000 مــتــر مــربــع، 
ومساحة تأجير إجمالية تصل 
إلـــــــى249.000 مــتــر مــربــع، بقيمة 
ــال قــطــري لتكون  6 مــلــيــارات ريــ
ــدة مــن أكــبــر أمــاكــن الترفيه  واحــ
والـــتـــســـوق فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
ــعـــــروض لــلــعــائــلــة  مــــع أفــــضــــل الـــ

واألطفال.
ــم فـــســـتـــيـــفـــال ســيــتــي  ــا تــــضــ ــمــ كــ
ــنـــاول  ــتـ لـ مــــكــــان  مـــــن 100  أكــــثــــر 
الطعام واالسترخاء من مطاعم 
ــقـــاهـــي، ومــنــهــا نـــذكـــر مطعم  ومـ
جايميز إيتاليان وكافيه كوكو 

و 800 ديجريز بيتزيريا.

العالمة التجارية العالمية فى سوق العقارات الفاخرة

مجموعة الفردان تستقطب 
»سوثبيز إنترناشيونال ريالتي« إلى قطر

في إطــار جهودها املتواصلة في مجال 
التطوير العقاري، أتت مجموعة الفردان 
الــتــجــاريــة العاملية »سوثبيز  بالعامة 
إنترناشيونال ريالتي ذ.م.م.« إلى قطر 
ــا فــي  ــدهــ ــواجــ ــيـــع تــ ــهــــدف تـــوسـ وذلـــــــك بــ

الشرق األوسط.
وفــي معرض تعليقه على هــذا اإلنجاز، 
ــال عــــمــــر حــــســــن الـــــــفـــــــردان، الـــرئـــيـــس  ــ ــ قـ
ــفــــردان: »يــســرنــا  الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة الــ
ــع عــامــة  ــذه الـــشـــراكـــة املـــمـــيـــزة مـ عــقــد هــ
سوثبيز إنترناشيونال ريالتي العاملية 
ــتـــرب فــيــه  ــقـ ــيـــت الـــــــذي نـ ــتـــوقـ ــذا الـ ــ فــــي هــ
مـــن نــقــطــة تـــحـــول فـــي ســــوق الـــعـــقـــارات 
ــفـــخـــر بــكــشــف  ــرة«. وأضـــــــــاف: »نـ ــ ــاخـ ــ ــفـ ــ الـ
الــنــقــاب عــن مــجــمــوعــة رائــعــة مــن أحــدث 
ــتـــي  ــرة فــــي قــــطــــر، والـ ــاخــ ــفــ عـــقـــاراتـــنـــا الــ
يسرنا أن نطرحها للعالم من خال هذا 

التحالف االستراتيجي بــاإلضــافــة إلى 
توفير فرص إستثمار فريدة من نوعها 

في األسواق العاملية«. 
ــز  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــوثــ ــ يــــــــــــــــــرأس فـــــــــريـــــــــق عـــــــمـــــــل »ســ
إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال ريـــالـــتـــي قـــطـــر« املــديــر 
ــــذي يتمتع  الـــعـــام، ســـيـــران جـــورجـــي، الـ
بخبرة واســعــة فــي مــجــال الــعــقــارات في 
املنطقة تتجاوز عقد من الزمن. وبفضل 
عمله على مدار األعــوام الستة املاضية، 
اســـتـــطـــاع جــــورجــــي أن يـــؤســـس شــبــكــة 

عــاقــات واســعــة مــع الــعــمــاء القطرين، 
األمــر الــذي حفزنا إلطــاق هــذه الشركة 
الــتــي تــخــدم أســــواق الــعــقــارات السكنية 
ــقــــدم الـــدعـــم  ــرة فــــي قــــطــــر، كـــمـــا تــ ــاخــ ــفــ الــ
للعماء املهتمن باالستثمار في أرقى 

العقارات الدولية.
وبــهــذه املــنــاســبــة، قـــال جــورجــي: »يــقــدم 
الــعــقــارات فــي قطر شقق سكنية،  ســوق 
منازل بنتهاوس وفلل فاخرة ذات جودة 
عالية على شاطئ البحر. على املستوى 

الــعــاملــي، نشهد اهتماما عامليا مــن قبل 
املــشــتــريــن فـــي الـــهـــنـــد، الـــصـــن، أوروبـــــا 
والــــواليــــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة. ونــحــن 
نفخر بتقديم أعلى مستوى مــن الدعم 
واملــــشــــورة لــعــمــائــنــا قــبــل، أثـــنـــاء وبــعــد 
مـــة شركتنا  الــصــفــقــات. إن مـــواء إنـــهـــاء 
مـــع عـــامـــة »ســوثــبــيــز إنــتــرنــاشــيــونــال 
نــا إمــكــانــات ال  ريــالــتــي« ستمنح عــمــاء
تضاهى في مجال التسويق والحضور 

العاملي.«
ومــن جانبه، قــال فيليب وايــت، الرئيس 
ــر الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة »ســوثــبــيــز  ــديــ واملــ

إنترناشيونال ريالتي«: 
الــــقــــوي واالهـــتـــمـــام  »إن اقـــتـــصـــاد قـــطـــر 
العاملي بالعقارات تشكل عــوامــل جذب 
ــيــــز إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال  ــبــ لــــعــــامــــة »ســــوثــ
ــيـــران جــورجــي  ــتـــي«. إن الــســيــد سـ ــالـ ريـ
ــعـــون بــــــدرايــــــة مــعــمــقــة  ــتـ ــمـ ــتـ وفــــريــــقــــه يـ
فـــي مـــجـــال الـــعـــقـــارات الـــفـــاخـــرة املــحــلــيــة 

والـــعـــاملـــيـــة، ونـــحـــن فـــي غـــايـــة الــفــخــر أن 
يكون لدينا فرع في دولة قطر«.

تــضــم شبكة »ســوثــبــيــز إنترناشيونال 
ريالتي« حاليا أكثر من 22.700 وسيط 
مبيعات مستقل في حوالي 1000 مكتب 
فــي 72 دولـــة ومنطقة حـــول الــعــالــم. في 
الــتــجــاريــة  الـــعـــامـــة  عــــام 2018، حــقــقــت 
حجم مبيعات قياسي بلغ 112 مليار 

دوالر أمريكي. 
ــة عــلــى  ــدرجــ يـــتـــم تـــســـويـــق الــــعــــقــــارات املــ
ــيــــونــــال ريـــالـــتـــي  ــتــــرنــــاشــ »ســــوثــــبــــيــــز إنــ
 sothebysrealty.com قــطــر« عــلــى مــوقــع
الــعــاملــي. وإلــــى جــانــب الــفــرص املــتــوفــرة 
ــدر، ســيــســتــفــيــد وســـطـــاء  ــــذا املــــصــ مــــن هـ
الشركة وعمائها من االرتــبــاط مع دار 
مــــزادات »ســوثــبــيــز« وبــرامــج »سوثبيز 
إنترناشيونال ريالتي« التسويقية في 
جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم. املــكــاتــب مملوكة 

ومدارة بشكل مستقل.
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فودافون تتيح الطلب 
IPhone11 المسبق لـ

ــون قـــطـــر، أمــــــس، أنــهــا  ــ ــودافـ ــ أعـــلـــنـــت فـ
أبـــل، متضمنة  ستقّدم آخــر منتجات 
 Pro 11 iPhoneو Pro 11 iPhone
Max، وهي السلسلة األحدث لهواتف 
iPhone، باإلضافة إلى iPhone 11 ذي 
الجديدة. وسيكون  املزدوجة  الكاميرا 
الــعــمــاء طلب iPhone 11 و بــإمــكــان 
 Pro 11 iPhoneو Pro 11 iPhone
Max ابـــتـــداء مــن الــجــمــعــة املـــوافـــق 20 
www.vodafone.qa/ سبتمبر على
iphone11preorderar. كما ستصبح 
هذه الهواتف الذكية متاحة في متاجر 
ــن الــجــمــعــة  فـــــودافـــــون قـــطـــر ابــــتــــداء مــ

املوافق 27 سبتمبر.
ــــف iPhone 11 و ــواتــ ــ وتـــتـــمـــيـــز هــ
 Pro 11 iPhoneو Pro 11 iPhone
Max بــكــامــيــرا ثــاثــيــة تــوفــر تــجــربــة 
بــزاويــة عريضة جــدًا،  تصوير ممتعة 
أنها تعزز  وعريضة، وتيليفوتو، كما 
بــشــكــل كــبــيــر الــتــصــويــر فـــي األمــاكــن 
منخفضة اإلضاءة عبر الوضع الليلي، 
 عــن فــيــديــوات عالية الــجــودة ال 

ً
فــضــا

يــوفــرهــا أي هــاتــف ذكـــي آخـــر. وتــوفــر 
 Bionic A13 اإللــكــتــرونــيــة الشريحة 
أبـــل أداء ال ُيــضــاهــى  ــتــي صــمــمــتــهــا  ال
 عن زيادة ملحوظة 

ً
لكل وظيفة، فضا

البطارية، حيث يوفر هاتف  في حياة 
Pro 11 iPhone أربع ساعات إضافية 
فـــي حــيــاة الــبــطــاريــة يــومــيــا بــاملــقــارنــة 
يــوفــر  فــيــمــا   ،iPhone XS مـــع ســلــفــه
Pro Max 11 iPhone خمس ساعات 

.iPhone XS Max أكثر من
 Super Retina XDR ــعــد شــاشــة

ُ
وت

 iPhone فــــي بــــوصــــات  بــحــجــم 5.8 
 iPhone بــوصــات فــي Pro 11 و6.5 
األكـــثـــر وضــوحــا  Pro Max 11 هـــي 
وتقدما على اإلطاق في تاريخ هواتف 
 11 iPhone اآليـــفـــون. وتــأتــي هــواتــف
Pro و Pro Max 11 iPhone بأربعة 

ــد بــلــون  ــ ــ أشــــكــــال رائــــعــــة ومـــنـــهـــا واحـ
االخضر الجديد »ميدنايت جرين«

ويــزخــر iPhone 11 بباقة رائــعــة من 
التي تعمل  الفاعلة واالبتكارية  املزايا 
 ،13 IOS بساسة وفق نظام تشغيل
يــوفــر تجربة رائــعــة للمستخدم.  مما 
ويوفر iPhone 11 كذلك كاميرا ثنائية 
مميزة مع زوايا تصوير عريضة جدًا 
ــى فــيــديــوات  وعــريــضــة، مــمــا يــقــّدم أرقـ
 عن 

ً
بالنسبة ألي هاتف ذكــي، فضا

أنها تعزز بشدة التصوير في األماكن 
منخفضة اإلضاءة عبر الوضع الليلي، 
وتـــصـــويـــر األشــــخــــاص والـــحـــيـــوانـــات 
ــرى. ويستند  ــ ــيــفــة واألشـــيـــاء األخــ األل
 A13 11 عـــلـــى شـــريـــحـــة iPhone
Bionic اإللكترونية املتطورة جدًا ألداء 
أنــه ال يستدعي  املهمات، كما  أصعب 
أكثر مــن شحن واحــد فــي الــيــوم، وقد 
ُصمم لتحّمل الصدمات، كما أنه أكثر 
مقاومة للماء، ويتمتع بأصلب شاشة 
زجاجية من نوعها في أي هاتف ذكي. 
ويأتي iPhone 11 بستة ألــوان جذابة 
البنفسجي واألخــضــر واألصــفــر  هــي 

واألسود واألبيض واألحمر.
وســيــتــمــكــن الــعــمــاء الـــذيـــن يــشــتــرون 
iPhone 11 الجديد من فودافون قطر 
مـــن تــوفــيــر مــبــلــغ 1200 ريــــال خــال 
فـــتـــرة 24 شـــهـــرًا عــنــدمــا يــشــتــركــون 
بإحدا باقات Red املختارة. ومــع هذا 
الـــعـــرض الـــحـــصـــري، ُيــمــكــن لــلــعــمــاء 
االستمتاع بإنترنت ومكاملات محلية 
ــيـــر.  ــثـ ــكـ ــر مــــــحــــــدودة وغــــيــــرهــــا الـ ــيــ غــ
لذلك، سيحصل كل مشتر  باإلضافة 
الـــجـــديـــد عــلــى   11 iPhone لـــجـــهـــاز
عــروض حصرية مثل كفالة مجانية 
لعام ثان، واستمارة  بقيمة 295 ريال 
حسم بقيمة 35% على أغطية واقــي 
الشاشة. كما سيحصل العماء الذين 
الجديد على   iPhone يشترون جهاز
أبــل + ملــدة سنة  اشتراك في تلفزيون 

واحدة.

240 وحدة سكنية وتجارية فريق إدارة الممتلكات يدير أكثر من 

»دي تي زد« تعدل اسمها إلى »كوشمان وويكفيلد قطر«

ــر« عــن  ــطـ قـ تــــي زد  ــة »دي  ــركـ أعـــلـــنـــت شـ
ـــى شـــركـــة »كــوشــمــان  تــعــديــل اســمــهــا إلـ
وويــكــفــيــلــد قــطــر«، وذلـــك بــعــد االنــدمــاج 
ــفــتــن من 

ّ
ــصــن

ُ
الــعــاملــي بــن الــشــركــتــن امل

أبــرز شركات االستشارات العقارية في 
العالم.

 بــهــذه املناسبة، 
ً
وأقــامــت الــشــركــة حــفــا

ــادات الـــشـــركـــة ولـــفـــيـــف مــن  ــ ــيـ ــ حـــضـــره قـ
الــعــقــاري، والسيد  العاملن فــي القطاع 
ــم األصــــــمــــــخ الــــرئــــيــــس  ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ حــــســــن إبــ
التنفيذي ملجموعة ريجنسي القابضة، 
والدكتور غانم الحمادي رئيس مجلس 
إدارة شركة »كوشمان وويكفيلد قطر«، 
ـــار بــســيــســو مــديــر تــطــويــر 

ّ
والــســيــد بـــش

األعمال بالشركة، باإلضافة إلى ممثلي 
وسائل اإلعام في قطر.

وقــــال إد بـــروكـــس، املــديــر الــعــام لشركة 
كـــوشـــمـــان وويــكــفــيــلــد قـــطـــر، إن الــعــمــل 
التجاري العائلي الصغير الذي بدأ في 
نــيــويــورك أصــبــح اآلن مــن أكــبــر شركات 
االســتــشــارات الــعــقــاريــة الــعــاملــيــة، بأكثر 
من 400 مكتب في 70 دولة ويعمل فيها 

51 ألف شخص.
وأضــــاف أن كــوشــمــان وويــكــفــيــلــد تدير 
مــا يــزيــد على 3.6 مليار قــدم مــربــع من 

الــعــقــارات السكنية والتجارية وتجارة 
التجزئة حول العالم، وبلغت إيراداتها 

8.2 مليار دوالر أمريكي في 2018.
الـــشـــيء  إلــــــى أن  ــــس،  ــروكــ ــ بــ وأشـــــــــار إد 
الوحيد الشغوفن به أكثر من أي شيء 
آخـــر هــو الــعــقــارات، ألنــهــا ببساطة هي 
جوهر أعمالنا ومــركــز كــل مــا نقوم به، 
إلــى أن كوشمان وويكفيلد قطر،  الفــتــا 
تقّدم من خال مقرها الرئيسي في قطر 

فــي بــرج تــورنــادو املــرمــوق فــي الخليج 
الغربي، خدمة استشارية عقارية كاملة 
ــتــــشــــارات  ــك الــتــقــيــيــم واالســ ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
واألبحاث ودراسات الجدوى والتأجير 
الــتــجــاري والــســكــنــي واملــبــيــعــات وإدارة 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ ــات ومــــبــــيــــعــــات االســ ــكــ ــلــ ــتــ ــمــ املــ
وعــمــلــيــات االكــتــتــاب. بــاإلضــافــة إلـــى أن 
فريق إدارة املمتلكات ُيدير أكثر من 240 

وحدة سكنية وتجارية.
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جاريث هينريش

كاتب رأي في »نيويورك تايمز«
»صحيفة نيويورك تايمز األمريكية«

1000 دوالر شهريا؟ هل تقضي أمريكا على الفقر بـ 

الــطــبــيــعــي« فـــي األرض، ومـــن ثـــم يــنــبــغــي فـــرض ضــرائــب 
عليهم من أجل تعويض تلك الخسائر التي تكبدها هؤالء 

األشخاص.
ومصطلح »الــدخــل األســاســي الــعــاملــي« قــد وجــد، منذ ذلك 
أمثال مارتن  الحني، دعما كبيرا من سياسيني معروفني 
االقــتــصــادي  لــوثــر كينج، وريــتــشــارد نيكسون، والخبير 
املتخصص في شئون السوق الحرة، فريدريش أوگوست 

فون هايك.
وال تــوجــد دولــــة قـــد طــبــقــت بــعــد مـــا ُيــطــلــق عــلــيــه »الــدخــل 
األساسي العاملي مثل ما يدعو إليه آندرو يانج، لكن توجد 
خطط ومقترحات مشابهة سابقة مــوجــودة بالفعل مثل 
مــا طالبت بــه واليـــة أالســكــا بــوجــود صــنــدوق استثماري 
مملوك للوالية، ويتم تأسيسه عبر الثروات النفطية، ويقوم 
بتخصيص مبلغ مالي ملواطني الوالية كل عام )وصل هذا 
املبلغ إلى 1600 دوالر في العام 2018(. وثمة أيضا برامج 
الراهن في مجتمعات  الوقت  أكثر قوية يتم اختبارها في 
إلى  الريفية  القراء في كينيا  بــدءا من  العالم،  أصغر حــول 

مدينة ستوكتون في والية كاليفورنيا.
البرنامج ســوف يتكف قرابة 3 تريليونات دوالر سنويا 
ــادرة عـــن املــكــتــب الــوطــنــي للبحوث  ــ وفــقــا لـــورقـــة عــمــل صـ
االقتصادية، وهو املبلغ الذي سوف يدبره السيد/ يانج عبر 

ضرائب »الكربون« وأيضا ضرائب القيمة املضافة.

إذا ما كان لدى رائد األعمال األمريكي الشهير آندرو يانج 
التي  الرئاسية  الديمقراطية  املــنــاظــرة  شــيء مــا يقوله عــن 
الحالي، فإن ثمة  الثاني عشر من سبتمبر  أجريت مساء 
فرصة جيدة أن كلماته ستتضمن كلمات مثل »عائدات 

الحرية«. 
والسيد/يانج، وهو رجل أعمال الذي يجيء في استطالعات 
الرأي خلف العمدة بيتي بوتيجيج، وأمام السياسيني األكثر 
خبرة، قد جعل شعار حملة ترشحه يتمحور حول فكرة 
»منح كل مواطن أمريكي 1000 دوالر شهريا« وذلك بهدف 
الــقــضــاء على الــفــقــر، وحــمــايــة الــعــمــال مــن الــتــهــديــدات التي 
التي تشكل خطرا  الحديثة  التكنولوجيا  تفرضها عليهم 
املقترحة  الوظيفي، كما أن خطته  كبيرا على مستقبلهم 

تلك تنبئ عن بداية عهد جديد من »الرأسمال البشري«.
السيد/ يانج قد  التقليدية لترشح  الطبيعة غير  أن  وبرغم 
الكاريزما الشخصية، فإن فكرة وجود  منحته شيئا من 
دخل مضمون كان له تاريخ طويل وليس مقترحا جديدا. 
العام 1779  املثال، قد قال في  فـ توماس بني، على سبيل 
إن مـــالك الــعــقــارات قــد نــزعــوا عــن معظم الــنــاس »ورثــهــم 

سبينسر بوكات-لينديل

“ إذا أقلقك أي شيء، 
واجه قلقك باالستعداد الجيد له  ”

ترجمة – سمر عبد الرحمن

» ترجمة - »

الحرب التجارية 
واالقتصاد السويدي

توقف نمو االقتصاد السويدي بصورة كاملة في 
النصف األول مــن الــعــام الــجــاري، فــي الــوقــت الــذي 
بــني الصني  التجارية املتصاعدة  الــحــرب  أثــرت فيه 
والواليات املتحدة األمريكية بالسلب على االقتصاد 

األكبر في منطقة القطب الشمالي.
والــبــيــانــات الــتــي تــمــت مــراجــعــتــهــا الــخــاصــة بنمو 
الناتج املحلي اإلجمالي والصادرة في الثالث عشر 
الــجــاري مــن قــبــل هيئة اإلحــصــاءات  مــن سبتمبر 
السويدي بنسبة  السويدية أظهرت نمو االقتصاد 
0.1% فــي كــل مــن الــربــع األول والــثــانــي مــن الــعــام 
الحالي. وتمت مراجعة النمو السنوي على انخفاض 

إلى ما نسبته 1.0% من %1.4.
واالقتصاد السويدي الذي يعتمد اعتمادا كليا على 
الــتــجــارة قــد فقد الــزخــم تقريبا وســط تــزايــد حدة 
التوترات التجارية بني واشنطن وبكني، أكبر قوتني 
اقتصاديتني في العالم، ناهيك عن حالة عدم اليقني 
التي تغلف خــروج بريطانيا من االتحاد األوروبــي 

املعروف اصطالحيا بـ »بريكسيت«.
وإذا ما نظرنا إلى األرقام ذاتها نجد أن الصادرات 
السويدية بقيت على حالها دونــمــا أي تغيير في 
الـــربـــع، فــيــمــا ارتـــفـــع اإلنـــفـــاق االســتــهــالكــي بنسبة 
1.1%، وتراجعت وتيرة االستثمارات بنسبة %1.0، 

متأثرة في ذلك بهبوط النمو في سوق اإلسكان.
ويراهن البنك املركزي السويدي حتى اآلن على أن 
الركود. ولجأ  الوطني لن ينزلق في بئر  االقتصاد 
صــنــاع الــســيــاســة فــي الــســويــدي مــؤخــرا إلـــى خطة 
تهدف إلى تشديد السياسيات بنهاية العام الحالي، 
في مسعى منهم للخروج من قرابة نصف عقد من 

أسعار الفائدة السلبية.
وأوضحت بيانات منفصلة صادرة مؤخرا هبوطا 
الــصــادرة عن »ريكس  التضخم  في كافة مقاييس 
ــركـــزي الـــســـويـــدي، وهــــو مـــا يــغــذي  بـــنـــك«، الــبــنــك املـ
ــعــالــم ســيــكــون  ــتــوقــعــات بــــأن الــبــنــك األقـــــدم فـــي ال ال
بحاجة إلى تخفيف سياساته املشددة في أكتوبر 

املقبل.
فــي غــضــون ذلــك أظــهــرت الــبــيــانــات غير املــعــدلــة أن 
الثاني قد تمت مراجعتهما  الربع  الربع األول وكــذا 
انــخــفــاض بنسبة 0.4 نقطة مــئــويــة، و%0.3  عــلــى 

نقطة مئوية على الترتيب.

رافيال لينديبرج

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

القومية االقتصادية 
ومرونة شرق أوروبا

ــــدول الــواقــعــة  ــواء مـــا إذا كــانــت اقـــتـــصـــادات الـ ســ
ــود  ــركـ ــالـ ــرقــــي أوروبــــــــــا قــــد تــــأثــــرت ســـلـــبـــا بـ شــ
ــا، هـــي وســيــلــة  ــيـ ــانـ االقـــتـــصـــادي املـــرجـــح فـــي أملـ
القائلة إنها مستعمرات  الفكرة  جيدة الختبار 
ــدول األكــبــر مــســاحــة، واألقـــوى  ــ لــجــيــرانــهــا مــن ال
ثقال، أو أنها حتى »دول مملوكة ملكية أجنبية«- 
إن جـــاز الــتــعــبــيــر- كــمــا يــــروق لــبــعــض الــخــبــراء 

االقتصاديني تسميتها.
القوموية في  وحتى اآلن يبدو وكأن الحكومات 
بولندا واملجر قد نجحتا في تقليل اعتمادهما 
لبناء مستويات مرونة من أجل  بصورة كافية 
قــد تترتب عــن حالة الضعف  التي  النتائج  درء 
القارة  أكبر اقتصاد في عموم  االقتصادي في 

العجوز. 
أن تتخذ  أخـــرى ينبغي عليها  وثــمــة حــكــومــات 

خطوات ملموسة في نفس االتجاه.
التشيك وبولندا  واملجر وسلوفاكيا وجمهورية 
ــن بــالــفــضــل فــــي نــمــوهــا  ــا كــلــهــا تـــديـ ــيــ ــانــ ورومــ
االقـــتـــصـــادي املـــذهـــل الـــــذي حــقــقــتــه فـــي اآلونــــة 
أملانيا.  إلى  األقــل بصورة جزئية،  األخيرة، على 
ــدول في  ــ والــشــركــات األملــانــيــة قــد دمــجــت تــلــك ال
ســالســل إنــتــاجــهــا املــوجــهــة صـــوب الـــصـــادرات، 
كما ساعدت الشركات األملانية أيضا على تقليل 
مـــعـــدالت الــبــطــالــة، ووضـــعـــت املــعــايــيــر لــلــظــروف 
التي ينبغي أن يعمل فيها العمال، وجودة العمل 

أيضا.
وبصورة مجتمعة وصلت العائدات التجارية في 
تلك الدول الخمس إلى ما إجمالي قيمته 325.3 
مليار يورو )ما يعادل 360.8 مليار دوالر( في 
العام املاضي، بزيادة في مزاولة األعمال من قبل 
الصني مع أملانيا، بنسبة 63%. وبالنسبة لكافة 

أملانيا هــي سوق  الخمسة، تعتبر  االقــتــصــادات 
الصادرات األكبر.

ولـــذا فــإنــه وعــنــدمــا ينكمش االقــتــصــاد األملــانــي، 
الحالي-  العام  الثاني من  الربع  له في  كما حدث 
وقـــد يــتــكــرر نــفــس الــســيــنــاريــو فــي الــربــع الثالث 
أيــضــا- ينبغي أن يتسبب ذلــك فــي هــزة شديدة 
في شرقي أوروبـــا. لكن في بعض الــدول تكون 
تلك الهزات أكثر أملا من مثيلتها في أخرى، كما 

ظهر أحدث البيانات الصناعية.
ُ
ت

وحــتــى اآلن تــبــدو كــل مــن رومــانــيــا وجمهورية 
الدولتان األكثر تأثرا، فيما تقاوم  التشيك هما 
ــن املـــجـــر وبـــولـــنـــدا وســلــوفــاكــيــا الــتــبــاطــؤ  ــل مـ كـ
رى ما الذي فعتله تلك الدول؟

ُ
االقتصادي. فيا ت

ــواقــعــة في  تــعــانــي كـــل االقـــتـــصـــادات الــخــمــســة ال
شــرقــي أوروبــــا مــن نــقــص الــعــمــال بــعــد ســنــوات 
املرتفعة؟  املواليد، والهجرة  من تراجع معدالت 
ومــعــدل الــبــطــالــة تــرفــع األجــــور والــطــلــب املحلي؟ 
ــلـــك الــــــــدول الـــخـــمـــس- كــلــهــا  وفـــــي أربــــعــــة مــــن تـ
التجزئة  ظهر مبيعات 

ُ
ت باستثناء سلوفاكيا- 

نموا صحيا.
ــطــلــب املــحــلــي هـــو األعـــلـــى في  ومــــع ذلــــك فــــإن ال
ثالث دول، مع وجــود سياسات مالية توسيعة: 
ــر بــلــديــن  ــ ــــي آخـ ــنــــدا. وفـ ــ ــا واملــــجــــر وبــــول ــيـ ــانـ رومـ
القوموية على نفسها وعودا  الحكومات  قطعت 
اجتماعية كبيرة، قائلة إن مستويات املعيشة 
لديها تحتاج إلى مواكبة نظيرتها في دول غربي 

أوروبا.
ورومــانــيــا، عــلــى الــنــقــيــض مــن ذلـــك، تــعــول على 
الديمقراطية االجتماعية  الـــــواردات، والــحــكــومــة 
لــديــهــا بــاقــيــة فـــي الــحــكــم فــقــط بــفــضــل اإلنــفــاق 

االجتماعي السخي.

ليونيد بيرشيدسكي

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

» ترجمة - »

قضية

أقوال

تحليل

قراءات
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تؤكد النتائج شبه النهائية لالقتراع التشريعي 
الــتــي أعلنتها اللجنة االنتخابية فــي اسرائيل 
الــذي يعرض للخطر  املــأزق السياسي  الجمعة، 
حكم رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو الذي جاء 

حزبه في املرتبة الثانية.
وحصل تحالف »أزرق أبيض« الوسطي بزعامة 
بيني غانتس على 33 مقعدا مقابل 31 لحزب 
الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء املنتهية 
 ال يملك أي منهما طريقا واضحا 

ّ
لــكــن واليــتــه. 

لتشكيل ائتالف اغلبية.
وفي اعتراف واضح الخميس، اقر نتانياهو بأنه 
غير قــادر على تشكيل تحالف يميني كما كان 
يتمنى ودعا غانتس إلى أن يشكال معا حكومة 

وحدة.
لكن خصمه رد بأنه يريد أيضا حكومة وحدة 
املــأزق السياسي لكن شرط  تخرج إسرائيل من 
أن تكون برئاسته، خصوصا أن حزبه جــاء في 

الطليعة في االنتخابات.
ويــــزيــــد الــــخــــالف الـــحـــالـــي مــــن احـــتـــمـــال إجـــــراء 
انتخابات جــديــدة، ستكون الثالثة فــي غضون 
عــام واحــد بعد اقتراع ابريل الــذي لم يفض إلى 

فوز حاسم ألي طرف.
ويبدأ الرئيس رؤوفــني ريفلني األحــد مشاوراته 
مع رؤســاء األحــزاب املمثلة في البرملان الختيار 

الشخص الذي سيكلفه تشكيل الحكومة.
ه تم فرز 99,8 % من 

ّ
وذكر اإلعالم اإلسرائيلي أن

األصوات.
ــــت الـــلـــجـــنـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة أن الــنــتــائــج  ــحـ ــ وأوضـ
النهائية ستعلن األربـــعـــاء، وقـــد يــحــدث تغيير 
طفيف في عدد املقاعد قبل ذلك. وما زال يتعني 
فرز االصوات في 14 مركزا تحدثت معلومات عن 
حصول تــجــاوزات فيها، وفــق مــا ذكــرت اللجنة 

في بيان.
وحــلــت الــقــائــمــة الــعــربــيــة املــشــتــركــة فـــي املــرتــبــة 
الــثــالــثــة بــحــصــولــهــا عــلــى 13 مــقــعــدا. وقــــد أدى 

ــا الــقــوي إلــى فتح الــبــاب أمـــام إمكانية أن  أداؤهــ
يــصــبــح رئــيــســهــا أيــمــن عــــودة اول عــربــي يــقــود 
املــعــارضــة فـــي الـــدولـــة الــعــبــريــة إذا شــكــل حــزبــا 

الليكود وتحالف »أزرق أبيض« حكومة وحدة.
ــــن املـــحـــلـــلـــني تـــحـــقـــيـــق الـــقـــائـــمـــة  وأرجـــــــــع عــــــدد مـ
ــراق إلـــى الغضب  ــتـ ــذا االخـ الــعــربــيــة املــشــتــركــة هـ
من نتانياهو بسبب أفعاله وخطبه التي ينظر 
إليها على أنها شيطنة للسكان العرب في البالد 
ما ساعد على تحفيز إقبال الناخبني العرب على 

صناديق االقتراع.
حزب شاس الديني املتشدد حصل على 9 مقاعد 
بينما سيشغل كــل مــن حــزب »إســرائــيــل بيتنا« 
الـــقـــومـــي الــعــلــمــانــي بـــرئـــاســـة وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــــزب »يـــهـــدوت  ــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان وحــ ــيـ الـــســـابـــق أفـ
ــتــــوراة املــــوحــــدة( الــديــنــي  ــتــــوراة« )يـــهـــوديـــة الــ هــ

املتشدد لليهود الغربيني، ثمانية مقاعد.
وحــــلــــت بـــعـــد ذلـــــك قـــائـــمـــة »يـــمـــيـــنـــة« الــيــمــيــنــيــة 
املــتــطــرفــة )7 مــقــاعــد( وحــــزب الــعــمــل )6 مــقــاعــد( 
الــديــمــوقــراطــي« اليسارية )5  وقــائــمــة »املعسكر 

مقاعد(.
ودعــا ليبرمان الــذي شغل أيضا سابقا منصب 
وزيـــر الـــدفـــاع، إلـــى حــكــومــة وحـــدة تجمع حزبه 
أبـــيـــض« مستبعدا  والــلــيــكــود وتــحــالــف »أزرق 
األحزاب املتشددة التي يتهمها بالسعي لفرض 
الــقــوانــني الدينية على العلمانيني. وقــد يرجح 

كفة أحد الحزبني ليصبح بذلك »صانع ملوك«.
وقد صرح أمس أنه لم يتحدث مع نتانياهو أو 
غانتس وأنــه ال يعتزم فعل ذلــك حتى االسبوع 

املقبل.
وقــد عــرض مطالبه لالنضمام الي تحالف بما 
في ذلــك وضــع تشريع يجبر اليهود املتشددين 
على أداء الخدمة العسكرية اإللزامية مثل بقية 

اإلسرائيليني اليهود.
وكــــان رفـــض لــيــبــرمــان الــتــنــازل عــن ذلـــك املطلب 
سببا في انهيار مباحثات تشكيل تحالف بعد 

انتخابات ابريل الفائت.
وأّكد الجمعة »لن نقبل بأقل من ذلك حتى لو كان 

الثمن الجلوس في مقعد املعارضة«.

 التركيز األكبر في الفترة املقبلة سينصب 
ّ
لكن

ــلـــى نـــتـــانـــيـــاهـــو رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــــــذي شــغــل  عـ
املــنــصــب ألطــــول مـــدة فــي تــاريــخ اســرائــيــل، وقــد 

يواجه اتهامات بالفساد في األسابيع املقبلة.
ويـــرى مــراقــبــون أن نتانياهو كـــان يــأمــل فــي أن 
الــبــرملــان الجديد حصانة مــن املحاكمة،  يمنحه 
 ذلــك بــات اآلن مستحيال على األرجــح حتى 

ّ
لكن

لو بقي في منصب رئيس الحكومة.
وقـــــــــال نــــتــــانــــيــــاهــــو الــــخــــمــــيــــس »دعـــــــــــوت خــــالل 
إلـــى تشكيل حــكــومــة يمينية لكن  االنــتــخــابــات 
لسوء الحظ، أظهرت نتائج االنتخابات أن ذلك 
غير ممكن«. وأضاف »دعوت غانتس اليوم إلى 
تشكيل حكومة وحـــدة واســعــة ولــن يــكــون على 

الناس االختيار بني الكتلتني«.
والحـــقـــا، أعــلــن غــانــتــس مــوقــفــه بـــوضـــوح مــســاء 
الــخــمــيــس. وقـــال رئــيــس تــحــالــف »أزرق أبــيــض« 
ــع كـــــــوادر حــزبــه  ــمـــاع مــ ــتـ لــلــصــحــافــيــني قـــبـــل اجـ
»اإلسرائيليون يــريــدون حكومة وحــدة أريــد أن 

أشكل هذه الحكومة على أن أتولى رئاستها«.
يــــــقــــــوده »فــــــاز  الــــــــــذي  الــــتــــحــــالــــف  وأضـــــــــــاف أن 
باالنتخابات«، مؤكدا أن »أزرق أبيض هو أكبر 

حزب« في إسرائيل.
ــه نــتــانــيــاهــو واحــــدة مــن أكــبــر الــهــزائــم في  وواجــ
مسيرته السياسية بعد انتخابات ابريل الفائت. 
ــرة إشـــــارة جـــديـــدة إلــى  ــيـ وشــكــلــت الــنــتــائــج األخـ
الضعف الذي أصاب حكمه الطويل في إسرائيل.
ــل، فـــــاز حــــزبــــه الــلــيــكــود  ــ ــريـ ــ وفـــــي انـــتـــخـــابـــات ابـ
ــفــــاؤه مــــن األحـــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة والـــديـــنـــيـــة  ــلــ وحــ
بــغــالــبــيــة املـــقـــاعـــد لــكــنــهــم فـــشـــلـــوا فــــي تــشــكــيــل 
حكومة. وقد اختار الدعوة إلى انتخابات جديدة 
بدال من املجازفة بجعل ريفلني يختار شخصا 

آخر ملحاولة تشكيل ائتالف.
وبـــقـــاء نــتــانــيــاهــو الــبــالــغ 69 عــامــا فـــي منصبه 
رئيسا للوزراء ليس مستبعدا تماما. فقد تمكن، 
الــحــاد مــن التغلب على  بفضل حسه السياسي 

منافسيه مرارا في املاضي.

النتائج شبه النهائية لالنتخابات اإلسرائيلية 
تؤكــد المــأزق السياســي

القدس - أ ف ب

مجلس األمن يدين الهجمات األخيرة
3 صواريخ تستهدف تجمعا 

انتخابيا في أفغانستان

إيران تهدد برد واسع النطاق 
على أي تحرك أمريكي

قـــال مــســؤولــون أفـــغـــان، الــجــمــعــة، إن 3 صــواريــخ 
سقطت قــرب تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي 
قــلــب الــديــن حكمتيار فــي مــديــنــة غـــارديـــز بــواليــة 

باكتيا شرقي البالد.
وحــســب قــنــاة »طــلــوع« املــحــلــيــة، كـــان »حكمتيار« 
وســـط مــؤيــديــه عــنــدمــا ســقــطــت الـــصـــواريـــخ، دون 

تحديد نوعيتها.
ــوع أي  ــ ــم تــكــشــف الــســلــطــات األفــغــانــيــة عـــن وقـ ولــ

أضرار بشرية أو مادية إثر الحادث.
ــتـــه، اتــــهــــم حـــكـــمـــتـــيـــار، عـــبـــر تــصــريــحــات  مــــن جـــهـ
صــحــفــيــة، »مــعــارضــيــه الــســيــاســيــني« بــأنــهــم وراء 
الهجوم، نافيا أن تكون حركة »طالبان« على صلة 

بالحادث.
وفــي 28 يوليو املــاضــي، انطلقت فــي أفغانستان 
الحملة الدعائية التمهيدية لالنتخابات الرئاسية 

املقررة في 28 سبتمبر الجاري.
وحــســب بــيــان لــلــجــنــة االنـــتـــخـــابـــات، يــتــنــافــس 18 
مرشحا فــي االنتخابات، بينهم الرئيس الحالي 
أشرف غني، ورئيس اللجنة التنفيذية في حكومة 

الوحدة الوطنية، عبد الله عبد الله.
الـــدولـــي  الــخــمــيــس أدان مــجــلــس األمــــــن  ــاء  ــســ ومــ
»بأقوى العبارات الهجوم الــذي الــذي وقع بوالية 
زابل، جنوبي البالد، وتبنته حركة طالبان، وأسفر 

عن مصرع 20 شخصا وأكثر من 90 مصابا«.
كما أدان املجلس »الهجمات اإلرهــابــيــة الشنيعة 

والــجــبــانــة فـــي كـــابـــول والـــتـــي اســتــهــدفــت الحملة 
االنــتــخــابــيــة فـــي تـــشـــاريـــكـــار، بــمــقــاطــعــة بــــــاروان، 
الــثــالثــاء وأســفــرت عــن مقتل 38 مدنيا على األقــل 
وجــرح أكثر من 80، وأعلنت طالبان مسؤوليتها 

عنها«.
وأعرب أعضاء املجلس عن خالص تعازيهم ألسر 
الضحايا ولحكومة أفغانستان وتمنوا الشفاء 

العاجل والكامل للمصابني.
وأكـــد بــيــان أعــضــاء املجلس أن »اإلرهــــاب بجميع 
أشــكــالــه ومــظــاهــره يشكل أحـــد أخــطــر الــتــهــديــدات 

للسلم واألمن الدوليني«.
لــة مرتكبي ومنظمي  ــوا الــي ضـــرورة »مــســاء ودعـ
وممولي ورعــاة تلك األعمال اإلرهابية البغيضة 

وتقديمهم إلى العدالة«.
وكــــرر أعــضــاء مــجــلــس األمــــن الــتــأكــيــد عــلــى أن أي 
»أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، 
بــغــض الــنــظــر عـــن دوافـــعـــهـــا، وأيــنــمــا وقــعــت وأيـــا 
كــان مرتكبوها«. وتشهد أفغانستان، منذ الغزو 
األمــريــكــي عـــام 2001، صــراعــا بــني حــركــة طالبان 
مــن جــهــة، والـــقـــوات الــحــكــومــيــة والــدولــيــة بــقــيــادة 
الــواليــات املــتــحــدة مــن جهة أخـــرى، مــا تسبب في 

سقوط آالف الضحايا املدنيني.
وتــشــن طــالــبــان الــتــي تسيطر عــلــى نــصــف الــبــالد 
تـــقـــريـــبـــا، هـــجـــمـــات شـــبـــه يـــومـــيـــة ضــــد الــحــكــومــة، 
وتــرفــض إجـــراء مفاوضات مباشرة معها بحجة 
أنها »غير شرعية«، وتشترط بغية التوصل لسالم 

معها خروج القوات األمريكية من البالد.

ــلـــت إيــــــران تــحــديــهــا لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة في  واصـ
أعـــقـــاب هــجــمــات عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة النفطية 
السعودية أعلنت حركة الحوثي اليمنية املتحالفة 
مع طهران املسؤولية عنها، وقالت أمس الجمعة 
إنــهــا ســتــتــصــدى ألي مـــؤامـــرات أمــريــكــيــة ضــدهــا 
إلــى البحر األحمر واملحيط  »مــن البحر املتوسط 

الهندي«.
جـــاءت أحـــدث الــتــصــريــحــات عــلــى لــســان الــجــنــرال 
يحيى رحيم صفوي وهو مستشار كبير للزعيم 
األعـــلـــى اإليــــرانــــي بــيــنــمــا يــســتــعــد الــرئــيــس حسن 
روحــــانــــي ملــــغــــادرة الــــبــــالد لـــحـــضـــور اجــتــمــاعــات 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم املـــتـــحـــدة فـــي نــيــويــورك 

األسبوع املقبل.
وقـــال الــجــانــبــان إنــهــمــا يــرغــبــان فــي تجنب حــرب 
شاملة بسبب تطورات الوضع في منطقة الخليج 
لكنهما اتخذا مواقف صارمة. وتسعى الواليات 
املتحدة لتشكيل تحالف دولي لأمن البحري منذ 

الهجمات على ناقالت نفط في الخليج.
وأعــلــنــت حــركــة الــحــوثــي الــيــمــنــيــة، والـــتـــي تقاتل 
تــحــالــفــا عــســكــريــا تـــقـــوده الــســعــوديــة فـــي الــيــمــن، 
مسؤوليتها عن الهجوم على منشأتني نفطيتني 

سعوديتني في 14 سبتمبر إحداهما أكبر محطة 
ملعالجة النفط في العالم.

ويــرفــض املــســؤولــون األمــريــكــيــون والــســعــوديــون 
هذا الزعم ويقولون إن إيران تقف وراء الهجمات 

وهو ما تنفيه طهران.
ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء الــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة عن 
الـــجـــمـــعـــة »إذا فــكــر  ــــس  ــه أمــ ــفــــوي قــــولــ ــيــــم صــ رحــ
األمريكيون في أي مؤامرات فسترد األمة اإليرانية 
إلــى البحر األحــمــر واملحيط  املــتــوســط  مــن البحر 

الهندي«.
وأضــاف رحيم صفوي وهــو قائد سابق للحرس 
ــثـــوري »ســـيـــواجـــه الــرئــيــس األمـــريـــكـــي )دونـــالـــد  الـ
ترامب( نفس مصير الرؤساء الستة الذين سبقوه 
والذين فشلوا في فرض إرادتهم السياسية على 

األمة اإليرانية«.
وواصل الرئيس األمريكي دونالد ترامب سياسة 
فرض العقوبات على إيــران، وقال في تصريحات 
الــواليــات  بــالــبــيــت األبــيــض أمـــس إن  للصحفيني 
املـــتـــحـــدة فـــرضـــت عـــقـــوبـــات عــلــى الــبــنــك الــوطــنــي 

اإليراني.
 ولم يقدم ترامب تفاصيل أخرى بشأن العقوبات. 
وقال وزير الخزانة األمريكي ستيفن منوتشني إن 

البنك هو آخر مصدر أموال لطهران.

عواصم - وكاالت

دبي - رويترز

يحيى رحيم صفوي
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على الرغم من االنتشار األمني الكثيف

 المئات يتظاهرون في شوارع الجزائر 
ــــس فــي  تــجــمــع مـــئـــات املـــتـــظـــاهـــريـــن أمـ
وسط الجزائر، مطالبني برحيل رئيس 
ــان فــي الــجــيــش الــجــزائــري أحمد  ــ األركـ
قايد بن صالح، الحاكم الفعلي للبالد 
الــرغــم مــن االنتشار  حاليا، وذلــك على 
األمــنــي الكثيف فــي شــــوارع العاصمة 
ــا، بـــحـــســـب مـــــا أفـــــاد  ــهــ ــلــ ــداخــ وعــــلــــى مــ

مراسلو وكالة فرانس برس.
وحــتــى الــســاعــة الـــواحـــدة بــعــد الــظــهــر، 
بـــــدا وســـــط الـــعـــاصـــمـــة خـــالـــيـــا إال مــن 
عــشــرات املــتــظــاهــريــن، إال أن الــعــدد ما 
لــبــث أن تــضــخــم، وتــجــمــع املـــئـــات قــرب 
ساحة البريد املركزي، وبدأوا يهتفون 
»الــشــعــب يــريــد إســقــاط قــايــد صــالــح«، 
و»خذونا كلنا الى السجن، الشعب لن 

يتوقف«.
وأقـــدمـــت الـــقـــوى األمــنــيــة قــبــل انــطــالق 
التظاهرة على توقيف مواطنني قرب 
الساحة، بحسب ما أفاد مصورون في 

وكالة فرانس برس.
وهـــو يـــوم الجمعة الــواحــد والــثــالثــون 
ــي الـــــــــذي يـــتـــظـــاهـــر فــيــه  ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ عــ
املحتجون للمطالبة برحيل كل أركان 
ــذي يــعــتــبــرونــه من  الــنــظــام الــحــاكــم والــ

مخلفات عهد عبد العزيز بوتفليقة.
لــكــن بـــدا واضــحــا أن أعــــداد املــشــاركــني 
هـــذا األســـبـــوع أقـــل مـــن الـــعـــادة نتيجة 
الحواجز واإلجــــراءات التي قامت بها 

الشرطة منذ الصباح.
ــه أمــر  ــاء أنــ ــعــ ــلـــن أحـــمـــد قـــايـــد األربــ وأعـ
بــمــنــع الــحــافــالت والــعــربــات الــتــي تقل 

ــارج الــعــاصــمــة من  ــ مــتــظــاهــريــن مـــن خـ
ــا، و»تـــوقـــيـــفـــهـــا« و»حـــجـــزهـــا  ــهــ ــولــ دخــ
وفرض غرامات مالية على أصحابها«. 
وانتشرت قــوات الشرطة بشكل كثيف 
الــجــزائــريــة وعلى  فــي وســط العاصمة 
املحاور املؤدية لها ، بأعداد أكبر بكثير 
من التواجد الذي كان يحصل عادة في 

أيام الجمعة.

وأوقــــــفــــــت قـــــــــوات الــــشــــرطــــة عـــربـــاتـــهـــا 
فـــــــي كـــــــل الـــــــــشـــــــــوارع الــــرئــــيــــســــيــــة فـــي 
العاصمة، بينها شــارع ديـــدوش مــراد 
ــوريـــس أودان  املــــــؤدي الــــى ســاحــتــي مـ
والــبــريــد املــركــزي، أبـــرز نقطتي تجمع 

للمحتجني.
ــة فــرانــس  ــالـ ــاهـــد صــحــافــي فـــي وكـ وشـ
برس عناصر من الشرطة بالزي املدني 

يدققون في وثائق الهوية للعديد من 
املــارة قرب البريد املركزي وتم توقيف 
البعض منهم واقتيادهم في شاحنات 

نحو وجهة مجهولة.
عـــــنـــــد املـــــــدخـــــــل الـــــجـــــنـــــوبـــــي الــــغــــربــــي 
للعاصمة، كان في اإلمكان رؤية قوات 
مــن الـــدرك توقف ســيــارات وافــديــن الى 
ــي املـــكـــان  ــة، فــيــمــا تـــوقـــفـــت فــ ــمـ ــعـــاصـ الـ

نحو عشر شاحنات من قوات مكافحة 
الشغب التابعة للدرك الوطني.

ونــقــل نــاشــطــون على مــواقــع التواصل 
ــن اخـــتـــنـــاق  ــ ــتــــمــــاعــــي شـــــهـــــادات عـ االجــ
مـــروري »يمتد على كيلومترات عــدة« 

على مداخل العاصمة.
وشــــوهــــدت طـــائـــرة هــيــلــكــوبــتــر تــابــعــة 
لــلــشــرطــة تــحــلــق فــــوق الــعــاصــمــة منذ 

الصباح.
ق نائب رئيس الرابطة الجزائرية 

ّ
وعل

لحقوق اإلنــســان سعيد صالحي على 
قرار الفريق قايد صالح منع الحافالت 
والعربات من خارج العاصمة دخولها 
بالقول، إن هــذا »صــادم حقًا«، مضيفا 
لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس أن هــــذا الـــقـــرار 
»غــيــر قــانــونــي«، وأن »الــدســتــور يكفل 
للمواطنني الجزائريني املساواة في ما 

بينهم وحرية التنقل«.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات 
ــنـــع وصــــول  ــى »عـــــــدم مـ ــ ــة إلــ الــــجــــزائــــريــ
املحتجني إلى العاصمة الجزائر في 20 
سبتمبر«، كما جاء في بيان الخميس.

وانــطــلــقــت الـــحـــركـــة االحــتــجــاجــيــة في 
الــجــزائــر فــي 22 فبراير رفــضــا لترشح 
عبد العزيز بوتفليقة لــواليــة رئاسية 
خـــامـــســـة. واســـتـــقـــال بــوتــفــلــيــقــة فــــي 2 
ــلــــون  ــكــــن املـــحـــتـــجـــني يــــواصــ أبــــــريــــــل. لــ

املطالبة برحيل كل رموز حكمه.
وأعلن الرئيس الجزائري املوقت عبد 
القادر األحــد أن االنتخابات الرئاسية 
ــر. إال أن  ــبــ ــمــ ــســ ــــي 12 ديــ فــ ــجــــري  ــتــ ســ
املحتجني ال يريدون إجــراء انتخابات 

في ظل النظام الحالي.

الجزائر - أ ف ب

حركة »النهضة« تعلن 
دعمها لـ»قيس سعيد«

 مرشحها الى 
ّ

الــتــي حــل أعلنت حــركــة »النهضة« 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة ثــالــثــا فــي الــــدورة األولـــى، 
ــاذ  ــتـ ــا ســـتـــدعـــم املــــرشــــح األسـ ــهـ ــــس الـــجـــمـــعـــة، أنـ أمـ

الجامعي قيس سعّيد في الدورة الثانية.
وقال املتحدث باسم الحزب عماد خميري لوكالة 
فــرانــس بــرس »النهضة اخــتــارت أن تساند خيار 
الشعب التونسي، النهضة ستساند قيس سعّيد 

في الدورة الثانية من الرئاسية«. 
وحل سعّيد املستقل واملعروف بمواقفه املحافظة 
أوال في الدورة األولى التي أجريت األحد بـ18,4 % 

من األصوات. 
ويــــواجــــه ســعــّيــد املـــؤيـــد لـــالمـــركـــزيـــة جــــذريــــة، في 
الدورة الثانية قطب اإلعالم نبيل القروي املوقوف 
أمــــوال وحــصــل عــلــى 15,6% من  بتهمة تبييض 

األصوات. 
ح حزب النهضة لالنتخابات الرئاسية 

ّ
وكان مرش

 في املركز الثالث في الجولة 
ّ

عبد الفتاح مورو حل
األولــى من االنتخابات بحصوله على 12,9% من 

األصوات.
وحــصــل ســعــيــد أيــضــًا عــلــى دعـــم مــرشــح آخـــر هو 

رئيس الجمهورية األسبق املنصف املرزوقي. 
الــشــورى فــي حركة النهضة  وكــان رئيس مجلس 
عــبــد الــكــريــم الــهــارونــي أعــلــن مــســاء الــخــمــيــس أن 
»املكتب التنفيذي لحركة النهضة قد اجتمع وهو 

يساند قيس سعّيد«. 
ــة »مــوزايــيــك أف أم«  وأوضــــح فــي حــديــث مــع إذاعــ
أنه تمت استشارة أعضاء مجلس الشورى »عبر 
الــهــاتــف والــبــريــد اإللــكــتــرونــي«، مــؤكــدًا أنـــه الحــظ 

توجها واضحا للغالبية نحو دعم قيس سعيد. 
ومــن املقرر أن يجتمع مجلس الشورى في حركة 
ــاء طــابــع  ــفـ الــنــهــضــة مــطــلــع األســــبــــوع املــقــبــل إلضـ

رسمي على دعم سعّيد، بحسب الحزب. 
و18 سبتمبر غداة صدور النتائج الرسمية، هنأ 
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وحده قيس 
ســعــيــد بـــفـــوزه عــلــى صــفــحــة الـــحـــزب عــلــى مــوقــع 

فيسبوك.
مــن ناحية اخـــرى أعلنت الهيئة العليا املستقلة 
لــالنــتــخــابــات فــي تــونــس، أنــهــا تــقــلــت طــعــونــا في 
نتائج الدور األول من االنتخابات الرئاسية، تقدم 
بــهــا 6 مــتــرشــحــني لــلــمــنــصــب، و أنــهــا قــدمــت تلك 

الطعون إلى املحكمة اإلدارية للبت فيها.
وصرح محمد التليلي املنصري عضو الهيئة، بأن 
املترشحني الستة الذين تقدموا بطعون في نتائج 
الـــدور األول مــن االنتخابات هــم: يوسف الشاهد 
رئيس الحكومة، املرشح عن حزب »تحيا تونس«، 
وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع املرشح املدعوم 
مــن حـــزب »نــــداء تـــونـــس«، ونــاجــي جــلــول وحــاتــم 
بــولــبــيــار، املــتــرشــحــان املــســتــقــالن، وســيــف الــديــن 
مخلوف املترشح عن »ائتالف الكرامة« للمجتمع 
املـــدنـــي، وســلــيــم الــريــاحــي رجـــل األعـــمـــال ورئــيــس 

حزب »الوطن الجديد« املوجود خارج البالد.
وأضــاف املنصري، أن الهيئة قدمت تلك الطعون 
إلى املحكمة اإلدارية، والتي تلقت بدورها طعونا 

أخرى من شخصيات ومواطنني عاديني.
وتنتظر هيئة االنتخابات، نهاية مسار الطعون 
على مستوى املحكمة اإلداريـــة، التي يرجع إليها 
الــنــظــر فــي الــطــعــون، لتحديد مــوعــد إجــــراء الـــدور 

الثاني من االنتخابات الرئاسية.

تونس - أ ف ب

الخرطوم - قنا

مجلس السيادة في السودان 
يشدد على أولوية السالم 

شـــدد مــجــلــس الــســيــادة فـــي الــــســــودان، أمــــس، على 
لــه، ال تنازل عنها  أن السالم يمثل أولــويــة قصوى 
لــتــحــقــيــق االســـتـــقـــرار الـــدائـــم لــلــبــالد والـــعـــبـــور بها 
إلــى بــر األمـــان وإحـــداث التغيير املنشود فــي كافة 

املجاالت.
ــادة، في  ــيـ وقـــــال صـــديـــق تـــــاور عــضــو مــجــلــس الـــسـ
تصريحات لــإذاعــة السودانية، إن »عهد التغيير 
ــلـــيـــة الــــســــالم  ــــي عـــمـ ــة فــ ــ ــذريــ ــ ــيــــرات جــ ــغــ ــتــ أحـــــــــدث مــ
ــأن مــنــحــهــا األولــــــويــــــة«، حـــيـــث يـــتـــم الـــعـــمـــل عــلــى  ــ بـ
الــســالم جميع  الــظــروف لتستوعب عملية  تهيئة 
إلـــى أن العمل  الــســودانــيــني دون اســتــثــنــاء.. الفــتــا 
الــجــمــاعــي املــتــكــامــل هـــو ســمــة املـــرحـــلـــة بــمــشــاركــة 
ــرة الـــواحـــدة إلحـــداث  الــجــمــيــع كــشــركــاء ضــمــن األســ
التحول نحو إيقاف الحرب وإحالل السالم الشامل 
والعادل بما يستوجب العمل لتسريع الوصول إلى 

السالم و تحقيقه على أرض الواقع.
كـــافـــة اإلمـــكـــانـــات ســتــســخــر لتحقيق  وأضــــــاف أن 
الــســالم والــوحــدة والــتــحــول الديمقراطي، حتى لو 
إلــى فتح الوثيقة الدستورية الستيعاب  أدى ذلــك 

املستجدات من أجل صون وحماية وتأمني الوطن.
ولفت تاور إلى أن الفترة املقبلة ستشهد العمل في 

الــســالم، وباكتمالها سيصدر  تكوينات مفوضية 
مرسوم سيادي من رئيس مجلس السيادة الفريق 
الــبــرهــان بـــإعـــالن مفوضية  أول ركـــن عــبــد الــفــتــاح 
السالم التي ستباشر مهامها بــإرســاء السالم في 
الــبــالد.. مــؤكــدا أن الجهات املختصة تعكف حاليا 

على هذا امللف إلنجازه في أسرع وقت ممكن.
وبــشــأن تــطــورات عملية الــســالم الراهنة فــي البالد 
قــال صديق تــاور عضو مجلس السيادة إن هناك 
تــرتــيــبــات واتـــصـــاالت تــقــوم بــهــا الــلــجــان املختصة 
الـــذي تم  الــتــي تشكلت عقب توقيع إعـــالن املــبــادئ 
تــوقــيــعــه بـــني الــحــكــومــة والـــحـــركـــات املــســلــحــة في 
جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان.. مشيرا إلى أن 
اإلعــالن أقر خارطة طريق تمهيدية وجــدوال زمنيا 
لبدء املفاوضات، وأن األمــور تسير بصورة جيدة 

ومبشرة.
ــد أن خـــطـــوات وقـــف اطــــالق الـــنـــار والــعــدائــيــات  وأكــ
وانسياب املساعدات اإلنسانية، وبدء تنزيل اتفاق 
املبادئ الذي وقع في جوبا على أرض الواقع، إلى 
الــشــروع العملي بجدية ومصداقية عالية  جــانــب 
من الدولة في انفاذ مطلوبات الوثيقة الدستورية 
بشأن السالم، كلها أمــور خلقت حالة من االرتياح 
والتعاطي اإليجابي مع عملية السالم من قبل كافة 

األطراف املعنية، محليا وإقليميا ودوليا.

6 مترشحين يطعنون في نتائج الدور األول
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اليوم.. انطالق 
منافسات السباق 

المحلي للهجن

ــبـــاق املــحــلــي  ــيــــوم الـــســـبـــت مـــنـــافـــســـات الـــسـ تــنــطــلــق الــ
الثاني ضمن فعاليات مــوســم )2019-2020( للهجن 
الـــذي تنظمه لجنة ســبــاق الهجن  العربية األصــيــلــة، 
على ميادين السباقات بالشيحانية على مدار عشرة 
الــجــاري.  الــثــاثــن مــن سبتمبر  أيـــام متتالية وحــتــى 
الــذي سيقام  وتشهد انطاقة السباق املحلي الثاني 
الــفــتــرة الصباحية فقط وبــصــورة يومية دون  خــال 
ــواط املــفــتــوحــة  ــ فـــتـــرات تـــوقـــف، إقـــامـــة مــنــافــســات األشــ
والعامة إنتاج لسن الحقايق البكار والقعدان ملسافة 
2 كــم، بــواقــع 15 شــوطــا للحقايق )أشــــواط مفتوحة( 
و13 شوطا للحقايق )أشــواط عامة(، على أن تختتم 
منافسات الحقايق غدا األحد بإقامة األشواط العامة 

مشتريات لنفس املسافة.
وتــقــام يــوم االثــنــن املقبل منافسات األشـــواط العامة 
اللقايا بنوعيها البكار والــقــعــدان ملسافة 4 كم،  لسن 
عــلــى أن تــقــام يـــوم الــثــاثــاء أشــــواط الــلــقــايــا املفتوحة 
أيـــام السباق املحلي  الــســن. وسيشهد خــامــس  لنفس 
يــوم األربــعــاء املقبل منافسات األشـــواط العامة لسن 
الجذاع ملسافة 4 كم، على أن تقام يوم الخميس أشواط 

الجذاع املفتوحة لنفس السن.
وتــســتــكــمــل مــنــافــســات الــســبــاق املــحــلــي يـــوم الجمعة 
املقبل بانطاق األشـــواط العامة لسن الثنايا البكار 
والقعدان ملسافة 5 كم، على أن تقام يوم السبت املقبل 
أشـــــواط الــثــنــايــا املــفــتــوحــة لــنــفــس الـــســـن. وتـــقـــام يــوم 
الــســبــاق منافسات  أيـــام  الـــجـــاري تــاســع  29 سبتمبر 
ــواط  ــ ــزمــــول واألشــ ــواط الـــعـــامـــة لــســن الــحــيــل والــ ــ ــ األشـ
املــفــتــوحــة لــلــهــجــن الــســودانــيــة ملــســافــة 5 كـــم، عــلــى ان 
تختتم منافسات السباق يوم 30 سبتمبر بمنافسات 

األشواط املفتوحة لسن الحيل والزمول.

الدوحة - قنا

لندن - رويترز

لندن - رويترز

مانشستر سيتي يعول على ثنائي 
دفاعي شاب لحل أزمة اإلصابات

مـــدرب مانشستر سيتي حــامــل لقب  قــال بيب جــوارديــوال 
الدوري االنجليزي املمتاز لكرة القدم أمس إنه قد يعتمد على 
ايريك جارسيا وتيلور  املؤلف من  الشاب  الدفاعي  الثنائي 
هاروود-بيليس للعب في مركز قلب الدفاع مع ابتعاد اثنني 
مــن املــدافــعــني الــكــبــار عــن الــفــريــق بسبب إصــابــات ستمتد 

لفترة طويلة. وسيبتعد جون ستونز لخمسة أسابيع بسبب 
إصــابــة عضلية بينما يتعافى إيمريك البـــورت مــن جراحة 
خضع لها في الركبة ما ترك نيكوالس اوتاميندي باعتباره 

الوحيد املتاح كقلب دفاع في التشكيلة.
وقـــد يــخــوض واحـــد مــن الــثــنــائــي املــؤلــف مــن جــارســيــا )18 
عاما( وهاروود-بيليس )17 عاما( مباراته األولى في الدوري 
ــذي لعب  ــ املــمــتــاز إذا لـــم يــبــدأ العـــب الـــوســـط فــرنــانــديــنــيــو، ال

الفوز 3-صفر على شاختار  كقلب دفــاع بشكل مؤقت في 
دونيتسك في دوري أبطال أوروبا يوم األربعاء املاضي، في 
خط الدفاع. وقال جوارديوال للصحفيني قبل مباراة واتفورد 
الخيارات األخـــرى. إنهما  الكثير من  السبت »ال نملك  اليوم 
العبان صغيران نثق فيهما كثيرا.. تدرب إيريك معنا املوسم 
املاضي وتدرب هاروود-بيليس في الفترة التي تسبق املوسم 
وسنعول عليهما. هذه ليست مشكلة. إنه تحد يجب أن نقبله 
وأن نتسم باإليجابية. سننجز ما هو مطلوب منا وسنكون 

سعداء وسنبذل قصارى جهدنا«.
وفاز سيتي على واتفورد 6-صفر في نهائي كأس االتحاد 
االنجليزي املوسم املاضي ليضمن ثالثية محلية ال سابق 
لها، لكن جــوارديــوال ال يتوقع نتيجة مشابهة خاصة عقب 
املــدرب  الترتيب مع ارســنــال 2-2 تحت قيادة  تعادل متذيل 
الجديد كيكي سانشيز فلوريس. وقال اإلسباني جوارديوال 
»كانت اخر مباراة في املوسم وقد خضناها ونحن ندرك أننا 
قد نكون جزءا من شيء متفرد في تاريخ الكرة االنجليزية.. 
األمــر يبدو مختلفا تماما اآلن. هــذه بداية املوسم وقد  لكن 
أمــام ارسنال وكانوا في  غيروا مدربهم. شاهدت مباراتهم 
الثاني على صعيد األداء.. يمكنهم  الشوط  التميز في  غاية 
القيام بأي شيء خالل أي مباراة جيدة يخوضونها وهم في 
غاية القوة والسرعة لذا فإن كل مباراة لها مشكالتها.. لكن 
دعونا ال نقارن الوضع مع ما حدث في كأس االتحاد. ال أرى 

أي وجه للشبه«.

»فيفا« يبحث السماح بدخول النساء المالعب في طهران

وصل وفد من االتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( الى العاصمة اإليرانية 
طـــهـــران أمــــس لــلــبــحــث فـــي الــســمــاح 
بــدخــول الــنــســاء الــى املــاعــب، وذلــك 
أثــارت  بعد حادثة انتحار مشجعة 
ــارت وكــالــة  ــ ــبـــاد، وأشــ ضــجــة فـــي الـ
األنباء اإليرانية »إرنا«، »توجه وفد 
الــريــاضــة ونــاقــش  الـــى وزارة  فــيــفــا 

مـــع مــســؤولــيــهــا ومــســؤولــي اتــحــاد 
ــقــــدم حـــضـــور الـــســـيـــدات فــي  كـــــرة الــ
املـــســـؤولـــون  ــد  ــ مــلــعــب أزادي«. وأكــ
ــراء تغييرات  لــلــوفــد اجــ اإليــرانــيــون 
للسماح للسيدات »رسميا« حضور 
مواجهة كمبوديا ضمن تصفيات 
الــعــالــم 2022 فـــي 10 أكــتــوبــر  كـــأس 
املقبل. وتابعت الوكالة »ذهب الوفد 
إلــى امللعب وتفقد البوابات  بعدها 

واملدرجات املخصصة للنساء«.

وكــان جمشيد تاغي زاده املسؤول 
الـــــريـــــاضـــــة أشــــــــــار فــي  فــــــي وزارة 
نـــهـــايـــة اغـــســـطـــس املــــاضــــي الـــــى أن 
السلطات اإليرانية ستسمح للنساء 
بالدخول الى املاعب في تصفيات 
ــغــــط فـــيـــفـــا عــن  كــــــأس الــــعــــالــــم. وضــ
طـــريـــق رئــيــســه الــســويــســري جــانــي 
إنــفــانــتــيــنــو عــلــى طـــهـــران لــلــســمــاح 
لـــلـــنـــســـاء بــــالــــدخــــول الــــــى املــــاعــــب، 
ــر مــهــلــة  ــاريــ ــقــ ــا بـــحـــســـب تــ ــهـ ــنـــحـ ومـ

حــتــى نــهــايــة أغــســطــس لاستجابة 
للطلب تحت طائلة فــرض عقوبات 
الـــثـــورة اإلســامــيــة  محتملة. ومــنــذ 
الـــنـــســـاء  ــى  ــلـ يـــحـــظـــر عـ عــــــام 1979، 
دخـــــــول املــــاعــــب فــــي إيـــــــــران، حــيــث 
اعتبر بعض رجــال الدين أنــه يجب 
الــذكــوريــة«  ــواء  حمايتهن مــن »األجــ
ــن »رؤيـــــــة رجــــــال مــتــخــفــفــن مــن  ــ ومـ
ــبـــاســـهـــم«. لـــكـــن الــســلــطــات  بـــعـــض لـ
سمحت لألجنبيات بدخول املاعب 

في مراحل سابقة.
وتـــابـــعـــت نـــســـاء إيـــرانـــيـــات »لــلــمــرة 
األولـــى فــي 40 عــامــا« مــن املــدرجــات 
إيـــاب نهائي مسابقة دوري أبطال 
آســـيـــا فـــي 10 نــوفــمــبــر املـــاضـــي في 
طــهــران بــن برسيبوليس اإليــرانــي 
وكاشيما أنتلرز الياباني، لكن لم 
املــبــاراة الودية  يسمح لهن حضور 
ــا فـــــي يـــونـــيـــو  ــ ــوريــ ــ بـــــن إيــــــــــران وســ

الفائت.

طهران - أ ف ب

ضمن مباريات األسبوع الرابع من الدوري

السد يتجاوز أم صالل بصعوبة

انتزع السد فــوزا صعبا امــام نظيره فريق أم صال 
في املواجهة التي جمعت بن الفريقن مساء أمس 
عــلــى مــلــعــب الــجــنــوب املــونــديــالــي ضــمــن مــبــاريــات 
االســبــوع الــرابــع مــن الــــدوري الــقــطــري لــكــرة الــقــدم ) 
دوري نجوم QNB( 2019 / 2020. وبهذه النتيجة 
ــيـــده الــــى 9 نـــقـــاط وتــنــقــصــه مـــبـــاراة  ــع الـــســـد رصـ رفــ
مــؤجــلــة، بينما تــجــمــد رصــيــد أم صـــال عــنــد نقطة 
الثالثة له في هــذا املوسم.  واحــدة متلقيا خساراته 
ــان أم صـــال هـــو املـــبـــادر بــالــتــســجــيــل عـــن طــريــق  وكــ
يانيك ساجبو في الدقيقة الـ9، لكن اكرم عفيف عدل 
الـــ19،ونــجــح بــغــداد في  الــدقــيــقــة  النتيجة للسد فــي 

تسجيل ركلة جزاء ملصلحة فريقه في الدقيقة الـ34.
وكانت الجولة الرابعة من الدوري قد انطلقت امس 
األول، بإقامة مواجهتن،حيث واصل العربي نتائجه 
االيجابية وحقق فوزا صعبا على الشحانية بواقع 
هدفن مقابل هدف واحد،وفي مواجهة اخرى حول 

الغرافة تأخره امام االهلي بهدف الى فوز بثاثية.
ــر  ــبــــت بــــإقــــامــــة اخــ وتـــخـــتـــتـــم الــــجــــولــــة الـــــيـــــوم الــــســ
مــواجــهــتــن،حــيــث سيلعب الـــريـــان مــع الــخــور،فــيــمــا 

سيواجه الوكرة نظيره الدحيل.
ــاءت قــويــة ومــثــيــرة بـــن الــفــريــقــن منذ  املــواجــهــة جــ
بداية شوطها االول حيث نجح ام صال في مباغتة 
السد مبكرا بالتقدم بالهدف االول عن طريق املهاجم 
االيــــفــــواري ســاجــبــو فـــي الــدقــيــقــة الــــ9،بـــعـــدمـــا نجح 
محمود املواس في استخاص اكرة من مدافع السد 
الــهــاجــري ثــم لعبها عرضية لساجبو والــذي  سالم 
صوب بقوة في الشباك. لكن رد السد لم يتأخر كثيرا 

وفـــي الــدقــيــقــة الـــــ19 عـــدل الــســد الــنــتــيــجــة عــن طريق 
أكــرم عفيف، والــذي أستغل تمرير حسن الهيدوس 
الــحــارس  الــدفــاع ولعبها مــبــاشــرة على يمن  خلف 

يزن نعيم.
وأشعل بغداد بونجاح مهاجم السد املباراة، عندما 
الــثــانــي للسد مــن ضربة  الــهــدف  نــجــح فــي تسجيل 
جزاء في الدقيقة الـــ34، والتي احتسبها حكم اللقاء 
ملصلحة بغداد بعد عرقلته من قبل مدافع ام صال 
عادل ارحيلي، والتي ترجمها بونجاح في الشباك، 
 ثــانــي اهـــــداف فــريــقــه، حــتــى مـــرت الــدقــائــق 

ً
مــســجــا

االخيرة من الشوط االول وسط سيطرة للسد، حتى 
اطلق الحكم صافرته النهائية بتفوق السد بهدفن 

مقابل هدف.
بداية الشوط الثاني شهد استفاقة ام صــال الذي 
تقدم الــى االمــام واقلق دفــاعــات السد كثيرا والحت 
لــه الــعــديــد مــن الــــفــــرص،ادرك الــســد صــعــوبــة املــوقــف 
وضــــــرورة تــســجــيــل هــــدف ثــالــث لــلــحــد مـــن خــطــورة 
خصمه فقاد هجمة سريعة عــن طريق هاشم علي 
الــذي ســدد كــرة بإتقان ولكن مدافع ام صــال جووا 
برونو ابعد الكرة من على الخط النهائي للمرمى. 
واصــل ام صال ضغطه وافضليته وعــاد من جديد 
لتهديد دفــعــات الــســد، فــســدد عــمــر يحيا كـــرة قوية 
نــجــح ســعــد الــشــيــب عــلــى اثــرهــا فــي انــقــاذ املــوقــف...

وكاد االسباني جابي ان يتسبب في استقبال فريقه 
لهدف عندما ارجع الكرة للحارس من مسافة قريبة 

قبل ان يتدخل االخير ويبعد الخطر.
وتـــألـــق حـــــارس ام صــــال وانـــقـــذ مـــرمـــاه مـــن هــدف 
مــحــقــقــا بــعــدمــا ســــدد بـــغـــداد بــونــجــاح كــــرة رأســيــة 
الــى ركلة ركنية... الــحــارس في ابعادها  قوية تألق 

ورد عليه فــي الــجــانــب االخـــر يــاســر ابـــو بــكــر الــذي 
استلم الكرة وســدد في الشباك الخارجية لحارس 
ام صــال. وفــي اخــر عشر دقائق من الشوط الثاني 
مــالــت الــكــفــة ملــصــلــحــة الــســد الــــذي احــكــم سيطرته 

على منطقة وسط امللعب بعد ان ضخ تشافي دماء 
جــديــدة بــدخــول هــاشــم علي ونـــام تــاي هــي،فــحــاول 
االقتراب اكثر من مناطق ام صال لكن هجماته لم 

يكتب لها النجاح.

¶ من مباراة السد وأم صالل             )تصوير حسين سيد(

الدوحة - قنا

كارول يلعب مع نيوكاسل أمام برايتون

رجح ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد أمس 
إمكانية مشاركة املهاجم اندي كارول ألول مرة مع 
الـــدوري االنجليزي  فــي  املــوســم  الجديد هــذا  فريقه 
املمتاز لــكــرة الــقــدم أمـــام بــرايــتــون انــد هــوف البيون 
الكاحل. ولــم يشارك  الــيــوم السبت بعد إصــابــة فــي 
كــارول )30 عاما( منذ عودته لصفوف نيوكاسل 

فــي آخــر أيـــام فــتــرة االنــتــقــاالت قبل انــطــالق املوسم 
للتدريبات فقط بعد  الجديد بسبب اإلصابة وعــاد 
هزيمة فريقه أمام ليفربول 3-1 مطلع هذا األسبوع.

وقـــال بـــروس فــي مــؤتــمــر صحفي »إذا كـــان الــيــوم 
على ما يرام سيشارك. إنه خبر سار لتدعيم خط 
لياقته سيكون قلب هجوم  إذا اســتــعــاد  الــهــجــوم.. 
رائع. في مثل أسلوبه ال أرى العبا أفضل منه خالل 
األعوام الثمانية أو العشرة األخيرة حني كان يلعب«.

الجديد آالن سانت-ماكسيمني  كما تعافى زميله 
الخلفية لكن العب  الفخذ  من إصابة في عضالت 
الــوســط شــون لونجستاف سيغيب بسبب إصابة 
أول  الكاحل. وخسر نيوكاسل ثالث مــرات في  في 
خمس مــبــاريــات فــي الـــدوري لكن بـــروس يــأمــل في 
الــذي ساعده في تحقيق  الفريق ملستواه  استعادة 
مــفــاجــأة الـــفـــوز عــلــى تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر الــشــهــر 

املاضي.
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استعرض جهود قطر في مجال رعاية العمال.. الذوادي:

2022« يسهم في تسريع عجلة التطور االجتماعي كأس العالم »قطر 

أكـــــد ســــعــــادة الـــســـيـــد حـــســـن الـــــــــذوادي، 
الــعــلــيــا للمشاريع  الــعــام للجنة  األمــــن 
لــكــرة  الـــعـــالـــم  ــــأس  كـ بـــطـــولـــة  واإلرث ان 
ــي تــســريــع  فــ تــســهــم  قـــطـــر 2022  ــدم  ــقــ الــ
عــجــلــة الــتــطــور االجــتــمــاعــي األمــــر الــذي 
يتضح في الجهود القطرية الكبيرة في 
مجال رعاية العمال، كما ان استضافة 
املــونــديــال فــي قــطــر تعمل عــلــى تحقيق 
أحـــــد االهــــــــداف الـــوطـــنـــيـــة املــتــمــثــلــة فــي 
تنويع االقتصاد من خالل تطوير قطاع 
صــنــاعــة الـــريـــاضـــة. جــــاء ذلــــك فـــي كلمة 
للذوادي خالل مشاركته أمس في جلسة 
ناقشت مستقبل الرياضة في آسيا على 
هــامــش قمة معهد )ميلكن آســيــا( التي 

انطلقت امس في سنغافورة.
ــام لـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا  ــ ــعـ ــ واشـــــــــاد األمـــــــن الـ
بــقــوة بــطــولــة كــأس  لــلــمــشــاريــع واإلرث 
قــــطــــر 2022 وقـــــدرتـــــهـــــا عــلــى  ــم  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــدا عــلــى تفعيل  ــؤكـ تــوحــيــد الـــشـــعـــوب مـ
الــذي يصب في جوهر  مبدأ االستدامة 
اســتــعــدادات قــطــر الســتــضــافــة البطولة. 
ـــوء عـــلـــى عـــدة  ـــطـــت الـــجـــلـــســـة الــــضـ

ّ
وســـل

موضوعات ذات صلة بتاريخ الرياضة 
اآلسيوية وسبل تطويرها، منها التطور 
التاريخي لسوق الرياضة العاملي الذي 
أسهم في توسيع القاعدة الجماهيرية 
اآلســـيـــويـــة املــتــابــعــة لــلــريــاضــة بشغف 

وحماس.
وشارك في الجلسة التي أدارتها مانيشا 
تــانــك، مذيعة األخــبــار البريطانية على 

قناة »سي إن إن«، كل من تشيس كاري، 
ــر والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة  ــديـ املـ
الفورموال وان، وديريك شانغ، الرئيس 
التنفيذي لفريق إن بي إيه الصيني لكرة 
السلة، وشاتري سيتودتونغ، املؤسس 
ــلـــس اإلدارة والــــرئــــيــــس  ورئـــــيـــــس مـــجـ
لــلــمــصــارعــة  لـــبـــطـــولـــة وان  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ــــذوادي فــي كلمته إلــى  الــحــرة. وأشــــار الـ
دور بطولة كــأس العالم قطر 2022 في 
توحيد املليارات وتجميعهم تحت راية 
كرة القدم األكثر شعبية في العالم. وقال 
»تعتبر بطولة كأس العالم حدثًا فريدًا 
لــلــشــعــوب التعبير  ُيــتــيــح  مــن نــوعــه، إذ 
عـــن فــخــرهــا بــمــنــتــخــبــاتــهــا وأوطـــانـــهـــا، 
شير 

ُ
والــتــعــريــف بثقافتها وتــراثــهــا. وت

إحصائيات إلى مشاهدة أكثر من نصف 
الــكــرة األرضــيــة نهائي مونديال  ســكــان 
2018، في حن يتعذر على أي حدث في 
العالم استقطاب هــذا العدد الهائل من 

األفراد في آن واحد«.
بـــاإلرث املستدام لبطولة  وفيما يتعلق 
كأس العالم قطر 2022، قال االمن العام 
الــتــزامــًا عميقًا بأن  ان دولـــة قطر تلتزم 
ــًا مــســتــدامــًا خــاصــة  ــ تـــتـــرك الــبــطــولــة إرثـ
فيما يتعلق بالبنية التحتية الخاصة 
بها. فعلى سبيل املثال، سيكون استاد 
راس أبو عبود، أحد االستادات الثمانية 
املستضيفة للبطولة، أول اســتــاد قابل 
للتفكيك في تاريخ املونديال. عالوة على 
ذلــك، سيتم بعد البطولة خفض الطاقة 
االستيعابية للعديد من االســتــادات، إذ 
املــدرجــات العلوية  سيتم تفكيك مقاعد 

لُيعاد استخدامها في تطوير مشاريع 
كروية في قطر والــعــالــم.. مشيرا الــى ان 
كــافــة اســـتـــادات مــونــديــال قــطــر ستكون 
الــحــديــثــة التي  الــتــبــريــد  ــزودة بتقنية  مــ
ســتــســمــح بــاســتــخــدام االســــتــــادات طــول 
العام بغض النظر عن الظروف الجوية.

وحــــــــول تـــقـــنـــيـــة الـــتـــبـــريـــد املـــســـتـــخـــدمـــة 
ــــذوادي  ــدد الـ ــادات الــبــطــولــة، شـ فـــي اســـتـ
عــلــى أهــمــيــتــهــا وفــعــالــيــتــهــا فـــي إتــاحــة 
استخدام االستادات طــوال العام، ونّوه 
إلــى استخدام هــذه التقنية في عــدد من 
الــدوحــة.  األمــاكــن العامة الخارجية فــي 
واوضــح: »تتضح أهمية تقنية التبريد 
فــي اســتــفــادة الـــدول ذات املــنــاخ املشابه 
لــدولــة قطر مــن التقدم الــذي تــم إنجازه 
لرفع مستوى كفاءة التقنية وفعاليتها 
أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يعتبر 

وجهًا آخر من أوجه االستدامة«.
ــا يــــتــــعــــلــــق بــــتــــحــــضــــيــــرات قـــطـــر  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
ــذوادي  ــ ــار الــ ــ ــال أشـ الســتــضــافــة املـــونـــديـ
بــدأت منذ عام  إلــى أن رحلة قطر، التي 
2010 منذ لحظة فوزها بحق استضافة 

ــدروس  ــ الـــبـــطـــولـــة، تــحــفــل بــكــثــيــر مــــن الــ
املستفادة من بطوالت رياضية وكروية 
أخرى. وقال: »أتاحت لنا األعوام التسعة 
املاضية فرصة حضور ورصد فعاليات 
رياضية كبرى أسهمت في إثراء خبرتنا 
ــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــســبــل مــواجــهــة  خـــاصـ
الــتــحــديــات والــعــقــبــات الــتــي تــطــرأ على 
ــضــيــفــة. 

ُ
الــجــهــات املــنــظــمــة فـــي الـــــدول امل

، كانت تجربة إصدار بطاقة هوية 
ً
فمثال

املشّجع في بطولة روسيا 2018 ناجحة، 
ونتطلع إلى االستفادة من هذه التجربة 
فــي بطولة قطر 2022 لتسهيل تجربة 
املشجعن فــي الــوصــول إلــى االســتــادات 

واستخدام وسائل النقل العام«.
ــذوادي: »فـــي ضـــوء حرصنا  ــ ــاف الــ وأضــ
عــلــى اســتــضــافــة نسخة استثنائية من 
الــعــالــم FIFA قــطــر 2022  كـــأس  بــطــولــة 
ــا تـــأثـــيـــر اســـتـــضـــافـــة فـــعـــالـــيـــات  ــ ــنـ ــ درسـ
رياضية ناجحة مثل أوملبياد 1992 في 
برشلونة، وبطولة كأس العالم 2006 في 
دن والــدول املضيفة، وهو 

ُ
أملانيا على امل

مــا سنحققه عند استضافة املــونــديــال 
عام 2022 في قطر واملنطقة.

الــى ان املمول مايك ميلكن أسس  يشار 
لــيــكــون مــركــزًا  عـــام 1991 مــعــهــد ميلكن 
بــحــثــيــًا غــيــر ربــحــي يــُســهــم فـــي تحسن 
حــيــاة األفـــراد وتشجيعهم على خوض 
تـــجـــارب صــحــيــة، ومــتــابــعــة تحصيلهم 
الــعــلــمــي، واقــتــنــاص فـــرص عــمــل جــيــدة، 
مــن خـــالل تــزويــدهــم بـــاملـــوارد والــفــرص 

الالزمة لهم وملجتمعاتهم.

¶ الذوادي خالل جلسة »مستقبل الرياضة في آسيا«

سنغافورة - قنا

المونديال يعمل على 
تنويع االقتصاد من 
خالل تطوير قطاع 

صناعة الرياضة

يعاد انتخابه بالتزكية رئيسا لالتحاد الدولي األربعاء المقبل

كو.. الشخص المناسب إلعادة 
صياغة رياضة ألعاب القوى

ســـيـــتـــم إعــــــــادة انـــتـــخـــاب ســـيـــبـــاســـتـــيـــان كــو 
الــدولــي أللعاب  بالتزكية كرئيس لالتحاد 
الـــقـــوى يــــوم األربــــعــــاء املـــقـــبـــل، وقــــد تــحــدث 
لرويترز في مقابلة شاملة بشأن التحديات 
واالنجازات الخاصة بفترته وما يحمله في 

جعبته للسنوات األربع املقبلة.
وتم انتخاب كو بناء على برنامج انتخابي 
يــعــد بــتــغــيــيــرات جــذريــة فــي الــريــاضــة التي 
يفتخر بها كو باعتباره بطال أوملبيا ملرتن 
الــواليــة األولــى  لكنه امضى أغلب وقته فــي 
ــــالح الــســمــعــة املـــتـــضـــررة  ــــو يــــحــــاول إصــ وهـ
الــذي سبقه مــع أزمــة  نتيجة تعامل النظام 
املنشطات الــروســيــة. وقــال كــو »كنت أهــدف 
في السنوات األربــع األولــى ›لتأمن املنزل‹ 
ــــس الـــضـــروريـــة  ــ وضــــمــــان انــــنــــا نـــمـــلـــك األسـ
ــأي شــيء  ــم نـــقـــدم عــلــى الـــقـــيـــام بــ ــة...لــ الــــالزمــ
حتى استطعنا إحكام بناء الهيكل القيادي 
لالتحاد وأصبحنا أكثر شفافية.. كان األمر 
صعبا من بعض األوجــه لكننا قبلنا بذلك 
نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة ملـــا حــــدث قــبــلــهــا. أقــدمــت 
أنــنــي كنت الشخص  على التحدي واعتقد 
املــنــاســب لــلــمــســاعــدة فـــي تــشــكــيــل مستقبل 
ــة.. شــكــلــنــا لـــجـــنـــة نــــزاهــــة وبـــــدأت  ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ
ــامـــن وشـــكـــلـــت هـــذه  عــمــلــهــا فــــي غـــضـــون عـ
أحد أحجار الزاوية في اإلصالحات. لكنني 
لست ساذجا للغاية للتفكير في أن وجود 
مــثــل هــــذه الــهــيــاكــل فــقــط ســيــكــون كــافــيــا.. 
تحتاج ألشخاص يقتنعون بتلك التحديات 
باعتبارها من ثقافة املؤسسة. كانت األمور 
تسير دومــا لــأمــام.. وأود في غضون أربع 
ســنــوات أن أتــحــدث عــن الــتــقــدم الــــذي نأمل 
فـــي تــحــقــيــقــه بــشــأن عــقــود الــرعــايــة وصــيــغ 
البطوالت وجــدول املنافسات املوحد ودفع 

املزيد من األموال للرياضين«.
ــاب الـــقـــوى  ــعــ ــــي أللــ ــــدولـ ــاد الـ ــ ــــحـ وأوقـــــــف االتـ
االتحاد الروسي منذ 2015 عقب الكشف عن 
الــنــطــاق للمنشطات،  انــتــشــار كبير وواســـع 
وسيتم مناقشة مسألة إعــادة قبول روسيا 
ــاد الـــدولـــي  ثــانــيــة بـــواســـطـــة مــجــلــس االتــــحــ
ــــي ظــل  ــنــــن املـــقـــبـــل لـــكـــن وفـ ــوم االثــ ــ لــلــعــبــة يـ
اســتــمــرار فــحــص الــوكــالــة الــعــاملــيــة ملكافحة 
املــنــشــطــات ملجموعة ضخمة مــن البيانات 
الــروس التي قدمتها  الخاصة بالرياضين 

ــادة لــظــهــور  ــعــ روســـيـــا والـــتـــي تـــــؤدي فـــي الــ
نــتــائــج ايــجــابــيــة لــعــيــنــات قــديــمــة، يــبــدو أن 

عودة روسيا بعيدة املنال.
وتــم السماح ألكثر مــن 70 رياضيا روسيا 
بـــاملـــشـــاركـــة فــــي بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم بـــالـــدوحـــة، 
لــكــنــهــم ســيــشــاركــون كــريــاضــيــن مستقلن 
ــاد الــــدولــــي  ــ ــحــ ــ ــو خــــالــــف مـــجـــلـــس االتــ ــ إال لـ
الــتــوقــعــات وصـــوت إلعـــادة االتــحــاد املحلي 
ثانية وذلك خالل اجتماعه األسبوع املقبل. 
ــا نـــبـــدأ بـــالـــنـــظـــر لــنــصــف  ــ ــونـ ــ ــو »دعـ وقــــــال كــ
الــكــوب املمتلئ...إنهم يسيرون فــي الطريق 
الصحيح. نعم هناك مشكلة بسبب استمرار 
عمل مجموعة مــن املــدربــن املــوقــوفــن فمن 
الصعب للغاية في بعض األحيان السيطرة 
على هذا في دولة بمثل هذا الحجم الكبير، 
لكن علينا أن نتسم بــالــحــزم فــي هــذا األمــر 

كجزء من املعايير )الخاصة بالعودة(.
وأضاف: الجزء األكبر من الصورة هو أنهم 
)في روسيا( ال يزالون يعملون عبر النظام 
الــحــال بالنسبة لتحليل  املــوضــوع وكــذلــك 
البيانات.. وحجم البيانات ضخم للغاية...

قالوا لي أنها مهمة شاقة للغاية. الكثير من 
املعلومات ليست واضحة لكن تقديم روسيا 
لها يعد خــطــوة كبيرة وسنخصم التكلفة 
الــــروس(، لكن مسألة إعــادة  القانونية )مــن 
الــروســي ستأتي عقب توصية من  االتــحــاد 
مجموعة العمل )الخاصة بروسيا(، وأريد 
أن يــتــم تطبيق املــعــايــيــر وأريــــد أن يــعــودوا 
كاتحاد معترف به دوليا لكن على أساس 

عدم تعريض الرياضين الشرفاء للخطر.

بوجبا يغيب عن صفوف يونايتد في مواجهة 
وست هام وشكوك حول جيمس

ــدرب مــانــشــســتــر  ــ ــ ــي جــــونــــار ســـولـــشـــار مـ ــ ــ قـــــال أولـ
يونايتد إن الثالثي املصاب بول بوجبا وأنطوني 
مارسيال ولــوك شو سيظل خــارج التشكيلة عند 
زيــارة وســت هــام يونايتد في الـــدوري االنجليزي 
املمتاز لكرة القدم غدا األحد كما تحوم شكوك حول 
مشاركة دانييل جيمس. وتعرض بوجبا إلصابة 
بالكاحل خالل التعادل 1-1 مع ساوثامبتون قبل 
لــم يــشــارك مارسيال  فترة التوقف الدولية بينما 
ــام كــريــســتــال  ــ وشــــو مــنــذ هــزيــمــة يــونــايــتــد 2-1 أمـ

باالس في الدوري في 24 أغسطس املاضي.

وردا عــلــى ســـؤال حـــول إمــكــانــيــة عـــودة بــوجــبــا أو 
مارسيال مطلع األســبــوع قــال سولشار »ال اعتقد 
ذلـــك. لــم يــتــدربــا حــتــى اآلن ولـــوك أيــضــا لــن يكون 
جـــاهـــزا«. وعــانــى الــجــنــاح الــويــلــزي جــيــمــس، الــذي 
سجل ثالثة أهــداف في خمس مباريات بالدوري 
هـــذا املـــوســـم، مــن كــدمــة خـــالل الــفــوز 1-صــفــر على 
لــيــســتــر ســيــتــي فـــي الــجــولــة املــاضــيــة ولــــم يــشــارك 
أمـــام أســتــانــة فــي قــازاخــســتــان بــالــدوري األوروبـــي 
الــخــمــيــس. وقـــــال ســـولـــشـــار »دانـــيـــيـــل جــيــمــس؟ ال 
ــرف. لـــم يـــتـــدرب مــنــذ أيــــام وأتــمــنــى أن يتعافى  ــ أعـ
ــتــــدرب مــعــنــا لــكــنــنــي لــســت مـــتـــأكـــدا وســنــتــابــع  ويــ

موقفه«.

لندن - رويترز

لندن - رويترز

السيلية يحقق فوزه األول 
على حساب نادي قطر

حقق السيلية فوزه االول هذا املوسم بهدف دون رد على حساب 
الفريقني مساء  التي جمعت بني  املواجهة  نــادي قطر في  نظيره 
السد ضمن مباريات  بــنــادي  بــن حمد  أمــس على ملعب جاسم 
االســبــوع الــرابــع مــن الـــدوري القطري لــكــرة الــقــدم ) دوري نجوم 
QNB ( 2019 / 2020. وبهذه النتيجة نجح السيلية في حصد 
ثــالث نــقــاط ثمينة رفــعــت رصــيــده الــى 4 نــقــاط وتنقصه مــبــاراة 
مؤجلة لحساب االسبوع الثالث امام السد وستلعب يوم الثالثاء 
املــقــبــل..امــا نــــادي قــطــر فــواصــل نــتــائــجــه الــســلــبــيــة والــتــي كلفته 
خسارة رابعة على التوالي ليبقى في املركز قبل االخير برصيد 

خال من النقاط.
وجـــاء هـــدف املـــبـــاراة الــوحــيــد فــي وقـــت قــاتــل وفـــي الــدقــيــقــة الــــ89 
السينغالي سرجي كابودجي من كرة رأسية  املدافع  عن طريق 
ــة الــصــعــبــة عــلــى الـــحـــارس. وتـــبـــادل الــفــريــقــان  ســكــنــت فــي الـــزاويـ
البداية دون أي خطورة تذكر  الهجومية منذ صافرة  املــحــاوالت 
على املرمى قبل ان يستلم السيلية االستحواذ على الكرة ويتقدم 
الهجوية  الهيل وكثف محاوالته  للهجوم لتهديد مرمى جاسم 
باستخدام عدد كبير من الالعبني وتبعها فرصة ثمينة من ماهر 
يوسف وأخرى من مبارك بوصوفة...اال ان الرد جاء في الدقيقة 

15 لفريق قطر عن طريق كابانجا لكن دون مصدر خطورة.
الـــ16 كــاد نذير بالحاج  الدقيقة  السيلية افضليته وفــي  وواصــل 
ان يسجل اول االهــداف من تسديدة قوية حولها حــارس املرمى 
جاسم الهيل الى ضربة ركنية مما يعكس النزعة الهجومية التي 
تسلح بها الفريقان. ومع اقتراب نهاية الشوط األول ازدادت عملية 
الوصول ملنطقتي الجزاء وللمرمى صعوبة امام املهاجمني بسبب 
تراجع الفريقني ملناطقهما واستخدام عدد كبير من الالعبني في 
امليداني  التفوق  الرغم من ذلك فان  الدفاعي..وعلى  اللعب  مرحلة 
والهجومي بقي لفائدة السيلية والذي الح له عدد أكبر من الفرص 

الثمينة من مبارك بوصوفة وكريم انصاري لكن حارس مرمى 
الهيل ظهر في الصورة بتصديه لست كرات  نــادي قطر جاسم 

خطيرة.
وشهدت الدقيقة الـ43 إضاعة فريق نادي قطر لفرصة ثمني كانت 
األفــضــل واألكــثــر خــطــورة فــي الــشــوط األول وذلـــك عندما تلقى 
املرمى بمسافة مترين  امــام خط  جونيور كابانجا كــرة أرضية 
اثنني فقط ولكنه سدد الكرة فوق املرمى رغم انه كان بدون رقابة، 
وبذلك أضاع على فريقه فرصة انهاء الشوط األول متقدما بهدف. 
وعاد الفريقان في بداية الشوط الثاني واظهر فريق قطر تحسنا 
كبيرا في أدائه وفي الدقيقة 48 سدد على عوض تسديدة خطيرة 
في اتجاه املرمى من الجهة اليسرى ولكن خليفة أبو بكر تصدى 
الى ضربة ركنية وبعد ذلك اظهر  للكرة وأنقذ املرمى بتحويلها 
قــدرة أفضل على اختراق خط دفــاع السيلية من الجهة اليسرى 
خــاصــة وجـــاءت الــخــطــورة فــي كثير مــن مــواقــف اللعب مــن على 
السيلية  اليسرى واضــطــر فريق  الجهة  فــي  عــوض وراشــيــدوف 
التعادل مع االعتماد  للدفاع عن نقطة  للتراجع ملنتصف ملعبه 
عــلــى الــهــجــمــات املــرتــدة ومـــع ذلـــك فـــان التنظيم الــدفــاعــي لــم يكن 

بالشكل املطلوب.
لــلــخــروج مــن منتصف ملعبه  الــدقــيــقــة 70  وانــتــظــر فــريــق قــطــر 
تمهيدا ملبادلة منافسه املحاوالت الهجوية وتزامنت صحوته مع 
ضم املدرب الطرابلسي لالعب محمد مدثر بدال من زميله ماهر 
يــوســف وفــي الــربــع ســاعــة األخــيــرة انتقل الــفــريــقــان الــى مرحلة 
ــاء الــهــدف الــحــاســم في  الــبــحــث عــن هـــدف الــضــربــة الــقــاضــيــة وجـ
الدقيقة 89 مــن ضربة رأســيــة مــن سرجي كابودجي حــول بها 
الهدف  اليسرى،جاء  الجهة  املنهالي من  كــرة عرضية من أحمد 
الحاسم بعد طرد العب قطر مهدي بالرحمة بسبب اإلنذار الثاني 
للخشونة املتعمدة على مجدى صديق الذي غادر امللعب بسبب 
السيلية  بــفــوز  املــواجــهــة  الحكم  الــدقــائــق وينهي  االصــابــة...لــتــمــر 

بهدف دون رد.

الدوحة - قنا
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أعلن فريق من الباحثني البريطانيني أنه يمكن رؤية العالمات املبكرة ملرض 
السكري من النوع الثاني من عمر الثمانية أعــوام حتى بلوع سن املراهقة، 
لديهم خطر وراثـــي لإلصابة  بــيــانــات 4 آالف مــشــارك كــان  العلماء  وحــلــل 
الثامنة حتى بلوغهم سن 25  بالحالة املرضية، وقاموا بتتبعهم من سن 
عاما. ووجدوا أن األطفال لديهم »كوليسترول جيد« أقل من أقرانهم الذين 
أكثر  لديهم  بــاملــرض، وانخفضت املستويات  يــواجــهــون خطر اإلصــابــة  ال 
مع تقدمهم في العمر. ووصف الباحثون الذين أجــروا الدراسة في جامعة 

بريستول اإلنجليزية نتائجهم بأنها »رائعة«، لكنهم أشاروا إلى أنها ليست 
دليال قويا على أن الصغار سيطورون مرض السكري من النوع الثاني إذا 
كان لديهم مستويات أقل من الكوليسترول الجيد. وغالبا ما يتم تشخيص 
مـــرض الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي فــي منتصف الــعــمــر أو بــعــده، وتتطور 
أعراضه ببطء على مدى سنوات عديدة. ويتزايد انتشار هذه الحالة بسرعة 
الحاالت بأكثر من أربعة أضعاف  العالم، حيث تضاعفت  في جميع أنحاء 

في السنوات الـ35 املاضية.

الصين تطلق أقمارا اصطناعية لالستشعار عن بعدصحيفة القيــادة والريــادة

أرقام وحقائق

خرج عشرات اآلالف من الطالب 
فــــي أنــــحــــاء مــخــتــلــفــة مــــن آســيــا 
ــراب  وأوروبـــــــا أمــــس ضــمــن إضــ
ـــم ملــطــالــبــة  ــال ــعـ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
ــي قــمــة  ــ ــه املـــجـــتـــمـــعـــني فـ ــائــ ــمــ زعــ
املناخ باتخاذ  املتحدة عن  األمــم 
إجـــــراءات عــاجــلــة لتجنب كــارثــة 
بيئية، وبـــدأت االحــتــجــاجــات في 
جزر املحيط الهادي، وهي بعض 
من الدول األكثر تعرضا للخطر 
ــاع مـــنـــســـوب مــيــاه  بــســبــب ارتــــفــ
البحار، وأستراليا حيث أظهرت 
التواصل  منشورات على مواقع 
االجــتــمــاعــي مــظــاهــرات حــاشــدة 
في أجزاء مختلفة من البالد مثل 

ملبورن وسيدني.
السويدية  الناشطة  وبإلهام مــن 
جريتا ثونبرج البالغة من العمر 
16 عــــامــــا، مــــن املــــقــــرر تــنــظــيــم 
ــو 150  ــحــ نــ ــي  ــ فــ احــــتــــجــــاجــــات 
ــة لــدعــوة الــحــكــومــات التــخــاذ  دولـ
ــة بـــهـــدف الــحــد  ــوريــ إجـــــــــراءات فــ
املناخ  لتغير  الــضــارة  اآلثـــار  مــن 
الــبــشــر. وسيصل  الـــذي يسببه 
ــي نــــيــــويــــورك إلـــى  ــ اإلضــــــــــراب فـ
ذروته حني تقود ثونبرج مسيرة 
املتحدة.  األمــم  عند مقر منظمة 
ــم تـــرشـــيـــح ثـــونـــبـــرج لــجــائــزة  ــ وتـ
ــال  ــي مـــجـ ــ ــا فــ ــودهــ ــهــ ــجــ ــ ــل ل ــ ــوبـ ــ نـ
املــنــاخ. وأشـــادت  مكافحة تغير 
ثــونــبــرج »بــالــحــشــد الــهــائــل« في 
سيدني فــي تغريدة على موقع 
إنها مثال يحتذى  تويتر وقالت 
ــات في  ــرابــ بـــه مـــع انـــطـــالق اإلضــ

أنحاء آسيا وأوروبا وأفريقيا.
ــقــــول عـــلـــمـــاء إن االحـــتـــبـــاس  ويــ
انبعاثات  الــذي تسببه  الــحــراري 
ــنــاتــجــة عـــن احـــتـــراق  الــــغــــازات ال
إلـــى  الـــــوقـــــود األحــــــفــــــوري أدى 
ــرارة  ــ ــحــ ــ ــ ــاف وال ــفــ ــجــ ــ ــات ال ــ ــوجـ ــ مـ
ــدة وذوبــــــــــــــان األنـــــهـــــار  ــ ــديــ ــ ــشــ ــ ــ ال
ــلـــيـــديـــة وارتــــــفــــــاع مــنــســوب  الـــجـ
ــات.  ــانـ ــيـــضـ ــفـ ــبــــحــــار والـ ــ ــاه ال ــيــ مــ
ــات الـــكـــربـــون  ــاثــ ــعــ ــبــ ــزت انــ ــ ــفـ ــ وقـ
ــي إلــــــى مــســتــوى  ــ ــاضـ ــ ــام املـ ــ ــعـ ــ الـ
الــرغــم مــن تحذير  قياسي على 
أصدرته الهيئة الحكومية الدولية 
املناخ في أكتوبر  املعنية بتغير 
ــت فـــيـــه إنـــــه يـــجـــب خــفــض  ــ ــال وقــ
االنــبــعــاثــات عــلــى مــــدار األعــــوام 
االثــنــي عــشــر الــقــادمــة مــن أجــل 

تحقيق استقرار املناخ.

أعلن املصرف امللكي االسكتلندي 
)آر بــي اس( أمـــس تعيني رئيسة 
ــــون روز  ــــسـ ــيـ ــ جــــــديــــــدة لــــــه هــــــي ألـ
ــرأة تــديــر أحــد  ــ الــتــي بــاتــت أول امـ
املــصــارف البريطانية الرئيسية، 
وروز التي كانت حتى اآلن ترأس 
مــــصــــرف »نــــاتــــويــــســــت« وتـــعـــمـــل 
املـــجـــمـــوعـــة،  فـــــي  ــا  ــ ــامـ ــ ــنــــذ 27 عـ مــ
كــانــت األوفــــر حــظــا لــخــافــة روس 
مــاكــيــوان. وستتسلم مهامها في 
األول من نوفمبر. وأعاد ماكيوان 
الــذي باتت تملك  هيكلة املــصــرف 
غالبيته اليوم السلطات الرسمية، 
وســيــشــغــل مــنــصــب رئــيــس البنك 
األســتــرالــي الوطني بحلول ربيع 

.2020
وقال رئيس مجلس إدارة املصرف 
امللكي االسكتلندي هوارد ديفيس 
حسب ما جاء في البيان، »أتشّرف 
ألــيــســون مـــديـــرة عــامــة  بتعييننا 
جديدة. ستجلب خبرتها الشاملة 
فـــي مناصبها  وتـــاريـــخ نــجــاحــهــا 
ــة«. وأضـــــــــــاف أن روس  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
ماكيوان يترك خلفه »مصرفا أعاد 
الــتــركــيــز عــلــى أســـواقـــه األســاســيــة 
 

ّ
في اململكة املتحدة وإيرلندا وحل
معظم مشاكله القضائية الكبيرة، 

مع العودة إلى تحقيق األرباح«.

ــــرى عــلــمــاء صــيــنــيــون سلسلة  أجـ
ــفـــحـــوصـــات عـــلـــى مــكــونــات  ــن الـ مــ
الــدم، ووجــدوا أن الحديد املصلي 
ــان ُيـــعـــدل اإلصـــابـــة  فـــي دم اإلنــــســ
بفيروس حمى الضنك عن طريق 
الــبــعــوض، حــيــث يــرتــبــط اكتساب 
ــبـــعـــوض  ــة الـ ــطــ ــواســ ــــروس بــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
ــد فــي  ــديـ ــع تـــركـــيـــز الـــحـ عــكــســيــا مــ
مــصــل الـــدم مــن املــتــبــرعــني البشر. 
وأظـــهـــرت الـــدراســـة، الــتــي أجــراهــا 
باحثون من جامعتي تسينغهوا 
ــز الــصــيــنــي  ــ ــركـ ــ وكــونــيــتــيــكــت واملـ
للسيطرة على األمراض والوقاية 
ــكــــون أقـــل  ــا، أن الــــبــــعــــوض يــ ــهـ ــنـ مـ
عــرضــة لــإصــابــة بــفــيــروس حمى 
الــضــنــك عــنــدمــا يــتــغــذى عــلــى دم 
ذي مستويات عالية من الحديد، 
وعــنــدمــا يــدخــل الــحــديــد املــوجــود 
فــي املــصــل أمــعــاء الــبــعــوض، فإنه 
ســيــســاعــد عــلــى إنـــتـــاج املـــزيـــد من 
ســـاســـل األكـــســـجـــني الــتــفــاعــلــيــة، 
التي تتحكم في انتشار الفيروس 

في البعوض.
وتــشــيــر نــتــائــج الــــدراســــة إلــــى أن 
مكمات الحديد تقلل مــن انتقال 
حمى الضنك عن طريق البعوض، 
ما يوفر منظورا جديدا للسيطرة 

على املرض. 

أعــلــن مــركــز ســـوق واقــــف لــلــفــنــون عـــن بـــدء الــتــســجــيــل في 
ورش »الــفــنــون الــجــمــيــلــة 3«، والـــتـــي ســتــبــدأ اعــتــبــارا من 
الــيــوم الــســبــت وحــتــى 10 مــن شــهــر أكــتــوبــر املــقــبــل، وذلــك 
بهدف تنمية مواهب املبدعني وصقلها من خال تعليمهم 
ــة الــفــنــيــة بــأعــمــالــهــم  أســـاســـيـــات الـــفـــنـــون، ورفــــــد الـــســـاحـ
الــورش التدريبية ورشتني فنيتني  التشكيلية. وتتضمن 
للمستوى املتقدم، األولــى /الرسم/ وتشمل محاكة لوحة 
عــاملــيــة بـــاأللـــوان الــزيــتــيــة.. إلـــى جــانــب رســـم الطبيعة عن 
طــريــق ألــــوان الــبــاســتــيــل.. والــثــانــيــة الــخــط والــتــعــرف على 

أساسيات الخط السنبلي.
ويهدف مركز سوق واقف للفنون إلى تقديم خدمات فنية 
متنوعة لكل املهتمني بالعمل الفني، وتشتمل فعالياته 
وخـــدمـــاتـــه عــلــى أســـاســـيـــات الـــرســـم وأســالــيــبــه والــتــلــويــن 
وكــل مناحي الطباعة الفنية والتصميم والــرســم. ويقيم 
املركز جميع هذه الورش من خال توفير كافة اإلمكانات 
املطلوبة من خامات وأدوات للمتدربني، عاوة على وجود 
مدربني ذوي املستوى الفني العالي، وذلك تحقيقا لهدف 

املركز في إثراء مشهد الفنون البصرية بالدولة.

ــلــــني ويــــبــــر، رائــــــــدة الـــفـــضـــاء  تـــحـــدثـــت د. مـــــــاري إيــ
املــخــضــرمــة فــي »نـــاســـا« وبــطــلــة الـــواليـــات املتحدة 
ــــال مـــحـــاضـــرة فــي  األمـــريـــكـــيـــة بــالــقــفــز املـــظـــلـــي، خـ
جامعة كارنيجي ميلون في قطر، عن ديناميكيات 
ــرار فــــي ظــــل املـــخـــاطـــر الـــعـــالـــيـــة والـــوقـــت  ــقــ صـــنـــع الــ

القصير.
وبــاالعــتــمــاد عــلــى خــبــرتــهــا الــطــويــلــة كــمــســتــشــارة 
فــي مــجــال االبــتــكــار والــعــمــلــيــات عــالــيــة الــخــطــورة، 
أوضـــحـــت ويــبــر أن الــحــاجــة إلــــى اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
 رئيسيا في أي عملية 

ً
عاجلة يمكن أن تكون عاما

صنع قرار.
ــدورة الـــ  وقــالــت د. ويــبــر، الــتــي تــم اخــتــيــارهــا فــي الــ

لــرواد الفضاء من ناسا، وشــاركــت في رحلتني   14
فضائيتني على مدار 10 سنوات لها مع ناسا: »إن 
الــســبــب وراء وجـــود دروس مــن الــفــضــاء فــي صنع 
أنــه ينطبق على أي موقف يتعني عليك  القرار هو 

فيه اتخاذ قرار سريع«.
ــل تــــريــــك، عــمــيــد  ــكـ ــايـ ــور مـ ــتــ ــدكــ ــال الــ ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
كــارنــيــجــي مــيــلــون فـــي قــطــر: »يــســعــدنــا الــعــمــل مع 
الــســفــارة األمــريــكــيــة فــي قــطــر الســتــضــافــة الــدكــتــور 
ويبر لهذه املحاضرة لطابنا. إذ توفر تجربتها 
الــرائــعــة رؤى أســاســيــة لــطــابــنــا الــذيــن يــصــوغــون 
مــســاراتــهــم املــهــنــيــة ويــتــعــلــمــون عـــن الــقــيــادة وحــل 

املشكات واتخاذ القرارات«.

رائدة فضاء في »ناسا« تقدم محاضرة بجامعة كارنيجي ميلون

إضراب طالبي 
عالمي للتحرك 
ضد تغير المناخ

تعيين أول امرأة 
لرئاسة مصرف 

بريطاني

طريقة جديدة 
لمكافحة فيروس 

حمى الضنك

أقــمــار اصطناعية جــديــدة، لالستشعار عن  أمــس خمسة  الــصــني  أطلقت 
إلــى مــدار محدد من مركز جيوتشوان إلطــالق األقــمــار االصطناعية،  بعد 
الواقع في صحراء قوبي شمال غرب الصني. وقالت وكالة االنباء الصينية 
»شينخوا«، إنه تم إطالق األقمار الخمسة على منت الصاروخ الحامل »لونغ 
مارش - 11«، وتنتمي الصواريخ إلى املشروع التجاري لألقمار االصطناعية 
املخصصة لالستشعار عن بعد من الفضاء والذي يطلق عليه »تشوهاي 
- 1«. وطورت األكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات اإلطالق الصاروخ 
الخمسة.  للتكنولوجيا األقمار االصطناعية  الحامل، وأنتج معهد هاربني 

ويعد إطالق االمس املهمة 311 لسلسلة صواريخ اإلطالق »ونغ مارش«.

بدء التسجيل في ورش الفنون الجميلة 
بمركز سوق واقف

السكري يمكن مالحظته في سن الثامنة

الصـالة
  الفـجـــر: 04:06

  الشروق: 05:22

  الظهـــر: 11:27

 العصـــر: 02:54

  المغرب: 05:34

  العشـاء: 07:04

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
1,502.5217.8763.9958.78

4.04193.644.56013.6756
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

 176.21

 161.53

 154.19

 132.16

 102.79
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