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متابعات

خال ااحتفال بعيد مياد جالة اإمبراطور أكهيتو  ..سفير اليابان لدى الدوحة :

قطر تعيش فترة ازدهار بعد الحصار
العاقات القطرية  -اليابانية تاريخية ..وهناك تعاون قوي بين البلدين

نتمنى حل
اأزمة الخليجية
بأسرع وقت..
واليابان تدعم
الوساطة
الكويتية

} Lانب من اموؤمر ال�سحفي

كتب  -محمد حربي
bال ال�سيد Sسييت�سي او�Jسوcا Sسفر اليابان
لد iالدوMة :نحن نقدر موbف bطر ي الأRمة
اخليجية وYدم جوFها للت�سعيد ,ونتمى Mل
الأRمــة باأSسرع وbت واأVساف ي موؤمر Uسحفي
Yقده اأم�س مناSسبة اMتفال ال�سفار Iبعيد
مياد Lالة الإمراWور اأcهيتو الذي jكمل Yامه
اخام�س والثمانن ي ال�سهر اجاري ,اإن باده
JدYم الوSساWة التي jقوم بها Sسمو اأمر الكوjت
حــل الأRمــــة لأن الأRمــــة jجب اأن حــل داNــل
البيت اخليجيc .ما نتمنى اأن jتم انعقاد
القمة اخليجية امقبلة بنجاح.
وفيما jتعلق بق�سية مقتل ال�سحفي ال�سعودي
Lـــمـــال NــاTــســجــقــي داNـــــل bــنــ�ــســلــيــة بـــاده
باSسطنبولb ,ال ال�سفر الياباي اإن باه Jتمنى
اأن Jنجلي احقيقة ب�سكل اأSسرع Mول الق�سية
واأن jتم التعامل معها بطرjقة Yادلة وTسفافة.
واأTــســاد ال�سفر او�Jسوcا بالbت�ساد القطري
وbال اإن bطر Jعي�س فر IاRدهــار بعد اح�سار
امفروVس Yليها ,وJثمن بــاده الLـــراAات التي

نقدر موقف قطر في اأزمة الخليجية وعدم لجوئها للتصعيد

} ال�سفر Sسييت�سي او�Jسوcا

نتطلـع إلى التعــامل مع قضــية خاشقجي بطـــريقة عــــادلة وشـفافة

اليابــان من أكبر مســتوردي الغاز الطبـــيعي المـسال من قطر
اJخذJها bطر جــذب الSستثمارات الLنبية
وح�سن Xــروف العمال الأLانب ي bطر من
اأUسدار الت�سرjعات اجيد Iي هذا الإWار ,والغاA
JاأTسر Iاخروج للوافدjن ي bطر.
وbال اإن العاbات الثناFية بن البلدjن Jارjخية
وهناك Jعاون bوي بن bطر واليابان ي cافة
اجــهــاتc ,ما حتفل cــل مــن bطر واليابان
مرور Y 50ام ًا Yلى العاbات الدبلوماSسية بن
البلدjن ي  .2021م�سر ًا اإى اأن باده Jتمنى
م�سارcة bطر Vسمن دور Iاللعاب الأومبية ي
Wوcيو ي  2020ومعرVس ا�cسبو اأوSساcا ي
 ,2025وبامقابل فان اليابان Lاهز Iللم�سارcة
بنجاح ي اSست�سافة bطر لكاأSس العام .2022
واأVــســاف اأن اليابان من اأcــر م�ستوردي الغاR

رئيس الشؤون الدينية بالجمهورية التركية :

الطبيعي ام�سال من bطر ,وي  1997وUسلت اأول
Sسفينة ZاW Rبيعي م�سال لليابان من الدوMة.
cما JوLد هناك Tسراcة bوjة بن bطر للبرول
وTسرcات القطاع اخاUس ي اليابان ولدjهم
اSستثمارات NارLية م�سرcة ي Yدد من الدول
مثل الأردن وSسلطنة Yمان واندوني�سيا والولjات
امتحد Iالأمرcية.
وTسدد ال�سفر او�Jسوcا ,اأن باده JدYم bطر ي
حقيق روؤjتها الوWنية  ,2030وNططتها لتنوjع
م�سادر الطاbة NاUسة ي جال اإنتاج الهيليوم,
وال�سناYات التحوjلية وbــطــاع الهيدروLن
وانــظــمــة وJكنولوLيا Mفظ الــطــاbــة .م ـوؤcــد ًا
اأن العن�سر الSساSسي ي التنوjع هــو Jطوjر
الــقــدرات الب�سرjة .ونــوه ال�سفر ب ـاأن Uسندوق

ال�سداbة القطري نفذ نحو  13م�سروً Yا بنجاح
ي جال البنية التحتية باليابان.
وbــال اإن Yــدد ال�سياح اليابانين الــذjــن Rاروا
الدوMة ي العام اماVسي بلغ  90األف Tسخ�س ًا,
بينما jعمل ي الــدوMــة نحو األــف jاباي ي
ختلف ام�سارjع.
الغا Rالطبيعي
وbال ال�سفر الياباي اإن Wوcيو اأcر م�ستقبل
لــلــ�ــســادرات الــقــطــرjــة ووفــقــ ًا لــاMــ�ــســاAات فــان
اLماي ال�سادرات القطرjة لليابان بلغ نحو
 11.6مليار دولر ي العام اماVسي.
cما �Jسارك ال�سرcات اليابانية ي العدjد
من حطات �Jسدjر الغا Rالطبيعي ام�سال ي
bطر مثل Tسرcة ماروبيني وميت�سوي ووbعت

Tسرcة Tسوبو اJفاbية ل�سرا Aي  1992مد25 I
Yام ًا واJفاbية اآNــر بن bطرZا RوTسيودا مرور
م�سارcة ال�سرcات اليابانية ي الت�سميم
الهندي لقطارات النــتــاج ي اإWـــار Nطط bطر
لتوSسعة انتاLها من الغا Rام�سال.
و�Jستورد اليابان نحو  10.13مليون Wــن من
الــغــا Rالطبيعي ام�سال Sسنوً jا اأي مــا jعادل
 13.1%من اإنــتــاج bطر من الغا Rام�سال .وي
اأبرjل من العام اماVسي اNتارت bطر للبرول
Tسيودا cوربور�jسن اليابانية لتنفيذ الت�ساميم
الهندSسية الأSساSسية للمن�ساأت الرjة م�سروع
JوSسعة وjRاد Iاإنتاج الغا Rالطبيعي ام�سال من
Mقل ال�سمال.
وبن اأن هناك ما بن  40اإى  50مهندSس bطري
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jعملون SسوjاUس مع نظراFهم ي Tسرcة Tسيودا
لتنفيذ الت�ساميم الهندSسية النهاFية ومن
امتوbع اأن Jنتهي هذه الت�سميمات الهندSسية
ي jناjر امقبل ,ومــن Kــم jــبــداأ Wــرح YطاAات
الن�ساAات لهذه ام�سارjع.
�bساjا امنطقة
وMــول موbف الــيــابــان مــن �bساjا امنطقة bال
ال�سفر اإن باده لدjها مواbف واVسحة ي منطقة
ال�سرق الأوSــســط مثل Sسورjا واjـــران والق�سية
الفل�سطينية ,م�سر ًا اإى اأن موbفهم من الق�سية
ال�سورjة هو Mلها بامفاوVسات واحــوار امباTسر
بــن الWـــــراف الــ�ــســورjــة Yــلــى اأSــســاSــس اJــفــاق
Lنيف ,وندYم Mقوق الاLئن ال�سورjن.
وموbف Mكومة اليابان جاه اإjــران هو JرMيب
بــالJــفــاق الـــنـــووي بــن اإjـــــران ومـــا Rالـــت Jـوؤjــد
وJدYم Jنفيذ الJفاق بن اإjران والدول الوروبية
وال�سن ,واNر رFي�س الوRرا Aالياباي الرFي�س
الjــراي �Mسن روMاي Nال لقاFه باجمعية
العامة لام امتحد Iي Sسبتمر .اأمــا موbفهم
من الق�سية الفل�سطينية فبن ال�سفر اأن باده
ان نقل ال�سفار Iالأمرcية من Jل ابيب للقدSس
NطوS Iسلبية ول JدYم Yملية ال�سام وWرjق
Mل الدولتن.

بعد يومي عمل في الدوحة بمشاركة خبراء عالميين

قطر وتركيا تنشران المفهوم اختتام ورشة إقليمية
حول حماية البيئة البحرية
الصحيح لإسام في العالم
كتب  -منصور المطلق

الدوMةb -نا ــ bال ف�سيلة الروفي�سور Yلي
اأرباTس رFي�س ال�سوؤون الدjنية باجمهورjة
الرcية ,اإن Jرcيا وbطر حرUسان Yلى بث
امفهوم ال�سحيح للدjن الإSسامي ي العام.
واأVساف ي �Jسرjح لل�سحفين Yلى هام�س
jRارJه مرcز ال�سيخ Yبداه بن jRد اآل حمود
الــثــقــاي الإSــســامــي اأمــ�ــس ,اإن Jرcيا وbطر
Jعمان للتعاون ي العدjد من امجالت Pات
الهتمام ام�سرك.
واأTسار اإى اأن jRارJه اإى دولة bطر Jهدف لتبادل
اخــرات بن ال�سوؤون الدjنية الرcية مع
وRار Iالأوbاف القطرjة ي العدjد من امجالت

Pات الهتمام ام�سرك ,وبــن اأن اجانبن
jــتــعــاونــان ي Yـــدد مــن امـــجـــالت اخــرjــة
والتعليمية واخدمات الإن�سانية.
وKمن اجهود التي Jبذلها دولة bطر ي Sسبيل
Jعليم امفهوم الدjني ال�سحيح للم�سلمن
ب�سفة Yامة {ونر iاأن bطر �Jسم العدjد من
الفعاليات ي العدjد مــن امــجــالت NاUسة
اجهود التي Jبذلها الدوMة ي Jعليم اللغة
العربية .zوcPــر اأن اجانبن �jسعيان اإى
امزjد من التعاون خدمة القدSس وام�سجد
الأ�bسى ,والتعاون ي العدjد من ام�سارjع ي
جال الأYمال اخرjة.

احمر :من امتوbع النتها Aمن اإYــداد التقرjر
الثاي اخاUس بوVسع البيئة البحرjة العامية
ي 2020
اNتتمت اأم�س فعاليات ورTسة العمل الbليمية
امعنية ببحر العرب والبحر الأMمر وNليج
Yدن ومنطقة امنظمة الbليمية حماjة البيئة
البحرjة واللجنة الbليمية م�ساFد الSسماك
لــدYــم العملية امنتظمة ل ـاإبــاغ والتقييم
الــعــامــيــن حــالــة لبيئة الــبــحــرjــة مــا ي
Pلك اجوانب الLتماYية والbت�سادjة بعد
Lدول اأYمال Mافل اSستمر ليومن بفندق فور
Sسيزون الدوMة ,و�Jسمن Lدول اأYمال الورTسة
اأمــ�ــس YرVس امن�سقن ام�سرcن لفرjق
اخرا Aامعني بالعملية امنتظمة للمخطط
العام لتقييم امحيطات العامي الثاي وNطة
اجدول الزمني والتنفيذ .واSستعراVس نتاFج
ورTستي العمل اخاUسة بامحيط الهندي وبحر
العرب والأMمر وNليج Yدن ومنطقة امنظمة
الإbليمية حماjة البيئة البحرjة ومنظمة
م�ساFد الSــســمــاك ,وYــرVــس Jــقــدمــي Mــول
العملية امنتظمة للهيكل امق�سود والف�سول
امختلفة لتقيم امحيط العامي الثاي.

ومــن Lانبه اأTــســاد ال�سيد jوSسف اإبراهيم
احمر �Yسو اللجنة الداFمة لJفاbية bانون
البحار مثل وRار Iالبلدjة والبيئة بنتاFج
ورTسة العمل التي Lمعت العدjد من اخراA
وLــهــودهــم الــتــي بــذلــوهــا ي Sسبيل اYـــداد
التقرjر الثاي Yن وVسع امحيطات والبحار
اخاUس بالأم امتحد ,Iوbال م Nال الورTسة
منا�bسة Xاهر IارJفاع درLة احرار Iوبع�س
امحاور الأNــر iمثل نفوق الكاFنات البحرjة
وZــرهــا بعك�س التقرjر الأول الـــذي انتهى
ي Yــام  2016والـــذي cــان حــوره الرFي�سي
حطات حلية امياه ي دول اخليج وJاأKرها
Yلى البيئة ,واأVساف ي �Jسرjحات Uسحفية
Yلى هام�س الورTسة من امتوbع النتها Aمن
اYــداد التقرjر الثاي اخاUس بوVسع البيئة
الــبــحــرjــة الــعــامــيــة ي  ,2020وbـــد اbيمت
Sسل�سلة ورTــس منها الورTسة التي اbيمت ي
الدوMة وامعنية بامنطقة باcملها ,م�سرا اإى
اأن الــدول ام�سارcة رTسحت Nــرا Aمعنين
بالبيئة الــبــحــرjــة اbــتــ�ــســادjــا واLتماYيا
م�ساYدT Iسعبة امحيطات ي الم امتحدI
لYداد التقرjر الثاي ,موؤcدا Yلى اأن الورTسة
cانت Pات bيمة Yالية ولها JاKر cبر وPلك
لLتماع اخرا AوJبادل البيانات فيما بينهم
Mول الق�ساjا امتعلقة بوVسع البيئة البحرjة
العامية.

} من�سة امتحدKن ي الورTسة

} Lانب من اح�سور

في حديقة التوعية بالثمامة

«كـه ــرم ــاء» تـ ـ ــزرع « »70ش ـ ـ ـجـ ــرة
اأbامت اموؤSس�سة العامة القطرjة للكهربا Aوامــاc{ AهرماzA
متمثلة ي الــرنــامــج الــوWــنــي للرTسيد وcــفــا IAالطاbة
{JرTسيد zفعالية RراYة Sسبعن Tسجر Iمن البيئة القطرjة
ي Mدjقة cهرما AللتوYية بالتعاون مع رابطة ال�سبهانة
البيئية بهدف Jوفر اأTسجار وWنية نــادر Iحماjتها من
النقراVسJ .اأJي هذه الفعالية ي اإWار حقيق اإMد iرcاFز
روؤjة bطر الوWنية  2030وهي التنمية البيئية للحفاظ Yلى
الإرث البيئي الوWني من اأLــل الأLــيــال القادمة من Nال
Jعرjف ختلف فئات امجتمع باأهمية الأTسجار القطرjة
وVسرور Iاحفاظ Yلى امزروYات التي JوTسك Yلى النقراVس.
وbد �Mسر الفعالية ٌ
cل من امهندSس Yبد العزjز احمادي
مدjر اإدار IالرTسيد وcفا IAالطاbة – cهرما AورFي�س رابطة
ال�سبهانة امهندSس Yبداه اخــاWــر ,وبح�سور جموYة

من امهتمن وامخت�سن من مرcز نوماSس ال�سيد Yبداه
الكواري والدcتور Iهيا امع�سادي �Yسو ي رابطة ال�سبهانة
البيئية بالإVسافة اإى �Mسور ميز لطاب امدارSس ,وJاأJي
هذه ام�سارcة ي اإWار MرUس اموؤSس�سة واهتمامها ي امجال
البيئي ل�سمان حقيق هدفها اموؤSس�سي امتمثل ي jRادI
التوYية الLتماYية والمتثال للمتطلبات البيئية.
اجدjر بالذcر اأن هــذه الفعالية Jعد امرMلة الأوى من
ام�سروع Mيث م RراYة Nم�سة اأنواع من النباJات القطرjة
وي امراMل امقبلة Sسيتم اcتمال ام�سروع بزراYة T 70سجرI
Jت�سمن (ال�سمر– الغاف– البمر الري -الطلح– ال�سدر–
YوSسج– ال�سلم) وبذلك Jكون هذه الأTسجار مثال Mيا لأول
معرVس بيئي للنباJات القطرjة ي احدjقة اخارLية
حدjقة cهرما AللتوYية.

