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انتعاش األنشطة التجارية يُحفز االقتصاد الوطني
خبراء لـ     :المرحلة الثانية لرفع القيود تزيد مبيعات التجزئة

وزارة التجارة والصناعة:

الدوحة - [:

الــتــجــارة  وزارة  أصـــــدرت 
والــصــنــاعــة ٣ ضــوابــط ضمن 
القيود  لرفع  الثانية  المرحلة 
عــلــى الــمــجــمــعــات الــتــجــارّيــة 
ومـــراكـــز الـــتـــســـّوق واألســـــواق 
تغريدة  في  وأكدت  الشعبّية، 
على تويتر أمس عدم السماح 

 ١٢ دون  األطــــفــــال  بـــدخـــول 
عـــــامـــــاً دخـــــــول الــمــجــمــعــات 
ومـــراكـــز الــتــســّوق واألســـــواق.  
وأشـــــارت إلـــى إيـــقـــاف جميع 
األنشطة التجارّية في المحال 
والـــمـــكـــاتـــب يـــومـــي الــجــمــعــة 
ذلك  مــن  ويستثنى  والسبت، 
الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي كـــانـــت قــد 
بينها  والــتــي  مسبقاً  حــددتــهــا 

مــراكــز بــيــع الـــمـــواد الــغــذائــّيــة 
والــــصــــيــــدلــــيــــات ومـــحـــطـــات 
البترول والمخابز والمطاعم.
الـــتـــجـــارة  وزارة  وأكـــــــدت 
تحديد  قــرار  إلغاء  والصناعة 
ــــشــــطــــة  أوقــــــــــــــات عـــــمـــــل األن
أن  على  والخدمّية  التجارّية 
الــنــشــاط  إدارة  حــســب  تــحــّدد 

التجاري.

تعاٍف متوقع للسياحة أكتوبر الُمقبل

٣ ضوابط لألنشطة بالُمجمعات واألسواق

القطرية تستأنف رحالتها إلى ١١ وجهة

دليل إرشادي لتسهيل الحركة الجوّية

الدوحة ـ [:

أعـــلـــنـــت الـــخـــطـــوط الــــجــــوّيــــة الــقــطــريــة 
اعــتــبــاراً  وجــهــة   ١١ إلــى  رحــالتــهــا  استئناف 
من أمس وإلى ٧ وجهات بحلول منتصف 
الوجهات  عــدد  سيزيد  مــا  الــجــاري،  يوليو 
عـــلـــى شــبــكــة الـــنـــاقـــلـــة إلـــــى أكـــثـــر مــــن ٦٥ 

الناقلة  إعــادة  إطار  في  ذلك  ويأتي  وجهة، 
الوطنّية بناء شبكة وجهاتها العالمّية بشكل 
تدريجي. وأشارت القطرية إلى أنها سجلت 
تشغيل  تعيد  التي  الوجهات  من  عــدد  أكبر 
أطلقت  الذي  واحد،  يوم  في  إليها  رحالتها 

عليه «يوم اإلقالع».

 الدوحة ـ قنا:

المدني  للطيران  العاّمة  الهيئة  أصــدرت 
في  والــســالمــة  للصحة  اإلرشـــــادي  الــدلــيــل 
مــجــال الـــطـــيـــران، بــالــتــعــاون مـــع الــجــهــات 
المختصة في وزارة الصحة العامة، وذلك 
المحكم  التدريجي  الرفع  ُخطة  مع  تزامناً 
جّراء  قطر  بدولة  فرضها  تّم  التي  للقيود 

فيروس كورونا. 
وأوضحت الهيئة، في بيان لها أمس، أن 
الدليل يهدف إلى تقديم التوجيه واإلرشاد 

بــالــدولــة،  الــخــدمــات  ومــقــّدمــي  للمشغلين 
حول  المدني  الطيران  بصناعة  والمعنيين 
كيفية تسهيل االستعادة اآلمنة والتدريجية 
يترتب  ومــا  الجوية  الحركة  تــدّفــق  إلدارة 

عليها من زيادة في نقل الُمسافرين.
وأشـــــــارت إلــــى أن هــــذا اإلصـــــــدار يــأتــي 
تــمــاشــيــاً مـــع تــوصــيــات الــمــنــظــمــة الــدولــّيــة 
لــلــطــيــران الــمــدنــي (إيـــكـــاو) حـــول استئناف 
وهامة  ضــرورّيــة  كُخطوة  الطيران  نشاط 
ـــدولـــي لــمــواجــهــة جــائــحــة  عــلــى الــصــعــيــد ال

فيروس كورونا.

٢١٥ مليون ريال 
تداول العقارات

الدوحة ـ [:

عقود  فــي  الــعــقــارات  تـــداول  حجم  بلغ   
الــتــســجــيــل  إدارة  لــــدى  الــمــســّجــلــة  الـــبـــيـــع 
ــــــوزارة الـــعـــدل خــــالل الــفــتــرة  الـــعـــقـــاري ب
مليوناً   ٢١٥ يــونــيــو   ٢٥ إلـــى  يــونــيــو  مـــن٢١ 
وذكــرت  قــطــريــاً.  ريـــاالً  و٣٥٥  ألــفــاً  و٢٩٤ 
اإلدارة  عــن  الــصــادرة  األسبوعية  الــنــشــرة 
أن قــائــمــة الـــعـــقـــارات الــمــتــداولــة بــالــبــيــع 
وعمارات  ومساكن  فضاء  أراضــي  شملت 
االستخدام. متعّددة  فضاء  وأرضاً  سكنية 

وتـــركـــزت عــمــلــيــات الــبــيــع فــي بــلــديــات 
ــــريــــان والـــخـــور  ــــدوحــــة وال الـــظـــعـــايـــن وال
والشمال  صالل  وأم  والوكرة  والذخيرة، 

والشيحانية.

٨٠٠ شركة مسجلة على منصته

الدوحة - قنا:

لمركز  السنوي  التقرير  كشف 

قطر للمال، تحقيق المركز نمواً 

 ٣٥ بنسبة  أعماله  فــي  استثنائياً 

بالمائة خالل عام ٢٠١٩. وسلط 

«تقرير  بعنوان  الصادر  التقرير 

 ،«٢٠١٩ لـــعـــام  الـــســـنـــوي  الـــنـــمـــو 

المركز  استراتيجية  على  الضوء 

إلى  التقرير  وأشــار   .٢٠٢٢ لعام 

أن مــركــز قــطــر لــلــمــال اخــتــتــم 

العام الماضي بإنجاز كبير، حيث 

المسجلة  الــشــركــات  عــدد  وصــل 

إلى  الممّيزة  أعماله  منصة  في 

في  تنشط  شركة   ٨٠٠ من  أكثر 

ومن  ومتنّوعة  واسعة  مجاالت 

مختلف القطاعات المالّية وغير 

المالّية بما في ذلك، التكنولوجيا 

المعلومات  وتكنولوجيا  المالية، 

ـــــــشـــــــارات الــــضــــريــــبــــّيــــة  واالســـــــت

توزيعها  ويــمــتــّد  واالســتــثــمــاريــة، 

بما  الـــدول  لمختلف  الــجــغــرافــي 

فـــي ذلـــــك، الــــواليــــات الــمــتــحــدة 

والمملكة  وكـــنـــدا،  األمــريــكــيــة، 

الــمــتــحــدة، وفــرنــســا، وألــمــانــيــا، 

وسويسرا، واألردن، والهند.
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احـــــتـــــرازّيـــــة بــــــــإجــــــــراءات  زواره  يـــســـتـــقـــبـــل  ـــــب  ـــــذه ال ســـــــوق 
الدوحة - محمد حسين:

يــقــبــل االقــــتــــصــــاد الـــقـــطـــري عــلــى 
انـــتـــعـــاش مـــتـــزايـــد بــــعــــودة األنــشــطــة 
الــــتــــجــــارّيــــة بــــقــــوة فــــي الــمــجــمــعــات 
التجارية واألسواق الشعبية والمطاعم 
الثانية  بالمرحلة  السياحية  بالمناطق 
بسبب  عليها  المفروضة  القيود  لرفع 
قطر  دولــة  تتخذها  التي  اإلجــــراءات 

للحّد من انتشار فيروس كورونا.
ــــدوره شــهــد ســـوق الــذهــب عــودة  ب
افتتاح  بإعادة  الحياة  إلى  أخرى  مرة 
المرحلة  إطــــار  فــي  أمـــس  الــمــحــالت 
الــثــانــيــة لــرفــع الــقــيــود. وبــــدا واضــحــاً 
باإلجراءات  والــزّوار  المحالت  التزام 
على  تحّث  الفتات  بوضع  االحترازّية 
التباعد االجتماعي وارتداء الكمامات، 
وحــــــرص مـــســـؤلـــووهـــا عـــلـــى قــيــاس 
درجة حرارة الزّوار والسماح بدخول 
من يحمل الرمز األخضر في تطبيق 
احــــتــــراز.  ويـــعـــّول الــتــّجــار فـــي ســوق 
لــزيــادة  الُمقبلة  الفترة  على  الــذهــب 
الطويلة  اإلغــالق  فترة  بعد  مبيعاتهم 

الــتــي رافــقــت اإلجـــــراءات االحــتــرازّيــة 
لمواجهة  قــطــر  دولـــة  تــتــخــذهــا  الــتــي 
لصباح  األولــى  الساعات  ومنذ  الوباء.  
أمـــس تـــوافـــد الــمــتــســّوقــون بــقــوة إلــى 
استأنفت  الــتــي  الــتــجــاريــة  المجمعات 
باستثناء  الــتــجــاريــة  األنــشــطــة  جــمــيــع 
ودور  والـــتـــرفـــيـــه  األلــــعــــاب  صـــــاالت 
السينما والمالهي التزاماً بقرار وزارة 

التجارة والصناعة. 
وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى أن تــجــارة 
الــتــجــزئــة ســــوف تــشــهــد نـــمـــواً كــبــيــراً 
اإلقبال  بزيادة  المقبلة  الفترة  خالل 
واألســـواق  التجارية  المجمعات  على 
القطري  االقتصاد  يحفز  ما  الشعبية؛ 
ويــدفــعــه إلــــى مـــزيـــد مـــن الــنــمــو في 

غضون فترة وجيزة. 

وأبــــــــــدى مــــســــؤولــــو الــــعــــديــــد مــن 
لبدء  ارتياحهم  التجارية  القطاعات 
القيود  لرفع  الثانية  المرحلة  تنفيذ 
الشعبية  األســـواق  إلــى  الحياة  وعـــودة 
والــمــجــمــعــات الـــتـــجـــاريـــة، مــؤكــديــن 
طريقها  تــأخــذ  بــــدأت  الــمــبــيــعــات  أن 
الـــتـــصـــاعـــدي لـــإلقـــبـــال الــمــرتــفــع من 

المتسوقين. 

كتب ـ عاطف الجبالي:

تـــوقـــع عــــــدٌد مــــن مـــديـــري 
والخبراء،  السفريات  شركات 
تــعــافــي الــســيــاحــة فــي أكــتــوبــر 
المقبل وذلك مع انحسار وباء 
وتحديد  كــورونــا (كــوفــيــدـ١٩) 
ُخطة شاملة للرفع التدريجي 
ــديــن أن دولـــة  لــلــقــيــود، مــؤّك
قطر قدمت تسهيالت كبيرة 
ـــمـــرافـــق الــســيــاحــّيــة  لـــدعـــم ال
خالل األزمة. وقالوا لـ[ 

شـــركـــات  إن  االقــــتــــصــــاديــــة 
ـــفـــنـــادق تــطــرح  الـــطـــيـــران وال
الستقطاب  مغرية  عــروضــاً 
حيث  والمقيمين،  المواطنين 
فيما  تتراوح  خصومات  توّفر 
وأعربوا   ،٪٤٠ إلــى   ٪٢٥ بين 
قطاع  بتحقيق  تفاؤلهم  عــن 
الــســيــاحــة نــتــائــج قــويــة خــالل 
الـــــربـــــع األخـــــيـــــر مـــــن الـــعـــام 
الــجــاري. وأضــافــوا إن إعــادة 
الخطوط القطرية بناء شبكة 
سيساهم  العالمية  وجهاتها 

فــي زيـــادة تــدفــق الــســيــاح إلى 
قطر، وأشاروا إلى أن الناقلة 
في  ملحوظاً  ارتفاعاً  شهدت 
مع  وذلك  الطيران  حجوزات 
الــمــفــروضــة  الــقــيــود  تخفيف 
عــلــى الــســفــر. وأوضــــحــــوا أن 
اإلجراءات االحترازّية المتبعة 
فــي مــرافــقــنــا الــســيــاحــّيــة هي 
األفـــضـــل فـــي الـــعـــالـــم، حيث 
توّفر جميع المعايير العالمّية 

لحماية الزّوار.

الدوحة - [:

المجموعة  أعّدته  تقرير  أظهر 
بورصة  أداء  حول  المالية  لــألوراق 
قــطــر فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام 
الحالي ارتفاع مؤشر بورصة قطر 

مــســتــوى  عــنــد  لــيــغــلــق   ٪٩٫٦ بــنــحــو 
 ٧٩١ بذلك  مضيفاً  نقطة،   ٨٩٩٨
نقطة ، كان أداء المؤشر في شهر 
أبــريــل مــن الــعــام الــحــالــي األفضل 
بنحو  ارتــفــع  حيث  الــفــتــرة،  خــالل 
مايو  شــهــر  خـــالل  وارتـــفـــع   ٪٦٫٧٨

يونيو  شهر  فــي  أمــا   ،٪٠٫٩٢ بنحو 
فكان االرتفاع بحوالي ١٫٧٤٪.

بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت أســـعـــار أســهــم 
البورصة،  في  مدرجة  شركة   ٤١
بالمقابل انخفضت أسعار أسهم ٦ 

شركات فقط.  

الدوحة - [:

 ســّجــل الــمــؤشــر الــعــام لبورصة 
قـــطـــر ارتــــفــــاعــــاً قــــويــــاً فــــي أولــــى 
ــيــو بـــدعـــم من  جــلــســات شــهــر يــول
الُمستثمرون  نفذها  شراء  عمالت 

عــلــى أســـهـــم قـــيـــادّيـــة خـــاصـــة في 
قطاع البنوك وذلك بعد إعالن كل 
الخليج  وبنك  الريان  مصرف  من 
دخولهما  «الــخــلــيــجــي»  الــتــجــاري 
في مفاوضات أولية بشأن اندماج 
تعامالت  المؤشر  لينهي  محتمل، 

أمس بنمو نسبته ٠٫٩٩٪ بما يعادل 
 ٩٠٨٧٫٧ عــنــد  وأغـــلـــق  نــقــطــة   ٨٩
السوقّية  المكاسب  وبلغت  نقطة، 
لألسهم نحو ٣٫٩ مليار ريال لتصل 
نحو  إلى  للبورصة  السوقّية  القيمة 

٥٢٣٫٩ مليار ريال.

٩٫٦٪ ارتفاع البورصة خالل الربع الثاني

.. وتـكـســب ٣٫٩ مــلــيــــار ريــــال

٣٥٪ نمو أعمال مركز قطر للمال

المنصوري:

الطيران المدني:

الدوحة - [:

الرئيس  المنصوري،  راشد  السيد  كشف 
خــطــط  أن  قـــطـــر،  لـــبـــورصـــة  الــتــنــفــيــذي 
بأزمة  تتأثر  لم  قطر  بورصة  في  اإلدراج 
إحــــدى  هـــنـــاك  وأن  كـــــورونـــــا،  فــــيــــروس 
لالكتتاب  أسهمها  طــرح  تعتزم  الشركات 
يتم  أن  على  الــُمــقــبــل،  سبتمبر  شهر  فــي 
ديسمبر  شهر  فــي  البورصة  فــي  إدراجــهــا 
مع  تواصالً  هناك  وأن  الحالي،  العام  من 

إدراجها  المتوقع  من  والتي  الشركة  هذه 
في قطاع التأمين.

وقـــــال الـــمـــنـــصـــوري فـــي تــصــريــحــات لـ 
CNBC عربية إن بورصة قطر قد تكون 
بــأزمــة  تــأثــراً  المنطقة  أســــواق  بــيــن  األقـــل 
الحكومي  الــدعــم  أن  إلــى  مــشــيــراً  كــورونــا، 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص بــمــبــلــغ ٧٥ مــلــيــار ريـــال 
باإلضافة إلى دعم البورصة بـ ١٠ مليارات 
ريـــال أخـــرى كـــان لــه تــأثــيــر إيــجــابــي على 

الُمستثمرين. 

طرح شركة لالكتتاب سبتمبر الُمقبل

«الجمارك» تستأنف العمل بمراكز خدمة العمالء
كتب ـ عنتر المراغي:

أعــــلــــنــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــاّمــــة 
العمل  استئناف  عــن  للجمارك 
بـــمـــركـــز خــــدمــــة الــــعــــمــــالء فــي 

المواقع التابعة للهيئة من خالل 
بالمبنى  الــعــمــالء  خــدمــة  مــركــز 
الـــرئـــيـــســـي، ومـــكـــتـــب الــخــدمــة 
ومكتب  الـــدولـــي،  حــمــد  بميناء 

الخدمة بالشحن الجوي.

ـــهـــيـــئـــة فــي  كــــمــــا تـــســـتـــمـــّر ال
تـــقـــديـــم عـــــدد مــــن الـــخـــدمـــات 
اإللــــكــــتــــرونــــّيــــة عـــبـــر الـــمـــوقـــع 
ــــذي  اإللــــكــــتــــرونــــي لـــلـــنـــديـــب ال

مؤخراً. خدماته  دشنت 

٨ صفحات

٣

٢

٥

٥



٢٢
الخميس ١١ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٢ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٣٥)

  

توقـعـات بتعافـي السيـاحـة في أكتـوبـر المقـبـل
ارتفاع حجوزات الطيران..خبراء لـ                   :

ــــر ــــط ـــــــة فــــــــــــي ق ـــــــي ـــــــاح ـــــــي ـــــــس ــــــــــدعــــــــــم الـــــــــــمـــــــــــرافـــــــــــق ال ــــــــرة ل ــــــــي ــــــــب ـــــــالت ك ـــــــي ـــــــه ـــــــس ت

كتب ـ عاطف الجبالي:

السفريات  شــركــات  مــديــري  مــن  عــدٌد  تــوقــع 
المقبل  أكتوبر  فــي  السياحة  تعافي  والــخــبــراء، 
ــا (كــوفــيــد ـ ١٩)  وذلـــك مــع انــحــســار وبـــاء كــورون
للقيود،  التدريجي  للرفع  شاملة  خطة  وتحديد 
مؤكدين أن دولة قطر قدمت تسهيالت كبيرة 

األزمة. خالل  السياحية  المرافق  لدعم 
شــركــات  إن  االقـــتـــصـــاديـــة:  لــــ [  وقـــالـــوا 
الـــطـــيـــران والــــفــــنــــادق تـــطـــرح عــــروًضــــا مــغــريــة 
توفر  حيث  والمقيمين،  المواطنين  الستقطاب 
 ،٪٤٠ إلـــى   ٪٢٥ بــيــن  فــيــمــا  تـــتـــراوح  خــصــومــات 
السياحة  قــطــاع  بتحقيق  تفاؤلهم  عــن  وأعــربــوا 
نتائج قوية خالل الربع األخير من العام الجاري.

أضـــافـــوا أن إعــــادة الــخــطــوط الــقــطــريــة بــنــاء 
زيــادة  فــي  ستساهم  العالمية  وجــهــاتــهــا  شبكة 
الناقلة  أن  إلى  وأشاروا  قطر،  إلى  السياح  تدفق 

الطيران  حجوزات  في  ملحوظاً  ارتفاعاً  شهدت 
وذلــــك مـــع تــخــفــيــف الــقــيــود الــمــفــروضــة على 

السفر. 
المتبعة  االحترازية  اإلجــراءات  أن  وأوضــحــوا 
العالم  في  األفضل  هي  السياحية  مرافقنا  في 
لحماية  العالمية  المعايير  جميع  تــوفــر  حــيــث 
مرة  أثبتت  كورونا  جائحة  أن  مؤكدين  الزوار، 
األزمــات،  مع  التعامل  في  قطر  قــدرات  أخــرى 
حــيــث تــمــكــنــت قــطــاعــات الـــدولـــة مــن الــتــعــامــل 

األزمة.  تداعيات  لتجاوز  كبيرة  بحرفيه 
جميع  يــتــابــعــون  الــقــطــريــيــن  أن  إلـــى  وأشـــــاروا 
وجهتهم  لتحديد  بالسفر  الــخــاصــة  الــتــطــورات 
متوقعين  الخارج،  في  السنوية  العطالت  لقضاء 
أن يفضل أغلبية المواطنين عدم السفر والتوجه 
المنتجعات  فــي  الصيفية  اإلجــــازة  قــضــاء  نــحــو 

قطر. بدولة  السياحية 

أشــــــاد الـــســـيـــد عــــــادل الـــهـــيـــل، الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة آســــيــــا لـــلـــســـفـــريـــات، 
بـــــاإلجـــــراءات االحــــتــــرازيــــة الــمــطــبــقــة في 
أنها  مــؤكــداً  قطر،  فــي  السياحية  الــمــرافــق 
للسياح  توفر  حيث  العالم  في  األفضل  تعد 

تجربة آمنة.
وقال إن أسعار تذاكر الطيران مستقرة 
تــعــافــي  ولــــم تــشــهــد أي ارتــــفــــاع، مــتــوقــعــاً 
من  األخير  الربع  خالل  قطر  في  السياحة 
العام الجاري في ظل مواصلة انحسار الوباء 
ورفع  األنشطة  لجميع  التدريجية  والعودة 

القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.
وأشار الهيل إلى أن أزمة كورونا شكلت 
وخاصة  الــقــطــاعــات  لجميع  كــبــيــراً  تــحــديــاً 
قــطــاعــي الــطــيــران والــســيــاحــة، مــبــيــنــاً أن 
مطلع  الثالثة  المرحلة  إلى  بنجاح  الوصول 
مــن   ٪٨٠ ـــاشـــرة  ومـــب الــمــقــبــل  أغـــســـطـــس 
لتجاوز  تــحــوالً  سيمثل  عملهم  الموظفين 
تـــداعـــيـــات الــــوبــــاء وزيـــــــادة حـــركـــة الــســفــر 

ومعدالت األشغال الفندقي.
المرافق  تكثف  أن  ضـــرورة  على  وأكـــد 

التسويقية  جــهــودهــا  قــطــر  فــي  الــســيــاحــيــة 
والداخلية  السياحة  إلنــعــاش  والترويجية 
الخارج،  من  الــزوار  الستقبال  واالستعداد 
مشيداً بجهود الخطوط القطرية في إعادة 
بناء شبكة وجهاتها العالمية وتطبيق أعلى 
معايير السالمة على متن رحالتها لحماية 
المسافرين وطواقم الطيران من فيروس 

كورونا.

عادل الهيل

الرئيس  حسين،  أحمد  السيد  قــال   
للسياحة:  توريست  لشركة  التنفيذي 
والــــفــــنــــادق  ــــطــــيــــران  ال شـــــركـــــات  إن 
والــمــنــتــجــعــات تــقــدم عــروًضــا مغرية 
السياحة  لتنشيط  الــراهــن  الــوقــت  فــي 
الـــداخـــلـــيـــة واســـتـــقـــطـــاب الــــــــزوار مــن 
تتراوح  الخصومات  أن  مبيناً  الخارج، 
فيما بين ٢٥٪ إلى ٤٠٪. وأشار إلى أن 
الخطوط القطرية تلعب دوراً محورياً 
في دعم السياحة، حيث إنه في الوقت 
الــــذي شــهــد تــعــلــيــق رحــــالت الــطــيــران 
مـــن قــبــل مــعــظــم شـــركـــات الــطــيــران 
الوطنية  الــنــاقــلــة  اســتــمــرت  الــعــالــمــيــة، 
فــي تشغيل رحــالتــهــا إلـــى الــعــديــد من 
القطرية  إعـــادة  أن  مبيناً  الــوجــهــات، 
بوتيرة  العالمية  وجهاتها  شبكة  بناء 
السياحة  تــعــافــي  فــي  يــســاهــم  ســريــعــة 
من تداعيات وباء كورونا. وثمن أحمد 
من  القطرية  الخطوط  تكثيف  حسين 
رحالتها  متن  على  السالمة  إجـــراءات 
بــــهــــدف حـــمـــايـــة الـــــركـــــاب وطــــواقــــم 
حزمة  الناقلة  أجرت  حيث  الطيران، 

مـــن الــتــعــديــالت عــلــى خــدمــاتــهــا، بما 
الضيافة  طاقم  أفــراد  ارتــداء  ذلك  في 
واقية،  لبدلة  الرحالت  على  العاملين 
وتقديم الخدمات على الرحالت بشكل 

الركاب  بين  االتصال  من  يقلل  جديد 
حمد  مــطــار  أن  وأوضـــــح  والـــطـــاقـــم. 
الــدولــي عــزز مــن إجــــراءات التنظيف 
التباعد  تطبيق  تــم  حيث  أرجــائــه  فــي 

االجـــتـــمـــاعـــي فـــي مــخــتــلــف مــرافــقــه، 
أن  يمكن  التي  األماكن  جميع  وتعقيم 
تُلمس من ِقبل المسافرين كل ١٠ إلى 
١٥ دقيقة، منوهاً إلى أنه يتم تنظيف 
نقل  وحافالت  الصعود  بوابات  مرافق 
والطائرات  البوابات  بين  المسافرين 
بعد كّل رحلة، كما يوفر المطار معقم 
الـــيـــديـــن فـــي نـــقـــاط الــفــحــص األمــنــي 

ومكتب الهجرة.

أحمد حسين: خصومات كبيرة الستقطاب الزوار
عادل الهيل:

استقرار أسعار تذاكر الطيران

أعـــــرب الــســيــد جـــابـــر الــمــنــصــوري، 
ــا  الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــمــراي
للمعارض والمؤتمرات، عن أمله ببدء 
الربع  خــالل  السياحي  الــقــطــاع  تعافي 
األخير من العام الجاري بالتزامن مع 
الخطة  مــن  الــرابــعــة  المرحلة  تطبيق 
الشاملة لرفع القيود، مؤكداً أن الفنادق 
والــمــنــتــجــعــات وشـــركـــات الــســفــريــات 
تــضــررت كــثــيــراً جــــّراء وبــــاء كــورونــا. 

وقــــال إن قــطــاع الــســيــاحــة هــو األكــثــر 
تـــضـــرراً خـــالل أزمـــة كـــورونـــا، مــؤكــداً 
عــلــى ضـــــرورة دعـــم الــقــطــاع لــتــجــاوز 
الكبيرة  التسهيالت  ظل  في  التحديات 
الخاص.  للقطاع  الــدولــة  توفرها  التي 
وطــــالــــب الـــمـــنـــصـــوري الــمــنــتــجــعــات 
الــســيــاحــيــة وفــــنــــادق الــخــمــس نــجــوم 
بضرورة تخفيض األسعار الستقطاب 
أن  إلى  مشيراً  والمقيمين،  المواطنين 

مرتفعة  مـــازالـــت  األســـعـــار  مــســتــويــات 
وال تــنــاســب ســــوى شــريــحــة مــحــددة 
استئناف  أن  إلى  وأشــار  المجتمع.  في 
الــخــطــوط الــقــطــريــة رحــالتــهــا ألكــثــر 
الوقت  في  العالم  حول  وجهة   ٤٥ من 
الحالي سيساهم في استقطاب السياح 
من  الـــزوار  الستقبال  السماح  بــدء  مــع 
الدول منخفضة الخطورة والتي تشهد 

انحساراً في وباء كورونا.

جابر المنصوري: السياحة األكثر تضررًا من كورونا

أحمد حسين

جابر المنصوري

الدوحةـ [:

بيرل  ذا  الــدوحــة  هيلتون  فــنــدق  أعــلــن 

أفضل  لجائزة  ترشيحه  عــن  ريــزيــدنــس، 

 ٢٠٢٠ لــــعــــام  قـــطـــر  فــــي  ســـكـــنـــي  فــــنــــدق 

٢٧ مــن حــفــل تــوزيــع جــوائــز  فــي الــــدورة 

الــســفــر الــعــالــمــيــة. وســيــســتــمــر الــتــصــويــت 

عبر  الجوائز  فئات  لمختلف  للمرشحين 

المقبل. سبتمبر  حتى١٠  اإلنترنت 

وتـــــكـــــرم جـــــوائـــــز الــــســــفــــر الـــعـــالـــمـــيـــة، 

الــتــجــاريــة  الــعــالمــات  مختلف  مــســاهــمــات 

الــمــخــتــصــة بــقــطــاعــات الــســفــر والــســيــاحــة 

ثالث  إلــى  جــوائــزهــا  وتنقسم  والــضــيــافــة، 

ويعد  وعالمية.  وإقليمية  قطرية  فئات 

السفر  جــوائــز  لــتــوزيــع  الــســنــوي  الــبــرنــامــج 

التكريم  ومعيار  فعالياتها  أهم  العالمية 

من  سلسلة  مــن  ويــتــألــف  عــالــمــيــاً،  األبـــرز 

االحــتــفــاالت اإلقــلــيــمــيــة الــهــادفــة الخــتــيــار 

ختامي  حفل  يليها  قارة،  كل  من  فائزين 

العام. نهاية  في  كبير 

وقـــــــــال حــــســــن الــــــوحــــــيــــــدي، الــــمــــديــــر 

الــعــام لــفــنــدق هــيــلــتــون الــدوحــة ذا بــيــرل 

واجهة  ذا  موقعاً  الفندق  يوفر  ريزيدنس: 

اإلقامة  خــيــارات  مــن  ومجموعة  بحرية 

الــمــنــاســبــة لـــإلقـــامـــات طــويــلــة وقــصــيــرة 

من  بــتــرشــيــح  نــحــظــى  أن  ويــســرنــا  األمـــد. 

رغـــم   ،٢٠٢٠ الـــعـــالـــمـــيـــة  الـــســـفـــر  جــــوائــــز 

حــــداثــــة انــــطــــالق فـــنـــدقـــنـــا فــــي الــــدوحــــة. 

ويـــنـــفـــرد هــيــلــتــون الـــلـــؤلـــؤة بــمــوقــع رائـــع 

 ٤١٤ عــلــى الــواجــهــة الــبــحــريــة، ويــحــتــضــن 

المؤلفة  والشقق  االســتــوديــو  وحــدات  مــن 

غــرف،  ثــالث  أو  غــرفــتــيــن  أو  غــرفــة  مــن 

شقق  إلى  باإلضافة  العصرية،  واألجنحة 

األنيقة. هاوس  تاون 

السكنية  الــوحــدات  غــرف  كافة  وتتميز 

ـــوافـــذ قـــابـــلـــة لــلــفــتــح وشـــــرفـــــات تــتــيــح  ـــن ب

إطــــالالت مــمــيــزة عــلــى الــشــاطــئ الــخــاص 

ومــــمــــرات قـــنـــاة كـــارتـــيـــيـــه الـــمـــائـــيـــة الــتــي 

تـــحـــاكـــي مـــديـــنـــة الـــبـــنـــدقـــيـــة بــتــصــمــيــمــهــا 

مبتكرة  خيارات  الفندق  ويوفر  المبتكر. 

المتنوعة،  مطاعمه  ضمن  المأكوالت  من 

فــضــالً عـــن الــمــرافــق الــتــرفــيــهــيــة عــالــمــيــة 

ـــداًء مـــن الــشــاطــئ الــرمــلــي  ـــت الــمــســتــوى، اب

وحــــــوض الـــســـبـــاحـــة الــــخــــارجــــي الــــمــــزود 

بأنظمة للتحكم بدرجة الحرارة، ووصوالً 

إلـــى الــســبــا والـــنـــادي الــصــحــي «إيـــفـــوريـــا» 

األطفال.  ونــادي  هيلتون  بعالمة  الخاص 

كارتييه. قناة  وسط  موقعه  ومن 

هيلتون اللؤلؤة مرشح لجوائز السفر العالمية
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٣٣   

 انتعاش األنشطة التجارية يُحّفز االقتصاد الوطني   
 مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية لرفع القيود 

ــات   ـــ ـــ ــع ـــ ـــ ــي ـــ ـــ ــب ــم ــل ل ـــــــوقـــــــــــع  مـــتــــ ـــاع  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــف ــــ ــــ وارت زواره  يــســتــقــــــــبــــــــــــــل  ـــب  ــــ ــــ ـــذه ــــ ــــ ال ـــوق  ــــ ــــ ــــ ــــ س

الدوحة - محمد حسين:

القطري  االقتصاد  يُقبل   

عـــــلـــــى انـــــتـــــعـــــاش ُمـــــتـــــزايـــــد 

بـــعـــودة األنــشــطــة الــتــجــاريــة 

بــــــقــــــوة فـــــــي الــــُمــــجــــمــــعــــات 

الشعبية  واألســواق  التجارية 

والـــــمـــــطـــــاعـــــم بـــالـــمـــنـــاطـــق 

الثانية  بالمرحلة  السياحية 

لـــرفـــع الـــقـــيـــود الــمــفــروضــة 

التي  اإلجــراءات  سبب  عليها 

للحد  قــطــر  دولــــة  تــتــخــذهــا 

كورونا. فيروس  انتشار  من 

ســـــوق  شـــــهـــــد  بـــــــــــــــدوره   

الـــذهـــب عـــــودة أخـــــرى إلــى 

ــــــإعــــــادة افـــتـــتـــاح  الـــــحـــــيـــــاة ب

الـــمـــحـــالت أمــــس فـــي إطـــار 

الــــمــــرحــــلــــة الــــثــــانــــيــــة لـــرفـــع 

الــــــقــــــيــــــود.  وبـــــــــدا واضـــــحـــــاً 

ـــــزوار  الـــتـــزام الـــمـــحـــالت وال

ــــــاإلجــــــراءات االحــــتــــرازيــــة  ب

ـــــــوضـــــــع الفـــــــــتـــــــــات تـــحـــث  ب

عـــلـــى الـــتـــبـــاعـــد االجــتــمــاعــي 

وحرص  الكمامات  وارتــداء 

مــــســــؤولــــوهــــا عــــلــــى قـــيـــاس 

درجــــــــــة حــــــــــــرارة الــــــــــزوار 

يحمل  من  بدخول  والسماح 

تطبيق  فــي  األخــضــر  الــرمــز 

فقط.  احتراز 

فـــي  الـــــتـــــجـــــار  ويـــــــعـــــــول   

ســـوق الـــذهـــب عــلــى الــفــتــرة 

مبيعاتهم  لــزيــادة  الــمــقــبــلــة 

الطويلة  اإلغـــالق  فــتــرة  بعد 

الــــتــــي رافــــقــــت اإلجـــــــــراءات 

االحـــتـــرازيـــة الـــتـــي تــتــخــذهــا 

الوباء.  لمواجهة  قطر  دولة 

 ومـــنـــذ الـــســـاعـــات األولــــى 

مـــــن صـــــبـــــاح أمـــــــس تــــوافــــد 

ــــى  ــــســــوقــــون بـــــقـــــوة إل ــــمــــت ال

الــمــجــّمــعــات الــتــجــاريــة الــتــي 

اســـتـــأنـــفـــت جــمــيــع األنــشــطــة 

الــتــجــاريــة بــاســتــثــنــاء صــاالت 

ودور  والـــتـــرفـــيـــه  األلــــعــــاب 

التزاماً  والــمــالهــي،  السينما 

الـــتـــجـــارة  وزارة  قـــــرار  مـــع 

والصناعة. 

أن  إلى  التوقعات  وتشير   

تشهد  سوف  التجزئة  تجارة 

خــــالل الــفــتــرة  كـــبـــيـــراً  نـــمـــواً 

الـــمـــقـــبـــلـــة بــــزيــــادة اإلقـــبـــال 

عــلــى الــمــجــّمــعــات الــتــجــاريــة 

يُحّفز  ما  الشعبية،  واألسواق 

ويدفعه  القطري  االقتصاد 

إلــــى مـــزيـــد مــــن الـــنـــمـــو فــي 

وجيزة. فترة  غضون 

 وأبــــدى مــســؤولــو الــعــديــد 

ــتــجــاريــة  مـــن الـــقـــطـــاعـــات ال

ــــاحــــهــــم لـــــبـــــدء تــنــفــيــذ  ــــي ارت

القيود  لرفع  الثانية  المرحلة 

األســواق  إلــى  الحياة  وعــودة 

ــــعــــات  ــــجــــّم الـــشـــعـــبـــيـــة والــــُم

أن  مــــؤكــــديــــن  الــــتــــجــــاريــــة، 

الــــمــــبــــيــــعــــات بـــــــــدأت تـــأخـــذ 

لإلقبال  التصاعدي  طريقها 

المتسوقين.  من  المرتفع 

أن  مـــــراقـــــبـــــون  ويــــــــرى   

المضي  بدأ  المطاعم  قطاع 

على طريق العودة إلى  ُقدماً 

بتشغيل  الطبيعية  الحياة 

ـــمـــنـــاطـــق  ـــال ــــمــــطــــاعــــم ب ال

الــــــســــــيــــــاحــــــيــــــة بــــــضــــــوابــــــط 

احــتــرازّيــة وســعــات ُمــحــّددة 

العامة  الصحة  على  حفاظاً 

السالمة.  بإجراءات  وتقّيداً 

أن  إلــــــــــــى  وأشــــــــــــــــــــــاروا   

ــــــــال الـــــنـــــســـــبـــــي عـــلـــى  اإلقــــــــب

هــــذه الــمــطــاعــم وااللــــتــــزام 

ــــــاإلجــــــراءات االحــــتــــرازيــــة  ب

ــشــّجــع عــلــى الــمــضــي  ســـوف يُ

فـــي افـــتـــتـــاح الــمــزيــد  قـــدمـــاً 

بــالــمــرحــلــة الــثــالــثــة الســيــمــا 

ــعــات الــتــجــاريــة  فـــي الــمــجــّم

الــزوار  آالف  تستقطب  التي 

السماح  بأن  منوهين  يومياً، 

ـــمـــطـــاعـــم بــتــســلــيــم  لــــهــــذه ال

االتجاه  في  خطوة  الطلبات 

لصحيح.  ا

المتزايد  اإلقبال  ويعكس   

ــــتــــجــــاريــــة  لــــلــــمــــجــــمــــعــــات ال

واألســــــــواق الـــثـــقـــة الــكــبــيــرة 

فـــــي فــــعــــالــــيــــة اإلجـــــــــــراءات 

االحـــتـــرازيـــة الـــتـــي تــتــخــذهــا 

دولــــــــــــــــة قـــــــطـــــــر ونـــــــجـــــــاح 

الــــمــــنــــظــــومــــة الــــطــــبــــيــــة فــي 

كورونا.  لوباء  التصدي 

وزارة  أشــــارت  بـــدورهـــا   

الــتــجــارة والــصــنــاعــة إلــى أن 

نــجــاح الــمــرحــلــة الــثــانــيــة من 

رفـــــع الــــقــــيــــود الـــمـــفـــروضـــة 

عــلــى الــمــجــمــعــات الــتــجــارّيــة 

ومــراكــز الــتــســّوق واألســـواق 

الــشــعــبــّيــة مـــرهـــون بــالــتــقــيــد 

بـــــاإلجـــــراءات االحـــتـــرازيـــة. 

ــــراقــــبــــة  ُمـــــــشـــــــّددة عــــلــــى ُم

الـــــُمـــــجـــــّمـــــعـــــات واألســـــــــــواق 

ــابــعــة مــدى  ــت ــُم بـــاســـتـــمـــرار ل

تـــطـــبـــيـــق هــــــذه اإلجـــــــــراءات 

لـــــلـــــحـــــفـــــاظ عـــــلـــــى ســــالمــــة 

الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــُمـــقـــيـــمـــيـــن 

فيروس  انــتــشــار  مــن  والــحــّد 

كورونا. 

الــتــجــارة  وزارة  وكـــانـــت   

قـــد أكــــدت الـــســـمـــاح لــجــمــيــع 

باستئناف  التجارّية  األنشطة 

الشعبّية  األســواق  في  العمل 

الذهب  أســواق  تشمل  والتي 

والـــعـــلـــي والــــغــــرافــــة وســــوق 

القديم  الوكرة  وسوق  واقف 

وســــوق الــســيــلــيــة الــمــركــزي 

والجمعة.  الخميس  وسوق 

الــتــجــارة  وزارة  وأكــــدت   

باإلجراءات  التقّيد  ضــرورة 

االحــــــتــــــرازّيــــــة والــــتــــدابــــيــــر 

الــــوقــــائــــّيــــة الــــتــــي أقــــّرتــــهــــا 

وزارتـــــــا الـــصـــحـــة والــتــنــمــيــة 

اإلداريــــة والــعــمــل والــشــؤون 

االجتماعّية. 

 وشـــــّددت عــلــى ضـــرورة 

عـــــــــدم الــــــســــــمــــــاح بـــــدخـــــول 

التحقق  بعد  إال  المتسّوقين 

بتطبيق  األخضر  الرمز  من 

الذين  دخــول  ومــنــع  احــتــراز 

طبّية  كــمــامــات  يــرتــدون  ال 

وإلــزامــهــم بــارتــدائــهــا طــوال 

تـــــواجـــــدهـــــم فـــــي الـــمـــجـــّمـــع 

أهمية  إلى  الفتة  التجاري، 

قـــــــيـــــــاس درجــــــــــــة حــــــــــرارة 

الـــعـــامـــلـــيـــن والــــــــــــزّوار عــنــد 

مــداخــل الــمــجــّمــعــات وعــدم 

تتجاوز  من  بدخول  السماح 

٣٨ درجــة  درجــة حــرارتــهــم 

مئوية.  

ــتــدابــيــر  ــنــت ال  كـــمـــا تــضــّم

ـــــــــــة تـــــوفـــــيـــــر  االحـــــــــــتـــــــــــرازّي

ــــأليــــدي وعــــدم  مـــعـــقـــمـــات ل

 ٪٥٠ مــــن  أكــــثــــر  اســـتـــقـــبـــال 

ــة  ــّي ــيــعــاب مـــن الـــطـــاقـــة االســت

لــلــمــجــّمــع الــتــجــاري وكــذلــك 

تــقــلــيــص مـــواقـــف الــســيــارات 

جـــانـــب  إلـــــــى   ٪٥٠ بـــنـــســـبـــة 

تجّمع  ومــنــع  الــتــدخــيــن  مــنــع 

الــــــــــزّوار والـــســـائـــقـــيـــن عــنــد 

وتشجيع  المجّمعات  مداخل 

ــــائــــن عـــلـــى اســـتـــخـــدام  ــــزب ال

الــبــطــاقــات الــبــنــكــّيــة ووضـــع 

الفـــــتـــــات بــــالــــحــــفــــاظ عــلــى 

اآلمنة.  المسافات 

ـــــى الـــســـمـــاح   وأشــــــــارت إل

بــاســتــئــنــاف جــمــيــع األنــشــطــة 

الـــتـــجـــاريـــة فـــي الــمــجــّمــعــات 

والـــــــمـــــــراكـــــــز الـــــتـــــجـــــاريـــــة، 

مـــــؤكـــــدة اســــتــــمــــرار إغـــــالق 

صـــاالت األلــعــاب والــمــالهــي 

الــتــرفــيــهــيــة وغـــرف الــصــالة 

الفـــتـــة  الــــســــيــــنــــمــــا،  ودور 

إلـــــــى الـــــســـــمـــــاح لـــلـــمـــطـــاعـــم 

داخــــل الــمــجــّمــعــات بــتــقــديــم 

خــــدمــــاتــــهــــا عــــبــــر تـــوصـــيـــل 

أو  الــــخــــارجــــيــــة  الــــطــــلــــبــــات 

تــســلــيــمــهــا داخـــــل الــمــطــعــم، 

أي  مــــنــــع  عــــلــــى  ُمــــــــشــــــــّددة 

فنية  أو  ترفيهية  فعاليات 

المجّمعات.  داخل  ثقافية  أو 

الــتــجــارة  وزارة  وكــشــفــت   

ـــســـمـــاح  والــــصــــنــــاعــــة عـــــن ال

عملها  باستئناف  للمطاعم 

فـــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــســـيـــاحـــيـــة 

الـــتـــي تــشــمــل ســـوقـــي واقـــف 

والـــوكـــرة الــقــديــم وجــزيــرة 

الــلــؤلــؤة وكـــتـــارا والــمــطــاعــم 

ـــــنـــــوادي  واألكـــــــشـــــــاك فـــــي ال

الـــــريـــــاضـــــيـــــة والــــمــــنــــاطــــق 

الــســيــاحــّيــة ومــتــاحــف قــطــر 

ومشيرب.   والحزم 

التجارة  وزارة  وشــّددت   

والــــصــــنــــاعــــة عــــلــــى أهـــمـــيـــة 

بالمناطق  الــمــطــاعــم  الــتــزام 

الــســيــاحــيــة بـــعـــدة إجـــــراءات 

احــــــتــــــرازّيــــــة بـــيـــنـــهـــا إلــــــزام 

الـــزبـــائـــن بــالــحــجــز الــُمــســبــق 

قــــــبــــــل دخـــــــــــــول الــــمــــطــــعــــم 

والــتــحــقــق مـــن لـــون الــحــالــة 

ــــمــــشــــار إلـــيـــهـــا  الــــصــــحــــّيــــة ال

بـــتـــطـــبـــيـــق احـــــتـــــراز بـــالـــلـــون 

ــبــوفــيــه  األخــــضــــر وحـــظـــر ال

الـــمـــفـــتـــوح واالعــــتــــمــــاد عــلــى 

الـــقـــوائـــم الـــُمـــحـــّددة ُمــســبــقــاً 

وحـــــظـــــر تــــقــــديــــم الـــشـــيـــشـــة 

ومـــــنـــــع دخـــــــــول الــــــذيــــــن ال 

وقياس  الكمامات  يرتدون 

عند  الــزبــائــن  حــرارة  درجــة 

مــــدخــــل الـــمـــطـــعـــم وإعـــــــادة 

تـــــوزيـــــع الــــــطــــــاوالت بـــتـــرك 

مـــســـافـــة مـــتـــريـــن بـــيـــن كــل 

ـــيـــص الـــطـــاقـــة  ـــقـــل مـــنـــهـــا وت

بنسبة  للمطعم  االستيعابّية 

 .٪٥٠

الــــتــــدابــــيــــر  ــــت  ــــن ــــضــــّم وت  

أشخاص،   ٥ بجلوس  السماح 

كــحــد أقــصــى عــلــى الــطــاولــة 

الــــواحــــدة بـــاســـتـــثـــنـــاء أفــــراد 

ــــة، ُمـــــــشـــــــّددة عــلــى  ــــل ــــعــــائ ال

على  الزبائن  تشجيع  أهمية 

البطاقات  باستخدام  الدفع 

الــبــنــكــّيــة مـــع قـــيـــاس درجـــة 

باستمرار.   العاملين  حرارة 

الــتــجــارة  وزارة  وكــشــفــت   

عــــــن الـــــســـــمـــــاح لـــلـــمـــطـــاعـــم 

ـــــنـــــوادي  واألكـــــــشـــــــاك فـــــي ال

الـــــريـــــاضـــــيـــــة والــــمــــنــــاطــــق 

العمل  باستئناف  السياحية 

الطلبات  توصيل  خــالل  مــن 

السماح  عدم  مع  تسليمها  أو 

أو  ــــوس  ــــجــــل ــــال ب ــــائــــن  ــــزب ــــل ل

الُمنشأة. داخل  التواجد 

بتوصيل  السماح  وأكــدت   

ــبــات وتــســلــيــمــهــا فــقــط  الــطــل

لــلــمــطــاعــم والــكــافــتــيــريــات 

والـــــــــكـــــــــوفـــــــــي شــــــــــــوب فــــي 

الــــــُمــــــجــــــّمــــــعــــــات ومــــــراكــــــز 

المناطق  غير  وفــي  الــتــســّوق 

لسياحّية.  ا

ــــــــــــــــــواق   ــــــعــــــات واألس ــــــمــــــجــــــّم ــــــال ـــــــــارة الــــــتــــــجــــــزئــــــة ب ـــــــــج نــــــمــــــو ت

وزارة التجارة والصناعة:

الدوحة - [:

الــــتــــجــــارة  وزارة  أصــــــــــدرت 

ضــمــن  ضــــوابــــط   ٣ والــــصــــنــــاعــــة 

الــمــرحــلــة الــثــانــيــة لــرفــع الــقــيــود 

عــــلــــى الـــمـــجـــمـــعـــات الــــتــــجــــارّيــــة 

ومـــــراكـــــز الــــتــــســــّوق واألســـــــــواق 

الــشــعــبــّيــة، وأكــــدت فـــي تــغــريــدة 

عــلــى تــويــتــر أمـــس عـــدم الــســمــاح 

عــامــاً   ١٢ دون  األطــفــال  بــدخــول 

الـــمـــجـــمـــعـــات ومــــراكــــز الـــتـــســـّوق 

واألسواق.

وأشــــــارت إلــــى إيـــقـــاف جــمــيــع 

األنــشــطــة الــتــجــارّيــة فــي الــمــحــال 

ـــــومـــــي الـــجـــمـــعـــة  والـــــمـــــكـــــاتـــــب ي

ـــســـبـــت، ويــســتــثــنــى مـــن ذلـــك  وال

الــــقــــطــــاعــــات الـــــتـــــي كـــــانـــــت قـــد 

ً والــــتــــي بــيــنــهــا  حـــددتـــهـــا مــســبــقــا

مــــراكــــز بـــيـــع الــــمــــواد الـــغـــذائـــّيـــة 

والــــــصــــــيــــــدلــــــيــــــات ومـــــحـــــطـــــات 

والمطاعم. والمخابز  البترول 

الــــتــــجــــارة  وزارة  وأكـــــــــــدت 

والــصــنــاعــة إلـــغـــاء قــــرار تــحــديــد 

التجارّية  األنــشــطــة  عمل  أوقــات 

حسب  تحّدد  أن  على  والخدمّية 

التجاري. النشاط  إدارة 

٣ ضوابط لألنشطة بالُمجمعات واألسواق

ً
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الدوحة - قنا:

لمركز  الــســنــوي  التقرير  كشف 
نمواً  المركز  تحقيق  للمال،  قطر 
 ٣٥ بنسبة  أعــمــالــه  فــي  اســتــثــنــائــيــاً 
وسلط   .٢٠١٩ عام  خالل  بالمائة 
«تقرير  بــعــنــوان  الــصــادر  التقرير 
الضوء   ،«٢٠١٩ لعام  السنوي  النمو 
عــلــى اســتــراتــيــجــيــة الــمــركــز لــعــام 

.٢٠٢٢
مركز  أن  إلــى  الــتــقــريــر  وأشـــار 
الماضي  العام  اختتم  للمال  قطر 
بــإنــجــاز كــبــيــر، حــيــث وصـــل عــدد 
الـــشـــركـــات الــمــســجــلــة فـــي مــنــصــة 
أعــمــالــه الــمــمــيــزة إلــــى أكـــثـــر مــن 
مــجــاالت  فــي  تــنــشــط  شــركــة   ٨٠٠
مختلف  ومـــن  ومــتــنــوعــة  واســعــة 
المالية  وغــيــر  المالية  القطاعات 
ــــــــك، الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  بــــمــــا فـــــي ذل
المعلومات  وتكنولوجيا  المالية، 
ـــــــــشـــــــــارات الــــضــــريــــبــــيــــة  واالســـــــــت
واالســتــثــمــاريــة، ويــمــتــد تــوزيــعــهــا 
بما  الـــــدول  لــمــخــتــلــف  الــجــغــرافــي 
ـــــات الــمــتــحــدة  ـــــوالي فــــي ذلــــــك، ال
األمـــريـــكـــيـــة، وكــــنــــدا، والــمــمــلــكــة 
الـــمـــتـــحـــدة، وفـــرنـــســـا، وألــمــانــيــا، 

والهند. واألردن،  وسويسرا، 

نشاط قوي 

وأبــــــرز تــقــريــر الــنــمــو الــســنــوي 
االســتــثــنــائــي  األداء   ،٢٠١٩ لـــعـــام 
لـــمـــركـــز قـــطـــر لـــلـــمـــال وتـــوســـعـــه 
الــــمــــســــتــــمــــر ألنـــــشـــــطـــــة أعــــمــــالــــه 
الــمــتــنــوعــة وشــبــكــتــه الــمــمــتــدة مع 
حيث  مرموقة،  عالمية  منظمات 
إطــار  فــي  للمال  قطر  مركز  قــام 
عالقاته  لتعزيز  المتواصل  سعيه 
 ١١ بتوقيع  األســـواق،  مختلف  فــي 
أصحاب  مع  مهمة  تفاهم  مذكرة 
وعالمياً  محلياً  رئيسيين  مصلحة 
بـــمـــا فــــي ذلـــــــك، تـــوقـــيـــع شـــراكـــة 
لرئاسة  المالي  المكتب  مع  مهمة 
تهدف  الــتــي  الــتــركــيــة  الــجــمــهــوريــة 
إلـــى إقـــامـــة تـــعـــاون طــويــل األجـــل 
بـــيـــن مـــركـــز إســـطـــنـــبـــول الـــمـــالـــي 

للمال. قطر  ومركز 
مركز  وقــع  ذلــك،  على  وعــالوة 
االتفاقيات  من  عــدداً  للمال  قطر 
مـــع شـــركـــة مــايــكــروســوفــت الــتــي 
تـــــهـــــدف إلـــــــى تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
االســتــراتــيــجــي وجــــذب الــشــركــات 

الـــــدولـــــيـــــة الــــعــــامــــلــــة فـــــي مـــجـــال 
وتكنولوجيا  الرقمية  التكنولوجيا 
ــــــى قــــطــــر، ومــــع  الــــمــــعــــلــــومــــات إل
مــجــمــوعــة بــلــومــبــيــرغ اإلعــالمــيــة، 
ــــــك لـــتـــعـــزيـــز حــــضــــور الـــقـــنـــاة  وذل
اإلعــــــالمــــــي مـــــن خــــــالل تـــدشـــيـــن 
اســـتـــوديـــو لــهــا فـــي الــمــركــز األمـــر 
الـــــذي يـــعـــزز مــكــانــة دولـــــة قــطــر 

مزدهر. دولي  إعالمي  كمركز 

ترسيخ المكانة 

محمد  يــوســف  الــســيــد  وأعـــرب   
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  الجيدة، 
مــركــز قــطــر لــلــمــال، عـــن الــفــخــر 
لمركز  والــبــارز  المتنامي  بــالــدور 
قــطــر لــلــمــال عــلــى مـــر الــســنــوات، 
مكانته  ترسيخ  من  مكنه  والــذي 
لالستثمارات  مهمة  جذب  كبوابة 
ــبــيــة الـــمـــبـــاشـــرة إلــــى قــطــر،  األجــن
وكــمــحــفــز اســـتـــراتـــيـــجـــي وســفــيــر 
القــتــصــاد دولـــة قــطــر الــمــزدهــر، 
االستثنائي  الــنــمــو  هــذا  أن  مــؤكــداً 
تحقيقه  من  المركز  تمكن  الــذي 
حقيقة  في  يعتبر   ٢٠١٩ عــام  في 
أدائه  لتعزيز  محفزاً  عامالً  األمر 
مستوى  ورفـــع  المتميز  الــتــجــاري 
الــخــطــط الـــواعـــدة لــدعــم الــتــنــمــيــة 

قطر. دولة  في  االقتصادية 
وأوضــــــــــح الــــجــــيــــدة أنـــــــه مــنــذ 
ـــرغـــم  ـــال وب  ،٢٠٢٠ عــــــام  بـــــدايـــــة 
مـــن األوضــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة غــيــر 
الــمــســبــوقــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن تــفــشــي 
إال  (كوفيد-١٩)،  كورونا  فيروس 
المحافظة  فــي  نــجــح  الــمــركــز  أن 
الترويج  فــي  الــريــادي  دوره  على 
لــلــفــرص االســـتـــثـــمـــاريـــة الــجــاذبــة 
جذب  مــن  تمكن  فقد  قــطــر،  فــي 
والــتــرحــيــب بــانــضــمــام أكـــثـــر مــن 

منصة  عــلــى  جــديــدة  شــركــة   ١٧٠

مؤكداً  للمال،  قطر  مركز  أعمال 

تعد  االستثنائية  الــزيــادة  هــذه  أن 

ـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة  شـــهـــادة عــلــى ال

تبرهن  أنها  كما  القطري،  للسوق 

عـــلـــى مــــــدى عــــــزم مــــركــــز قــطــر 

لــلــمــال وتــصــمــيــمــه عــلــى تــحــقــيــق 

خــطــة نــمــوه االســتــراتــيــجــيــة لــعــام 

تحقيق  نحو  نموه  وتسريع   ٢٠٢٢

مــهــمــتــه الــرئــيــســيــة الــمــتــمــثــلــة في 

لدولة  االقتصادي  التنويع  تعزيز 

التزامه  على  منه  وتــأكــيــداً  قــطــر. 

ـــســـيـــاســـات  ــــدعــــم ال الــــمــــتــــواصــــل ب

مركز  أعلن  للدولة،  االقتصادية 

ــلــمــال عـــن مــنــح إعـــفـــاءات  قــطــر ل

لدعم  خصيصاً  مصممة  ضريبية 

من  الحد  في  ومساعدتها  شركاته 

الــمــخــاطــر الـــتـــي يــفــرضــهــا تــفــشــي 

(كوفيد-١٩)،  ـــا  كـــورون فـــيـــروس 
ـــتـــي تــضــمــنــت تــمــديــد الــمــوعــد  وال
الضريبي  اإلقرار  لتقديم  المحدد 
على  الــمــفــروضــة  الــغــرامــة  وإلــغــاء 
الــتــأخــيــر فــي ســـداد الــضــريــبــة في 
التأخير  (غرامة  المحدد  موعدها 
في سداد الضريبة) إلى ٠ بالمائة.

عمليات الرقمنة 
مركز  قــام  لذلك،  وباإلضافة   

قـــطـــر لـــلـــمـــال بـــتـــعـــزيـــز عــمــلــيــات 
الــــرقــــمــــنــــة الــــخــــاصــــة بـــتـــأســـيـــس 
النقطة  من  ابتداًء  لديه،  الشركات 
طلبها،  الــشــركــة  فيها  تــقــدم  الــتــي 
وحـــتـــى حــصــولــهــا عــلــى تــرخــيــص 
الخدمات  من  واالستفادة  المركز 
الــتــي يــوفــرهــا بــعــد الــحــصــول على 
الــــتــــرخــــيــــص، كــــمــــا قــــــام مـــركـــز 
قــطــر لــلــمــال بــتــعــزيــز االســتــفــادة 
مـــن قــنــواتــه الــرقــمــيــة مـــن خــالل 
الفعاليات  مــن  سلسلة  اســتــضــافــة 
الــــرقــــمــــيــــة الـــــتـــــي تــــعــــقــــد بــشــكــل 
مؤسسات  مــع  وبالتعاون  مستقل 
سلسلة  وتــهــدف  للمركز.  شريكة 
الـــــنـــــدوات عـــبـــر اإلنــــتــــرنــــت الـــتـــي 
حديثاً  للمال  قطر  مركز  أطلقها 
 AccessQatar: QFC# / بعنوان 
الــربــط  إلــى   ، /Webcast Series
والمرتقبين  الحاليين  العمالء  بين 
ظل  في  األوسع  األعمال  ومجتمع 
المتخذة  االحــتــرازيــة  اإلجـــــراءات 
وقـــــواعـــــد الـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي 
الــــمــــفــــروضــــة لـــلـــحـــد مــــن تــفــشــي 

(كوفيد-١٩). كورونا  فيروس 
ويــــقــــدم مــــركــــز قـــطـــر لــلــمــال 
ــلــشــركــات  مـــنـــصـــة بـــــــارزة تـــتـــيـــح ل
الــمــســجــلــة فــيــهــا الـــتـــمـــتـــع بــمــزايــا 
في  العمل  مثل  عــديــدة،  تنافسية 
إطـــــار بــيــئــة قــانــونــيــة تــســتــنــد إلــى 
والحق  العام،  اإلنجليزي  القانون 
عملة،  بــأي  التجاري  التعامل  في 
بنسبة  األجنبي  التملك  في  والحق 
وإمكانية  بالمائة،   ١٠٠ إلى  تصل 
تحويل األرباح بأكملها إلى الخارج 
تتجاوز  ال  الشركات  على  وضريبة 
المحلية  األربـــاح  على  بالمائة   ١٠
تخضع  شــبــكــة  إطــــار  فـــي  والــعــمــل 
ـــفـــاقـــيـــة ضـــريـــبـــيـــة مــــزدوجــــة  الت

دولة.  ٨١ تضم  موسعة 

٣٥ ٪ نــمـو أعـمــال مــركـــز قـــطـــر للــمــال
سجل أداءً استثنائياً خالل عام ٢٠١٩

النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 

الدوحة -[: 

مــجــمــوعــة  إدارة  مــجــلــس  أعــلــن 
الــمــســتــثــمــريــن الـــقـــطـــريـــيـــن عــقــد 
العادية  العامة  الجمعية  اجتماع 
فــــــي الـــــخـــــامـــــس والـــــنـــــصـــــف يــــوم 
بفندق  الجاري  يوليو   ٢٢ األربعاء 
ســيــتــي ســنــتــر روتـــانـــا. وفـــي حــالــة 
عـــدم اكــتــمــال الــنــصــاب الــقــانــونــي 
ــعــقــاد ســيــتــم عــقــد االجــتــمــاع  لــالن
 ٢٦ الـــثـــانـــي يــــوم األحـــــد الـــمـــوافـــق 
بــذات  مــســاًء   ٥:٣٠ الساعة  يوليو، 

لمكان. ا
 ودعــــت مــجــمــوعــة عــبــر مــوقــع 
الــبــورصــة الــمــســاهــمــيــن الــحــضــور 
لـــقـــاعـــة االجـــتـــمـــاع قـــبـــل الـــمـــوعـــد 
الحضور  لتسجيل  بساعة  المحدد 
وعــــدد األســـهـــم الــتــي يــمــلــكــهــا كــل 
وفي  أنــه  إلــى  أشــارت  كما  منهم. 
إطـــار الــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا دولــة 
قــــطــــر لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى الـــصـــحـــة 
الـــعـــامـــة والـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي، 

تـــعـــلـــن مـــجـــمـــوعـــة الــمــســتــثــمــريــن 
الجمعية  اجــتــمــاع  أن  الــقــطــريــيــن 
كذلك  سُيعقد  إليه  المشار  العامة 
عــن  الـــوقـــت  ذات  فـــي   ً افـــتـــراضـــيـــا

الفيديو. اجتماع  تقنية  طريق 
إدارة  مــــحــــلــــس  أعـــــلـــــن  كـــــمـــــا 
القطريين  المستثمرين  مجموعة 
عـــن فــتــح بـــاب الــتــرشــح لــعــضــويــة 
األعــــــــوام  عـــــن  اإلدارة  مـــجـــلـــس 
 (٢٠٢٢  ،  ٢٠٢١  ،  ٢٠٢٠ ) الــثــالث 
عــــن فـــئـــة األعــــضــــاء الــمــســتــقــلــيــن 
وذلك  بالشركة  العاملين  وممثل 
حوكمة  لــنــظــام  تــعــديــل  آخــر  وفــق 
الــشــركــات والــكــيــانــات الــقــانــونــيــة 
الـــمـــدرجـــة بـــالـــســـوق الــرئــيــســيــة ، 
 (٣١ ) لــلــمــادة  الــنــهــائــي  والــتــعــديــل 
مـــن الـــنـــظـــام األســــاســــي لــلــشــركــة 
استالم  في  الشركة  تبدأ  أن  على 
مــن   ً اســتــمــارات الــتــرشــح اعــتــبــارا
بـــــدايـــــة ســـــاعـــــات الــــعــــمــــل الــــيــــوم 
الــخــمــيــس وحـــتـــى نــهــايــة ســاعــات 

القادم. الثالثاء  يوم  العمل 

عمومية لمجموعة المستثمرين 
٢٢ يوليو الجاري

الدوحة - [:

تعيين  عـــن  األهــــلــــي،  الــبــنــك  أعـــلـــن   
الـــســـيـــد حـــســـن أحــــمــــد اإلفــــرنــــجــــي فــي 
منصب الرئيس التنفيذي للبنك. وقبيل 
انضمامه للبنك األهلي شغل السيد حسن 
التنفيذي  الــرئــيــس  مــنــصــب  اإلفــرنــجــي 
للتأمين  الــعــامــة  الــقــطــريــة  للمجموعة 
وإعادة التأمين وهو حاصل على شهادة 
البكالوريوس في اإلدارة المالية، ويتمتع 
المجال  في  عاماً   ٢٠ على  تزيد  بخبرة 
المهنية  مسيرته  بــدأ  حيث  المصرفي، 
ــــدرج بــالــعــمــل في  فــي الــبــنــك األهــلــي وت
وشغل  البنك.  فــي  اإلدارات  مــن  العديد 
رفيعة  مناصب  اإلفرنجي  حسن  السيد 
األهلي،  البنك  فــي  عمله  ســنــوات  خــالل 
 - التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب  آخــرهــا  كــان 
الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات 
قــال  جــانــبــه،  مــن  الــخــاصــة.  المصرفية 
ســعــادة الــشــيــخ فــيــصــل بــن عــبــد الــعــزيــز 
مجلس  رئـــيـــس   - ثـــانـــي  آل  جـــاســـم  بـــن 
األهلي:  للبنك  المنتدب  والعضو  اإلدارة 
يسعدني  اإلدارة  مجلس  عــن  «بالنيابة 
أحمد  حسن  السيد  تعيين  عن  أعلن  أن 
للبنك  جــديــداً  تنفيذياً  رئيساً  اإلفرنجي 

األهلي، إذ يُعد حسن الشخص المناسب 
لقيادة البنك األهلي ، فهو يتمتع بخبرة 
المناصب  من  العديد  خالل  من  واسعة 
الــتــنــفــيــذيــة الـــعـــديـــدة الـــتـــي تـــوالهـــا في 
إلى  وأشار  المختلفة.  المالية  القطاعات 
أن تعيين السيد حسن اإلفرنجي يتماشى 
على  االعتماد  في  البنك  استراتيجية  مع 
ذوي  من  القطرية  والكفاءات  القيادات 
لتولي  المتميزة  والــخــبــرات  الــمــؤهــالت 
للمرحلة  الــبــنــك  فـــي  الــقــيــاديــة  الــمــهــام 

القادمة من النمو والتطور.

يــســتــثــمــر الـــبـــنـــك فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
لتعزيز  الــرقــمــيــة  ـــقـــدرات  وال الــجــديــدة 
تــجــربــة الــعــمــالء فـــي بــيــئــة اســتــهــالكــيــة 
ســريــعــة الــتــغــيــر، ونــحــن عــلــى ثــقــة بــأن 
حــســن يــمــتــلــك الــــقــــدرة لـــقـــيـــادة الــبــنــك 
وأضــاف:  الرقمي.  التحول  هذا  وتنفيذ 
أن  أود  اإلدارة،  مــجــلــس  عــن  بــالــنــيــابــة 
أشـــكـــر الــســيــد مــحــمــود مـــلـــكـــاوي على 
توليه  فترة  خالل  وإنجازاته  مساهمته 
في  بــاإلنــابــة  التنفيذي  الرئيس  منصب 

البنك األهلي».

 مــــــن جــــانــــبــــه قـــــــال الــــســــيــــد حــســن 
اإلفرنجي:» إن هذا التعيين شرف كبير 
لي، وإنه ليسعدني أن أقبل هذا المنصب 
الــجــديــد وأن أنـــضـــم مــــرة أخــــرى إلــى 
يسعني  ال  أنــه  كما  األهــلــي،  البنك  عائلة 
اإلدارة  مجلس  ثقة  وأثمن  أشكر  أن  إال 
التحديات  لتذليل  قدماً  وأتطلع  المّوقر، 
البنك  استراتيجية  وتنفيذ  المستقبلية 
فــّعــال  بــشــكــل  الــمــســتــدام  الــنــمــو  لتحقيق 
ومـــواصـــلـــة الــبــنــاء عــلــى األســــس الــقــويــة 
والمتينة التي وضعها البنك في السنوات 
مالية  تجربة  أفــضــل  لتقديم  الماضية 

مصرفية للعمالء».

حسن اإلفرنجي رئيساً تنفيذياً للبنك األهلي

 حسن اإلفرنجي

ـــــوعـــــة  ـــــن مـــــت ـــــــــــاالت  ـــــــــــج م ـــــــــــي  ف  ٨٠٠ إلـــــــــــــــى  ــــــــــات  ــــــــــشــــــــــرك ال عـــــــــــــــدد  ـــــــــــــاع  ـــــــــــــف ارت

تعاون 
طويل األجل 

مع مركز 
إسطنبول 
المالي

 الجيدة: 
المركز 
سفير 

القتصاد قطر 
المزدهر 

إعفاءات 
ضريبية لدعم 

الشركات 
وتقليص 
المخاطر

بوابة
 لجذب 

االستثمارات 
األجنبية 
المباشرة

تعزيز 
الرقمنة 
الخاصة 

بتأسيس 
الشركات

 يوسف محمد الجيدة

انضمام أكثر
من ١٧٠ شركة 

جديدة منذ بداية 
العام الجاري
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باقي القطاعاتالعقاراتالصناعةالبنوكالقطـــاع

١٨٫٥٪٢٦٫٢٪١٢٫٨٪٤٢٫٥٪النسبة

نســـــــــــب الشـــــــــراء
أجانبخليجيون قطريون 
٪٢٣٫٨٢٪٢٫٣٣٪٧٣٫٨٥

نســـــــــــب البيــــــــــع
أجانبخليجيون قطريون 
٪٢٣٫٤٣٪١٫٤٧٪ ٧٥٫١٠

%السعرالشركة
١٫٥٠٩٫٩٦البنك الخليجي

٣٫٨٦٩٫٠٤اإلسالمية القابضة
٤٫٠١٤٫٩٧مصرف الريان

٠٫٧٨٤٫٠٠قامكو
٢٫١٢٣٫٩٢بنك الدوحة

%السعرالشركة
٣٫٠٤٤٫١٠البنك االهلي
٢٫٧٠٣٫٥٠التحويلية
٠٫٤٥٢٫١٦السالم

١٫٨٥١٫٥٤الخليج التكافلي
١٫١٢١٫٤٠المتحدة للتنمية

القيمةالسعرالشركة

١٫١٣٨٤٧١٣٥٥٩إزدان

٠٫٤٥٦٥٦٥٥٣٤٩السالم

٠٫٨٥٤٦١٢٣٢٣١مزايا

٠٫٧٨٤١٦٦٣٥٨٥قامكو

٤٫٠١٣٣٩١٩٩٢٤ مصرف الريان

القيمة اإلجمالية للتداولإجمالي عدد األسهمإجمالي الصفقات المنفذة الـتـغـيـر٪الـتـغـيـرالمؤشر السابقالمؤشر الحالي

٩٫٠٨٧٫٧٦٨٫٩٩٨٫٥٦٨٩٫٢٠٠٫٩٩١٠٩٠٢٤٢٠٫٩٢٨٫٩٠٣٦٢٨٫٩٣٨٫٥٦٤٫٨٠

القطاعات األكثر تداوالً بالبورصةالقطاعات األكثر تداوالً بالبورصة

األسهم األكثر نشاطاً بالبورصةاألسهم األكثر نشاطاً بالبورصة األكثر 
ارتفاعاً

االكثر 
انخفاضاً

نســـب التـــداولنســـب التـــداول

ألكثرألكثر
رتفاعاً
رر
رتفاعاً

االكثراالكثر
انخفاض
رر
انخفاض

بدعم من قطاع البنوك

الدوحة - [:

ســّجــل الــمــؤشــر الــعــام لــبــورصــة 
قـــطـــر ارتــــفــــاعــــاً قــــويــــاً فــــي أولــــى 
جــلــســات شــهــر يــولــيــو بـــدعـــم من 
عمليات شراء نفذها الُمستثمرون 
عــلــى أســهــم قـــيـــادّيـــة خـــاّصـــة في 
قــطــاع الــبــنــوك وذلـــك بــعــد إعــالن 
ـــريـــان وبــنــك  كـــل مـــن مـــصـــرف ال
الــخــلــيــج الـــتـــجـــاري «الــخــلــيــجــي» 
دخــولــهــمــا فــي مــفــاوضــات أولــيــة 
لينهي  ُمــحــتــمــل،  انـــدمـــاج  بـــشـــأن 
الـــمـــؤشـــر تـــعـــامـــالت أمـــــس بــنــمــو 
٨٩ نقطة  ٠٫٩٩٪ بما يعادل  نسبته 
وأغلق عند ٩٠٨٧٫٧ نقطة، وبلغت 

نحو  لألسهم  الــســوقــّيــة  المكاسب 
الــقــيــمــة  لــتــصــل  ريــــال  ــيــار  مــل  ٣٫٩
 ٥٢٣٫٩ نحو  إلى  للبورصة  السوقّية 

ريال. مليار 
وتـــــّم أمــــس تــــــداول أســـهـــم ٤٧ 
 ٢٧ أســهــم  منها  ارتــفــعــت  شــركــة، 
 ١٩ أسهم  تراجعت  بينما  شركة، 
شــركــة أخـــرى، واســتــقــّرت أسهم 
بــــاقــــي الــــشــــركــــات عـــنـــد مــســتــوى 
إغـــالقـــهـــا الـــســـابـــق، وكـــــان مــؤشــر 
أمس  تعامالت  استهّل  قــد  الــســوق 
على ارتفاع قبل أن تواجه األسهم 
ومن  األربــاح،  لجني  بيع  عمليات 
الــمــتــوقــع أن يــشــهــد الــســوق تــبــايــنــاً 
الُمقبلة  المرحلة  خالل  األداء  في 

األداء  يتحّسن  أن  توقعات  وســط 
مع الُمتغّيرات  بشكل نسبي تماشياً 
اإليــجــابــّيــة وهــو مــا قــد يـــؤّدي إلى 

السوق. استقرار 
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر 
بــورصــة قــطــر الـــريـــان اإلســالمــي 
إلــى  لــيــصــل   ٪٠٫٩٧ بــنــســبــة  أمــــس 
ارتفع  كما  نقطة،   ٣٦٨٣ مستوى 
مــــؤشــــر بـــــورصـــــة قـــطـــر لــجــمــيــع 
٠٫٩٣٪، وأغلق عند  األسهم بنسبة 

نقطة.  ٢٨٣٢ مستوى 
أمس  السوق  تعامالت  وشهدت 
انــخــفــاضــاً فـــي مــســتــوى الــســيــولــة 
ــــال،  ري مــلــيــون   ٦٢٨ ــــى  إل لــتــصــل 
ريــال  مــلــيــون   ٦٨١ بنحو  مــقــارنــة 

كما  الماضي.  الخميس  جلسة  في 
 ٤٢٠ تراجعت أحجام التداول إلى 
مليون   ٥٠٢ مقابل  سهم،  مليون 
وذلك  السابقة،  الجلسة  في  سهم 

١٠٩٠٢ صفقة. من خالل تنفيذ 
الــقــطــاعــات،  أداء  صعيد  وعــلــى 
فــصــعــد قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــة بــنــســبــة 
الــبــنــوك  قـــطـــاع  وســـّجـــل   ،٪٠٫٠٩
قطاع  وارتــفــع   ،٪١٫٥ بنسبة  نــمــواً 
كــمــا   ،٪٠٫٢٢ بــنــســبــة  الـــخـــدمـــات 
بنسبة  االتــــصــــاالت  قـــطـــاع  ارتـــفـــع 
الــنــقــل  قــــطــــاع  وصــــعــــد   ،٪٠٫٨٩
قطاع  تراجع  بينما   ،٪٠٫٣٣ بنحو 
وانخفض   ،٪٠٫٠٢ بنحو  التأمين 

.٪٠٫٨٦ بنسبة  العقارات  قطاع 

الـبــورصــة تـكــســب ٣٫٩ مـــلـيــار ريـــــال

الدوحة - [:

ـــــه  ــــر أعـــــّدت ــــقــــري أظـــــهـــــر ت
المالّية  لـــألوراق  المجموعة 
قــطــر  بـــــورصـــــة  أداء  حــــــول 
فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام 
الحالي ارتفاع مؤشر بورصة 
عند  ليغلق   ٪٩٫٦ بنحو  قطر 

مضيفاً  نقطة،   ٨٩٩٨ مستوى 
أداء  كــان  نقطة،   ٧٩١ بذلك 
الـــمـــؤشـــر فــــي شـــهـــر أبـــريـــل 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي األفــضــل 
خـــالل الــفــتــرة، حــيــث ارتــفــع 
خــالل  وارتـــفـــع   ٪٦٫٧٨ بــنــحــو 
 ،٪٠٫٩٢ بـــنـــحـــو  ـــو  مـــاي شـــهـــر 
أمــــا فـــي شــهــر يــونــيــو فــكــان 

 .٪١٫٧٤ بـــحـــوالـــي  االرتــــفــــاع 
 ٤١ ارتـــفـــعـــت أســـعـــار أســـهـــم 
البورصة  في  مدرجة  شركة 
بــالــمــقــابــل انــخــفــضــت أســعــار 
من  فقط.  شركات   ٦ أسهم 
متوسط  ارتفع  أخــرى،  جهة 
قــيــمــة الـــتـــداول الــيــومــي فــي 
مليون   ٢٨١٫٥ إلــى  الــبــورصــة 

 ٢٧٨٫٢ مــــع  ـــة  مـــقـــارن ريــــــال 
مــلــيــون ريـــال لــنــفــس الــفــتــرة 

.٢٠١٩ العام  من 
القطاعي  الصعيد  على  أما 
ـــانـــي  ـــث فــــقــــد شــــهــــد الـــــربـــــع ال
في  القطاعات  جميع  صعود 
ـــبـــورصـــة بــاســتــثــنــاء قــطــاع  ال
الــتــأمــيــن، فــقــد صــعــد قــطــاع 

يــلــيــه   ٪٢٣ بــنــحــو  الـــصـــنـــاعـــة 
الــنــقــل  ثــــم   ٪٢٢ الــــعــــقــــارات 
ــتــأمــيــن  ال قـــطـــاع  أمـــــا   ،٪٢١
شهد  الــذي  الــوحــيــد  (الــقــطــاع 
بنحو  انخفض  فقد  تراجعاً) 

.٪١٫٦
وبــاالنــتــقــال إلــى الــشــركــات 
الفترة  خــالل  ارتفاعاً  األكثر 

الطبية   ٪٢٢٢ داللة  فكانت: 
الــقــابــضــة  اإلســـالمـــيـــة   ٪٢١٧
.٪١٢١ السالم   ٪١٦٢ (إنماء) 

ـــــشـــــركـــــات األكــــثــــر  أمــــــــا ال
فــــكــــانــــت: قــطــر  انــــخــــفــــاضــــاً 
األهــلــي  الــبــنــك   ٪٩ لــلــتــأمــيــن 
 ٪٤ الــــمــــنــــاعــــي  مـــجـــمـــع   ٪٥

.٪٢٫٥ التجاري  البنك 

٩٫٦٪ ارتفاع البورصة خالل الربع الثاني ٢٠٢٠
المجموعة لألوراق المالية:

ـــــــع الـــــــــقـــــــــطـــــــــاعـــــــــات بــــــــاســــــــتــــــــثــــــــنــــــــاء قــــــــــطــــــــــاع الــــــتــــــأمــــــيــــــن ـــــــي صــــــــــعــــــــــود جـــــــم

ارتفاع متوسط 
قيمة التداول 

اليومي إلى 
٢٨١٫٥ مليون ريال

تحّسن أسعار 
٤١ شركة من 

أصل ٤٧ شركة 
ُمدرجة

الدوحة - قنا:

أصــــــــــــــــدر مـــــــــصـــــــــرف قــــطــــر 
ـــــــــات  الـــــمـــــركـــــزي أمـــــــــس، أذون
خــزيــنــة لــشــهــر يــولــيــو مــن الــعــام 
الــــجــــاري آلجــــــال ثـــالثـــة وســـتـــة 
 ٦٠٠ بـــقـــيـــمـــة  أشــــهــــر،  وتـــســـعـــة 

ريال. مليون 
المصرف  نشره  لبيان   ً ووفقا
الــــــــمــــــــركــــــــزي عــــــلــــــى مــــوقــــعــــه 

توزعت  فقد  أمس،  اإللكتروني 
إصـــــــــدارات أذونــــــــات الــخــزيــنــة 
ريــــال  مـــلـــيـــون   ٣٠٠ ـــالـــي:  ـــت كـــال
فائدة  بسعر  أشــهــر  ثــالثــة  ألجــل 

مــلــيــون  و٢٠٠  بــالــمــائــة،  ٢٥ر٠ 
ريــــال ألجـــل ســتــة أشـــهـــر بــســعــر 
و١٠٠  بـــالـــمـــائـــة،  ٣٥ر٠  فـــائـــدة 
أشهر  تسعة  ألجــل  ريــال  مليون 

بالمائة. ٤١ر٠  فائدة  بسعر 
قطر  مــصــرف  إصـــدار  ويــأتــي 
ــــــات الــخــزيــنــة  الـــمـــركـــزي ألذون
فـــــــي إطـــــــــــار ســــعــــيــــه لـــتـــطـــويـــر 

قطر  بــدولــة  الــنــقــدّيــة  الــســيــاســة 
ــــادة فــعــالــيــتــهــا والــمــســاهــمــة  وزي
ــانــة الـــجـــهـــاز الــمــصــرفــي  فـــي مــت
السوق  أدوات  وتفعيل  والــمــالــي 

أدوات  كـــــإحـــــدى  الــــمــــفــــتــــوحــــة 
ـــة، وتـــنـــفـــيـــذاً  ـــقـــدّي ـــن الـــســـيـــاســـة ال
السياستين  بــيــن  التنسيق  آللــّيــة 

والنقدّية. المالّية 

ويـــأتـــي هــــذا اإلصــــــدار ضــمــن 
ســلــســلــة اإلصـــــدارات الــتــي يــقــوم 
بـــــهـــــا الـــــمـــــصـــــرف نـــــيـــــابـــــة عـــن 
حـــكـــومـــة دولــــــة قـــطـــر وحـــســـب 
مسبقاً  الــُمــعــّد  الــزمــنــي  الــجــدول 
مـــن مـــصـــرف قـــطـــر الـــمـــركـــزي 
الــمــالــّيــة،  وزارة  مــع  وبــالــتــنــســيــق 
حـــــيـــــث يـــــتـــــم طـــــــــرح أذونـــــــــــات 
الـــخـــزيـــنـــة عــــن طـــريـــق الـــمـــزاد 

البنوك. لصالح 

لشهر يوليو الجاري

«المركزي» يصدر أذونات خزينة بـ ٦٠٠ مليون ريال



الدوحة - [: 

 اســتــعــرض د. عــبــد الــرحــيــم الــهــور، 
خـــــالل فـــيـــديـــو جـــديـــد عـــبـــر مــنــصــات 
مــســيــرة  فــــي  الـــبـــنـــوك  دور   ،]
عــلــى الـــدور األســاســي  الــتــنــمــيــة مــؤكــداً 
البنكي  الــقــطــاع  يلعبه  أن  يــجــب  الــذي 
خـــاصـــة فـــي ظـــل األزمــــــات. وقــــال د. 
سبب  بين  وثيقة  عالقة  هناك  الهور: 
االقتصاد  حركة  وبين  البنوك  وجــود 
فـــي ظــل  ـــثـــروة وخـــصـــوصـــاً  وتـــوزيـــع ال
األزمــــــــــات ومــــــا بــــعــــدهــــا. وأضــــــــاف: 
البنوك  وأهــداف  أدبيات  إلى  بالعودة 
األســـاســـيـــة فـــهـــي بـــاألصـــل مــؤســســات 
تــقــبــل الـــودائـــع وتــمــنــح الـــقـــروض، أي 
أنــــهــــا مـــؤســـســـات اقـــتـــصـــاديـــة تـــهـــدف 
بــيــن  اتـــصـــال  قــنــاة  بــمــثــابــة  تــكــون  ألن 
سيولة  لــديــهــم  (مــن  الــفــائــض  وحـــدات 
غـــيـــر مـــشـــغـــلـــة) إلـــــى وحــــــدات الــعــجــز 
تشغيلية  قدرات  لديها  وحدات  (وهي 

للسيولة).  وتحتاج  واستهالكية 
الصحيح  غــيــر  مــن  أنــه  إلــى  وأشـــار   
ارتـــفـــاع حــجــم الــــودائــــع لــــدى الــبــنــوك 
وانــخــفــاض حــجــم اإلقـــراض الــُمــبــاشــر 
أن  حـــيـــث  ــــمــــؤســــســــات،  وال ـــــألفـــــراد  ل
ذلــــك يــشــيــر إلــــى انـــخـــفـــاض وتـــراجـــع 
ــبــنــوك.  ــل فـــي الــعــمــلــيــات الــتــشــغــيــلــيــة ل
وأضـــــاف بــــأن األربـــــاح الـــتـــي تــحــقــقــهــا 
النقد  إيـــداع  مــثــل  أخــرى  مــصــادر  مــن 
عمليات  أو  بفوائد  أخــرى  بنوك  لــدى 
االســتــثــمــار  أو  األصــــول  تــقــيــيــم  إعــــادة 
تــشــغــيــلــيــة  الـــمـــبـــاشـــر، لــيــســت أربــــاحــــاً 
بما  البنكي  للقطاع  بالنسبة  ُمــبــاشــرة 
وجــوده.  مــن  األســاســي  الــهــدف  يُفقده 
وأكــــــد عـــلـــى الـــمـــســـؤولـــيـــة األخـــالقـــيـــة 
القطاع  على  والــقــانــونــيــة  والتضامنية 
الوصول  في  الُمساهمة  في  المصرفي 
الُمستفيدين  من  واسعة  شريحة  إلــى 

إيجاباً  معهم  التعامل  سينعكس  الذين 
إن  وقـــال:  االقــتــصــاديــة.  التنمية  عــلــى 
لألموال  حافظ  إنمائي  كوعاء  البنوك 
بدورها  هي  والتي  الفائض  ووحــدات 
أمـــــوال الــمــجــتــمــع االقـــتـــصـــادي داخـــل 
الــــدولــــة، مـــســـؤولـــة عـــن آلـــيـــة تــشــغــيــل 
ـــعـــهـــا بــطــريــقــة  ـــوزي هـــــذه األمــــــــوال وت
وأضمن  أوســع  على  مناسبة  ائتمانية 
شــريــحــة فـــي الــمــجــتــمــع، وأشـــــار إلــى 
أهــمــيــة تــخــفــيــف الــمــعــايــيــر والــشــروط 
ُمتناسبة  دوماً  تكون  بحيث  االئتمانية 
مثل  االقــتــصــاديــة،  األوضـــاع  وتــقــلــبــات 
الــــوضــــع الــــراهــــن وصـــعـــوبـــة األعـــمـــال 
الـــُمـــرافـــقـــة ســــواء لــلــمــشــاريــع الــقــائــمــة 
أو الــجــديــدة، مــع األخـــذ فــي االعــتــبــار 
ُميّسرة.   شروط  مع  االئتماني  الوضع 
الــقــطــاعــات  كــل  أن  د.الـــهـــور  وأكـــد   
الـــمـــالـــيـــة الـــعـــامـــلـــة داخــــــل االقـــتـــصـــاد 
هــــي مـــســـؤولـــة مـــســـؤولـــيـــة تــضــامــنــيــة 
وُمـــــبـــــاشـــــرة عـــــن ســــالمــــة االقـــتـــصـــاد 
وُمــكــّونــاتــه والــمــتــعــامــلــيــن مــعــه مــالــيــاً، 
وأن الهدف األساسي لهذه المؤسسات 

الربح. تحقيق  قبل  التنمية  هو 

٦٦
الخميس ١١ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٢ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٣٥)

  

 يستمر حتى ٢٣ يوليو الجاري .. نورة المري:  

كتب ـ عاطف الجبالي: 

مــدرب  الــمــري،  نـــورة  السيدة  كشفت   
ترشيد في إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة، 
للكهرباء  الــقــطــريــة  الــعــامــة  بــالــمــؤســســة 
والـــمـــاء «كـــهـــرمـــاء»، عــن ُمــشــاركــة ٢٥٠ 
في  الصيفي  ترشيد  معسكر  في  شخصاً 
نسخته الثالثة، والذي يُقام من ٢٨ يونيو 
شعار  تــحــت  الـــجـــاري،  يــولــيــو   ٢٣ وحــتــى 
المشتركين  لحث  غايتنا»  قطر  «نــبــض 
عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــــمـــــوارد، مـــؤكـــداً 
لــلــمــشــاركــة في  كــبــيــراً  أن هــنــاك تــفــاعــالً 

المعسكر.  
 وقــــالــــت خـــــالل حـــديـــثـــهـــا لــبــرنــامــج 
«الدوحة تحييكم» عبر إذاعة قطر: تم 
وكفاءة  للترشيد  الوطني  البرنامج  إنشاء 
الطاقة «ترشيد» في عام ٢٠١٢، لتوعية 
الـــجـــمـــهـــور بــأهــمــيــة خـــفـــض اســتــهــالك 
 ٪١٠ بمعدل  والماء   ٪٦ بنسبة  الكهرباء 
وخــفــض االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة الــضــارة 

بنسبة ٧٪ حتى عام ٢٠٢٢. 
 وأضافت نورة المري: يُقام المعسكر 
ـــعـــد مـــن خــــالل مــوقــع  ـــعـــام عـــن بُ هــــذا ال
للظروف  «كــهــرمــاء» اإللــكــتــرونــي نــظــراً 
الــحــالــيــة الــتــي يــشــهــدهــا الــعــالــم فـــي ظل 
جائحة كورونا وتطبيق التباعد االجتماعي 
للوقاية  االحترازية  اإلجراءات  من  كجزء 
مـــن الـــفـــيـــروس. ويــمــكــن االطــــــالع على 
خــالل  مــن  المعسكر  وأنــشــطــة  فــعــالــيــات 
الرسمية  وترشيد  «كــهــرمــاء»  حسابات 

على وسائل التواصل االجتماعي. 
فــي  األنــــشــــطــــة  أن  إلــــــى  وأشـــــــــــارت   
بالتنوع  تتميز  الصيفي  ترشيد  معسكر 
يوجد  كما  ُمختلفة،  ورشـــاً  تضم  حيث 
ضــمــن الــمــعــســكــر قــســم مــكــتــبــة رقــمــيــة 
رياضية  أنشطة  وقسم  بالقراءة،  خاصة 

وصـــحـــيـــة، ُمــبــيــنــة أنــــه عــلــى الــمــشــتــرك 
ويـــتـــجـــاوب  األنـــشـــطـــة  هـــــذه  ـــطـــّبـــق  يُ أن 
مــــع األســــئــــلــــة الـــمـــطـــروحـــة وســـُيـــطـــلـــق 
عــلــى الــمــشــتــرك األكــثــر تــفــاعــالً «مــرشــد 

األسبوع» وسُيمنح جائزة شخصية. 
ـــورة الــمــري أن الــفــئــات   وأوضـــحـــت ن
الصيفي  ترشيد  معسكر  في  المستهدفة 
والبنات،  البنين  من  سنة   ١٤ إلى   ٧ من 
مــؤكــدة أن الــمــعــســكــر يــهــدف إلـــى خلق 
من  وُمــبــتــكــرة  إبــداعــيــة  بطريقة  الــوعــي 
ثقافة  ونشر  المطروح  المحتوي  خــالل 
مهارات  واكتساب  المنزل،  في  الترشيد 
ذهــنــيــة وحــيــاتــيــة، مـــن خـــالل األنــشــطــة 
والـــتـــعـــاون مـــع مــخــتــلــف الــقــطــاعــات في 
الدولة إليصال رسالة بأهمية الترشيد. 

المعسكر  فــي  التسجيل  أن  وأعــلــنــت   

مجاني ومتوفر حتى اآلن للراغبين من 
خالل طرق بسيطة، مؤكدة أن األنشطة 
بحيث  ومتنوعة  ُمختلفة  المعسكر  في 

تناسب الفئات العمرية المختلفة. 
 وتوّجهت نورة المري بالشكر للجهات 
الــُمــشــاركــة فـــي الــمــعــســكــر والـــتـــي تشمل 
مؤسسة الرعاية الصحية األولية ومكتبة 
والدفاع  األطفال  متحف  الوطنية،  قطر 
المدني، مركز إبداع الفتاة ملتقى فتيات 
الــذخــيــرة، مــركــز دريـــمـــة، مــركــز آداب 
الــطــفــل، بــاإلضــافــة إلـــى مــركــز الــشــبــاب 

للهوايات.  
العام  هــذا  المعسكر  أن  إلــى  ونــوهــت   
يُسّلط الضوء على موارد الطاقة المتاحة 
وضــــــرورة الــُمــســاهــمــة فـــي اســتــدامــتــهــا 
مع  الــقــادمــة  لــألجــيــال  عليها  والــحــفــاظ 

األضــرار  من  الحد  ضــرورة  على  التأكيد 
البيئة لنجعل قطر تنبض بالحياة.

ترشيد  معسكر  «كــهــرمــاء»  وتــنــظــم   
حــيــث تـــم إطــــالق أول  ــاً  الــصــيــفــي ســنــوي
 ،٢٠١٨ فـــــي  الـــمـــعـــســـكـــر  مـــــن  ـــســـخـــة  ن
والـــــذي يــحــظــى بــمــشــاركــة واســـعـــة من 
بــالــدولــة،  والــشــبــابــيــة  الصيفية  الــمــراكــز 
وجــــاءت نــســخــة الــعــام الــمــاضــي بــعــنــوان 
صــّيــف مــع تــرشــيــد وشــهــدت عــــدداً من 
بحديقة  المختلفة  والفعاليات  األنشطة 
الــعــروض  وشــمــلــت  للتوعية  «كــهــرمــاء» 
ــُمــحــاضــرات الــتــوعــويــة،  الــمــســرحــيــة، وال
والـــجـــوالت بــمــرافــق الــحــديــقــة، وروايــــة 
حيث  التدوير،  إعــادة  وورش  القصص، 
نظراً  الفتاً  وإقباالً  كبيراً  نجاحاً  حققت 

لتنوع األنشطة والمشاركات. 

٢٥٠ ُمشاركاً في معسكر ترشيد الصيفي  
ـــور  ـــه ـــجـــم ـــل ل ــــــراً  ــــــوف ــــــت م ومـــــــــــــــازال   .. مـــــجـــــانـــــي  ــــل  ــــســــجــــي ــــت ال

 حديقة كهرماء 

 إطالق فريق عمل معني بتبادل الخبرات والفرص المتاحة 

الدوحة - قنا:  

تــــرويــــج  وكــــــالــــــة  اســــتــــضــــافــــت   

مع  بالتعاون  قطر،  في  االستثمار 

الدولة،  في  األوروبي  االتحاد  بعثة 

بعنوان  اإلنترنت  عبر  خاصة  ندوة 

«الـــتـــحـــول االقـــتـــصـــادي والــرقــمــي 

التعافي  فــتــرة  خــالل  قــطــر  لــدولــة 

خـــاللـــهـــا  تـــــم  كوفيد-١٩»،  مـــــن 

اإلعـــــالن عـــن إطـــــالق فـــريـــق عــمــل 

والــفــرص  الــخــبــرات  بــتــبــادل  معني 

ـــيـــن دولـــــــة قــطــر  االســـتـــثـــمـــاريـــة ب

بــهــدف  األوروبـــــي  االتـــحـــاد  ودول 

األوروبية  المؤسسات  دور  تعزيز 

قطر  دولة  اقتصاد  تنويع  دعم  في 

(كوفيد-١٩).  بعد  ما  الحقبة  خالل 

ـــنـــدوة الـــتـــي ُعــقــدت   وشــّكــلــت ال

بن  عــلــي  الــشــيــخ  ســعــادة  بــمــشــاركــة 

التنفيذي  الرئيس  ثاني،  آل  الوليد 

ــــرويــــج االســـتـــثـــمـــار فــي  لــــوكــــالــــة ت

الوزير  أولــيــوم  آالر  والسيد  قطر، 

ـــــحـــــاد  الـــــمـــــفـــــوض فــــــي بــــعــــثــــة االت

باإلضافة  قــطــر،  لــدولــة  األوروبـــي 

دول  أعــــضــــاء  مــــن  مــمــثــلــيــن  إلـــــى 

المفوضية  فــي  األوروبـــي  االتــحــاد 

األوروبــــــيــــــة، ومـــمـــثـــلـــي رابــــطــــات 

األعــمــال لـــدول االتــحــاد األوروبـــي 

فـــي قــطــر، ومـــركـــز قــطــر لــلــمــال، 

ـــتـــعـــّرف عـــلـــى الـــفـــرص  فــــرصــــة لـــل

الــنــاشــئــة الـــتـــي ســتــرســم مــســتــقــبــل 

الدولة.  في  االستثمارات 

تـــــحـــــّدث  الـــــــــنـــــــــدوة،  وخـــــــــــالل   

ســعــادة الــشــيــخ عــلــي بــن الــولــيــد آل 

ثــانــي عـــن خــطــة الـــدولـــة الــمــكــونــة 

مـــن أربـــــع مـــراحـــل لـــرفـــع الــقــيــود 

الــــمــــفــــروضــــة لـــمـــكـــافـــحـــة والـــحـــد 

ــــشــــار فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا  ــــت مـــــن ان
وجــهــود  (كوفيد-١٩)،  الــمــســتــجــد 
قطر  في  االستثمار  ترويج  وكالة 
استثماري  مناخ  بناء  إلــى  الــرامــيــة 
ُمــحــّفــز وُمــســتــدام، وذلــك فــي ظل 
ـــواعـــد فـــي دولـــة  الــمــشــهــد الـــعـــام ال
الفرص  من  العديد  توّفر  مع  قطر 
الــنــاشــئــة فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
فـــــي ظـــــل اســــتــــمــــرار الـــمـــؤســـســـات 
التحول  في  االقتصادية  واألنشطة 

الجديد.  االقتصاد  نحو 
 وتــطــرق ســعــادتــه خــالل الــنــدوة 
ـــــــى الــــتــــدابــــيــــر الــــُمــــتــــخــــذة مـــن  إل
قـــبـــل وكــــالــــة تــــرويــــج االســـتـــثـــمـــار 
فـــــي قــــطــــر لـــتـــخـــفـــيـــف تــــداعــــيــــات 
الــمــســتــثــمــريــن،  عـــلـــى  كوفيد-١٩ 
وتــســريــع الــدعــم لــمــنــاخ االســتــثــمــار 
فـــي الــــدولــــة، مـــع االســـتـــمـــرار فــي 
نحو  الــوكــالــة  استراتيجية  تحسين 
الخدمات  وتقديم  الرقمي  العالم 
إلـــــى عـــمـــالئـــهـــا، واالتـــــصـــــاالت مــع 

. ئها شركا
آالر  الـــســـيـــد  أكــــد  جـــانـــبـــه،  مــــن   
الــعــالقــات  أن  فـــي  ثــقــتــه  أولــــيــــوم، 

بـــيـــن االتــــحــــاد األوروبــــــــي ودولـــــة 
قــــطــــر ســــــتــــــزداد قــــــوة ورســـــوخـــــاً 
خـــالل الــســنــوات الــقــادمــة، مــنــوهــاً 
بــــالــــدور الـــُمـــهـــم الـــــذي يــمــكــن أن 
االتحاد  فــي  األعــضــاء  الــدول  تلعبه 
ــــــــي ومـــؤســـســـات األعـــمـــال  األوروب
فـــي تـــســـريـــع الـــتـــنـــويـــع االقـــتـــصـــادي 
الــمــســتــمــر لــدولــة قــطــر، وتــأســيــس 
ُمــجــتــمــع قــائــم عــلــى الــمــعــرفــة فــي 

القادمة.  السنوات 
الـــتـــنـــفـــيـــذي  الــــرئــــيــــس  وشـــــــــّدد   
ــــرويــــج االســـتـــثـــمـــار فــي  لــــوكــــالــــة ت
قــــطــــر، والــــــوزيــــــر الــــمــــفــــوض فــي 
بــعــثــة االتــــحــــاد األوروبــــــــي لـــدولـــة 
إلــى  أدت  األزمــــة  أن  عــلــى  قــطــر، 
اضـــطـــرابـــات فـــي ســلــســلــة الــقــيــمــة 
الــعــالــمــيــة، وأثــبــتــت حــاجــة الـــدول 
الرقمية  الحلول  نحو  التحّرك  إلى 
إلى  مشيرين  تنوعاً،  أكثر  واقتصاد 
االنتعاش  من  التالية  المرحلة  أن 
المزيد  تتطلب  العالمي  التدريجي 
األطــراف  جميع  بين  التنسيق  مــن 
الــمــعــنــيــة، والـــُمـــشـــاركـــة فـــي إنــشــاء 

مرونة.  أكثر  استثماري  مناخ 

ستقوم  الــغــايــة،  لهذه   ً وتحقيقا  
قطر  في  االستثمار  ترويج  وكالة 
وبـــعـــثـــة االتــــحــــاد األوروبــــــــي لـــدى 
االجتماعات  ورئاسة  بتنسيق  قطر 
نــصــف الــســنــويــة لــمــجــمــوعــة الــعــمــل 
ــــحــــاد  ــــرؤيــــة قـــطـــر واالت الـــفـــنـــيـــة ل

 .٢٠٣٠ األوروبي 
تـــــرويـــــج  وكــــــــالــــــــة  وتــــــــشــــــــرف   
االســتــثــمــار فــي قــطــر عــلــى أنــشــطــة 
تـــرويـــج االســـتـــثـــمـــار تـــحـــت عــالمــة 
«اســتــثــمــر قـــطـــر»، وتــعــمــل كــجــهــة 
رئـــيـــســـيـــة فــــي جــــــذب االســـتـــثـــمـــار 
األجـــنـــبـــي الـــُمـــبـــاشـــر، ومــــن خـــالل 
الوثيق  والتنسيق  الواسعة  مواردها 
قطر،  في  الترخيص  منصات  مع 
وتــســاعــد الـــوكـــالـــة الـــشـــركـــات عــلــى 
النجاح  وتحقيق  طموحاتها  تعزيز 
عـــلـــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل مـــن خـــالل 
والخبرة  والمشورة  الدعم  تقديم 

الالزمة. 
تــــــرويــــــج  وكــــــــالــــــــة  وتــــــــهــــــــدف   
ــثــمــار فـــي قــطــر إلـــى تــقــديــم  االســت
دولـــــة قـــطـــر كـــوجـــهـــة اســتــثــمــاريــة 
اســتــثــنــائــيــة، وربــــط الــمــســتــثــمــريــن 
الــــعــــالــــمــــيــــيــــن بـــــفـــــرص األعـــــمـــــال 
التنمية  في  والُمساهمة  الُمربحة، 
االقــــتــــصــــاديــــة لــــلــــبــــالد وتـــحـــقـــيـــق 
ــتــنــويــع عــبــر الــقــطــاعــات  أهـــــداف ال

الجغرافية.  والمناطق 

قطر تعّزز االستثمارات مع االتحاد األوروبي 
ـــــاخ اســـــتـــــثـــــمـــــاري ُمــــحــــّفــــز  ـــــن ـــــاء م ـــــن ــــــن الـــــولـــــيـــــد: ب ــــي ب ــــل ع

 آالر أوليوم  علي بن الوليد آل ثاني 

 توقع طرح شركة لالكتتاب في سبتمبر.. المنصوري:

 الدوحة - [: 

الرئيس  المنصوري،  راشد  السيد  كشف   

التنفيذي لبورصة قطر، أن خطط اإلدراج 

فيروس  بأزمة  تتأثر  لم  قطر  بورصة  في 

تــعــتــزم  الـــشـــركـــات  إحـــــدى  وأن  كــــورونــــا، 

سبتمبر  شهر  في  لالكتتاب  أسهمها  طرح 

المقبل، على أن يتم إدراجها في البورصة 

وأن  الحالي،  العام  من  ديسمبر  شهر  في 

هـــنـــاك تـــواصـــًال مـــع هــــذه الــشــركــة والــتــي 

التأمين  قــطــاع  فــي  إدراجــهــا  المتوقع  مــن 

بــهــذا الــخــصــوص. وقــــال الــمــنــصــوري في 

بورصة  إن  عربية:   CNBC لـ  تصريحات 

قطر قد تكون األقــل بين أســواق المنطقة 

الدعم  أن  إلى  مشيراً  كورونا،  بأزمة  تأثراً 

مليار   ٧٥ بمبلغ  الخاص  للقطاع  الحكومي 

 ١٠ بـــ  البورصة  دعــم  إلــى  باإلضافة  ريـــال، 

إيجابي  أثــر  له  كــان  أخــرى  ريــال  مليارات 

السيولة  ارتفعت  حيث  المستثمرين،  على 

بنظيره  ُمقارنة  الماضي  مايو  شهر  خالل 

من العام الماضي. 

ــبــورصــة   وقــــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي ل

قـــطـــر فــــي تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة لــــ[ 

خــالل  الـــبـــورصـــة  أداء  عـــن   ^

أزمــــــة كـــــورونـــــا: إنـــنـــا فــــي بــــورصــــة قــطــر 

واتخذنا  واقتدار  بتخطيط  األزمــة  واجهنا 

الــعــديــد مــن اإلجـــــراءات للحد مــن آثــارهــا 

موظفينا  وحماية  جهة  من  عملياتنا  على 

وعـــائـــالتـــهـــم والــمــجــتــمــع كــكــل مـــن جهة 

الكفيلة  اإلجــراءات  جميع  واتخذنا  أخــرى، 

بالُمحافظة على استقرار السوق واستمرار 

السيولة فيه وتحسين أداء مؤشراتنا. 

 وأضـــاف: إن هــذه اإلجــــراءات انعكست 

أحجام  فسّجلت  البورصة  أداء  على  إيجاباً 

الــشــهــور الخمسة  خـــالل  ــفــاعــاً  ارت الـــتـــداول 

متوسط  وصل  إذ  الحالي  العام  من  األولــى 

حجم التداول اليومي إلى نحو ٣٠٧ ماليين 

العام  أول  من  الممتدة  الفترة  خالل  ريال 

٢٠٢٠ وحتى العاشر من شهر يونيو ٢٠٢٠. 

خطط إدراج الشركـــات
بالبــورصة لــن تتأثر بكــورونا 

 راشد المنصوري

 د. عبد الرحيم الهور

نيويورك - رويترز: 

إن  أمـــس:  الــدولــي  التمويل  معهد  قــال   
الناشئة  األســــواق  إلـــى  الــمــحــافــظ  تــدفــقــات 
يونيو  فــي  دوالر  مــلــيــار   ٣٢٫١ إلـــى  قــفــزت 
في  أغلبها  مايو  في  دوالر  مليار   ٣٫٥ من 
بيانات  وأظــهــرت  للدين.  المالية  األوراق 
مــلــيــار   ٢٣٫٥ شــّكــلــت  الـــديـــن  تــدفــقــات  أن 

استقطبت  حين  في  اإلجمالي،  من  دوالر 
دوالر.  مليار   ٦٫١ حوالي  الصينية  األسهم 
وارتـــدت األســهــم خــارج الصين عــن مسار 
مليار   ٣٫٤ بقيمة  تدفقات  لتسّجل  النزوح 
دوالر. وقال التقرير: إن إصدار الديون زاد 
بشكل كبير في الربع الثاني من العام، وإنه 
القليلة  لــألعــوام  المتوسط  مــن  أعــلــى  اآلن 

الماضية.  

 األسواق الناشئة تواصل التعافي 

فرص ناشئة 
في القطاعات 

االقتصادية 

 خالل فيديو جديد عبر منصات  

 د. الهور يستعرض دور البنوك 
فــي التنميــة االقتصــادية 

سنة   ١٤ ـــى  إل  ٧ مـــن  الــمــعــســكــر  فـــي  الــُمــســتــهــدفــة  ــات  ــئ ــف ال  
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٧٧   

الدوحة ـ [:

القطرّية  الجوية  الخطوط  أعلنت   
وجــهــة   ١١ إلــــى  رحـــالتـــهـــا  اســـتـــئـــنـــاف 
٧ وجــهــات  مـــن أمــــس وإلــــى  اعـــتـــبـــاراً 
بــحــلــول مــنــتــصــف يــولــيــو الـــجـــاري، ما 
ســيــزيــد عــــدد الـــوجـــهـــات عــلــى شــبــكــة 
وجـــهـــة،   ٦٥ مــــن  أكـــثـــر  إلــــى  الـــنـــاقـــلـــة 
ويــأتــي ذلـــك فــي إطـــار إعــــادة الــنــاقــلــة 
العالمّية  وجهاتها  شبكة  بناء  الوطنّية 

تدريجي. بشكل 
سجلت  أنها  إلــى  القطرية  وأشــارت 
أكــبــر عـــدد مــن الــوجــهــات الــتــي تُــعــيــد 
واحــد،  يــوم  في  إليها  رحالتها  تشغيل 
الــــذي أطــلــقــت عــلــيــه «يــــوم اإلقــــالع»، 
مبينة أن عدد رحالت الناقلة سيزداد 

أسبوعياً. رحلة   ٤٣٠ من  أكثر  إلى 
أن  الـــوطـــنـــيـــة  الـــنـــاقـــلـــة  وأوضــــحــــت   
ــــّم تــدشــيــنــهــا أمـــس  الـــوجـــهـــات الـــتـــي ت
تــشــمــل بـــالـــي بـــمـــعـــّدل رحـــلـــة يـــومـــيـــاً، 
أســــبــــوعــــيــــاً)،  رحـــــــالت   ٧) وبـــــيـــــروت 
برلين  أســبــوعــيــاً)،  رحــالت   ٣) بــلــغــراد 
 ٥) بــوســطــن  أســـبـــوعـــيـــاً)،  رحــــالت   ٣)
رحلة  إلــى  ســتــزداد  أسبوعياً،  رحــالت 
أغـــســـطـــس)،   ١ مــــن  اعــــتــــبــــاراً  يـــومـــيـــاً 
الرنكا  أســبــوعــيــاً)،  رحــالت   ٣) إدنــبــره 
أنجلوس  لــوس  أســبــوعــيــاً)،  رحــالت   ٣)
إلــى  ســـتـــزداد  أســـبـــوعـــيـــاً،  رحــــالت   ٣)
 ١٧ مـــن  اعـــتـــبـــاراً  ٥ رحــــالت أســبــوعــيــاً 
من  ٦ رحـــالت أســبــوعــيــاً  يــولــيــو، وإلـــى 
رحـــالت  ــــراغ (٣  ب أغـــســـطـــس)،  مــطــلــع 
رحــــالت   ٥) واشــــنــــطــــن  أســــبــــوعــــيــــاً)، 
أســبــوعــيــاً، ســـتـــزداد إلـــى رحــلــة يــومــيــاً 
زغرب  أغسطس)،  مطلع  من  اعتباراً 

أسبوعياً). رحالت   ٣)
ــقــطــريــة عــن  وأعـــلـــنـــت الـــخـــطـــوط ال
 ٣ تـــورنـــتـــو (  إلـــــى  رحـــالتـــهـــا  تـــدشـــيـــن 
يوليو،   ٤ من  اعتباراً  أسبوعياً)  رحالت 
في  أسبوعياً)  رحالت   ٣) أنقرة  وإلى 
رحـــالت   ٤) زنـــجـــبـــار  وإلـــــى  يـــولـــيـــو   ٩
وإلى  يوليو   ١١ من  اعتباراً  أسبوعياً) 
في  أسبوعياً)  رحــالت   ٣) كليمنجارو 

رحالت   ٤) بوخارست  وإلى  يوليو   ١٣
رحـــــالت   ٤) وصــــوفــــيــــا  ــــاً)،  ــــوعــــي أســــب
رحـــالت   ٣) والـــبـــنـــدقـــيـــة  أســـبـــوعـــيـــاً)، 

يوليو.   ١٥ في  وذلك  أسبوعياً) 

زيادة الوجهات

القطرية  الجوية  الخطوط  وتستمر 
بـــالـــعـــمـــل عــــن كـــثـــب مــــع الـــحـــكـــومـــات 
ــهــا  الـــعـــالـــمـــّيـــة إلعــــــادة تــشــغــيــل رحــالت
الــتــجــاريــة إلـــى الــمــزيــد مــن الــوجــهــات 
القيود  تخفيف  مع  بالتزامن  العالمية 

السفر.  على  المفروضة 
من  المزيد  تخفيف  الناقلة  وتأمل 
خالل  السفر  على  المفروضة  القيود 
شــهــر يــولــيــو، مـــع تــطــلــعــهــا الســتــعــادة 
تسّير  كانت  التي  الوجهات  شبكة  ثلثي 

«كوفيد-١٩»،  أزمــــة  قــبــل  ــهــا  رحــالت
تسعى  كما  الجاري،  الشهر  نهاية  قبل 
الــنــاقــلــة إلــى مــضــاعــفــة عــدد رحــالتــهــا 
 ٣٥٠٠ ـــة  جـــدول مـــع  يـــولـــيـــو  شـــهـــر  فـــي 
رحلة  بـــ٢١٠٠  مقارنة  تقريباً،  رحلة 

يونيو.  شهر  في 
القطرية  الجوية  الخطوط  وتبوأت 
خــــالل هــــذه األزمــــة  ريــــاديــــاً  مــــركــــزاً 
بـــفـــضـــل جـــهـــودهـــا الـــحـــثـــيـــثـــة لـــلـــعـــودة 
بـــالـــُمـــســـافـــريـــن إلــــى بـــلـــدانـــهـــم بـــأمـــان 
مـــقـــارنـــتـــهـــا  عـــنـــد  ســـيـــمـــا  ال  وســــــــالم، 
بـــشـــركـــات الــــطــــيــــران األخـــــــرى الـــتـــي 

عملياتها.  عّلقت 
وتـــواصـــل الــنــاقــلــة تــشــغــيــل رحــالتــهــا 
حول  الوجهات  من  متنّوعة  شبكة  إلى 

الُمسافرين  دفــع  الــذي  األمــر  الــعــالــم، 
ومع  عليها.  واالعــتــمــاد  بها  الثقة  إلــى 
حــرصــهــا عــلــى عــــدم انـــخـــفـــاض عــدد 
إلــى  العالمية  شبكتها  عــلــى  الــوجــهــات 

وجهة.  ٢٠ من  أقل 
ــــة  ــــجــــوي وتــــمــــكــــنــــت الــــــخــــــطــــــوط ال
بآخر  اطالع  على  البقاء  من  القطرية 
ـــيـــة الــمــطــبــقــة فــي  اإلجــــــــراءات الـــدول
الــمــطــارات، مــع اتــبــاع أحـــدث تــدابــيــر 
والتعقيم  والتنظيف  والسالمة  األمان 
مقر  في  أو  رحالتها  متن  على  ســواًء 
عــمــلــيــاتــهــا مــطــار حــمــد الــدولــي الــذي 
مطار  أفضل  جائزة  على  مؤخراً  حاز 
فــي الــشــرق األوســــط لــلــعــام الــســادس 

التوالي. على 

تسهيالت للُمسافرين

القطرية  الجوية  الخطوط  وأعلنت 
عــــــن تــــحــــديــــث ســـيـــاســـتـــهـــا   ً مــــــؤخــــــرا
الُمسافرين  منح  أجــل  مــن  الــتــجــارّيــة 
عند  والخيارات  المرونة  من  المزيد 
يحظى  وسوف  لرحالتهم.  التخطيط 
الــُمــســافــرون بــإمــكــانــيــة تــغــيــيــر تــاريــخ 
ســـفـــرهـــم لـــعـــدد غـــيـــر مــــحــــدود مــن 
تغيير  مــن  سيتمكنون  كما  الــمــرات، 
مسافة  تبعد  أنها  طالما  السفر  وجهة 
الــوجــهــة  مــــن  مـــيـــل   ٥٠٠٠ مــــن  أقـــــل 
إضافية  رسوم  بدون  وذلك  األصلية، 
في  الــتــذاكــر  أســعــار  فــي  فــروقــات  أو 
ديسمبر   ٣١ قبل  السفر  استكمال  حال 
السفر  تذاكر  جميع  وستكون   .٢٠٢٠

نهاية  حــتــى  للسفر  حــجــزهــا  تــّم  الــتــي 
عامين  لــمــدة  صــالــحــة  الــجــاري  الــعــام 

اإلصدار.  تاريخ  من 
الخطوط  مع  المسافرون  ويحظى 
الـــجـــويـــة الـــقـــطـــريـــة فــــي مـــقـــاعـــد كــيــو 
ســـويـــت عــلــى درجـــــة رجـــــال األعـــمـــال 
بــالــفــرصــة لــتــجــربــة الــخــصــوصــيــة في 
أبـــهـــى صـــورهـــا مـــع إمــكــانــيــة تــحــويــل 
واالستمتاع  خــاص  جناح  إلــى  المقعد 
بـــواحـــة مـــن الــــهــــدوء والـــــراحـــــة. كــمــا 
يــمــكــن لــلــمــســافــريــن الــضــغــط عــلــى زر 
المقعد  في  الموجود  اإلزعــاج»  «عدم 
الضيافة.  طــاقــم  مــع  الــتــواصــل  لتقليل 
أكثر  إلى  المقاعد  هذه  الناقلة  وتتيح 
٢٠ وجــهــة، بــمــا فــي ذلـــك لــنــدن  مــن 
فورت  وداالس  وسنغافورة  وسيدني 
الــمــزيــد  إلضـــافـــة  خــطــط  مـــع  وورث؛ 

الصيف. فصل  خالل  الوجهات  من 
وكــــــثــــــفــــــت الـــــــخـــــــطـــــــوط الـــــجـــــويـــــة 
الـــقـــطـــريـــة مــــن إجــــــــــراءات الـــســـالمـــة 
عــلــى مــتــن رحـــالتـــهـــا بـــهـــدف حــمــايــة 
الــركــاب وطــواقــم الــضــيــافــة. وأعــلــنــت 
الحماية  مــعــدات  تــقــديــم  عــن  الــنــاقــلــة 
الــشــخــصــيــة لــطــاقــم الــضــيــافــة، والــتــي 
للوجه  وكمامة  قفازات  على  ستشتمل 
جديدة  واقية  وبدلة  حماية  ونظارات 
ســـيـــرتـــدونـــهـــا فــــوق زيـــهـــم الـــرســـمـــي. 
على  تــعــديــالت  الــنــاقــلــة  ســتــجــري  كــمــا 
خــدمــاتــهــا لــتــقــلــيــل االتـــصـــال الــمــبــاشــر 

الطائرة. وطاقم  المسافرين  بين 
كـــمـــا ســــتــــقــــّدم الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
متن  على  المسافرين  لكافة  القطرية 
الحماية  مستلزمات  حقيبة  طائراتها 
الـــشـــخـــصـــيـــة، والــــتــــي ســـتـــحـــتـــوي عــلــى 
كــمــامــة طــبــيــة، وقــــفــــازات تــســتــخــدم 
كما  لــلــيــديــن.  ومــعــقــم  واحــــدة،  لــمــرة 
بحجمين  لــلــوجــه،  واٍق  تــقــديــم  سيتم 
تقديمه  ســيــتــم  واألطـــفـــال،  لــلــبــالــغــيــن 
ــســافــريــن خــــالل عــمــلــيــة تــســجــيــل  ــُم ــل ل
أو  الــدولــي،  حمد  مــطــار  فــي  الــدخــول 
ـــوابـــات الــصــعــود فـــي وجــهــاتــهــا  عــنــد ب

لمّية. لعا ا

الـقـطـريــة تستـأنـف رحـالتـهــا إلـى ١١ وجـهـة  
جهود كبيرة للعودة بالُمسافرين إلى بلدانهم بأمان

ـــــــــاري ـــــــــج ال يـــــــولـــــــيـــــــو  خــــــــــــــالل  ـــــــــــدة  جـــــــــــدي ـــــــــة  ـــــــــه وج  ١٨ ـــــــــن  ـــــــــدش ت الـــــــنـــــــاقـــــــلـــــــة 

تزامناً مع ُخطة الرفع التدريجي للقيود

الدوحة ـ قنا:

لــــعــــامــــة  ا ــــهــــيــــئــــة  ل ا أصــــــــــــدرت   
لـــــدلـــــيـــــل  لــــــمــــــدنــــــي ا ـــــطـــــيـــــران ا ـــــل ل
في  والــســالمــة  للصحة  اإلرشـــادي 
لـــطـــيـــران، بـــالـــتـــعـــاون مــع  مـــجـــال ا
وزارة  فـــي  لـــُمـــخـــتـــصـــة  ا لـــجـــهـــات  ا
مع   ً تزامنا وذلك  العامة،  الصحة 
لــتــدريــجــي الــمــحــكــم  ُخــطــة الــرفــع ا

لــتــي تـــّم فــرضــهــا بــدولــة  لــلــقــيــود ا
ــــا  قــــطــــر جـــــــراء فـــــيـــــروس كــــورون
الهيئة،  وأوضــحــت   .(١٩ (كوفيد-
الــدلــيــل  أن  أمــــس،  ــهــا  ل بـــيـــان  فـــي 
ـــتـــوجـــيـــه  ل يـــــهـــــدف إلـــــــى تــــقــــديــــم ا
واإلرشــــــاد لــلــُمــشــغــلــيــن ومــقــّدمــي 
الــخــدمــات بــالــدولــة، والــمــعــنــيــيــن 
بــصــنــاعــة الــطــيــران الــمــدنــي حــول 
كــيــفــيــة تــســهــيــل االســتــعــادة اآلمــنــة 

الحركة  تدفق  إلدارة  والتدريجية 
لـــجـــوّيـــة ومــــا يــتــرتــب عــلــيــهــا مــن  ا

الُمسافرين. نقل  في  زيادة 
اإلصــدار  هــذا  أن  إلــى  وأشـــارت 
ً مــــــع تــــوصــــيــــات  يـــــأتـــــي تــــمــــاشــــيــــا
لــــدولــــيــــة لـــلـــطـــيـــران  لـــمـــنـــظـــمـــة ا ا
الــمــدنــي (إيـــكـــاو) حـــول اســتــئــنــاف 
ضرورية  كُخطوة  الطيران  نشاط 
لــــدولــــي  لـــصـــعـــيـــد ا وهــــامــــة عـــلـــى ا

كورونا  فيروس  جائحة  لمواجهة 
.(١٩ (كوفيد-

من  مــجــمــوعــة  الــدلــيــل  وتــضــمــن 
الــصــلــة  ذات  الـــصـــحـــّيـــة  بـــيـــر  لـــتـــدا ا
الصحة  وزارة  أقرتها  التي  بتلك 
التخفيف  لضمان  وذلــك  الــعــاّمــة، 
لــُمــتــعــلــقــة  ــال مــن الــمــخــاطــر ا ــفــّع ال
ـــــا واالمــــتــــثــــال  بــــفــــيــــروس كـــــورون

العاّمة. الصحة  لمتطلبات 

«الطيران المدني» تصدر الدليل اإلرشادي للصحة والسالمة  
ــة ــجــوّي ال ــة  ــحــرك ال ــق  ــدف ت إلدارة  ــة  ــجــي ــدري ــت وال اآلمـــنـــة  االســـتـــعـــادة  تــســهــيــل 

بصورة افتراضّية عبر منصات التواصل االجتماعي لألكاديمية

الدوحة ـ [:

 تـــحـــتـــفـــل أكــــاديــــمــــيــــة قــــطــــر لـــعـــلـــوم 
الــطــيــران الــيــوم بــتــخــريــج دفــعــة جــديــدة 
بُعد)  (عن  افتراضية  بصورة  طالبها  من 
عــبــر جــمــيــع مــنــصــات ومـــواقـــع الــتــواصــل 
من  ذلك  ويأتي  لألكاديمية،  االجتماعي 
ـــتـــزام بــالــمــعــايــيــر والــخــطــط  مــنــطــلــق االل
تتخذها  الــتــي  االحــتــرازّيــة  واإلجـــــراءات 
لـــلـــحـــّد مــــن انــــتــــشــــار فــــيــــروس كــــورونــــا 
سالمة  على  وللمحافظة  «كوفيد-١٩» 
األكاديمية. وموظفي  والطالب  الضيوف 

االستثنائي  الحفل  برنامج  وسيتخلل 
لــهــذا الــعــام الــعــديــد مــن الــفــقــرات والــتــي 
السيد  ســعــادة  كلمة  اســتــعــراض  ستشمل 
وزير  السليطي،  أحمد  سيف  بن  جاسم 
ـــمـــواصـــالت واالتــــصــــاالت عــبــر مــواقــع  ال
الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي وقــــنــــاة الـــريـــان 
لسعادة  مــصــّورة  كلمة  وبــث  الــفــضــائــّيــة، 
الــشــيــخ جــبــر بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، مــديــر 
بعض  عرض  سيتم  كما  األكاديمية،  عام 
عــددهــم  يبلغ  والــذيــن  الخريجين  صــور 
مــخــتــلــفــة  بـــرامـــج  فـــي  خـــريـــج   ١٠٠ نــحــو 
صيانة  هندسة  الطيارين،  تدريب  مثل 
المراقبة  الــجــويــة،  األرصـــاد  الــطــائــرات، 
إلدارة  الـــمـــتـــقـــدم  والـــبـــرنـــامـــج  الـــجـــويـــة 

الطيران.
ويــــقــــّدم الـــخـــريـــجـــون فـــقـــرات ضــمــن 
حيث  االفتراضي  التخّرج  حفل  برنامج 

شعورهم  عن  تعّبر  لهم  كلمة  بث  سيتم 
وتــطــلــعــاتــهــم فــي االحــتــفــال بــتــخــّرجــهــم. 
هذا وأثنى سعادة الشيخ جبر بن حمد آل 
الدعم  على  األكاديمية  عام  مدير  ثاني، 
الــمــبــاشــر مــن ســعــادة الــســيــد جــاســم بن 
المواصالت  وزير  السليطي،  أحمد  سيف 
واالتـــصـــاالت، وحـــّث جــمــيــع الــخــريــجــيــن 
ومواصلة  الجهد  وبذل  قدماً  السير  على 
الـــعـــطـــاء، حــيــث يــعــتــبــر الــتــخــريــج بــدايــة 
من  جــزء  تقديم  فــي  االنــطــالق  لمسيرة 

قطر. الحبيبة  لبالدنا  العرفان 
وقــــــال: ومـــــع اقــــتــــراب انـــتـــهـــاء الـــعـــام 
ـــــبـــــارك ألبـــنـــائـــنـــا  ــــحــــالــــي ن الـــــــدراســـــــي ال
الـــــطـــــالب خـــريـــجـــي الــــثــــانــــويــــة الـــعـــاّمـــة 
ونـــــدعـــــوهـــــم لـــــالطـــــالع عــــلــــى الــــبــــرامــــج 
الحقاً  يؤهلهم  ما  باألكاديمية؛  الخاّصة 

الطيران. مجال  في  لالنخراط 

«قطر لعلوم الطيران» تحتفل 
بتخريج ١٠٠ طالب.. اليوم

الشيخ جبر بن حمد آل ثاني

ً ــــا ــــي ــــوع ــــب أس رحــــــلــــــة   ٤٣٠ إلـــــــــى  الــــــــرحــــــــالت  عـــــــــدد  ارتــــــــفــــــــاع 
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األخيرةاألخيرة

باريس ـ أ ف ب:

ــــذي أوقـــف  بــعــد اإلغـــــالق ال
بــــالــــكــــامــــل تــــقــــريــــبــــا حـــركـــة 
الـــطـــيـــران الـــمـــدنـــي، تــســتــأنــف 
الـــمـــالحـــة الـــجـــويـــة بـــبـــطء في 
الحدود  فتح  إعادة  مع  أوروبا 
الوظائف  آالف  عــشــرات  لكن 
ال يــــزال مــصــيــرهــا مــجــهــوال.. 
اإلغــالق  إجــــراءات  أدت  حيث 
السفر  في  كبير  انخفاض  إلى 
بالمئة   ٩٤,٣ بــنــســبــة  الـــجـــوي 
فـــي أبـــريـــل مـــقـــارنـــة بــالــشــهــر 
عند  الماضي،  العام  من  نفسه 
التي  بالكيلومترات  احتسابها 

قطعها الركاب.

 ويعتقد اتحاد النقل الجوي 
الدولي (أياتا) التجمع التجاري 
أن  الــطــيــران،  لصناعة  الــرائــد 
ــتــعــاش فـــي الــســفــر الــجــوي  االن
قــــد ال يـــرتـــبـــط بـــوتـــيـــرة رفـــع 
بحجم  بل  المفروضة  القيود 
التي  أيضا  الصحية  المخاوف 
تمنع الناس من السفر. ويتوقع 
االنـــتـــعـــاش  يـــبـــدأ  أن  االتــــحــــاد 
فــي الــســفــر الــجــوي الــداخــلــي، 
ثــــم يـــمـــتـــد إلــــــى الـــســـفـــر عــبــر 

الـــقـــارات، وأخــيــرا، فــي نهاية 
الــعــام، إلــى الــرحــالت الطويلة 
يعود  أّن  ويتوقع  القارات.  بين 
مستويات  إلـــى  الــجــوي  الــســفــر 
ما قبل انتشار فيروس كورونا 

المستجد في العام ٢٠٢٣.
هـــذا، وقـــد تــم رفـــع معظم 
قـــيـــود الــســفــر داخـــــل أوروبـــــا. 
يُسمح  بات  امس  من  واعتباًرا 
بالدخول  دولـــة   ١٥ لمواطني 
ــــــي. وتــم  إلـــى االتـــحـــاد األوروب

اســتــبــعــاد الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
وروســيــا والــبــرازيــل، حيث ال 
ينتشر  القاتل  الفيروس  يــزال 

بسرعة، من الالئحة.
وفي أوروبا، خالل األسبوع 
تــم  يـــونـــيـــو،   ٢١ إلـــــى   ١٥ مــــن 
طيران  رحالت   ٧٧٠٦ تسجيل 
يــومــيــة فـــي الــمــتــوســط، وهــو 
بالمئة   ٧٨ بــنــســبــة  انــخــفــاض 
مــقــارنــة بــنــفــس األســـبـــوع من 
ــــعــــام الــــمــــاضــــي، حـــســـب مــا  ال

كنترول»  هيئة «يورو  ذكرت 
الـــتـــي تـــديـــر الـــمـــجـــال الــجــوي 

األوروبي.
وكـــانـــت الــخــطــوط الــجــويــة 
الــرحــالت  معظم  تشغل  الــتــي 
الجوية  الخطوط  هي  الجوية 
إير  وويــز  ولوفتهانزا  التركية 
النرويجية  الجوية  والخطوط 
اإلقــلــيــمــيــة وايــــر فـــرانـــس. أمــا 
الـــمـــطـــارات األكـــثـــر ازدحـــامـــا 
ـــــجـــــول  ـــــت شــــــــــــارل دي فـــــكـــــان

فــــي بــــاريــــس وفـــرانـــكـــفـــورت 
ولندن  شيبهول  وأمــســتــردام 

هيثرو وإسطنبول.
 وكــــانــــت لــشــبــونــة الــوجــهــة 
األولــــــى لــلــتــذاكــر الــمــحــجــوزة 
مـــن  األول  الـــــنـــــصـــــف  فـــــــي 
بــاريــس  عــلــى  متقدمة  يــونــيــو، 
وأمــــســــتــــردام وأثـــيـــنـــا ورومــــا 
وفيينا  وفرانكفورت  ومدريد 
وبـــرشـــلـــونـــة ولـــــنـــــدن، وفــقــا 
عن  االثنين  الصادرة  للبيانات 

شركة  وهي  كيز»،  «فــورورد 
تــقــدم اســتــشــارات فــي مجال 
الفترة  وخــالل  الجوي.  السفر 
نــفــســهــا مـــن الـــعـــام الــمــاضــي، 
تـــصـــدرت لــنــدن الــحــجــوزات، 
ويــعــود انــخــفــاضــهــا راهــنــا إلــى 
إجــــــــراءات الــحــجــر الــصــحــي، 

وفًقا للشركة.
شفارتسمان  رافائيل  وقال   
اتحاد  لرئيس  اإلقليمي  النائب 
الــنــقــل الـــجـــوي الـــدولـــي لــقــارة 

أوروبــــــا الــشــهــر الــمــاضــي: إن 
إجـــــــراءات الـــدعـــم الــحــكــومــيــة 
من  اآلالف  أنــقــذت  للصناعة 
الـــوظـــائـــف وتـــمـــكـــن شـــركـــات 
ــــة  ــــــران مـــــــن مــــواصــــل ــــــطــــــي ال

الرحالت.
الجوي  النقل  اتحاد  ويتوقع 
شــركــات  تــتــكــبــد  أن  الــــدولــــي 
خسائر  األوروبــــيــــة  الــطــيــران 
دوالر  مــلــيــار   ٢١,٥ قـــدرهـــا 
هـــــذا الــــعــــام مـــقـــارنـــة بـــأربـــاح 
العام  دوالر  مليار   ٦,٥ قدرها 
ما  أن  يعتقد  وهـــو  الــمــاضــي. 
بـــيـــن ســـتـــة وســـبـــعـــة مــاليــيــن 
وظــيــفــة مــرتــبــطــة بــالــطــيــران 

معرضة للخطر.

انطـالقـة بطيئـة لقـطــــاع الطيــــران فـي أوروبــــا 
مصير مجهول آلالف الوظائف

٢٠٢٠ ــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ف ــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أوروب ــائــــــــر  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــســـ ـــ خـــ دوالر  مــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــار   ٢١,٥ ــا:  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــات ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أي

ـــو ـــي ـــون ـــــحـــــجـــــوزة فـــــــي ي ـــــم ـــــة األولـــــــــــــى لـــــلـــــتـــــذاكـــــر ال ـــــه ـــــوج ــــة ال ــــون ــــب ــــش ل

ــــــــــــي األوروب ـــــحـــــاد  ـــــالت ل بــــــالــــــدخــــــول  ــــــــــة  دول  ١٥ لــــمــــواطــــنــــي  ـــــاح  ـــــم ـــــس ال

عواصم ـ وكاالت:

تــــرتــــبــــط الــــســــيــــاحــــة فــي 

بعنصر  ســيــاحــيــة  دولـــة  أي 

األمـــــــــــــــان فــــــهــــــو الـــــمـــــقـــــوم 

الحركة  النــتــعــاش  األســاســي 

من  دولــة  أي  في  السياحية 

لــمــا  ووفــــقــــا  ـــعـــالـــم،  ال دول 

جــــاء ضــمــن مـــؤشـــر الــســالم 

هــنــاك  أن  نـــجـــد  الـــعـــالـــمـــى 

بـــعـــض الـــــــدول هــــي األكـــثـــر 

للسياحة  طلبا  وأكــثــر  أمــانــا 

من  الدول،  من  غيرها  عن 

ستتعرف  المقال  هذا  خالل 

السياحية  الـــدول  أهــم  على 

رحلتك  لتكون  أمانا  األكثر 

الـــســـيـــاحـــيـــة الــــقــــادمــــة فــي 

منها: واحدة 

الدانمارك: تعد من أوائل 

عنصر  تــحــقــيــق  فـــي  الـــــدول 

األمــــــان وهـــــذا مــــا يــنــعــكــس 

عــلــى حـــركـــة الــســيــاحــة فــي 

ملحوظ. بشكل  الدانمارك 

الــنــرويــج: تــضــع الــنــرويــج 

عــامــل األمــــن والـــســـالم في 

أراضـــيـــهـــا ضــمــن أولـــويـــات 

ــــاســــيــــة  ــــســــي ــــهــــا ال خــــطــــطــــت

السياحة  أصبحت  وبالتالي 

بشكل  منتعشة  النرويج  في 

فيها. األمن  لتوافر  كبير 

تــــعــــد  ســــــــنــــــــغــــــــافــــــــورة:   

ســــــنــــــغــــــافــــــورة مـــــــن أكــــثــــر 

لصغر  نـــظـــرا  أمـــانـــا  الـــــدول 

حــجــمــهــا كــمــا أنـــهـــا نــحــجــت 

فـــــي اســــتــــغــــالل إمـــكـــانـــاتـــهـــا 

االقــــتــــصــــاديــــة فــــي تــحــقــيــق 

في  السياحة  لحركة  انتعاش 

سنغافورة.

ســلــوفــيــنــيــا: الــســيــاحــة في 

الوجهات  أحد  هي  سلوفينيا 

الــمــحــبــبــة لـــــدى كــثــيــر مــن 

ســـيـــاح الـــعـــالـــم فــهــي تــتــمــتــع 

بــطــبــيــعــة خـــالبـــة مـــع تــوافــر 

أراضيها. على  األمن 

الــــســــويــــد: الـــســـيـــاحـــة فــي 

الـــســـويـــد مـــن أجـــمـــل الــــدول 

األوروبــــيــــة وأكــثــرهــا أمــانــا 

ـــة لــــلــــســــيــــاح حــيــث  ـــســـب ـــن ـــال ب

يــنــخــفــض مــعــدل الــجــريــمــة 

كبير. بشكل  فيها  والسرقة 

الدول  من  وهي  أيسلندا: 

ــتــي ال تــرتــبــط  األوروبــــيــــة ال

كما  سياسية  مشكالت  بــأي 

أيــســلــنــدا  فـــي  الـــســـيـــاحـــة  أن 

السياحية  الــدول  أجمل  من 

الطبيعة  بجمال  تتمتع  التي 

الثقافية  األماكن  توافر  مع 

المميزة. والسياحية 

السياحة  تحتل  ســويــســرا: 

الدرجات  أعلى  سويسرا  في 

فـــي االســـتـــقـــرار الــســيــاســي، 

وهي من أكثر البلدان أمانا 

فــــي الـــعـــالـــم لـــــذا يــقــصــدهــا 

سنويا. السياح  من  الكثير 

السياحة  تتمتع  الــيــابــان: 

اليابانية بطبيعة ساحرة مع 

الجريمة  معدالت  انخفاض 

تحرص  كما  أراضــيــهــا  على 

عـــلـــى إقــــامــــة عـــالقـــة وديــــة 

وهذا  العالم  دول  جميع  مع 

للسياحة  قـــوة  مــصــدر  يــعــد 

اليابانية.

أفضـــل الدول السياحـية أمـاناً  فـي العالم

السائحون في اليابان

بيروت ـ د ب أ:

لبنان  في  الحريري  رفيق  مطار  استأنف 
شهور  عــدة  استمر  تــوقــف  بعد  أمــس  العمل 
بسبب فــيــروس كــورونــا. وذكـــرت «الــوكــالــة 
حطت  طــائــرة  أول  أن  لـــإلعـــالم»  الــوطــنــيــة 

في  الدولي  الحريري  رفيق  مطار  في  أمس 
الوكالة،  ووفــق  التشغيل.  إعــادة  بعد  بيروت 
من  إلعالميين  كبيرا  تــوافــدا  المطار  يشهد 
ومــن  واالجــنــبــيــة.  الــعــربــيــة  الــــدول  مختلف 
المقرر وصول وزيري األشغال العامة والنقل 

ميشال نجار والصحة الدكتور حمد حسن.

مطار الحريري يستأنف العمل

واشنطن ـ أ ف ب:

حدوده  فتح  أمس  األوروبــي  االتحاد  أعاد 
ــدا لــكــن ليس  ــل أمــــام الــمــســافــريــن مـــن ١٥ ب
انتشارا  تشهد  التي  المتحدة  الــواليــات  بينها 
ـــا الــمــســتــجــد وحـــــذر كبير  لــفــيــروس كـــورون
خـــبـــرائـــهـــا الــصــحــيــيــن مــــن أنـــهـــا تــســيــر فــي 
«االتجاه الخاطئ» مع ارتفاع عدد اإلصابات 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــــواليـــــات. وقــــــال خــبــيــر 
المتحدة،  الــواليــات  فــي  المعدية  األمــــراض 
أنطوني فاوتشي: إن الواليات المتحدة يمكن 
أن تــســجــل مــئــة ألـــف إصــابــة جــديــدة يوميا 
أمريكية  واليات  فرضت  بينما  بكوفيد-١٩، 
عـــدة الــحــجــر الــصــحــي لــمــدة ١٤ يــومــا على 

المسافرين القادمين من واليات أخرى.
 وفــــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة أيـــضـــا، أعــلــن 
بايدن  جــو  للرئاسة  الديموقراطي  المرشح 
الــوبــاء  تفشي  خـــالل  تجمعات  يعقد  لــن  أنـــه 
فــــي خــــطــــوة تـــتـــنـــاقـــض بـــشـــكـــل واضـــــــح مــع 

حضر  الـــذي  تــرامــب  دونــالــد  الرئيس  نــشــاط 
مــهــرجــانــات انــتــخــابــيــة عـــديـــدة فـــي حملته 
االنتخابية حاليا. في بروكسل، وضع االتحاد 
األوروبي اللمسات األخيرة أمس على الئحة 
فيها  الصحي  الــوضــع  أن  اعتبر  الــتــي  الـــدول 
آمن بدرجة كافية للسماح للمسافرين منها 
استبعدت  التي  الــدول  ومــن  التكتل.  بدخول 
المتحدة  الواليات  وكذلك  والبرازيل  روسيا 
حــث تــجــاوز عـــدد الــوفــيــات الــيــومــيــة األلـــف، 
ــــــى مــنــذ الـــعـــاشـــر من  الـــثـــالثـــاء لــلــمــرة األول
هي  األوروبـــي  االتــحــاد  الئحة  وتضم  يونيو. 
وجورجيا  واليابان  وكندا  وأستراليا  الجزائر 
ومــونــتــيــنــيــغــرو (الــجــبــل األســـــود) والــمــغــرب 
ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية 

وتايالند وتونس واألوروغواي. 
من  المسافرين  بــدخــول  السماح  وسيتم   
الصين حيث ظهر الفيروس ألول مرة العام 
وتفتح  بالمثل  بكين  ترد  أن  شرط  الماضي 

الباب للمقيمين في االتحاد األوروبي. 

أوروبا تمنع دخول المسافرين 
القادمين من أمريكا 

مطار أورلي فرنسا

في اليوم األول من فتح المطارات

كورفوـ أ ف ب:

وسط  الواقعة  اليونانية  كورفو  جزيرة  تأمل 
مــيــاه الــبــحــر األيــونــي الـــالزورديـــة فــي تعويض 
«الــوقــت الــضــائــع» مــع وصـــول حــوالــى عشرين 
طائرة سياحية أمس في اليوم األول من إعادة 
فتح كل مطارات اليونان أمام الرحالت الدولية. 
وأعلن مطار كورفو أمس عن وصول ١٧ رحلة 
وسويسرا  والنمسا  وإيرلندا  ألمانيا  من  طيران 
تكون  أن  في  السياحة  خبراء  يأمل  خصوصا، 
فالتشو  أميليا  وقــالــت  بــالــمــســافــريــن.  محملة 
الــتــي تــديــر متجر مــجــوهــرات فــي الــجــزيــرة: 

نحن متفائلون بشأن الرحالت التي ستصل إلى 
األقل  على  مكان،  كل  من  أشخاص  مع  كورفو 
لدينا  سيكون  وأضــافــت:  لإلحصاءات.  بحسب 
سياح رغم أن عددهم لن يكون قابال للمقارنة 
من  أكثر  وصلت  وقد  هذا،  السابقة.  بالسنوات 
٣٢٠٠ رحلة دولية في العام ٢٠١٩ إلى كورفو، 
واكتظت بشكل أساسي بالبريطانيين واأللمان 
بعد  العام،  هذا  لكن  واإليطاليين.  والبولنديين 
ثــالثــة أشــهــر مــن اإلغـــالق، بـــدأت الــيــونــان التي 
لم تتأثر بشدة بالوباء مع ١٩٢ وفاة وأقل من 
يونيو   ١٥ في  السياحي  موسمها  إصابة،   ٣٥٠٠

كما أعادت فتح كل مطاراتها أمس.

جزيرة يونانية تستقبل ٢٠ طائرة سياحية
«ساس» تعتزم شطب ١٦٠٠ وظيفة

ستوكهولم ـ د ب أ:

الطيران  شركة  إن  أمس:  الدنمارك  في  نقابيون  قال 
اإلسكندنافية «ساس» أبلغت حوالي ١٦٠٠ من موظفيها 
في الدنمارك باعتزامها االستغناء عنهم. يذكر أن ساس 
تضررت  العالم  في  كثيرة  طيران  شركات  من  واحــدة 
المستجد.  كورونا  فيروس  جائحة  تداعيات  من  بشدة 
االستغناء  اعتزامها  الماضي  أبريل  في  الشركة  وأعلنت 
عن نحو نصف عدد العاملين لديها بما يصل إلى حوالي 
الدنماركية  ريتزاو  وكالة  وذكرت  دائمة.  وظيفة   ٥٠٠٠
لألنباء أن خطة الشركة في الدنمارك تتضمن االستغناء 
أفــراد  مــن   ٦٨٤ منهم  دائـــم  مــوظــف   ١٤٠٠ حــوالــي  عــن 
األرضية  الخدمات  موظفي  من  و٥٨٦  الجوية  الضيافة 

و١٧٦ طيارا. 
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