
منصة لتوظيف العمالة المتضررة من كورونا
أطلقتها الغرفة والتنمية اإلدارية

الدوحة - قنا:

بالتعاون  قطر  غرفة  أطلقت 
اإلداريـــــــة  ــتــنــمــيــة  ال وزارة  مــــع 
االجتماعية،  والــشــؤون  والعمل 
ـــيـــة لـــتـــدويـــر  ـــكـــتـــرون مـــنـــصـــة إل
ــعــمــالــة الـــمـــاهـــرة فـــي الــســوق  ال

المحلي. 
وســتــكــون الــمــنــصــة مــتــوفــرة 
مــن خـــالل مــوقــع غــرفــة قطر، 
من  الــشــركــات  ستتمكن  حــيــث 
اإلعالن عن العمال أو الموظفين 
الـــمـــســـرحـــيـــن مــــن خـــــالل مـــلء 
اســـتـــمـــارة خــاصــة لــكــل مــوظــف 
المستندات  إرفــاق  مع  عامل  أو 

المطلوبة.
إطالق  على  االتفاق  جاء  وقد 
الــخــاص  للقطاع  المنصة  هـــذه 
التنسيقية  اللجنة  اجتماع  خالل 
المشتركة بين الوزارة والغرفة، 
المتواصل  التنسيق  ضمن  وذلك 

من خالل اللجنة المشتركة.

وقـــــــال الـــســـيـــد صــــالــــح حــمــد 
قطر  غرفة  عام  مدير  الشرقي 
إن الــمــنــصــة تــهــدف إلـــى إتــاحــة 
تحتاج  التي  للشركات  الفرصة 
إلــــى عــمــالــة جـــديـــدة بــالــتــعــاقــد 
مـــع الــعــمــالــة الـــمـــوجـــودة داخـــل 
عنها  االستغناء  تم  والتي  الدولة 

كورونا  جائحة  تداعيات  بسبب 
بــأنــه  مــوضــحــاً  «كوفيد-١٩»، 
مــــن خـــــالل الــمــنــصــة ســتــتــوفــر 
للشركات التي تحتاج إلى عمالة 
جــديــدة الــفــرصــة الخــتــيــار من 
للمهن  وفــقــاً  بتوظيفه  تــرغــب 

المطلوبة.

وأكد الشرقي أن هذه المنصة 
تــــهــــدف لـــضـــمـــان اســـتـــمـــراريـــة 
األعـــــمـــــال والــــمــــشــــروعــــات فــي 
الـــــســـــوق الـــمـــحـــلـــي ومــــســــاعــــدة 
شـــركـــات الــقــطــاع الـــخـــاص في 
الماهرة  العمالة  على  الحصول 
تعاقدها  خــالل  من  والمطلوبة 

االستغناء  تــم  الــتــي  الــعــمــالــة  مــع 
عـــنـــهـــا مـــــن شـــــركـــــات أخــــــرى، 
وبــالــتــالــي تــفــادي أي نــقــص في 
تعطل  فــي  يتسبب  قــد  الــعــمــالــة 

مشروعات هذه الشركات.
أن  الـــــــشـــــــرقـــــــي  وأوضــــــــــــــــح 
اللتزام  استكماالً  تعد  المبادرة 
الــغــرفــة تــجــاه الــقــطــاع الــخــاص 
خـــــاصـــــة فــــــي ظــــــل الـــــظـــــروف 
تأتي  المنصة  أن  كما  الراهنة، 
ضمن مساهمة القطاع الخاص 
فـــي الــمــشــاريــع االســتــراتــيــجــيــة 
ــــــــــة  ـــنـــمـــيـــة اإلداري ـــت لــــــــــــوزارة ال
االجتماعية  والــشــؤون  والــعــمــل 
والــرامــيــة إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
توفير  فــي  الــخــاص  القطاع  مــع 
بـــدائـــل لــالســتــخــدام ألصــحــاب 
القطريين  واألعــمــال  الشركات 
مـــع ضـــمـــان االلــــتــــزام بــأحــكــام 
لسنة   ١٤ رقــــم  الــعــمــل  قـــانـــون 
والــقــرارات  والتشريعات   ٢٠٠٤

٢٢ذات الصلة. 
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الدوحة - طوخي دوام:

التخطيط  جــهــاز  ــيــانــاُت  ب أظـــهـــرت 
ـــــفـــــاَع حـــجـــم الـــتـــبـــادل  واإلحـــــصـــــاء ارت
الــتــجــاري بــيــن دولـــة قــطــر والـــواليـــات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة خـــالل الــســنــوات 

الثالث الماضية إلى ٧١ مليار ريال. 
ووفـــًقـــا لــلــبــيــانــات فــقــد بــلــغــت قيمة 
ريــــال،  مــلــيــار   ١٠٫٨ نــحــو  ــــصــــادرات  ال
أمريكا  من  الـــواردات  حجم  بلغ  بينما 
الفائُض  ليسّجل  ريال  مليار   ٦٠٫٢ نحو 
مليار   ٤٩٫٢ نحو  البلَدين  بين  التجاري 

ريال.
وبـــــحـــــســـــب إحـــــصـــــائـــــيـــــة لــــــ[ 
ــــى الــبــيــانــات  االقـــتـــصـــاديـــة اســـتـــنـــاًدا إل
واإلحــصــاء  التخطيط  لجهاز  الربعية 
بين  الــتــجــاري  الــتــبــادل  حجم  بلغ  فقد 

قطر وأمريكا في عام ٢٠١٩ نحو ٢٣٫٦ 
ريــال  مــلــيــار   ٣٫٦١ منها  ريــــال،  مــلــيــار 
الواردات  بلغت  بينما  الصادرات،  قيمة 
وبلغ  ريــال،  مليار   ٢٠ نحو  أمريكا  من 
البلدين  بين  الــتــجــاري  الفائض  حجم 

نحو ١٦٫٣٨ مليار ريال.
أهـــــّم  أن  إلــــــى  الــــبــــيــــانــــات  وتـــشـــيـــر 
الصادرات القطرية إلى أمريكا في عام 
٢٠١٩ تنّوعت بين أسمدة نيتروجينية 
ـــيـــة مــعــدنــيــة أو كــيــمــاويــة والــتــي  أزوت
ريـــــال،  مـــلـــيـــار   ١٫٢٤ قــيــمــتــهــا  بــلــغــت 
وألومنيوم خام بقيمة ١٫٣ مليار ريال، 
وغيرها  نــادرة  وغــازات  وهيدروجين 
مــن الــالفــلــزات، وزيـــوت نفط وزيــوت 
متحصل عليها من مواد معدنية قارية 

غير خام ومواد أخرى. 

٧١ مليار ريال التبادل التجاري 
بين قطر وأمريكا

مواني قطر:

مناولة ١١٦٫٢ ألف حاوية خالل يونيو

الدولي اإلسالمي يطلق
 عرضاً للبطاقات االئتمانية

الدوحة- أكرم الكراد:

سجلت مواني قطر ارتفاعاً بنحو ٥٪ في 
خالل  المناولة  النمطية  الحاويات  أحجام 
الماضي،  مــايــو  بشهر  مــقــارنــة  يونيو  شهر 
حيث استقبلت الشركة ١١٦٫٢٥٦ ألف حاوية 
نمطية الشهر الماضي مقابل ١١٠٫٨٧٤ ألف 

حاوية خالل شهر مايو السابق.
كما شهد قطاع البضائع العامة نمواً بواقع 
بمناولة  قطر  مواني  قامت  حيث   ،٪٤٫٦٩
مــقــابــل  يــونــيــو  خــــالل  طـــن  ألــــف   ١٦١٫٥٥٣

الماضي،  مارس  خالل  طن  ألف   ١٥٤٫٣١٤
فضالً عن تحقيق ٢٤٥٪ في أحجام البضائع 
العامة المناولة خالل شهر يونيو الماضي، 

مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقدمت مواني قطر خدماتها التشغيلية 
خالل  تــجــاريــة  سفينة  لــــ٢٣٨  واللوجستية 
رأس  ألف   ١٩٫٨١٢ بمناولة  وقامت  يونيو، 
مواد  من  طن  ألف  و٢١٫٦٣٣  الماشية،  من 
الــبــنــاء واإلنـــشـــاءات، وذلـــك بــارتــفــاع بسيط 
بلغت نسبته ٠٫٥٢٪، مقارنة بالشهر السابق.

الدوحة - [:

أطـــــلـــــق الــــــدولــــــي اإلســــــالمــــــي عــــرض 
الـــصـــيـــف الــــخــــاص بـــبـــطـــاقـــات االئـــتـــمـــان 
إمكانية  تتيح  الــتــي  البنك  عــن  الــصــادرة 
عملية  أي  عند  مضاعفة  نقاط  اكتساب 

إلكترونية. شراء 
عــمــيــل  أي  فـــــإن  الــــعــــرض  وبـــمـــوجـــب 
ائتمان  بطاقة  يحمل  البنك  عــمــالء  مــن 
ومشترك  اإلسالمي  الدولي  عن  صادرة 

بــاالشــتــراك  يــقــوم  أو   ٪٥ ســــداد  بــخــطــة 
خـــالل فـــتـــرة الـــعـــرض مـــؤهـــل الكــتــســاب 
شـــراء  عــمــلــيــة  أي  عــنــد  مــضــاعــفــة  نــقــاط 
عــــبــــر اإلنــــــتــــــرنــــــت. ويــــــهــــــدف الـــــدولـــــي 
اإلســالمــي مــن إطـــالق هــذا الــعــرض إلــى 
خصوصاً  اإللكتروني  الدفع  ثقافة  تعزيز 
القنوات  تعتبر  حيث  الفترة  هــذه  خــالل 
بــحــســب  الــبــديــلــة الــوســيــلــة األكـــثـــر أمـــانـــاً 
النصائح  بإسداء  المخولة  الجهات  جميع 

والمصرفية. الصحية 

٣٫٨ مليار ريال حجم المعامالت في يونيو الماضي

الدوحة - [:

ــيــانــات الــنــشــرة  أظـــهـــرت ب

الصادرة  التحليلية  العقارية 

حجم  أن  الــعــدل  وزارة  عــن 

تــــداول الــعــقــارات فــي عــقــود 

إدارة  لـــدى  الــمــســجــلــة  الــبــيــع 

الــتــســجــيــل الــــعــــقــــاري خـــالل 

شـــهـــر يـــونـــيـــو الـــمـــاضـــي بــلــغ 

مــلــيــار   (٣٫٨١٥٫٧٠٥٫٣٦٥)

ريال. 

 وكـــشـــفـــت الـــبـــيـــانـــات عــن 

عقارية  صفقة   ٤٥٦ تسجيل 

بارتفاع  الماضى  يونيو  خالل 

شــهــر  مــــع  بـــالـــمـــقـــارنـــة   ٪٥٣

مؤشر  وسجل  الماضي  مايو 

قــيــمــة الــــتــــداوالت الــعــقــاريــة 

بينما   ٪٤٠٣ بنسبة  ارتــفــاعــاً 

ســـجـــل مــــؤشــــر الـــمـــســـاحـــات 

الـــمـــتـــداولـــة ارتـــفـــاعـــاً بــنــســبــة 

 .٪١٠٧

ـــــات  ـــــدي ـــــل وتــــــــــصــــــــــدرت ب

والظعاين  والــريــان  الــدوحــة 

الـــــتـــــداوالت األكــــثــــر نـــشـــاطـــاً 

مــن حــيــث الــقــيــمــة الــمــالــيــة، 

الصفقات  أحــجــام  فــي  تلتها 

والوكرة،  صالل،  أم  بلديات 

والــــــــــخــــــــــور والـــــــذخـــــــيـــــــرة، 

والشيحانية. والشمال، 

 وبــلــغــت الــقــيــمــة الــمــالــيــة 

لـــتـــعـــامـــالت بـــلـــديـــة الـــدوحـــة 

مــلــيــار   (٢٫٨١٠٫٦٣٥٫٧١٣)

ـــــال، فــيــمــا بــلــغــت الــقــيــمــة  ري

الـــمـــالـــيـــة لـــتـــعـــامـــالت بــلــديــة 

 (٤٠٦٫٧٥٣٫٤٠٣) الـــــريـــــان 

القيمة  وبلغت  ريال،  مليون 

الـــمـــالـــيـــة لـــتـــعـــامـــالت بــلــديــة 

 (٣٦٨٫٠٤٨٫٧٥٦) الــظــعــايــن 

القيمة  وبلغت  ريال،  مليون 

صالل  أم  لتعامالت  المالية 

ريال. مليون   (٨٧٫٠٠٦٫٥٣٣)

٤٠٣٪ ارتفاعاً في قيمة التداوالت العقارية

QNB يطلق خدمة الحساب 
الدولي الجديد في تونس 

الدوحة -[:

أطلقت مجموعة QNB، برنامجاً حصرياً يقدم للعمالء 
من الجالية التونسية وللمواطنين القطريين الذين يرغبون 
بإجراء خدمات مصرفية في تونس إمكانية فتح حسابات 

مصرفية لدى QNB تونس من قطر.
المقيمين  غير  للتونسيين  الخدمة   هذه  إضافة  وتمت 
بالحسابات  المتعلقة  األخــــرى  الــخــدمــات  مــن  بــاقــة  إلـــى 
واألردن  ومــصــر  تركيا  فــي   QNB يقدمها  الــتــي  الــدولــيــة 

ولبنان والكويت وعمان والمملكة المتحدة وفرنسا. 

الدوحة -[: 

ً، فــعــالــيــات مــؤتــمــر تــطــويــر  تــنــطــلــق غـــــدا
الــشــراكــة بــيــن الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والــخــاص 
األعمال  قطاعات  توعية  إلى  يهدف  والذي 
بــتــنــظــيــم   ٢٠٢٠ لــســنــة   ١٢ رقــــم  بـــالـــقـــانـــون 
والخاص  الحكومي  القطاعين  بين  الشراكة 
يوليو   ١١ فــي  التنفيذ  حيز  دخــولــه  الــمــقــرر 
الــشــراكــة  يــنــظــم  قــانــون  أول  ويــعــد  الــجــاري 

قطر. دولة  في  القطاعين  بين 

رعاية  تحت  يعقد  الــذي  المؤتمر  ويضم 
وزير  الكواري  أحمد  بن  علي  السيد  سعادة 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة، ثـــالث جــلــســات عــمــل 
تـــتـــمـــحـــور الـــجـــلـــســـة األولـــــــى حـــــول الـــفـــرص 
والــتــحــديــات الــمــتــوقــعــة بــعــد تــطــبــيــق قــانــون 
الـــشـــراكـــة، فــيــمــا تـــتـــنـــاول الــجــلــســة الــثــانــيــة 
نــظــرة مــتــعــمــقــة لــقــوانــيــن الــشــراكــة وبــعــض 
الجلسة  وتركز  الــرائــدة،  الدولية  التجارب 
الــثــالــثــة عــلــى بــعــض الــــدراســــات الــقــانــونــيــة 

كة.  للشرا

مؤتمر للشراكة بين القطاعين
ً العام والخاص .. غدا
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الدوحة - [:

فعاليات  الــثــالثــاء،  غــداً  تنطلق 
مـــؤتـــمـــر تـــطـــويـــر الـــشـــراكـــة بــيــن 
والذي  والخاص  العام  القطاعين 
ـــوعـــيـــة قـــطـــاعـــات  يــــهــــدف إلــــــى ت
لسنة   ١٢ رقــم  بالقانون  األعــمــال 
بــيــن  الــــشــــراكــــة  بــتــنــظــيــم   ٢٠٢٠
الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي والــخــاص. 
أصــدره  الــذي  القانون  هــذا  ويـُـعــد 

حـــضـــرة صـــاحـــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 
أمــيــر  ثـــانـــي  آل  حــمــد  بـــن  تــمــيــم 
شهر  نــهــايــة  فــي  الــمــفــدى  الــبــالد 
دخوله  والــمــقــرر  الــمــاضــي،  مــايــو 
يـــولـــيـــو   ١١ فـــــي  الـــتـــنـــفـــيـــذ  حــــيــــز 
ينظم  قـــانـــون  أول  هـــو  الـــجـــاري 
دولة  في  القطاعين  بين  الشراكة 

قطر.
ــــذي يُــعــقــد  ويـــضـــم الــمــؤتــمــر ال
تــحــت رعــايــة ســعــادة الــســيــد علي 

التجارة  وزير  الكواري  أحمد  بن 
عمل،  جلسات  ثــالث  والصناعة، 
تــتــمــحــور الــجــلــســة األولــــــى حــول 
الـــفـــرص والــتــحــديــات الــمــتــوقــعــة 
فيما  الشراكة،  قانون  تطبيق  بعد 
ــيــة نــظــرة  ــان ــث تـــتـــنـــاول الــجــلــســة ال
وبعض  الشراكة  لقوانين  متعمقة 
ـــــرائـــــدة،  الــــتــــجــــارب الــــدولــــيــــة ال
بعض  على  الثالثة  الجلسة  وتركز 

للشراكة.  القانونية  الدراسات 

 ويتحدث في جلسات المؤتمر 
داخـــــل  مـــــن  ـــاً  ـــحـــدث مـــت  ١٥ ـــحـــو  ن
وخــــارج قــطــر مــنــهــم مــتــحــدثــون 
والــصــنــاعــة،  الــتــجــارة  وزارة  مــن 
قـــطـــر،  غــــرفــــة  الـــــعـــــدل،  وزارة 
هـــيـــئـــة الـــمـــنـــاطـــق الـــــحـــــرة، بــنــك 
قـــطـــر لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، مــــركــــز قــطــر 
لالستثمار،  قطر  وجهاز  للمال، 
ــــى مــتــحــدثــيــن مــن  بـــاإلضـــافـــة إل
ــيــة الـــقـــانـــون بــجــامــعــة قــطــر،  كــل

البرازيل  من  دوليين  ومتحدثين 
المتحدة. والمملكة 

يــخــاطــب  أن  الــــمــــقــــرر  ومــــــن 
جاسم  بــن  خليفة  الشيخ  ســعــادة 
قــطــر،  غـــرفـــة  ـــيـــس  رئ ـــانـــي  ث آل 
سعد  الــمــهــنــدس  الــدكــتــور  ســعــادة 
هيئة  رئيس  المهندي  أحمد  بــن 
يوسف  والــســيــد  الــعــامــة،  األشــغــال 
لمركز  التنفيذي  الرئيس  الجيدة 

للمال. قطر 

التي  المؤتمر  فعاليات  وتعقد   
تتم برعاية من كبريات الشركات 
والبنوك والهيئات، بواسطة تطبيق 
بثه  وسيتم  تيمز  مــايــكــروســوفــت 
للمؤتمر  اإللكتروني  الموقع  على 
كــمــا   ،www.pppqatar.com
ســيــتــم بــثــه عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي فــيــســبــوك ويــوتــيــوب، 
المؤتمر  يشاهد  أن  المتوقع  ومــن 

نحو ٥ آالف شخص.

ً انطالق مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص .. غدا
يعقد بواسطة االتصال المرئي  

  خليفة بن جاسم آل ثاني

ــــــــي الــــــحــــــصــــــول عــــــلــــــى الــــــعــــــمــــــالــــــة الــــــمــــــاهــــــرة ـــــــات ف ـــــــرك ـــــــش ـــــــي: مــــــســــــاعــــــدة ال ـــــــرق ـــــــش ال

الدوحة- قنا:

بالتعاون  قطر  غرفة  أطلقت 
ــــــــة  اإلداري الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارة  مـــــع 
والــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة، 
العمالة  لتدوير  إلكترونية  منصة 
الـــمـــاهـــرة فـــي الـــســـوق الــمــحــلــي. 
ـــوفـــرة  ــــكــــون الـــمـــنـــصـــة مـــت وســــت
مـــن خــــالل مـــوقـــع غـــرفـــة قــطــر، 
حــيــث ســتــتــمــكــن الـــشـــركـــات مــن 
الموظفين  أو  العمال  عن  اإلعالن 
الـــمـــســـّرحـــيـــن مـــــن خــــــالل مـــلء 
اســـتـــمـــارة خـــاصـــة لـــكـــل مــوظــف 
المستندات  إرفـــاق  مــع  عــامــل  أو 

المطلوبة.
وقــد جــاء االتــفــاق على إطــالق 
هــــذه الــمــنــصــة لــلــقــطــاع الــخــاص 
التنسيقية  اللجنة  اجتماع  خــالل 
والغرفة،  الــوزارة  بين  المشتركة 
المتواصل  التنسيق  ضمن  وذلــك 

المشتركة. اللجنة  خالل  من 
السيد  قـــال  الــمــنــاســبــة،  وبــهــذه 
عام  مــديــر  الــشــرقــي  حمد  صــالــح 
تهدف  المنصة  إن  قطر:  غرفة 

إلــــى إتـــاحـــة الـــفـــرصـــة لــلــشــركــات 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى عــمــالــة جــديــدة 
الــمــوجــودة  الــعــمــالــة  مــع  بالتعاقد 
االستغناء  تم  والتي  الدولة  داخل 
عــنــهــا بــســبــب تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
موضحاً  «كوفيد-١٩»،  كــورونــا 
ستتوفر  المنصة  خــالل  من  بأنه 
عمالة  إلى  تحتاج  التي  للشركات 
جـــديـــدة الـــفـــرصـــة الخـــتـــيـــار مــن 
للمهن  وفـــقـــاً  بــتــوظــيــفــه  تـــرغـــب 

المطلوبة.
المنصة  هذه  أن  الشرقي  وأكد 

تــــهــــدف لــــضــــمــــان اســــتــــمــــراريــــة 
السوق  في  والمشروعات  األعمال 
الـــمـــحـــلـــي ومــــســــاعــــدة شـــركـــات 
القطاع الخاص في الحصول على 
من  والمطلوبة  الماهرة  العمالة 

التي  العمالة  مــع  تعاقدها  خــالل 
شركات  مــن  عنها  االســتــغــنــاء  تــم 
أخرى، وبالتالي تفادي أي نقص 
تعطل  في  يتسبب  قد  العمالة  في 

الشركات. هذه  مشروعات 

المبادرة  أن  الشرقي  وأوضــح 
تُــعــد اســتــكــمــاالً اللـــتـــزام الــغــرفــة 
في  خاصة  الخاص  القطاع  تجاه 
ظــل الــظــروف الــراهــنــة، كــمــا أن 
الــمــنــصــة تـــأتـــي ضــمــن مــســاهــمــة 

الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الــمــشــاريــع 
االســتــراتــيــجــيــة لــــــوزارة الــتــنــمــيــة 
ــــــــــــة والــــعــــمــــل والـــــشـــــؤون  اإلداري
تعزيز  إلى  والرامية  االجتماعية 
في  الــخــاص  القطاع  مــع  الــتــعــاون 
توفير بدائل لالستخدام ألصحاب 
القطريين  واألعـــمـــال  الــشــركــات 
مــــع ضــــمــــان االلـــــتـــــزام بـــأحـــكـــام 
لــســنــة   ١٤ رقـــــم  الـــعـــمـــل  قــــانــــون 
والـــقـــرارات  والــتــشــريــعــات   ٢٠٠٤
ذات الــصــلــة. كــمــا تــحــقــق الــتــوجــه 
نــحــو تــدويــر الــعــمــالــة واالحــتــفــاظ 
بــالــعــمــالــة الــمــاهــرة األمــــر الـــذي 

النشاط  على  باإليجاب  سينعكس 
واالستثماري. االقتصادي 

تقوم  الــمــنــصــة  أن  إلـــى  وأشــــار 
ــتــوفــيــق بــيــن الـــشـــركـــات الــتــي  بــال
ـــة جـــــديـــــدة وبـــيـــن  تـــطـــلـــب عـــمـــال
باالستغناء  قامت  التي  الشركات 
عــــن الـــعـــمـــالـــة وذلــــــك بــالــتــنــســيــق 
ووزارة  الــغــرفــة  بــيــن  الــمــشــتــرك 
التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
إلـــى أنـــه بعد  االجــتــمــاعــيــة، الفــتــاً 
تـــقـــديـــم الـــطـــلـــب عـــبـــر الــمــنــصــة، 
التنمية  وزارة  إلــى  تحويله  يــتــم 
ــــــــــــة والــــعــــمــــل والـــــشـــــؤون  اإلداري
مراجعة  يتم  حيث  االجتماعية، 
الشركة  وضع  من  والتأكد  الطلب 
وأن الطلب يتوافق مع اإلجراءات 
التنمية  وزارة  فــي  بها  المعمول 
ــــــــــــة والــــعــــمــــل والـــــشـــــؤون  اإلداري

االجتماعية.
سيتم  ـــه  أن الــشــرقــي  وأوضـــــح   
إطالق المرحلة الثانية من  الحقاً 
تــطــويــراً  ستشمل  والــتــي  الــمــنــصــة 
وتــــوســــعــــاً فــــي الــــخــــدمــــات الـــتـــي 

المنصة. تقدمها 

منصة تدوير العمالة تدعم القطاع الخاص والشركات 
أطلقتها الغرفة بالتعاون مع وزارة التنمية اإلدارية

صالح حمد الشرقي

ضمان 
استمرارية األعمال 

والمشروعات 
في السوق 

المحلي

الدوحة - قنا:

حكومة  تــدريــب  بــرنــامــج  يعقد 
المواصالت  بـــوزارة  الرقمية  قطر 
واالتــــــــصــــــــاالت ســـلـــســـلـــة نــــــــدوات 
وحــــلــــقــــات نـــقـــاشـــيـــة افـــتـــراضـــيـــة 
األبحاث  آخــر  على  الضوء  لتسليط 
المحلية  التكنولوجية  والتطبيقات 
كورونا  بجائحة  المتعلقة  والدولية 
اســتــخــدامــهــا  ومــــدى  (كوفيد-١٩) 
لــمــواجــهــة الــتــحــديــات خـــالل هــذه 

األزمة.
وتـــســـتـــهـــدف ســلــســلــة الــــنــــدوات 
تنفذ  الــتــي  الــنــقــاشــيــة  والــحــلــقــات 
أكاديمية  مؤسسات  مع  بالتعاون 
وطــنــيــة وعــالــمــيــة كــجــامــعــة حمد 
ـــــن خـــلـــيـــفـــة ومــــعــــهــــد الــــدوحــــة  ب
 HEC Paris وجامعة  للدراسات 
عالمية،  شــركــات  إلـــى  بــاإلضــافــة 
مــوظــفــي تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
المختلفة..  الحكومية  الجهات  في 
هـــذه  تــنــتــهــي  أن  الـــمـــقـــرر  ومـــــن 

المقبل. األربعاء  يوم  الفعاليات 

ـــاقـــش الـــســـلـــســـلـــة مــجــمــوعــة  ـــن ت
عن  فــضــالً  المحلية  األبــحــاث  مــن 
والموضوعات  التقنيات  من  عدد 
دور  ــــــــك  ذل فــــــي  بــــمــــا  الـــــهـــــامـــــة 
ومــدى  تشين  الــبــلــوك  تكنولوجيا 
االســـتـــفـــادة مــنــهــا لــدعــم الــجــهــود 
الــعــالــمــيــة الـــمـــبـــذولـــة لــمــكــافــحــة 
تطبيقها  وآلــيــة  ــا  كــورون فــيــروس 
باإلضافة  الــذكــيــة  الــمــدن  لتأمين 
إلــــى مــنــاقــشــة تــأثــيــر الـــوبـــاء على 
وأدوات  العالمية  التوريد  سالسل 

البيانات. تحليل 

وتأتي هذه السلسلة البالغ عددها 
(٢١) ندوة وحلقة نقاشية ويقدمها 
واألكــاديــمــيــيــن  الــخــبــراء  مــن  نخبة 

المختصين، في إطار جهود وزارة 
ـــمـــواصـــالت واالتـــــصـــــاالت لــدعــم  ال
قطاع نظم المعلومات في مختلف 

الــجــهــات الــحــكــومــيــة فــي مــواجــهــة 
تــحــديــات األزمـــــة الــراهــنــة وفــهــم 
صقل  عــن  فــضــالً  التقنيات  أحـــدث 

الـــمـــهـــارات الــتــكــنــولــوجــيــة والــفــنــيــة 
والــقــيــاديــة لــلــمــوظــفــيــن الــعــامــلــيــن 
بـــقـــطـــاع تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
تحقيق  في  يسهم  بما  واالتصاالت 
أهــــــداف حــكــومــة قــطــر الــرقــمــيــة 

وبناء المستقبل الرقمي المنشود.
ومـــــــــــــن ضـــــــمـــــــن الــــــــــنــــــــــدوات 
«إدارة  بعنوان  نــدوة  المطروحة 
ــعــد»، والتي  وقــيــادة الــفــرق عــن بُ
 HEC جامعة  مع  بالتعاون  تعقد 
يــولــيــو  مــــن  ـــثـــامـــن  ال فــــي   Paris
الــحــالــي، حــيــث ســيــتــم اســتــعــراض 

أهـــم الــوســائــل وأكــثــرهــا فــاعــلــيــة 
بُــعــد  عـــن  الــعــمــل  فـــرق  إدارة  فـــي 
القياديين  نظر  وجهة  من  وذلــك 
ـــمـــؤســـســـات  ــــــــن فـــــي ال ــــــــي واإلداري

المختلفة.
المواصالت  وزارة  أعلنت  وقــد 
عقد  مـــواصـــلـــة  عـــن  واالتــــصــــاالت 
الـــــــــورش الــــتــــدريــــبــــيــــة لـــمـــوظـــفـــي 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
برنامج  ضمن  الحكومي  بالقطاع 
تــدريــب حــكــومــة قــطــر الــرقــمــيــة، 
حــــيــــث ســـتـــعـــقـــد جـــمـــيـــع الـــــــورش 
افــتــراضــيــاً عــبــر اإلنــتــرنــت الــتــزامــاً 

االجتماعي. التباعد  بمبدأ 
وفــيــمــا يــخــص خــطــة الــتــدريــب 
ــالــث والــــرابــــع لــلــعــام  ــث لــلــربــعــيــن ال
ـــحـــالـــي، ســـــوف يـــقـــدم بــرنــامــج  ال
تـــدريـــب حــكــومــة قــطــر الــرقــمــيــة 
تـــدريـــبـــيـــة  دورة   ٣٩ مــــن  أكــــثــــر 
ــــعــــد فــــضــــالً عــن  مــخــتــلــفــة عــــن بُ
دورة   ٢٦ عــــن  الحــــقــــاً  اإلعـــــــالن 
تـــدريـــبـــيـــة لـــمـــايـــكـــروســـوفـــت فــي 

أغسطس. شهر  مطلع 

المواصالت تعقد ندوات ألبحاث وتطبيقات «كورونا» 
بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وطنية وعالمية 

مــــخــــتــــصــــون وأكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــون  خــــــــبــــــــراء  ـــــا  ـــــه ـــــدم ـــــق ي ـــــة  ـــــي ـــــاش ـــــق ن وحــــــلــــــقــــــة  نــــــــــــــدوة   ٢١

دعم 
قطاع نظم 
المعلومات

في مواجهة 
تحديات الوباء 

صقل المهارات 
التكنولوجية 

والفنية 
والقيادية 

للموظفين 
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الدوحة - [:

 أظـــهـــرت بــيــانــات الــنــشــرة 
الــصــادرة  التحليلية  الــعــقــاريــة 
حجم  أن  الـــعـــدل  وزارة  عـــن 
تداول العقارات في عقود البيع 
التسجيل  إدارة  لدى  المسجلة 
الـــعـــقـــاري خــــالل شــهــر يــونــيــو 
الماضي بلغ (٣٫٨١٥٫٧٠٥٫٣٦٥) 

مليار ريال. 
 وكـــشـــفـــت الــــبــــيــــانــــات عــن 
عقارية  صفقة   ٤٥٦ تسجيل 
بارتفاع  الماضي  يونيو  خــالل 
مايو  شهر  مع  بالمقارنة   ٪٥٣
قيمة  مؤشر  وسجل  الماضي 
ـــتـــداوالت الــعــقــاريــة ارتــفــاعــاً  ال
ســجــل  بــيــنــمــا   ٪٤٠٣ بــنــســبــة 
مــؤشــر الــمــســاحــات الــمــتــداولــة 

ارتفاعاً بنسبة ١٠٧٪. 
الدوحة  بلديات  وتــصــدرت 
التداوالت  والظعاين  والــريــان 
األكثر نشاطاً من حيث القيمة 
الـــمـــالـــيـــة، تــلــتــهــا فـــي أحــجــام 
صــالل،  أم  بلديات  الصفقات 
والذخيرة،  والخور  والــوكــرة، 

والشمال، والشيحانية.
 وبـــلـــغـــت الــقــيــمــة الــمــالــيــة 
لـــتـــعـــامـــالت بـــلـــديـــة الــــدوحــــة 
مليـــــــــــــــــــار   (٢٫٨١٠٫٦٣٥٫٧١٣)
ـــــــال، فــيــمــا بــلــغــت الــقــيــمــة  ري
ــــة لــــتــــعــــامــــالت بـــلـــديـــة  ــــمــــال ال
 (٤٠٦٫٧٥٣٫٤٠٣) الريـــــــــــــــــــــــــان 
القيمة  وبلغت  ـــال،  ري مليون 
ــديــة  ــل ـــعـــامـــالت ب ـــت ـــيـــة ل ـــمـــال ال
 (٣٦٨٫٠٤٨٫٧٥٦) الظعــــــــــــــــاين 
القيمة  وبلغت  ـــال،  ري مليون 
الــمــالــيــة لــتــعــامــالت أم صــالل 
ريــال،  مليون   (٨٧٫٠٠٦٫٥٣٣)
فــيــمــا ســجــلــت بــلــديــة الـــوكـــرة 
تداوالت بقيمة (٦٤٫٨٩٠٫٤٣١) 

بلدية  وسجلت  ريـــال،  مليون 
الـــخـــور والـــذخـــيـــرة تـــــداوالت 
مليون   (٤٤٫٤٩٢٫١٢٥) بقيمة 
الشمال  بلدية  وسجلت  ريــال، 
تداوالت بقيمة (٣٢٫٨٠٨٫٢٣٩) 
سجلت  وأخــيــراً  ريــال،  مليون 
بــلــديــة الــشــيــحــانــيــة تـــــداوالت 
مــلــيــون   (٨٧٥٫٠٠٠) بــقــيــمــة 

ريال. 
المساحات المتداولة

ـــــــث مــــــؤشــــــر  ومــــــــــــــن حـــــــي
تظهر  الــمــتــداولــة،  المساحات 
بــــلــــديــــات  أن  الــــــمــــــؤشــــــرات 
الـــدوحـــة والـــريـــان والــظــعــايــن 
نشاطاً  البلديات  أكثر  سجلت 
المتداولة  العقارات  لمساحات 
خالل شهر يونيو بنحو (٣٣٪) 
بلدية  تلتها  الـــدوحـــة،  لبلدية 
 ،  (٪٢٨) بــنــســبــة  الـــظـــعـــايـــن 

فيما   ،(٪١٩) بنسبة  والــريــان 
سجلت بلدية الوكرة مساحات 
كل  ثم   ،(٪٦) بنسبة  متداولة 
والخور  صالل  أم  بلديتي  من 
مــنــهــمــا،  لـــكـــل   (٪٥) بــنــســبــة 
ــــخــــور والــــذخــــيــــرة بــنــســبــة  وال

.(٪٤)
ومـــــن حـــيـــث مـــؤشـــر عـــدد 
الصفقات (العقارات المباعة)، 
أظهرت مؤشرات التداول بأن 
أكــثــر الــبــلــديــات نــشــاًطــا خــالل 
شــهــر يــونــيــو لـــعـــدد الــعــقــارات 
بنسبة  الظعاين  بلدية  المباعة 
الــدوحــة  بــلــديــة  تلتها   ،(٪٣٢)
بنسبة (٢٥٪)، ثم بلدية الريان 
أم  بــلــديــة  ثــم   ،(٪١٧) بنسبة 
فــيــمــا   ،(٪٨) بــنــســبــة  صـــــالل 
 ٧) نسبة  الوكرة  بلدية  سجلت 
بنسبة  الــشــمــال  بلدية  ثــم   ،(٪

الــخــور  بــلــديــة  وأخـــيـــراً   ،(٪٥)
والذخيرة بنسبة (٥٪).

 وتـــــــراوح مــتــوســط أســعــار 
ـــقـــدم الـــمـــربـــع لــشــهــر يــونــيــو  ال
فــي   (١٢٨٤-  ٤٤٠) مـــابـــيـــن 
في   (٣٥٣  - و(٢٣٩  الـــدوحـــة، 
في   (٤٧٣  - و(٣٥٤  الـــوكـــرة، 
في   (٤٨٤  - و(٢٨٩  ـــان،  ـــري ال
٤١١) في  أم صــالل، و(٢٩٩ - 
في   (٢٨٨  - و(٢٠٤  الظعاين، 
و(١٣٩-  والـــذخـــيـــرة،  الـــخـــور 
٢٤٩) في الشمال، و(١٢٤) في 

الشيحانية. 
 وكشف حجم الــتــداول عن 
تــســجــيــل أعـــلـــى قــيــمــة عــشــرة 
يونيو،  لشهر  مباعة  عــقــارات 
في  عـــقـــارات  عـــدد (٩)  مــنــهــا 
واحــد  وعــقــار  الــدوحــة،  بلدية 

في بلدية الريان.

حركة الرهونات
وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص حـــجـــم 
مــعــامــالت الـــرهـــونـــات خــالل 
بلغ  فــقــد   ،٢٠٢٠ يــويــنــو  شــهــر 
حــــجــــم مـــــعـــــامـــــالت الــــرهــــن 
 (٥٢) الشهر  خــالل  تمت  الــتــي 
معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 
(٢٫٣٢٧٫٨١٧,٥١٨) مليار ريال. 
أعلى  الــريــان  بلدية  وسجلت 
عــــدد فـــي مـــعـــامـــالت الــرهــن 
ما  أي  مــعــامــلــة،   (٢٢) بــعــدد 
إجمالي  مــن   (٪٤٢٫٣) يــعــادل 
ـــعـــقـــارات الــمــرهــونــة،  عــــدد ال
تــلــتــهــا بــلــديــة الــــدوحــــة بــعــدد 
يــعــادل  مــا  أي  مــعــامــلــة،   (١٤)
عــدد  إجــمــالــي  مــن   ،(٪٢٦٫٩)
بلدية  ثم  المرهونة،  العقارات 
معامالت   (٩) بعدد  الظعاين 
من   (٪١٧٫٣) يــعــادل  مــا  وهــو 

المرهونة  الــعــقــارات  إجــمــالــي 
لـــكـــل مــنــهــمــا، ثــــم بـــلـــديـــة أم 
صالل بعدد (٤) معامالت، أي 
ما يعادل (٧٫٧٪)، من إجمالي 
ـــعـــقـــارات الــمــرهــونــة،  عــــدد ال
ثـــم بــلــديــة الـــوكـــرة بــعــدد (٣) 
مـــعـــامـــالت، وهـــــو مــــا يـــعـــادل 
عـــدد  إجـــمـــالـــي  مــــن   (٪٥٫٨)

العقارات المرهونة.
وفيما يخص قيمة الرهون 
فــقــد جـــــاءت بــلــديــة الـــدوحـــة 
بلغت  بــقــيــمــة  الــمــقــدمــة  فـــي 
مــلــيــار   (١٫٩٦٦٫٢٠٥٫٥٧٢)
ريــال، في حين سجلت بلدية 
الـــــوكـــــرة أدنـــــــى قـــيـــمـــة حــبــث 
مــلــيــون   (٨٫٩٤٤٫٦٢٤) بــلــغــت 
بلديتا  تسجل  لــم  فيما  ريـــال، 
أي  والشمال  والذخيرة  الخور 

عمليات رهن.

وبـــالـــنـــظـــر لـــمـــؤشـــر حــركــة 
عــمــلــيــات الـــرهـــن مـــن خــالل 
دراســــة نــســبــة عـــدد الــعــقــارات 
قيمتها  نسبة  إلـــى  الــمــرهــونــة 
الــمــالــيــة نــجــد أن نــســبــة عــدد 
من  أكبر  المرهونة  العقارات 
الرهن،  معامالت  مبالغ  نسب 
التي  المناطق  كافة  في  وذلك 
شـــهـــدت مـــعـــامـــالت رهــــن ما 
عدا بلدية الدوحة، حيث نجد 
أن مــبــالــغ مــعــامــالت الــرهــن 
إلى  قياساً  أعلى  نسبة  حققت 

معدل عدد عمليات الرهن. 
وبـــتـــتـــبـــع حـــــركـــــة وحـــجـــم 
مــعــامــالت الــرهــن الــتــي تمت 
خـــــالل شـــهـــر يـــونـــيـــو نـــجـــد أن 
بلدية الدوحة سجلت (٦) من 
مرهونة،  عقارات   (١٠) أعلى 
في حين سجلت بلدية الريان 

عدد (٣) عقارات من إجمالي 
العقارات المرهونة، في حين 
عقاراً  الظعاين  بلدية  سجلت 
واحــــــداً. وبــلــغ حجم  مــرهــونــاً 
مــعــامــالت الــرهــن ألعــلــى ١٠ 
القيمة  مـــن   (٪٩٦) عـــقـــارات 
مــعــامــالت  لجميع  اإلجــمــالــيــة 
شهر  خــالل  تمت  التي  الرهن 

يونيو.

منطقة اللؤلؤة والقصار

وفيما يخص حركة التداول 
بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد 
سجلت خالل شهر يونيو ٢٠٢٠ 
ارتـــفـــاعـــاً فـــي حــجــم الـــتـــداول 
وبلغ  مــايــو،  شهر  مــع  مــقــارنــة 
صفقة   (٤٨) الــصــفــقــات  عـــدد 
للوحدات السكنية التي شملتها 
بقيمة  والشراء،  البيع  عمليات 
 (٩٨٫٧٣٢٫٠٠٩) بلغت  إجمالية 

مليون ريال. 
وتـــظـــهـــر بـــيـــانـــات الــــتــــداول 
الـــعـــقـــاري خــــالل شــهــر يــونــيــو 
الــعــقــارات  قـــطـــاع  أن   ،٢٠٢٠
يـــــواصـــــل نـــــمـــــوه الـــمـــضـــطـــرد 
فـــــــي مــــخــــتــــلــــف الـــــمـــــجـــــاالت 
ـــمـــاريـــة والـــتـــجـــاريـــة،  ـــث االســـت
لتستمر بذلك حركة التداوالت 
يشهدها  التي  والنشطة  القوية 
القطاع خالل الفترة األخيرة، 
خــاصــة مـــع صــــدور الــقــوانــيــن 
المتعلقة  الجديدة  والــقــرارات 
والتسجيل  العقارية  بالوساطة 
واالنــتــفــاع،  والتملك  الــعــقــاري 
الجاذبة  القوانين  الجوانب  إلى 
لرأس المال المحلي واألجنبي.

 كــمــا تــؤكــد هــــذه الــبــيــانــات 
قـــوة ومــتــانــة أســـس االقــتــصــاد 
القطري واستمرار نمو القطاع 
الــــعــــقــــاري كــــأحــــد مـــكـــونـــاتـــه 

الرئيسية.

٤٠٣٪ ارتـفــاعاً فــي قيـمـة الـتـداوالت الـعـقـاريـة 
٣٫٨ مليار ريال حجم المعامالت في يونيو الماضي .. وزارة العدل:

ـــــــــــن   ــــــــــة ره ـــــــــــــة و٥٢ مــــــــــعــــــــــامــــــــــل ـــــــــــــاري ـــــــــــــق ٤٥٦ صـــــــــفـــــــــقـــــــــة ع تـــــــــســـــــــجـــــــــيـــــــــل 

ــــاً   ــــاط ــــش ـــــــر ن ـــــــث بــــــلــــــديــــــات الــــــــدوحــــــــة والــــــــــريــــــــــان والــــــظــــــعــــــايــــــن األك

ـــــــعـــــــقـــــــارات يـــــــواصـــــــل نـــــشـــــاطـــــه االســــــتــــــثــــــمــــــاري والـــــتـــــجـــــاري   قــــــطــــــاع ال

الدوحة - [: 

بدأت شركة توتال في أعمال توسعة 
في  الــشــمــســيــة  الــطــاقــة  أبــحــاث  منطقة 
قطر  لمعهد  الخارجي  االختبار  منشأة 
 ،(QEERI) والــطــاقــة  الــبــيــئــة  لــبــحــوث 
ومن  خليفة.  بــن  حمد  لجامعة  الــتــابــع 
التي  البناء  أعمال  تستغرق  أن  المتوقع 
شهرين.  مدة  يونيو  منتصف  في  بدأت 
 ٣٤ االمــتــداد  هــذا  طــاقــة  إجمالي  ويبلغ 
قبل  مــن  تــشــيــيــده  ويــجــري  وات،  كــيــلــو 
فــرع تــوتــال لــلــغــاز والــطــاقــة الــمــتــجــددة 
والتطوير  والبحث  التكنولوجيا  قسم   -

.(T-Lab) في باريس
ويتضمن االمتداد ثالثة أجهزة تتبع، 
ووحــــدات الــقــيــاس الــثــنــائــيــة، وعــواكــس 

باإلضافة  طــاقــة،  ومحسنات  مختلفة 
االستشعار.  أجهزة  من  العديد  إلى 

ــــزات  ــــمــــي وســـــــــوف تــــســــمــــح هــــــــذه ال
الــوقــت  فـــي  األداء  بــمــراقــبــة  الـــجـــديـــدة 
ـــائـــج  ـــت الــــــمــــــحــــــدد، والـــــتـــــحـــــقـــــق مــــــن ن

عبر  عليها  الــحــصــول  تــم  الــتــي  الــنــمــاذج 
أجــهــزة الــمــحــاكــاة. وتــهــدف مــثــل هــذه 
ــــبــــارات الـــخـــارجـــيـــة كـــذلـــك إلـــى  االخــــت
الــمــكــونــات  ومــوثــوقــيــة  األداء  تــحــســيــن 
الــكــهــروضــوئــيــة الـــتـــي تــوفــرهــا شــركــة 

ظروف  في  العمل  على  والقادرة  توتال 
يسهم  ســوف  كــمــا  الــصــحــراوي.  الــمــنــاخ 
الخرسعة  محطة  تطوير  في  االمــتــداد 
منح  تم  والتي  الكهروضوئية،  للطاقة 
جانب  إلــى  توتال  لشركة  تنفيذها  أمــر 

شـــركـــة مـــاروبـــيـــنـــي فــــي وقـــــت ســابــق 
الموقع  هــذا  وســيــكــون  الــعــام.  هــذا  مــن 
لـــلـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة الـــخـــطـــوة األولـــــى 
نــحــو تــحــقــيــق هـــدف اســتــدامــة الــطــاقــة 
الطويل،  المدى  على  بالدولة  الشمسية 

وبــمــا يــنــســجــم مــع أهــــداف رؤيـــة قطر 
.٢٠٣٠ الوطنية 

وتأسس مركز توتال لألبحاث - قطر 
ويــفــخــر   ،٢٠٠٩ عـــام  فـــي   (TRC-Q)
الـــمـــركـــز بـــمـــا يـــقـــوم بــــه مــــن مــشــاريــع 
دعم  على  تعمل  ومبتكرة  رائدة  بحثية 
االقــتــصــاد الــقــائــم عــلــى الــمــعــرفــة. وقــد 
بمرور   ٢٠١٩ عــام  فــي  الــمــركــز  احتفل 
في  واالبتكار  التميز  من  سنوات  عشر 
قطاع  ويمثل  والتطوير.  البحث  مجال 
توتال للغاز والطاقة المتجددة، ومقره 
تحقيق  فــي  الــزاويــة  حجر  فــرنــســا،  فــي 
القيمة  السلسلة  ضمن  توتال  طموحات 
في  التوسع  خــالل  مــن  وذلــك  للكهرباء 
زيــــادة فــعــالــيــة مــصــانــع الــغــاز ومــصــادر 

الطاقة. وكفاءة  المتجددة  الطاقة 

توتال تبدأ في توسعة منطقة أبحاث الطاقة الشمسية



   ترصد نمّوه القوي خالل ٣ سنوات

ــــــــــــــــواردات ــــــــــــــــل ل مـــــــــلـــــــــيـــــــــار  و٦٠٫٢  ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــادرات..  ـــــــــــــــــل ل مـــــــــلـــــــــيـــــــــار   ١٠٫٨

كتب - طوخي دوام:

أظـــهـــرت بـــيـــانـــاُت جــهــاز 
لــــتــــخــــطــــيــــط واإلحـــــــصـــــــاء  ا
لــــتــــبــــادل  ارتــــــفــــــاَع حــــجــــم ا
لــتــجــاري بــيــن دولـــة قــطــر  ا
ــــحــــدة  ــــمــــت ل لــــــــــواليــــــــــات ا وا
األمــريــكــيــة خــالل الــســنــوات 
 ٧١ إلـــى  الــمــاضــيــة  لـــثـــالث  ا

ريال.  مليار 
بلغت  فقد  للبيانات  ووفًقا 
 ١٠٫٨ الــــصــــادرات نــحــو  قــيــمــة 
حجم  بلغ  بينما  ريــال،  مليار 
ــــــــواردات مـــن أمـــريـــكـــا نحو  ال
لــيــســّجــل  ريــــــال  مـــلـــيـــار   ٦٠٫٢
الفائُض التجاري بين البلَدين 

نحو ٤٩٫٢ مليار ريال.

ــــة  ــــي وبـــــحـــــســـــب إحــــصــــائ

[ االقــــــتــــــصــــــاديــــــة  لـــــــــــ

لـــبـــيـــانـــات  ــــــى ا اســـــتـــــنـــــاًدا إل

التخطيط  لــجــهــاز  الــربــعــيــة 

حجم  بــلــغ  فــقــد  واإلحــصــاء 

لــــتــــجــــاري بــيــن  لــــتــــبــــادل ا ا

قـــطـــر وأمـــريـــكـــا فــــي عـــام 

مــلــيــار   ٢٣٫٦ نـــحـــو   ٢٠١٩

مــلــيــار   ٣٫٦١ مــنــهــا  ريـــــال، 

لـــــصـــــادرات، بــيــنــمــا  قــيــمــة ا

لــــــــــــــــــــواردات مـــن  بـــــلـــــغـــــت ا

مـــلـــيـــار   ٢٠ ـــحـــو  ن أمــــريــــكــــا 

الفائض  حجم  وبلغ  ريال، 

نحو  البلدين  بين  التجاري 

ريال. مليار   ١٦٫٣٨

أهم الصادرات

لــبــيــانــات إلــى أن  وتــشــيــر ا

لـــصـــادرات الــقــطــريــة  أهـــّم ا

إلــــــــى أمـــــريـــــكـــــا فــــــي عـــــام 

أســمــده  بــيــن  تــنــّوعــت   ٢٠١٩

نــــيــــتــــروجــــيــــنــــيــــة أزوتـــــيـــــة 

والتي  كيماوية  أو  معدنية 

مليار   ١٫٢٤ قــيــمــتــهــا  بــلــغــت 

ريـــــــال، وألــــومــــنــــيــــوم خـــام 

ريــــال،  مــلــيــار   ١٫٣ بــقــيــمــة 

وهــــيــــدروجــــيــــن وغـــــــازات 

نـــــــــــــــادرة وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 

لـــالفـــلـــزات، وزيــــوت نــفــط  ا
وزيـــــــوت مـــتـــحـــصـــل عــلــيــهــا 

مـــن مــــواد مــعــدنــيــة قــاريــة 

أخرى.  ومواد  خام  غير 

ــــواردات  ل بــيــنــمــا تــمــّثــلــت ا
لــــقــــطــــريــــة مــــــن أمــــريــــكــــا  ا

فـــي عــنــفــات نــفــاثــة بــقــيــمــة 
أجـــزاء  ريـــال،  مــلــيــار   ٢٫٨٧

لـــعـــاديـــة  أُخـــــر لـــلـــطـــائـــرات ا
لـــعـــمـــوديـــة  ا لــــطــــائــــرات  ا أو 

ريــال،  مــلــيــار   ١٫٣٧ بــقــيــمــة 
لــــــــــى مـــــــواد  بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إ

أخرى. متنّوعة 

التجارة حجم 

وبــحــســب بــيــانــات جــهــاز 
لـــتـــخـــطـــيـــط واإلحــــــصــــــاء،  ا

لـــتـــبـــادل  فـــقـــد بـــلـــغ حـــجـــم ا

ـــــي  ـــــتـــــجـــــاري بــــيــــن دولـــــتَ ل ا
لـــواليـــات الــمــتــحــدة  قــطــر وا

األمـــــريـــــكـــــيـــــة خـــــــالل عــــام 

مــلــيــار   ٢٦٫٤ نـــحـــو   ٢٠١٨
ريــــــــــــــــــال، حـــــــيـــــــث بــــلــــغــــت 
ـــة قــطــر إلــى  صــــادرات دول

لــواليــات الــمــتــحــدة حــوالــي  ا

بــيــنــمــا  ـــــال،  ري مـــلـــيـــارات   ٤
تـــــهـــــا مــســتــوى  بـــلـــغـــت واردا
وبــلــغ  ريـــــال،  مـــلـــيـــار   ٢٢٫٤

ــــجــــاري بــيــن  ــــت ل لــــفــــائــــض ا ا

مــلــيــار   ١٨٫٤ نــحــو  لــبــلــَديــن  ا
ريال.

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــرى، 

لـــــتـــــبـــــادل  ســــــّجــــــل حـــــجـــــم ا

لـــبـــلـــَديـــن  ـــيـــن ا لــــتــــجــــاري ب ا
فــي  ــــال  ري مــلــيــار   ٢١ نــحــو 
قــيــم  وبــلــغــت   ،٢٠١٧ عــــام 

لـــواليـــات  لــــصــــادرات إلــــى ا ا

الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة نــحــو 
بــيــنــمــا  ــــــال،  ري مـــلـــيـــار   ٣٫٢
لـــــــــــواردات  بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة ا

لــــقــــطــــريــــة مــــــن أمــــريــــكــــا  ا

ريـــال،  مــلــيــار   ١٧٫٧٩ نــحــو 
لــتــجــاري  لــتــبــادل ا لــيــســجــل ا
قــدره  فــائــًضــا  لــبــلــَديــن  ا بين 

ريال. مليار   ١٤٫٥٨

مميزة عالقات 

ــــبــــط دولــــــــة قــطــر  ــــرت وت
ــــحــــدة  ــــمــــت ل لــــــــــواليــــــــــات ا وا

األمــــــريــــــكــــــيــــــة بـــــعـــــالقـــــات 
اقــــــتــــــصــــــاديــــــة مــــتــــمــــيــــزة، 
 ١٥ ـــــقـــــارب  ي مـــــا  ويـــــوجـــــد 

ـــــــف مــــــواطــــــن أمــــريــــكــــي  أل

فـــي قـــطـــر، مــنــهــم حـــوالـــي 
فــي  يــعــمــلــون  آالف  خــمــســة 
وظـــائـــف تــتــطــلــب كـــفـــاءات 

ومــــهــــارات عـــالـــيـــة، وذلـــك 

الخاص. القطاع  ضمن 
وتــــــــوفــــــــر قــــــطــــــر بـــيـــئـــة 
ــــــــة جـــــــاذبـــــــة  ــــــــصــــــــادي اقــــــــت

تــــقــــدم  إذ  لـــــالســـــتـــــثـــــمـــــار، 

لـــــحـــــوافـــــز  لـــــعـــــديـــــد مـــــــن ا ا
المحلي  االســتــثــمــار  لــجــذب 
واألجـــــــنـــــــبـــــــي فـــــــي جـــمـــيـــع 

لـــقـــطـــاعـــات بـــمـــا فـــي ذلـــك  ا
لــتــفــضــيــلــيــة لــلــغــاز  األســعــار ا
لــــكــــهــــربــــاء، واســــتــــيــــراد  وا

لـــــــــمـــــــــعـــــــــدات  وا اآلالت 

لــــصــــنــــاعــــيــــة  لــــلــــمــــشــــاريــــع ا
جـــمـــركـــيـــة،  رســـــــوم  دون 
لـــضـــريـــبـــيـــة  واإلعـــــــفـــــــاءات ا

محددة  لفترات  للشركات 

للتصدير  وآلــيــات  مــســبــًقــا، 
جـــمـــركـــيـــة،  رســـــــوم  دون 
يـــا األخـــــرى  لـــمـــزا وبـــعـــض ا

لـــضـــرائـــب،  لـــمـــعـــفـــاة مــــن ا ا

وكـــذلـــك تــوفــيــر الــمــنــشــآت 
لــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة  لـــــطـــــبـــــيـــــة وا ا
الــمــتــمــيــزة وأحـــدث مــراكــز 

لــــســــلــــكــــيــــة  ــــــــــصــــــــــاالت ا االت

لالسلكية. ا و
والــواليــات  قطر  وتــربــط 
ـــــــحـــــــدة عـــــــــالقـــــــــاٌت  ـــــــمـــــــت ل ا
النطاق،  واسعة  اقتصادية 

ــــــكــــــا أكــــبــــر  وتــــــــعــــــــّد أمــــــري

مــســتــثــمــر أجــنــبــّي ومــصــدر 
لــقــطــر. وأقــامــت الــواليــات 
الــمــتــحــدة عــالقــات تــجــاريــة 

قـــويـــة مـــع قـــطـــر، وهـــنـــاك 

شــــركــــة   ٦٥٠ مــــــن  أكـــــثـــــر 
السوق  فــي  تعمل  أمريكية 
شركة   ١١٧ بينها  القطري 

بـــمـــلـــكـــيـــة كــــامــــلــــة، وعـــلـــى 

ســبــيــل الــمــثــال تــعــّد أمــريــكــا 

واحــــــــــــــدة مــــــــن مــــــــــــوّردي 
لــــرئــــيــــســــيــــة  ـــــــمـــــــعـــــــدات ا ل ا

لــــغــــاز  ـــنـــفـــط وا ل لـــصـــنـــاعـــة ا

لـــــشـــــركـــــات  فــــــي قـــــطـــــر، وا
ا  دوًر لـــعـــبـــت  األمــــريــــكــــيــــة 

ـــــــــــا فـــــــــــي تــــــطــــــويــــــر  هـــــــــــاًم

لــــــغــــــاز  لـــــنـــــفـــــط وا قــــــطــــــاع ا
ويات. لبتروكيما وا

اقتصادّية عالقات 

وتـــــــشـــــــمـــــــل صــــــــــــــــادرات 

ـــمـــتـــحـــدة إلـــى  ل لـــــواليـــــات ا ا
واآلالت  لـــطـــائـــرات  ا قــطــر 
واألدوات  لـــــمـــــركـــــبـــــات  وا

ـــــطـــــبـــــيـــــة  ل لــــــبــــــصــــــريــــــة وا ا

لــــزراعــــيــــة.  ـــجـــات ا ـــت ـــمـــن ل وا

الــواليــات  واردات  وتــشــمــل 
ــــــحــــــدة مـــــــــن قــــطــــر  ــــــمــــــت ل ا
لـــمـــســـال،  ـــغـــاز الــطــبــيــعــي ا ل ا
واأللـــمـــنـــيـــوم، واألســــمــــدة، 

لكبريت. ا و
لـــــــعـــــــالقـــــــات  وتـــــــمـــــــتـــــــّد ا
لـــــقـــــطـــــريـــــة األمـــــريـــــكـــــيـــــة  ا
عــــــاًمــــــا،   ٤٥ مــــــن  ألكــــــثــــــر 
لــبــلــَديــن عــالقــاٌت  وتــربــط ا
النطاق،  واسعة  اقتصادية 

ــــزهــــا  ــــعــــزي ومـــــــــن أجـــــــــل ت

وتــطــويــرهــا، نــّظــمــت دولــة 

لــــدوحــــة خـــالل  قـــطـــر فـــي ا

أكــتــوبــر الــمــاضــي، مــنــتــدى 

لـــــــقـــــــطـــــــري -  األعـــــــــمـــــــــال ا

خالله  تم  الذي  األمريكي، 

لــتــبــاحــث فــي ســبــل تــعــزيــز  ا

لــمــتــبــادلــة  االســـتـــثـــمـــارات ا

لـــــــتـــــــعـــــــاون  وعـــــــــــالقـــــــــــات ا

واالقتصادي. التجاري 

ـــــّل دولــــــــــة قـــطـــر  ـــــحـــــت وت

ومتقدمة  متميزة  مــكــانــة 

لـــعـــالقـــات  عـــلـــى خـــريـــطـــة ا

األمــــريــــكــــيــــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 

إستراتيجًيا  وشريًكا  حليًفا 

للواليات  مــوثــوًقــا  وصــديــًقــا 

 . لمتحدة ا

وقــــــــــــد شــــــــهــــــــدت هـــــــذه 

ا كـــبـــيـــًرا  لــــعــــالقــــات تــــطــــوًر ا

لــــتــــســــعــــيــــنــــيــــات مـــن  مــــنــــذ ا

ـــمـــاضـــي، خــاصــة  ل لـــقـــرن ا ا

االقتصادية  المجاالت  في 

رية. الستثما وا

العالقات نمّو 
أن  ــــــع  ــــــوّق ــــــمــــــت ل ا ومــــــــــن 

لـــتـــجـــاري  لـــتـــعـــاون ا يـــنـــمـــو ا

بين  لــثــنــائــي  ا واالقــتــصــادي 

لـــواليـــات الــمــتــحــدة  قــطــر وا

بــشــكــل أكــبــر لــلــوصــول إلــى 

آفــاق جــديــدة فــي الــســنــوات 

لــــمــــقــــبــــلــــة، حــــيــــث تـــعـــمـــل  ا

الــدولــتــان عــن كــثــب وبــقــّوة 

العالقات. وتوسيع  لتعميق 

تــقــدر اســتــثــمــارات قــطــر 

لـــمـــتـــحـــدة  لــــــواليــــــات ا فـــــي ا
لـــمـــلـــيـــارات مــن  بـــعـــشـــرات ا
لـــــــــــــــــــــــدوالرات، وتــــشــــمــــل  ا

قــــطــــاعــــات مــــتــــعــــددة مــثــل 

ـــطـــاقـــة،  ل لـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، ا ا
وغيرها. العقارات 

المتحدة  الواليات  وتعّد 
ــــــر شــــريــــك  ســـــــــــــادَس أكــــــب

تــــــجــــــاري لــــــدولــــــة قــــطــــر، 
القطري  السوق  في  وتعمل 

أمـــريـــكـــيـــة،  شــــركــــة   ٦٥٠
بـــرأس  شـــركـــة   ١١٧ مــنــهــا 

مــــــــــال أمـــــــريـــــــكـــــــّي مــــائــــة 
تعمل  شــركــة  و٥٥  بالمائة 

تــحــت مــظــلــة مــركــز قــطــر 
لــبــاقــي شــركــات  ــمــال، وا ــل ل

مشتركة. أموال  برؤوس 

٧١ مليار ريال التبادل التجاري بين قطر وأمريكا 
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بين  ــتــجــارّي  ال الــتــبــادل  حــجــُم  بــلــغ 
ــــــة قـــطـــر والــــــواليــــــات الــمــتــحــدة  دول
ريـــال  ــيــار  مــل  ٢٣٫٦ نــحــو  األمــريــكــيــة 

قيمة  بلغت  حيث   ،٢٠١٩ عــام  خــالل 
ريـــال،  مــلــيــار   ٣٫٦١ نــحــو  الـــصـــادرات 
بــيــنــمــا بــلــغــت الــــــواردات مـــن أمــريــكــا 

حــجــم  وبـــلـــغ  ريـــــال،  مــلــيــار   ٢٠ نــحــو 
نحو  البلَدين  بين  الــتــجــارّي  الــفــائــض 

إجمالي  ويــمــّثــل  ريـــال.  مــلــيــار   ١٦٫٣٨

المتحدة  الواليات  من  قطر  واردات 
إجمالي  مــن   ٪١٩ حــوالــي  األمريكية 

الــمــاضــي،  الـــعـــام  فـــي  قــطــر  واردات 
القطرية  الواردات  إجمالي  بلغ  حيث 
مــلــيــارات   ١٠٦ نــحــو   ٢٠١٩ عـــام  فـــي 

ريال.
حــجــم  أن  ــــى  إل الـــبـــيـــانـــات  وتـــشـــيـــر 

الـــــتـــــجـــــارة بــــيــــن قــــطــــر والــــــواليــــــات 

الـــمـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة خــــالل الـــربـــع 
نــحــو  بـــلـــغ   ،٢٠١٩ عــــام  مـــن  األخـــيـــر 

قيمة  بلغت  حيث  ريــال،  مليار   ٥٫٩٩
نحو  أمريكا  إلى  القطرية  الصادرات 
قيمة  بلغت  بينما  ريــال،  مليار   ٠٫٧٢

٥٫٢٧ مليار ريال، وبلغ  الواردات نحو 
نحو  الــبــلــَديــن  بين  الــتــجــاري  الــفــائــض 

التبادل  حجم  وبلغ  ريــال،  مليار   ٥٫٤

الـــتـــجـــاري بــيــن قــطــر وأمـــريـــكـــا فــي 
نحو  الماضي  العام  من  الثالث  الربع 

قيمة  بلغت  حيث  ريــال،  مليار   ٦٫١٢
ريـــال،  مــلــيــار   ٠٫٩٧ نــحــو  الـــصـــادرات 

 ٥٫١٤ نحو  الواردات  قيمة  بلغت  بينما 
التجاري  الفائض  وبلغ  ريــال،  مليار 
ريــال.  مليار   ٤٫١٧ نحو  البلَدين  بين 

ــبــيــانــات الــربــعــيــة لــجــهــاز  وبــحــســب ال
الــتــخــطــيــط فــقــد بــلــغ حــجــم الــتــبــادل 
الــــتــــجــــاري بــــيــــن قــــطــــر والــــــواليــــــات 

الثاني  الربع  في  األمريكية  المتحدة 
مليار   ٥٫٦٩ نحو  الــمــاضــي  الــعــام  مــن 
الــصــادرات  قمية  بلغت  حيث  ريـــال، 

مــلــيــار   ٠٫٦٢ نــحــو  ــانــي  ــث ال الـــربـــع  فـــي 
ــــواردات  ريــــال، بــيــنــمــا بــلــغــت قــيــمــة ال

وســـّجـــل  ريـــــــال،  مـــلـــيـــار   ٤٫٩٩ نـــحـــو 
نحو  الــبــلــَديــن  بين  الــتــجــاري  الــفــائــض 
٤٫٢٩ مليار ريال، في حين بلغ حجم 

الـــتـــجـــارّي بــيــن قــطــر وأمـــريـــكـــا فــي 
 ٥٫١٧ ٢٠١٩ نحو  الربع األّول من عام 
مــلــيــار ريـــال، وبــلــغ حــجــم الــصــادرات 

حجم  بلغ  بينما  ريال،  مليار   ١٫٣ نحو 
ريال. مليار   ٤٫٤ نحو  الواردات 

أمريكا تستحوذ على ١٩٪ من وارداتنا بـ ٢٠ مليار ريال 
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باقي القطاعاتالعقاراتالخدماتالبنوكالقطـــاع

١١٫٦٪٢٤٫٦٪٣٦٫٦٪٢٧٫٢٪النسبة

نســـــــــــب  الشـــــــــراء
أجانبخليجيون     قطريون     
٪١٩٫٥٨٪٣٫١٢٪٧٧٫٣٠

نســـــــــــب  البيــــــــــع
أجانبخليجيون     قطريون     
٪١٩٫٧٠٪٢٫٥٢٪ ٧٧٫٧٨

%السعرالشركة
١٫٣١٩٫٩٢إزدان

٢٫٠٨٩٫٤٩المستثمرين القطريين
١٫٥١٩٫٤٢بلدنا

٢٫٩٣٨٫٥٢السينما
١٫١٢٧٫٤٥قطر االول

%السعرالشركة
٢٫٨٢٣٫٥٢المناعي

١٫٦٠٢٫٩١البنك الخليجي
٦٫٨١٢٫٤٦ودام

٣٫٩٤١٫٣٨مصرف الريان
QNB١٧٫٧٨١٫٠٠

القيمةالسعرالشركة

١٫٣١٦٥١٩٥٠٥٥إزدان

١٫٥١٣٢٢٥٤٨٦٧بلدنا

٠٫٨١٢٩٩٩٧١٩١قامكو

١٫١٢٢٨٨٤٥٣٢٩قطر االول

٠٫٨٧٢٥٥٤٣١٦١ مزايا

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

٩٫١٨٧٫١٧٩٫٢١١٫٨٩٢٤٫٧٢٠٫٢٧٨٤٠١٣٤٠٫٤١٨٫٦٥٤٥٠٠٫٠٩١٫٦٦٦٫٧٦

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

ارتفاع أسهم ٢٧ شركة

الدوحة – [: 

التذبذب  عليها  غلب  جلسة  في 
ـــورصـــة  ب اخـــتـــتـــمـــت  األداء،  فـــــي 
على  األســبــوع  جلسات  أولــى  قطر 
انـــخـــفـــاض بــضــغــط مـــن عــمــلــيــات 
المستثمرون  نــفــذهــا  أربـــاح  جــنــي 
على أسهم قيادية بالسوق، لينهي 
ـــعـــامـــالت أمـــس  مـــؤشـــر الــــســــوق ت
يعادل  بما   ٪٠٫٢٧ نسبته  بــتــراجــع 
٢٤ نــقــطــة، وأغـــلـــق عــنــد مــســتــوى 
خالل  مــن  وذلــك  نقطة،   ٩١٨٧٫٧

ارتفعت  شــركــة   ٤٧ أســهــم  تـــداول 
بــيــنــمــا  شــــركــــة   ٢٧ أســــهــــم  مـــنـــهـــا 
أخرى  شركة   ١٩ أسهم  تراجعت 
واســتــقــرت أســهــم شــركــة واحـــدة 

السابق. إغالقها  مستوى  عند 
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر 
 ٪٠٫٤٣ بــنــســبــة  اإلســـالمـــي  الـــريـــان 
نقطة،   ٣٧٠٤ مستوى  عند  وأغلق 
بينما انخفض مؤشر قطر لجميع 
إلى  ليصل   ٪٠٫٢٧ بنسبة  األســهــم 
٢٨٧٠ نقطة. وشهدت جلسة أمس 
انخفاض وتيرة التداوالت مقارنة 

بالجلسة السابقة، حيث بلغت قيم 
مــلــيــون   ٥٠٠ نــحــو  أمـــس  ـــتـــداول  ال
مــلــيــون   ٣٤٠ عــلــى  تـــوزعـــت  ريــــال 
 ٨٤٠٣ تــنــفــيــذ  خـــــالل  مــــن  ســـهـــم 
صــفــقــة، مــقــابــل تــــداول نــحــو ٦٥٤ 
الخميس  جلسة  فــي  ريــال  مليون 
 ٣٩٤ على  تــوزعــت  والــتــي  الماضي 
مــلــيــون ســهــم مـــن خــــالل تــنــفــيــذ 

١٠٣٩٠ صفقة. 
الــقــطــاعــات،  أداء  صعيد  وعــلــى 
 ،٪٢٫١ بنحو  العقارات  قطاع  صعد 
بنسبة  االتـــصـــاالت  قــطــاع  وارتــفــع 

الــصــنــاعــة  قــطــاع  وصــعــد   ،٪٠٫٣١
قــطــاع  ارتـــفـــع  كــمــا   ،٪٠٫٧٠ بــنــحــو 
وسجل   ،٪٠٫١٣ بنحو  الــخــدمــات 
 ،٪١٫٨ نــســبــتــه  نــمــو  الــنــقــل  قـــطـــاع 
بنحو  التأمين  قطاع  تراجع  بينما 
إن  اقــتــصــاديــون:  وقـــال   ،.٪٠٫١٢
انـــخـــفـــاض مـــؤشـــر الــــســــوق أمـــس 
العمليات  مــن  مــوجــة  وســـط  جـــاء 
ـــــاح على  الــمــضــاربــة، وجــنــي األرب
يستمر  أن  وتوقعوا  األسهم.  بعض 
أداء مؤشرات البورصة في التباين 

المقبلة. الجلسات  خالل 

٥٠٠ مليون ريال قيمة تداوالت البورصة

الدوحة -[:

بــرنــامــجــاً   ،QNB مــجــمــوعــة  أطــلــقــت 
ــلــعــمــالء مـــن الــجــالــيــة  حـــصـــريـــاً يـــقـــدم ل
الذين  القطريين  وللمواطنين  التونسية 
في  مصرفية  خدمات  بــإجــراء  يرغبون 
مصرفية  حسابات  فتح  إمكانية  تونس 

لدى QNB تونس من قطر.
ــــخــــدمــــة   وتــــــمــــــت إضـــــــافـــــــة هـــــــــذه ال
من  باقة  إلى   المقيمين  غير  للتونسيين 

بالحسابات  المتعلقة  األخــرى  الخدمات 
تركيا  فــي   QNB يقدمها  الــتــي  الــدولــيــة 
ومصر واألردن ولبنان والكويت وعمان 

وفرنسا. المتحدة  والمملكة 
الوصول  للعمالء  الخدمة  هذه  تتيح  و 
حساباتهم  عــلــى  كــامــل  بشكل  واالطــــالع 
بـــنـــقـــرة واحــــــدة مــــن خـــــالل الـــخـــدمـــات 
الــمــصــرفــيــة عــبــر اإلنـــتـــرنـــت والــــجــــوال، 
بين  األمـــوال  تحويل  للعمالء  يمكن  كما 
حــســابــاتــهــم بــكــل ســهــولــة وســـرعـــة  من 

الخاصة  العالمي  الــمــعــّرف  ميزة  خــالل 
بالبنك.

خالل  مــن   QNB مجموعة  وتــتــواجــد 
فــروعــهــا وشــركــاتــهــا الــتــابــعــة والــزمــيــلــة 
قارات،  ثالث  عبر  بلًدا   ٣١ من  أكثر  في 
حــيــث تــقــدم مــجــمــوعــة مـــن الــخــدمــات 
والـــمـــنـــتـــجـــات الــمــصــرفــيــة الـــمـــتـــطـــورة. 
ويعمل لدى المجموعة أكثر من ٢٩,٠٠٠ 
شبكة  مـــع  مـــوقـــع،   ١,١٠٠ فـــي  مـــوظـــف 

صراف آلي تزيد عن ٤,٢٠٠ جهاز.

QNB يطلق خدمة
الحساب الدولي الجديد في تونس

لمضاعفة نقاط عمليات الشراء اإللكترونية

الدوحة - [:

ــــــي اإلســـــالمـــــي  ــــــدول أطـــــلـــــق  ال
ببطاقات  الخاص  الصيف  عرض 
االئـــتـــمـــان الـــــصـــــادرة عــــن الــبــنــك 
نقاط  اكتساب  إمكانية  تتيح  التي 
مــضــاعــفــة عــنــد أي عــمــلــيــة شــراء 

إلكترونية.
ـــمـــوجـــب الــــعــــرض فـــــإن أي  وب
عــمــيــل مـــن عــمــالء الــبــنــك يحمل 
بطاقة ائتمان صادرة عن الدولي 
سداد  بخطة  ومشترك  اإلسالمي 
خــالل  بـــاالشـــتـــراك  يـــقـــوم  أو   ٪٥
فــتــرة الـــعـــرض مــؤهــل الكــتــســاب 
عملية  أي  عــنــد  مــضــاعــفــة  نــقــاط 

شراء عبر اإلنترنت. 
من  اإلسالمي  الدولي  ويهدف 
تعزيز  إلـــى  الــعــرض  هـــذا  إطــــالق 
خصوصاً  اإللكتروني  الدفع  ثقافة 
تعتبر  حــيــث  الــفــتــرة  هـــذه  خـــالل 
الــقــنــوات الــبــديــلــة الــوســيــلــة األكــثــر 
أمـــــانـــــاً بــحــســب جــمــيــع الــجــهــات 

الصحية  النصائح  بإسداء  المخولة 
والمصرفية.

وإضافة إلى عمالء البنك الذين 
صادرة  ائتمان   بطاقات  يحملون 
عن الدولي اإلسالمي ومشتركين 
يــقــومــون  أو   ٪٥ ســــــداد  بــخــطــة 
العرض،  فترة  خــالل  باالشتراك 
فإن العمالء الذين يطلبون بطاقة 
ائــــتــــمــــان جـــــديـــــدة، ويـــشـــتـــركـــون 
مؤهلون  هــم   ٪٥ الــســداد  بخطة 

مضاعفة  نــقــاط  الكــتــســاب  أيــضــا 
يقومون  التي  الشراء  عمليات  عن 
بــهــا عــبــر اإلنـــتـــرنـــت خــــالل فــتــرة 

العرض.
ومــن أجــل إتــاحــة أطـــول فترة 
لالستفادة  الــعــمــالء  أمـــام  ممكنة 
مــن الــعــرض ،فــقــد أعــلــن الــدولــي 
اإلســــالمــــي بـــــأن فـــتـــرة الـــعـــرض 
تستمر من ٥ يوليو الجاري وحتى 
جــمــيــع  ويـــشـــمـــل  أغـــســـطـــس،   ٢٧

وجاهة  االئتمان،  بطاقات  فئات 
وبالتينيوم. وضيافة 

وتـــتـــمـــيـــز مـــعـــامـــالت الــــدولــــي 
اإلســــــــالمــــــــي عـــــبـــــر الــــبــــطــــاقــــات 
األمــان  معايير  بأعلى  االئتمانية 
الــمــعــتــمــدة عــالــمــيــاً، وعــلــيــه فقد 
تـــمـــت إضــــافــــة مـــيـــزة مــضــاعــفــة 
إلى  الــعــرض  فــتــرة  خــالل  النقاط 
أهم  من  بات  الــذي  األمــان  عامل 
العمالء  بــهــا  يهتم  الــتــي  المعايير 

عند طلبهم لبطاقات ائتمانية.
اإلســـالمـــي  الــــدولــــي  أن  يـــذكـــر 
الخامسة  للسنة  و  مــؤخــراً  حصل 
على التوالي على أعلى شهادة في 
البطاقات  بــيــانــات  حماية  مــجــال 
والتي   ،(PCI-DSS) المصرفية 
للمؤسسات   SISA شركة تمنحها 
تحقيق  في  تفوقت  التي  والبنوك 
المعايير األمنية في هذا المجال، 
حــيــث يــكــتــســب حـــصـــول الـــدولـــي 
اإلســــالمــــي عـــلـــى هـــــذه الـــشـــهـــادة 
اعتماد  زيـــادة  مــع  كــبــيــرة  أهــمــيــة 
الــعــمــالء عــلــى الـــمـــدفـــوعـــات عبر 

المصرفية. البطاقات 
الدولي  عمالء  جميع  وبإمكان 
اإلســـالمـــي الــحــالــيــيــن أو الــعــمــالء 
الـــــجـــــدد طــــلــــب إصـــــــــدار بـــطـــاقـــة 
ســواء  ويــســر،  سهولة  بكل  ائتمان 
ــقــنــوات الــبــديــلــة لــلــبــنــك أو  عــبــر ال
الدولي  فــروع  من  أي  زيــارة  عبر 
مختلف  في  المنتشرة  اإلســالمــي 

مناطق دولة قطر.

الدولي اإلسالمي يطلق عرًضا للبطاقات االئتمانية
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كتب- أكرم الكراد:

ســــجــــلــــت مـــــــوانـــــــي قـــطـــر 
٥٪ في أحجام  بنحو  ارتفاعاً 
المناولة  النمطية  الحاويات 
خـــالل شــهــر يــونــيــو مــقــارنــة 
بــــشــــهــــر مــــــايــــــو الـــــمـــــاضـــــي، 
إضــافــة إلــى تــحــقــيــق ارتــفــاع 
بــشــهــر  مــقــارنــة   ٪١٠ بـــواقـــع 
حيث  الماضي،  العام  يونيو 
 ١١٦٫٢٥٦ الشركة  استقبلت 
الشهر  نــمــطــيــة  حــاويــة  ألــف 
 ١١٠٫٨٧٤ مــقــابــل  الــمــاضــي 
ألــــــف حــــاويــــة خــــــالل شــهــر 
ــــــو الـــــــســـــــابـــــــق، وذلـــــــك  مــــــاي
ـــشـــركـــة  لــــبــــيــــانــــات ال وفـــــقـــــاً 

حـــول عــمــلــيــاتــهــا الــتــشــغــيــلــيــة 
خـــالل شــهــري يــونــيــو ومــايــو 

لماضيين. ا
البضائع  قــطــاع  شهد  كما 
 ٪٤٫٦٩ بـــواقـــع   ً نـــمـــوا الــعــامــة 
حيث  الخاص،  للمسح   ً وفقا
بمناولة  قطر  مواني  قامت 
خــالل  طـــن  ألــــف   ١٦١٫٥٥٣

ألف   ١٥٤٫٣١٤ مقابل  يونيو 
الماضي،  مارس  خالل  طن 
 ٪٢٤٥ تــحــقــيــق  عـــن  فـــضـــًال 
العامة  البضائع  أحجام  في 
يونيو  شهر  خــالل  الــمــنــاولــة 
الــمــاضــي، مــقــارنــة بــالــشــهــر 

الماضي. العام  من  نفسه 
وقـــــدمـــــت مـــــوانـــــي قــطــر 

ـــــهـــــا الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة  خـــــدمـــــات
سفينة   ٢٣٨ لــــ والــلــوجــســتــيــة 
ـــــة خــــــــالل يــــونــــيــــو،  ـــــجـــــاري ت
 ١٩٫٨١٢ بــمــنــاولــة  وقـــامـــت 
الـــمـــاشـــيـــة،  مــــن  رأس  ألــــف 
مــن  طـــــن  ألــــــف  و٢١٫٦٣٣ 
مـــــواد الـــبـــنـــاء واإلنــــشــــاءات، 
بلغت  بسيط  بارتفاع  وذلك 

مـــقـــارنـــة   ،٪٠٫٥٢ نـــســـبـــتـــه 
السابق. بالشهر 

بــــيــــنــــمــــا حــــــافــــــظ قــــطــــاع 
الـــســـيـــارات والـــمـــعـــدات عــلــى 
نــســب مــتــقــاربــة مــن أحــجــام 
الـــــمـــــنـــــاولـــــة، واســــتــــطــــاعــــت 
مـــوانـــي قـــطـــر مـــن مــنــاولــة 
يــونــيــو  خــــالل  وحــــدة   ٣٢٥٦

الــمــاضــي، وبــالــمــقــارنــة مــع 
 ،٢٠١٩ الــــعــــام  مــــن  يـــونـــيـــو 
واردات  فـــي   ً ارتـــفـــاعـــا نــجــد 
هـــــــذا الــــقــــطــــاع تــــصــــل إلــــى 
محطة  تستقبل  حيث   ،٪٧٥
ســـفـــن الــــدحــــرجــــة بــمــيــنــاء 
حــــمــــد الـــــســـــيـــــارات بــــقــــدرة 
ســــيــــارة   ٥٠٠,٠٠٠ تــــبــــلــــغ 

 ١٫٧ ســنــويــاً، ومــا يــصــل إلــى 
ً مــن  مــــلــــيــــون طـــــن ســــنــــويــــا
الــبــضــائــع الــعــامــة، مـــا يــلــبــي 
االحــــتــــيــــاجــــات الـــمـــتـــزايـــدة 

والتصدير. لالستيراد 
وقـــد بــــدأت مـــوانـــي قــطــر 
بــــــــدأت بــــجــــنــــي مـــكـــاســـبـــهـــا 
االقــــتــــصــــاديــــة مـــنـــذ إطــــالق 

أعـــمـــال مــيــنــاء حــمــد ضــمــن 
مــنــظــومــة مـــوانـــئ الـــدولـــة، 
ـــهـــا قــــــــــادرة عـــلـــى  مــــــا جـــعـــل
ـــال مـــخـــتـــلـــف أنــــــواع  ـــقـــب اســـت
الــــســــفــــن والــــبــــضــــائــــع، إلــــى 
خالل  إطالقه  تم  ما  جانب 
فــتــرة قــصــيــرة مــن خــطــوط 
مــالحــيــة عــالــمــيــة مــبــاشــرة 
وغـــــيـــــر مـــــبـــــاشـــــرة تــــربــــط 
مـــوانـــئ قــطــر بــالــعــديــد مــن 
ــتــي  ــمــيــة، وال ــعــال الـــمـــوانـــئ ال
ســـــاهـــــمـــــت بـــــشـــــكـــــل كـــبـــيـــر 
فـــي تــوفــيــر حـــلـــول ســريــعــة 
ومــــضــــمــــونــــة لـــلـــمـــصـــدريـــن 
والــــمــــورديــــن مـــن مــخــتــلــف 

العالم. أنحاء 

منــاولــة ١١٦٫٢ ألــف حـاويــة خـالل يـونـيــو 
سجلت نمواً ٥٪ .. مواني قطر:

ـــــــشـــــــركـــــــة  ال خــــــــــــدمــــــــــــات  مــــــــــــن  اســـــــــــتـــــــــــفـــــــــــادت  ـــــــــة  ـــــــــاري ـــــــــج ت ــــــة  ــــــن ــــــي ــــــف س  ٢٣٨

٪٤٫٧ بــــــــارتــــــــفــــــــاع  بــــــضــــــائــــــع  طـــــــــن  ــــــــــــف  أل  ١٦١٫٥ مـــــــنـــــــاولـــــــة 

٪٠٫٥٢ ـــــمـــــو  ـــــن ب وإنـــــــــــــشـــــــــــــاءات  ـــــــاء  ـــــــن ب مــــــــــــــواد  طـــــــــن  ـــــــــــف  أل  ٢١٫٦

ــــة مــــاشــــي رأس  ألـــــــــــف  و١٩٫٨  ـــــــــدات  ـــــــــع وم ـــــــــارات  ـــــــــي س وحـــــــــــــدة   ٣٢٥٦

خالل فيديو جديد عبر منصات [

د. الهور يحذر من الترشيد السلبي في وقت األزمات 

د. عبد الرحيم الهور

الدوحة - [:

الخبير  الــهــور  الــرحــيــم  عــبــد  د.  حــذر   
االقـــتـــصـــادي خــــالل فــيــديــو جـــديـــد عــبــر 
 .. السلبي  الترشيد  من   ] منصات 
يظهر  جــديــد  مصطلح  أنـــه  إلـــى  مــشــيــراً 
الهور  د.  واستعرض  األزمــات.  وقت  في 
وأسبابه  وأنــواعــه  العام  بشكله  الترشيد 
والــنــتــائــج الــمــتــرتــبــة عــلــيــه. وأضــــاف إنــه 
فـــي وقــــت األزمـــــــات االقـــتـــصـــاديـــة ومــا 
بــعــدهــا تــتــرتــب عــلــيــهــا آثــــار مــالــيــة على 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات والــمــســتــويــات، لــذا 

إلــى  الــجــمــيــع  يــلــجــأ  أن  الـــمـــرجـــح  فــمــن 
على  الــهــور  د.  وشـــدد  الــتــرشــيــد.  عملية 
من  بكثير  واالعتبار  االهتمام  ضــرورة 
الـــمـــحـــاذيـــر فـــي هــــذا الـــجـــانـــب، حــتــى ال 
يضر  سلبي  ترشيد  إلى  الترشيد  يتحول 
بــالــمــنــشــأة. وأوضــــح أنـــه مــن أهـــم هــذه 
على  المحافظة  الصدد  هذا  في  المعايير 
ســالســة اإلنـــتـــاج الــخــدمــي أو الــصــنــاعــي 
ومـــتـــطـــلـــبـــات ذلـــــك اإلنـــــتـــــاج مــــن مــــواد 
بشرية،  ومـــوارد  أولــيــة  ومــواد  ومــعــدات 
وذلـــــك لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى الــــجــــودة مــن 
سبيل  على  أنه  إلى  وأشار  الموارد.  كافة 

الــمــثــال فـــإن الــتــوفــيــر فـــي أســـعـــار مـــواد 
أقل  مواد  إلى  بالتحول  اإلنتاج  مدخالت 
والــقــدرة  الــمــنــتــج  بسمعة  سيضر  جـــودة 
الــتــنــافــســيــة وبــالــتــالــي عــلــى اإليــــــرادات، 
فيه  تــعــمــل  أن  يــجــب  الــــذي  الـــوقـــت  فـــي 
أكد  كما  إيــراداتــهــا.  زيـــادة  على  الــشــركــة 
عــلــى أهــمــيــة تــقــلــيــل واســـتـــبـــدال الــقــوى 
إلى  الــشــركــة  تتعرض  ال  وحــتــى  العاملة 
الموجودة  والــخــبــرات  الــمــهــارات  فــقــدان 
السابق  االســتــثــمــار  خــســارة  إلـــى  وكــذلــك 
للموظفين  والخبرة  والتطوير  بالتدريب 
ضرراً  سينعكس  ما  األكفاء،  الموجودين 

المبيعات  وبــالــتــالــي  ــتــاج  اإلن عجلة  عــلــى 
هذا  أن  إلى  مشيراً  واألرباح.  واإليرادات 
مـــا يــطــلــق عــلــيــه الــتــرشــيــد الــســلــبــي وهــو 
ضرر  عنها  يصدر  التي  التكاليف  تقليل 
لهذه  الحل  وأضــاف:  والــربــح.  األداء  في 
تــوازنــات  إيــجــاد  خــالل  مــن  هــو  المعضلة 
زيــادة  عن  أوال  البحث  من  تبدأ  جديدة 
لزيادة  وطــرق  أساليب  بعدة  المبيعات 
اإليــــــرادات والــتــنــوع بــالــخــدمــات. وقـــال 
وتقليل  الــتــرشــيــد  نــاحــيــة  مــن  الــهــور:  د. 
ــيــهــا بــشــكــل  الــتــكــالــيــف فــيــجــب الــنــظــر إل
شـــمـــولـــي عـــلـــى كـــافـــة مــــصــــادر الــتــكــلــفــة 

والمصاريف  والسكنات  اإليــجــارات  مــن 
الــعــلــيــا  اإلدارات  ومـــكـــافـــآت  اإلداريـــــــــة 
ـــســـفـــر والـــتـــأثـــيـــث  وتـــكـــالـــيـــف الـــنـــقـــل وال
والــمــكــاتــب ومــــن ثـــم نـــعـــود أخـــيـــراً إلــى 
أن  باعتبار  أخــيــرة،  كخطوة  الموظفين 
الــمــوظــف هــو وحـــدة اإلنــتــاج األســاســيــة، 
كما يتم التعامل مع الوظائف على أساس 
اإلنتاج  في  والمشاركة  المضافة  القيمة 
المستحقات  في  التخفيض  بين  الكمي، 
دون  العمل  سير  يضمن  لما  واالستغناء، 
ــتــأثــيــر عــلــى كـــفـــاءة الــتــشــغــيــل وجــــودة  ال

لمشاهدة الحلقة إضغط هنا اإلنتاج. ا

باريس ـ أ ف ب:

 انـــتـــعـــشـــت أســــعــــار الـــخـــام 
المنخفضة  المستويات  بعد 
بدايات  في  تسجيلها  تم  التي 
كورونا  فيروس  تفشي  أزمة 
المسؤولين  أن  إال  المستجد، 
النفط  وخــبــراء  التنفيذيين 
الطلب  كان  إذا  ما  يتساءلون 
تــجــاوز نــقــطــة الـــالعـــودة في 
تــراجــعــه. وتــراجــعــت أســعــار 

إغالق  موجة  أول  في  الخام 
كورونا  فــيــروس  عــن  ناجمة 
الـــمـــســـتـــجـــد والـــــتـــــي شـــهـــدت 
اآلجلة  العقود  أسعار  تهاوي 
نتيجة  الصفر،  دون  ما  إلــى 
مع  العالمي  الطلب  انخفاض 
توّقف حركة الطيران وحتى 
جــّراء  بالسيارات  بــراً  التنّقل 
اإلغـــــالق. وتـــوّقـــعـــت الــوكــالــة 
يتراجع  بأن  للطاقة  الدولية 
الــــمــــعــــدل الــــيــــومــــي لــلــطــلــب 

عـــلـــى الـــنـــفـــط بــنــحــو ثــمــانــيــة 
مــاليــيــن بــرمــيــل فـــي الــيــوم، 
ـــراجـــع بــنــحــو ثــمــانــيــة  وهــــو ت
السابق.  العام  عن  المئة  في 
انتعاشا  الوكالة  تتوّقع  وبينما 
بــــــــ٥,٧ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل فــي 
أنها  إال  المقبل،  العام  اليوم 
اإلجمالي  الطلب  بــأن  تتوقع 
ســيــكــون أقــل مــن ذاك الــذي 
نظراً   ٢٠١٩ في  تسجيله  تم 
قطاع  في  الضبابية  لتواصل 

يتساءل  األثناء،  في  الطيران. 
الطلب  كان  إن  بشأن  البعض 
.٢٠١٩ مستويات  إلى  سيعود 

التنفيذي  الــرئــيــس  وقـــال   
لــشــركــة بــريــتــيــش بــتــرولــيــوم 
(بـــي بـــي) بـــرنـــارد لــونــي في 
أنــنــا  أعــتــقــد  ال  مـــايـــو:  شــهــر 
األمور.  ستكون  كيف  نعرف 
وكــان  تــأكــيــد.  بكل  أعــرف  ال 
ذروة  فـــي  كوفيد-١٩  وبــــاء 
تعليق  وســط  حينها  انتشاره 

مـــعـــظـــم رحـــــــالت الـــطـــيـــران 
ــيــنــمــا تــوقــفــت  فــــي الـــعـــالـــم ب
حــــركــــة الــــســــيــــر مـــــع إغـــــالق 
الـــمـــتـــاجـــر غـــيـــر األســـاســـيـــة 
والــمــطــاعــم فـــي حــيــن عــمــل 
الموظفين  من  األكبر  القسم 
مـــن مــنــازلــهــم. وقــــال لــونــي 
ــــشــــال  ــــان ــــن لــــصــــحــــيــــفــــة «فــــاي
تــايــمــز» «هـــل وصـــل الــعــالــم 
يمكنني  ال  النفط؟  ذروة  إلى 
اســـتـــبـــعـــاد ذلــــــك». ولــطــالــمــا 

الــنــفــط»  «ذروة  مــبــدأ  أثــــار 
تــكــّهــنــات عــــدة. وتـــرّكـــز فــي 
اإلنـــتـــاج  ذروة  عــلــى  الـــغـــالـــب 
مــع تــوّقــع الــخــبــراء بــأن تصل 
ـــويـــات  ـــــــى مـــســـت األســــــعــــــار إل
ــــفــــاد الـــنـــفـــط  قــــصــــوى مـــــع ن
ـــخـــراج. لــكــن  ـــالســـت الـــقـــابـــل ل
راج  األخــــيــــرة،  األشـــهـــر  فـــي 
بــعــدمــا  الــطــلــب  ذروة  مـــبـــدأ 
كورونا  فيروس  تفشي  شّكل 
على  للطلب  ضربة  المستجد 

تلته  النقل  قطاع  في  الوقود 
ناجمة  أخرى  قاضية  ضربة 
عـــن االنـــتـــقـــال إلــــى مـــصـــادر 

للبيئة. الصديقة  الوقود 
وأفـــــادت شــركــة «رويــــال 
الفائت  األســبــوع  شــل»  داتــش 
بقيمة  أصــوال  ستشطب  أنها 
تصل إلى ٢٢ مليار دوالر في 
لقيمة  تقييمها  إعـــادة  إطــار 
نــشــاطــهــا الــتــجــاري فــي ضــوء 
والــشــهــر  كوفيد-١٩.  أزمــــة 

منافستها  خفضت  الماضي، 
قيمة  بتروليوم»  «بريتيش 
دوالر.  مليار  بـ١٧,٥  أصولها 
وأفــــــاد أنـــغـــس رودجــــــر مــن 
مــــاكــــنــــزي»  «وود  شــــركــــة 
االســـتـــشـــاريـــة الــمــتــخــصــصــة 
«هذه  أن  الطاقة  مجال  في 
الــعــمــلــيــة ســتــتــواصــل ونــتــوقــع 
حـــصـــول الــمــزيــد مـــن أوجـــه 
الــضــعــف الــكــبــيــرة فــي أنــحــاء 

القطاع».

قـطـاع النـفـط يواجـه احتـمـال تراجـع الطـلــب 
نظراً لتواصل الضبابية في قطاع الطيران 

https://bit.ly/38ujF3R
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٧٧   

في ظل تزايد سوء المؤشرات

سول ـ د ب ا : 

قــالــت هــيــئــة بــحــثــيــة امــس 
ينكمش  أن  المتوقع  مــن  إنــه 
هذا  الجنوبية  كــوريــا  اقتصاد 
عقد،  مــنــذ  مـــرة  ألول  الــعــام 
ربما  أنــه  إلــى  أشـــارت  ولكنها 
يـــنـــمـــو، وفـــقـــا لـــمـــدى ســرعــة 
وفــعــالــيــة تــطــبــيــق الــحــكــومــة 
باالنفاق  المتعلقة  لإلجراءات 
على  السيطرة  سرعة  ومــدى 
فيروس كورونا.ونقلت وكالة 
يــونــهــاب الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
لــألنــبــاء عــن مــعــهــد هــيــونــداي 
البحثي القول : في ظل تزايد 
االقتصادية   الــمــؤشــرات  ســوء 
وبــلــوغــهــا مــســتــويــات األزمــــة 
الـــمـــالـــيـــة اآلســــيــــويــــة، عــنــدمــا 
تعتبر  البالد،  اقتصاد  انكمش 
االقتصاد  انــكــمــاش  احتمالية 
هذا العام قوية للغاية .وأوضح 
التجزئة  مبيعات  أن  التقرير 

في أكبر رابع اقتصاد في آسيا 
مقارنة  نسبيا،  قوية  مــازالــت 
بـــالـــدول األخـــــرى، حــيــث أن  
ســــــول لــــم تـــطـــبـــق إجــــــــراءات 
إغالق اقتصادية   قوية للغاية 

بـــحـــيـــث تــــوقــــف االســـتـــهـــالك  
ولـــكـــنـــهـــا اتـــــخـــــذت خـــطـــوات 
واالنــفــاق.وقــال  الــدخــل  لدعم 
الــمــعــهــد  : مــع ذلـــك، تتراجع 
مثل  االقتصادية،  المؤشرات 

والصادرات،  الصناعي  االنتاج 
لــــمــــســــتــــويــــات تــــقــــتــــرب مــن 
أو  المالية  األزمـــة  مستويات 
أقل منها .وقد بدأت صادرات 
التباطؤ  فــي  الجنوبية  كــوريــا 

بعد فترة قصيرة من تسجيل 
أول حاالت االصابة بفيروس 
كورونا في ٢٠ يناير الماضي، 
٢ر٠٪  بنسبة  تــراجــعــت  حيت 
ـــمـــاضـــي بــعــد  فـــــي  مـــــــارس ال
٥ر٤٪  بــنــســبــة  انــخــفــضــت  أن 
فــي فــبــرايــر الــمــاضــي ، وبعد 
ذلــــك، انــخــفــضــت الـــصـــادرات 
أبـــريـــل  فــــي  ٣ر٢٤٪  بــنــســبــة 
تفشي  بدأ  أن  عقب  الماضي، 
فيروس كورونا يشتد في بالد 
أخرى، مما اضطرها لفرض 
إجــــراءات االغــالق.وتــراجــعــت 
٧ر٢٣٪  بــنــســبــة  ـــــصـــــادرات  ال
٩ر١٠٪  وبــنــســبــة  مـــايـــو  فــــي  
فـــي  يــونــيــو الــمــاضــيــيــن.وجــاء 
فـــي تــقــريــر الــمــعــهــد : ربــمــا 
يتأخر تعافي االنتاج الصناعي 
االنخفاض  بسبب  واالستثمار 
المستدام في الصادرات عقب 
جديدة  إصــابــة  حــاالت  ظهور 

بفيروس كورونا .

توقعات بانكماش االقتصاد الكوري

برلين ـ د ب أ:

 صرح وزير االقتصاد األلماني بيتر 
أن  الممكن  من  أنه  يرى  بأنه  ألتماير 
ظل  في  االقتصادي  االنكماش  ينتهي 
وباء كورونا في فصل الخريف. وقال 
زونــتــاج»  أم  «بيلد  لصحيفة  ألتماير 
األلـــمـــانـــيـــة األســـبـــوعـــيـــة فــــي عـــددهـــا 
من  أننا  متأكد  أمــس: «إنــنــي  الــصــادر 

اقتصادنا  انكماش  نوقف  أن  الممكن 
االقتصاد  وأن  الصيفية،  العطلة  بعد 
من  اعتباراً  نموه  سيعاود  ألمانيا  في 
أكــتــوبــر بحد أقــصــى». وأشـــار الــوزيــر 
األلماني  االقــتــصــاد  أن  إلــى  االتــحــادي 
سوف ينكمش بنسبة ٦ بالمئة في عام 
تزيد  بنسبة  نمواً  يتوقع  أنه  إال   ،٢٠٢٠
وبالنظر   .٢٠٢١ لــعــام  بالمئة   ٥ على 
إلى تطور سوق العمل، أعرب ألتماير 

حدوث  يتوقع  إنــه  وقــال  تفاؤله،  عن 
الــقــادم،  نوفمبر  مــن  اعــتــبــاراً  تحسن 
نستمر  ســــوف  أنـــنـــا  أتـــوقـــع  وأوضــــــح: 
العاطلين  أعــــداد  ذروة  مــعــايــشــة  فــي 
بــســبــب كـــورونـــا فـــي هـــذا الـــعـــام حتى 
شــهــر أكــتــوبــر تــقــريــبــاً، الفــتــاً إلـــى أنــه 
مستوى  تحقيق  إلـــى  لــلــعــودة  يــهــدف 
ــبــالد  ــتــوظــيــف الـــــذي كـــانـــت عــلــيــه ال ال
قبل أزمــة كــورونــا، حتى عــام ٢٠٢٢ . 

توقع  األلماني  معهد «إيفو»  أن  يذكر 
مؤخراً انتعاشاً قوياً لالقتصاد األلماني 
بعد  الجاري  العام  من  الثاني  للنصف 
انتهاء الركود الناتج عن أزمة كورونا. 
تراجع  إيــفــو  بمعهد  الــبــاحــثــون  وتــوقــع 
عام  بشكل  األلماني  االقتصادي  األداء 
مقارنة  بالمئة  ٧ر٦  بنسبة   ٢٠٢٠ في 
بعام  ٢٠١٩. وتوقع المعهد نمواً بنسبة 

٤ر٦ بالمئة لعام ٢٠٢١.  

نهـايــة االنكمــاش االقتــصادي فـي الخــريــف  

إسطنبول - قنا:

طيب  رجــب  الــتــركــي  الــرئــيــس  أعــلــن 
ستفتتح  بـــالده  أن  أمـــس،  أردوغــــان، 
الشمسية  لــأللــواح  مــحــلــي  مــصــنــع  أول 
الــمــتــكــامــلــة خـــالل أغــســطــس الــمــقــبــل، 
ً بــانــعــكــاس بــيــئــة الــثــقــة إيــجــابــيــاً  مــنــوهــا
عــلــى اســتــثــمــارات الــطــاقــة فــي تــركــيــا. 
ــتــركــي فـــي كــلــمــة  وأوضــــح الــرئــيــس ال
إسطنبول  من  مشاركته  خالل  ألقاها 
في  كــونــفــرانــس،  الــفــيــديــو  تــقــنــيــة  عــبــر 
مــــراســــم تـــشـــغـــيـــل مـــحـــطـــات لــتــولــيــد 
«أوردو»  بوالية  الكهرومائية  الطاقة 
إنتاج  رفعت  تركيا  أن  البالد،  شمالي 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة عــبــر الــمــصــادر 
بالمائة   ٦٦ إلــى  والمتجددة  المحلية 
ـــاج خــــالل الــشــهــور  ـــت مـــن إجـــمـــالـــي اإلن

الحالي. العام  من  األولى  الخمسة 
المرتبة  في  حلت  تركيا  بأن  وأفاد 
الطاقة  إنتاج  بمجال   ً أوروبــيــا الثانية 
الــكــهــربــائــيــة مـــن مـــصـــادر مــتــجــددة 
عـــزم بـــالده   ً الـــعـــام الـــمـــاضـــي، مـــؤكـــدا
عبر   ٢٠٢٣ عــام  أهــداف  تحقيق  على 

استثماراتها. مواصلة 
ــــى الـــصـــعـــيـــد الــــســــيــــاســــي قــــال  وعــــل
بـــالده «أحــبــطــت  إن  الــتــركــي  الــرئــيــس 
كـــافـــة الـــمـــكـــايـــد والـــــمـــــؤامـــــرات الــتــي 
تــحــاك ضــدهــا فــي شــرق الــمــتــوســط». 
كــمــا انــتــقــد خـــالل تــصــريــحــاتــه مــوقــف 
االتـــحـــاد األوروبـــــي مــن تــركــيــا بــشــأن 
«نــــوايــــا  أن   ً مـــضـــيـــفـــا الــــســــفــــر،  قــــيــــود 
من  للعيان  واضحة  األوروبي  االتحاد 
من  تعاني  التي  الــدول  تفضيل  خــالل 

تركيا». على  الشفافية  غياب 

مسقط  ـ قنا:

اتفاقية  أمس  عمان  سلطنة  وقعت   
بـــتـــرولـــيـــة جــــديــــدة مــــع شـــركـــة تــيــثــيــز 
رقم  االمتياز  لـمنطقة  السويدية  أويل 
الجانب  عــن  نيابة  االتــفــاقــيــة  وقــع   .٥٨
وزير  الرمحي  محمد  الدكتور  العماني 
الــنــفــط والــــغــــاز، ومــــن جـــانـــب شــركــة 
نائب  اللواتي،  حسين  السيد  أويل  تيثيز 
على  االتفاقية  وتنص  الشركة.  رئيس 
االتفاقية  فــتــرة  خــالل  الــشــركــة  الــتــزام 

للمنطقة  الزلزالية  المسوحات  بتنفيذ 
كــيــلــومــتــراً   ٤٥٥٧ مــســاحــتــهــا  والـــبـــالـــغ 
الدراسات  من  العديد  وإجــراء  مربعاً، 
وحفر  والــجــيــوفــيــزيــائــيــة  الــجــيــولــوجــيــة 

االستكشافية. اآلبار  من  عدد 
والــــغــــاز  ـــنـــفـــط  ال وزارة  وأعـــــربـــــت 
جهود  تكلل  أن  في  أملها  عن  العمانية 
حقول  اكــتــشــاف  فــي  بــالــنــجــاح  الــشــركــة 
بــتــرولــيــة جـــديـــدة تــســاهــم فـــي زيــــادة 
االحــتــيــاطــي الــبــتــرولــي ورفـــع مــعــدالت 

السلطنة. في  اإلنتاج 

أردوغان: افتتاح أول مصنع محلي 
لأللواح الشمسية خالل أغسطس

عمان توقع اتفاقية
مع شركة نفط سويدية 

بعد فضيحة وايركارد   

برلين ـ د ب أ:

أعــــــلــــــن وزيـــــــــــر الــــمــــالــــيــــة 
شــولــتــس،  أوالف  األلـــمـــانـــي، 
إعادة هيكلة الهيئة االتحادية 
بعد  (بافين)  المالية  للرقابة 
فــضــيــحــة شـــركـــة وايــــركــــارد 
مقابلة  وفي  الدفع.  لخدمات 
مـــع صــحــيــفــة «فــرانــكــفــورتــر 
ـــــه زونــــــتــــــاجــــــس  ـــــن ـــــجـــــمـــــاي ال
نشرت  األلمانية،  تسايتونج» 
المستشارة  نــائــب  قـــال  أمـــس 
األلـــمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــال مــيــركــل، 
هي  اآلن  ع  الــُمــَشــرِّ مهمة  إن 
« مــراجــعــة وتــحــســيــن آلــيــات 
الــســيــاســي  ورأى  الــحــمــايــة». 
ــــمــــي إلــــــــــى الـــــحـــــزب  ــــت ــــمــــن ال
االشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي أن 
هيئة (بافين) يجب أن يكون 
لها الحق في التدخل المباشر 
ـــــغـــــاء إجـــــــــراء الـــمـــراجـــعـــة  وإل
المعمول به حتى اآلن والذي 

يــتــم عــلــى مــرحــلــتــيــن. وقـــال 
ــافــيــن  ب هـــيـــئـــة  إن  ـــتـــس  شـــول
الفرصة  تــوفــيــر    إلــى  تحتاج 
عمليات  تنفيذ  مــن  لتتمكن 
مــراجــعــة خــاصــة عــلــى نطاق 
كــبــيــر فـــي أي وقــــت. وأشــــار 
منح  يعتزم  أنــه  إلــى  شولتس 
الــهــيــئــة الـــمـــزيـــد مـــن حــقــوق 
الـــتـــدخـــل فـــي الــتــفــتــيــش على 

عما  النظر  بغض  الميزانيات 
قطاع  لديها  الشركة  كانت  إذا 
وطـــالـــب  ال،  أم  مـــصـــرفـــي  
بــخــضــوع الــشــركــات الــكــبــيــرة 
فــــي خـــدمـــة الــــدفــــع لــرقــابــة 
إلى  وألمح  عام،  بوجه  الهيئة 
العاملين  عدد  زيــادة  إمكانية 
إلى  خلصنا  وإذا  الهيئة،  فــي 
إلى  تحتاج  بافين  أن  نتيجة 

والمزيد  األمـــوال  من  المزيد 
مـــن الــوظــائــف والــمــزيــد من 
الــــكــــفــــاءات، فـــإنـــنـــي ســأعــمــل 
عــلــى حـــدوث هـــذا. كــانــت كل 
الــكــتــل الــبــرلــمــانــيــة لــألحــزاب 
قـــد طــالــبــت فـــي وقـــت ســابــق 
بــإصــالح الــهــيــئــة الــتــي تخضع 
كما  المالية.  وزارة  إلشـــراف 
اعتزامها  العدل  وزارة  أعلنت 

الــمــالــيــة  وزارة  مــــع  الـــقـــيـــام 
بــتــحــلــيــل مــــدى الــحــاجــة إلــى 
اإلصـــــالح. وكـــانـــت وايـــركـــارد 
قــد اعــتــرفــت مــؤخــراً بــوجــود 
مــلــيــار  ٩ر١  بــقــيــمــة  ودائــــــــع 
يورو (١ر٢  مليار دوالر) في 
توثيقها  يــمــكــن  ال  حــســابــاتــهــا 
تأجيل  إلى  اضطرها  ما  وهو 
للعام  المالية  نتائجها  إعــالن 

الماضي. 
وفي تطور الحق، اعترفت 
ــأنــه من  الــشــركــة بــعــد ذلـــك ب
المرجح للغاية أن تكون الـ٩ر١ 
في  قيدتها  الــتــي  يـــورو  مليار 
حــســابــات الــضــمــان، ال وجــود 
تقوم  الشركة  فإن  ولهذا  لها، 
الــالحــق  التصحيح  بــمــراجــعــة 
السابقة،  األعــــوام  لميزانيات 
وقــــالــــت: ال يــمــكــن اســتــبــعــاد 
حدوث تأثيرات محتملة على 
للسنوات  الختامية   الحسابات 

المالية السابقة.  

إعادة هيكلة الرقــابة المــالية األلمــانيــة

العائدات اقتربت من الصفر 

برلين  ـ د ب أ: 

ــنــت غـــرفـــة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة  أعــل
األلمانية أن الكثير من الشركات ال تزال 
تعاني نقصاً حاداً في السيولة بسبب أزمة 
رئيس  شفايتسر،  إريـــك  وقـــال  ــا.  كــورون
الضروري  فــإن  السبب  لهذا  إنــه  الغرفة 
على  تحصل  أن  الــشــركــات  مــن  للعديد 
بشكل  القصير  الــمــدى  على  مــســاعــدات 
بأكبر  البيروقراطية  مــن  وخــال  سريع 
من  أن  شفايتسر  وأضــاف  ممكن.  قــدر 

للحصول  بطلب  التقدم  إتاحة  المنتظر 
عـــلـــى هـــــذه الـــمـــســـاعـــدات فــــي األســـبـــوع 
المقبل عبر بوابة مركزية. هذا، وكانت 
الحكومة األلمانية قد وفرت إلى جانب 
بـــرامـــج الــمــســاعــدة الــقــائــمــة، قـــروضـــاً 
ــيــارات إضــافــيــة لــلــشــركــات  خــاصــة بــمــل
الصغيرة والمتوسطة التي تضررت على 
نــحــو خـــاص مــن أزمـــة كـــورونـــا، بحيث 
ســتــحــصــل الـــشـــركـــات عــلــى مــســاعــدات 
لتغطية  يــورو  ألــف   ١٥ إلــى  تصل  بقيمة 
توفير  وسيتم  الثابتة.  التشغيل  تكاليف 

هذه المساعدات المؤقتة للفترة الزمنية 
من يونيو الماضي حتى أغسطس المقبل 
لــقــطــاعــات مــثــل الـــفـــنـــادق والــمــطــاعــم 
ومنظمي  الــســفــر  ومــكــاتــب  والــــنــــوادي 
شفايتسر  وأكد  االستعراضية.  الحفالت 
الطلبات  معالجة  تــتــم  أن  أهــمــيــة  عــلــى 
ودفع المنح بأثر رجعي في كل الواليات 
بشكل بسيط، ألن هناك شركات تقترب 
سبيل  على  منها  الصفر،  مــن  عائداتها 
أو  والحفالت  المعارض  منظمو  المثال 
هذا  لها  يمثل  التي  الحافالت،  شركات 

اقتصادياً.  الحياة  قيد  على  البقاء  األمــر 
وتابع شفايتسر أن المساعدات الممنوحة 
ال تزال محددة بالشهور من يونيو حتى 
أن  قريباً  علينا  سيتعين  لكننا  أغسطس 
نــقــيــم مـــا إذا كــانــت هـــذه الـــمـــدة أقــصــر 
مـــن الـــــالزم بــالــنــســبــة لــبــعــض قــطــاعــات 
االقـــتـــصـــاد، وعــلــيــنــا أن نـــواصـــل الــعــمــل 
المال  رأس  صافي  لدعم  تدابير  التخاذ 
ليس للشركات الكبيرة فحسب بل كذلك 
ذات  المتوسطة  الــشــركــات  مــن  للعديد 

الحجم الكبير.

شركات ألمانية تعاني نقصاً حاداً في السيولة

كانبرا ـ د ب أ:

ـــرالـــي ســيــمــون  قــــال وزيـــــر الـــتـــجـــارة األســـت
برمنجهام، أمس إن بدء العمل باتفاق التجارة 
مع إندونيسيا سيوفر فرص تصدير للمزارعين 
والشركات والمستثمرين األستراليين. ودخلت 
اتــفــاقــيــة الــشــراكــة االقــتــصــاديــة الــشــامــلــة بين 
إندونيسيا وأستراليا حيز التنفيذ   أمس، وفقاً 

برمنجهام:  األسترالية. وقال  األنــبــاء  لوكالة 
لــلــمــزارعــيــن  دفـــعـــة  ســتــعــطــي  االتـــفـــاقـــيـــة  إن 
والــشــركــات األســتــرالــيــة الــذيــن تــضــرروا خالل 
أزمة كوفيد-١٩. وجاء في بيان الوزير أن هذا 
هو أشمل اتفاق تجاري ثنائي توقعه إندونيسيا 
عــلــى اإلطـــــــالق، وســيــمــنــح مــصــدريــنــا مــيــزة 
االقــتــصــادات  أســـرع  مــن  واحـــدة  فــي  تنافسية 

في العالم. نمواً 

بوينس أيريس - د ب أ:

إن  فيرنانديز  ألبرتو  األرجنتين  رئيس  قال 
للدائنين   جــديــد  عــرض  عــن  ستعلن  الحكومة 
حائزي  كبار  بعض  مع  المحادثات  انهيار  بعد 

سندات الدين.
وأضاف في التصريحات التي أوردتها وكالة 
لاللتزام  ضخم  بجهد  «قمنا  لألنباء  بلومبرج 
بــه».  القيام  يمكننا  جهد  أقصى  هــذا  بــوعــدنــا. 
حتى  متاحاً  سيكون  الجديد  العرض  أن  وتابع 
نــهــايــة أغــســطــس. وتــعــثــرت الــمــحــادثــات بشأن 

ديون األرجنتين في األسابيع القليلة الماضية، 
حــيــث لــم يــتــم إحــــراز ســـوى تــقــدم ضــئــيــل في 
تبلغ  سندات  هيكلة  إعــادة  كيفية  على  االتفاق 
تلك  وحــــددت  دوالر.  مــلــيــار   ٦٥ نــحــو  قيمتها 
 ٢٤ يــوم  الجنوبية،  أمريكا  في  الواقعة  الــدولــة 

يوليو
التفاق  للتوصل  تالياً  رئيسياً  موعداً  الجاري، 
بشأن ديونها. وكانت قد دخلت شهرها التاسع 
في  الــديــون  ســـداد  عــن  بتخلفها  تــاريــخــهــا  فــي 
المهلة  وتــكــراراً  مــراراً  ومــددت  الماضي،  مايو 

للتوصل لالتفاق.

بدء اتفاق التجارة
بين أستراليا وإندونيسيا 

األرجنتين: عرض جديد لتسوية الديون 
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األخيرةاألخيرة

أنقرة ـ د ب:

الخطوط  شركة  استأنفت 
ــتــركــيــة رحــالتــهــا  الـــجـــويـــة ال
كان  والــتــي  إندونيسيا،  إلــى 
مــارس   ٢٠ فــي  تعليقها  تــم 
بـــســـبـــب فــــيــــروس كــــورونــــا. 
ووفــــقــــا لـــمـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة 
استئناف  فــإن  «األنــاضــول» 
الـــرحـــالت ســيــتــم بــرحــلــتــيــن 
أول  وغــــــــادرت  أســـبـــوعـــيـــا. 
ـــة لـــلـــشـــركـــة الـــتـــركـــيـــة،  رحـــل
بــيــن جــاكــرتــا وإســطــنــبــول، 
صــــبــــاح أمـــــــس. ولــــــم تــعــلــن 

الـــشـــركـــة مـــوعـــد اســتــئــنــاف 
الـــــــرحـــــــالت الـــــجـــــويـــــة إلــــى 
مــــديــــنــــة بــــالــــي الـــســـيـــاحـــيـــة 

اإلنــــــدونــــــيــــــســــــيــــــة. ووفـــــقـــــا 
لـــلـــســـلـــطـــات اإلنـــدونـــيـــســـيـــة، 
إجــراء  الــركــاب  عــلــى  يتعين 

اخـــتـــبـــار تــشــخــيــصــي ســريــع 
لـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا قـــبـــل 
رحلة  موعد  من  أيام  ثالثة 

«بـــي  اخـــتـــبـــار  أو  الـــطـــيـــران 
الــــمــــغــــادرة  قـــبـــل  آر»  ســــي 

أيام. بسبعة 

الخطوط التركية تستأنف رحالتها إلندونيسيا
عمان - د ب أ: 

أعلن رئيس الوزراء األردني عمر الرزاز 
أمـــس أنـــه تــقــرر عــــودة الـــرحـــالت الــجــويــة 
الجاري.  يوليو  شهر  نهاية  محدود  بشكل 
وقــــال فـــي كــلــمــة وجــهــهــا لــلــمــواطــنــيــن إن 
إجـــــراءات فــتــح الــمــطــار والـــرحـــالت ستبدأ 
نهاية الشهر الحالي بشكل محدود لدول ال 
األردن.  عن  خطورة  الوبائي  وضعها  يزيد 
جاءت تصريحات الرزاز بعد اجتماع وزاري 
مطول عقدته الحكومة أمس األول تضمن 
مراجعة عميقة لتجربة األردن مع جائحة 
الحكومة  لعمل  األولــويــات  ووضــع  كورونا، 
خـــالل الــفــتــرة الــمــقــبــلــة. وتــحــدث الــــرزاز، 
عن  أردنية،  إعــالم  وسائل  نقلته  لما  وفقا 
األســبــوع  دولـــيـــة  لــســنــدات  األردن  إصـــــدار 
الماضي، وقــال إنه ألول مــرة، كان حجم 
االكتتاب وحجم الطلب على السندات أكثر 

األردن  كان  الذي  الرقم  أضعاف  ستة  من 
التي  الفائدة  أن  كما  لالكتتاب،  طرحه  قد 
 ١٠ الـــ  و   ٥ الـــ  لسندات  األردن  عليها  حصل 
ســـنـــوات كـــانـــت أدنـــــى فـــائـــدة مــقــارنــة مع 
الدول الشبيهة باألردن على مستوى العالم 
باستثناء الدول النفطية التي لديها ثرواتها 
العوائد.  هــذه  لضمان  وعــوائــدهــا  النفطية 
وكشف الرزاز أن مبلغ مليار و٧٥٠ مليون 
دوالر، وهي حجم السندات التي أصدرها 
األردن، «ستخصص بشكل أساسي إلطفاء 
مليون  و٢٥٠  مليار  بقيمة  سابقة  قروض 
تراكمت  جــديــدة  لــقــروض  وليست  دوالر 
في  سيولة  ولضخ  القديمة،  القروض  على 
على  متأخرات  وجــود  بعد  األردنية  السوق 
على  الــســابــق  فــي  سلبا  انعكست  الــحــكــومــة 
حركة االقتصاد، كما سيكون هناك تسديد 
العمل  في  السيولة  ستحرك  داخلية  لديون 

المصرفي ليستفيد منها القطاع الخاص.

باريس ـ د ب أ:

إير  الفرنسية  الــطــيــران  شــركــة  قـــررت   
حتى  وظيفة   ٧٥٠٠ حــوالــي  شطب  فــرانــس 
مـــرض  أزمــــــة  بــســبــب   ٢٠٢٢ عـــــام  نـــهـــايـــة 
حركة  على  وتداعياتها  الراهنة   -١٩ كوفيد 
الجوية  الــخــطــوط  وشــركــات  الــجــوى  النقل 
يتعلق  هــذا  إن  الشركة:  وقالت  العالم.  في 
بإير  العاملين  مــن  وظيفة  بحوالي ٦٥٦٠ 
وظيفة   ١٠٢٠ إلــى  إضــافــة  نفسها،  فــرانــس 
فرانس  إير  اإلقليمية  الطيران  شركة  لدى 

هــــوب الــتــابــعــة لــهــا. وأفــــــادت الــشــركــة أن 
االســتــغــنــاء عـــن هـــذه الــوظــائــف لـــن يــكــون 
ــــر بــســبــب وجــــود حــــاالت كثيرة  كــبــيــر األث
الوظيفة  سيتركون  الــذيــن  الموظفين  مــن 
إير  العاملين في  من  العمر،  في  لتقدمهم 
من  أكــثــر  سيتم «تــعــويــض  حيث  فــرانــس، 
بفضل  الــوظــائــف  فــي  التقليص  هــذا  نصف 
اتباع نظام هرم العمر المناسب». وأضافت 
الشركة أن شركتها التابعة إير فرانس هوب 
بوفرة  تتمتع  الوظائف  خفض  رغم  ستظل 

كبيرة في عدد العاملين لديها. 

األردن: عودة الرحالت الجوية نهاية يوليو

إير فرانس تشطب أكثر من ٧٥٠٠ وظيفة
مع االلتزام بالقواعد الصحية

نيودلهي ـ رويترز:

مــحــل  تـــــاج  زوار  عـــلـــى  ســيــتــعــيــن 
جميع  فــي  الــكــمــامــات  وضـــع  بــالــهــنــد 
األوقــــــات، والـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــبــاعــد 
االجــتــمــاعــي، وعــــدم لــمــس األســطــح 
الـــرخـــامـــيـــة الــمــتــأللــئــة عــنــدمــا يــعــاد 
بعد  االثــنــيــن  الــيــوم  الــضــريــح  افــتــتــاح 
بــســبــب  أشــــهــــر  ــــة  ــــالث ث دام  إغــــــــالق 
يتم  ولــن  كــورونــا.  فــيــروس  جــائــحــة 
ســائــح  آالف  لــخــمــســة  ســـوى  الــســمــاح 
فــقــط فـــي الـــيـــوم عــلــى مــجــمــوعــتــيــن 
بـــــــزيـــــــارة الـــــضـــــريـــــح الـــــــــذي شـــيـــده 
اإلمـــبـــراطـــور الــمــغــولــي شـــاه جــاهــان 
فــي الــقــرن الــســابــع عــشــر تــعــبــيــرا عن 
حـــبـــه الــــجــــارف لـــزوجـــتـــه الـــراحـــلـــة 
في  الــعــمــل  واســتــغــرق  مــحــل.  مــمــتــاز 
وكان  عاما.   ٢٢ نحو  الضريح  تشييد 
في  يــصــل  لــلــضــريــح  الــســائــحــيــن  عـــدد 
في  ألــفــا   ٨٠ إلــى  الــــذروة  مــســتــويــات 

ليوم. ا
الـــــســـــيـــــاحـــــة  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
ــــدة: ســيــتــم  ــــغــــري االتـــــحـــــاديـــــة فـــــي ت

تــطــبــيــق بــروتــوكــوالت مــثــل الــتــعــقــيــم 
من  وغــيــرهــا  االجــتــمــاعــي  والــتــبــاعــد 
اإلجــــــــراءات الــصــحــيــة األخــــــرى فــي 
المحمية.  والــمــواقــع  الــمــعــالــم  جميع 
وقــــررت الــســلــطــات إعــــادة فــتــح تــاج 
القلعة  مــثــل  األخـــرى،  واآلثـــار  مــحــل 

الــحــمــراء الــتــاريــخــيــة فــي نــيــودلــهــي، 
اإلصابة  حاالت  فيه  ترتفع  وقت  في 
بــفــيــروس كــورونــا فــي الــهــنــد بــأســرع 
وتـــيـــرة فـــي ثـــالثـــة أشـــهـــر. وأعــلــنــت 
زيادة  أكبر  عن  أمس  الصحة  وزارة 
فــي حـــاالت اإلصــابــة فــي يــوم واحــد 

 ٦٠٠ من  وأكثر  حالة   ٢٤٨٥٠ بلغت 
وفـــــاة، مــمــا رفــــع الـــعـــدد اإلجــمــالــي 
حالة،  و١٦٥  ألفا   ٦٧٣ إلى  للحاالت 
لــتــقــتــرب الــهــنــد بــذلــك مــن روســيــا، 
ـــدان تــــضــــرًرا عــلــى  ـــل ـــب ثـــالـــث أكـــثـــر ال

العالم. مستوى 

تاج محل يفتح أبوابه للسائحين.. اليوم

لتوفير األموال النقدية

لندن  ـ د ب أ:

أفـــــــــــــــــــــــادت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«صـــــــــنـــــــــداي تــــــلــــــجــــــراف» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أمــــــس بــــأن 
«رولز-رويس»  شــــركــــة 
ــــر مــــئــــات  ــــوفــــي ــــت تــــســــعــــى ل
الــمــاليــيــن مـــن الــجــنــيــهــات 
االســـتـــرلـــيـــنـــيـــة عــــن طــريــق 
لتغيير  بــرنــامــج  اســتــكــمــال 
نـــظـــام الــتــقــاعــد قــبــل أربـــع 
ســنــوات مــن الــمــوعــد الــذي 

له. مخططا  كان 
وذكــــــــــــــرت الــــصــــحــــيــــفــــة 
ــــشــــركــــة  ــــل ـــــمـــــكـــــن ل ـــــــــــه ي أن
مـــلـــيـــون   ٥٠٠ تـــــوفـــــر  أن 
 ٦٢٤ ) إســـتـــرلـــيـــنـــي  جـــنـــيـــه 
مـــا  إذا  دوالر)  مــــلــــيــــون 
تـــوافـــق األمـــنـــاء ومــســتــحــقــو 
التغييرات  على  المعاشات 
الــجــديــدة. وكــانــت الــشــركــة 
 ١٥٠ مـــن  أكـــثـــر  خــصــصــت 

مـــلـــيـــون جــنــيــه اســتــرلــيــنــي 
المالية  الــســنــة  فــي  للخطة 
ــــــمــــــاضــــــيــــــة. وأضـــــــافـــــــت  ال
الـــشـــركـــة  أن  الـــصـــحـــيـــفـــة 
بـــــــــــــدأت فــــــــي اســــــتــــــشــــــارة 
العاملين  وممثلي  األعضاء 

خططها. بشأن 
ــــــشــــــركــــــة  وتــــــــــــواجــــــــــــه ال
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة الـــمـــصـــنـــعـــة 

أزمة  الطائرات  لمحركات 
الواسعة  األزمــة  غــرار  على 
الــــــتــــــي يـــــشـــــهـــــدهـــــا قــــطــــاع 
الــطــيــران فــي ظــل جــائــحــة 

. كورونا
ــــــــي األنـــــــــــبـــــــــــاء عــــن  ــــــــأت ت
مـــــشـــــاورات تـــغـــيـــيـــر نـــظـــام 
ــتــقــاعــد بــعــد يــومــيــن مــن  ال
«بلومبرج»  لوكالة  تقرير 

لــألنــبــاء أفـــاد بـــأن الــشــركــة 
تــســتــكــشــف خـــيـــارات لــجــمــع 
تــتــضــمــن  أن  يــمــكــن  أمــــوال 
قــيــام الــشــركــة بــبــيــع أســهــم 
بــقــيــمــة تــصــل إلـــى مــلــيــاري 
بــيــع  أو  اســـتـــرلـــيـــنـــي  جــنــيــه 
أصـــــول. وأعـــلـــنـــت الــشــركــة 
فـــي مـــايـــو الــمــاضــي شــطــب 

وظيفة. آالف  تسعة 

لندن ـ د ب ا:

اتـــــفـــــق رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
ــــــس  ــــــوري ــــــي ب ــــــطــــــان ــــــري ــــــب ال
الكيني  والــرئــيــس  جونسون 
أوهــــــــــــورو كــــيــــنــــيــــاتــــا عـــلـــى 
بــــــدء الــــمــــفــــاوضــــات بـــشـــأن 
الـــتـــوصـــل التــــفــــاق تـــجـــاري 

مـــا بــعــد خـــــروج بــريــطــانــيــا 
ـــــــــي.  مــــن االتـــــحـــــاد األوروب
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة بــلــومــبــرج 
الكينية  الرئاسة  عن  لألنباء 
الـــقـــول إنــــه تـــم اتـــخـــاذ هــذا 
اإلجــــــــــراء خــــــالل مـــحـــادثـــة 
هــــاتــــفــــيــــة بــــيــــن الــــرئــــيــــس 
الـــكـــيـــنـــي ورئــــيــــس الـــــــوزراء 

الــبــريــطــانــي. ومـــن الــمــقــرر 
قبل  الــمــبــاحــثــات  اســتــكــمــال 
ــــا مـــن  ــــي ــــطــــان ــــري خــــــــــروج ب
 ٣١ االتـــحـــاد األوروبـــــي فــي 
وستجرى  المقبل.  ديسمبر 
الـــمـــبـــاحـــثـــات ضـــمـــن إطــــار 
الــــشــــراكــــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ـــيـــا  بــــيــــن كـــيـــنـــيـــا وبـــريـــطـــان

يناير  في  تدشينه  تم  الذي 
بريطانيا  وكــانــت  الــمــاضــي. 
الــمــاضــي  العام   قـــررت  قــد 
إدخــــــال الـــبـــضـــائـــع الــكــيــنــيــة 
بــــدون رســــوم جــمــركــيــة أو 
عامين  لمدة  معينة  حصة 
بــعــد خـــروج بــريــطــانــيــا من 

األوروبي. االتحاد 

نظام جديد للتقاعد في رولز-رويس

دبلن-رويترز: اتفاق تجاري وشيك بين بريطانيا وكينيا

إيمون  األيــرلــنــدي  النقل  وزيـــر  قــال 
الحجر  قيود  ستخفف  بــالده  إن  ريــان 
دول  من  إليها  القادمين  على  الصحي 
مدرجة في «قائمة خضراء» تنخفض 
بكوفيد-١٩  الـــعـــدوى  مــخــاطــر  فــيــهــا 
اعتبارا من ٢٠ يوليو   وذلك بإعفائهم 
عند  يوما   ١٤ لمدة  الــذاتــي  الــعــزل  مــن 
قد  أيــرلــنــدا  حكومة  وكــانــت  الــوصــول. 
ستخفف  القيود  إن  يــونــيــو    فــي  قــالــت 
اعــتــبــارا مــن الــتــاســع مــن يــولــيــو تــمــوز، 

بسبب  جاء  التأجيل  إن  قال  ريــان  لكن 
مــخــاوف مــن انــتــقــال الـــعـــدوى بسبب 
الــســفــر. وقــــال ريــــان فـــي مــقــابــلــة مع 
اإلذاعـــيـــة «سيتم  مــحــطــة (نـــيـــوزتـــوك) 
الخضراء  القائمة  عليه  نطلق  مــا  نشر 
ستكون  ذلــــك...  قبل  أو  يوليو   ٢٠ فــي 

القائمة الخضراء سارية بعد ذلك».
قيود  الجمعة  يــوم  بريطانيا  وألغت 
إنجلترا  إلى  للقادمين  الصحي  الحجر 

من أكثر من ٥٠ دولة.
ستدرج  التي  الـــدول  إن  ريــان  وقــال 
فـــي الــقــائــمــة هـــي الـــتـــي لــديــهــا مــعــدل 

إصــابــات بــكــورونــا «مــثــل بــالدنــا إذا لم 
يكن أقل منا».

ولدى أيرلندا اآلن أحد أقل معدالت 
ـــــعـــــدوى فـــــي أوروبــــــــــا فـــعـــلـــى مـــدى  ال
األســبــوعــيــن األخـــيـــريـــن أصــيــب ثــالثــة 
فقد  لــذا  ألــف  مئة  كــل  بين  مــن  فقط 
أشار وزراء في الحكومة إلى أن قائمة 
الــــدول الــمــعــفــاة ســتــكــون عــلــى األرجـــح 
في  المعفاة  الدول  عدد  من  كثيرا  أقل 
أيــرلــنــدا  سجلت  اآلن  وحــتــى  إنــجــلــتــرا. 
و١٧٤٠  بكوفيد-١٩  إصـــابـــة   ٢٥٤٩٨

وفاة.

أيرلندا تؤجل تخفيف القيود على القادمين إلى ٢٠ يوليو

سول ـ د ب أ:

تراجع عدد المسافرين الدوليين على شركة 
 ٩٨ بنسبة  الجنوبية  الكورية  الجوية  الخطوط 
وباء  بسبب  العام  من  الثاني  الربع  في  بالمئة 
«كيه.بي.إس. شبكة  ذكرته  لما  طبقا  كورونا، 
وورلد» اإلذاعية الكورية الجنوبية أمس. وطبقا 
لــبــيــانــات صــــادرة عــن اتــحــاد الــطــيــران المدني 
المسافرين  عدد  تراجع  أمس  الجنوبي  الكوري 
الـــدولـــيـــيـــن عــلــى الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــكــوريــة 

الجنوبية بنسبة ٨ر٩٧ بالمئة على أساس سنوي 
ليصل إلى ٣٢٨ ألفا في الفترة من إبريل حتى  
يــونــيــو الــمــاضــيــيــن. وشــهــدت شــركــة «كــوريــان 
إير» وهي أكبر شركة طيران في البالد تراجع 
إلى  ليصل  بالمئة  ٢ر٩٦  بواقع  الدوليين  ركابها 
وتراجع  المذكورة.  الفترة  في  ألفا   ١٩٠ حوالي 
بنسبة  أيضا  إيرالينز»  «أسيانا  الرقم لشركة 
عدد  انخفض  الثاني،  الربع  وفي  بالمئة.  ٥ر٩٦ 
الركاب عبر شركات الطيران الكورية الجنوبية 

بنسبة بواقع ٨ر٣٧ بالمئة على أساس سنوي.

٩٨٪ تراجع عدد المسافرين الدوليين بالخطوط  الكورية ارتفاع بورصة 
الكويت

الكويت ـ قنا:

الكويت  بــورصــة  أغلقت   
تــــــداوالتــــــهــــــا أمـــــــــس، عــلــى 
ارتــفــاع مــؤشــر الــســوق العام 
مستوى  ليبلغ  نقطة  ٥٤ر١٨ 
بــنــســبــة  نــقــطــة  ٣٤ر٥١٤٢ 
فــي  ٣٦ر٠  بـــلـــغـــت  صــــعــــود 
كمية  تــــــداول  وتــــم  الـــمـــئـــة. 
مليون  ٧ر١٠٣  بلغت  أسهم 
سهم تمت عبر ٤٠٥٦ صفقة 
٠٣ر١٤  بلغت   بقيمة  نقدية 
٩١ر٥٢  نــحــو  ديــنــار  مــلــيــون 
مليون دوالر. وارتفع مؤشر 
نقطة  ٨ر٥  الرئيسي  السوق 
٤٣ر٤١٩٠  مــســتــوى  لــيــبــلــغ 
بلغت   صــعــود  بنسبة  نقطة 

١٤ر٠ في المئة. 
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