
منصة التوظيف توفرعمالة ماهرة للقطاع الخاص 
إلنجاز المشروعات وتعزيز اإلنتاج .. رجال أعمال لـ                                          :

الدوحة - [: 

 أكــــــد رجــــــــال أعـــــمـــــال عــلــى 

وتـــدويـــر  الــتــوظــيــف  مــنــصــة  أن 

التي  المحلي  السوق  في  العمالة 

بالتعاون  قطر  غرفة  أطلقتها 

اإلداريـــــــة  ــتــنــمــيــة  ال وزارة  مــــع 

االجتماعية،  والــشــؤون  والعمل 

كــبــيــر  دور  لـــهـــا  يـــكـــون  ســـــوف 

فـــي تــوفــيــر الــعــمــالــة الــمــاهــرة 

في  العاملة  الــشــركــات  قبل  مــن 

السوق المحلي ما يُساعدها على 

االستثمارية  المشروعات  إنجاز 

لتلبية  الــوطــنــي  اإلنــتــاج  ــــادة  وزي

االحتياجات المحلية. 
 وقالوا لـ[̂  
إن الــمــنــصــة ســتــكــون مــحــوريــة 
الراغبة  الشركات  بين  للتواصل 
الماهرة  العمالة  استقطاب  في  
مـــن نــظــيــرتــهــا الــمــتــضــّررة من 
تــــداعــــيــــات فــــيــــروس كــــورونــــا، 
الفـــتـــيـــن إلـــــى ضـــــــرورة تــقــنــيــن 

بتخصيص  المنصة  عــمــل  آلــيــة 
قنوات إجرائية لكافة القطاعات 
اإلنــتــاجــيــة واالســتــثــمــاريــة الــتــي 
تــشــمــل الـــمـــقـــاوالت والــــزراعــــة 
ــــــــــــة والـــــــخـــــــدمـــــــات  واألغــــــــــــذي
بما  والــلــوجــســتــي  والـــصـــنـــاعـــات 
التي  الشركات  كافة  على  يسّهل 

عن  البحث  منها  كــل  فــي  تعمل 
الــعــمــالــة الـــتـــي تــنــاســبــهــا بــوقــت 
أن  إلى  وأشــاروا  مرشد،  وجهد 
هــنــاك شـــركـــات عـــديـــدة قــامــت 
العمالة  بــعــض  عــن  بــاالســتــغــنــاء 
الحالية  الــظــروف  بسبب  لديها 
الــنــاتــجــة عـــن تـــداعـــيـــات انــتــشــار 

فــيــروس كـــورونـــا، الفــتــيــن إلــى 
المؤهلة  الخبرات  نقل  إمكانية 
مــن هــذه الــشــركــات إلــى أخــرى 
اإلنجاز  تحت  مشروعات  لديها 
وبحاجة إلى خبرات الستكمالها 
وبالتالي  المقبلة،  الفترة  خالل 
دوًرا  تلعب  ســوف  المنصة  فــإن 

مهًما في مساعدة هذه الشركات 
في الحصول على عمالة ماهرة 

مـــن الـــســـوق الــمــحــلــي. وشـــــّددوا 

عــلــى أن الــمــنــصــة ســـوف تــوّفــر 

للعمالة التي يتم االستغناء عنها 

فـــرصـــة لــلــحــصــول عـــلـــى عــمــل 

المحافظة  في  يُسهم  ما  جديد، 

عـــلـــى الـــعـــمـــالـــة الــــمــــوجــــودة فــي 

ــــقــــطــــري، مــنــوهــيــن  الـــــســـــوق ال

بــــأن قــطــاعــات األعـــمـــال ســوف 

مع  كبير  إيجابي  بشكل  تتفاعل 

خــالل  الــطــمــوحــة  المنصة  هـــذه 

إطالق  إن  وقالوا  وجيزة،  فترة 

الــمــنــصــة جـــــاء بـــوقـــت مــنــاســب 

يصعب  الـــتـــي  الــعــمــالــة  لــتــوفــيــر 

ــا مـــن الــــدول  ــًي اســتــقــدامــهــا حــال

حركة  تعطل  بسبب  الــُمــصــّدرة 

للتدابير  كنتيجة  الدولية  السفر 

لإلجراءات  المواكبة  االحترازية 

االحـــتـــرازيـــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار 

فيروس كورونا. 
٣
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الهاجرى رئيًسا تنفيذيًا للشؤون اإلدارية

 الجيدة: مركز المال يستقطب الكوادر القطرية 
البورصة خضراء.. وارتفاع أسهم ٢٠ شركة 

 الشركة الدولية تستأنف معارضها في نوفمبر 

الدوحة - [:

 أعــلــن مــركــز قــطــر لــلــمــال، عــن تعيين 
الــســيــد عـــبـــداهللا مــحــمــد الـــهـــاجـــري رئــيــًســا 
تنفيذيًا للشؤون اإلدارية، وسيعمل ُمباشرة 
تحت إشراف السيد يوسف محمد الجيدة، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــركــز قــطــر لــلــمــال، 
لهيئة  التنفيذية  باللجنة  عــضــًوا  وسيكون 

مركز قطر للمال. 
 وسيتولى السيد عبداهللا محمد الهاجري 
مسؤولية اإلدارة واإلشراف بشكل عام على 

الشؤون اإلدارية في مركز قطر للمال بما 
الموارد  إدارة  في  اإلداريــة  المهام  ذلك  في 
المعلومات  تكنولوجيا  وإدارة  الــبــشــريــة، 
والمشاريع  والــمــرافــق،  المشتريات  وإدارة 
الــخــاصــة األخـــــرى. ورّحــــب الــســيــد يوسف 
لمركز  التنفيذي  الرئيس  الجيدة،  محمد 
قــطــر لــلــمــال بــانــضــمــام عــبــداهللا الــهــاجــري 
إلى مركز المال، مشيًرا إلى أن استقطابه، 
يعكس التزام مركز المال المستمر بجذب 
الكوادر القطرية المؤهلة للعمل في القطاع 

المالي.
الدوحة - [:

في  أمــس  تعامالت  قطر  بورصة  أنهت   
شراء  بعمليات  مدعومة  الخضراء  المنطقة 
من المستثمرين على أسهم قيادية، وارتفع 
الــمــؤشــر الــرئــيــس لــلــبــورصــة أمــــس بنسبة 
٠٫١٠٪، بما يعادل ٩ نقاط وأغلق عند مستوى 
 ٤٧ أسهم  تــداول  أمس  وتم  نقطة.   ٩١٩٦٫٤
بينما  شركة،   ٢٠ أسهم  منها  ارتفع  شركة، 
تراجعت أسهم ٢٢ شركة أخرى، واستقّرت 
إغالقها  مستوى  عند  الشركات  باقي  أسهم 

السابق، وشهدت الجلسة ارتفاع قيم التداول 
إلى ٥٠٠٫٨ مليون ريال مقابل ٥٠٠٫١ مليون 
ريال في الجلسة السابقة.   وعلى صعيد أداء 
قطاعات السوق فقد سّجلت تباينًا في األداء 
وتصّدر قطاع االتصاالت الُمرتفعين بنسبة 
١٫٤٪، تاله قطاع العقارات بنسبة ٠٫٤٢٪، ثم 
تراجع  بينما   ،٪٠٫٢٣ بنسبة  الصناعة  قطاع 
قطاع البنوك بنسبة ٠٫١٤٪، وانخفض قطاع 
النقل  قطاع  وتراجع   ،٪٠٫٧٠ بنحو  التأمين 

بنسبة ٠٫٣٤٪. 

الدوحة -[:

 IFP) أعلنت الشركة الدولية للمعارض 
شــركــة  أول  لــتــكــون  تــســعــى  أّنـــهـــا   (Qatar
قطرية تستأنف تنظيم المعارض التجارية 
فـــي الـــدولـــة مـــن خــــالل مــعــرضــي «قــطــر 
لــلــضــيــافــة» الــــذي ســيــقــام مــن ١٠ إلـــى ١٢ 
سيقام  الــذي  قطر»  و»بروجكت  نوفمبر، 

من ٧ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠. 
 واعتبر السيد راشد ناصر سريع الكعبي، 
رئيس مجلس إدارة الشركة، أن العودة إلى 
نــشــاط تنظيم الــمــعــارض تــأتــي كــجــزء من 

إطالق  إعــادة  عملية  بدعم  الشركة  الــتــزام 
ـــــدورة االقــتــصــاديــة فـــي قــطــر، وامـــتـــداد  ال
للدور الذي لعبته الشركة طوال ١٧ عاماً في 
تعزيز التبادل التجاري بين قطر وشركائها 
التجاريين. وقال الكعبي: «بصفتها الشركة 
األولى والرائدة في قطر في مجال تنظيم 
الدولية  الشركة  دأبت  التجارية،  الفعالّيات 
للمعارض لسنوات طويلة على ربط األسواق 
العالمية بالسوق القطري، وهو الدور نفسه 
الذي تتأهب الشركة للعبه ُمجّدداً في الربع 

األخيرمن العام الجاري».

٢

٥

٥ ٢

النعيمي: تدابيرقطرية 
لمعالجة تأثيرات كورونا 

جنيف - قنا: 

 أكدت دولة قطر وضعها عدداً من 
التدابير الرامية إلى معالجة التأثيرات 
المترتبة  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة 
عــلــى جــائــحــة كـــورونـــا كــوفــيــد -١٩، ال 
من  وذلك  الوافدة،  العمالة  على  سيما 
خالل اعتماد حزمة من الحوافز لدعم 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وضـــمـــان اســتــدامــة 

التوظيف وحماية األجور. 
السيد  ألــقــاهــا  كلمة  فــي  ذلـــك  جـــاء   
عبد اهللا حمد النعيمي، نائب المندوب 
األمم  مكتب  لــدى  قطر  لدولة  الدائم 
الـــمـــتـــحـــدة بـــجـــنـــيـــف، خــــــالل الــــحــــوار 
المعني  الــخــاص  المقرر  مــع  التفاعلي 
بــحــق كـــل إنـــســـان فـــي الــتــمــتــع بــأعــلــى 

البدنية  الــصــحــة  مــن  مــمــكــن  مــســتــوى 
والــعــقــلــيــة. وقــــال الــنــعــيــمــي: «يُــرّحــب 
بـــوراس،  دايــنــوس  بالسيد  بـــالدي  وفــد 
الُمقّرر الخاص المعني بحق كل إنسان 
من  ممكن  مستوى  بأعلى  التمتع  في 
الــصــحــة الــبــدنــيــة والــعــقــلــيــة، ويــشــكــره 
على تقديمه لتقريره النهائي لمجلس 
ـــســـان، الــــذي يــتــنــاول إطـــار  حــقــوق اإلن
قائمة  ممارسة  نحو  العالمي  التحرك 
مجال  في  اإلنسان  حقوق  أســاس  على 

الصحة العقلية».
 وأضاف: «نتفق مع الُمقّرر الخاص 
الصحة  مشاكل  مناقشة  أهمية  على 
الــعــقــلــيــة وُمــعــالــجــتــهــا عــلــى الــمــســتــوى 

الوطني، اإلقليمي والدولي».  
٢

 في أزمة دعم إيرباص وبوينغ   

لندن - قنا:

الواليات  أمــس،  األوروبـــي،  االتحاد  توعد   
األخيرة  مضت  إذا  حــاســم»  بــــ«رد  المتحدة 
قدُما في تهديدها بفرض تعريفات جديدة 
عــلــى ســلــع أوروبـــــيـــــة، عــلــى خــلــفــيــة الـــنـــزاع 
حول  الجانبين  بين  طويلة  فترة  منذ  الدائر 
المدني «إيــربــاص»  الــطــيــران  شركتي  دعــم 
و«بــــويــــنــــغ». ويـــتـــبـــادل االتــــحــــاد األوروبـــــــي 
من  أكثر  منذ  اتهامات،  المتحدة  والواليات 
عقد، بدعم أسواق الطيران المدني الخاصة 
بــكــل مــنــهــمــا، مـــن خــــالل تــقــديــم إعـــفـــاءات 

ضريبية ومنح بحثية ومساعدات أخرى.
 وقـــد هــــّددت الـــواليـــات الــمــتــحــدة الشهر 

الماضي بفرض تعريفات جديدة على بعض 
المنتجات القادمة من االتحاد األوروبي، ما 

أدى لتصعيد الخالف.
 وقال السيد فيل هوغان المفوض التجاري 
لـــالتـــحـــاد األوروبـــــــــي، أمـــــس، إن واشــنــطــن 
ـــنـــزاع.  رفـــضـــت عــــدة خـــطـــوات لــحــل هــــذا ال
وأضاف هوغان، متحدثًا أمام لجنة التجارة 
أطمئن  أن  األوروبــــي، «أريـــد  البرلمان  فــي 
الناس بأن االتحاد األوروبي ُمستعد للتصّرف 
نوع  على  نحصل  لم  إذا  وقــوي  حاسم  بشكل 
المتحدة  الــواليــات  من  نتوقعها  التي  النتائج 
منذ  المستمر  الــنــزاع  هــذا  بإنهاء  يتعلق  فيما 
اإلذاعـــة  هيئة  نقلته  مــا  بحسب  عــاًمــا»،   ١٥

البريطانية (بي بي سي). 

 أوروبا تتوعد واشنطن بـ «رد حاسم»  

٥٠ ٪ خصومات 
الريتزكارلتون خالل الصيف

 تباين أسعار النفط وبرنت 
يتجاوز ٤٣ دوالرًا 

الدوحة ـ [:

 أعلن فندق الريتزكارلتون عن تقديم خصومات خالل 
فصل الصيف على جميع مرافقه، تتراوح فيما بين ٢٥٪ إلى 
المطاعم  من  متميزة  مجموعة  الفندق،  ويحتضن   ،٪٥٠
ومركز  عالمي  صحي  وناٍد  مرموقة،  جوائز  على  الحائزة 
عصري للياقة البدنية وإطالالت متميزة وغرف وأجنحة 
الضيافة  وكـــرم  الــُمــعــاصــرة  الفخامة  بين  ويجمع  أنيقة، 
العربي األصيل.    وقال السيد كريستيان ساك، مدير عام 
خاصة  عائلية  باقة  الدوحة: «نقّدم  كارلتون  الريتز  فندق 
ويعتبر  الصيف».  خالل  قطر  في  والمقيمين  للمواطنين 
حيث  واألفــــراد،  للعائالت  بالنسبة  مفضالً  خــيــاراً  الفندق 
يقّدم مجموعة من الخدمات والمرافق التي تضمن قضاء 
مرافق  الفندق  يوّفر  كما  وأضـــاف:  ممتعاً.  وقتاً  ضيوفنا 
وخــدمــات عــصــريــة والــتــي تــتــضــّمــن، خــدمــة الــغــرف على 
مكتب  الغرف،  جميع  في  مجاني  فاي  واي  الساعة،  مــدار 
االســتــقــبــال عــلــى مـــدار الــســاعــة، مــرافــق ُمــخــّصــصــة لــذوي 

االحتياجات الخاصة. 

عواصم ـ رويترز:

 تــبــايــنــت أســعــار الــنــفــط أمـــس، إذ ارتــفــع خـــام بــرنــت، 
اآلجــلــة  الــعــقــود  نــزلــت  بينما  اإلمــــــدادات،  بــشــح  مــدعــوًمــا 
نتيجة  الوسيط  تكساس  غــرب  األمــريــكــي  القياس  لخام 
لــلــمــخــاوف مـــن أن تــكــبــح زيـــــادة اإلصــــابــــات بــفــيــروس 
 ٤١ كــورونــا الــطــلــب فــي الــواليــات الــمــتــحــدة. وزاد بــرنــت 
للبرميل  دوالر   ٤٣٫٢١ إلى  بالمئة  واحًدا  يعادل  بما  سنتًا 
حين  في  الماضي،  األسبوع  بالمئة   ٤٫٣ صعد  بعدما  أمس 
انخفض الخام األمريكي أربعة سنتات أو ٠٫١ بالمئة عن 

السابق.  التسوية  سعر 
البيانات  إن  «آى.ان.جــــي»  بنك  فــي  المحللون  وقــال   
اآلن  حتى  تظهر  ال  المتحدة  الواليات  في  مدن  عدة  من 
آلخر.  أسبوع  من  الطرق  على  للحركة  كبير  تراجع  أي 
لتأثير  أوضــح  صــورة  على  سنحصل  مذكرة:  في  وقالوا 
البنزين  على  الطلب  على  واليات  عدة  في  القيود  تشديد 

من تقرير إدارة معلومات الطاقة هذا األسبوع. 

٦

٥



٢٢
الثالثاء ١٦ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٧ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٤٠)

  

عبد اهللا النعيمي نائب مندوبنا لدى مكتب األمم المتحدة بجنيف:

ـــــــــــخـــــــــــاص وحـــــــــمـــــــــايـــــــــة األجــــــــــــــور ـــــــــم الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع ال ـــــــــدع ـــــــــة مـــــــــحـــــــــفـــــــــزات ل ـــــــــزم ح

جنيف - قنا:

أكـــــدت دولـــــة قــطــر وضــعــهــا عـــــدداً من 
الــتــأثــيــرات  معالجة  إلـــى  الــرامــيــة  الــتــدابــيــر 
على  المترتبة  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة 
على  سيما  ال  كوفيد-١٩،  كــورونــا  جائحة 
اعتماد  خــالل  مــن  وذلــك  الــوافــدة،  العمالة 
الخاص  القطاع  لدعم  الحوافز  من  حزمة 
وضمان استدامة التوظيف وحماية األجور.

جـــاء ذلـــك فــي كلمة ألــقــاهــا الــســيــد عبد 
الدائم  المندوب  نائب  النعيمي،  حمد  اهللا 

المتحدة  األمـــم  مكتب  لـــدى  قــطــر  لــدولــة 
المقرر  مع  التفاعلي  الحوار  خالل  بجنيف، 
التمتع  في  إنسان  كل  بحق  المعني  الخاص 
البدنية  الصحة  من  ممكن  مستوى  بأعلى 

والعقلية.
ـــرحـــب وفـــد بـــالدي  وقــــال الــنــعــيــمــي: «يُ
الخاص  الــمــقــرر  بــــوراس،  دايــنــوس  بالسيد 
بأعلى  التمتع  فــي  إنــســان  كــل  بحق  المعني 
مـــســـتـــوى مـــمـــكـــن مــــن الـــصـــحـــة الــبــدنــيــة 
لتقريره  تقديمه  على  ويشكره  والعقلية، 
الــنــهــائــي لــمــجــلــس حــقــوق اإلنــــســــان، الـــذي 

يتناول إطار التحرك العالمي نحو ممارسة 
قائمة على أساس حقوق اإلنسان في مجال 
الــصــحــة الــعــقــلــيــة». وأضــــــاف: «نــتــفــق مع 
المقرر الخاص على أهمية مناقشة مشاكل 
المستوى  على  ومعالجتها  العقلية  الصحة 
إلى  مشيراً  والــدولــي»،  اإلقليمي  الوطني، 
دولياً  مؤتمراً  سنوياً  تنظم  قطر  دولــة  أن 
بهدف  النفسية،  والــصــحــة  النفسي  للطب 
تـــبـــادل الـــخـــبـــرات مـــع الــمــتــخــصــصــيــن من 
في  المستجدات  حــول  العالم  أنــحــاء  جميع 
مــجــال الــطــب الــنــفــســي، ولــفــت إلـــى أنـــه تم 

المنعقدة  للمؤتمر  الثامنة  النسخة  خــالل 
/ التكامل  شــعــار  تــحــت   ٢٠١٩ ديسمبر  فــي 
بين الصحة البدنية والنفسية/ ، إطالق دليل 
قطر،  دولــة  في  النفسية  الصحة  خدمات 
النفسية  الصحة  لخدمات  الوصول  لتيسير 
الخدمات  اخــتــيــار  على  األفــــراد  ومــســاعــدة 

التي تتناسب مع احتياجاتهم.
الخامسة  النسخة  أن  إلى  النعيمي  وأشار 
لمؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية 
ستستضيفها  التي   ،«٢٠٢٠ «ويش  الصحية 
الـــدوحـــة، ســتـُـســاهــم فــي اســتــكــشــاف حلول 

للتحديات  التصدي  في  ناجعة  ابتكارية 
أنظمة  تُواجه  التي  الكبرى  الصحية 

الصحة حول العالم، بما في ذلك 
عن  وأعـــرب  كوفيد-١٩.  أزمــة 
األمــــل فـــي مــشــاركــة الــمــقــرر 
بِشأن  معلومات  بأية  الخاص 
يمكن  التي  العملية  الخطوات 
ــــزيــــادة الــــوعــــي بــيــن  تــبــنــيــهــا ل

أفراد المجتمع بالصحة العقلية 
والــبــدنــيــة، ال ســيــمــا خـــالل أزمــة 

جائحة / كوفيد -١٩/ .

تدابير قطرية لمعالجة التأثيرات االقتصادية واالجتماعية لـ كورونا 
لتحديات

ظمة 
ك 

 
ــة

مع االلتزام باإلجراءات االحترازية

الدوحة -[ :

أعــــــــلــــــــن قــــــطــــــر مــــــــــــول عــــن 
ـــــزوار والــمــتــســوقــيــن  اســتــقــبــال ال
فـــي كـــافـــة الــمــتــاجــر مـــع اتــخــاذ 
كـــافـــة اإلجـــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
لضمان  اللجنة  بها  أوصــت  التي 
ســالمــتــهــم وحــمــايــتــهــم واعــتــمــاد 

اآلمنة. المسافة  مبدأ 
وبــمــوجــب قـــــرارات الــمــرحــلــة 
في  المتاجر  كافة  تفتح  الثانية، 
الترفيهية  المرافق  عدا  ما  المول 
ألــعــاب  وصـــاالت  السينما  ودور 
المطاعم  تواصل  فيما  األطفال، 
والــــمــــقــــاهــــي تـــقـــديـــم خـــدمـــات 

والتوصيل.  الخارجية  الطلبات 
المدير  سركيس،  إميل  وقــال 
الــــعــــام لــقــطــر مــــــول: «مـــــع بـــدء 
القيود  رفع  من  الثانية  المرحلة 
يستعيد  أن  يــســرنــا  الــتــدريــجــي، 
يستقبل  وأن  نشاطه  كامل  المول 

الــــعــــمــــالء فـــــي كــــافــــة الـــمـــتـــاجـــر 
ــنــوفــر لــهــم أفـــضـــل الــمــنــتــجــات  ل
والــــــــخــــــــدمــــــــات. لـــــقـــــد حـــقـــقـــت 
مميزاً  نــجــاحــاً  األولـــى  الــمــرحــلــة 
متطلبات  تلبية  استطعنا  حيث 

الــــــعــــــمــــــالء ضـــــمـــــن إجــــــــــــــراءات 
احـــــتـــــرازيـــــة مـــــشـــــددة لـــضـــمـــان 
الــســالمــة لــلــجــمــيــع. ومـــع انــطــالق 
هــذه  نستكمل  الــثــانــيــة  الــمــرحــلــة 
الــمــتــســوقــون  ليتمتع  اإلجـــــراءات 

والـــــــزوار بــتــجــربــة تـــســـوق آمــنــة 
ومـــريـــحـــة فـــي ظـــل تـــوفـــر عـــدد 
كــبــيــر مــن خــيــارات الــتــســوق في 

المجاالت». مختلف 
وأضــــــاف ســـركـــيـــس: «نــشــكــر 

المعنية  والهيئات  الوزارات  كافة 
فـــي قـــطـــر وجـــمـــيـــع الــمــوظــفــيــن 
والـــعـــامـــلـــيـــن فـــيـــهـــا وخـــصـــوصـــاً 
األزمــــات  إلدارة  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة 
ووزارة  العامة  الصحة  ووزارة 

ووزارة  والــــتــــجــــارة  االقـــتـــصـــاد 
ــــيــــة والــــــهــــــالل األحــــمــــر  الــــداخــــل
الــقــطــري. فــقــد كـــان لــتــعــاونــهــم 
ـــمـــقـــدرة  ـــقـــيـــم وجــــهــــودهــــم ال ال
المرحلة  هــذه  مــع  الــتــعــامــل  فــي 

وتـــوفـــيـــرهـــم لـــكـــل ســـبـــل الـــدعـــم 
أنشطتنا  الستئناف  مهماً  عامالً 
وأعــــمــــالــــنــــا ضـــمـــن اإلجـــــــــراءات 
مجتمعنا  خدمة  بهدف  المتبعة 

سالمته». على  والمحافظة 

متاجر قطر مول تستقبل الزوار والمتسوقين

المركز يستقطب الكوادر القطرية 

الدوحة - [ :

أعلن مركز قطر للمال، عن تعيين السيد 
ــا تــنــفــيــذيـًـا  عـــبـــداهللا مــحــمــد الـــهـــاجـــري رئــيــًس
تحت  مــبــاشــرة  وسيعمل  اإلداريـــــة،  لــلــشــؤون 
إشراف السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس 
التنفيذي لمركز قطر للمال، وسيكون عضًوا 

باللجنة التنفيذية لهيئة مركز قطر للمال. 
الهاجري  محمد  عبداهللا  السيد  وسيتولى 

واإلشـــراف  اإلدارة  مسؤولية 
بـــشـــكـــل عــــــام عـــلـــى الــــشــــؤون 
اإلدارية في مركز قطر للمال 
اإلداريــة  المهام  ذلــك  في  بما 
الــبــشــريــة،  الـــمـــوارد  إدارة  فــي 
المعلومات  تكنولوجيا  وإدارة 
والمرافق،  المشتريات  وإدارة 

والمشاريع الخاصة األخرى.
باإلضافة إلى امتالك خبرة 
طــويــلــة تــمــتــد ألكـــثـــر مـــن ١٥ 
عاًما في إدارة المشاريع، شغل 
مناصب  عــدة  عــبــداهللا  السيد 

مــخــتــلــفــة فــــي مـــؤســـســـات مـــرمـــوقـــة مــنــهــا، 
شركة شل قطر، واللجنة األولمبية القطرية 

وغيرها من المؤسسات. 
في  البكالوريوس  شــهــادة  على  حصل  كما 
الهندسة الصناعية من جامعة والية ويتشيتا 

في الواليات المتحدة األمريكية.
ورحـــــب الــســيــد يـــوســـف مــحــمــد الــجــيــدة، 
الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بانضمام 
عبداهللا الهاجري إلى مركز المال مثنياً على 

خــبــرتــه الــمــتــنــوعــة الــمــمــتــدة لــســنــوات طويلة 
األعمال  نمو  وتيرة  تسريع  في  ستساهم  التي 

التجارية لدى مركز قطر للمال.
وأضاف الجيدة أن تعيين الهاجري يعكس 
الكوادر  بجذب  المستمر  المال  مركز  التزام 
المالي،  القطاع  في  للعمل  المؤهلة  القطرية 
وعزمه المتواصل على تعزيز قدرات الكوادر 

القطرية في مختلف مجاالت األعمال.
الهاجري،  محمد  عــبــداهللا  السيد  وأعـــرب 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــؤون 
اإلداريـــــــــــة فــــي مــــركــــز قــطــر 
للمال عن سروره بالعمل في 
يكون  وأن  للمال  قطر  مركز 
الناجح  الفريق  هذا  من  جــزًءا 
في  كبير  بشكل  يساهم  الــذي 
ازدهــــــار االقـــتـــصـــاد الــقــطــري 
رائًدا  استراتيجًيا  دوًرا  ويقود 

محلًيا، وإقليمًيا ودولًيا.
للمال  قطر  مركز  ويــقــدم 
للشركات  تتيح  بـــارزة  منصة 
بمزايا  التمتع  فيها  المسجلة 
بيئة  إطــار  فــي  العمل  مثل  عــديــدة،  تنافسية 
العام،  اإلنجليزي  القانون  إلى  تستند  قانونية 
والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق 
 ،٪١٠٠ إلــى  تصل  بنسبة  األجنبي  التملك  في 
الخارج  إلى  بأكملها  األربــاح  تحويل  وإمكانية 
على   ٪١٠ تتجاوز  ال  الشركات  على  وضريبة 
األرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع 
التفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم ٨١ 

دولة.

عبد اهللا الهاجري رئيًسا تنفيذيًا 
للشؤون اإلدارية بـ قطر للمال 

عبد اهللا الهاجرى

من خالل «قطر للضيافة» و«بروجكت قطر»

الدوحة -[ :

للمعارض  الــدولــيــة  الــشــركــة  أعلنت 
لــتــكــون  تــســعــى  ـــهـــا  أّن  (IFP Qatar)
تنظيم  تــســتــأنــف  قــطــريــة  شــركــة  أول 
الــمــعــارض الــتــجــاريــة فــي الـــدولـــة من 
خـــــالل مـــعـــرضـــي «قـــطـــر لــلــضــيــافــة» 
نوفمبر،   ١٢ إلــى   ١٠ من  سيقام  الــذي 
و«بروجكت قطر» الذي سيقام من ٧ 

إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠. 
 واعــتــبــر الــســيــد راشـــد نــاصــر سريع 
الشركة  إدارة  مجلس  رئــيــس  الكعبي 
أن العودة إلى نشاط تنظيم المعارض 
بدعم  الشركة  الــتــزام  من  كجزء  يأتي 
عملية إعادة إطالق الدورة االقتصادية 
لعبته  الــذي  للدور  وامــتــداداً  قطر،  في 
في  الــشــركــة طـــوال سبعة عــشــر عــامــاً 
تــعــزيــز الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــيــن قطر 
الكعبي:  وقــال  التجاريين.  وشركائها 
في  والرائدة  األولــى  الشركة  «بصفتها 
قــطــر فـــي مــجــال تــنــظــيــم الــفــعــالــّيــات 
الـــتـــجـــاريـــة، دأبـــــت الـــشـــركـــة الــدولــيــة 
ربط  على  طويلة  لــســنــوات  للمعارض 
األســـــواق الــعــالــمــيــة بــالــســوق الــقــطــري، 
الشركة  تتأهب  الذي  نفسه  الدور  وهو 
للعبه مجدداً في الربع األخير من هذه 
هناك  األزمـــة،  تــداعــيــات  فبعد  السنة. 
مختلف  ربــــط  إلعـــــادة  مــاســة  حــاجــة 
ـــمـــوّرديـــن بــالــمــشــتــريــن  الــمــنــتــجــيــن وال
وأصــحــاب األعــمــال ســواء داخــل السوق 
األسواق  وبين  بينه  أو  نفسه،  القطري 
التبادل  حركة  تفعيل  بهدف  العالمية، 
لتحقيقه  سنسعى  مــا  وهــو  الــتــجــاري، 

تنظيمها  المنوي  المعارض  خالل  من 
كأسرع وسيلة لتحقيق هذا الهدف». 

من جهته، قال مدير عام الشركة، 
حـــيـــدر مــشــيــمــش: «عـــلـــى الـــرغـــم من 
ــتــداعــيــات الــتــي خــّلــفــتــهــا األزمـــة  كـــل ال
عــلــى مــخــتــلــف األســــــواق الــعــالــمــيــة، ال 
يـــزال الــســوق الــقــطــري مــوضــع اهتمام 
لما  نــظــراً  الــدولــي  الــتــجــاري  المجتمع 
أظهرته دولة قطر من مرونة وثبات 
اقــتــصــادي خـــالل األزمــــة. لــذلــك يأتي 
لتنظيم  الــشــركــة  عــــودة  عـــن  اإلعـــــالن 
لطلب  استجابة  السنة  هــذه  المعارض 
الــعــديــد مـــن الــشــركــات الــدولــيــة الــتــي 
أّكــــــدت جــهــوزيــتــهــا لــلــمــشــاركــة نــظــراً 
لــمــا تــولــيــه مــن أهــمــيــة كــبــرى للسوق 
الــدول  من  عــدداً  أّن  معلناً  القطري»، 
الــعــربــيــة واآلســـيـــويـــة واألوروبــــيــــة قد 
معرضي  في  بالفعل  مشاركتها  أّكــدت 
«قطر للضيافة» و«بروجكت قطر». 

أّما على مستوى الشركات المحّلية، 
مدركة  الشركة  أّن  مشيمش  أّكد  فقد 
تماماً للتحّديات التي تواجهها الشركات 
التجاري  المستويين  على  األزمة  جّراء 
والـــمـــالـــي، ولـــذلـــك ســتــقــوم الــشــركــة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــهـــيـــئـــات الــحــكــومــيــة 
الــمــعــنــيــة بــتــوفــيــر الـــدعـــم لــلــشــركــات 
الــراغــبــة بــالــمــشــاركــة فــي الــمــعــارض، 
وتخفيف كلفة المشاركة إلى أدنى حد 
القطرية  الشركات  تتمّكن  كي  ممكن 
المشاركة  من  االستفادة  من  بدروها 
إلعادة إطالق نشاطها وربط منتجاتها 
كما  المستهدفة.  بالفئات  وخدماتها 
قد  الــشــركــة  أّن  إلـــى  مشيمش  ولــفــت 
أخذت بعين االعتبار متطّلبات الصّحة 
والــــســــالمــــة، وســـتـــعـــمـــل عـــلـــى تــوفــيــر 
أقـــصـــى شـــــروط وإجــــــــراءات الــوقــايــة 
بــاالســتــفــادة  فعالّياتها  فــي  والــســالمــة 
واالّتحاد  الصحة  وزارة  توصيات  من 

الـــدولـــي لــلــمــعــارض، مــشــيــراً فــي هــذا 
حول  الدول  من  العديد  أّن  إلى  اإلطار 
هذا  تنظيم  بالفعل  باشرت  قد  العالم 
العديد  وهــنــاك  الفعالّيات،  مــن  الــنــوع 
وضعت  التي  المثلى  الممارسات  مــن 
موضع التطبيق والتي يمكن االستفادة 

منها. 
المعارض  أّن  إلــى  مشيمش  وأشــار   
تـــعـــّد مـــحـــّركـــاً مـــهـــّمـــاً ومـــصـــدر دخــل 
للعديد من القطاعات األخرى  أساسياً 
والخدمات.  والفنادق،  الطيران،  مثل 
مشيمش  يــذكــر  الــمــثــال،  سبيل  فعلى 
الــشــركــة  نّظمتها  الــتــي  الــمــعــارض  أّن 
من  أكــثــر  استقطبت   ٢٠١٩ الــعــام  فــي 
١٣ ألــف زائــر ومــشــارك مــن ٥٣ دولــة 
من  أكثر  مجتمعين  أمضوا  مختلفة، 
الدوحة،  فنادق  في  ليلة  ألــف  سبعين 
عّما أنفقوه على خدمات السفر  فضالً 

والمواصالت والمطاعم وغيرها. 

الشركة الدولية تستأنف تنظيم معارضها في نوفمبر وديسمبر



الثالثاء ١٦ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٧ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٤٠)

٣٣   

إلنجاز المشروعات وتعزيز اإلنتاج.. رجال أعمال لـ   :

ـــو الــــنــــشــــاط االقــــتــــصــــادي واالســـتـــثـــمـــاري  ـــم ـــز ن ـــزي ـــع ــة ت ــي ــن ــوط ـــوط الــمــنــتــجــات ال ـــط ـــــــادة خ ــع عـــلـــى زي ــي ــج ــش ت

الدوحة -[: 

أكـــــد رجـــــــال أعــــمــــال عــلــى 
وتــدويــر  التوظيف  منصة  أن 
المحلي  الـــســـوق  فـــي  الــعــمــالــة 
الـــتـــى أطــلــقــتــهــا غـــرفـــة قــطــر 
التنمية  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون 
اإلداريـــــــة والــعــمــل والـــشـــؤون 
لها  يكون  سوف  االجتماعية، 
العمالة  توفير  في  كبير  دور 
الــمــاهــرة مــن قــبــل الــشــركــات 
المحلي  الـــســـوق  فـــي  الــعــامــلــة 
ـــجـــاز  ـــى إن ـــســـاعـــدهـــا عـــل مـــــا ي
الـــمـــشـــروعـــات االســتــثــمــاريــة 
لتلبية  الوطني  اإلنتاج  وزيــادة 

المحلية.  االحتياجات 
وقالوا لـ[ االقتصادية 
محورية  ستكون  المنصة  إن 

لــــلــــتــــواصــــل بــــيــــن الــــشــــركــــات 
ـــقـــطـــاب  الـــــراغـــــبـــــة فــــــى اســـت
نظيرتها  من  الماهرة  العمالة 
الـــمـــتـــضـــررة مــــن تـــداعـــيـــات 
فــيــروس كــورنــا، الفــتــيــن إلــى 
ضــــــرورة تــقــنــيــن آلـــيـــة عــمــل 
الــمــنــصــة بــتــخــصــيــص قــنــوات 
إجـــرائـــيـــة لــكــافــة الــقــطــاعــات 
التي  واالستثمارية  اإلنتاجية 
تــشــمــل الــمــقــاوالت والـــزراعـــة 
ــــــخــــــدمــــــات  واألغــــــــــذيــــــــــة وال
والــــصــــنــــاعــــات والــــخــــدمــــات 
ــلــوجــســتــي بـــمـــا يــســهــل عــلــى  ال
كافة الشركات التي تعمل في 
العمالة  عــن  البحث  منها  كــل 
الــتــي تــنــاســبــهــا بــوقــت وجــهــد 

مرشد. 
هــنــالــك  أن  إلــــى  وأشــــــــاروا 

شـــــــركـــــــات عـــــــديـــــــدة قــــامــــت 
العمالة  بعض  عن  باالستغناء 
لديها بسبب الظروف الحالية 
انتشار  تــداعــيــات  عــن  الناتجة 
ـــــا، الفــتــيــن  فــــيــــروس كـــــورون
إلـــى إمــكــانــيــة نــقــل الــخــبــرات 
الشركات  هــذه  مــن  المؤهلة 
مشروعات  لديها  أخــرى  إلــى 
تــحــت اإلنـــجـــاز وبــحــاجــة إلــى 
خـــبـــرات الســتــكــمــالــهــا خــالل 
فإن  وبالتالي  المقبلة  الفترة 
دورا  تــلــعــب  ســــوف  الــمــنــصــة 
مـــهـــمـــا فـــــي مــــســــاعــــدة هــــذه 
الــشــركــات فــي الــحــصــول على 
عـــمـــالـــة مــــاهــــرة مــــن الـــســـوق 

المحلي.
المنصة  أن  عــلــى  وشــــددوا 
ــعــمــالــة الــتــي  ــل ســـــوف تـــوفـــر ل

يــتــم االســتــغــنــاء عــنــهــا فــرصــة 
لــلــحــصــول عــلــى عــمــل جــديــد، 
مــــا يـــســـهـــم فــــي الــمــحــافــظــة 
عــلــى الــعــمــالــة الــمــوجــودة في 
الــــســــوق الـــقـــطـــري مــنــوهــيــن 
سوف  األعــمــال  قطاعات  بــأن 
كبير  إيــجــابــي  بشكل  تتفاعل 
مــع هـــذه الــمــنــصــة الــطــمــوحــة 

خالل فترة وجيزة. 
المنصة  إطـــالق  إن  وقــالــوا 
لتوفير  مــنــاســب  بــوقــت  جـــاء 
الــــــعــــــمــــــالــــــة الـــــــتـــــــى يـــصـــعـــب 
الــدول  مــن  حاليا  استقدامها 
ـــــمـــــصـــــدرة بــــســــبــــب تــعــطــل  ال
كنتيجة  الدولية  السفر  حركة 
المواكبة  االحترازية  للتدابير 
لــإلجــراءات االحــتــرازيــة للحد 

من انتشار فيروس كورونا. 

كــمــا شــــدووا عــلــى ضـــرورة 
ــنــســيــق بـــيـــن غـــرفـــة قــطــر  ــت ال
اإلداريــــــــة  الــتــنــمــيــة  ووزارة 
االجتماعية  والشؤون  والعمل 
المتعلقة  الــقــضــايــا  جميع  فــي 
ـــــوافـــــدة، خــاصــة  بــالــعــمــالــة ال
قـــضـــايـــا االســــتــــقــــدام، بــحــيــث 
بين  المشتركة  باللجنة  يناط 
في  التنسيق  والـــوزارة  الغرفة 
حــــل كـــافـــة الـــمـــعـــوقـــات الــتــي 

تواجه الشركات. 
وأطــــلــــقــــت غــــرفــــة قــطــر 
وزارة  مــــــــع  بــــــالــــــتــــــعــــــاون 
الــتــنــمــيــة اإلداريـــــــة والــعــمــل 
ــــــشــــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ل وا
مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة لــتــدويــر 
لــــــمــــــاهــــــرة فـــي  لـــــعـــــمـــــالـــــة ا ا
الـــســـوق الــمــحــلــي، وســتــكــون 

خالل  من  متوفرة  المنصة 
مـــوقـــع غـــرفـــة قـــطـــر، حــيــث 
ــــشــــركــــات مــن  ل ســـتـــتـــمـــكـــن ا
أو  ــــعــــمــــال  ل ا عـــــن  اإلعـــــــــالن 
من  الــمــســّرحــيــن  الموظفين 
خاصة  استمارة  ملء  خالل 
عــــامــــل  أو  مــــــوظــــــف  لـــــكـــــل 
لــــمــــســــتــــنــــدات  مــــــع إرفــــــــــاق ا

. بة لمطلو ا
 وقــــالــــت غـــرفـــة قـــطـــر إن 
الــمــنــصــة تـــهـــدف إلــــى إتــاحــة 
الفرصة للشركات التي تحتاج 
بالتعاقد  جــديــدة  عــمــالــة  إلـــى 
داخــل  الــمــوجــودة  العمالة  مــع 
الـــدولـــة والـــتـــي تـــم االســتــغــنــاء 
جائحة  تداعيات  بسبب  عنها 
«كوفيد-١٩»،  ـــــــا  كـــــــورون
مـــوضـــحـــة بــــأنــــه مـــــن خـــالل 

الــمــنــصــة ســتــتــوفــر لــلــشــركــات 
ـــــــى عـــمـــالـــة  الـــــتـــــي تــــحــــتــــاج إل
من  الختيار  الفرصة  جديدة 
للمهن  وفقاً  بتوظيفه  ترغب 

المطلوبة.
المنصة  هـــذه  أن  وأكـــدت 
تــهــدف لــضــمــان اســتــمــراريــة 
األعـــمـــال والــمــشــروعــات في 
ـــســـوق الــمــحــلــي ومــســاعــدة  ال
شــــركــــات الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
فـــي الــحــصــول عــلــى الــعــمــالــة 
الـــمـــاهـــرة والـــمـــطـــلـــوبـــة مــن 
خـــالل تــعــاقــدهــا مــع الــعــمــالــة 
من  عنها  االستغناء  تــم  التي 
شـــركـــات أخـــــرى، وبــالــتــالــي 
العمالة  في  نقص  أي  تفادي 
قـــــــد يــــتــــســــبــــب فـــــــي تـــعـــطـــل 

الشركات. هذه  مشروعات 

المنصة  أن  إلــى  وأشــــارت 
الشركات  بين  بالتوفيق  تقوم 
الــتــي تــطــلــب عــمــالــة جــديــدة 
قامت  الــتــي  الــشــركــات  وبــيــن 
بـــاالســـتـــغـــنـــاء عـــــن الـــعـــمـــالـــة 
وذلــــك بــالــتــنــســيــق الــمــشــتــرك 
ووزارة  ــــــغــــــرفــــــة  ال بـــــيـــــن 
الــتــنــمــيــة اإلداريـــــــــة والــعــمــل 
والـــــــشـــــــؤون االجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
الفـــتـــة إلــــى أنــــه بــعــد تــقــديــم 
الــطــلــب عــبــر الــمــنــصــة، يــتــم 
التنمية  وزارة  إلـــى  تــحــويــلــه 
اإلداريــــــة والــعــمــل والـــشـــؤون 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة، حــــيــــث يــتــم 
مـــراجـــعـــة الـــطـــلـــب والـــتـــأكـــد 
وأن  الـــــشـــــركـــــة  وضـــــــع  مــــــن 
اإلجراءات  مع  يتوافق  الطلب 

بها. المعمول 

منصة التوظيف توّفر عمالة ماهرة للقطاع الخاص

ــــــــــخــــــــــارجــــــــــي ـــــــــــدام ال ـــــــــــق ـــــــــــت ـــــــــــالس ــــــــــر بـــــــــــــــدائـــــــــــــــل مـــــــــنـــــــــاســـــــــبـــــــــة ل ــــــــــي ــــــــــوف ت

سعد آل تواه: عويضة الكواري: 

رامز الخياط: 

حسن العمادي: 

قـــال رجـــل األعــمــال السيد 
مبادرة  إن  الــكــواري  عويضة 
إطـــــــــالق مـــنـــصـــة لـــتـــوظـــيـــف 
ـــعـــمـــالـــة وتـــــدويـــــرهـــــا بــيــن  ال
الــــشــــركــــات مــهــمــة وجـــــاءت 
لتوفير  المناسب  الــوقــت  فــي 
التي  للشركات  مناسبة  بدائل 
مؤهلة  خـــبـــرات  عـــن  تــبــحــث 
ومدربة للمساهمة في إنجاز 
الـــمـــشـــروعـــات االســتــثــمــاريــة 
والــتــوســعــيــة فــي الــعــديــد من 

القطاعات الحيوية. 
وأشار إلى أن أزمة كورونا 
أحـــــدثـــــت تــــأثــــيــــرا مــــزدوجــــا 
ــنــمــا  ــي ــــى الـــــشـــــركـــــات فــب عــــل
االستغناء  إلــى  بعضها  دفعت 
عــــن بـــعـــض الـــعـــمـــالـــة بــســبــب 

التداعيات السلبية التي طالتها 
فإنها شجعت شركات أخرى 
وزيــادة  األعــمــال  توسيع  على 
اإلنـــتـــاج فــي قــطــاعــات هامة 
المحلية  االحتياجات  لتلبية 
مـــا يــعــنــي احــتــيــاجــهــا لــمــزيــد 
مـــن الــعــمــالــة الـــمـــاهـــرة في 

تخصصات مختلفة. 

واقـــــتـــــرح الـــســـيـــد عــويــضــة 
مسارات  تخصيص  الــكــواري 
مــعــيــنــة بــالــمــنــصــة لــلــعــمــالــة 
بـــكـــافـــة قـــطـــاعـــات األعـــمـــال 
كـــــالـــــمـــــقـــــاوالت والــــــزراعــــــة 
والصناعة والخدمات والدعم 
الــــلــــوجــــســــتــــي والــــصــــنــــاعــــات 
هــذه  تسهل  بحيث  الــغــذائــيــة 
الـــمـــســـارات تــوفــيــر الــتــواصــل 
بــيــن الــشــركــات الــعــامــلــة في 
عمالة  لديها  والتي  قطاع  كل 
ال تحتاج إليها واألخرى التي 

تبحث عن خبرات وافدة. 
وشدد على ضرورة تقنين 
فيها  تــطــرح  بحيث  المنصة 
والخبرات  التوظيف  طلبات 
المتضررة  للعمالة  المهنية 

لتعزيز  ضــمــانــا  كـــورونـــا  مــن 
جــــديــــة تــــفــــاعــــل الــــشــــركــــات 
ومـــجـــتـــمـــع األعـــــمـــــال مــعــهــا، 
مشيرا إلى أن القطاع الخاص 
فــي دولـــة قــطــر بــحــاجــة إلــى 
الوافدة  المهارات  من  العديد 
لالعتماد عليها في التوسعات 

االستثمارية. 
القطاع  إن  الــكــواري  وقــال 
الــخــاص شــريــك فــي مسيرة 
تشهدها  التي  الحالية  التنمية 
بتوفير  ودعــمــه  قــطــر  دولـــة 
الـــعـــمـــالـــة الــــمــــاهــــرة ســـوف 
يــســاعــده عــلــى تــعــزيــز دوره 
التنموي األمر الذي سينعكس 
بقوة على النشاط االقتصادي 

واالستثماري.

قــــال رجــــل األعـــمـــال الــســيــد ســعــد آل تـــواه 
الهاجري إن منصة توظيف العمالة جاءت في 
في  مهم  دور  لها  وسيكون  المناسب  الــوقــت 
ويسير،  سهل  بشكل  المطلوبة  العمالة  توفير 
قطر  غرفة  بين  المشترك  بالتعاون  مشيدا 
والــشــؤون  والــعــمــل  اإلداريـــــة  التنمية  ووزارة 
خصوصا  المنصة  هــذه  إنشاء  في  االجتماعية 
بتداعيات  المتعلقة  الحالية  الظروف  ظل  في 

فيروس كورونا.
وأوضـــــــح أن الــمــنــصــة ســـــوف تــســهــم فــي 

االســـتـــفـــادة الــمــثــلــى مـــن الــعــمــالــة الــمــاهــرة 
والمدربة والتي لها خبرات واضحة في السوق 
المحلي، بدال من جلب عمالة من الخارج قد 
ال تكون على المستوى المطلوب من التدريب 
المبادرات  هذه  مثل  أن  على  وأكد  والمهارة. 
مـــن شــأنــهــا دعـــم شـــركـــات الــقــطــاع الــخــاص، 
والتأثيرات إيجابيا على االقتصاد الوطني. كما 
والقيود  الحالية  الظروف  تواكب  المنصة  أن 
مختلف  في  السفر  عمليات  على  المفروضة 

دول العالم.

أشـــاد رجـــل األعـــمـــال الــســيــد رامـــز الخياط 
مشروع  إنها  وقــال  العمالة،  توظيف  بمنصة 
رائــــد يــعــكــس الــشــراكــة بــيــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 
بين  المشترك  الــتــعــاون  خــالل  مــن  والــخــاص 
والعمل  اإلداريـــة  التنمية  ووزارة  قطر  غرفة 
والشؤون االجتماعية، منوها بأن وجود منصة 
من  يسهل  سوف  االختصاص  بهذا  إلكترونية 
عملية تــعــاقــد الــشــركــات مــع عــمــالــة جــديــدة، 
خصوصا أن هذه العمالة لها خبرة في السوق 

القطري وبالتالي فإنها عمالة مجربة.
توفر  ســـوف  أيــضــا  المنصة  أن  إلـــى  وأشــــار 
ثانية  فرصة  عنها  االستغناء  يتم  التي  للعمالة 
في  يسهم  مــمــا  جــديــد،  عــمــل  عــلــى  للحصول 
السوق  في  الموجودة  العمالة  على  المحافظة 
وعــدم  الــمــاهــرة  العمالة  وخصوصا  القطري 
األعمال  قطاعات  بأن  منوها  فيها،  التفريط 
هذه  مــع  كبير  إيــجــابــي  بشكل  تتفاعل  ســوف 

المنصة.

قـــال رجـــل األعــمــال السيد 
ــــداهللا الــصــديــقــي  حـــســـن عــــب
الــعــمــادي، إن مــبــادرة غرفة 
قــــطــــر فـــــي تــــوفــــيــــر مــنــصــة 
في  العمالة  وتدوير  لتوظيف 
الــمــبــادرات  مــن  تعتبر  قــطــر 
الهامة والتي سيكون لها دور 
مــهــم فــي اســتــمــرار األعــمــال 
سلس،  بشكل  والــمــشــروعــات 
الـــشـــركـــات  بـــعـــض  إن  حـــيـــث 
تــحــتــاج إلــــى تــوظــيــف عــمــالــة 
جــــــديــــــدة ولـــــكـــــن فــــــي ظــل 
اإلجــــــراءات االحــتــرازيــة ضد 
فــيــروس كــورونــا فــإن حركة 

في  معطلة  زالـــت  مــا  الــســفــر 
وبالتالي  العالم،  دول  أغلب 
فـــــــإن جــــلــــب الــــعــــمــــالــــة مــن 
الــــخــــارج غــيــر مـــتـــاح حــالــيــا، 
لديها  شركات  هناك  أن  كما 

تخصصات متكررة في حين 
تخصصات  فــي  نقصا  تعاني 
أخـــــــــرى. وبــــالــــتــــالــــي يــمــكــن 
في  المنصة  مــن  االســتــفــادة 
تدوير العمالة بين الشركات، 
ــعــمــالــة  واالســـــتـــــفـــــادة مــــن ال
المدربة الموجودة في السوق. 
ويـــــرى حــســن الـــعـــمـــادي أن 
هذه  بإنشاء  الغرفة  مــبــادرة 
الــمــنــصــة جـــــاءت فـــي وقــتــهــا 
دعم  على  الــحــرص  وتعكس 
شركات القطاع الخاص وحل 
أية عقبات تواجهها خصوصا 

في مجال توفير العمالة.

وأعـــرب عــن أمــلــه فــي أن 
يشمل هذا التنسيق بين غرفة 
قطر ووزارة التنمية اإلدارية 
جــمــيــع الـــقـــضـــايـــا الــمــتــعــلــقــة 
بحيث  الـــــوافـــــدة،  ــالــعــمــالــة  ب
بين  المشتركة  اللجنة  تقوم 
بالتنسيق  والــــــوزارة  الــغــرفــة 
فــــي حــــل كــــافــــة الـــمـــعـــوقـــات 
ـــواجـــه الـــشـــركـــات في  الـــتـــي ت
حيث  مــن  العمالة،  استقدام 
والــدول  والتخصصات  العدد 
منها  االســتــقــدام  ترغب  التي 
المتعلقة  األمور  من  وغيرها 

باستقدام العمالة.

دور مهم في توفير العمالة المطلوبة توزيع الخبرات على قطاعات األعمال

تعزيز االستفادة من الخبرات الكبيرة

دعم قوي لمواصلة إنجاز المشروعات

ـ  
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حددوا أبرز القطاعات الواعدة.. رجال أعمال لـ                                           :

ــارات ــم ــث ــت ــان يــســتــقــطــبــان االس ــاع ــط ــــزراعــــة ق ــة وال ــاع ــصــن ال

ــاون   ــع ــت ــز ال ــزي ــع ــــى ت ــة إل ــاج ــح ــة ب ــي ــم ــرق ــا ال ــوجــي ــول ــن ــك ــت ال

المشتركة  المشروعات  تترقب  الطبية  والمستلزمات  ــة  األدوي

ــــدة واع ــــرص  ف الـــكـــبـــرى  ـــمـــشـــروعـــات  ال ــل  ــي ــغ ــش وت إدارة 

آفاق واسعة للشراكة بين القطاعين العام والخاص 
                                                

كتب ـ عنتر المراغي:

استثمارية  قــطــاعــات  عـــدة  أعــمــال  رجـــال  حـــدد 
القطاعين  بين  الشراكة  لتعزيز  واعـــدة  وخدمية 
الشراكة  هــذه  نجاح  أن  مؤكدين  والــخــاص،  العام 
قفزات  لتحقيق  الــوطــنــي  االقــتــصــاد  يحفز  ســوف 
منّوهين  المقبلة،  الفترة  خــالل  إضافية  تنموية 

الشراكة  لقانون  المتوقعة  اإليجابية  باالنعكاسات 
الذي سيدخل حيز التنفيذ ١١ يوليو الجاري. 

وقالوا لـ[ االقتصادية: إن قطاعات الصحة 
ــتــجــارة، مــؤهــلــة لتعزيز  واألغـــذيـــة والــصــنــاعــة وال
يحقق  بما  والخاص  العام  القطاعين  بين  التعاون 
االحتياجات  لتلبية  الوطنية  المنتجات  فى  طفرة 
النفطية  غير  القطرية  الصادرات  وزيادة  المحلية 

التجاري  الفائض  يعزز  ما  الخارجية  األســواق  إلى 
لدولة قطر.

وشــــددوا عــلــى أن تــوســيــع الــشــراكــة فــي صناعة  
الــمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة والــمــنــظــفــات ســــواء كــانــت 
ومــطــهــرات  مــعــقــمــات  أو  قـــفـــازات  أو  كــمــامــات 
أصبح ضرورة ملحة في المرحلة الحالية لتأمين 
على  مــؤكــديــن  والمقيمين،  الــمــواطــنــيــن  حــاجــات 

أهمية تأسيس صناعة دوائية قطرية تكون قادرة 
ذات  إضــافــيــة  بمنتجات  العالمية  المنافسة  على 

جودة وقدرة تنافسية عالية.
ولفتوا إلى أن الخدمات الرقمية والحلول الذكية 
التي شهدت تحقيق إنجازات قطرية ريادية توفر 
مــجــاالت مــهــمــة لــلــشــراكــة، مــؤكــديــن أن الــقــطــاع 
في  التعاون  لتعزيز  مهمة  خبرات  يمتلك  الخاص 

هذا القطاع المتنامي. 
وشددوا على أن تشجيع مشاركة القطاع الخاص 
عبء  نقل  سيضمن  المشاريع  وتشغيل  تنفيذ  في 
النفقات المالية من الحكومة إلى القطاع الخاص، 
الفتين إلى ضرورة اإلبقاء على القوانين المحفزة 
لــلــشــراكــة وعـــــدم  تــعــطــيــلــهــا  وازديـــــــاد الــمــنــافــســة 

الخارجية لها.

العمادي: أولوية كبيرة للمستلزمات الطبية   د. منى المرزوقي: الشراكة تزيد االبتكار وتوفر سلعاً تنافسية

ـــمـــرزوقـــي،  ال مـــنـــى  د.  أّكـــــــدت 
البحث  لــشــؤون  الــمــســاعــد  العميد 
القانون  بكلية  العليا  والـــدراســـات 
جامعة قطر على أهمية وضرورة 
الـــشـــراكـــة بــيــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 
السلع  توفير  يحقق  بما  والــخــاص 
ويعزز  تنافسية  وبأسعار  الجيدة 
من القدرات اإلبداعية واالبتكارية 
في  يساهم  كما  القطاعين،  لــدى 

تحقيق النمو االقتصادي للدولة.
وتــابــعــت: يــقــوم الــيــوم الــقــطــاع 
الــــــخــــــاص وبــــفــــضــــل تـــوجـــيـــهـــات 
الـــحـــكـــومـــة الــــرشــــيــــدة، والـــتـــطـــور 
الــتــشــريــعــي فـــي مـــجـــال األعـــمـــال 
لتحريك  كبير  بـــدور   والــتــجــارة، 

عـــجـــلـــة الـــنـــمـــو االقــــتــــصــــادي فــي 
حجم  تتخيلوا  أن  ولــكــم  الــدولــة، 
االزدهار الذي سيصل إليه بفضل 

شراكة القطاع العام معه. 

الـــمـــرزوقـــي  مــنــى  د.  ـــــــدت  وأّك
الـــشـــراكـــة  هـــــذه  مــــن  الــــهــــدف  أن 
هــو تــحــديــد األولـــويـــات فــي نطاق 
ـــــة، وتـــشـــجـــيـــع  ـــــدول ـــــل األعـــــــمـــــــال ل
فيها،  لالنخراط  الــخــاص  القطاع 
الخاص  الــقــطــاع  فيها  وسيحصل 
على مزايا أكثر مما لو استثمر في 
قطاع آخر ليس له أولوية للدولة 

وال يخدم رؤيتها االقتصادية. 
وشددت على أن هذه  الشراكة 
ســـتـــزيـــد مــــن اإلبــــــــداع واالبـــتـــكـــار 
لــتــقــديــم خـــدمـــات وتـــوفـــيـــر سلع 
تنافس مــا هــو مــوجــود فــي السوق 
الــــخــــاص  الـــــقـــــطـــــاع  أن  خـــــاصـــــة 
والــخــبــرة  الــكــفــاءة  مــن  سيستفيد 

التي  والــدولــيــة  العامة  والــعــالقــات 
هذا  وليس  العام.  القطاع  يمتلكها 
المستهلك  ســيــكــون  بــل  فــحــســب، 
الشراكة،  هذه  من  أيضاً  مستفيداً 
فهو بدوره سيحصل على الخدمة 
أو الــســلــع بــجــودة عــالــيــة وبــأســعــار 

تنافسية.
وقــــد كـــانـــت الـــدولـــة فـــي أمــس 
الــحــاجــة لـــوجـــود تــنــظــيــم قــانــونــي 
العام  القطاعين  بين  مــا  للعالقة 
والــــخــــاص فـــي مـــجـــال األعـــمـــال، 
وتوزيع  األدوار،  تحديد  أجــل  من 
العمل  ســيــر  وضــمــان  الــمــخــاطــر، 
بــطــريــقــة مــحــكــمــة، وصــــدر هــذا 

القانون في الوقت المناسب.

شدد أحمد عبداهللا الصديقي 
الــــعــــمــــادي، رئــــيــــس مــجــمــوعــة 
الصديقي القابضة على ضرورة 
تــحــديــد مــجــاالت الــشــراكــة بين 
والخاص،  الحكومي  القطاعين 
بـــحـــيـــث تــــحــــدد وفــــقــــاً لــنــوعــيــة 
األعمال لكل مستثمر سواء كانت 
صناعية أو زراعية أو تجارية أو 

طبية أو خدمية. 
وطـــــرح الـــعـــمـــادي عــــــدداً من 
الـــقـــطـــاعـــات الــكــثــيــرة الــمــؤهــلــة 
الصحة  بينها  الــشــراكــة  لتحقيق 

أو الغذاء أو الصناعة أو التجارة ، لتلبية احتياجات 
أصبحت  التي  الطبية  المستلزمات  خاصة  الدولة 
مطلوبة سواء كانت كمامات أو قفازات أو معقمات 
سوف  الــشــراكــة  هــذه  أن  إلــى  مشيراً  ومــطــهــرات، 

تحقق ازدهاراً كبيراً لالقتصاد القطري.
أضــــــاف: أن تــوظــيــف اإلمـــكـــانـــات الــمــتــوافــرة 

لـــلـــقـــطـــاعـــيـــن الـــــعـــــام والــــخــــاص 
سوف تعزز نجاح الشراكة إذ إن 
استثمارية  خــبــرات  لــديــه  األول 
الــطــرف  يمتلك  بينما  متميزة 
الكبيرة  الــمــالــيــة  الــقــدرة  الــثــانــى 
والخدمات  الكبيرة  والتسهيالت 
اللوجستية ما يشكل أرضاً خصبة 
 ، المشتركة  المشروعات  لنجاح 
ويوفر  والجهد  الوقت  ويختصر 

المال.
ـــعـــمـــادي أن  وشــــــدد أحـــمـــد ال
نأمل  جيدة  فكرة  الشراكة  هذه 
الــراهــنــة  الـــظـــروف  ظــل  فــي  بــنــجــاح  تنفيذها  فــي 
كونها تحقق التكاتف والتعاون بين القطاعين من 
للنمو  وتحقيقه  القطري،  االقتصاد  تطوير  أجــل 
فوائض  وتحقيق  مستقبالً،  واالزدهــــار  المستدام 
اإلنتاج التي تحقق االكتفاء الذاتي للدولة من جهة، 

وإمكانية التصدير للخارج من جهة ثانية.

الكواري: تكليف المستثمرين بتشغيل المشروعات الحكومية
مجلس  رئــيــس  الـــكـــواري،  علي  قــال 
بن  محمد  شــركــات  مــجــمــوعــة  إدارة 
بين  الـــشـــراكـــة  إن  الـــــكـــــواري:  جـــاســـم 
الــقــطــاعــيــن الــــعــــام والــــخــــاص يــمــكــن 
مشاريع  تــمــويــل  فــي  منها  االســتــفــادة 
ما  وتشغيلها،  وبــنــائــهــا  األجـــل  طــويــلــة 
يــعــنــي جــمــع الــقــطــاعــيــن فـــي أهــــداف 

مشتركة ربحية وخدماتية. 
المستفادة  الــدروس  تنطبق   : وتابع 
القطاعين  بين  الــشــراكــة  تطبيق  مــن 
المتبعة  ــيــات  اآلل فــي  والــعــام  الــخــاص 
ـــــــؤدي إلــــــى هــــــذا الــــنــــجــــاح، و  الــــتــــي ت
المؤسسة  فيها  تكون  التي  المبادرات 
مسؤولة بشكل مباشر عن هذا النجاح 
بتحمل  وذلـــك  لها  العملي  والتطبيق 

المسؤوليات.. وبما تعنيه كلمة شراكة 
أن الــقــطــاعــيــن مـــســـؤوالن عـــن هــذه 
أن  على  الكواري  وشــدد  معاً.  الشراكه 
في  الــخــاص  القطاع  مشاركة  تشجيع 
سيضمن  الــمــشــاريــع  وتــشــغــيــل  تــنــفــيــذ 
نـــقـــل عــــــبء الـــنـــفـــقـــات الـــمـــالـــيـــة مــن 
وقــال  الــخــاص.  القطاع  إلــى  الحكومة 
المستقبلية  األهـــداف  استيعاب  يجب 
أهم  ومــن  الــشــراكــة،  لــهــذه  الطموحة 
في  العالية  الجودة  هو  األهــداف  هذه 
جميع المشاريع في بيئة جذابة، وفقاً 
أحــدث  وانــتــقــاء  التصميمات  ألحـــدث 
األلـــيـــات الــتــي تــوفــر مــســاحــات كافية 
لــمــمــارســة األنــشــطــة الــمــرجــوه خلف 
بالخفي  ليس  أنــه  كما  الــشــراكــة.  هــذه 

تحديات  تــواجــه  قــد  الشراكة  هــذه  أن 
كــبــيــرة ،ويــنــبــغــي عــلــى الــقــطــاع الــعــام 
هذه  إنجاح  يتم  لكي  اللوجستي  الدعم 
أال  يجب  كما  وحمايتها،  المشروعات 

قد  أخرى  واستحداث  القوانين  تتغير 
أو  الــشــراكــة  هـــذه  تعطيل  عــلــى  تعمل 
الخارجية  المنافسة  ازدياد  على  تعمل 
لها. وأوضح علي الكواري أن الشراكة 
على  بــالــتــأكــيــد  تعمل  الــقــطــاعــيــن  بــيــن 
ـــــــاد الـــتـــدفـــق الـــمـــالـــي فـــي الــســوق  ازدي
الــمــحــلــي، والـــــذي بـــــدوره يــعــمــل على 
االرتقاء بالنشاطات التجارية األخرى، 
وقـــــد تــنــعــكــس بــشــكــل إيـــجـــابـــي عــلــى 
البلد  فــي  الصعبة  والــعــمــالت  البطالة 
نؤيد  نحن  لــذلــك  وفــرتــهــا.  حيث  مــن 
البيئة  لــهــا  تــوفــرت  إن  الــشــراكــة  هـــذه 
الخصبة مع تعريف كل جهة لواجباتها 
األهــداف  تعريف  ثــم  ومــن  وحقوقها 

القائمة من أجلها.

الجابر: الخدمات الرقمية قطاع واعد لالستثمارات  
أوضــــح الــســيــد نــاصــر حــســن الـــجـــابـــر، رئــيــس 
مجلس إدارة مجموعة ناس القابضة أن الشراكة 
بــيــن الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي والـــخـــاص ســتــزيــد 
الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــاالت كــالــصــنــاعــة والــــزراعــــة 
والـــتـــجـــارة ، مــشــيــراً إلــــى أنــهــا ســتــوفــر الــمــزيــد 
تثري  الــتــي  المتنوعة  االستثمارية  الــفــرص  مــن 

الوطني. االقتصاد 
المجال  فــي  الــقــطــريــة  اإلنـــجـــازات  إن  وقــــال: 
اإللكترونية  والخدمات  الذكية  والحلول  الرقمي 
الــحــديــثــة تــوفــر أرضــــاً خــصــبــة لــطــرح مــبــادرات 
،والعمل  والخاص  العام  القطاعين  بين  للشراكة 
عــلــى تنفيذها بــنــطــاق واســـع مــا ســيــكــون لــه أثــر 
فّعال على الصعيدين المحلي والدولي، وسيفتح 
مجاالت واسعة للتعاون بين مختلف القطاعات 

،وتحقيق المزيد من اإلنجازات المستقبلية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص احتفى بالقانون 
الشراكة  بتنظيم  الخاص   ٢٠٢٠ لسنة   (١٢) رقم 
بين القطاعين الحكومي والخاص ،والذي يسهم 
القطاع  شــركــات  قــدرات  بتطوير  أســاســي  بشكل 
الـــخـــاص وتــشــجــيــع الــمــنــافــســة ،وتــعــزيــز دورهـــا 
الجابر  ولــفــت  لــلــبــالد.  االقــتــصــاديــة  التنمية  فــي 
التعاون  أهمية  أثبتت  األخــيــرة  الــفــتــرة  أن  إلــى 
والــخــاص  الــحــكــومــي  القطاعين  بــيــن  والــشــراكــة 
اللتين  كورونا  وفيروس  الحصار  أزمتي  ،السيما 
عكستا نجاح دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة، 
وجهود الحكومة الموقرة في إدارتهما، وتقديم 

نموذج يُحتذى في تحويل التحديات إلى تنمية 
وفرص تنموية واعدة. 

السويدي: تعزيز التعاون
في تدوير الورق والكرتون 

قـــال عــبــداهللا الــســويــدي، رئيس 
مجلس إدارة شركة النخبة لتدوير 
خالل  استطاع  إنه  والكرتون  الورق 
الــفــتــرة األخـــيـــرة تــعــزيــز الــتــعــاون   
مــــع بـــعـــض الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، 
نطاق  توسيع  فــى  أمله  عــن  ُمعرباً 
الفترة  خــالل  أكبر  بشكل  التعاون 
المقبلة، مشيراً إلى أن الشراكة بين 
ستلعب  والخاص  العام  القطاعين 
االقــتــصــاد  تــقــويــة  فــي  كــبــيــراً  دوراً 
الـــوطـــنـــي. وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه يــعــمــل 
بــاســتــراتــيــجــيــة االقــتــصــاد الــدائــري 

معاً  الــقــطــاعــات  جميع  عــمــل  تــرســخ  الــتــي 
لتحقيق الفائدة للجميع.

عمله  قطاع  توسعة  يفضل  أنه  وأضــاف 
بتلبية  داخــــل الـــدولـــة حــيــث يــقــوم حــالــيــاً 

ــيــة وتــصــديــر  ـــيـــاجـــات الــمــحــل االحـــت
الفائض إلى عدة أسواق  خارج دولة 

قطر. 
الــقــطــاع  إن  الــــســــويــــدي:  وقــــــال   
الخاص شريك استراتيجي في تنمية 
اقتصاد الدولة لذا فإن أي تعاون بين 
الطيب  المردود  سيحقق  القطاعين 
 ، االستثمارات  زيــادة  على  ،ويساعد 
وتشجيع  رواد األعمال على تأسيس 
هناك  طالما  استثمارية  مشروعات 
قطاع عام يدعمه ويقف إلى جانبه، 
ويبعد عنه حاجز الخوف من الفشل 
إنتاج  فوائض  ستحقق  الشراكة  أن  كما   ، الخسارة  أو 
يمكن أن يقوم القطاع العام بتسويقها للجهات العامة 

األخرى بالدولة. 
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باقي القطاعاتالعقاراتالصناعةالبنوكالقطـــاع

٢٠٫٢٪٢٨٫٨٪٢١٫٢٪٢٩٫٨٪النسبة

نســـــــــــب  الشـــــــــراء
أجانبخليجيون     قطريون     
٪٢٣٫٨٧٪٢٫٧٦٪٧٣٫٣٧

نســـــــــــب  البيــــــــــع
أجانبخليجيون     قطريون     
٪٢٦٫٠٤٪١٫٧٠٪٧٢٫٢٥

%السعرالشركة
١٫٢١٦٫٧٧فودافون

٢٫٠٢٣٫٠٨بنك الدوحة
١٫٦٤٢٫٦٩الخليج الدولية

١٫١٥٢٫٣١قطر األول
٢٫٠٨١٫٧١مصرف الريان

%السعرالشركة
٢٫١١٦٫١٠العامة للتأمين

٠٫٤٥٣٫٤٥السالم
١٫٤٦٣٫٣١بلدنا

٦٫٠٣٢٫٦٦اإلسالمية للتأمين
٠٫٨٤١٫٠٦االجارة

الكميةالسعرالشركة

١٫٣٣٤٢٦٠٨١٢١إزدان

١٫١٥٢٥٤٢٥٨٦١قطر األول

٣٫٠٧٢٥٤٠٦٠٢١بروة

٠٫٨١٢١٤٨٢٢٦٧قامكو

١٫٢١٢٠٠٧٢٤٨٧فودافون

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

٩٫١٩٦٫٤٧٩٫١٨٧٫١٧٩٫٣٠٠٫١٠٩٠٦٥٢٧٠٫٧٨٢٫٦٧٦٥٠٠٫٥٤٦٫٤٦٣٫٤١

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

من خالل تنفيذ ٩٠٨٠ صفقة

الدوحة - [:

تعامالت  قطر  بــورصــة  أنهت   
أمـــــس فــــي الــمــنــطــقــة الـــخـــضـــراء 
ــــيــــات شـــــــراء  مــــــدعــــــومــــــة بــــعــــمــــل
مــــن الــمــســتــثــمــريــن عـــلـــى أســهــم 
الرئيس  المؤشر  وارتفع  قيادية، 
 ،٪٠٫١٠ بــنــســبــة  أمـــس  لــلــبــورصــة 
عند  وأغــلــق  نــقــاط   ٩ يــعــادل  بــمــا 
وارتــفــع  نــقــطــة،   ٩١٩٦٫٤ مــســتــوى 
بنسبة  اإلســالمــي  الــريــان  مــؤشــر 
 ٣٧١٦ مستوى  إلــى  ليصل   ٪٠٫٣٤

جميع  مؤشر  تراجع  بينما  نقطة، 
إلى  ليصل   ٪٠٫١٦ بنسبة  األسهم 

نقطة.  ٢٨٦٥ مستوى 
 ٤٧  وتـــم أمـــس تــــداول أســهــم 
 ٢٠ شـــركـــة، ارتـــفـــع مــنــهــا أســهــم 
 ٢٢ أسهم  تراجعت  بينما  شركة، 
أسهم  واستقرت  أخــرى،  شركة 
بـــاقـــي الـــشـــركـــات عـــنـــد مــســتــوى 
ـــــق، وشــــهــــدت  ـــــســـــاب إغـــــالقـــــهـــــا ال
الــجــلــســة ارتــــفــــاع قـــيـــم الـــتـــداول 
مقابل  ريـــال  مــلــيــون   ٥٠٠٫٨ إلــى 
الجلسة  فــي  ريــال  مليون   ٥٠٠٫١

أحجام  تراجعت  بينما  السابقة، 
سهم  مــلــيــون   ٢٧٠ إلـــى  الـــتـــداول 
فــي  ســـهـــم  مـــلـــيـــون   ٣٤٠ مـــقـــابـــل 
خـــالل  مــــن  األول  أمـــــس  جــلــســة 

صفقة.  ٩٠٨٠ تنفيذ 
 وقـــــد اســـتـــهـــل مـــؤشـــر الـــســـوق 
أن  قبل  ارتــفــاع  على  أمــس  جلسة 
لجني  بيع  عمليات  األسهم  تواجه 
يشهد  أن  المتوقع  ومــن  األربـــاح، 
السوق تباينًا في األداء حتى نهاية 
يــتــحــســن  أن  وتـــوقـــعـــوا  األســــبــــوع، 
مع  ــا  تــمــاشــًي نــســبــي  بــشــكــل  األداء 

قد  ما  وهو  اإليجابية  المتغيرات 
السوق. استقرار  إلى  يؤدي 

قــطــاعــات  أداء  صــعــيــد  وعــلــى   
الـــســـوق فــقــد ســّجــلــت تــبــايــنــاً فــي 
االتــصــاالت  قــطــاع  وتــصــدر  األداء 
تــاله   ،٪١٫٤ بــنــســبــة  الــمــرتــفــعــيــن 
 ،٪٠٫٤٢ بــنــســبــة  الــعــقــارات  قــطــاع 
 ،٪٠٫٢٣ بنسبة  الصناعة  قطاع  ثم 
بنسبة  البنوك  قطاع  تراجع  بينما 
التأمين  قطاع  وانخفض   ،٪٠٫١٤
قــطــاع  وتــــراجــــع   ،٪٠٫٧٠ بــنــحــو 

.٪٠٫٣٤ بنسبة  النقل 

البورصة خضراء.. وانخفاض التداوالت

 انخفاض طاقة تكرير النفط الروسية

عواصم ـ رويترز:

 تباينت أسعار النفط أمس، 
مدعوماً  برنت،  خام  ارتفع  إذ 
نزلت  بينما  اإلمـــدادات،  بشح 
القياس  لــخــام  اآلجــلــة  الــعــقــود 
ــــكــــي غــــــرب تــكــســاس  األمــــري
الـــوســـيـــط نــتــيــجــة لــلــمــخــاوف 
اإلصابات  زيادة  تكبح  أن  من 
ـــــا الــطــلــب  بــــفــــيــــروس كـــــورون
فــي الــواليــات الــمــتــحــدة. وزاد 
يــعــادل  بــمــا  ــاً  ــت ســن  ٤١ بـــرنـــت 
 ٤٣٫٢١ إلـــــى  بــالــمــئــة  واحــــــــداً 
بعدما  أمــس  للبرميل  دوالر 
األســـبـــوع  بــالــمــئــة   ٤٫٣ صـــعـــد 
انخفض  حــيــن  فــي  الــمــاضــي، 
الـــــخـــــام األمـــــريـــــكـــــي أربــــعــــة 
عــن  بــالــمــئــة   ٠٫١ أو  ســنــتــات 
ســعــر الــتــســويــة الــســابــق. وقــال 

آى.ان. بــنــك  فـــي  الــمــحــلــلــون 
عـــدة  مـــن  الـــبـــيـــانـــات  إن  جـــي 
المتحدة  الـــواليـــات  فــي  مـــدن 

تراجع  أي  اآلن  حتى  تظهر  ال 
كــبــيــر لــلــحــركــة عــلــى الــطــرق 
مــن أســبــوع آلخــر. وقــالــوا في 

مذكرة: سنحصل على صورة 
القيود  تــشــديــد  لتأثير  أوضـــح 
الطلب  على  واليــات  عــدة  في 

عـــلـــى الـــبـــنـــزيـــن مــــن تــقــريــر 
هذا  الــطــاقــة  معلومات  إدارة 

األسبوع.
 مـــن جــهــة ثــانــيــة، أفــــادت 
بـــيـــانـــات رفــيــنــيــتــيــف أيـــكـــون 
وحـــســـابـــات لـــرويـــتـــرز أمـــس 
بــأنــه مـــن الــمــتــوقــع انــخــفــاض 
األساسية  النفط  تكرير  طاقة 
بنسبة  روســيــا  فــي  الــمــتــوقــفــة 
 ٢٫٠٦١ إلــــــى  بـــالـــمـــئـــة   ١١٫٥
من  أغسطس  في  طن  مليون 
يوليو  بيانات  وروجعت  يوليو. 
بالمئة  ستة  لترتفع  بالزيادة، 
تـــقـــريـــبـــاً عــــن خـــطـــة ســابــقــة 
مــلــيــون   ٢٫٣٢٨ إلـــــى  ـــصـــل  وت
المتوقفة  الطاقة  وبلغت  طن. 
يونيو   فــي  طــن  مليون   ٣٫٧٩٧
عن  طن  ألف   ١٥٥ بانخفاض 

سابقة. خطة 

 تباين أسعار النفط وبرنت يتجاوز ٤٣ دوالراً 
ارتفــاع التعــامالت 

في بورصتي الكويت ومسقط
الكويت ـ قنا:

أمس  تعامالتها  الكويت  بــورصــة  أغلقت   
نقطة  ٠١ر٣  العام  السوق  مؤشر  ارتفاع  على 
صعود  بنسبة  نقطة  ٣٥ر٥١٤٥  مستوى  ليبلغ 
كمية  تــــداول  وتـــم  الــمــئــة.  فــي  ٠٦ر٠  بــلــغــت 
 ٥٣٣٤ عبر  سهم  مليون  ٦ر١٠٤  بلغت  أسهم 
صــفــقــة نــقــديــة بــقــيــمــة ٥ر٢٠مـــلـــيـــون ديــنــار 
مؤشر  وارتفع  دوالر).  مليون  ٨٥ر٧٥  (نحو 
مستوى  ليبلغ  نقطة  ٨ر٢  الــرئــيــســي  الــســوق 
٠٧ر٠  بلغت  صعود  بنسبة  نقطة  ٣٢ر٤١٩٣ 
في المئة من خالل كمية أسهم بلغت ٨ر٥٢ 
نقدية  صفقة   ٢٨٦٠ عبر  تّمت  سهم  مليون 
بقيمة ١٢ر٣ مليون دينار (نحو ٥ر١١ مليون 
دوالر)، كما ارتفع مؤشر السوق األول ٠٧ر٣ 
بنسبة  نقطة  ٣٦ر٥٦٢٧  مستوى  ليبلغ  نقطة 
صعود بلغت ٠٥ر٠ في المئة من خالل كمية 
عبر  تمت  سهم  مليون  ٧ر٥١  بلغت  أســهــم 
٢٤٧٤ صفقة بقيمة ٤ر١٧ مليون دينار (نحو 

٣٨ر٦٤ مليون دوالر). 

مؤشر (رئيسي  ارتفع  ذلك،  غضون  وفي   
٢٥ر٤١٨٨  مــســتــوى  لــيــبــلــغ  نــقــطــة  ٦ر٨   (٥٠
المئة  فــي  ٢١ر٠  بلغت  صــعــود  بنسبة  نقطة 
مليون  ١١ر٣٩  بلغت  أسهم  كمية  خالل  من 
بقيمة  نقدية  صفقة   ٢٠١٣ عبر  تّمت  سهم 
٤ر٢ مليون دينار (نحو ٨ر٨ مليون دوالر). 

 ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أغـــلـــق مـــؤشـــر ســوق 
نقطة،  ٢١ر٣٥١١  مستوى  عند   ٣٠ مسقط 
بالمئة  ٠٧٨ر٠  وبنسبة  نقطة  ٧ر٢  مرتفعاً 
مــقــارنــة مــع آخــر جلسة تـــداول والــتــي أغلق 

فيها عند مستوى ٤٧ر٣٥٠٨ نقطة. 
 وذكــــرت الــنــشــرة الــيــومــيــة لــلــســوق أمــس 
 ١٠٠ مليون  بلغت  بالسوق  التداول  قيمة  أن 
ألف و٣٧٥ رياالً ُعمانياً بنسبة ارتفاع قدرها 
جلسة  آخـــر  مـــع  مــقــارنــة  بــالــمــئــة  ١٩ر١٩٠ 
ريـــاالً  و١٨٨  ألــفــاً   ٣٧٩ بلغت  والــتــي  تـــداول 
للشركات  السوقية  القيمة  وارتفعت  عمانياً. 
عن  بالمئة  ٩٤٩ر١  بنسبة  بالسوق  الُمدرجة 
مليار  ٧٤ر١٨  يقارب  ما  وبلغت  تداول  آخر 

ُعماني.  ريال 

 الذهب مستقرعند ١٧٧٧ دوالراً لألوقية
عواصم ـ رويترز:

 استقر الــذهــب أمــس فــي الــوقــت الــذي 
تـــعـــّوض فــيــه الـــمـــخـــاوف الــُمــســتــمــرة من 
تصاعد اإلصابات بفيروس كورونا الضغط 
الـــنـــاجـــم عـــن صـــعـــود األســـهـــم مـــع تــحــّول 
االهــتــمــام صــوب بــيــانــات قــطــاع الخدمات 
التعامالت  في  الذهب  وارتــفــع  األمريكي. 
دوالر   ١٧٧٧٫٣٠ إلــى  بالمئة   ٠٫١ الــفــوريــة 
لــألوقــيــة (األونـــصـــة) أمـــس. ونـــزل الذهب 
في العقود األمريكية اآلجلة ٠٫٣ بالمئة إلى 

أربعة  أول  وفي  لألوقية.  دوالر   ١٧٨٤٫٣٠
أمريكية  واليــة   ١٥ سّجلت  يوليو  من  أيــام 
ــــــــادات قــيــاســيــة فــــي حــــــاالت اإلصـــابـــة  زي
خطط  لوقف  البعض  دفع  ما  بكوفيد-١٩، 

تخفيف إجراءات العزل. 
 واســتــمــرت زيـــادة حـــاالت اإلصــابــة في 
الهند وأستراليا والمكسيك. ونزل البالديوم 
لألوقية،  دوالر   ١٩٠٧٫٨٤ إلــى  بالمئة   ٠٫٨
إلى  بالمئة  واحــــداً  البالتين  زاد  حين  فــي 
الفضة  وصعدت  لألوقية.  دوالر   ٨٠٨٫١٢

٠٫٥ بالمئة إلى ١٨٫١٣ دوالر لألوقية. 

 ارتفاع أسهم اليابان
طوكيو - (رويترز): 

مــؤشــرات  دعــمــت  إذ  أمــس  اليابانية  األســهــم  ارتــفــعــت   
البحري  الشحن  شــركــات  الصين  فــي  اقــتــصــادي  انــتــعــاش 
وإنتاج الصلب، في حين رّجحت كفة إمكانية تبني مزيد 
إزاء  القلق  أمـــام  التعافي  لمواصلة  الــدعــم  ســيــاســات  مــن 
الــواليــات  بعض  فــي  كــورونــا  بفيروس  اإلصــابــات  تصاعد 

األمريكية.
إلــى  بــالــمــئــة   ١٫٨٣ الــقــيــاســي  نــيــكــي  الـــمـــؤشـــر  وصـــعـــد 
منذ  لــه  إغــالق  مستوى  أعلى  لُيسّجل  نقطة،   ٢٢٧١٤٫٤٤
نطاقاً  األوســع  توبكس  المؤشر  وتقدم  يونيو.  من  العاشر 

١٫٠٦ بالمئة إلى ١٥٧٧٫١٥ نقطة.
 وقادت المكاسب األسهم الُمرتبطة بالدورة االقتصادية 
ألعلى  بالمئة  خمسة  قفزة  الصينية  األسهم  تسجيل  مع 
ثاني  في  التعافي  آمــال  بفضل  أعــوام  خمسة  في  مستوى 

أكبر اقتصاد في العالم.
 وقفزت أسهم شركات السمسرة ٣٫٣ بالمئة وشركات 
الشحن البحري وصناعة الصلب، التي تتأثر بشدة بالطلب 

في الصين، ٣٫٣ و٢٫٧ بالمئة على التوالي.
قالت  بعدما  بالمئة   ٥٫٢ مــوتــور  نيسان  سهم  وارتــفــع   
أكبر  الصين،  فــي  مبيعاتها  إن  الــســيــارات  صناعة  شركة 

سوق للسيارات في العالم، ارتفعت الشهر الماضي. 

 أسهم أمازون تتجاوز٣٠٠٠ دوالر

واشنطن ـ رويترز:

 قفزت أسهم أمــازون دوت 
كـــوم أكــثــر مــن ٤ بــالــمــئــة أثــنــاء 
الـــتـــعـــامـــالت أمـــــس لــتــصــل إلـــى 
مستوى ثالثة آالف دوالر للمرة 
األولى. وأمازون بين عدد قليل 
التي  األمريكية  الــشــركــات  مــن 

شكوك  وســط  مكاسب  حققت 
فــي الــســوق فــي األشــهــر القليلة 
حد  إلــى  يرجع  فيما  الماضية، 
كــبــيــر إلــــى قـــفـــزة فـــي الــطــلــب 
على التسوق عبر اإلنترنت أثناء 
وصــعــدت  كوفيد-١٩.  جــائــحــة 
أمـــس  ســـتـــريـــت  وول  بــــورصــــة 
بـــدعـــم مــــن بـــيـــانـــات إيــجــابــيــة 

لنشاط قطاع الخدمات وتفاؤل 
في  االقــتــصــادي  التعافي  بشأن 
قفزة  من  الرغم  على  الصين، 
فــي حــــاالت اإلصـــابـــة الــجــديــدة 
بمرض كوفيد-١٩ في الواليات 
أسهم  كانت  وأمــس،  المتحدة. 
بالمئة   ٤٫٧ ُمــرتــفــعــة  أمـــــازون 

عند ٣٠٢٧٫٤٠ دوالر. 



٦٦
الثالثاء ١٦ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٧ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٤٠)

  

يقدم باقة عائلية للمواطنين والمقيمين 

ـــــة  ـــــصـــــري ــــــــــــات ع ــــــــــــدم ـــــــــر مـــــــــــرافـــــــــــق وخ ـــــــــوف ــــــــدق ي ــــــــن ــــــــف ـــــــــــــــــاك: ال كـــــــريـــــــســـــــتـــــــيـــــــان س

 ٥٠٪ خصـــومات الريتـزكارلتـون خــالل الصـيف  
الدوحة ـ [:

الريتزكارلتون  فندق  أعلن 

عـــن تــقــديــم خــصــومــات خــالل 

فـــصـــل الـــصـــيـــف عـــلـــى جــمــيــع 

مـــرافـــقـــه تــــتــــراوح فــيــمــا بــيــن 

ويــحــتــضــن   ،٪٥٠ إلــــــى   ٪٢٥

من  متميزة  مجموعة  الفندق 

جوائز  على  الحائزة  المطاعم 

عالمياً  صحياً  ونــاديــاً  مرموقة 

البدنية  للياقة  عصرياً  ومركزاً 

وإطــــــــالالت مــتــمــيــزة وغـــرفـــاً 

وأجــنــحــة أنــيــقــة، ويــجــمــع بين 

الــفــخــامــة الـــمـــعـــاصـــرة وكــــرم 

الضيافة العربي األصيل. 

ــــســــيــــد  وقـــــــــــــــال ال

ن  يستيا كر

ســـــــــــــــــــــاك، 

مـــديـــر عـــام 

فندق الريتز 

كـــــــارلـــــــتـــــــون 

ــــــــــدوحــــــــــة:  ال

نـــقـــدم «بـــاقـــة 

عائلية» خاصة 

لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن 

والـــمـــقـــيـــمـــيـــن 

خالل  قطر  فــي 

ويعتبر  الصيف. 

الــــفــــنــــدق خــــيــــاراً 

بالنسبة  مــفــضــالً 

لـــلـــعـــائـــالت واألفــــــــــــراد، حــيــث 

الخدمات  من  مجموعة  يقدم 

قضاء  تضمن  الــتــي  والــمــرافــق 

ضيوفنا وقتاً ممتعاً.

الفندق  يوفر  كما  وأضـــاف: 

مــــرافــــق وخـــــدمـــــات عــصــريــة 

الغرف  خدمة  تتضمن:  والتي 

عــلــى مـــدار الــســاعــة، واي فــاي 

مـــجـــانـــي فــــي جــمــيــع الـــغـــرف، 

مــكــتــب االســتــقــبــال عــلــى مــدار 

الــــســــاعــــة، مــــرافــــق مــخــصــصــة 

لذوي االحتياجات الخاصة.

وأشــــــــار كـــريـــســـتـــيـــان ســـاك 

فــي  الــــعــــمــــل  فــــريــــق  أن  إلـــــــى 

الريتزكارلتون 

يــقــدم عــــروض إقــامــة خاصة 

ومناسبة لجميع فئات المجتمع 

هذا الصيف، والتي تشمل وجبة 

إفطار يومية لشخصين بالغين 

ــتــرنــت  وطــفــلــيــن وخـــدمـــة اإلن

وهــــدايــــا تــرحــيــبــيــة وتــســجــيــل 

الـــــوصـــــول الـــمـــبـــكـــر وتــســجــيــل 

حسب  على  المتأخر  المغادرة 

تـــوافـــر الـــغـــرف بــاإلضــافــة إلــى 

مجموعة من التجارب، مؤكداً 

ســيــســتــمــتــعــون  الــــضــــيــــوف  أن 

بإقامة مثالية.

وقـــــــــال: نـــلـــبـــي مـــتـــطـــّلـــبـــات 

الــــذيــــن  الـــــضـــــيـــــوف  وأذواق 

يــنــشــدون االســتــمــتــاع بــإقــامــة 

اســتــثــنــائــيــة. وبــفــضــل تــزويــده 

بأحدث وسائل ومرافق الراحة 

والــخــدمــات الــفــاخــرة، نثق 

الــريــتــزكــارلــتــون  أن 

سيترك انطباعاً 

إيـــــجـــــابـــــيـــــاً 

ودائــمــاً 

ضـــــمـــــن مــــشــــهــــد الــــضــــيــــافــــة 

واحـــداً  سيصبح  كما  الــقــطــري، 

مـــن أبـــــرز وجـــهـــات الــضــيــافــة 

قطر  ســكــان  لجميع  المفضلة 

وزوارها خالل الصيف.

وأضـــــــــــاف كـــريـــســـتـــيـــان 

ســــاك: نــحــرص على 

ســـالمـــة وصــحــة 

نــزالئــنــا من 

خــــــــــــــالل 

تــطــبــيــق 

اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة بــــدًءا 

مـــن وصــــول الــضــيــوف وحــتــى 

الفندق  أن  مبيناً  مــغــادرتــهــم، 

في  الــجــديــدة  الــمــعــايــيــر  يطبق 

جميع مرافقه.

وأوضح أن قطر تمتلك بنية 

تحتية متطورة لقطاع السياحة، 

الــعــالمــات  أرقـــى  تشمل  والــتــي 

الـــفـــنـــدقـــيـــة، وأفــــضــــل شــركــة 

باإلضافة  الــعــالــم،  فــي  طــيــران 

إلى مطار حمد الدولي األفضل 

بالشرق األوسط، وأشار إلى أن 

القطاع السياحي في قطر يوفر 

فـــرصـــاً واعـــــدة مـــع االســتــعــداد 

فة  الستضا

ولعل  العالمية  األحــــداث  أبـــرز 

أبرزها مونديال ٢٠٢٢.

وأبــــــــدى كـــريـــســـتـــيـــان ســـاك 

إلى  السفر  حركة  بنمو  تفاؤله 

قــطــر خــــالل الــفــتــرة 

المقبلة مع بدء تخفيف القيود 

الــمــفــروضــة وعـــــودة األنــشــطــة 

الـــتـــجـــاريـــة وإعـــــــادة الــخــطــوط 

وجهاتها  شبكة  بناء  القطرية 

العالمية بشكل تدريجي، وثمن 

الضيافة  لــقــطــاع  الــدولــة  دعـــم 

خالل أزمة فيروس كورونا.

الريتزكارلتون  فندق  ويقع 

فــوق  عــلــى ارتـــفـــاع ١١٥ مـــتـــراً 

امــتــداداً  ويمثل  الــبــحــر،  سطح 

للمناظر الطبيعية الصحراوية، 

مثيرة  وجهة  الفندق  ويشكل 

الفندق  ويــدمــج  لــلــمــســافــريــن. 

فـــي  نـــــــجـــــــوم،  الـــــخـــــمـــــس  ذو 

تصاميمه بين الطراز المعاصر 

والكالسيكي العربي واألوروبي 

 ٣٧٤ ويـــــــــضـــــــــم 

غرفة. 

ويــــــــتــــــــمــــــــيــــــــز 

الـــفـــنـــدق بــمــوقــعــه 

عـــــــلـــــــى جـــــــزيـــــــرة 

مــــــــنــــــــفــــــــردة فــــي 

ــــرة الـــخـــلـــيـــج  ــــحــــي ب

الـــغـــربـــي الــفــخــمــة، 

حـــــــــيـــــــــث يـــــحـــــظـــــى 

على  خــالبــة  بإطاللة 

الـــمـــيـــاه الـــفـــيـــروزيـــة 

العربي. للخليج 

كريستيان ساك

جــمــيــع عـــلـــى الـــصـــيـــف الفندقفـــصـــل يوفر كما اف: توأض رن ت اإلن ة دم وخ ين ل نثقوطف اخرة، ف ال ات خدم الصيفوال خالل مرافقهوزوارها العالمية بشكل تدريجي، وثمن جميع

ة

ً
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فـــصـــل الـــصـــيـــف عـــلـــى جــمــيــع

مـــرافـــقـــه تــــتــــراوح فــيــمــا بــيــن

ويــحــتــضــن  ،٪٥٠ إلــــــى  ٪٢٥

من متميزة  مجموعة  الفندق 

جوائز على  الحائزة  المطاعم 

عالمياً صحياً  ونــاديــاً  مرموقة 

البدنية للياقة  عصرياً  ومركزاً 

وإطــــــــالالت مــتــمــيــزة وغـــرفـــاً

وأجــنــحــة أنــيــقــة، ويــجــمــع بين

لـــمـــعـــاصـــرة وكــــرمالــفــخــامــة الـــمـــعـــاصـــرة وكــــرم

ربي األصيل. الضيافة العر

ــــســــيــــد وقـــــــــــــــال ال

ن  يستيا كر

ســـــــــــــــــــــاك،

ممـــديـــر عـــام

ز فندق الريتز

نكـــــــارلـــــــتـــــــون

ــــــــــدوحــــــــــة ة: ال

قـــة نـــقـــدم «بـــاق

صةعائلية» خاص

يـــنلـــلـــمـــواطـــنـــي

ــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــ

خ قطر  خالل فــي 

وي يعتبرالصيف. 

ًالــــفــــنــــدق خ خــــيــــارا

با النسبة مــفــضــالً 

الفندق يوفر  كما  وأضـــاف: 

مــــرافــــق وخـــــدمـــــات عــصــريــة

الغرف خدمة  تتضمن:  والتي 

عــلــى مـــدار الــســاعــة، واي فــاي

مـــجـــانـــي فــــي جــمــيــع الـــغـــرف،

مــكــتــب االســتــقــبــال عــلــى مــدار

الــــســــاعــــة، مــــرافــــق مــخــصــصــة

لذوي االحتياجات الخاصة.ي

وأشــــــــار كـــريـــســـتـــيـــان ســـاك

ف ل م ع ال ق ي ف أن فــيإل الــــعــــمــــل  فــــريــــق  أن  إلـــــــى 

الريتزكارلتون 

ــتــرنــت  وطــفــلــيــن وخـــدمـــة اإلن

وتــســجــيــل  وهــــدايــــا تــرحــيــبــيــة

الـــــوصـــــول الـــمـــبـــكـــر وتــســجــيــل 

حسب  على  المتأخر  المغادرة 

تـــوافـــر الـــغـــرف بــاإلضــافــة إلــى 

مجموعة من التجارب، مؤكداً 

ســيــســتــمــتــعــون  الــــضــــيــــوف  أن 

بإقامة مثالية.

وقـــــــــال: نـــلـــبـــي مـــتـــطـــّلـــبـــات 

ــفــاخــرة، نثققق والــخــدمــات ال

الــريــتــزكــارلــتــون  أن 

سيترك انطباعاً

إيـــــجـــــابـــــيـــــاً 

ودائــمــاً 

وزوارها خالل الصيف.

وأضـــــــــــاف كـــريـــســـتـــيـــان

ســــاك: نــحــرص على

ســـالمـــة وصــحــة

نــزالئــنــا من

خخــــــــــــــالل

تتــطــبــيــق

جميع مرافقه.

وأوضح أن قطر تمتلك بنية

تحتية متطورة لقطاع السياحة،

الــعــالمــات  أرقـــى  تشمل  والــتــي 

الـــفـــنـــدقـــيـــة، وأفــــضــــل شــركــة

باإلضافة الــعــالــم،  فــي  طــيــران 

األفضل  إلى مطار حمد الدولي

بالشرق األوسط، وأشار إلى أن

القطاع السياحي في قطر يوفر

فـــرصـــاً واعـــــدة مـــع االســتــعــداد 

فة الستضا

ولعل  العالمية  األحــــداث  أبـــرز 

أأبرزها مونديال ٢٠٢٢.

وأبــــــــدى كـــريـــســـتـــيـــان ســـاك 

إل ف ال كة ح بنمو إلى تفاؤله السفر  حركة  بنمو  تفاؤله 

قــطــر خــــالل الــفــتــرة 

العالمية بشكل تدريجي، وثمن

الضيافة لــقــطــاع  الــدولــة  دعـــم 

خالل أزمة فيروس كورونا.

الريتزكارلتون فندق  ويقع 

فــوق مـــتـــراً  ١١٥ عــلــى ارتـــفـــاع

ً امــتــدادا ويمثل  الــبــحــر،  سطح 

للمناظر الطبيعية الصحراوية،

مثيرة وجهة  الفندق ويشكل 

الفندق ويــدمــج  لــلــمــســافــريــن. 

فـــي نـــــــجـــــــوم،  الـــــخـــــمـــــس  ذو 

تصاميمه بينن الطراز المعاصر

العربي واألوروبي والكالسيكي

٣٧٤ ويـــــــــضـــــــــم 

غرفة.

ويــــــــتــــــــمــــــــيــــــــز

االـــفـــنـــدق بــمــوقــعــه

جـــــــزيـــــــرة ععـــــــلـــــــى

ممــــــــنــــــــفــــــــردة فــــي

ــــرة الـــخـــلـــيـــج ـــــحــــي ب

الـــغغـــربـــي الــفــخــمــة،

حــــــــــيـــــــــث يـــــحـــــظـــــى

على خــالبــة  بإططاللة 

الـــمـــــيـــاه الـــفـــيـــروزيـــة

العربي. جيج  للخلل

كريستيان ساك

في أزمة دعم إيرباص وبوينغ 

لندن - قنا:  

ـــــــــي،  تــــوعــــد االتـــــحـــــاد األوروب
بـــ«رد  المتحدة  الــواليــات  أمــس، 
حاسم» إذا مضت األخيرة قدماً 
تعريفات  بفرض  تهديدها  فــي 
ــــيــــة،  جــــديــــدة عـــلـــى ســـلـــع أوروب
منذ  الــدائــر  الــنــزاع  خلفية  عــلــى 
حول  الجانبين  بين  طويلة  فترة 
المدني  الــطــيــران  شركتي  دعــم 

إيرباص وبوينغ.
ويـــتـــبـــادل االتـــحـــاد األوروبـــــي 
والــــواليــــات الــمــتــحــدة اتــهــامــات 
مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن عــــقــــد، بــدعــم 
الخاصة  المدني  الطيران  أسواق 
تقديم  خــالل  مــن  منهما،  بــكــل 
بحثية  ومنح  ضريبية  إعــفــاءات 

ومساعدات أخرى.
وقد هددت الواليات المتحدة 
الشهر الماضي بفرض تعريفات 
المنتجات  بــعــض  عــلــى  جــديــدة 

األوروبــي،  االتحاد  من  القادمة 

مما أدى لتصعيد الخالف.

وقــــــال الـــســـيـــد فـــيـــل هـــوغـــان 

ـــمـــفـــوض الــــتــــجــــاري لـــالتـــحـــاد  ال

رفضت  واشنطن  إن  األوروبــي، 

عــدة خــطــوات لحل هــذا الــنــزاع. 

أمام  متحدثاً  هوغان،  وأضــاف 

لــجــنــة الـــتـــجـــارة فـــي الــبــرلــمــان 

أطــمــئــن  أن  األوروبـــــــي، «أريـــــد 

الـــنـــاس بـــأن االتـــحـــاد األوروبـــــي 

حاسم  بشكل  للتصرف  مستعد 

عــلــى  نـــحـــصـــل  لـــــم  إذا  وقــــــــوي 

نـــوع الــنــتــائــج الــتــي نــتــوقــعــهــا من 

يتعلق  فيما  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات 

منذ  المستمر  النزاع  هذا  بإنهاء 

١٥ عاما، بحسب ما نقلته هيئة 

اإلذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة «بــــي بــي 

سي».

وكـــــانـــــت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة 

الدعم  بــأن  حكمت  قد  العالمية 

الـــذي قــدمــه االتــحــاد األوروبــــي 

لـــشـــركـــة «إيـــــربـــــاص» فــــي عـــام 

٢٠٠٤ كان «غير قانوني».

ــنــظــر مــنــظــمــة  ومـــــع ذلــــــك، ت

التجارة العالمية أيضاً في قضية 

مــوازيــة مــن االتــحــاد األوروبــــي 

بتقديم  المتحدة  الواليات  تتهم 

ــــونــــي لـــشـــركـــة  دعـــــــم غــــيــــر قــــان

عليها  يترتب  قد  والتي  (بوينغ)، 

في  الحق  بروكسل  يعطي  حكم 

واشنطن  على  تعريفات  فــرض 

فـــــي وقـــــــت الحـــــــق مـــــن الــــعــــام 

الجاري.

وكـــانـــت الــــواليــــات الــمــتــحــدة، 

تــــمــــاشــــيــــاً مـــــع حــــكــــم مــنــظــمــة 

الــتــجــارة الــعــالــمــيــة، قــد فرضت 

تتراوح  تعريفات  الماضي  العام 

سلع  عــلــى  بــالــمــئــة   ١٥-٢٥ بــيــن 

مليار   ٧٫٥ قيمتها  تبلغ  أوروبية 

دوالر.

االتحاد األوروبي يتوعد واشنطن بـ«رد حاسم»
لالشتباه في جرائم احتيال خطيرة للغاية

برلين - وكاالت: 

ألــــقــــت الـــســـلـــطـــات األلـــمـــانـــيـــة 

التنفيذي  الــمــديــر  عــلــى  الــقــبــض 

ميدل  سيستمز  «كــــارد  لــشــركــة 

إيـــــســـــت»، وهـــــي وحـــــــدة تــابــعــة 

للخدمات  «ويــريــكــارد»  لشركة 

الــمــالــيــة، ومــقــرهــا دبـــي، بسبب 

جرائم  فــي  تــورطــه  فــي  االشتباه 

وقال  للغاية».  «خطيرة  احتيال 

بــيــان صـــادر عــن الــمــدعــي الــعــام 

استجواب  جــرى  إنــه  ميونخ،  في 

«كــارد  لشركة  التنفيذي  المدير 

وتم  االثــنــيــن،  صــبــاح  سيستمز» 

اعــتــقــالــه بــنــاء عــلــى أمـــر مسبق. 

ألمانيا  وصــل  قــد  المتهم  وكـــان 

عائًدا من دبي.

العام «إن  المدعي  بيان  وقال 

مـــذكـــرة الــتــوقــيــف تــســتــنــد، من 

االشتباه  إلــى  أخـــرى،  أمـــور  بين 

المشترك  االحــتــيــال  فــي  الــعــاجــل 

المشترك،  االحــتــيــال  ومــحــاولــة 

كـــل مــنــهــا تــشــكــل حــالــة خطيرة 

في  االشــتــبــاه  عــن  فضال  للغاية، 

الــمــســاعــدة فــي جــرائــم أخـــرى». 

المتهم  سيبقى  الــبــيــان،  وحسب 

فـــي حــجــز الــشــرطــة خــشــيــة من 

ولم  األدلة.  في  تالعبه  احتمالية 

تــعــلــن ســـلـــطـــات الــتــحــقــيــق اســـم 

المشتبه به، إال أن وسائل إعالم 

أوليفر  أنــه  على  حددته  ألمانية 

الـــذي  ـــا)،  عـــاًم  ٤٦) بــيــلــيــنــهــاوس 

ربحية  األكثر  الوحدة  يدير  كان 

للشركة األلمانية قبل الكشف عن 

الماضي،  الشهر  وفي  الفضيحة، 

بأن  شركة «وايركارد»  اعترفت 

١٫٩ مليار يورو من المحتمل أن 

تكون غير موجودة في حساباتها 

ثاني  هــو  وبيلينهاوس  الــمــالــيــة. 

بعد  اعــتــقــالــه  يــتــم  كبير  مــوظــف 

التنفيذي  الــرئــيــس  على  القبض 

لــشــركــة وايـــــركـــــارد، مـــاركـــوس 

ـــــــراون، لــالشــتــبــاه فـــي تــزويــر  ب

حسابات قبل اإلفراج عنه بكفالة 

ومنذ  يــــورو.  مــاليــيــن   ٥ قيمتها 

ذلك الحين قدمت الشركة طلبًا 

أن  إلــى  ويــشــار  إفالسها.  إلعــالن 

االدعـــــاءات كــانــت تــالحــق شركة 

وقت  في  شهور.  منذ  وايــركــارد 

كـــانـــت الــســلــطــات األلـــمـــانـــيـــة قد 

صحفي  ضـــد  تــحــقــيــقــات  بــــدأت 

إال  الشركة.  عــن  تقاريره  بسبب 

ُكشفت  وايــــركــــارد  فــضــيــحــة  أن 

قال  عندما  الــمــاضــي،  يونيو  فــي 

من  يتمكنوا  لــم  إنــهــم  ُمــدقــقــون 

من  يــورو  مليار   ١٫٩ على  العثور 

النقد في حسابات الشركة، وهو 

العامة،  ميزانيتها  ربــع  يمثل  مــا 

بـــحـــســـب تـــــقـــــديـــــرات صــحــيــفــة 

«فاينانشيال تايمز».

ألمــانيـا تعــتقل مـديـر وحـدة 
شـركة وايـركــارد فــي دبــي
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إفالس التام وأفيانكا.. وإيرمكسيكو على الطريق

ــتــســريــح  ـــن حـــــاالت ال ــتــجــنــب الـــمـــزيـــد م ـــاع مــــن رواتـــبـــهـــم حـــلـــول وقـــائـــيـــة ل ـــط ـــت طــــيــــارو أفـــيـــانـــكـــا يـــقـــتـــرحـــون االق

أكبر شركات الطيران بأمريكا الجنوبية تواجه اإلفالس

ليزلي توّدع 
حلم مضيفة 

الطيران 
وتواجه 

مستقبالً مخيفاً

مطار بوغوتا 
يوفر إجراءات 
األمان لحين 

استئناف 
الرحالت  

صندوق 
النقد: الجائحة 

ستؤدي 
ألشد ركود 
اقتصادي

التام للطيرانأفيانكا للطيران

الدوحة- عنتر المراغي:

أمريكا  عــبــر  الــطــيــران  شــركــات  تــراقــب 
استمرار  مع  المبيعات،  تضاؤل  الجنوبية 
أنحاء  جميع  في  كوفيد-١٩  جائحة  انتشار 
الماضية،  القليلة  األشــهــر  ففي  المنطقة. 
أعلنت مجموعة طيران التام، أكبر شركة 
طـــيـــران فـــي أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة، وشــركــة 
طــيــران أفــيــانــكــا الــكــولــومــبــيــة، إفــالســهــمــا، 
التالية..  إيرومكسيكو  شــركــة  تــكــون  وقــد 
   CCN  ومــــن خــــالل فــيــديــو بــثــتــه شــبــكــة
مئات  فــقــدان  يؤكد  والـــذي  موقعها،  على 
الطيران  صناعة  في  الكولومبيين  العمال 

.١٩ كوفيدـ  بسبب  وظيفتهم 
للمرة  زيها  باراجان  ليزلي  طوت  فقد   

حلم  ـ  الحلم  لهذا  وداعاً  وقالت:   ، األخيرة 
أفيانكاـ   لشركة  طيران  مضيفة  أكــون  أن 
بسبب  ولــكــن  بعملي،  أقــم  لــم  ألنــنــي  ليس 
المستقبل  أصــبــح  فــقــد  كـــورونـــا،  فــيــروس 

ولعائلتي. لي  بالنسبة  مخيفاً 
يعتمدان  وابــنــتــي  أمــي  مــن  كــل  تــابــعــت: 
عــلــي.. دخــلــي كــان مــصــدر رزقــنــا الوحيد، 
ندفع  أن  وعلينا  آخــر،  دخــل  لدينا  ولــيــس 

رسوم اإليجار والطعام والمدرسة اآلن.
لــيــســت  لــيــزلــي  قــصــة  أن  فـــي  والشـــــك   
فــريــدة مــن نــوعــهــا ،فــاألنــشــطــة الــتــجــاريــة 
الوقت  فــي  تتراجع  الجنوبية  أمريكا  عبر 
الــــذي يــتــنــبــأ فــيــه صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ركود  أشد  إلى  ستؤدي  الجائحة  هذه  بأن 

عقود. منذ  اقتصادي 

وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، تــــأثــــرت شـــركـــات 
الـــطـــيـــران عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، حــيــث 
والسياحة  للعمل  السفر  عن  الناس  توقف 
شــــركــــات  مـــــن  شـــــركـــــات   ٣ وقـــــدمـــــت   ،
طلباً  الالتينية  أمريكا  فــي  الكبرى  النقل 
التام  وهــي  الماضي،  مايو  منذ  باإلفالس 

وإيرومكسيكو. وأفيانكا 
وعادة ما يكون مطار بوغوتا واحداً من 
لكنه   ، المنطقة  في  الدولية  المحاور  أكبر 
أصبح اآلن مغلقاً تماماً، وباتت اآلالت التي 
يقترب  ال  الخفيفة  الوجبات  لبيع  تستخدم 
تجهيزها  أعــيــد  أن  بــعــد  حــتــى  أحـــد  مــنــهــا 
لبيع أقنعة الوجه، ولكن ال يوجد أحد هنا 
أن  يمكنك  لــذا  الــمــســافــريــن  مــن  لــشــرائــهــا 
التي  القاعات  هــذه  في  غريب  بجو  تشعر 

اآلن. تماماً  فارغة  أصبحت 
وســاق  قــدم  على  حالياً  المطار  ويعمل 
لحين  مــتــزايــدة  أمــــان  إجــــــراءات  لــتــوفــيــر 
يعرف  ال  أحـــداً  لكن  الــرحــالت،  استئناف 
مــتــى ســتــأتــي هــــذه الــلــحــظــة ، في  حــتــمــاً 
الــدولــي  الــجــوي  الــنــقــل  اتــحــاد  يعتقد  حــيــن 
عام  حتى  تتعافى  لن  الطيران  صناعة  أن 
مثل  وظائف  على  التأثير  فإن  لذا   ،  ٢٠٢٣
التي كانت تعمل بها ليزلي يمكن أن يكون 

األمد. طويل 
إن  أفيانكا:  قالت   ،  CCN لـ  بيان  وفــي 
تعكس  ليزلي  قضية  مثل  التسريح  حاالت 
ستنخفض  كــوفــيــد  بــعــد  مـــا  عــمــلــيــات  أن 
مرة  بالطيران  لنا  السماح  بمجرد  كثيراً 
الــمــحــدودة  التحتية  البنية  ومــع   ، أخـــرى 

للطرق فإن السفر بالطائرة غالباً ما يكون 
والشركات  المدن  لربط  الوحيدة  الطريقة 
التسريح  حـــاالت  مــن  الــمــزيــد  ولــتــجــنــب   ،
حلول  إلى  العمال  بعض  يتوصل  العمل  من 
طياراً  تسرح  لن  أفيانكا  أن  طالما  وقائية  

المقبلين. العامين  في  حتى  واحداً 
بينزون:  جوليان  أفيانكا  طــيــار  وقــال   
شخص  أي  تــطــرد  ال   ، بــســيــط  اقــتــراحــنــا 
وعندما  الــخــاصــة،  أجــورونــا  مــن  سنقتطع 
تحتاج إلى طيارين فإنهم بالفعل جزء من 
الكابتن  ينتظر  وبينما  ومدربون،  الشركة 
بــيــنــزون رد أفــيــانــكــا عــلــى الـــعـــرض فــإنــه 
الطيران  طاقم  أعضاء  من  واآلالف  يبقى 
اآلخــريــن فــي حــيــرة بــحــثــاً عــن األمـــل في 

األفق.

بعد ١٦ أسبوعاً من اإلغالق

عواصم ـ وكاالت: 

اللوفر  متحف  افتتاح  أعيد 
في باريس أمام الــزّوار، أمس 
لــلــمــرة األولــــى بــعــد أكــثــر من 
على  اإلغــــــالق،  مـــن  أشـــهـــر   ٣
كورونا  فيروس  انتشار  خلفية 
وقالت   .(١٩ (كوفيد  المستجد 
ســيــتــم  إنـــــه  الـــمـــتـــحـــف،  إدارة 
سيسمح  جــديــد  نــظــام  تــنــفــيــذ 
للناس بــالــزيــارة فــي  ظــروف 
أن  إلــى  مشيرة  جــيــدة،  أمنية 
القواعد  جميع  سيتبع  المتحف 
الصحية، وسيتعين على الزوار 
الــحــجــز مــســبــقــاً قــبــل الــدخــول 
إلــــى الــمــتــحــف. وفــــي غــضــون 
من  أكثر  المتحف  خسر  ذلك 
أربعين مليون يورو من جراء 
اإلغالق على مدى ١٦ أسبوعاً. 
هذا، وقد نفدت تذاكر متحف 
إعادة  لدى  باريس  في  اللوفر 
إغــالق  بعد  أمــس،  أبــوابــه  فتح 

وأّكــد  أشــهــر،  أربــعــة  نحو  دام 
الـــ٧٤٠٠  التذاكر  نفاد  المتحف 
أمــس.  للبيع  طرحها  تــم  الــتــي 
يــشــار إلـــى أن مــتــحــف الــلــوفــر 
كــــــان يـــســـتـــقـــبـــل قـــبـــل تــفــشــي 
ـــــا نـــحـــو ٣٠  فـــــيـــــروس كـــــورون
ألــف إلــى ٤٠ ألــف زائــر يومياً. 

وبـــقـــيـــت مــعــظــم الــقــطــاعــات 
بـــالـــمـــتـــحـــف مــــغــــلــــقــــة، عــلــى 
بمشاهدة  السماح  من  الرغم  
لـــوحـــة الـــمـــونـــالـــيـــزا والــتــمــثــال 
اليوناني، وجرى وضع حواجز 
االجتماعي  بالتباعد  للسماح 
للوحة  الـــمـــؤدي  الــطــريــق  فـــي 

الموناليزا، كما تم وضع نقاط 
األرض  على  البرتقالي  باللون 
في  الراغبون  عليها  يقف  لكي 
المعالم  وكانت  اللوحة.  تأمل 
السياحية في فرنسا قد بدأت 
في فتح أبوابها مجدداً، حيث 
منذ  الــزوار  إيفل  برج  استقبل 

أواخر يونيو الماضي، كما من 
المقرر أن تفتح ديزني باريس 
من  ابــتــداء  للمواطنين  أبوابها 

١٥ يوليو الجاري. 
اللوفر  متحف  رئيس  وقــال 
حتى  إنه  مارتينيز،  لوك  جان 
لــــو تــمــكــنــا مــــن عـــــرض كــنــوز 
متحف اللوفر فعلياً أثناء فترة 
الــحــجــر الـــصـــحـــي، فـــال شــيء 
لقاء  عــاطــفــة  يــحــل  أن  يــمــكــن 
حــقــيــقــي بــقــطــعــة فــنــيــة، وهــو 

سبب وجود المتاحف.
هـــذا، وكـــان رئــيــس الــــوزراء 
فــيــلــيــب،  إدوارد  الـــفـــرنـــســـي 
أعـــلـــن، فـــي وقـــت ســـابـــق، أنــه 
ســيــتــم الـــســـمـــاح بــــإعــــادة فتح 
المتاحف والمعالم األثرية في 
جميع أنحاء فرنسا اعتباراً من 
٢ يــونــيــو فــي إطـــار اإلجــــراءات 
الــفــرنــســيــة لــتــخــفــيــف الــقــيــود 
انتشار  مــن  للحد  المفروضة 

فيروس كورونا المستجد.

إعادة افتتاح متحف اللوفر ونفاد التذاكر

متحف اللوفر في باريس أمس

الملكية المغربية تعتزم خفض المسارات

إندونيسيا ترحب بالسائحين في سبتمبر المقبل

الرباط  ـ رويترز :

قال مصدر من داخل الخطوط الملكية 
المغربية  الطيران  شركة  إن   : المغربية 
تــعــتــزم إلـــغـــاء بــعــض الـــمـــســـارات وخــفــض 
وظــائــف وربــمــا بــيــع ٢٠ طــائــرة مــن أجــل 
الحصول على مساعدة من الدولة تحتاجها 
كورونا.  فيروس  أزمــة  تبعات  مع  للتأقلم 
وقـــــال الـــمـــصـــدر إنــــه مـــن الـــمـــقـــرر كشف 
الحكومية  المساعدات  حزمة  عن  النقاب 
للناقلة التي تملكها الدولة ضمن المراجعة 

ستكون  لكنها   ،٢٠٢٠ لــمــوازنــة  الــقــادمــة 
وال  النفقات.  فــي  بتخفيضات  مشروطة 
يـــــزال مـــوعـــد الــمــراجــعــة غــيــر مـــعـــروف. 
إنها  المغربية  الملكية  الــخــطــوط  وقــالــت 
الدولة  من  قرض  ضمان  إلى  تسعى  ربما 
الوقت  في  النفقات  تغطية  في  للمساعدة 
الــــذي تــعــانــي فــيــه خــســائــر يــومــيــة بقيمة 
خمسة ماليين دوالر ناجمة عن الجائحة. 
وفي ٢٥ يونيو استأنفت الرحالت المحلية، 
لــكــن نــشــاط الــتــنــفــل الـــجـــوي الـــدولـــي من 

المغرب وإليه ال يزال معلقاً. 

جاكرتا ـ د ب ا:  

تـــعـــتـــزم جــــزيــــرة بـــالـــي اإلنـــدونـــيـــســـيـــة 
فـــي شهر  اســتــقــبــال الــســائــحــيــن ُمــــجــــدداً 
إعــادة  إطـــار  فــي  وذلـــك  المقبل،  سبتمبر 
الــفــتــح الـــتـــدريـــجـــي القـــتـــصـــاد الـــجـــزيـــرة، 
بـــعـــد إغـــــــالق الحـــــتـــــواء تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
كـــورونـــا. وقـــال مكتب حــاكــم بــالــي أمــس 
الحكومية  المكاتب  فتح  يــعــاد  ســوف  إنــه 
والــمــعــابــد واألســـــــواق واألمــــاكــــن الــعــامــة 
في  الخميس  غــد  بــعــد  بــالــي  فــي  األخـــرى 

االقـــتـــصـــاد.  فـــتـــح  إلعـــــــادة  مـــرحـــلـــة  أول 
من  ســيــســمــح  للسائحين  أنــــه  وأضــــــاف 
الجزيرة  بــزيــارة  إندونيسيا  أنــحــاء  بقية 
المكتب:  وقال  الجاري.  الشهر  نهاية  في 
فــي الــمــرحــلــة الــثــالــثــة، ســوف يــبــدأ إعــادة 
تشمل  أكبر،  بصورة  السياحة  قطاع  فتح 
السائحين األجانب في ١١  سبتمبر المقبل 
. وقــــال حــاكــم بــالــي إي وايـــــان كــوســتــر: 
أطـــالـــب بــتــطــبــيــق جــمــيــع الـــبـــروتـــوكـــوالت 
بطريقة  الثالثة  المراحل  خــالل  الصحية 

ومسؤولة. منظمة 

برلين ـ د ب أ:

أعــــــــــرب مـــــفـــــوض الـــحـــكـــومـــة 
توماس  السياحة،  لشؤون  األلمانية 
بـــارايـــس، عــن اعــتــقــاده بـــأن هناك 
تحذيرات  إللــغــاء  متنامية  فــرصــاً 
ــــا  ــــســــفــــر الــــمــــرتــــبــــطــــة بــــكــــورون ال
في  بارايس  وقــال  لتركيا.  بالنسبة 
إل»  تــي  «آر  لمحطة  تــصــريــحــات 
األلمانية التليفزيونية أمس: عندما 
- واألســـبـــوع  يـــكـــون الـــوضـــع جـــيـــداً 
- يمكننا  الماضي كان الوضع جيداً 
موضحاً   ، سريعاً  للفتح  االستعداد 
أن بـــــالده تــفــكــر فـــي خــــالل ذلــك 
نفعله  أن  يــمــكــن  مـــا  بــشــأن  أيـــضـــاً 
خـــــالل األيــــــــام الــمــقــبــلــة لــضــمــان 
.وذكر  أيضاً  هنا  رحــالت  استقبال 
بارايس أنه بجانب شرط انخفاض 
يكون  أن  يتعين  المصابين،  أعــداد 
على  قــادراً  التركي  الصحي  النظام 

الــســيــطــرة عــلــى تــفــشــيــات جــديــدة 
لــلــفــيــروس، بــشــكــل يــضــمــن عـــودة 
موطنهم.  إلــى  سالمين  السائحين 
المحادثات  أن  إلــى  بارايس  وأشــار 
ــتــركــيــة فـــي هــذا  مـــع الــحــكــومــة ال
أن  يمكننا  وقــــال:   جــيــدة،  الــشــان 
يتم  الـــذي  الكثير  هــنــاك  إن  نــقــول 

فــعــلــه بــالــتــأكــيــد لــضــمــان الــحــمــايــة 
هناك، مؤكداً ضرورة إعادة النظر 
في وضع تركيا مثل دول سياحية 
نتعامل  أن  يجب  وقــــال:   أخـــرى، 
مع كل دولة بشكل عادل ومنصف. 
وكــــان وفـــد حــكــومــي تــركــي رفيع 
الـــمـــســـتـــوى حــــــاول يـــــوم الــخــمــيــس 

التحذير  إلغاء  برلين  في  الماضي 
إال  تركيا،  إلى  السفر  من  األلماني 
أن وزير الخارجية األلماني هايكو 
مولود  التركي  لنظيره  قــال  مــاس 
تشاووش أوغلو فقط إنه سُيجرى 
مــراجــعــة الــبــيــانــات الــجــديــدة عن 
وضع العدوى واإلمدادات الصحية 
أن ألــمــانــيــا  فـــي تــركــيــا، مــوضــحــاً 
تــســعــى إلـــى الـــوصـــول لــنــهــج منسق 
داخل االتحاد األوروبي فيما يتعلق 

بهذا الشأن.
وفـــي الــمــقــابــل، اتــهــم تــشــاووش 
أوغــلــو االتــحــاد األوروبـــــي بفرض 
قـــيـــود ســفــر عــلــى تــركــيــا لـــدوافـــع 
وجهة  بـــالده  أن  مــؤكــداً  سياسية، 
ســـفـــر آمــــنــــة. وكــــانــــت الــحــكــومــة 
العالمي  التحذير  ألــغــت  األلــمــانــيــة 
من السفر السياحي الذي أصدرته 
في  مارس الماضي بسبب جائحة 
كورونا بالنسبة لـ٣٢ دولة أوروبية.

ألمانيا تدرس إلغاء تحذيرات السفر إلى تركيا ألمانيا أكبر مساهم في لوفتهانزا

إيرباص تحث على التنسيق األوروبي الستئناف الطيران

فرانكفورت  ـ د ب أ:

أصـــبـــحـــت الــــدولــــة األلــمــانــيــة 
مجموعة  في  مساهم  أكبر  اآلن 
للطيران.  األلمانية  «لوفتهانزا» 
إخطار  فــي  المجموعة  وذكـــرت 
إلزامي للبورصة أمس أن الدولة 

٠٥ر٢٠٪  اآلن  تمتلك  األلــمــانــيــة 
من أسهم المجموعة في مؤشر 
المتوسطة  لــلــشــركــات  «داكــــس» 
عـــــبـــــر صـــــــنـــــــدوق االســـــتـــــقـــــرار 
تأسيسه  تـــم  الــــذي  االقـــتـــصـــادي 
أزمة  تداعيات  من  للحد  حديثاً 
اإلشـــارة  تــجــدر  ــا.  كــورون جائحة 

جــزء  الـــمـــشـــاركـــة  هــــذه  أن  ــــى  إل
تبلغ  حكومية  إنــقــاذ  حزمة  مــن 
والتي  يورو،  مليارات   ٩ قيمتها  
بنك  مــن  قــرضــاً  أيــضــاً  تتضمن 
التنمية األلماني المملوك للدولة 
ومــســاهــمــة صــامــتــة مــن الــدولــة 

مقابل فوائد. 

باريس ـ د ب أ : 

دعا جيوم فوري الرئيس التنفيذي 

األوروبية  إي»  إس  «إيرباص  لشركة 

األوروبـــي  االتــحــاد  الطائرات  لصناعة 

إلــــى تــنــســيــق عـــــودة الـــحـــركـــة الــجــويــة 

الدولية، قائالً :إن عملية صنع القرار 

الفوضوي بشأن حظر الرحالت الجوية 

من قبل الدول األعضاء في بداية الوباء 

طريقة  فــي  ضعف  نقاط  عــن  كشفت 

بلومبرج  وكــالــة  ونقلت  التكتل،  عمل 

لــألنــبــاء عــن فـــوري قــولــه: نــحــتــاج إلــى 

مركز واحد لصنع القرار وليس لدينا 

األوروبــي  الضعف  نرى  المركز..  هذا 

فــي هــذا الــنــوع مــن الــمــواقــف.. لــم يتم 

تنسيق قرارات حظر الرحالت الجوية 

وحاالت التوقف وكانت القرارات على 

فوري الرئيس التنفيذي إليرباصالصعيد الوطني.
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األخيرةاألخيرة

العالمية  األســواق  في  المحللون  يرى   
اإلنتاج  تقنين  أن  المسال  الطبيعي  للغاز 
الغاز  إنتاج  منشآت  في  العرض  لمواكبة 
في  ضـــروريـــاً  أصــبــح  الــمــســال  الطبيعي 
وأن  التكلفة  عــالــي  الــغــاز  إنــتــاج  مــنــشــآت 
السنوية  الصيانة  بــرامــج  جــدولــة  إعــــادة 
الدورية للمنشآت هي الطريقة الوحيدة 
للُمساعدة في إعادة التوازن بين الطلب 
والــــعــــرض، حــيــث وصــلــت أســـعـــار الــغــاز 
الطبيعي إلى مستويات متدنية قياسية، 
وال يــوجــد ســـوى دعـــم قليل فــي األفــق 
مع استمرار جائحة COVID -١٩ خارج 

نطاق السيطرة.
الغاز  سوق  نمو  إلى  التوقعات  وتشير   
متر  مــلــيــار   ١٩ بنحو  الــمــســال  الطبيعي 
مكعب هـــذا الــعــام، وهـــو مــا يمثل نــمــًوا 
بالعام  هــذا  ويــقــارن  تــقــريــبـًـا.   ٪٤ بنسبة 
 ٤٧٫٥ بمقدار  الطلب  نما  عندما  الماضي 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب عـــن الـــعـــام الــســابــق 
في  الكبرى  النسبة  وتعبر   ،٪١١ بمعدل 
النمو في قارة آسيا وتحديًدا في الصين، 
إذا تم رفع اإلغالق كلًيا وعودة االستهالك 
إلـــى مــســتــويــات مـــا قــبــل عــــودة جائحة 

كورونا. 
الغاز  سعر  في  االنخفاض  هــذا  وُيعد   
إن  حيث  الــنــفــط،  أســعــار  تــدهــور  نتيجة 
فوارق عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة 

قد  الــفــوريــة  والــعــقــود  المفهرسة  األجـــل 
لذلك  ونتيجة  كــبــيــر،  بشكل  انخفضت 
المسال  الطبيعي  الغاز  منتجو  يواجه  قد 
صـــعـــوبـــة فــــي االســــتــــفــــادة مــــن الــعــقــود 
طويلة األجل ذات القيمة األعلى مقارنة 
باألسعار الفورية ذات السعر القليل وهذه 
على  تحافظ  التي  األجــل  طويلة  العقود 
عليهم  يتوجب  حيث  ُمرتفعة  عــائــدات 
إعادة تحسين شروط عقود البيع والشراء.  
 وبــمــا أن الــشــكــوك ال تـــزال تــلــوح في 
األفــــق، فــقــد تعيد الــعــديــد مــن شــركــات 
الـــغـــاز فـــي الــعــالــم و أمــريــكــا الــشــمــالــيــة 
الغاز  مشاريع  على  إنفاقها  في  التفكير 
الــقــادمــة بــمــلــيــارات الــــــدوالرات وتأخير 
قرارات االستثمار النهائية لهذه المشاريع 

العمالقة السنة القادمة. 
قصير  يعتبر  التأثير  أن  الــواقــع  وفــي   
الغاز  قطاع  على  الحالية  لألزمة  المدى 
وأمــريــكــا  الــعــالــم  فــي  الــمــســال  الطبيعي 
إنتاج  من  الحد  إلى  يــؤدي  وقد  الشمالية 
الغاز الطبيعي المسال أو عدم اليقين بشأن 
أن  إال  العالم،  في  الجديدة  االستثمارات 
التأثير طويل المدى يمكن أن يكون هو 
عبء العرض، الذي يمكن أن يجعل من 
في  وخــصــوصــاً  المنتجين  على  الصعب 
تنافسية  على  الحفاظ  الشمالية  أمريكا 
بمنتجي  ُمقارنة  والنقل  التشغيل  تكلفة 

الغاز الطبيعي المسال منخفض التكلفة. 
وهــذا يعني أن بعض قــرارات االستثمار 
تصل  ال  وقــد  أبـــًدا،  تُتخذ  ال  قــد  النهائية 
للغاز  التصديرية  الطاقة  خطط  بعض 
مرحلة  إلــى  الــجــديــدة  المسال  الطبيعي 

التشغيل واإلنتاج. 
 وفــي اآلونــة األخــيــرة تراجعت أسعار 
منخفضة  مستويات  إلــى  الطبيعي  الغاز 
من  أقـــل  إلـــى  انخفضت  حيث  جــديــدة، 
حرارية  وحــدة  مليون  لكل  دوالر   ١٫٧٠
بالنسبة  منخفض  سعر  وهو  بريطانية، 
قــرن  ربـــع  مــنــذ  الطبيعي  الـــغـــاز  ألســـعـــار 
لمنتجي  بالنسبة  صعباً  تحدياً  ويشّكل 
الـــغـــاز مــرتــفــع الــتــكــلــفــة وخـــصـــوصـــاً في 

أمريكا الشمالية وأستراليا.  
على  تؤثر  التي  العوامل  هي  ما  إذن   
سوق الغاز الطبيعي المسال؟، ونشير في 
الغاز  سعر  انخفاض  أن  إلــى  الصدد  هــذا 
من  أقـــل  إلـــى  بالفعل  الــمــســال  الطبيعي 
١٫٧٠ دوالر /    وحدة حرارية بريطانية في 
بالعرض الزائد  بداية عام ٢٠٢٠، متأثراً 
يكن  لم  التخزين،  سعة  وقلة  والفائض 
المتحدة  الــواليــات  على  تقتصر  مشكلة 
الطبيعي  الــغــاز  منتجي  معظم  على  بــل 
وفرة  لوجود  وذلــك  العالم.  في  المسال 
عالمية من الغاز الطبيعي المسال بسبب 
موجة من اإلضافات في اإلنتاج في عام 

٢٠١٩ من خطوط اإلنتاج الجديدة .
 كــــــان هــــــذا هـــــو وضــــــع الـــــســـــوق فــي 
جائحة  أّثــــرت  مثلما  ولــكــن   ٢٠٢٠ عـــام 
والــوقــود،  النفط  ســوق  على   ١٩-Covid
من  حالة  في  أيًضا  الطبيعي  الغاز  دخل 
عــدم االســتــقــرار وعـــدم الــتــوازن ولذلك 
كان تأثيره سلبًيا على سعر الغاز الطبيعي 
المتوقع  من  الدراسات  وحسب  المسال. 
الغاز  على  العالمي  الطلب  ينخفض    أن 
بنسبة ٤ بالمئة هذا العام، «أكبر انخفاض 
الطاقة  لوكالة  وفًقا  التاريخ»،  في  طلب 

الدولية. 
اآلن  األمريكي   LNG مشترو ويقوم   
بإلغاء شحنات الغاز الطبيعي المسال مع 
انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال 
األمــريــكــيــة بــأكــثــر مــن الــنــصــف مقارنة 
بــمــســتــويــات مـــا قــبــل جــائــحــة كـــورونـــا، 
ووجود فائض الغاز الطبيعي المسال في 
أسوأ  األمــر  جعل   ١٩-Covid قبل  العالم 

من ناحية الطلب وتدهور األسعار. 
 ويرغب المشترون بالخارج في دفع 
من استالم الشحنات  رســوم اإللغاء بــدالً 
مـــن الـــمـــصـــّدريـــن األمــريــكــيــيــن، وهــي 
ولتسليم  السوق،  سوء  مدى  على  عالمة 
أغسطس، تم إلغاء ما بين ٤٠ و ٤٥ شحنة، 
أي مــا يــقــرب مــن ضعف مــعــدل اإللــغــاء 
في يونيو وهــذا ما يبعث برسائل سلبية 

وغير مشّجعة في سوق الغاز واستهالكه 
مستقبالً. 

  ويــرى المحللون أن إغــالق الواليات 
نناقشه  كنا  الــذي  الــغــاز،  إلنتاج  المتحدة 
وأن  الصيف  لــهــذا  صعب  تــحــٍد  أنـــه  على 
ما يقرب من ٢ مليار قــدم مكعب من 
اإلغالق من إمدادات الغاز لمدة شهرين 
وأن  الــتــخــزيــن  ازدحـــــام  لتجّنب  تــقــريــبًــا 
عــمــلــيــة اإلغـــــالق ُيــمــكــن اعــتــبــارهــا آخــر 
خطوة تصحيحية النخفاض اإلنتاج في 
عملية إعــادة تــوازن سوق الغاز العالمي، 
ويـــذهـــب الــمــنــطــق إلــــى شــــيء مـــن هــذا 
القبيل، كان سوق الغاز الطبيعي المسال 
زائـــد الــعــرض، وانــخــفــضــت أســعــار الــغــاز 
توجيه  وتــم  اآلسيوية،  المسال  الطبيعي 
إلى  المسال  الطبيعي  الــغــاز  مــن  المزيد 
ــــذي دفــــع أســـعـــار الــغــاز  أوروبـــــــا، األمــــر ال
األوروبــيــة إلــى االنــخــفــاض، مــا أدى بعد 
ذلــــك إلــــى إغــــالق الـــنـــافـــذة االقــتــصــاديــة 

إلرسال الغاز األمريكي إلى آسيا .
 ومن المتوقع ان يكون سعر الغاز عند 
حرارية  وحــدة  مليون  لكل  دوالر   ٣٫٢٥
بــريــطــانــيــة فـــي الــصــيــف الــمــقــبــل، ومــن 
الغاز  صــادرات  تنتعش  أن  أيًضا  المتوقع 
تــدريــجــًيــا  الــســوق  تضييق  مــع  الطبيعي 
وإعــــــادة الــــتــــوازن فـــي الـــســـوق وهــــذا قد 

يستغرق وقتًا من الزمن.

  ٢٠٢٠ ــــــي  ف  ٪  ٤ الــــنــــمــــو  ــــــي  ف مـــســـتـــمـــر  ـــــال  ـــــس ـــــم ال ــــــاز  ــــــغ ال ــــــــوق  س
والتسويق  للبيع  جديدة  أعمال  ونماذج  القيمة  تدفقات  تحسين  استراتيجية  تعتمد  الشركات 
ــادم  ــق ال الــصــيــف  بــريــطــانــيــة  وحــــدة  ــيــون  مــل لــكــل  دوالر   ٣٫٢٥ ـــى  إل يــصــل  قــد  الــغــاز  ســعــر 

المهندس سعد  عبد اهللا الكواري 

ســوق الغــاز
إلــى أيــن ؟

saadalkuwari١٩٦٣@gmail.com 

 مع أكبر زيادة منذ عام ١٩٩٩

بروكسل ـ رويترز:

 كشفت تقديرات من مكتب إحصاءات 

االتحاد األوروبي «يوروستات» أمس أن 

عــادوا  الــيــورو  منطقة  فــي  المستهلكين 

بأعداد كبيرة للتسوق في مايو بالتزامن 

مـــع تــخــفــيــف إجـــــــراءات اإلغـــــالق الــعــام 

تعاف  إلــى  يشير  بما  المنطقة  دول  في 

انخفاضات  بــعــد  المبيعات  فــي  ضــخــم 

وأبــريــل.  مــــارس  فــي  سّجلتها  قياسية 

في  المبيعات  إن  وقــال «يــوروســتــات»: 

 ١٧٫٨ ارتفعت  الـــ١٩  اليورو  منطقة  دول 

في  أبريل   مع  مقارنة  مايو  في  بالمئة 

أكبر زيادة على بيانات يوروستات التي 

أكبر  والـــزيـــادة  الــعــام ١٩٩٩.  إلـــى  تــعــود 

الرتفاع  كانت  التي  السوق  توقعات  من 

أســاس  عــلــى  ولــكــن  بــالــمــئــة.   ١٥ نسبته 

سنوي، مازالت مبيعات مايو منخفضة 

٥٫١ بالمئة بما يظهر أن التعافي أبعد ما 

يكون عن االكتمال.  لكن هذا االنخفاض 

جاء بنسبة أقل من توقعات االقتصاديين 

والتي  آراءهــم  رويترز  استطلعت  الذين 

مقارنة  بالمئة   ٧٫٥ بنسبة  لتراجع  كانت 

وأظهرت  الماضي.  الــعــام  مــن  مايو  مــع 

بـــيـــانـــات «يــــوروســــتــــات» الـــمـــعـــّدلـــة أن 

االرتـــفـــاع فــي مــايــو عــن الــشــهــر الــســابــق 

القياسية  االنــخــفــاضــات  جــزئــًيــا  عـــّوض 

عليه،  السابقين  الشهرين  في  الُمسّجلة 

بنسبة  التجزئة  مبيعات  تراجعت  حين 

١٢٫١ بالمئة في أبريل و١٠٫٦ بالمئة في 

مارس. وواصلت المبيعات عبر اإلنترنت 

مايو  فــي  بالمئة  سبعة  وزادت  نموها، 

لمبيعات  الوحيد  الفرعي  القطاع  وكــان 

الــتــجــزئــة فــي منطقة الــيــورو الـــذي لم 

يُــعــانــي أي انــخــفــاضــات خــالل إجــــراءات 

التجزئة  مبيعات  وارتفعت  العام.  الغلق 

في ألمانيا بنسبة ١٣٫٩ بالمئة في ألمانيا 

و٢٥٫٦ بالمئة في فرنسا. 

صعود قياسي لمبيعات التجزئة بمنطقة اليورو
قطاع الخدمات األمريكي يتعافى بقوة

بولندا: تسويق ٩٠ ٪ من طاقة خط أنابيب يامال - أوروبا

واشنطن ـ رويترز: 

األمريكي  الخدمات  قطاع  نشاط  تعافى   
إلــى  تــقــريــبـًـا  لــيــعــود  يــونــيــو،  فــي  كبير  بشكل 
لكن  كوفيد-١٩،  جائحة  قبل  ما  مستويات 
ــا  عــــودة حــــاالت اإلصـــابـــة بــفــيــروس كــورون
للزيادة التي دفعت بعض المطاعم لإلغالق 

مجدًدا تهّدد التعافي. 
أمـــس:  الـــتـــوريـــدات  إدارة  مــعــهــد  وقــــال   
إن مـــؤشـــره لــألنــشــطــة بــخــالف الــصــنــاعــات 
الشهر   ٥٧٫١ عند  قــراءة  إلى  قفز  التحويلية 
الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير من 

قــراءة  مــن  التعافي  مــواصــالً  مايو  فــي   ٤٥٫٤
عند ٤١٫٨ في أبريل، والتي كانت األدنى منذ 
مستوى  فــوق  قـــراءة  وتشير   .٢٠٠٩ مـــارس 
الخمسين إلى نمو في قطاع الخدمات الذي 
االقــتــصــادي  الــنــشــاط  ثلثي  مــن  أكــثــر  يشّكل 

األمريكي. 
 وكــــان اقــتــصــاديــون اســتــطــلــعــت رويــتــرز 
إلى  الــمــؤشــر  يصعد  أن  تــوقــعــوا  قــد  آراءهــــم 
مؤشر  وارتــفــع  يونيو.  فــي   ٤٨٫٩ عند  قـــراءة 
في  الــخــدمــات  بــقــطــاع  الــجــديــدة  الطلبيات 
من  يونيو  فــي   ٦١٫٦ عند  قـــراءة  إلــى  المسح 

٤١٫٩ في الشهر السابق عليه.  

وارسو - (د ب أ): 

قال متحدث باسم شركة تشغيل شبكة 
المملوكة  بولندا  في  الغاز  أنابيب  خطوط 
للدولة «جاز سيستم» إنه تم حجز حوالي 
للجزء  التشغيلية  الطاقة  من  المئة  في   ٩٠
الغاز  أنابيب  خط  من  بولندا  في  الموجود 
بين  يربط  الذي  الطبيعي «يامال-أوروبا» 
المقّرر  ومــن  بولندا  عبر  وألمانيا  روســيــا 

دخوله مرحلة التشغيل في العام المقبل.

أن  إلى  لألنباء  بلومبرج  وكالة  وأشــارت   
بيان «جاز سيستم» جاء تعليًقا على نتائج 
حقوق  لبيع  الشركة  نظمتها  التي  المزايدة 
اســتــغــالل الــجــزء الــبــولــنــدي مــن خــط الغاز 
 ١٧ في  الستخدامه  روسيا  عقد  انتهاء  بعد 
مايو الماضي. وأضافت بلومبرج أن شركة 
تصدير  تحتكر  الــتــي  الــروســيــة  جــازبــروم 
إلــى  اآلن  تــحــتــاج  الـــروســـي  الطبيعي  الــغــاز 
من  البولندي  الجزء  استخدام  حقوق  شراء 

خط يامال - أوروبا لنقل الغاز إلى ألمانيا.

 في شبكات الجيل الخامس لالتصاالت

باريس ـ د ب أ:

قال «أنسي جيوالم بوبار» رئيس 
إنه  الفرنسية  المعلومات  أمن  وكالة 
لــن يتم فــرض «حظر كــامــل» على 
االتــصــاالت  مــعــدات  شركة  مشاركة 
شبكات  بــنــاء  فــي  هــــواوي  الصينية 
الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس لـــالتـــصـــاالت في 
فرنسا. ونقلت وكالة بلومبرج لألنباء 
عـــن بـــوبـــار قـــولـــه: إن الـــقـــرار بشأن 
طــلــبــات اســـتـــخـــدام مـــعـــدات الــجــيــل 
الـــخـــامـــس جـــاهـــزة الــــيــــوم، وبــعــض 
االتصاالت  شبكات  تشغيل  شركات 
الــمــعــدات.  تفكيكك  إلـــى  ســتــضــطــر 
وأضاف بوبار في مقابلة مع صحيفة 
لي إيكو الفرنسية: إن الشركات التي 
ال تستخدم معدات هواوي ستتراجع 
عن استخدامها آلن هذا أمر طبيعي 
في ظل المخاوف التي تثيرها بعض 
الغربية  الــدول  في  األمنية  األجهزة 
من  المتحدة  الواليات  في  وبخاصة 
لمعدات  الصين  استغالل  احتماالت 
هواوي في التجسس على الدول التي 
شبكات  في  المعدات  هذه  تستخدم 

الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس. كـــانـــت حــكــومــة 
الماضي  يناير  في  قــّررت  بريطانيا 
منح هواوي دوًرا محدوًدا في إقامة 
لالتصاالت  الخامس  الجيل  شبكات 
الخلوية في البالد، مع تحديد حجم 
واستبعادها  الــســوق،  فــي  مشاركتها 
من المواقع الحّساسة لهذه الشبكات. 

فــــي الــــوقــــت نــفــســه تــضــع الــــواليــــات 
المتحدة شركة هواوي على القائمة 
على  خطًرا  تمثل  باعتبارها  السوداء 
األمـــن الــقــومــي األمــريــكــي وتطالب 
على  حظر  بــفــرض  الغربية  الــــدول 
استخدام معدات هواوي لدواع تتعلق 

باألمن القومي لتلك الدول. 

فرنسا تستبعد حظًرا على هواوي 
تعافي مبيعات 

السيارات في بريطانيا
لندن  ـ د ب أ:

السيارات  صناعة  بيانات  أظــهــرت   

بعض  عــلــى  مـــؤشـــرات  بــريــطــانــيــا  فـــي 

مدفوًعا  الماضي،  يونيو  فــي   التعافي 

بــــإعــــادة فـــتـــح صــــــاالت الــــعــــرض بــعــد 

اإلغـــــــــالق الــــــــذي كــــــان ُفــــــــرض لــمــنــع 

تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا. ونـــقـــلـــت 

رابطة  عن  لألنباء  «بلومبرج»  وكالة 

إجمالي  أن  والتجار  السيارات  مصّنعي 

نحو  بــلــغ  الــمــاضــي  الــشــهــر  تــســجــيــالت 

مركبة.  ألف   ١٤٥

ال  اآلن،  وحــتــى  الــعــام  بــدايــة  ومــنــذ 

يـــــزال اإلجـــمـــالـــي أقــــل بــــــــ٥٠٪. وقـــال 

يــــــان بــــالمــــر الــــمــــســــؤول فـــــي شـــركـــة 

إن  تريدر»:  «أوتــو  السيارات  إعالنات 

من  بــالــقــلــق  ســيــشــعــرون  المستهلكين 

شراء سلع باهظة الثمن مثل السيارات 

فــــي ظــــل حـــالـــة عـــــدم الــيــقــيــن بــشــأن 

إلى  بالمر  دعا  و  والوظائف.  االقتصاد 

٦ر١٨  بقيمة  الــســيــارات  صناعة  دعــم 

مــلــيــار   ٢٣) إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه  ــيــار  مــل

البريطاني. لالقتصاد  دوالر) 

«أوبر» تشتري «بوستمايتس» بـ ٢٫٦٥ مليار دوالر

 تشجيع الصين على زيادة مشترياتها من السلع األمريكية

واشنطن - أ ف ب:

 أعــلــنــت «أوبــــــــر» أمـــــس أنــهــا 
اشـــتـــرت شـــركـــة تــســلــيــم الــطــعــام 
بسعر  الــنــاشــئــة «بــوســتــمــايــتــس» 
الســتــكــمــال  دوالر  مــلــيــار   ٢,٦٥
وتعويض  إيتس»  «أوبــر  خدمتها 
انهيار نشاطها في مجال سيارات 
«بوستمايتس»  وأّسست  األجـــرة. 
قــبــل تــســع ســنــوات وصــمــدت في 
قطاع  فــي  عـــدة  منافسين  وجـــه 
ـــًرا ومــنــافــســة  ـــي يــشــهــد نــــمــــًوا كـــب
شرسة. ومع الدمج بين منصتي 
«بــوســتــمــايــتــس» و»أوبـــــر إيــتــس» 
خيار  من  المستهلكون  سيستفيد 
أوســـــــع عـــلـــى صـــعـــيـــد الــمــطــاعــم 
والــمــتــاجــر وســيــتــمــتــع االــعــامــلــون 

أكبر  بفرص  البضائع  تسليم  في 
على ما أكــدت «أوبــر» في بيان. 
نتائجها  بحسب  وتكّبدت «أوبر» 
األخــــيــــرة خــــســــارة قــــدرهــــا ٢,٩ 
من  األول  الــربــع  فــي  دور  مليار 
إجرائها  ربع  نحو  وصرفت  السنة 

خدمتها «اوبــر  أن  إال  مــايــو.  فــي 
استفادت  الطعام  لتسليم  إيتس» 
الجسدي  الــتــبــاعــد  إجــــــراءات  مــن 
والـــحـــجـــر مـــع ارتــــفــــاع عــائــداتــهــا 
بنسبة ٥٣ ٪ لتصل إلى ٨١٩ مليون 

دوالر.

واشنطن ـ رويترز: 

هيئة  و٤٠  األمريكية  الــتــجــارة  غــرفــة  حــّثــت   
تـــجـــاريـــة فــــي الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة أمـــــس كــبــار 
الـــمـــســـؤولـــيـــن األمـــريـــكـــيـــيـــن والــصــيــنــيــيــن عــلــى 
ُمــضــاعــفــة الــجــهــود لــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــمــرحــلــة ١ 
العالم  في  اقتصادين  أكبر  وّقعه  الــذي  للتجارة 
الُمرتبطة  الضغوط  من  الرغم  على  يناير،  في 

بجائحة فيروس كورونا المستجد. 
وفـــي رســـالـــة إلـــى وزيــــر الــخــزانــة األمــريــكــي 
روبـــرت  الــتــجــاري  والــمــمــثــل  منوتشين  ستيفن 
هي  ليو  الصيني  الــوزراء  رئيس  ونائب  اليتهايزر 
قــالــت الــمــجــمــوعــة إنــهــم يــشــعــرون بــتــفــاؤل إزاء 
إلى  دعــوا  لكنهم  اآلن،  حتى  تحقق  الــذي  التقدم 
السلع  مــن  الصين  مشتريات  فــي  كبيرة  ـــادة  زي

والخدمات األمريكية في األسابيع المقبلة. 
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