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تنظيم مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى 
خالل افتتاح مؤتمر تطوير الشراكة.. وزير التجارة والصناعة:

الدوحة -[:

الكواري  أحمد  بن  علي  السيد  سعادة  أكد 
الشراكة  قانون  أن  والصناعة  التجارة  وزير 
يُعد لبنة إضافية في صرح العالقة التكاملية 
مشيرا  والخاص.  الحكومي  القطاعين  بين 
إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاع الحكومي 
واستدامة  كــفــاءة  رفــع  فــي  تسهم  والــخــاص 

البنى التحتية والخدمات الحكومية.
 وقــــــال ســــعــــادة الـــســـيـــد عـــلـــي بــــن أحــمــد 
الكواري خالل افتتاح مؤتمر تطوير الشراكة 
بين  الشراكة  تنظيم  قانون  إصــدار  إن  أمس 
ـــخـــاص فـــي هــذا  الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي وال
الوقت، يعد خطوة حاسمة في سبيل توفير 
مساهمة  لتنظيم  المالئم  التشريعي  اإلطــار 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي تــنــفــيــذ الــمــشــروعــات 
علي  السيد  ســعــادة  ونـــّوه  الــكــبــرى.  التنموية 
والصناعة  التجارة  وزير  الكواري  أحمد  بن 
بأن دولة قطر قد اعتمدت تجربة الشراكة 
بين القطاعين منذ عدة سنوات، السيما في 

اللوجستية  الخدمات  مشاريع  تنفيذ  مجال 
لذلك  والتعليم،  والصحة  الــغــذائــي  واألمـــن 
فــــإن هــــذا الـــقـــانـــون يــعــد لــبــنــة إضــافــيــة في 
بين  تــربــط  الــتــي  التكاملية  الــعــالقــة  صـــرح 
يوفر  حيث  والخاص،  الحكومي  القطاعين 
بين  التعاقدية  العالقة  لصيغ  تنظيمياً  إطــاراً 

أراض  تخصيص  فــي  والمتمثلة  الطرفين 
باالنتفاع  الترخيص  أو  اإليجـار  طريق  عن 

لتطويرها من قبل القطـاع الخـاص. 
 وأوضح سعادته أن مشاريع الشراكة تسهم 
واستدامة  كفاءة  رفــع  في  أخــرى  جهة  من 
البنى التحتية والخدمات الحكومية وترشيد 

االستثمار  وتحقيق  العامة  الموازنة  نفقات 
شركات  تنافسية  وتــعــزيــز  لــلــمــوارد  األمــثــل 
عن تمكين  القطاع الخاص القطري، فضالً 
جديدة  رؤيــة  تبني  من  الحكومية  الجهات 
متطلبات  وتلبية  الوطنية  المشاريع  إلدارة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية واستقطاب 

االستثمارات المحلية واألجنبية.
الحكيمة  الرؤية  ضوء  في  أنه  إلى  وأشــار 
العديد  بالدنا  سبقت  فقد  الرشيدة،  للقيادة 
استراتيجية  إرســـاء  فــي  المنطقة  دول  مــن 
كافة  جــهــود  تــضــافــر  إلـــى  تستند  مــتــكــامــلــة 
تقديم  أجل  من  بالدولة  الحكومية  الجهات 
حزمة شاملة من الدعم للشركات القطرية 
ريال  مليار   ٧٥ حوالي  تخصيص  عن  فضالً 
واقتصادية  مالية  حوافز  شكل  في  قطري 
بينها  ومــــن  الـــخـــاص  الـــقـــطـــاع  لــمــؤســســات 
ومتناهية  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
الصغر، بما أسهم في تخفيف األعباء عليها 
استمرارية  على  المحافظة  على  وتشجيعها 

٢-٣أعمالها.  
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تعزيز التنمية االقتصادية 
واستقطاب االستثمارات

قائمة  ــا  ــددن أع ــال:  ــغ أش رئــيــس 
بــالــمــشــاريــع لــلــقــطــاع الــخــاص 

ــصــاد  ــت اق ــو  ــم ن  ٪٥ الـــجـــيـــدة: 
قــــــــــطــــــــــر فــــــــي ٢٠٢١

قانونين  مشروعا  المحشادي:  خالد 
جديدين للتسجيل العقاري والتوثيق

ــي: مــشــروعــات  ــن عــل د.ثـــانـــي ب
٢٠٣٠ قطر  رؤية  تدعم  الشراكة 

ــطــاع  ــق ال ــة  ــي ــوع ت ـــي:  ـــشـــرق ال  
ــة ــراك ــش ـــخـــاص بـــقـــانـــون ال ال

رئيس الغرفة:

 وزير التجارة والصناعة متحدثاً في المؤتمر

ــة ــي ــت ــح ــت ـــى ال ـــن ـــب ـــات الـــــمـــــوازنـــــة وتـــــرفـــــع كـــــفـــــاءة ال ـــق ـــف ــــة تـــــرّشـــــد ن ــــراك ــــش ال

البورصة تكسب ٢٫١ مليار ريال

اجتماعات افتراضية للبنك والصندوق الدوليين

٨,٧٪ انكماش اقتصاد منطقة اليورو

الدوحة - [: 

واصــلــت بــورصــة قــطــر ارتــفــاعــهــا أمــس 
مــدعــومــة  الــتــوالــي،  عــلــى  الــثــانــيــة  للجلسة 
بــعــمــلــيــات شــــراء مـــن الــمــســتــثــمــريــن على 
أســهــم قــيــاديــة، لــيــنــهــي الــمــؤشــر الــرئــيــس 
لــلــبــورصــة جــلــســة مــنــتــصــف األســـبـــوع على 
نقطة   ٤٧ يعادل  بما   ،٪٠٫٥١ نسبته  ارتفاع 
وأغلق عند مستوى ٩٢٤٣٫٨ نقطة، وارتفع 
إلى   ٪٠٫٤٥ بنسبة  اإلسالمي  الريان  مؤشر 
مؤشر  أيضا  وصعد  نقطة،   ٣٧٣٣ مستوى 

إلــى  لــيــصــل   ٪٠٫٥١ بنسبة  األســهــم  جــمــيــع 
٢٨٨٠ نقطة.  مستوى 

ـــشـــركـــات  ـــغـــت مـــكـــاســـب أســــهــــم ال ـــل وب
ريــال  مليار   ٢٫١ نحو  بالبورصة  المقيدة 
 ٥٣٧٫٥ إلى  لألسهم  السوقية  القيمة  لتصل 
مــلــيــار ريــــــال، وذلـــــك مـــن خــــالل تــــداول 
 ٢٤ أســهــم  منها  ارتــفــع  شــركــة،   ٤٧ أســهــم 
شركة،   ٢٠ أسهم  تراجعت  بينما  شركة، 
واســـتـــقـــرت أســـهـــم بـــاقـــي الـــشـــركـــات عند 

السابق. إغالقها  مستوى 

واشنطن ـ رويترز:

 قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي 
فــــي خـــطـــاب إلـــــى مــحــافــظــي الـــبـــنـــك: إن 
سيعقدان  الــدولــي  النقد  وصــنــدوق  البنك 
أكتوبر  في  للخريف  السنوية  اجتماعاتهما 
عبر اإلنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا 
الــدول  أيضا  مالباس  شجع  كما  المستجد، 
تنفيذيين  مــديــريــن  تــعــيــيــن  تــــدرس  ــتــي  ال

تضع  بأن  البنك  مجالس  في  لتمثيلها  جدد 
تبني  عند  الجنس  تنوع  عامل  االعتبار  في 
بين  من  خمسة  إن  وقــال:  الــقــرارات.  تلك 
٢٥ مـــديـــرا حــالــيــا فــقــط هـــم مـــن الــنــســاء. 
من  بدال  االفتراضي،  االجتماع  قرار  وكان 
متوقعا  واشــنــطــن،  فــي  المباشر  االجــتــمــاع 
عدد  ارتــفــاع  إلــى  بالنظر  واســع  نطاق  على 
واستمرار  المتحدة  الواليات  في  اإلصابات 

القيود على السفر. 

بروكسل ـ د ب أ:

أنها  أمــس  األوروبــيــة  المفوضية  أعلنت   
تتوقع انكماش الناتج المحلي اإلجمالي في 
بـ٧ر٨٪  الموحدة  األوروبية  العملة  منطقة 
هذا العام، وهو أسوأ بكثير مما توقعته في 

مايو بتسجيل انكماش بـ٧ر٧٪. 
وذكرت المفوضية، في بيان، أنها تتوقع 
أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 
قليال»  «أقـــل   ٢٠٢١ فــي  تعافيا  دولـــة،   ١٩
مــمــا كــانــت تــوقــعــتــه فــي الــســابــق، بتسجيل 

األوروبــي،  لالتحاد  وبالنسبة  بـــ١ر٦٪.  نمو 
الـــمـــؤلـــف مـــن ٢٧ عـــضـــوا، فــمــن الــمــتــوقــع 
بنسبة  اإلجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج  انــكــمــاش 
في  بــــ٨ر٥٪  نمو  مقابل   ،٢٠٢٠ فــي  ٣ر٨٪ 
الجديدة  الــتــوقــعــات  وتــؤكــد  المقبل.  الــعــام 
للتكتل  االقتصادي  للوضع  القاتمة  الصورة 
بعد أشهر من تدابير احتواء جائحة كورونا 
والمطاعم  المتاجر  إغـــالق  تضمنت  الــتــي 
والـــفـــنـــادق. وقـــد قــامــت الــعــديــد مــن دول 
االتـــحـــاد األوروبــــــي بــرفــع تــدريــجــي لــهــذه 

اإلجراءات.

الدوحة -[:

مبادرة  هايبرماركت  اللولو  أطلق 
األول»  خيارنا  الوطنية  «المنتجات 
االستهالكية  المجمعات  جهود  ضمن 
لـــــدعـــــم تــــســــويــــق الــــســــلــــع الــــغــــذائــــيــــة 
واالســتــهــالكــيــة الــتــي أثــبــتــت كــفــاءتــهــا 

العالية. التنافسية  وجودتها 
والصناعة  التجارة  وزارة  ونوهت 
عــلــى حــســابــهــا الــرســمــي عــلــى تــويــتــر 
اللولو  أطلقها  التي  المبادرة  بأهمية 
هــايــبــر مــاركــت مــشــيــدة بــدورهــا في 

دعم المنتجات الوطنية. 
عروض  توفير  المبادرة  وتضمنت 
خـــاصـــة لــــزيــــادة تــســويــق الــمــنــتــجــات 
والــلــحــوم  الــخــضــراوات  مــن  المحلية 
والزيوت  واأللبان  والبيض  والدواجن 
من  العديد  وغيرها  المعبأة  والمياه 

السلع. 

وقــــــد ســـاهـــمـــت هــــــذه الــــمــــبــــادرة 
فـــــي زيـــــــــادة مـــبـــيـــعـــات الـــمـــنـــتـــجـــات 
عليها  اإلقبال  نسبة  ورفعت  المحلية 

مــــن الــمــتــســوقــيــن مــــن الــمــواطــنــيــن 
والــمــقــيــمــيــن بــعــد إبـــرازهـــا وتــســهــيــل 
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مـــا يــعــكــس حــرص 

منح  على  البيع  ومــنــافــذ  المجمعات 
تسويقية.  أولوية  منتجاتنا 

مبادرة جديدة لتسويق المنتجات الوطنية

بارتفاع ٢٣٫٥٪ خالل عامين.. المصرف المركزي:

الدوحة -[:

أظــهــرت بــيــانــات مصرف 
ـــمـــركـــزي الــــصــــادرة  قـــطـــر ال
تنامي  استمرار  أمــس  صباح 
الكلية  الدولية  االحتياطيات 
ووصولها  األجنبية  بالعملة 
مستوى  إلــى  يونيو  نهاية  مــع 
ووفــقــا  ريــــال.  مــلــيــار   ٢٠٣٫٣
ـــفـــعـــت  لـــلـــبـــيـــانـــات فــــقــــد ارت
لدى  الرسمية  االحتياطيات 
مع  المركزي  قطر  مصرف 
نهاية شهر يونيو إلى مستوى 
 ٤٠٫٧) أو  ريــال  مليار   ١٤٧٫٧
مليار دوالر)، وارتفع إجمالي 
االحتياطيات الدولية، بما في 

ذلك السيولة بالعملة األجنبية 
قليال لتصل إلى نحو ٢٠٣٫٢٧ 
مــلــيــار   ٥٥٫٨) ريــــــال  مـــلـــيـــار 
دوالر)، ما يعني أنها ارتفعت 
ما  أو  ريـــال  مليار   ٨٫٧ بنحو 

عليه  كانت  عما   ٪٤٫٥ نسبته 
قــبــل ســنــة فــي يــونــيــو ٢٠١٩، 
 ٪٢٣٫٥ بنسبة  زادت  أنها  كما 
سنتين  قبل  عليه  كانت  عما 
في يونيو ٢٠١٨.  وقال تقرير 

مـــركـــز الـــبـــيـــرق لـــلـــدارســـات 
الــرســمــيــة  االحــتــيــاطــيــات  إن 
ارتــفــعــت خــــالل شــهــر يــونــيــو 
 ١٤٧٫٧ مــســتــوى  إلــــى   ٢٠٢٠
كان  ذلــك  وأن  ـــال،  ري مليار 
مــحــصــلــة الرتـــفـــاع األرصــــدة 
بنحو  األجنبية  الــبــنــوك  لــدى 
 ٣٢ إلــــى  ريـــــال  ــيــون  مــل  ٢٩٠
مليار ريال، وارتفاع مخزون 
مليون   ٨٦٠ بقيمة  الــذهــب 
ريــال،  مليار   ٩٫٤١ إلــى  ريــال 
وارتفاع ودائع حقوق السحب 
قطر  دولــة  وحصة  الخاصة 
لدى صندوق النقد قليال إلى 

مستوى ١٫٨٩ مليار ريال. 

االحتياطيات الدولية تقفز إلى ٢٠٣٫٣ مليار ريال
أسعار النفط تقترب من 

٤٣ دوالراً للبرميل

عواصم ـ رويترز: 

وسط  النفط  أســعــار  انخفضت 
مـــخـــاوف مـــن أن تــعــطــل زيــــادة 
كورونا،  بفيروس  اإلصابة  حاالت 
الســيــمــا فـــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة، 
تعافي الطلب على الوقود.  ونزلت 
العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 
الــوســيــط األمــريــكــي ٥٤ ســنــتــا ما 
يعادل ١٫٣ بالمئة إلى ٤٠٫٠٩ دوالر 
لــلــبــرمــيــل أمـــــس مــنــخــفــضــا عــن 
 ٤٠٫٧٩ عند  سابق  مرتفع  مستوى 
في  بــرنــت  خـــام  وتـــراجـــع  دوالر. 
التعامالت اآلجلة إلى ٤٢،٥٤ دوالر 
عند  مرتفعا  مستوى  سجل  بعدما 

٤٢،١٩ دوالر.

٥

٧

٧
٦

٤ ٥
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األربعاء ١٧ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٨ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٤١)

الدوحة - [: 

أكـــــد ســــعــــادة الـــســـيـــد عـــلـــي بــــن أحــمــد 
الــكــواري، وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة، أن 
ــة في  قـــانـــون الــشــراكــة يــعــّد لــبــنــة إضــافــّي
القطاعين  بين  التكاملّية  العالقة  صــرح 
الـــحـــكـــومـــي والـــــخـــــاص. وأشـــــــار إلـــــى أن 
الحكومي  القطاع  بين  الشراكة  مشاريع 
والخاص تسهم في رفع كفاءة واستدامة 
كما  الحكومّية.  والخدمات  التحتية  البنى 
أعرب عن ثقته في قدرة القطاع الخاص 
عــلــى الــقــيــام بـــــدوره كــشــريــك فــاعــل في 
الشكر  عن  وأعــرب  االقتصادّية.  التنمية 
والــتــقــديــر إلــــى حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
ــُمــفــدى حــفــظــه اهللا لــالهــتــمــام والــثــقــة  ال
وإصــدار  الخاص  للقطاع  أوالهما  اللتين 
بتنظيم   ٢٠٢٠ لسنة   (١٢) رقــم  الــقــانــون 
عن  أعــرب  كما  القطاعين.  بين  الشراكة 
شكره لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن 
عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية لحرصه الدائم على توفير 

كافة سبل الدعم للقطاع الخاص.
االفتتاحية  الجلسة  خـــالل  ذلـــك  جـــاء   
القطاعين  بين  الشراكة  تطوير  لمؤتمر 
ـــــذي تــعــقــده غــرفــة  الـــعـــام والــــخــــاص، ال
قــطــر بــواســطــة تقنية االتــصــال الــمــرئــي، 

محلياً  متحدثاً   ١٥ مــن  أكثر  وبمشاركة 
ودولياً. وقال سعادة السيد علي بن أحمد 
الكواري: إن إصدار قانون تنظيم الشراكة 
في  والــخــاص  الحكومي  القطاعين  بين 
هذا الوقت، يعد ُخطوة حاسمة في سبيل 
لتنظيم  المالئم  التشريعي  اإلطــار  توفير 
تنفيذ  فـــي  ـــخـــاص  ال الـــقـــطـــاع  مــســاهــمــة 

المشروعات التنموّية الكبرى.
والصناعة  التجارة  وزير  سعادة  وأشار 
إلى أن هذا المؤتمر يعقد في ظل ظروف 
كــافــًة  الـــعـــالـــم  دول  شــهــدتــهــا  تــاريــخــيــة 
فيروس  جائحة  انتشار  إثر  استثناء  دون 
أثر  بما   (١٩- (كــوفــيــد  المستجد  كــورونــا 
مــكــّونــات  مختلف  عــلــى  مــلــحــوظ  بــشــكــل 
اإلنتاجّية،  والقطاعات  العالمي  االقتصاد 
لهذه  االقتصادية  التداعيات  شكلت  حيث 
الــدول  مــن  للعديد  قــويــاً  دافــعــاً  الجائحة 

التخاذ إجراءات احترازية الحتواء األزمة 
الراهنة وحماية القطاع الخاص. 

وأشار إلى أنه في ضوء الرؤية الحكيمة 
للقيادة الرشيدة، فقد سبقت بالدنا العديد 
من دول المنطقة في إرساء استراتيجية 
كافة  جهود  تضافر  إلــى  تستند  متكاملة 
الــجــهــات الــحــكــومــّيــة بــالــدولــة مـــن أجــل 
تقديم حزمة شاملة من الدعم للشركات 
الــقــطــريــة فــضــالً عـــن تــخــصــيــص حــوالــي 
حوافز  شكل  في  قطري  ريــال  مليار   ٧٥
مــالــّيــة واقــتــصــاديــة لــمــؤســســات الــقــطــاع 
الصغيرة  الــشــركــات  بينها  ومــن  الــخــاص 

والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما أسهم 
في تخفيف األعباء عليها وتشجيعها على 
بما  أعمالها  استمرارية  على  المحافظة 
دّعم قدرة اقتصادنا الوطني على مواصلة 
مسيرة االزدهار والبناء نحو تحقيق رؤية 

قطر الوطنّية ٢٠٣٠.
ونـــــّوه ســـعـــادة الــســيــد عــلــي بـــن أحــمــد 
الـــكـــواري وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة بــأن 
الشراكة  تجربة  اعتمدت  قد  قطر  دولــة 
بــيــن الــقــطــاعــيــن مــنــذ عــــدة ســـنـــوات، ال 
سيما في مجال تنفيذ مشاريع الخدمات 
الــلــوجــســتــيــة واألمـــــن الـــغـــذائـــي والــصــحــة 

والــتــعــلــيــم، لــذلــك فــإن هــذا الــقــانــون يعد 
التكاملية  العالقة  صرح  في  إضافية  لبنة 
الــتــي تــربــط بــيــن الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي 
تنظيمياً  إطـــــاراً  يــوّفــر  حــيــث  والـــخـــاص، 
الطرفين  بين  التعاقدية  العالقة  لصيغ 
عن  أراٍض  تــخــصــيــص  فـــي  والــمــتــمــثــلــة 
باالنتفاع  الــتــرخــيــص  أو  اإليــجــار  طــريــق 
لــتــطــويــرهــا مـــن ِقـــبـــل الـــقـــطـــاع الــخــاص 
واعتماد عدة أنظمة من بينها نظام البناء 
والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) ونظام 
 .(B.T.O)والتشغيل الملكية  ونقل  البناء 
ونقـل  والتشغيل  والتملك  البناء  ونظـام 
التشغيـل  ونــظـــــام   (B.O.O.T) الملكيــة 

.(O.M) والصيانـة
الشراكة  مشاريع  أن  سعادته  وأوضــح   
تسهم مــن جــهــة أخـــرى فــي رفـــع كــفــاءة 
واســـتـــدامـــة الــبــنــى الــتــحــتــّيــة والــخــدمــات 

الــحــكــومــيــة وتـــرشـــيـــد نــفــقــات الـــمـــوازنـــة 
العامة وتحقيق االستثمار األمثل للموارد 
وتعزيز تنافسية شركات القطاع الخاص 
الـــقـــطـــري، فــضــالً عـــن تــمــكــيــن الــجــهــات 
إلدارة  جديدة  رؤية  تبني  من  الحكومية 
المشاريع الوطنية وتلبية متطلبات التنمية 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة واســتــقــطــاب 

االستثمارات المحلية واألجنبّية.
 وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة 
الشراكة  تطوير  لمؤتمر  رعايته  أن  إلــى 
بالتعاون  والخاص  العام  القطاعين  بين 
تترجم  قطر،  وصناعة  تجارة  غرفة  مع 
الخاص  القطاع  قــدرة  فــي  وثقته  إيمانه 
عــلــى الــقــيــام بـــــدوره كــشــريــك فــاعــل في 
عن  معرباً  لبالدنا،  االقتصادّية  التنمية 
لبحث  الــمــؤتــمــر  هـــذا  خـــالل  مــن  تطلعه 
لالستفادة  الوطنية  الشركات  تهيئة  سبل 
مـــن فــــرص الـــشـــراكـــة وتــســلــيــط الــضــوء 
عــلــى مــمــيــزات الــقــانــون الــجــديــد والصيغ 
المشتركة،  للمشاريع  المناسبة  التعاقدّية 
عن توطيد جسور الحوار والتواصل  فضالً 
الحكومي  القطاعين  مــن  المعنيين  بين 
لتنفيذ  متكاملة  آليات  إلرســاء  والخاص 
مـــشـــاريـــع وطـــنـــّيـــة مــبــتــكــرة تــلــّبــي كــافــة 
وتُفسح  والُمقيمين  المواطنين  احتياجات 
ألجيالنا  ُمــشــرق  ُمستقبل  لبناء  الــمــجــال 

القادمة.

قانون الشراكة يُعّزز تكامل القطاعين الحكومي والخاص
خالل الجلسة االفتتاحّية لمؤتمر تطوير الشراكة.. وزير التجارة والصناعة:

ــــــخــــــدمــــــات ـــــى الـــــتـــــحـــــتـــــّيـــــة وال ـــــن ـــــب ـــــــة ال ـــــــدام ـــــــت ـــــــاءة واس ـــــــف ــــــع ك ــــــرف مــــــشــــــاريــــــع الـــــــشـــــــراكـــــــة ت

 وزير التجارة والصناعة متحدثاً في المؤتمر

جلسات العمل تُناقش الفرص والتحديات.. األنصاري: 

تـــضـــمـــن الـــمـــؤتـــمـــر ثـــالث 
جـــــلـــــســـــات عــــــمــــــل، األولـــــــــى 
تــــــركــــــزت عــــلــــى مـــنـــاقـــشـــة 
الــــفــــرص والــــتــــحــــدّيــــات فــي 
الشراكة  تنظيم  قانون  ضــوء 
بــيــن الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي 
التجارب  وبعض  والــخــاص، 
الشراكة  مجال  فــي  الــدولــّيــة 
إلى  إضــافــة  القطاعين،  بين 
استعراض عدد من الدراسات 
الـــبـــحـــثـــّيـــة حــــــول الــــشــــراكــــة. 
قـــــال الـــســـيـــد عـــبـــد الــرحــمــن 
ـــــصـــــاري،  األن اهللا  عـــبـــد  بـــــن 
غــرفــة  إدارة  مــجــلــس  عــضــو 
قــطــر، خـــالل مــشــاركــتــه في 
الــجــلــســة الـــنـــقـــاشـــّيـــة األولـــــى 
لــــلــــمــــؤتــــمــــر تــــحــــت عــــنــــوان 
التي  والــتــحــديــات  «الـــفـــرص 
تــنــتــج عـــن قـــانـــون الــشــراكــة 
قطر  دولــــة  إن  الـــقـــطـــري»، 
لــديــهــا تـــجـــارب نــاجــحــة في 
الشراكة بين القطاعين العام 
والـــخـــاص، قــبــل ســنــوات من 
كالمناطق  الــقــانــون،  صـــدور 
قطر  وصــنــاعــات  اللوجستية 
موضحاً  وغيرها،  وكهرماء 
القطاعين  بين  الــشــراكــة  أن 
الـــعـــام والــــخــــاص لــهــا فــوائــد 
ـــلـــجـــانـــبـــيـــن مـــنـــهـــا تــــوزيــــع  ل
الكفاءات  وتوفير  المخاطر 
موازنة  وترشيد  والخبرات، 
المنافسة  وتــشــجــيــع  الـــدولـــة 

واالبتكار بين الشركات.
وأكد األنصاري على أهمية 
تــقــيــيــم الـــتـــجـــارب الــســابــقــة 
ـــــة قــــطــــر فـــــي مـــجـــال  ـــــدول ل
الشراكة بين القطاعين العام 
والـــخـــاص، كــمــا أوصــــى بــأن 
الخاص  القطاع  تضمين  يتم 
الوطنّية  االستراتيجيات  في 
نظراً  واإلنتاجية،  الصناعّية 
يلعبه  الـــــذي  الــكــبــيــر  لـــلـــدور 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي هـــذه 

ـــة مــن  ـــوّي ـــحـــي ـــقـــطـــاعـــات ال ال
االقتصاد.

ـــــــرأس الــجــلــســة الــســيــد  وت
مــــبــــارك الـــســـلـــيـــطـــي، مــديــر 
للمحاماة،  السليطي  مكتب 
وشــارك كل من السيد هالل 
بـــن مــحــمــد الــخــلــيــفــي مــديــر 
الـــقـــانـــونـــّيـــة  الــــشــــؤون  إدارة 
بـــــوزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة 
ــــذي قــــّدم مــالمــح لــقــانــون  ال
الــــشــــراكــــة الــــجــــديــــد والــــــذي 
ـــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ  ســــيــــدخــــل حـــــّي
األســــبــــوع الـــمـــقـــبـــل، والــســيــد 
خالد المحشادي مدير إدارة 
ــــوزارة  الـــوســـاطـــة الــعــقــاريــة ب
دور  استعرض  الــذي  العدل، 

الوزارة في بلورة القانون.
واعــتــبــر الــســيــد فــهــد علي 
ــــر شـــــؤون  الـــــــكـــــــواري، مــــدي
األســـــــــواق بــهــيــئــة الــمــنــاطــق 
الحرة، أن عدداً من المشاريع 
بــالــمــنــطــقــة الــــحــــرة ســيــتــم 
بين  الشراكة  بنظام  إنجازها 
والــخــاص،  الــعــام  القطاعين 
وأن الهيئة تتطلع إلى تطبيق 
القانون، فيما أشارت السيدة 
فرحة أحمد الكواري، مديرة 
إدارة البحوث وإدارة البيانات 
أن  إلــى  للتنمية،  قطر  ببنك 

الــبــنــك ســيــدخــل فـــي تــمــويــل 
عدد كبير من المشاريع التي 
تــنــفــذ عــلــى نــظــام الــشــراكــة، 
وقــــال الــســيــد نــاصــر الــطــويــل 
مدير إدارة الشؤون القانونّية 
بـــمـــركـــز قـــطـــر لـــلـــمـــال، إن 
الــمــركــز يــضــم عـــــدداً كــبــيــراً 
من الشركات األجنبية والتي 
تنفيذ  فــي  تساهم  أن  يمكن 

بالتعاون  لــلــشــراكــة  مــشــاريــع 
مــع الــحــكــومــة الــقــطــريــة، أو 
ضــمــن تــحــالــف يــضــم أيــضــاً 
الخاص  القطاع  من  شركات 
المتحّدثون  وأكـــد  الــقــطــري. 
لسنة   (١٢) رقــم  القانون  أن 
بــتــنــظــيــم  الـــــخـــــاص   ٢٠٢٠
الــــشــــراكــــة بـــيـــن الــقــطــاعــيــن 
الــحــكــومــي والــــخــــاص الـــذي 

أصــــــــــدره حــــضــــرة صـــاحـــب 
حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
آل ثاني أمير البالد المفدى، 
دولة  لجهود  استكماالً  يأتي 
قــطــر فـــي تــرســيــخ الــشــراكــة 
ــــقــــطــــاعــــیــــن، وهــــي  ــــیــــن ال ب
على  ستعمل  الــتــي  الــشــراكــة 
تـــطـــويـــر قـــــــــدرات شـــركـــات 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــقــطــري 

وتشجیع المنافسة فيما بينها 
ومساهمتها  دورهــا  وتعزیز 
في التنمیة االقتصادّیة، وفي 
خلق  في  تسهم  نفسه  الوقت 
الجهات  لــدى  جــديــدة  رؤيـــة 
المشاریع  إلدارة  الحكومّیة 

الوطنّية بكفاءة وفعالیة.
في  ُمتحدثون  استعرض 
بين  الشراكة  تطوير  مؤتمر 

ــعــام والــخــاص  الــقــطــاعــيــن ال
المتعلقة  القانونّية  الجوانب 
ــنــظــيــم الـــشـــراكـــة  بـــقـــانـــون ت
بــيــن الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي 
ـــــجـــــارب  ـــــت والــــــــخــــــــاص، وال
ــــة الــــــرائــــــدة، حــيــث  ــــّي ــــدول ال
العابدين  زيــن  الدكتور  أدار 
شــــرار الــمــســتــشــار الــقــانــونــي 
قـــطـــر  بــــمــــحــــكــــمــــة  األول 
ــيــة  ــان ــث الــــدولــــيــــة الـــجـــلـــســـة ال
بـــعـــنـــوان «نــــظــــرة مــتــعــمــقــة 
لــقــوانــيــن الــشــراكــة وتــجــارب 
دولـــّيـــة رائــــــدة»، حــيــث أكــد 
ســيــعــزز  الـــقـــانـــون  أن  شــــرار 
الــــتــــعــــاون والــــشــــراكــــة بــيــن 
الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام والـــقـــطـــاع 
مشيراً  الــدولــة،  في  الخاص 
الـــجـــديـــد  الــــقــــانــــون  أن  إلـــــى 
المناسبة  البيئة  يهيئ  سوف 
المشاريع  من  العديد  لتنفيذ 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي دولــــة 
سوف  بدورها  والتي  قطر، 
في  إيــجــابــي  دور  لــهــا  يــكــون 
االقتصادي  النمو  عجلة  دفع 
في  والمساهمة  الدولة،  في 
قطر  رؤيـــة  مــشــاريــع  تنفيذ 
مونديال  ومشاريع  الوطنّية 

.٢٠٢٢
وشــــــــــــارك فــــــي الـــجـــلـــســـة 

الـــدكـــتـــور إيـــهـــاب الــســنــبــاطــي 
األول  الـــقـــانـــونـــي  الــمــســتــشــار 
بـــجـــهـــاز قـــطـــر لــالســتــثــمــار 
ـــــذي أشــــار بــــدوه إلــــى أن  وال
تطبيق القانون الجديد سوف 
يُــحــســن مــن مــنــاخ االســثــمــار 
يساهم  وســــوف  الـــدولـــة  فــي 
رؤوس  جــــــذب  فـــــي  أيـــــضـــــاً 
لمشاركة  األجــنــبــيــة  األمـــــوال 
ـــقـــطـــاع الــــعــــام فــــي تــنــفــيــذ  ال
االستراتيجية  المشارع  بعض 
لــلــدولــة، بــيــنــمــا اســتــعــرضــت 
الــدكــتــورة لــوانــا اوزمــيــال من 
شـــركـــة ديـــمـــا لــالســتــشــارات 
نـــــمـــــوذج تـــطـــبـــيـــق الـــشـــراكـــة 
أمريكا  فــي  القطاعين  بــيــن 
عاماً،   ٢٠ نحو  منذ  الالتينية 
وتــشــمــل مـــشـــروعـــات الــبــنــى 
الصحّية  والمشاريع  التحتّية 
والــتــعــلــيــمــّيــة، وأشــــــارت إلــى 
بــــعــــض الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــتـــي 
المشاريع  تلك  تنفيذ  واجهت 
القانون  أن  موضحة  هناك، 
سيتجّنب  الــجــديــد  الــقــطــري 
هذه المعّوقات التي واجهتها 

التجارب الدولّية المماثلة.
المؤتمر  فــي  عــقــدت  كــمــا 
جلسة نقاشّية بعنوان «أضواء 
عـــلـــى دراســـــــــات الـــشـــراكـــة» 
وتحّدث فيها الدكتور محمد 
ـــــاذ الــــــدراســــــات  مــــطــــر أســـــت
بجامعة  التطبيقية  القانونّية 
قـــطـــر، والــــدكــــتــــور عـــبـــداهللا 
عــبــد الــكــريــم عــبــداهللا أســتــاذ 
ـــقـــانـــون الـــمـــدنـــي بــجــامــعــة  ال
قــــطــــر، والـــــدكـــــتـــــور فـــــوزي 
ـــقـــانـــون  بـــلـــكـــنـــانـــي أســـــتـــــاذ ال
الـــــخـــــاص بـــجـــامـــعـــة قـــطـــر، 
والـــــدكـــــتـــــورة فــــاتــــن حــســيــن 
حـــــوي أســــتــــاذ مــــشــــارك فــي 
بجامعة  الــتــجــاري  الــقــانــون 
الدكتور  الجلسة  وأدار  قطر، 
مــيــنــاس خــاتــشــادوريــان من 
للتوفيق  الدولّي  قطر  مركز 

والتحكيم.

 قطر لديها تجارب رائدة في الشراكة بين القطاعين

استراتيجية 
ُمتكاملة لدعم 

الشركات في 
جائحة كورونا

تنظيم ُمساهمة 
القطاع الخاص

في تنفيذ 
المشروعات الكبرى 

جانب من الُمشاركين في المؤتمر

قــــال الــســيــد صــالــح بـــن حــمــد الــشــرقــي، 
مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة حرصت 
بين  الــشــراكــة  تــكــويــر  مــؤتــمــر  تنظيم  عــلــى 
توعية  بــهــدف  والــخــاص،  الــعــام  القطاعين 
لسنة   ١٢ رقــم  بالقانون  األعــمــال  قطاعات 
القطاعين  بــيــن  الــشــراكــة  بتنظيم   ٢٠٢٠
الحكومي والخاص، والذي أصدره حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
مايو  شهر  نهاية  فــي  الــُمــفــدى  الــبــالد  أمير 

الــمــاضــي. وأشـــار الــشــرقــي فــي تصريحات 
الــذي  المؤتمر  فــي  مشاركته  هــامــش  على 
إلى  المرئي،  االتصال  بتقنية  بُعد  عن  عقد 
أن المؤتمر تناول الكثير من األفكار الهامة 
بين  الــشــراكــة  ومــجــاالت  بسبل  والمتعلقة 
بما  وتطويرها  والــخــاص  الــعــام  القطاعين 
المنشودة  والتنمية  الوطني  االقتصاد  يدعم 

وفقاً لرؤية قطر الوطنّية ٢٠٣٠.
في  الواسعة  بالُمشاركة  الشرقي  وأشــاد 

أثروا  الذين  المتحّدثين  من  سواء  المؤتمر 
الحضور  أو  وتجاربهم،  بآرائهم  النقاشات 
الذين حرصوا على متابعة جلسات المؤتمر 
ــتــي تــنــاولــت الــفــرص والــتــحــديــات التي  وال
سوف تنتج عن قانون تنظيم الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص، وبعض التجارب 
الدولّية في مجال الشراكة بين القطاعين، 
حول  البحثّية  الــدراســات  بعض  عــن  فضالً 
يتوقعه  أن  يــمــكــن  ومـــا  الــشــراكــة  مــوضــوع 

القطاع الخاص منها.
وأشاد الشرقي بمداخالت رجال األعمال 
على  خاللها  شـــددوا  والــتــي  المؤتمر  خــالل 
ضرورة أن تكون هناك آلّية عمل محددة 
مشاركة  نحو  الفرصة  تــتــاح  وأن  للشراكة 
أوســــع لـــرجـــال األعـــمـــال فـــي الــمــشــروعــات 
القطاع  يــكــون  وأن  الــقــطــاعــات،  بمختلف 
الــــخــــاص شــــريــــكــــاً ُمــــكــــمــــّالً لــلــمــؤســســات 

الحكومّية.

صالح الشرقي: توعية القطاع الخاص بقانون الشراكة

الدوحة - [: 

https://bit.ly/2ABdYoi
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الشيخ خليفة بن جاسم رئيس الغرفة: 

الدوحة - [:

قــــال ســـعـــادة الــشــيــخ خــلــيــفــة بــن 
غـــرفـــة  رئــــيــــس  ثــــانــــي  آل  جــــاســــم 
 ١٢ رقــم  القانون  صــدور  إن  قطر، 
بين  الــشــراكــة  بتنظيم   ٢٠٢٠ لسنة 
الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي والـــخـــاص، 
مـــن جـــانـــب الــقــيــادة   ً يــمــثــل تـــأكـــيـــدا
على  الموقرة  والحكومة  الرشيدة 
ودوره  الــــخــــاص  الـــقـــطـــاع  أهـــمـــيـــة 
التي  المستدامة  التنمية  فــي  الــهــام 
تــشــهــدهــا الـــدولـــة، كــمــا يُــمــثــل أيــضــاً 
ليقوم  الخاص  للقطاع  قوية  دفعة 
بـــــدوره كــشــريــك حــقــيــقــي لــلــقــطــاع 
مشيرا  التنمية،  مسيرة  فــي  الــعــام 
دورا  لــعــبــت  قــطــر  غـــرفـــة  أن  إلــــى 
ــــورة فــــكــــرة قـــانـــون  ــــل مـــهـــمـــا فــــي ب
تــنــظــيــم الــشــراكــة بــيــن الــقــطــاعــيــن، 
مــؤتــمــر  أول  عــقــدت  عــنــدمــا  وذلـــك 
لـــلـــشـــراكـــة بـــيـــن الـــقـــطـــاعـــيـــن الـــعـــام 
والــذي   ،٢٠٠٩ الــعــام  فــي  والــخــاص 
كــــان مــــن بـــيـــن تـــوصـــيـــاتـــه الـــدعـــوة 
إلـــى وجـــود تــشــريــع يــنــظــم الــشــراكــة 
ـــقـــطـــاعـــيـــن، كـــمـــا ســاهــمــت  بـــيـــن ال

األساسية  اللبنات  وضع  في  الغرفة 
بالتعاون  الشراكة  قانون  لمشروع 

المعنية.  الجهات  مع 
وأشــــــار ســــعــــادة رئـــيـــس الــغــرفــة 
خــــــــــــالل مـــــخـــــاطـــــبـــــتـــــه الــــجــــلــــســــة 
أن  إلــــــى  لـــلـــمـــؤتـــمـــر،  ـــاحـــيـــة  ـــت االفـــت
ـــســـنـــوات األخــــيــــرة شـــهـــدت طـــرح  ال
الحكومية  المشروعات  من  العديد 
بـــشـــراكـــة بـــيـــن الـــقـــطـــاعـــيـــن الـــعـــام 

صــدور  مــع  أنــه  موضحا  والــخــاص، 
قـــانـــون الـــشـــراكـــة بـــيـــن الــقــطــاعــيــن 
الفرصة  فــإن  والــخــاص،  الحكومي 
ســـتـــكـــون ُمــــَهــــيــــأة لــــطــــرح الـــمـــزيـــد 
مـــن الـــمـــشـــروعـــات الــمــشــتــركــة فــي 

االقتصادية. القطاعات  مختلف 
تُــــســــاهــــم  أن  الـــمـــنـــتـــظـــر  ومـــــــن 
ــــع الـــــشـــــراكـــــة فـــــي تـــعـــزيـــز  مــــشــــاري
الـــتـــنـــمـــيـــة االقــــتــــصــــاديــــة، وجـــــذب 

مـــزيـــد مـــن االســـتـــثـــمـــارات، خــاصــة 
قـــادرا  أصــبــح  الـــخـــاص  الــقــطــاع  أن 
الــتــنــمــيــة  فـــي  أكــبــر  دور  لــعــب  عــلــى 
ركائز  أحــد  تعد  والتي  االقتصادية 

 .٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤية 
بن  خليفة  الشيخ  ســعــادة  وأشــار 
التحديات  أن  إلى  ثاني،  آل  جاسم 
ما  الــخــاص  الــقــطــاع  يــواجــهــهــا  الــتــي 
تــــزال كــبــيــرة، ولــكــنــنــا نــعــتــقــد بــأن 
كبير  أثر  له  سيكون  القانون  صدور 
فــي تــنــشــيــط عــمــل الــقــطــاع الــخــاص 
مــســتــفــيــدا مــن تــســريــع وتــيــرة طــرح 
أن  إلــى  الفتا  وتنفيذها،  المشاريع 
انــعــقــاد هـــذا الــمــؤتــمــر يــعــد فــرصــة 
التي  والــتــحــديــات  الــمــجــاالت  لبحث 
فضالً  القانون،  هذا  عن  تَنتج  سوف 
القطاع  نظر  وجهات  استطالع  عن 
الــخــاص فــي تــنــظــيــم هــذه الــشــراكــة 
وتــوعــيــة الــقــطــاع الــخــاص بــالــقــانــون 
وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــه، مـــعـــربـــا عـــــن أمـــلـــه 
أهـــدافـــه  الـــمـــؤتـــمـــر  يــحــقــق  أن  فـــي 
مــن   ً مـــزيـــدا نـــرى  وأن  الــمــنــشــودة، 
مــشــاريــع الــشــراكــة بــيــن الــقــطــاعــيــن 

والخاص. العام 

 تعزيز التنمية االقتصادية وجذب االستثمارات
ــات ــاع ــط ــق ــلــف ال ـــي مــخــت ــة ف ــرك ــت ــش ــم ـــمـــشـــروعـــات ال ـــن ال ــــرح مـــزيـــد م ط

 الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني متحدثاً في المؤتمر

د. ثاني بن علي آل ثاني:

الدوحة - [:

قـــــــال الــــشــــيــــخ الــــدكــــتــــور 
ثـــانـــي  آل  عـــلـــي  بـــــن  ثــــانــــي 
التنظيمية،  اللجنة  رئــيــس 
فــي  نــــجــــح  الــــمــــؤتــــمــــر  إن 
اســتــعــراض أهـــم الــجــوانــب 
الــتــنــظــيــمــيــة والـــقـــانـــونـــيـــة 
لــمــنــظــومــة الـــشـــراكـــة بــيــن 
والخاص،  العام  القطاعين 
وإلـــــــــقـــــــــاء الــــــــضــــــــوء عـــلـــى 
األطـــــر اإلداريــــــــة الــحــديــثــة 
الـــضـــروريـــة إلنـــجـــاح هــذه 
الــمــشــروعــات الــمــشــتــركــة، 
الفــتــا إلــــى أن مــشــروعــات 
الـــشـــراكـــة بــيــن الــقــطــاعــيــن 
األهداف  تحقيق  في  تصب 
قطر  لدولة  االستراتيجية 
الـــتـــي تـــم تــحــديــدهــا وفــقــاً 

لرؤية قطر ٢٠٣٠.
ـــشـــيـــخ ثـــانـــي  وأوضـــــــــح ال

بـــن عــلــي أن هــــذا الــتــقــدم 
واالزدهـــــــــار الـــــذي تــشــهــده 
حضرة  بقيادة  قطر  دولــة 
تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
أمــيــر  ـــانـــي  ث آل  حـــمـــد  بــــن 
اهللا،  حفظه  المفدى  البالد 
صورة  للعالم  يعطي  سوف 
إلــيــه  وصــلــت  لــمــا  حقيقية 
دولــتــنــا مــن تــقــدم ورقـــي، 
والتقدير  الشكر  عن  معربا 

ـــســـعـــادة الـــســـيـــد عـــلـــي بــن  ل
أحـــــمـــــد الــــــــكــــــــواري وزيــــــر 
وسعادة  والصناعة  التجارة 
الشيخ خليفة بن جاسم آل 
ثــانــي رئــيــس غــرفــة قطر، 
ولـــكـــافـــة الــمــتــحــدثــيــن من 
والخاص  الحكومي  القطاع 
واألكـــاديـــمـــي الـــذيـــن أثــــروا 
إنجاح  في  وساهموا  الحوار 

المؤتمر.

مشروعات الشراكة تدعم رؤية ٢٠٣٠

الشيخ ثاني بن علي متحدثاً في ختام المؤتمر
الدوحة - [:

قــــــال الـــســـيـــد يــــوســــف الـــجـــيـــدة 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــركــز قطر 
الشراكة  تطوير  مؤتمر  إن  للمال، 
بــيــن الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والـــخـــاص 
مؤسسات  جمع  إلــى  يهدف  والــذي 
الــقــطــاعــيــن الــعــام والـــخـــاص تحت 
الفرص  الستكشاف  واحــدة  مظلة 
عنصرا  يعتبر  الــخــبــرات،  ــبــادل  وت
أســـاســـيـــا لـــدعـــم مــســيــرة الــتــنــمــيــة 

االقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــدولـــة خــصــوصــا 
المتعلقة  الــظــروف  هـــذه  ظــل  فــي 
ــــا. وأشــــــار خــالل  بــجــائــحــة كــــورون
كــلــمــتــه فـــي الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة 
يمر  كله  العالم  أن  إلــى  للمؤتمر، 
بـــظـــروف صــعــبــة بــســبــب جــائــحــة 
ـــا، وقـــد شــهــدنــا اســتــجــابــات  كـــورون
من  للتخفيف  مختلفة  دول  مــن 
تداعيات هذه الجائحة، وعلى رأس 
اإلجــراءات  كانت  االستجابات  هذه 
اتخذتها  التي  السريعة  االستباقية 

من  المجتمع  لحماية  قطر  دولــة 
فــيــروس كـــورونـــا، وبــنــفــس الــوقــت 
األعــمــال  لقطاعات  الــدعــم  تقديم 
والــتــي بـــدأت تــؤتــي ثــمــارهــا، الفتا 
إلــــى أنــــه وفـــقـــا لــتــقــريــر صــنــدوق 
من  قطر  دولــة  فــإن  الدولي  النقد 
الوحيدة  الدولة  تكون  أن  المتوقع 
في المنطقة التي تحقق نموا بنسبة 
اإلجمالي  المحلي  الــنــاتــج  مــن   ٪٥
بنسبة  المستهلك  مؤشر  في  ونموا 

٢٫٤٪ خالل العام ٢٠٢١.

 ٥٪ نــمـو اقـتــصـاد قـطـر فـي ٢٠٢١

في إطار قانون الشراكة.. رئيس أشغال:

الدوحة - [:

ـــدكـــتـــور  قــــــال ســـــعـــــادة ال
الــمــهــنــدس ســعــد بــن أحمد 
ـــمـــهـــنـــدي، رئــــيــــس هــيــئــة  ال
األشـــغـــال الــعــامــة «أشــغــال» 
فـــــي كـــلـــمـــتـــه فـــــي الــجــلــســة 
االفــــتــــتــــاحــــيــــة لـــلـــمـــؤتـــمـــر، 
إطـــار  وفــــي  إن «أشــــغــــال» 
تـــنـــفـــيـــذهـــا لـــلـــشـــراكـــة بــيــن 
والــخــاص  الــعــام  القطاعين 
بالمشاريع  قائمة  أعدت  قد 
الخاص  للقطاع  يمكن  التي 
في  وذلـــك  فيها  الــمــشــاركــة 
إطار متطلبات قانون تنظيم 
الـــشـــراكـــة بــيــن الــقــطــاعــيــن 
حيث  والــخــاص،  الحكومي 
ـــع الــمــبــانــي  تــشــمــل مـــشـــاري
والبنية التحتية، وذلك بعد 
دراسة جدواها بالتنسيق مع 

الجهات ذات الصلة. 

أشــغــال  أن  إلــــى  وأشــــــار 
مناقصات  بطرح  بدأت  قد 
لبعض المشاريع خاصة في 
ومعالجة  المباني  مشاريع 
مــيــاه الـــصـــرف، الفــتــا إلــى 
وجــــــــود مــــشــــاريــــع أخـــــرى 
سيتم  حيث  الــدراســة  تحت 
دراسة  اكتمال  بعد  طرحها 
ـــهـــا، وقــــــال إن  الــــجــــدوى ل
تعد  الــعــامــة  األشــغــال  هيئة 

الــشــراكــة  تنفيذ  مــن  جــــزءا 
بــيــن الــقــطــاعــيــن تــحــقــيــقــاً 
لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. 
وأوضح المهندي أن قانون 
الـــشـــراكـــة بــيــن الــقــطــاعــيــن 
الــــــعــــــام والــــــخــــــاص يـــعـــزز 
الــخــاص  الــقــطــاع  دور  مـــن 
المشاريع  فــي  ومساهمته 
المنفعة  ويحقق  الــكــبــرى، 

للقطاعين.

أعددنا قائمة بالمشاريع للقطاع الخاص 

ً سعد المهندي متحدثاً في المؤتمر

يوسف الجيدة:

 يوسف الجيدة

الدوحة - [:

الــشــراكــة  أهــمــيــة  الــعــدل  وزارة  أكـــدت 
منوهة  والــخــاص،  الــعــام  القطاعين  بين 
بــــالــــدور الــتــكــامــلــي لــمــخــتــلــف الــجــهــات 
بالشراكة  المعنية  والــخــاصــة  الحكومية 
التي تجسد اإلرادة الحكومية الجادة نحو 
تطوير برامج التنمية المستدامة في ظل 
اإلطار  بوضع  الرشيدة  القيادة  توجيهات 
وتفعيل  الــخــاص  للقطاع  األعــم  القانوني 
وتحقيق  الوطني  االقتصاد  نمو  في  دوره 
إلى  الــهــادفــة   ٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤيـــة 
قــادرة  متقدمة  دولـــة  إلــى  قطر  تحويل 

على تحقيق التنمية المستدامة.
وقـــال الــســيــد خــالــد حــســن الــمــحــشــادي 
مدير إدارة الوساطة العقارية، في ورقة 
عمل شاركت بها وزارة العدل في مؤتمر 
والخاص  الــعــام  القطاعين  بين  الــشــراكــة 
والصناعة  الــتــجــارة  وزارة  نظمته  الـــذي 
إن  أمــس،  قطر  وصناعة  تجارة  وغرفة 
مباشر  وإشــراف  وبتوجيه  العدل،  وزارة 
مـــن ســـعـــادة الـــدكـــتـــور عــيــســى بـــن سعد 
الــجــفــالــي الــنــعــيــمــي وزيــــر الـــعـــدل الــقــائــم 
بــأعــمــال وزيــــر الـــدولـــة لـــشـــؤون مجلس 
الوزراء، حرصت على استحداث منظومة 
التشريعي  اإلطــار  توفر  متكاملة  قانونية 
الـــــــذي يــــعــــزز نـــمـــو االقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي 

في  االستثماري  المناخ  بجاذبية  ويرتقي 
استثمارية  شــراكــات  لبناء  ويهيئ  الــدولــة 
والــخــاص،  الــعــام  القطاعين  بين  واعـــدة 
والــشــركــات  األمــــوال  رؤوس  ويستقطب 
الكبرى، لتتحول قطر إلى مركز تجاري 

واستثماري وصناعي في المنطقة.
وأضــاف أنه بحكم ارتباط الــوزارة مع 
الــقــطــاع الــخــاص عــبــر الــقــطــاع الــعــقــاري، 
الذي يعتبر أحد الركائز الهامة لالقتصاد 
مباشر  غير  بشكل  وارتــبــاطــهــا  الــوطــنــي، 
وفي  األخرى،  االقتصادية  القطاعات  مع 
ضوء إسهامها في إعداد ومراجعة العقود 
التجارية  لألنشطة  المنظمة  والــقــوانــيــن 
أطلقت  فقد  واالستثمارية،  والصناعية 
عــددا مــن الــمــبــادرات كــان لها دور مهم 
في إعادة تنظيم السوق العقاري، وتطوير 
في  الخاص  القطاع  مع  الشراكة  مجاالت 

العديد من المجاالت.

وأشـــار إلــى جهود الـــوزارة فــي القانون 
أعــمــال  بتنظيم   ٢٠١٧ لسنة   (٢٢) رقـــم 
الوساطة العقارية، لتطوير مهنة الوساطة 
الــعــقــاريــة فـــي الـــدولـــة ووضــــع الــضــوابــط 
ـــظـــروف الــمــنــاســبــة لــلــوســطــاء  وتــهــيــئــة ال
والمكاتب والمتعاملين معهم بما يضمن 
تطوير السوق العقاري، ومواكبته للنهضة 
العقاري  القطاع  يعتبر  التي  االقتصادية 
أبرز ركائزها حيث بلغت قيمة التعامالت 
لــهــذا الــقــطــاع خـــالل الــعــام الــمــاضــي نحو 

٢٢٫٤ مليار ريال.
العدل  وزيــر  أصــدر  الصدد  هــذا  وفــي 
أوضــاع  توفيق  فترة  بمد  قــرارا  مــؤخــرا 

٦ أشــهــر،  ــعــقــاريــيــن لـــمـــدة  الـــوســـطـــاء ال
الــقــرارات  كــافــة  حاليا  الــــوزارة  وأكــمــلــت 
الــتــنــفــيــذيــة لـــلـــقـــانـــون، ســـــواء مـــا يــتــعــلــق 
بـــــرســـــوم تــــراخــــيــــص مـــــزاولـــــة أعـــمـــال 
واإلذن  وتجديدها،  العقارية  الوساطة 
ــــوســــاطــــة، وتـــحـــديـــد  بـــبـــعـــض أعــــمــــال ال
وتــنــظــيــم بــيــانــات ســجــل قــيــد الــوســطــاء، 
ــــة أنـــشـــطـــة الـــتـــرويـــج  ــــط مــــزاول وضــــواب
الــعــقــاري والـــمـــزادات الــعــقــاريــة وأعــمــال 
وتثمين  الغير  عن  نيابة  العقارات  إدارة 
التي  األمـــور  مــن  ذلــك  وغير  الــعــقــارات، 
لعمل  القادمة  المرحلة  مالمح  ستحدد 

العقاريين. الوسطاء 

وتباشر إدارة شؤون الوسطاء العقارية 
مجلس  قرار  بموجب  استحداثها  تم  التي 
الوزراء رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠، حاليا كل ما 
من  ســـواء  الــوســاطــة  مهنة  أعــمــال  يخص 
حيث التراخيص والمتابعة، أو من خالل 
العقارية،  بالخدمات  المتعلقة  اإلجراءات 
أو عبر التدقيق والرقابة على المستندات 
بحوزة  تكون  التي  والــدفــاتــر  والــســجــالت 
الوسيط، وسيتم تخويل بعض المسؤولين 
عـــن شـــــؤون الـــوســـاطـــة الـــعـــقـــاريـــة صفة 
مأموري الضبط القضائي لضبط وإثبات 
للقانون  بــالــمــخــالــفــة  تــقــع  الــتــي  الــجــرائــم 
ممارسة  سيما  ال   ،٢٠١٧ لسنة   ٢٢ رقــم 

الوساطة دون ترخيص.
على  حــالــيــا  الــعــدل  وزارة  تــعــكــف  كــمــا 
إعـــــــداد مـــشـــروعـــي قـــانـــونـــيـــن جــديــديــن 
للتسجيل العقاري والتوثيق، وقد حرصت 
المرئيات  بمختلف  األخـــذ  على  الــــوزارة 

إطــار  فــي  وذلـــك  بشأنهما  والــمــالحــظــات 
حـــرص الــــــوزارة عــلــى تــحــديــث الــقــوانــيــن 
ومواكبتها للنهضة االقتصادية ومتطلبات 
السياق  ذات  وفي  الخاص.  القطاع  تنمية 
تعمل الوزارة على توفير الخبرات النوعية 
الــمــجــاالت،  مختلف  فــي  والــمــتــخــصــصــة 
وتركز في هذا المجال على الخبرات التي 
تخدم القطاع الخاص، ومن بين ٩٦ خبيرا 
مرخصا لهم بمزاولة أعمال الخبرة أمام 
المحاكم القطرية، توجد نسبة كبيرة من 
بين هؤالء من المتخصصين في التثمين 
العقاري والمجاالت ذات الصلة بالنزاعات 

التجارية واالستثمارية.
ـــعـــقـــاري  وشــــهــــد قــــطــــاع الـــتـــســـجـــيـــل ال
والـــتـــوثـــيـــق بــــــــــوزارة الــــعــــدل عـــــــددا مــن 
اإلجــــــــراءات الــتــحــســيــنــيــة بـــهـــدف تــطــويــر 
وتــحــســيــن بــيــئــة األعــــمــــال، ال ســيــمــا في 
مجال الخدمات المتعلقة بتسجيل ملكية 
والوكاالت  والرهونات  والتوثيق  العقارات 
الـــتـــي تـــرتـــبـــط بــشــكــل مـــبـــاشـــر بــمــصــالــح 
المستثمرين، بما يجسد توجيهات القيادة 
يحقق  استثماري  مناخ  بتوفير  الرشيدة 
الـــظـــروف الــمــالئــمــة لــســهــولــة مــمــارســة 
أنشطة األعمال، وفي هذا المجال فازت 
في  عالميا  األولـــى  بالمرتبة  قطر  دولـــة 
سهولة  لــمــؤشــر  الـــدولـــي  الــبــنــك  تصنيف 

تسجيل الملكية للعام ٢٠٢٠.

منظومة قضائية متكاملة لالرتقاء بالمناخ االستثماري
استحدثتها وزارة العدل لتعزيز النمو االقتصادي.. خالد المحشادي:

ـــــوســـــطـــــاء ـــــل ــــــــاري وتــــــهــــــيــــــئــــــة الـــــــــــظـــــــــــروف الــــــمــــــنــــــاســــــبــــــة ل ــــــــق ــــــــع ـــــــــوق ال ـــــــــس ــــــر ال ــــــوي ــــــط ت

إعداد مشروعي 
قانونين جديدين 

للتسجيل العقاري 
والتوثيق

٢٢٫٤ مليار ريال 
التعامالت
العقارية

العام الماضي
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الدوحة - [:

مصرف  بــيــانــات  أظــهــرت   
قـــطـــر الــــمــــركــــزي الــــصــــادرة 
تنامي  اســتــمــرار  أمــس  صــبــاح 
الكلية  الدولية  االحتياطيات 
ووصــولــهــا  األجــنــبــيــة  بالعملة 
مستوى  إلــى  يونيو  نهاية  مــع 

٢٠٣٫٣ مليار ريال. 
االحــــتــــيــــاطــــات  وتــــتــــكــــون   
مكونات  أربـــع  مــن  الــرســمــيــة 
مقدمتها  فــي  يــأتــي  رئــيــســيــة 
الخزينة  ــــات  وأذون الــســنــدات 
واألرصدة  والودائع  األجنبية، 
النقدية لدى البنوك األجنبية، 
ومـــــقـــــتـــــنـــــيـــــات الـــــمـــــصـــــرف 
ـــــمـــــركـــــزي مــــــن الـــــذهـــــب،  ال
وودائـــــــــــــع حـــــقـــــوق الـــســـحـــب 
قطر  دولــة  وحصة  الخاصة، 

لدى صندوق النقد الدولي. 
االحتياطيات  إلى  ويُضاف   
الــرســمــيــة مـــوجـــودات ســائــلــة 
أخـــــــرى بـــالـــعـــمـــلـــة األجــنــبــيــة 
ما  مًعا  االثــنــان  يشكل  بحيث 
الدولية  باالحتياطيات  يُعرف 

الكلية.
ـــــا لـــلـــبـــيـــانـــات فــقــد   ووفـــــًق
ــــات  ــــاطــــي ــــي ارتـــــفـــــعـــــت االحــــت
قطر  مصرف  لدى  الرسمية 

المركزي مع نهاية شهر يونيو 
مليار   ١٤٧٫٧ إلى  مستوى  إلى 
دوالر)،  مليار  أو (٤٠٫٧  ريال 
االحتياطيات  إجمالي  وارتفع 
الدولية، بما في ذلك السيولة 
لتصل  قليًال  األجنبية  بالعملة 
ريال  مليار   ٢٠٣٫٢٧ نحو  إلى 
(٥٥٫٨ مليار دوالر)، ما يعنى 
مليار   ٨٫٧ بنحو  ارتفعت  أنها 
عما   ٪٤٫٥ نسبته  مــا  أو  ريــال 
كـــانـــت عــلــيــه قـــبـــل ســـنـــة فــي 
زادت  أنها  كما   ،٢٠١٩ يونيو 
عليه  كانت  عما   ٪٢٣٫٥ بنسبة 

قبل سنتين في يونيو ٢٠١٨.
 وقال تقرير مركز البيرق 
االحتياطيات  إن  لــلــدارســات: 
شهر  خالل  ارتفعت  الرسمية 
يونيو ٢٠٢٠ إلى مستوى ١٤٧٫٧ 
مــلــيــار ريــــال، وأن ذلـــك كــان 
مــحــّصــلــة الرتــــفــــاع األرصـــــدة 
لـــدى الــبــنــوك األجــنــبــيــة بنحو 
 ٣٢ إلـــــى  ريــــــال  مـــلـــيـــون   ٢٩٠
مخزون  وارتفاع  ريال،  مليار 
مــلــيــون   ٨٦٠ بــقــيــمــة  الـــذهـــب 

ريـــال إلـــى ٩٫٤١ مــلــيــار ريـــال، 
السحب  حقوق  ودائــع  وارتفاع 
الــخــاصــة وحــصــة دولـــة قطر 
إلى  قليًال  النقد  صندوق  لدى 
ريــــال،  ــيــار  مــل  ١٫٨٩ مــســتــوى 
مـــقـــابـــل انـــخـــفـــاض الـــســـنـــدات 
ـــــــــــــات الــــخــــزيــــنــــة لــــدى  وأذون

مصرف قطر المركزي بنحو 
ــــال، لــتــصــل إلــى  ١٫٩ مــلــيــار ري

مستوى ١٠٤٫٤ مليار ريال.  
 وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أنــه 
ـــات الـــســـنـــويـــة مــع  ـــمـــقـــارن ـــال ب
فــقــد  ٢٠١٩؛  يــــونــــيــــو  شــــهــــر 
الدولية  االحتياطيات  شهدت 

المصرف  لدى  مًعا  والسيولة 
زيادة بنحو ٨٫٧ مليار ريال.

 وتــــوزعــــت تـــلـــك الــــزيــــادة 
مكونات  بعض  على  السنوية 
االحــتــيــاطــيــات الــدولــيــة لــدى 
ــــمــــصــــرف، فـــقـــد ارتـــفـــعـــت  ال
مـــحـــفـــظـــة الـــــمـــــصـــــرف مــن 

الخزينة  ــــات  وأذون الــســنــدات 
٢٨ مليار ريال  األجنبية بنحو 
أو ما نسبته ٣٦٫٦٪ إلى ١٠٤٫٤ 
انخفضت  بينما  ريــال.  مليار 
ــــدى  أرصـــــــــــدة الـــــمـــــصـــــرف ل
 ٢١٫٢ بنحو  األجنبية  الــبــنــوك 
 ٣٢ إلى   ٪٣٩٫٨ أو  ريال  مليار 

ريال. مليار 
 وأشــــــــارت الـــبـــيـــانـــات إلـــى 
ارتـــفـــاع مــقــتــنــيــات الــمــصــرف 
 ٢٫٩ بــــنــــحــــو  الـــــــذهـــــــب  مـــــــن 
نــســبــتــه  مــــا  أو  ــــــال  ري مـــلـــيـــار 
ريـــال  مــلــيــار   ٩٫٤١ إلـــى   ٪٤٥
واســـــتـــــقـــــّرت ودائـــــــــع حـــقـــوق 
الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة، وحــصــة 
النقد  صــنــدوق  لـــدى  الـــدولـــة 
الــــدولــــي بــانــخــفــاض طــفــيــف 
مــلــيــار   ١٫٨٩ مـــســـتـــوى  إلــــــى 
الموجودات  وانخفضت  ريــال 
بــخــالف  الــســائــلــة األخــــــرى - 
(أي   - الرسمية  االحتياطيات 
األجنبية)  بــالــعــمــالت  الــودائــع 
 ١٫١ بــنــحــو   ٢٠١٩ يــونــيــو  عـــن 
مليار   ٥٥٫٦ إلــى  ريـــال  مــلــيــار 

ريال.
 وتشير المقارنات المتاحة 
قـــطـــر  مــــــصــــــرف  أن  إلــــــــــى 
باحتياطيات  يتمتع  المركزي 
دولية وسيولة كبيرة بالعملة 
األجــنــبــيــة جــعــلــتــه فـــي وضــع 
مــريــح جــــداً، بــمــا يــمــّكــنــه من 

الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى اســـتـــقـــرار 
الــــعــــمــــلــــة الــــقــــطــــريــــة مــهــمــا 
مفتعلة. لضغوطات  تعّرضت 

تلك  إن  الــتــقــريــر:  وقـــــال   
االحتياطيات والسيولة بالعملة 
أكثر  األجــنــبــيــة تـــعـــادالن مــعــاً 
من ١١ ضعف النقد المصدر، 
أو ما تزيد نسبته عن ١١٠٠٪، 
المصرف  قانون  أن  حين  في 
النسبة  تــلــك  تــقــل  أال  يــســتــلــزم 

عن ١٠٠٪ فقط.  
تــلــك  أن  ــــــالحــــــظ  يُ كــــمــــا   
من  أكثر  تعادل  االحتياطيات 
ضعفي النقود االحتياطية - أو 
 - النقدية  بالقاعدة  يُعرف  ما 
إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 

 .٪٢٢٣
 أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــفـــايـــة 
ــــيــــاطــــيــــات والـــســـيـــولـــة  االحــــت
الــقــطــريــة؛  ــــــواردات  ال لتغطية 
الــواردات  بالفعل  تغطي  فإنها 
شهراً،   ١٩ من  ألكثر  السلعية 
وما يقرب من ١٠ شهور من 
الواردات من السلع والخدمات 
مًعا، علًما بأن المعيار الدولي 
يقتصر  أن  الــخــصــوص  بــهــذا 
األمر على تغطيتهما لثالثة أو 

أربعة أشهر فقط. 

٢٣٫٥ ٪ ارتفاع االحتياطيات الدولية خالل عامين
قفزت إلى ٢٠٣٫٣ مليار ريال .. المصرف المركزي:

ريـــــــــال  مــــــلــــــيــــــار   ٣٢ إلــــــــــــى  تــــــرتــــــفــــــع  األجــــــنــــــبــــــيــــــة  الـــــــبـــــــنـــــــوك  فـــــــــي  األرصـــــــــــــــــــــدة   

ريـــــــــال  مــــــلــــــيــــــون   ٨٦٠ بــــــــــ  يـــــنـــــمـــــو  الـــــــــذهـــــــــب  مـــــــــخـــــــــزون   

ـــة  ـــي ـــب ـــن األج ــــة  ــــن ــــخــــزي ال ـــــــــــــــات  وأذون ـــــدات  ـــــن ـــــس ال ريـــــــــال  ــــار  ــــي ــــل م  ١٠٤٫٤

 الرئيس التنفيذي للشركة: 

عواصم - وكاالت:

 قال الرئيس التنفيذي ألوبر إن االستحواذ 
«بوستميتس»  الطعام  توصيل  شــركــة  على 
في  للربحية  التحول  على  يساعدها  ســوف 
خسروشاهي»  «دارا  وأضــاف  المقبل.  العام 
فـــي تــعــلــيــقــات لــشــبــكــة «ســــي.إن.بــــي.ســــي» 
األمــريــكــيــة: «نــحــن واثـــقـــون جــــًدا مـــن أنــنــا 
ما  ولدينا  المقبل  العام  الربحية  إلى  سنصل 
يــكــفــي مــن محفظة مــتــنــوعــة إلصــــدار هــذا 
وأعلنت  الثقة».  من  كبير  قدر  مع  التصريح 
االستحواذ  بــاألمــس  التشاركي  النقل  شــركــة 
على «بوستميتس» مقابل ٢٫٦٥ مليار دوالر 
في صفقة باألسهم. وكانت أوبر توقعت في 
األرباح  أساس  على  ربًحا  ستحقق  أنها  يناير 

بحلول  واالستهالك  والضرائب  الفوائد  قبل 
سحبت  ثـــم   ،٢٠٢٠ عـــام  مـــن  الـــرابـــع  الـــربـــع 
تقديراتها في مايو حيث استمر وباء كورونا 
األول  الــربــع  وفــي  أعمالها.  على  التأثير  فــي 
من العام الجاري خسرت الشركة األمريكية 
إيرادات  حققت  أنها  رغم  دوالر  مليار   ٢٫٩٤

بلغت ٣٫٥٤ مليار دوالر.
على  األمريكية  الــشــركــة  تــراهــن  وحــالــًيــا   
سوف  الطعام  بتوصيل  الخاصة  أعمالها  أن 
تــدفــعــهــا لـــألمـــام. وأوضــــح «خــســروشــاهــي» 
الفئة  هذه  في  نشاطها  توسيع  تريد  أوبر  أن 
الساعة  وبحلول  الربحية.  لتحقيق  وتسعى 
سهم  ارتفع  جرينتش،  بتوقيت  مساًء   ٤:٢٤
 ٣٣٫٥٢ إلـــى  ليصل  بالمئة   ٣ بنحو  «أوبــــر» 

دوالر. 

 فرانكفورت - (د ب أ): 

تكنولوجيا  لشركة  المؤقتة  اإلدارة  قالت 
إفالسها  المشهر  األلمانية  اإللكتروني  الدفع 
وايــــركــــارد إن هــنــاك اهــتــمــاًمــا قـــويـًــا بــشــراء 
قــطــاعــات وفــــروع الــشــركــة. وقـــال ميشائيل 
المالية  الــشــؤون  مسؤولية  تولى  الــذي  جافه 
لــشــركــة وايـــركـــارد فــي الــشــهــر الــمــاضــي: إن 
اهتماًما  أبـــدت  جــهــة   ١٠٠ مــن  أكــثــر  هــنــاك 
مجال  في  للشركة  الرئيسية  األنشطة  بشراء 
ــعــالــجــة بــطــاقــات االئـــتـــمـــان إلــى  إصـــــدار وُم
لمجموعة  التابعة  المنفصلة  الشركات  جانب 
وايــــــركــــــارد جـــــــروب. وارتـــــفـــــع ســـعـــر ســهــم 
إعــالن  بعد  أمــس  تعامالت  خــالل  وايــركــارد 
هذه األنباء في أعقاب اجتماع اللجنة المؤقتة 
لــدائــنــي الـــشـــركـــة. وقـــــال جـــافـــه إن الــتــقــدم 

األكبر في اتجاه البيع كان من نصيب شركة 
لجنة  ُمــوافــقــة  بعد  أمريكا  نــورث  وايــركــارد 
الدائنين على منح بنك االستثمار مويليس أند 
كما  األمريكي.  الفرع  ببيع  تفويًضا  كومباني 
بدأت خطوات ُمماثلة بالنسبة للفروع الدولية 
األخــرى. كانت وايركارد قد بــدأت إجــراءات 
إشهار إفالسها في نهاية الشهر الماضي بعد 
تفّجر فضيحة اختفاء حوالي ٩ر١ مليار يورو 
(١ر٢ مليار دوالر) من أرصدتها. وتم القبض 
على ماركوس براون الرئيس التنفيذي السابق 
للشركة في األسبوع الماضي بتهمة االحتيال 
السلطات  وأعــلــنــت  الـــمـــال.   أســــواق  وتضليل 
األلمانية أمس األول إلقاء القبض على مدير 
اإللكتروني  الدفع  تكنولوجيا  شركة  في  آخر 
اختفاء  بقضية  صلة  على  وايركارد  األلمانية 

٩ر١ مليار يورو.

أوبر تتحول للربحية العام المقبل 

اهتمام قوي بشراء قطاعات «وايركارد» 

 إدارة معلومات الطاقة:  

واشنطن - (رويترز): 

مـــعـــلـــومـــات  إدارة  قــــالــــت   
الــــطــــاقــــة األمــــريــــكــــيــــة أمــــس 
الـــغـــاز  واســــتــــهــــالك  إنــــتــــاج  إن 
الطبيعي في الواليات المتحدة 
و٢٠٢١   ٢٠٢٠ فــي  سيهبطان 
من مستويات قياسية ُمرتفعة 
الخطوات  ألن  الماضي،  العام 
إلبطاء  الحكومة  اتخذتها  التي 
انـــــتـــــشـــــار فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
االقتصادي  النشاط  ستخفض 

وأسعار الطاقة. 
إنــتــاج  أن  اإلدارة  وتــوقــعــت   
إلى  سينخفض  الطبيعي  الغاز 
٨٩٫٢٤ مليار قدم مكعبة يومًيا 
مليار   ٨٤٫٢٣ وإلـــى   ٢٠٢٠ فــي 
 ،٢٠٢١ في  يومًيا  مكعبة  قدم 

من أعلى مستوى على اإلطالق 
البالغ ٩٢٫٢١ مليار قدم مكعبة 

يومًيا في ٢٠١٩ .
استهالك  أن  أيًضا  وتوقعت 
الغاز سيهبط إلى ٨٢٫٣٥ مليار 

 ٢٠٢٠ فــي  يومًيا  مكعبة  قــدم 
وإلى ٧٨٫٦٢ مليار قدم مكعبة 
مستوى  من   ،٢٠٢١ في  يومًيا 
قدم  مليار   ٨٤٫٩٧ بلغ  قياسي 

مكعبة يومًيا في ٢٠١٩ .

وسيكون ذلك أول انخفاض 
ســـنـــوي فـــي االســـتـــهـــالك منذ 
التي  األولى  والمرة   ٢٠١٧ عام 
يــهــبــط فــيــهــا الــطــلــب لــعــامــيــن 

متتاليين منذ ٢٠٠٦.

معلومات  إدارة  قالت  كما   
الــــطــــاقــــة األمــــريــــكــــيــــة أمــــس 
فــي  ـــخـــام  ال الــنــفــط  ـــاج  ـــت إن إن 
الواليات المتحدة من المتوقع 
ألــف   ٦٠٠ بــمــقــدار  يــهــبــط  أن 
٢٠٢٠ إلــى  بــرمــيــل يــومــًيــا فــي 
يومًيا،  برميل  مليون   ١١٫٦٣
بما يقل عن تقديراتها السابقة 
ألــف   ٦٧٠ قـــــدره  النـــخـــفـــاض 

يومًيا. برميل 
المعلومات  إدارة  وتوقعت   
النفط  إنتاج  ينخفض  أن  أيًضا 
ألــف   ٦٢٠ بــمــقــدار  األمــريــكــي 
برميل يومًيا إلى ١١٫٠١ مليون 
وهو   ٢٠٢١ فــي  يومًيا  برميل 
أيًضا أقل من توقعاتها السابقة 
قدره  هبوط  إلــى  أشــارت  التي 

٧٢٠ ألف برميل يومًيا.

انخفـاض إنتـاج الغـاز والنفـط فـي أمـريكـا 

 بلغ ٣٦٢٠٫٧ طن في يونيو 

عواصم - وكاالت:

الذهب  استثمار  صناديق  سّجلت   
الـــُمـــتـــداولـــة فـــي الـــبـــورصـــة تــدفــقــات 
الــتــوالــي  عــلــى  الــســابــع  للشهر  مــوجــبــة 
خالل يونيو الماضي، ليصعد إجمالي 

الحيازة إلى مستوى قياسي جديد.
 وبحسب التقرير الشهري الصادر 
أمس،  العالمي،  الذهب  مجلس  عن 
ـــثـــمـــار الـــذهـــب  فــــــإن صــــنــــاديــــق اســـت
 Gold) الـــبـــورصـــة  فــــي  ـــمـــتـــداولـــة  ال
 ١٠٤٫٣ نحو  إضــافــة  شــهــدت   (ETFs
طن خالل شهر يونيو الماضي، وهو 
 ٢٫٧ أو  دوالر  مــلــيــار   ٥٫٦ يـُــعـــادل  مــا 
اإلدارة.  تــحــت  األصــــول  مــن  بــالــمــئــة 
وارتفع بذلك إجمالي الحيازة العالمية 
من الذهب إلى مستوى قياسي جديد 
عند ٣٦٢٠٫٧ طن في الشهر الماضي. 

البيئة  أن  إلى  الذهب  مجلس  ويُشير 
االقــتــصــاديــة والــجــيــوســيــاســيــة تظل 
ال  حيث  الذهب،  الستثمارات  داعمة 
على  الطلب  محركات  معظم  تــزال 

الذهب الحالية ذات صلة. 
 ووفـــًقـــا لــلــتــقــريــر، فـــإن صــنــاديــق 
أيــام  ثــالثــة  سّجلت  العالمية  الــذهــب 
في  الخارجة  التدفقات  من  متتالية 

بداية يونيو قبل أن تبدأ في استعادة 
الزخم مجّدداً.

 وسّجلت كافة المناطق حول العالم 
المعدن  مــن  داخــلــة  تدفقات  صــافــي 
األصــــفــــر، مــــع حــقــيــقــة أن مــنــطــقــة 
األسد  نصيب  تمثل  الشمالية  أمريكا 
 ٨٠ على  باالستحواذ  الــشــأن  هــذا  فــي 
الداخلة  التدفقات  صافي  من  بالمئة 

الشمالية  أمريكا  وسّجلت  العالمية. 
تــدفــقــات داخـــلـــة مـــن الـــذهـــب بنحو 
٨٣٫١ طن خالل الشهر الماضي، فيما 
شهدت أوروبا زيادة ١٧٫٨ طن، بينما 
كانت الزيادة في منطقة آسيا حوالي 
إجــمــالــي  أن  ذلـــك  ويــعــنــي  طـــن.   ٠٫٤
ــعــالــمــيــة مــــن الــمــعــدن  الــــحــــيــــازات ال
الــنــفــيــس فــــي صـــنـــاديـــق االســتــثــمــار 
 ٦ أول  غضون  في  للذهب  المتداولة 
أشهر من هذا العام سّجلت ٧٣٤ طنًا 

(بما يوازي ٣٩٫٥ مليار دوالر).
العالمية  الــحــيــازة  هـــذه  وتــعــتــبــر   
الُمسّجلة حتى نهاية الشهر الماضي، 
السنوية  للتدفقات  مستوى  أعلى  هي 
طنًا   ٦٤٦) بالطن  الحجم  حيث  مــن 
القيمة  حيث  ومــن   (٢٠٠٩ عــام  فــي 
عام  في  دوالر  مليار   ٢٣) الــدوالريــة 

.(٢٠١٦

 مـسـتـوى قـيــاســي لحـيــازة الـذهــب 
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٥٥   

باقي القطاعاتالعقاراتالصناعةالبنوكالقطـــاع

٢٣٫١٪٢٢٫٣٪٢٤٫٣٪٣٠٫٣٪النسبة

نســـــــــــب الشـــــــــراء
أجانبخليجيون قطريون 
٪٢٣٫٣٢٪٣٫٨٨٪٧٢٫٨١

نســـــــــــب البيــــــــــع
أجانبخليجيون قطريون 
٪٢٤٫٠٣٪٢٫٤٤٪ ٧٣٫٥٤

%السعرالشركة
١٫٢٥٩٫٩٧المتحدة للتنمية

٢٫٢٨٨٫٥٢المستثمرين القطريين
٢٫٢٣٥٫٩٧العامة للتأمين
١٫٧٣٥٫٤٩الخليج الدولية
٣٫٩٠٥٫٤١إنماء القابضة

%السعرالشركة
١٫٢٣٢٫٢٢الطبية
٠٫٤٤٢٫٢٢السالم

١٫١٢٢٫١٧قطر االول
٠٫٧٩٢٫١٠قامكو

٣٫٩٠١٫٢٧مصرف الريان

القيمةالسعرالشركة

١٫٢٥٧٤١١٢٥٣٢المتحدة للتنمية

١٫٧٣٣٥٦٤٧٣٤٤الخليج الدولية

٢٫٢٣٣٠٥٢١٩٥٧بنك الدوحة

١٫٣٣١٨٤٩٧٢٢٩إزدان

٢٫٢٨١٤٩٣٨٣٠٨ المستثمرين القطريين

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

٩٫٢٤٣٫٨٣٩٫١٩٦٫٤٧٤٧٫٣٦٠٫٥١١٠٨٣٥٣٠٨٫١٧٧٫٢٥١٥٨٧٫٩٧٥٫٦٠٨٫٢٨

القطاعات األكثر تداوالً بالبورصةالقطاعات األكثر تداوالً بالبورصة

األسهم األكثر نشاطاً بالبورصةاألسهم األكثر نشاطاً بالبورصة األكثر 
ارتفاعاً

االكثر 
انخفاضاً

نســـب التـــداولنســـب التـــداول

ألكثرألكثر
رتفاعاً
رر
رتفاعاً

االكثراالكثر
انخفاض
رر
انخفاض

ارتفاع جماعي لمؤشرات السوق 

الدوحة - [:

ارتفاعها  قطر  بورصة  واصلت   
التوالي،  على  الثانية  للجلسة  أمس 
مـــدعـــومـــة بــعــمــلــيــات شــــــراء مــن 
قيادية،  أسهم  على  المستثمرين 
للبورصة  الرئيس  المؤشر  لينهي 
جـــلـــســـة مــنــتــصــف األســـــبـــــوع عــلــى 
يعادل  بما   ،٪٠٫٥١ نسبته  ارتــفــاع 
مــســتــوى  عــنــد  ـــق  وأغـــل نــقــطــة   ٤٧
مــؤشــر  ـــفـــع  وارت نــقــطــة،   ٩٢٤٣٫٨
 ٪٠٫٤٥ بــنــســبــة  اإلســـالمـــي  الـــريـــان 
وصعد  نقطة،   ٣٧٣٣ مستوى  إلى 

بنسبة  األسهم  جميع  مؤشر  أيضاً 
 ٢٨٨٠ مستوى  إلــى  ليصل   ٪٠٫٥١

نقطة. 
وبلغت مكاسب أسهم الشركات 
مليار   ٢٫١ نحو  بالبورصة  المقيدة 
ريــــــال لـــتـــصـــل الـــقـــيـــمـــة الــســوقــيــة 
ريــال،  مليار   ٥٣٧٫٥ إلــى  لألسهم 
 ٤٧ وذلك من خالل تداول أسهم 
 ٢٤ أســهــم  منها  ارتــفــعــت  شــركــة، 
 ٢٠ أسهم  تراجعت  بينما  شركة، 
شـــركـــة، واســتــقــرت أســهــم بــاقــي 
الــشــركــات عــنــد مــســتــوى إغــالقــهــا 

السابق.

قيم  ارتــفــاع  الجلسة  وشــهــدت   
ريـــال  مــلــيــون   ٥٨٨ إلــــى  الــــتــــداول 
فــي  ريــــــال  مـــلـــيـــون   ٥٠٠ مـــقـــابـــل 
الــجــلــســة الــســابــقــة، كــمــا ارتــفــعــت 
ماليين   ٣٠٨ إلــى  الــتــداول  أحجام 
سهم  مــلــيــون   ٢٧٠ مــقــابــل  ســهــم 
خالل  مــن  األول  أمــس  جلسة  فــي 
استهل  وقد  صفقة.   ١٠٨٣٩ تنفيذ 
مــؤشــر الـــســـوق جــلــســة أمـــس على 
األســهــم  تـــواجـــه  أن  قــبــل  ارتــــفــــاع 
ومن  األربـــاح،  لجني  بيع  عمليات 
الــمــتــوقــع أن يــشــهــد الــســوق تــبــايــنـًـا 
إعـــالن  مــرحــلــة  خــــالل  األداء  فـــي 

الـــشـــركـــات عـــن نــتــائــجــهــا الــمــالــيــة 
الربعية، وتوقعوا أن يتحسن األداء 
بشكل نسبي تماشًيا مع المتغيرات 
اإليــجــابــيــة وهــو مــا قــد يـــؤدي إلى 

السوق.  استقرار 
وعلى صعيد أداء القطاعات فقد 
وتصدر  جماعياً  ارتــفــاعــاً  سجلت 
بنسبة  المرتفعين  العقارات  قطاع 
بنسبة  الصناعة  قطاع  تاله   ،٪٣٫٢
بنسبة  الــتــأمــيــن  قــطــاع  ثــم   ،٪١٫١
ــبــنــوك  ال قـــطـــاع  وصـــعـــد   ،٪١٫٠٣
قــطــاع  ــــفــــع  وارت  ،٪٠٫٢٣ بــنــســبــة 

.٠٫٧٧ االتصاالت بنسبة 

البورصة تكسب ٢٫١ مليار ريال

رويـــــــــتـــــــــرز:  ـ  عـــــــــواصـــــــــم 
انخفضت أسعار النفط وسط 
مخاوف من أن تعطل زيادة 
ــــة بــفــيــروس  حــــــاالت اإلصــــاب
الواليات  في  السيما  كــورونــا، 
على  الطلب  تعافي  المتحدة، 
اآلجلة  العقود  ونزلت  الوقود. 
الوسيط  تكساس  غرب  لخام 
يعادل  ما  سنتاً   ٥٤ األمريكي 
دوالر   ٤٠٫٠٩ إلــى  بالمئة   ١٫٣
عن  منخفضاً  أمــس  للبرميل 
مــســتــوى مــرتــفــع ســـابـــق عند 
خــام  وتــراجــع  دوالر.   ٤٠٫٧٩
اآلجلة  التعامالت  فــي  بــرنــت 
ما يوازي ١٫٣ بالمئة  ٥٦ سنتاً 

إلى ٤٢٫٥٤ دوالر بعدما سجل 
 ٤٣٫١٩ عند  مرتفعاً  مستوى 
مكارثي  مايكل  وقــال  دوالر. 
كــبــيــر مــحــلــلــي الــــســــوق لـــدى 

ســــــي.إم.ســــــي مـــاركـــتـــس فــي 
سيدني في رسالة عبر البريد 
انهيار  احــتــمــال  اإللــكــتــرونــي: 
توقعات  تــزايــد  جــراء  الطلب، 

إعــادة فرض إجــراءات العزل 
الــعــام إضــافــة إلـــى الــمــخــاوف 
بــــــشــــــأن الــــــــتــــــــزام أوبـــــــــــك+، 
النفط،  أسعار  على  سيضغط 

كــمــا ضــربــت مــوجــة جــديــدة 
أخرى  مناطق  اإلصابات  من 
فـــي الـــعـــالـــم مــثــل أســتــرالــيــا. 
وقالت إيــه.إن.زد في مذكرة 
طلب رحالت الصيف ضعيف 
في الواليات المتحدة ما يبقي 
منخفضاً  الوقود  على  الطلب 
وإعـــــــــــادة فــــــرض إجـــــــــراءات 
رئيسي.  معاكس  عامل  عــزل 
ــلــيــن فــي  ــــوقــــع ســـتـــة مــحــل وت
أن  رويــتــرز  أجــرتــه  استطالع 
البترول  معهد  بيانات  تظهر 
معلومات  وإدارة  األمــريــكــي 
الـــطـــاقـــة ارتــــفــــاع مــخــزونــات 
ألـــف   ١٠٠ ــــواقــــع  ب الـــبـــنـــزيـــن 

برميل.

أسعار النفط تقترب من ٤٣ دوالراً للبرميل
مسقط في ـ قنا:

أغـــلـــق مـــؤشـــر ســـــوق مــســقــط ٣٠ عــنــد 
مستوى ١٨ر٣٥٠٣ نقطة منخفضاً ٨ نقاط، 
آخر  مــع  مقارنة  بالمائة  ٢٢٩ر٠  وبنسبة 
جلسة تداول والتي أغلق فيها عند مستوى 
اليومية  النشرة  وذكــرت  نقطة.  ٢١ر٣٥١١ 
للسوق أن قيمة التداول بالسوق أمس بلغت 

مليوناً و٤٨٧ ألفاً و٨٦٣ رياالً عمانياً، بنسبة 
مع  مقارنة  بالمائة  ٢ر٣٥  قــدرهــا  ارتــفــاع 
آخر جلسة تداول والتي بلغت مليوناً و١٠٠ 
ألف و٣٧٥ رياالً عمانياً. وانخفضت القيمة 
السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنسبة 
٤٠٢ر٠ بالمائة عن آخر تداول، وبلغت ما 

يقارب ٦٧ر١٨ مليار ريال عماني.

واشنطن ـ د ب أ:

للذهب  اآلجلة  التعاقدات  أسعار  سجلت 
جديداً  ارتــفــاعــاً  األمريكية  التعامالت  فــي 
حوالي  منذ  لها  مستوى  أعــلــى  إلــى  لتصل 
أسبوع، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة 
الرئيسية،  الــعــمــالت  أغــلــب  أمـــام  الــــدوالر 
في  الصيني  االقــتــصــاد  تعافي  أعــقــاب  فــي 
ظــل تــزايــد الــمــؤشــرات عــلــى الــتــعــافــي من 
المستجد.  كورونا  فيروس  جائحة  خسائر 
وتراجع مؤشر قيمة الدوالر أمام العمالت 
واســتــقــر  نــقــطــة  ٥٧ر٩٦  إلـــــى  الــرئــيــســيــة 
مستوى  عند  التعامالت  نهاية  في  المؤشر 

٧٤ر٩٦ نقطة بانخفاض قدره ٤٥ر٠ نقطة 
بمقدار  الذهب  سعر  وارتــفــع  مستواه.  عن 
إلى  المئة  في  ٢ر٠  بنسبة  أي  دوالر  ٥٠ر٣ 
أغسطس  تسليم  لألوقية  دوالر  ٥٠ر١٧٩٣ 
المقبل، وهو أعلى مستوى للمعدن األصفر 
دوالر   ١٨٠٠ مـــن  أكـــثـــر  ســجــل  أن  مــنــذ 
ارتفع  كما  الــمــاضــي.  الــثــالثــاء  يــوم  لألوقية 
أي  دوالر  ٢٦٠ر٠  بــمــقــدار  الــفــضــة  ســعــر 
دوالر  ٥٨٢ر١٨  إلــى  المئة  في  ٤ر١  بنسبة 
وارتــفــع  المقبل.  سبتمبر  تسليم  لــألوقــيــة 
أي  دوالر  ٠٢٦٠ر٠  بمقدار  النحاس  سعر 
٧٧٤٥ر٢  إلـــى  تــقــريــبــا  الــمــئــة  فــي   ١ بنسبة 

دوالر لكل رطل تسليم سبتمبر المقبل.

سنغافورة ـ رويترز: 

الجاذبية  بعض  األمريكي  الــدوالر  وجد 
أمــــس فــيــمــا غــطــت الــمــخــاطــر مـــن تــزايــد 
حاالت كورونا على بيانات اقتصادية قوية 
وكــبــحــت الــثــقــة فــي تــعــاف اقــتــصــادي من 
أول  تــراجــعــه  وعــقــب  كوفيد-١٩.  جــائــحــة 
أمس، استقر الدوالر أمام معظم العمالت 
الــرئــيــســيــة وظــــل قــــرب أقــــل مــســتــوى في 
أسبوعين مقابل سلة من العمالت مقتدياً 
بالحالة المزاجية في أسواق األسهم. ونزل 
في  مستوى  أعلى  مــن  األســتــرالــي  الـــدوالر 
شهرين بعدما ألزمت ثاني أكبر والية في 

مواطنيها  السكان  تــعــداد  حيث  مــن  الــبــالد 
بــالــبــقــاء فـــي الــمــنــزل لــمــدة ســتــة أســابــيــع 
وعــــزل مــديــنــة مــلــبــورن لــلــحــد مــن تــزايــد 
واستقر  كورونا.  بفيروس  اإلصابة  حاالت 
أسبوعين  فــي  مستوى  أعــلــى  دون  الــيــورو 
دوالر   ١٫١٣١١ عند  أمــس  أول  بلغه  الــذي 
 ١٫٢٥٠٥ عند  االسترليني  الجنيه  واستقر 
ين   ١٠٧٫٣٦ عند  اليابانية  والعملة  دوالر 
مقابل الــدوالر. وقال تيرنس وو من بنك 
أو.سي.بي.سي في سنغافورة في مذكرة: 
على األرجح تجاوزنا األسوأ ولكن ال يمكن 
اعــتــبــار الــتــعــافــي الــســريــع والــثــابــت التصور 
األساسي، متوقعاً أن يستمر ضعف الدوالر. 

تراجع مؤشر سوق مسقط 

ارتفاع أسعار الذهب في التعامالت األمريكية 

استقرار اليورو .. والدوالر يستعيد توازنه

بعد خفض توقعاتها ألسعار النفط والغاز 

ميالنو ـ رويترز:

قـــــالـــــت مـــجـــمـــوعـــة إيـــنـــي 
اإليــــطــــالــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة إنـــهـــا 
مليار   ٣٫٥ حــوالــي  ستشطب 
يورو (٤ مليارات دوالر) من 
عدلت  أن  بعد  أصولها  قيمة 
الطويلة  توقعاتها  بالخفض 
والغاز  النفط  ألسعار  األجــل 
االقتصادية  التداعيات  بسبب 
وأعلنت   . كوفيد-١٩  ألزمــة 
إيــنــي عـــن خــفــض تــوقــعــاتــهــا 
خام  ألســعــار  األجــل  الطويلة 
إلــــى   ٢٠٢٣ لــــلــــعــــام  ــــت  ــــرن ب
مــن  لـــلـــبـــرمـــيـــل  دوالراً   ٦٠
تــقــديــراتــهــا  فـــي  دوالراً   ٧٠
ـــقـــة وخــــفــــض أســـعـــار  ـــســـاب ال
للمليون  دوالر   ٥٫٥ إلى  الغاز 
وحـــدة حـــراريـــة بــريــطــانــيــة، 

وقــــــال  دوالر.   ٧٫٨ مــــــن 
الرئيس  ديسكالزي  كالوديو 
تغيير  للمجموعة:  التنفيذي 
ــتــقــديــرات الــطــويــلــة األجـــل  ال
تفشي  من  أشهر  أربعة  بعد 

يــعــكــس  كوفيد-١٩  جــائــحــة 
لمستقبل  الــحــالــيــة  تــوقــعــاتــنــا 
التحرك  هذا  ويأتي  األسعار. 
فـــي أعـــقـــاب شــطــب مــمــاثــل 
لــــــألصــــــول مــــــن مـــنـــافـــســـيـــن 

مـــــثـــــل بـــــــي.بـــــــي وشـــــــــل مـــع 
أزمــة  بسبب  الــطــلــب  تــدهــور 
إلـــى  والـــتـــحـــول  كوفيد-١٩ 
طـــاقـــة مــنــخــفــضــة الــكــربــون 
إعـــادة  عملية  يــثــيــر  مــا  وهـــو 

وقيم  لالحتياطيات  حساب 
األصـــــول. وقـــالـــت إيــنــي إنــهــا 
تتوقع اآلن سعراً لخام برنت 
دوالراً  و٤٨  دوالراً   ٤٠ عند 
للبرميل لألعوام  و٥٥ دوالراً 
و٢٠٢٢  و٢٠٢١   ٢٠٢٠
عــلــى الــتــرتــيــب مــقــارنــة مــع 
تــقــديــرات ســابــقــة بــلــغــت ٤٥ 
و٧٠  دوالراً  و٥٥  دوالراً 
ديــســكــالــزي  وأكـــــد  دوالراً. 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــمــجــمــوعــة 
فـــي  رائــــــــــــــدة  ــــح  ــــصــــب ت ألن 
خــفــض انــبــعــاثــات الــكــربــون 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار 
كوفيد-١٩  جائحة  تداعيات 
عـــلـــى االقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي 
نعكف  وقـــال:  والــمــجــمــوعــة. 
عــلــى تــقــيــيــم كــيــفــيــة تــســريــع 

. خططنا

إيني تشطب ٣٫٥ مليار يورو من أصولها 
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الدوحة - [:

هايبرماركت  اللولو  أطلق 

الوطنية  «المنتجات  مبادرة 

جهود  ضمن  األول»  خيارنا 

الـــمـــجـــمـــعـــات االســـتـــهـــالكـــيـــة 

الغذائية  السلع  تسويق  لدعم 

واالســتــهــالكــيــة الــتــى أثــبــتــت 

التنافسية  وجودتها  كفاءتها 

العالية.

الــتــجــارة  وزارة  ونـــوهـــت 

والـــصـــنـــاعـــة عـــلـــى حــســابــهــا 

بأهمية  تويتر  على  الرسمى 

اللولو  أطلقها  التي  المبادرة 

هــــايــــبــــر مــــــاركــــــت مـــشـــيـــدة 

المنتجات  دعم  في  بدورها 

الوطنية. 

توفير  المبادرة  وتضمنت 

عــــــــروض خـــــاصـــــة لـــــزيـــــادة 

المحلية  الــمــنــتــجــات  تــســويــق 

مـــن الـــخـــضـــروات والــلــحــوم 

الــدواجــن والــبــيــض واأللــبــان 

والـــزيـــوت والـــمـــيـــاه الــمــعــبــأة 

السلع.  من  العديد  وغيرها 

وقـــــــــــد ســــــاهــــــمــــــت هــــــذه 

مبيعات  زيادة  في  المبادرة 

ورفعت  المحلية  المنتجات 

نـــســـبـــة اإلقـــــبـــــال عــلــيــهــا مــن 

المواطنين  مــن  المتسوقين 

والــمــقــيــمــيــن بـــعـــد إبـــرازهـــا 

وتــســهــيــل الـــوصـــول إلــيــهــا ما 

يــعــكــس حــــرص الــمــجــمــعــات 

ومـــنـــافـــذ الـــبـــيـــع عـــلـــى مــنــح 

تسويقية  أولـــويـــة  مــنــتــجــاتــنــا 

الجودة  لديها  توافرت  طالما 

جذب  على  العالية  والــقــدرة 

لمستهلكين  ا

وتـــــــطـــــــرح الـــــعـــــديـــــد مـــن 

ــــافــــذ  ــــمــــن الــــمــــجــــمــــعــــات وال

الــتــجــاريــة كــمــيــات إضــافــيــة 

من  الوطنية  المنتجات  من 

الغذائية  والسلع  الخضراوات 

المحلية  االحتياجات  لتلبية 

للمتسوقين. 

وأفــــــــــــــــــــــــــادت مــــــــصــــــــادر 

مـــســـؤولـــي  أن  اقــــتــــصــــاديــــة 

الــمــجــمــعــات ومـــنـــافـــذ الــبــيــع 

طـــلـــبـــوا مــــن مــــــوردي الــســلــع 

مضاعفة  الــغــذائــيــة  والـــمـــواد 

عليها  الــمــتــعــاقــد  الــطــلــبــيــات 

نظًرا  الحالية  الفترة  خــالل 

لــلــزيــادة الــكــبــيــرة فــي إقــبــال 

المواطنين  من  المستهلكين 

ـــمـــيـــن عــــلــــى شـــــراء  ـــمـــقـــي وال

المحلية.  المنتجات 

وأشـــــــارت الـــمـــصـــادر إلـــى 

البيع  منافذ  مــن  الــعــديــد  أن 

ســـــارعـــــت بــــاتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر 

ـــأمـــيـــن زيــــــادة  ـــت إضــــافــــيــــة ل

المنتجات  من  المعروضات 

الـــــوطـــــنـــــيـــــة الســـــيـــــمـــــا أنــــهــــا 

في  كبيرة  بــصــورة  ساهمت 

المبيعات.  انتعاش 

ـــة  دول جـــهـــود  إن  وقـــالـــت 

ـــجـــهـــات  ـــال ـــة ب ـــل قــــطــــر مـــمـــث

الــمــعــنــيــة بــتــحــفــيــز اإلنـــتـــاج 

الـــوطـــنـــي أثــــمــــرت عــــن نــمــو 

كــبــيــر فــــي الـــســـلـــع الــغــذائــيــة 

ـــهـــالكـــيـــة مــســتــفــيــدة  واالســـت

الشرائية  القدرة  ارتفاع  من 

المحلية.  للسلع 

ًإلـــــى ذلــــك أكــــد عــــدد مــن 

المنتجات  نجاح  المستهلكين 

الــــوطــــنــــيــــة حــــيــــث حـــقـــقـــت 

تـــواجـــداً كــبــيــراً فـــي األســــواق 

لما  تجذبهم  وباتت  المحلية 

المنتج  جــودة  من  به  تتميز 

عزز  ما  التنافسية  واألسعار 

مــــن الـــثـــقـــة بـــهـــا، مــــا يــؤكــد 

تحقيق  عــلــى  قــطــر  مـــقـــدرة 

الذاتي. االكتفاء 

قـــطـــر  أن  وأوضــــــــحــــــــوا   

نجحت في اجتياز التحديات 

ـــعـــمـــل  والــــــصــــــعــــــاب عـــــبـــــر ال

وتــوفــيــر بـــدائـــل مـــن أســــواق 

ـــــدة وابـــــتـــــكـــــار خــطــط  جـــــدي

ــــاج ودعـــــم  ــــت ــــإلن طــــمــــوحــــة ل

مـــــشـــــروع األمــــــــن الــــغــــذائــــي 

مــــــؤكــــــديــــــن عـــــلـــــى أهـــمـــيـــة 

دعـــــم الــمــنــتــجــات الــوطــنــيــة 

والـــــمـــــشـــــاريـــــع الـــمـــتـــوســـطـــة 

األعــمــال،  ورواد  والــصــغــيــرة 

نفسه  الــوقــت  فــي  مــشــيــديــن 

الدولة  تبذلها  التي  بالجهود 

فـــي دعـــم الــمــنــتــج الــوطــنــي، 

األجبان  أو  األلبان  في  ســواء 

من  وغيرها  الخضراوات  أو 

الوطنية.  المنتجات 

 ولــفــتــوا إلـــى أهــمــيــة دعــم 

االســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــقـــطـــريـــة 

ـــمـــجـــال وغـــيـــره  فــــي هـــــذا ال

مــن الــمــجــاالت الــتــي أثــبــتــت 

وبدأت  السوق،  في  جدارتها 

تــحــظــى بـــاهـــتـــمـــام وحـــاجـــة 

لها. والمقيم  المواطن 

دعـــم  زيــــــادة  إن  وقــــالــــوا   

ــــــشــــــركــــــات  الــــــمــــــصــــــانــــــع وال

الــمــنــتــجــة ســيــخــلــق حـــافـــزاً 

أكبر  بشكل  الــعــمــل  فــي  لــهــم 

السوق  لتغطية  فحسب  ليس 

الــمــحــلــي، بـــل لــالبــتــكــار فــي 

ــتــصــديــر إلــى  الــمــنــتــجــات وال

يــرفــع  مـــا  ال،  ولـــــَم  الــــخــــارج 

اقتصاد  بناء  في  مساهمتهم 

على  وقـــــادر  مــتــنــوع  وطــنــي 

الـــمـــنـــافـــســـة عــــلــــى مـــســـتـــوى 

العالم. 

فــوائــد  مـــن  أن  وأضــــافــــوا 

الــــــحــــــصــــــار الــــــتــــــي ظــــهــــرت 

وأصـــبـــحـــت مـــلـــمـــوســـة لـــدى 

خطوط  زيــادة  هي  الجميع، 

اإلنـــتـــاج إلنــتــاجــهــا مـــن كــافــة 

الــــمــــنــــتــــجــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، 

الـــمـــنـــتـــجـــات  أن  مــــؤكــــديــــن 

دوراً  لـــعـــبـــت  قــــد  الـــوطـــنـــيـــة 

أي  سد  في  ورئيسياً  محورياً 

نقص.

أن  إلــــــــــــى  وأشـــــــــــــــــــــــاروا   

الــمــســتــهــلــكــيــن بـــاتـــوا يُــقــبــلــون 

عـــلـــى الـــمـــنـــتـــجـــات الــوطــنــيــة 

قبل  مـــا  فـــتـــرة  عـــن  بــكــثــافــة 

قطر،  على  الجائر  الحصار 

ســـواء كــانــت مــن الــمــنــتــجــات 

ـــــة مـــــــن الــــلــــحــــوم  ـــــي ـــــغـــــذائ ال

والــــــخــــــضــــــراوات واأللـــــبـــــان 

وغـــــيـــــرهـــــا والــــــتــــــي أثـــبـــتـــت 

ــــهــــا وقـــــدرتـــــهـــــا عــلــى  جــــودت

المنافسة.

مبادرة جديدة لدعم تسويق المنتجات الوطنية
إقبال متزايد على شراء السلع المحلية

ـــــــة ـــــــي ـــــــال ـــــــع ـــــــــت قـــــــــــدرتـــــــــــهـــــــــــا الــــــــتــــــــنــــــــافــــــــســــــــيــــــــة ال ـــــــــت ـــــــــب ـــــــا أث ـــــــن ـــــــجـــــــات ـــــــت ـــــــن م

ـــــة ـــــري ـــــط ـــــق ــــــــــي خــــــــطــــــــوط اإلنــــــــــــتــــــــــــاج ال ـــــــرة ف ـــــــي زيــــــــــــــــــــادة كـــــــب

صندوق النقد الدولي: 

لشراء لقاح كورونا .. اليابان :

واشنطن - (رويترز): 

ــيــنــاث كــبــيــر الــخــبــراء  قـــالـــت جــيــتــا جــوب
االقـــتـــصـــاديـــيـــن بـــصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
إعادة  إلى  تحتاج  قد  كثيرة  دوًال  إن  أمس 
فيروس  جائحة  أعقاب  في  للديون  هيكلة 

االقتصادية. وتداعياتها  العالمية  كورونا 
اإلنترنت  عبر  نــدوة  جوبيناث  وأبــلــغــت 
اســتــضــافــتــهــا جـــامـــعـــة أوكـــســـفـــورد أنــــه ال 
لكن  الحالي،  الوقت  في  ديون  أزمة  توجد 

أكبر  بشكل  ملحة  «حاجة  هناك  سيكون 
إلى تخفيف أعباء ديون الدول األكثر فقًرا 

الجائحة. إلى  بالنظر  العالم»  هذا  في 
ـــه بــالــنــظــر إلـــى أن حــوالــي  وأضـــافـــت أن
الدخل  المنخفضة  الــدول  مــن  بالمئة   ٤٠
أو  الديون  بشأن  ضائقة  من  بالفعل  تعاني 
كذلك،  تصبح  ألن  مرتفًعا  خــطــًرا  تــواجــه 
فـــإنـــه مـــع تـــزايـــد الـــعـــدد قـــد تـــكـــون هــنــاك 
دول  في  الديون  هيكلة  إعادة  إلى  «حاجة 

. كثيرة» 

طوكيو (د ب أ)- 

اليابان  أن  يابانية  صحفية  تقارير  ذكرت 
تـــجـــري مـــحـــادثـــات مـــع بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
صندوق  إلنشاء  آخرين  محتملين  وشــركــاء 
شراء  برامج  لتمويل  دوالر  مليار   ٢٠ بقيمة 
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد 
األســواق  في  توافرها  بمجرد   (  ١٩ (كوفيد- 
نيكي  صحيفة  الحالي.ونقلت  الصيف  خالل 
تحدد  لم  مصادر  عن  اليابانية  االقتصادية 

تعتزم  دولـــة   ٣٠ حــوالــي  إن  الــقــول  هــويــتــهــا 
إسبانيا  ومنها  الشراء  برنامج  إلى  االنضمام 
االتحاد  جانب  إلــى  وكندا  النرويج  وإيطاليا 

األوروبي الذي يشارك في المحادثات.
وبــحــســب وكـــالـــة بــلــومــبــرج لـــألنـــبـــاء فــإن 
الـــــدول الــمــشــاركــة فـــي الــمــحــادثــات وافــقــت 
عــلــى الــحــصــول عــلــى كــمــيــات مــن اللقاحات 
تكفي لتحصين ٢٠ في المئة فقط من عدد 
في  اليابان  تساهم  أن  المتوقع  سكانها.ومن 
الصندوق المنتظر بنحو ٨٠٠ مليون دوالر. 

 الوباء يدعم إعادة هيكلة الديون

مفاوضات إلنشاء صندوق دولي بـ ٢٠ مليار دوالر

قطاع السياحة األكثر تضررًا

عواصم- وكاالت :

ال شك بأن جائحة كورونا دفعت 
مستويات  ليشهد  العالمي  باالقتصاد 
غير مسبوقة من التراجع على جميع 
الصعد والقطاعات المختلفة. وحسب 
مع  ولــكــن،  أن»  أن.  ســـي.   » مــوقــع 
قدوم فصل الصيف وما كان يعرف 
بموسم السياحة والسفر لغالبية دول 
يبدو  الماضية،  السنوات  فــي  العالم 
يكون  قد  والسفر  السياحة  قطاع  أن 
من بين األكثر تضرراً، إذ إن اإلغالق 
كورونا  جائحة  فرضته  الــذي  الكلي 
تعليق  إلـــى  أدى  الــعــالــم،  مـــدن  عــلــى 
الـــســـفـــر، وخــــســــارة قـــطـــاع الــســيــاحــة 

مليارات الدوالرات.
وقـــــد أصـــــــدرت األمــــــم الــمــتــحــدة 
التي  االقتصادية  اآلثــار  حول  تقريراً 
كــورونــا  فــيــروس  تفّشي  عــن  نجمت 
حـــــول الــــعــــالــــم، أشـــــــارت بــــه إلـــــى ٣ 
االقتصادات  تطال  قد  سيناريوهات 
العالمية، األول سيناريو معتدل وقد 
تريليون   ١٫٢ العالمي  االقتصاد  يكبد 

يكبد  وقــد  متوسط،  واآلخــر  دوالر، 
واألخير  دوالر،  تريليون   ٢٫٢ العالم 
حينها  يــتــســبــب  قـــد  والــــــذي  الـــحـــاد، 
من  دوالر  تــريــلــيــون   ٣٫٣ بــخــســارة 

االقتصاد العالمي.
كما تأثر الناتج المحلي للدول التي 

والسفر  السياحة  قطاع  على  تعتمد 
جامايكا  جاءت  فمثالً،  كبير،  بشكل 
الــقــائــمــة  عـــلـــى  األول  الـــمـــركـــز  فــــي 
بفيروس  كسوق السياحة ألكثر تأثراً 
كورونا، مع انخفاض بالناتج المحلي 

اإلجمالي بلغ ١١٪.

كــــذلــــك الــــمــــغــــرب ومــــصــــر مــن 
تعتمدان  واللتان  العربية،  المنطقة 
عـــلـــى الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي لــتــشــغــيــل 
و٣٪   ٪٥ خـــســـرتـــا  إذ  االقــــتــــصــــاد، 
على  اإلجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج  مــن 

التوالي.

 ٣٫٣ تريليون دوالر خسائر االقتصاد العالمي من كورونا
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ديفيد  قـــال  رويـــتـــرز:  ـ  واشــنــطــن 
مــالــبــاس رئــيــس الــبــنــك الـــدولـــي في 
خــطــاب إلـــى مــحــافــظــي الــبــنــك: إن 
الـــبـــنـــك وصـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
ســيــعــقــدان اجــتــمــاعــاتــهــمــا الــســنــويــة 
اإلنترنت  عبر  أكتوبر  في  للخريف 
ـــا  بــســبــب جـــائـــحـــة فــــيــــروس كـــورون
أيًضا  مالباس  شّجع  كما  المستجد، 
مديرين  تعيين  تــدرس  التي  الــدول 
تنفيذيين جدد لتمثيلها في مجالس 
عامل  االعتبار  فــي  تضع  بــأن  البنك 
تنوع الجنس عند تبني تلك القرارات. 
وقال: إن خمسة من بين ٢٥ مديًرا 
حــالــًيــا فقط هــم مــن الــنــســاء. وكــان 
قرار االجتماع االفتراضي، بدًال من 
االجــتــمــاع الــُمــبــاشــر فــي واشــنــطــن، 
متوقًعا على نطاق واسع بالنظر إلى 
الواليات  في  اإلصــابــات  عــدد  ارتفاع 
الــمــتــحــدة واســـتـــمـــرار الــقــيــود على 
التمويل  مؤسستا  وعــقــدت  الــســفــر. 
الربيع  اجــتــمــاعــات  أيــًضــا  الــدولــيــتــان 
عــبــر اإلنــتــرنــت فــي أبـــريـــل، وقــالــت 
كريستالينا  النقد  صــنــدوق  مــديــرة 
إنهم  آخــرون  ومسؤولون  جورجيفا 
يــتــوقــعــون تــحــوًال نــحــو االجــتــمــاعــات 
االفتراضية مستقبًال في المزيد من 

األنشطة.

ــشــر على   وفـــي خــطــابــه، الــــذي نُ
الــمــوقــع اإللـــكـــتـــرونـــي «لــيــنــكــد إن» 
ـــتـــزام الــبــنــك  ــبــاس عــلــى ال شــــّدد مــال
بمعالجة اآلثار االقتصادية للجائحة 
اتخاذ  على  النامية  الدول  وُمساعدة 
خــــطــــوات صـــــوب الـــتـــعـــافـــي. وكــتــب 
وإغــالق  كوفيد-١٩  أزمـــة  مــالــبــاس: 
معظم  بانتكاس  يــهــّددان  االقتصاد 
الــتــقــدم الــتــنــمــوي الــــذي تــم إحــــرازه 
بمئات  ويدفع  األخيرة  السنوات  في 
الماليين من األشخاص مجدًدا إلى 
على  وافـــق  البنك  إن  وقـــال:  الفقر. 
مشاريع صحّية طارئة في أكثر من 
١٠٠ دولـــة ويــقــّدم رأســمــال عــامــالً 
الــخــاص  للقطاع  لــلــتــجــارة  وتــمــويــًال 
في دول نامية. وكتب: إن التزامات 

الــبــنــك الــمــبــدئــيــة وغــيــر الــخــاضــعــة 
لــلــتــدقــيــق الـــمـــحـــاســـبـــي فــــي الــســنــة 
األرجـــح  عــلــى  ستبلغ   ٢٠٢٠ الــمــالــيــة 
دوالر،  مليار   ٧٤ نحو  إجماليه  مــا 
بـــارتـــفـــاع قــــوي مـــقـــارنـــة مـــع الــســنــة 
إجــمــالــي  وســيــصــل   ،٢٠١٩ الــمــالــيــة 
 ٣٠ في  تنتهي  شهًرا   ١٥ في  التمويل 
يونيو ٢٠٢١، إلى مستوى مرتفع عند 
مــالــبــاس  ودعــــا  دوالر.  مــلــيــار   ١٦٠
لمساعدة  إضافية  لخطوات  مجدًدا 
بعض الدول األشد فقًرا في التعامل 
باإلضافة  تطيقه،  ال  ديــن  عــبء  مع 
إلــــى عــــرض مـــن جـــانـــب مــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن لـــالقـــتـــصـــادات الــكــبــرى 
الــديــن  خــدمــة  مــدفــوعــات  لتجميد 

حتى نهاية العام. 

اجتماعات افتراضية للبنك والصندوق الدوليين
 أكدا التزامهما بمعالجة اآلثار االقتصادية للجائحة 

ـــــوي  ـــــم ـــــن ـــــت ـــــــــــا وإغـــــــــــــــــــالق االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد هــــــــــــــــددا الــــــــتــــــــقــــــــدم ال ـــــــــــورون مـــــــــالـــــــــبـــــــــاس: ك

كريستالينا جورجييفا ديفيد مالباس 

بروكسل ـ د ب أ:

األوروبية  المفوضية  أعلنت   
الناتج  انكماش  تتوقع  أنها  أمــس 
منطقة  فــي  اإلجــمــالــي  المحلي 
الــعــمــلــة األوروبـــــيـــــة الـــمـــوّحـــدة 
بــــــ٧ر٨٪ هـــذا الـــعـــام، وهـــو أســوأ 
بــكــثــيــر مــمــا تــوقــعــتــه فــــي  مــايــو 
بــتــســجــيــل انــــكــــمــــاش بــــــــــ٧ر٧٪. 
بيان،  فــي  المفوضية،  وذكـــرت 
أنـــهـــا تــتــوقــع أن يــشــهــد اقــتــصــاد 
 ١٩ تــضــم  الــتــي  الـــيـــورو،  منطقة 
دولــــة، تــعــافــًيــا فــي ٢٠٢١ «أقــل 
قــلــيــًال» مــمــا كــانــت تــوقــعــتــه في 
بـــــ١ر٦٪.  نــمــو  بتسجيل  الــســابــق، 
وبــالــنــســبــة لــالتــحــاد األوروبــــــي، 
فمن  عـــضـــًوا،   ٢٧ مـــن  الــمــؤلــف 
المحلي  الناتج  انكماش  المتوقع 
فــي  ٣ر٨٪  ــنــســبــة  ب اإلجــــمــــالــــي 
في  ٨ر٥٪  بـــ  نمو  مقابل   ،٢٠٢٠

العام المقبل. 
 وتـــؤكـــد الــتــوقــعــات الــجــديــدة 
ـــلـــوضـــع  الــــــــصــــــــورة الـــــقـــــاتـــــمـــــة ل

أشهر  بــعــد  للتكتل  االقــتــصــادي 
من تدابير احتواء جائحة كورونا 
الــتــي تــضــّمــنــت إغــــالق الــمــتــاجــر 
ـــمـــطـــاعـــم والـــــفـــــنـــــادق. وقـــد  وال
االتحاد  دول  من  العديد  قامت 
األوروبــــي بــرفــع تــدريــجــي لهذه 

اإلجراءات.
 ومــــن جــانــبــه، أقــــر مــفــوض 
األوروبــي  االتحاد  في  االقتصاد 

بـــاولـــو جــنــتــيــلــونــي بــــأن اقــتــصــاد 
التكتل تضّرر من جائحة كورونا 

بأكثر مما كان متوقًعا. 
 وقال في مؤتمر صحفي في 
الصيف،  توقعات  إن  بروكسل: 
تشير قبل أي شيء آخر، إلى أن 
محفوًفا  يــزال  ال  التعافي  طريق 
توقعات  وأظـــهـــرت  بــالــغــمــوض. 
جديدة للمفوضية األوروبية أنه 

رغم السياسات التي تم اتخاذها 
األوروبـــي  االتــحــاد  مستوى  على 
فإن  الوطنية،  المستويات  وعلى 
لن  دولــة   ٢٧ يضم  الــذي  التكتل 
يــتــمــكــن مـــن الـــعـــودة إلــــى الــنــمــو 

االقتصادي إال في عام ٢٠٢١.
إن  جـــنـــتـــيـــلـــونـــي:  وأضـــــــــاف   
االختالفات المتوقعة بين الدول 

األعضاء أصبحت أكبر أيًضا. 

٨,٧ ٪ انكماش اقتصاد منطقة اليورو

 تحديث اإلنترنت والقطارات فائقة السرعة 

الحكومة  تــعــتــزم  أ:  ب  د  ـ  رومـــا 
اإليــــطــــالــــيــــة زيـــــــــادة اإلنـــــفـــــاق عــلــى 
على  والتركيز  العامة  االستثمارات 
الحد  على  ولــيــس  االقــتــصــادي  النمو 
مــن معدل الــديــن الــعــام، فــي الوقت 
الذي تسعى فيه الحكومة إلى إخراج 
االقـــتـــصـــاد مـــن أســـــوأ مـــوجـــة ركـــود 
وأشــار  عـــام.   ١٠٠ منذ  لها  يتعّرض 
بــــيــــان صــــــدر عــــن حـــكـــومـــة رئــيــس 
إلى  كونتي  جوزيبي  اإليطالي  الوزراء 
أن االستثمارات العامة ستزيد عن ٣ 
في المئة من إجمالي الناتج المحلي 
في  المقبلة،  األربـــع  الــســنــوات  خــالل 
حين كانت ٣ر٢ في المئة من إجمالي 
الناتج المحلي في العام الماضي.   و 
المالية  وزير  عرض  االجتماع  خالل 
الخطة  تفاصيل  جوالتيري  روبــرتــو 

تتضّمن  والـــتـــي  لـــإلصـــالح  الــوطــنــيــة 
زيادة اإلنفاق على التعليم وخطوات 
وإجــراءات  الخاص  االستثمار  لدعم 
إليطاليا.  التنافسية  القدرة  لتحسين 
كــمــا أقــــّرت الــحــكــومــة تــوقــيــع رئيس 
الــــــوزراء عــلــى مــرســوم «الــتــبــســيــط» 

وهو قائمة قواعد وإجراءات جديدة 
تستهدف تسهيل األنشطة االقتصادية 
في البالد وتشمل قواعد الُمناقصات 
الــــعــــامــــة وتــــراخــــيــــص مـــشـــروعـــات 
السلطات  رقــمــنــة  وجــهــود  الــتــشــيــيــد 
الــمــحــلــيــة. وتــضــع خــطــة االســتــثــمــار 
الجديدة إليطاليا في الحساب المنح 
عليها  ســتــحــصــل  الـــتـــي  ــــقــــروض  وال
االقتصادية  المساعدات  برامج  من 
األوروبـــــــيـــــــة الــــتــــي مـــــازالـــــت رهـــن 
االتحاد  قادة  وسيناقشها  الُمناقشة، 
في  الُمقّررة  القمة  خــالل  األوروبـــي 

األسبوع المقبل.
 وتــــرى الــحــكــومــة اإليــطــالــيــة أن 
األنشطة  ُممارسة  إجــراءات  تخفيف 
تحديث  وتيرة  وتسريع  االقتصادية 
البالد في كل المجاالت من اإلنترنت 
فائقة  الــقــطــارات  إلــى  السرعة  فائق 

الــســرعــة ســيــخــرج الـــبـــالد مـــن أســـوأ 
وسيؤدي  تواجهها.  اقتصادية  أزمــة 
ذلـــك فــيــمــا بــعــد إلـــى تـــراجـــع مــعــدل 
الــديــن الــعــام الــضــخــم والــــذي تشير 
من  أكثر  إلــى  وصوله  إلــى  التوقعات 
الناتج  إجــمــالــي  مــن  الــمــئــة  فــي   ١٥٠

المحلي خالل العام الحالي. 
 وتــقــول وكــالــة بــلــومــبــرج لــألنــبــاء 
عــلــى  بــالــفــعــل  تــعــتــمــد  إيـــطـــالـــيـــا  إن 
تكاليف  إلبقاء  األوروبية  المؤسسات 
االقــــتــــراض تــحــت الــســيــطــرة، لكن 
أزمــة  إلــى  تتحّول  أن  يمكن  الخطة 
إيطاليا  اقــتــراض  تكلفة  ارتفعت  إذا 
ــبــالد إلـــى أزمــــة مالية  مــا ســيــدفــع ال
ــــوقــــت نـــفـــســـه فـــإن  ضـــخـــمـــة. فــــي ال
تستهدف  االستثماري  اإلنفاق  خطة 
األوروبيين  الشركاء  مخاوف  تهدئة 

الُمحافظين مالُيا.

 إيطاليا تزيد اإلنفاق لتعزيز النمو االقتصادي 

جوزيبي كونتي 

برلين ـ رويترز:

اإلنتاج  إن  أمــس  اإلحــصــاءات  مكتب  قــال   
الصناعي األلماني انتعش في مايو ليرتفع ٧٫٨ 
انخفض  أن  بعد  شهري  أســاس  على  بالمئة 
أبريل  في  بالمئة   ١٧٫٥ قدرها  ُمعّدلة  بنسبة 
في  اقتصاد  أكبر  أن  على  مؤشر  أحــدث  في 
أوروبـــا يتعافى مــن إجــــراءات الــعــزل الــعــام. 
واالنتعاش، الذي كان أكثر تواضًعا من ارتفاع 
نسبته ١٠ بالمئة توقعه خبراء اقتصاد، قاده 
إنــتــاج السلع الــرأســمــالــيــة الـــذي ســّجــل زيــادة 
في  تــواضــًعــا  أكثر  النمو  وكــان  بالمئة.   ٢٧٫٦

أقل  عــدًدا  المصانع  وأنتجت  القطاعات  بقية 
مجموعة  وأظـــهـــرت  الــوســيــطــة.  الــســلــع  مــن 
عالمات  الفائتة  األيـــام  فــي  الــمــؤشــرات  مــن 
واضحة على أن ألمانيا وهي قوة تصديرية 
وضــعــت األســــوأ فــي إجــــــراءات الــعــزل الــعــام 
ارتفعت  إذ  وراءهـــا،  كــورونــا  فيروس  بسبب 
طلبيات السلع الصناعية ١٠٫٤ بالمئة في مايو 
لتصعد من أكبر انخفاض منذ بدء االحتفاظ 
بــالــســجــالت فـــي ١٩٩١ فـــي الــشــهــر الــســابــق. 
وعلى الرغم من التعافي، فإن اإلنتاج ما زال 
منخفًضا بكثير عن المستويات الُمسّجلة قبل 

بدء أزمة فيروس كورونا. 

باريس ـ د ب أ:

 تــوقــعــت مــنــظــمــة الــتــعــاون االقــتــصــادي 
كورونا  جائحة  تتسبب  أن  أمس  والتنمية 
الكثير  فــي  الــبــطــالــة  مــعــدالت  ارتــفــاع  فــي 
فــوق  مـــا  إلــــى  الــمــتــقــدم  الــعــالــم  دول  مـــن 
ــبــت فــيــهــا األزمــــة  الـــمـــســـتـــويـــات الـــتـــي تــســّب
وتــوقــعــت   .٢٠٠٨ عـــام  الــعــالــمــيــة  الــمــالــيــة 

الـ  دولها  في  البطالة  ترتفع  أن  المنظمة 
أكثر  وهــو  ٤ر١١٪  مــن  يــقــرب  مــا  إلــى   ٣٧
المنخفض  القياسي  المستوى  ضعف  مــن 
٢ر٥٪  وبلغ  عاًما   ٥٠ في  تسجيله  تم  الذي 
ارتفعت  قد  البطالة  وكانت  ديسمبر.  في 
األزمــــة  أعـــقـــاب  فـــي  الــمــنــظــمــة  دول  فـــي 
فــي  ٧ر٨٪  عـــنـــد  ذروتــــهــــا  لــتــبــلــغ  الـــمـــالـــيـــة 

.٢٠٠٩ عام  من  أكتوبر 

باريس ـ رويترز: 

كبرى  وزارات  ثــالث  فرنسا  استحدثت   
في  والبيئة  االجتماعية  والــشــؤون  للمالية 
إيــمــانــويــل  الــرئــيــس  أجــــراه  وزاري  تــعــديــل 
مـــاكـــرون بــيــنــمــا يــقــوم بــتــحــديــث رئــاســتــه 
االقتصاد.  أربكت  التي  الصدمات  لمواجهة 
ــــر مــكــتــب  ـــيـــكـــســـي كــــولــــيــــه مــــدي وقــــــــال أل
على  سيبقى  لــومــيــر  بــرونــو  إن  مـــاكـــرون: 
بإخراج  تقوم  أن  على  المالية  وزارة  رأس 

فرنسا من أسوأ ركود اقتصادي منذ عقود 
الميزانية.  على  الكاملة  السيطرة  اآلن  ولها 
مــطــورة  وزارة  بـــورن  إلــيــزابــيــث  وســتــتــولــى 
لــلــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة فــي الــوقــت 
الـــذي يــهــز فــيــه االنــكــمــاش الــمــكــاســب التي 
لتحقيقها  مضنية  جــهــوًدا  مــاكــرون  بـــذل 
فـــي مـــجـــال الـــحـــد مـــن الـــبـــطـــالـــة  ويــســعــى 
ـــعـــالقـــة مــع  مـــــاكـــــرون إلعـــــــادة صـــيـــاغـــة ال
موجات  بعد  والناخبين  العّمالية  النقابات 

االحتجاجات. 

 ارتفاع اإلنتاج الصناعي األلماني 

كورونا يُضاعف البطالة بدول التعاون االقتصادي 

فرنسا: وزارات جديدة إلنعاش االقتصاد 

واشنطن ـ رويترز:

المتحدة  الواليات  في  التوظيف  معدل  قفز   
إلـــــى مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي فــــي مـــايـــو وتـــراجـــعـــت 
تسريحات العّمال مع إعادة فتح الشركات، لكن 
صفوها  عــّكــر  العمل  ســوق  فــي  التحّسن  بـــوادر 
كوفيد-١٩  بمرض  اإلصــابــة  حــاالت  فــي  قفزة 
مجدًدا.  اإلغــالق  على  المشاريع  بعض  أجبرت 
في  أمــــس  األمــريــكــيــة  الــعــمــل  وزارة  وقـــالـــت 
بمقدار  تسارع  التوظيف  إن  الشهري:  تقريرها 
أعلى  وهــو  مليون   ٦٫٥ إلــى  وظيفة  مليون   ٢٫٤
مــســتــوى مــنــذ أن بــــدأت الــحــكــومــة االحــتــفــاظ 

بسجالت في عام ٢٠٠٠. وقفز معدل التوظيف 
إلـــى أعــلــى مــســتــوى عــلــى اإلطــــالق عــنــد ٤٫٩٪، 
ارتفاًعا من ٣٫١٪ في أبريل. ويأتي التقرير في 
أعقاب أنباء بأن أكبر اقتصاد في العالم أوجد 
في  مليون   ٤٫٨ بلغ  الوظائف  من  قياسًيا  عــدًدا 
يونيو. وتتعافى الوظائف خارج القطاع الزراعي 
بعد هبوط تاريخي بلغ ٢٠٫٧٨٧ مليون في أبريل  
مع تضرر سوق العمل من إغالق الشركات في 
منتصف مارس إلبطاء انتشار فيروس كورونا. 
بمقدار  أمريكا  في  العّمال  تسريحات  وهــوت 
تراجع  مع  مايو  في  مليون   ١٫٨ إلى  مليون   ٥٫٩

معدلها إلى ١٫٤٪ من ٥٫٩٪ في أبريل.

٣ مليارات جنيه إسترليني ارتفاع معدل التوظيف في أمريكا
لدفع االقتصاد البريطاني

لندن - أ ف ب:

خطة  عن  اليوم  سوناك  ريشي  البريطاني  المالية  وزير  يُعلن   
مليار   ٣,٣) إسترليني  جنيه  مــلــيــارات   ٣ بقيمة  النطاق  واســعــة 
يورو) للنهوض باالقتصاد في فترة ما بُعد كوفيد-١٩، تخّصص 
الوظائف  تحريك  وإعــــادة  للبيئة  صديقة  وظــائــف  الســتــحــداث 
وحماية البيئة. وقالت وزارة المالية أمس: إن الخطة ستخصص 
وتأمين  الــخــاصــة  الــعــقــارات  لترميم  إسترليني  جنيه  مــلــيــاري 
نظام عزل حراري أفضل لها، وأكثر من مليار جنيه إسترليني 
والمساكن  والمستشفيات  المدارس  السيما  العام  القطاع  لمباني 
الوظائف  آالف  باستحداث  الخطة  وتقضي  هــذا،  االجتماعية. 
في قطاعات كالبناء  لجعل البلد أكثر ُمراعاة للبيئة ومساعدته 
 .٢٠٥٠ عــام  الكربون  حياد  بتحقيق  القاضية  أهــدافــه  بلوغ  على 
وتعتزم الحكومة البريطانية تجديد مئات آالف المساكن بفضل 
السكنية  للوحدة  إسترليني  جنيه  آالف  خمسة  بقيمة  مساعدات 
وذلــك  الــدخــل،  المتدنية  للعائالت  إسترليني  جنيه  آالف  و١٠ 
وتتوقع   . المساكن  في  الطاقة  استخدام  كفاءة  تحسين  أجل  من 
وظيفة  آالف  خمسة  حوالي  استحداث  جونسون  بوريس  حكومة 
جنيه  مــلــيــون   ٤٠ بقيمة  مــيــزانــيــة  ضــمــن  أقــصــى  كــحــد  خــضــراء 

إسترليني تخصص لدعم مشاريع منظمات غير حكومية. 
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األخيرةاألخيرة

كـــشـــفـــت األزمـــــــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يــعــيــشــهــا 
الــعــالــم نــتــيــجــة تــأثــيــر فــيــروس كـــورونـــا على 
الــعــالــم واالقــتــصــاد الــعــالــمــي، ومـــا نــجــم عنه 
ــة حـــاّدة،  مــن أزمــــات اجــتــمــاعــّيــة واقــتــصــادّي
عــن تــعــاظــم الــعــالقــة بــيــن انــتــشــار الــفــيــروس 
فالمسؤولية  المجتمعّية.  الــمــســؤولــيــة  وبــيــن 
الــمــجــتــمــعــيــة مــطــلــوبــة فــــي كــــل الــــظــــروف، 
أن  إال  الــرخــاء  وقــت  فــي  مطلوبة  أنــهــا  فكما 
الحاجة إليها أشد في وقت الشدة واألزمات، 
ــا ومــهــًمــا في  حــيــث إنــهــا تــشــكــل ركــنًــا أســاســًي
التضامن  روح  عن  وتعبر  المجتمعات  حياة 
وعليه  المجتمع.  مكونات  كافة  بين  والترابط 
يقتصر  ال  المجتمعية  المسؤولية  نجاح  فــإن 
ــتــالــي  فـــقـــط عـــلـــى جـــهـــد جـــهـــة واحـــــــدة، وبــال
تنحصر  الــمــســؤولــيــة  أن  يــظــن  مـــن  مــخــطــئ 
حكومة  حتى  أو  بعينها  مؤسسة  أو  وزارة  في 

األدوار. تكامل  تتطلب  ولكنها  الدولة 
وفــــي ظــــل الــــظــــروف االســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــتــي 
كــورونــا،  فــيــروس  لمواجهة  بالعالم  تحيط 
جميع  تــكــاتــف  إلـــى  الــمــاســة  الــحــاجــة  تــظــهــر 
شــــرائــــح ومــــكــــّونــــات الــمــجــتــمــع مــــن أفـــــراد 

ومـــؤســـســـات مــــن أجــــل حـــمـــايـــة الــمــجــتــمــع، 
على  والــمــحــافــظــة  لـــه،  االســتــقــرار  وتــحــقــيــق 
الــمــكــتــســبــات الــتــي وصـــل إلــيــهــا فـــي أوقـــات 
مقدمة  فــي  األعــمــال  قــطــاع  ويــأتــي  الــرخــاء. 
فقد  كبير،  دور  عليها  يقع  التي  المؤسسات 
أنحاء  كافة  ضربت  التي  األزمة  هذه  أثبتت 
قطاع  بين  والتالحم  التعاون  ضرورة  العالم 
ومساهمتهما  الحكومية،  واألجهزة  األعمال 
تنجم  التي  فاألضرار  المخاطر،  لتجاوز  معاً 
المجتمع  فــئــات  جــمــيــع  تــطــال  األزمـــات  عــن 

. لمختلفة ا
الـــمـــســـؤولـــيـــة  أن  نــــؤكــــد  أن  يـــجـــب  وهــــنــــا 
الــمــجــتــمــعــيــة لـــيـــســـت فـــقـــط مــــجــــرد لـــوائـــح 
وتــشــريــعــات، بـــل هـــي ثــقــافــة أخــالقــيــة فــي 
الـــشـــركـــات  تــعــتــبــر  وحـــيـــث  األول،  الـــمـــقـــام 
الــمــســاهــمــة أحـــد أهـــم الــقــطــاعــات الــداعــمــة 
لـــمـــســـيـــرة الـــتـــنـــمـــيـــة ويـــتـــجـــســـد دورهـــــــا فــي 
تــوجــيــه االســتــثــمــارات وتــنــفــيــذ الــمــشــروعــات 
الـــكـــبـــرى، فــــإن هــــذا الـــــدور يـــــزداد تــقــديــره 
المشاركات  طريق  في  جهوده  ســارت  كلما 
والقيام  واإلنسانية،  االجتماعية  والخدمات 

بــالــدور الــمــنــوط بــه فــي تــفــعــيــل الــمــســؤولــيــة 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، بــــمــــا يــــســــاهــــم فـــــي تـــطـــويـــر 

العام. الصالح  وتحقيق  المجتمعات 
تقوم  التي  الخيرية  األعمال  أهمية  ورغم 
ـــشـــركـــات فــــي مـــثـــل هــــذه األزمــــــات،  بـــهـــا ال
تقديم  مــن  أبــعــد  هــو  مــا  يــعــنــي  األمـــر  أن  إال 
الــتــبــرعــات الــخــيــريــة، فــهــنــاك الــعــديــد مــن 
الـــمـــجـــاالت مــثــل الــمــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة، 
وتـــوطـــيـــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، واالبــــتــــكــــار فــي 
الـــصـــنـــاعـــات وتـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات لــتــوفــيــر 
لمكافحة  الــدولــة  جهود  ومساندة  الــبــدائــل، 
القطاع  دعم  خالل  من  عليه  والقضاء  الوباء 
الــصــحــي وتـــوفـــيـــر األدويــــــة والــمــســتــلــزمــات 
البحوث  وتمويل  ورعاية  الالزمة،  الوقائية 
ودعــــم الــمــراكــز الــعــلــمــيــة الــتــي تــســاهــم في 
حــــل كـــثـــيـــر مــــن الـــمـــشـــكـــالت إليــــجــــاد عـــالج 
لــهــذه  والـــتـــصـــدي  الـــفـــيـــروس  لـــهـــذا  لـــقـــاح  أو 
المجتمعية  المسؤولية  تشمل  كما  الجائحة. 
الـــمـــشـــاركـــة بـــالـــوقـــت والـــجـــهـــد عـــلـــى كــافــة 
ظروف  تحسين  أجل  من  الشركة  مستويات 
الــمــجــتــمــعــات الــتــي تــعــمــل فــيــهــا، إلـــى جــانــب 

والمسؤولية  الشفافية  لمبادئ  وفــًقــا  العمل 
وعـــدم االحــتــكــار، وإنــتــاج الــســلــع والــخــدمــات 

العالية.  الجودة  ذات  اآلمنة 
وتــتــزايــد الــحــاجــة الــمــلــحــة لــهــذه الــمــبــادئ 
فـــي أوقــــات األزمـــــات، والــســعــي إلـــى األخـــذ 
التي  األساسية  الركائز  إحدى  باعتبارها  بها 
واألزمات،  المخاطر  تلك  تجاوز  في  تساعد 
فــالــمــســؤولــيــة الــمــجــتــمــعــيــة لــقــطــاع األعــمــال 
هـــي جــهــد مــســتــدام يــهــدف إلـــى الــمــشــاركــة 
الشامل،  بمعناها  التنمية  في  أعمق  بصورة 
أن  يمكن  للمفهوم  جديدة  لرؤية  يؤصل  ما 
جــزًءا  تصبح  بحيث  األزمــة  بعد  لما  تستمر 
مـــن وعــــي وفـــهـــم جـــديـــديـــن يــمــكــن الــســيــر 

. عليهما
ســــواء طــالــت جــائــحــة كـــورونـــا أو  ـــراً  وأخـــي
دور  ســتــســّجــل  الــمــجــتــمــعــات  فــــإن  قـــصـــرت 
الصعبة  الــمــرحــلــة  هــذه  فــي  األعــمــال  قــطــاع 
ــا أو  مــن حــيــاة الــشــعــوب، ســـواء كـــان إيــجــابــًي
ضـــــرورة  األزمــــــة  كــشــفــت  أن  بـــعـــد  ســـلـــبـــًيـــا. 
تــكــاتــف كـــافـــة الــجــهــود وتــوحــيــد الــصــفــوف 

المخاطر. ومواجهة  الخسائر  من  للحّد  hashim@halsayed.com

بقلم: د.هاشـم السيدبقلم: د.هاشـم السيد
باحث اقتصادي

المسؤولية 
الُمجتمعية 

للشركات في ظل 
أزمة كورونا

ـــة  ـــّي ـــوم ـــك ـــح ال ـــــــزة  واألجـــــــه ــــــال  ــــــم األع قـــــطـــــاع  بــــيــــن  ـــــعـــــاون  ـــــت ال ضــــــــــرورة   
ــــدة جـــهـــود الـــــدولـــــة لـــُمـــكـــافـــحـــة الـــوبـــاء ــــســــان ـــر الــــبــــدائــــل وُم ـــي ـــوف  االبــــتــــكــــار وت

عواصم - وكاالت:

بينما يفتح االتحاد األوروبي حدوده 
الــدول  معظم  احــتــوت  أن  بعد  للسفر 
جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا، لـــن يــعــود 
من  الكثير  قريباً،  األمريكيون  السياح 
األمــر،  بــهــذا  سعيدة  ليست  الــشــركــات 
األمــريــكــيــيــن  أن الــســيــاح  وخـــصـــوصـــاً 
القطاعات  مــن  للعديد  جـــداً  مــهــمــون 

في  وخـــوف  فـــراغ  فهناك  السياحية، 
شـــــوارع رومـــــا الـــتـــي هـــي واحـــــدة من 
أجمل مدن أوروبا، ومن خالل فيديو 
مـــاورو  يــقــول   .ccn شبكة مــوقــع  بــثــه 
بيتزوتي صاحب مطعم شهير بروما: 
ضــرراً  سيسبب  األمــريــكــي  السائح  إن 
ضئيلة  تعتبر  والتي  أرباحه  في  كبيراً 
كبير،  بقلق  نشعر  وتابع:  بالفعل،  جداً 
نحن نعيش من هذه األرباح، وال أعرف 

ما إذا كانت هذه هي ُخطوة صحيحة 
أم خاطئة، لكني كنت أفضل أن تفتح 
الحدود ألننا في وضح حرج ليس في 
أيضاً  فرنسا  في  ولكن  فقط،  إيطاليا 
األكثر  الوجهات  من  كواحدة  تعد  التي 
شعبية للسياح األمريكيين في أوروبا. 
ووفقاً لهيئة السياحة في فرنسا، فقد 
المليون  ونصف  ماليين   ٤ حوالي  جاء 
 ٤ نحو  وأنــفــقــوا   ،٢٠١٨ عــام  أمــريــكــي 

معظمها  فرنسا  فــي  دوالر  مــلــيــارات 
مهمون  فــاألمــريــكــيــون  بـــاريـــس،  فـــي 
مليون   ٢٫٣ حوالي  لدينا  لباريس،  جــداً 
عام،  كل  المتحدة  الــواليــات  من  زائــر 
لقد  دوالر،  مــلــيــار   ٢ نــحــو  ويــنــفــقــون 
استبعدوا الواليات المتحدة من قائمة 
الــدول التي سيسمح االتحاد األوروبــي 
لــلــمــســافــريــن الــــقــــدوم مــنــهــا، وقــــّرر 

االستمرار في منعهم.

غياب األمريكيين يؤثر على السياحة األوروبّية 

برلين ـ د ب أ:

أعربت نقابة فيردي األلمانّية للعاملين 
إللغاء  ُمعارضتها  عن  الخدمات  قطاع  في 
االرتــــــداء اإلجـــبـــاري لــلــكــمــامــة فـــي أمــاكــن 
التسّوق. وفي تصريحات لصحيفة «فيلت» 

األلمانية الصادرة أمس، قالت 
مجلس  عــضــو  نوتسنبرجر،  شتيفاني 
التجارة،  بشؤون  المختص  فيردي  إدارة 

مـــوجـــودة  تـــــزال  ال  كـــورونـــا  جــائــحــة  إن 
إجراءات  نفس  على  اإلبقاء  فيجب  ولهذا 

الكمامة. ارتداء  ذلك  في  بما  الحماية 
وأضــــافــــت نـــوتـــســـنـــبـــرجـــر: وهــــــذا هــو 
الــســبــب فــي أن إلــغــاء االرتــــداء اإلجــبــاري 
ــــهــــّدد الـــعـــامـــلـــيـــن والـــعـــمـــالء  لــلــكــمــامــة يُ
عـــلـــى حــــد ســـــــواء، ولــــهــــذا فـــــإن اإلبــــقــــاء 
عــلــى االرتــــداء اإلجــبــاري لــلــكــمــامــة، أمــر 

وضروري.  منطقي 

بروكسل ـ د ب أ: 

خــيــارات  األوروبـــّيـــة  الــمــفــوضــيــة  تبحث 
للتخلص التدريجي من تراخيص الكربون 
المجانية في سوق الكربون لديها ومطالبة 
شــــركــــات الـــطـــيـــران بــــشــــراء الـــمـــزيـــد مــن 
الــمــزادات.  عبر  تحتاجها  التي  التراخيص 
ــــة بـــلـــومـــبـــرج لـــألنـــبـــاء أن  وذكــــــــرت وكــــال
السيناريوهات المختلفة لمستقبل الطيران 
ـــــي لــتــداول  داخـــل «نــظــام االتـــحـــاد األوروب
 ٢٨ حتى  للتعليقات  مفتوحة  االنبعاثات» 
أغسطس. وتريد رئيسة المفوضية أورزوال 

فـــون ديـــر اليـــن خــفــض عـــدد الــتــراخــيــص 
التي تحصل عليها شركات الطيران مجاناً 
الخضراء  الصفقة  استراتيجية  من  كجزء 
ـــــا لــلــوصــول إلـــى الــحــيــاد الــمــنــاخــي.  ألوروب
في  مــهــمــاً  دوراً  الــكــربــون  تسعير  ويــلــعــب 
فيما  األوروبــــــي  االتـــحـــاد  أهــــداف  تحقيق 
انخفض  فكلما  الــمــنــاخــي.  بالتغّير  يتعلق 
التخصيص المجاني - أو بمعنى آخر كلما 
زادت حصة المزادات - زاد عدد الُمشغلين 
الـــذيـــن يــضــعــون فـــي االعـــتـــبـــار الــتــداعــيــات 
من  الحّد  على  ويــركــزون  السلبّية  البيئّية 

انبعاثات غازات الدفيئة».

ألمانيا تُعارض إلغاء الكمامة بأماكن التسّوق

أوروبا تخّفض تراخيص شركات الطيران

ً بعد رصد إصابة ٢١ شخصاً بين ٢٢٥ راكبا

روما ـ د ب أ: 

أعـــلـــنـــت إيـــطـــالـــيـــا أمـــــس تــعــلــيــق جــمــيــع 
بنجالديش،  من  القادمة  الجوية  الرحالت 
حاالت  في  حاد  ارتفاع  تسجيل  بعد  وذلك 
الُمهاجرين  بين  كورونا  بفيروس  اإلصابة 

البنجال في روما.
سبيرانزا:  روبــرتــو  الصحة  وزيــر  وقــال 
من  كبير  عــدد  رصــد  بعد  جــاء  الــقــرار  إن 
إلى  وصلوا  راكباً   ٢٢٥ بين  اإلصابة  حاالت 
رومــــا قــادمــيــن مـــن دكــــا. وأفـــــاد مــفــوض 
الصحة في التسيو، وهي المنطقة التي تقع 
تم  أنه  منفصل  بشكل  رومــا،  العاصمة  بها 
إجمالي  من  شخصاً   ٢١ إصابة  من  التأّكد 
جميع  إن  مضيفاً  اآلن،  حــتــى  ــاً  راكــب  ٢٢٥
النتائج لم تظهر بعد. وقال المفوض أليسيو 
«قنبلة  كانت  القادمة  الطائرة  إن  داماتو: 

بقرار  مفعولها»  أبطلنا  حقيقية  فيروسية 
فحص جميع الركاب. وسوف يتم إخضاع 
جميع من حضروا من دكا، وبينهم هؤالء 
للعزل  سلبية،  نتائجهم  أن  تبين  الــذيــن 
هذه  مثل  إيطاليا  وتطبق  أسبوعين.  لمدة 
الــقــواعــد عــلــى جميع الــوافــديــن مــن خــارج 

منطقة شنجن األوروبية.
عــلــى  الـــحـــظـــر  إن  اســــبــــيــــرانــــزا:  وقـــــــال 
الـــرحـــالت الــجــويــة مــن بــنــجــالديــش ســوف 
الحكومة  إن  مضيفاً  أسبوع،  لمدة  يستمر 
وضع  على  نفسه  الــوقــت  فــي  تعمل  ســوف 
ــوافــديــن  قـــواعـــد أكــثــر صـــرامـــة لـــوصـــول ال
مــن خــــارج منطقة شــنــجــن. وفـــي رومـــا، 
طــلــبــت الــســلــطــات الــصــحــّيــة الــمــحــلــّيــة من 
عــادوا  الذين  البنجالديشية  الجالية  أفــراد 
الخضوع  يونيو  من  األّول  بعد  بالدهم  من 

للفحوص.

إيطاليا: تعليق الرحالت الجوية القادمة من بنجالديش

ماليزيا تُخّفض معدل الفائدة

سامسونج تتوقع ارتفاع أرباحها

بانكوك ـ د ب ا:

 أعلن البنك المركزي الماليزي خفض معّدل الفائدة بواقع 
٢٥ نقطة أساسّية ليصل إلى ٧٥ر١٪، وذلك في ظل التداعيات 
االقتصادّية لتفشي فيروس كورونا، وهو أقل من المعدل الذي 
تم إقراره خالل األزمة المالية العالمية فى ٢٠٠٨-٢٠٠٩. وقال 
البنك: إن النشاط االقتصادي انكمش بصورة كبيرة خالل الربع 
الحتواء  إقــرارهــا  تــّم  التي  اإلجـــراءات  بسبب  الــعــام،  من  الثاني 

الفيروس عالمياً ومحلياً. 

سول ـ د ب أ:

الجنوبّية  الــكــوريــة  إلكترونيكس  سامسونج  شركة  أعلنت 
أن  المحتمل  من  الثاني  الربع  في  التشغيلّية  أرباحها  أن  أمس 
الماضي.  العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪٢٣ بنسبة  ترتفع 
الــكــوري  التكنولوجيا  عــمــالق  توقعت  أربــاحــهــا،  مــؤشــر  وفــي 
الجنوبي أن تصل أرباح التشغيل إلى ١ر٨ تريليون وون (٨ر٦ 
أفــادت  حسبما  يــونــيــو،  إلــى  أبــريــل  مــن  للفترة  دوالر)  مليار 

وكالة يونهاب لألنباء. 

طوكيو ـ د ب أ:

اليابان  في  األســر  إنفاق  متوسط  انخفض 
بنسبة قياسّية بلغت ٢ر١٦٪ في مايو مقارنة 
بالشهر نفسه من العام السابق، وفقاً لتقرير 
النشاط  تقييد  وســط  أمـــس،  صــدر  حكومي 
االقــتــصــادي جـــراء جائحة فــيــروس كــورونــا. 
ويــأتــي االنــخــفــاض أكــثــر حـــّدة مــن متوسط 
أعقاب  وفي  ُمحللون،  توقعه  ٣ر١٢٪  بنسبة 

انخفاض بنسبة ١ر١١٪ في أبريل. وحتى قبل 
الجائحة، تلقى االقتصاد الياباني - ثالث أكبر 
اقتصاد في العالم - صفعة كبيرة من زيادة 
من   ٪١٠ إلــى  الحكومّية  االستهالك  ضريبة 
٨٪ في أول أكتوبر. وانخفض متوسط إنفاق 
االقتصاد  وانــزلــق  الـــزيـــادة.  تلك  منذ  األســـر 
إلى ركود، حيث تقلص بُمعّدل سنوي قدره 
بنسبة  انكماش  بعد  األّول،  الربع  في  ٢ر٢٪ 

٢ر٧٪ في الربع األخير من عام ٢٠١٩.

١٦٪ انخفاض إنفاق األسر في اليابان

لديها ٢٢ ألَف وظيفة زائدة على الحاجة

فرانكفورت ـ د ب أ :

 تــعــتــزُم شــركــة لــوفــتــهــانــزا 
األلمانّية للطيران، المتضّررة 
بـــقـــوة مـــن جــائــحــة كـــورونـــا، 
شـــطـــب وظــــائــــف فــــي قــطــاع 
القيادّية.  والمناصب  اإلدارة 
طيران  شــركــة  أكــبــُر  وأعلنت 
ألمانية أمس اعتزاَمها شطَب 
في  اإلدارة  في  وظيفة   ١٠٠٠
المساهمة.  لوفتهانزا  شركة 
أّن  لـــوفـــتـــهـــانـــزا  وأوضـــــحـــــت 
الـــمـــنـــتـــظـــر تـــخـــفـــيـــض عــــدد 
وظــائــف الــقــوى الــقــيــاديــة في 
حيث   ،٪٢٠ بــنــســبــة  الــشــركــة 
تعتزم تقليَص حجم مجالس 
التنفيذية  والــقــيــادة  اإلدارة 
بعد  لها  المملوكة  للشركات 
مــجــلــس  حـــجـــم  قـــلـــصـــت  أن 

الــمــســاهــمــة.  الـــشـــركـــة  إدارة 
خطوة  اتخذت  الشركة  كانت 
أعضاء  عــدد  بتخفيض  أولـــى 
لــوفــتــهــانــزا  إدارات  مــجــالــس 
إل  وشــركــة  للشحن،  كــارجــو 
لــلــتــمــويــن،  جـــــروب  جـــي  إس 
أفييشن  لــوفــتــهــانــزا  وشـــركـــة 

تــريــنــيــنــج لــلــتــدريــب، بــمــقــدار 
عــضــو واحـــد فــي كــل مجلس. 
أّن  لـــوفـــتـــهـــانـــزا  وأوضـــــحـــــت 
تأمينه  تم  المجموعة  تمويل 
مساهمي  موافقة  بعد  مبدئًيا 
اإلنقاذ  حزمة  على  لوفتهانزا 
حكومتَي  ووعــــود  الــحــكــومــي 

الــنــمــســا وســـويـــســـرا بــتــقــديــم 
دعـــــم، لــكــن الــــســــداد الــكــامــل 
الحكومية  والودائع  للقروض 

بما في ذلك فوائدها، 
على  إضــافــًيــا  عبئًا  سيمثل 
المقبلة  السنوات  في  الشركة 
التخفيَض  جعل  الـــذي  األمـــر 

ال  أمــــًرا  للتكاليف  الــمــســتــدام 
مفّر منه لهذا السبب .

هـــــذا، وكـــانـــت لــوفــتــهــانــزا، 
حسابًيا  لديها  أن  أعلنت  قــد 
٢٢ ألـــَف وظــيــفــة زائــــدة على 
الـــحـــاجـــة، وتـــســـعـــى الــشــركــة 
ـــمـــرار فـــي تــجــّنــب  ــــى االســـت إل
شـــطـــب الــــوظــــائــــف لـــظـــروف 
وتتفاوض  بالتشغيل.  تتعلق 
الراهن  الوقت  في  لوفتهانزا 
للعاملين  فــيــردي  نــقــابــة  مــع 
ونقابة  الــخــدمــات  قــطــاع  فــي 
الــــطــــيــــاريــــن كـــوكـــبـــيـــت عــلــى 
ـــســـاهـــمـــات الـــعـــامـــلـــيـــن فــي  ُم
إجراءات التقشف للتغّلب على 
الجائحة.  سّببته  الذي  الركود 
وكانت نقابة أوفو للُمضيفين 
الجوّيين قد توّصلت إلى اتفاق 

مع الشركة.

لوفتهانزا تشطب وظائف قيادّية وإدارّية
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