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زيادة انتعاش المحال والمجمعات التجارية 
باستئناف العمل في اإلجازة األسبوعية

الدوحة - [ :

 أكدت وزارة التجارة والصناعة 
ــتــعــمــيــم رقـــم  أنـــــه تـــقـــرر إلــــغــــاء ال
جــمــيــع  إيــــقــــاف  قـــــــرار  بــــشــــأن   ١٦
األنــشــطــة الــتــجــاريــة فـــي الــمــحــال 
والسبت  الجمعة  يومي  والمكاتب 
والــــســــمــــاح لـــألنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة 
لضوابط  إلحاقاً  أعماله  باستئناف 
من  الثانية  المرحلة  واشــتــراطــات 
الرفع التدريجي للقيود المفروضة 
على األنشطة التجارية في الدولة.

وأشــــــــــارت فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
أمس  تويتر  على  الرسمي  حسابها 
إلـــى ضــــرورة الــتــقــيــد بـــاإلجـــراءات 
التي  الوقائية  والتدابير  االحترازية 
ــهــا وزارتــــــا الــصــحــة الــعــامــة  حــددت
والتنمية اإلدارية والعمل والشؤون 

االجتماعية.  
نسبًيا  انــتــعــاًشــا  خـــبـــراء  ويــتــوقــع 
تعميم  بــعــد  الــتــجــاريــة  لــألنــشــطــة 
بتمديد  والصناعة   التجارة  وزارة 
الــــعــــمــــل خـــــــالل يــــومــــي الــجــمــعــه 

والسبت.  

 وفي سياق متصل أكدت وزارة 
االنخفاض  أن  والصناعة  التجارة 
الــمــلــحــوظ فـــي الـــرقـــم الــقــيــاســي 
 (CPI) المستهلك  أســعــار  لمؤشر 
للعام  الكريم  رمضان  شهر  خالل 
المستهلك  أســعــار  تــراجــع  و   ٢٠٢٠
أســـعـــار  ســيــمــا  وال  عـــامـــة  بــصــفــة 
الـــمـــواد الــغــذائــيــة والـــمـــشـــروبـــات،
ومــبــادرات  جهود  فاعلية  يترجم 
الــــــــــوزارة الــــهــــادفــــة إلـــــى الــتــحــكــم 
فــي األســـعـــار بــمــا يــدعــم الــقــدرات 
والمقيمين  للمواطنين  الشرائية 

وتــخــفــيــف أعــبــائــهــم الــمــاديــة عبر 
الحد من االرتفاعات غير الُمبررة 
لمختلف السلع وخاصة منها السلع 

االستهالكية واألساسية.
أســــعــــار  مـــــؤشـــــر  أن  وقــــــالــــــت 
بشكل  عــكــس   (CPI) الــمــســتــهــلــك 
على  طــرأت  التي  التغيرات  واضــح 
أســـعـــار الــســلــع االســتــهــالكــيــة الــتــي 
من  انطالقاً  شهدت َمْنًحى تنازلياً 
شــهــر مــــارس مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
شــهــر  خـــــالل  تـــراجـــعـــاً  وازدادت 

رمضان الماضي. 

المستهلك  أسعار  مؤشر  وشمل 
مــجــمــوعــة  عـــشـــرة  إثـــنـــتـــا   (CPI)
رئــيــســيــة مـــن ضــمــنــهــا مــجــمــوعــة 
تعتبر  الــتــي  والــمــشــروبــات  الـــغـــذاء 
مـــن أهــــم الــمــجــمــوعــات فـــي هــذا 
من   ٪١٣٫٤٥ تشكل  حيث  التقرير 
وتتضمن  العائلي  اإلنفاق  إجمالي 
ضمن  تدخل  متنوعة  غذائية  سلع 
السلع الرمضانية وتشكل ١٣٪ من 
إجــمــالــي الــســلــة وذلــــك بــنــحــو ٥٥٧ 

منتًجا. 
أسعار  أن  إلــى  التقرير  وأشــار    

تراجعت  األساسية  الغذائية  المواد 
بــشــكــل أوضـــــح خــــالل شــهــر مــايــو 
الشهر  أيــام  معظم  بكون  الماضي 
الشهر؛  هــذا  مــع  تــزامــنــت  الفضيل 
حــيــث انــخــفــض الـــرقـــم الــقــيــاســي 
لمجموعة اللحوم من ١٠٥٫٦٥ في 
شهر مـــارس  إلــى حــوالــي ١٠١٫٩٧ 
الرقم  تراجع  بينما  مايو  شهر  في 
الـــقـــيـــاســـي لــمــجــمــوعــة األســـمـــاك 
٨٥٫٨٩ مــن  البحرية  والــمــأكــوالت 
 ٧٥٫٧٦ إلى   ٢٠٢٠ مارس  شهر  في 

٣٢في شهر مايو .

8 صفحات

في مجال الحبوب والبذور الزيتية العضوية

حصاد  تنجز صفقة استحواذ 
بأكبر شركة عالمية

آفاق جديدة لتعزيز التعاون
بين قطر واليابان

الدوحة - [: 

من  االنــتــهــاء  عــن  حــصــاد  شــركــة  أعلنت 
 ٪٢٥ حصة  على  االستحواذ  عملية  اكتمال 
من شركة «سن رايز فودز إنترناشيونال» 
عقب  ــــك  وذل ــنــجــاح،  ب الكندية-التركية 
اســتــيــفــاء الــطــرفــيــن جــمــيــع الــمــتــطــلــبــات 
بموجب  عــلــيــهــا  الــمــنــصــوص  واإلجـــــــراءات 
المهندس  وقـــال   األســهــم.  شـــراء  اتــفــاقــيــة 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  السادة،  محمد 
حـــصـــاد  أن هــــذه الــصــفــقــة تــتــمــاشــى مع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــشــــركــــة االســـتـــثـــمـــاريـــة، 
الغذائي  األمن  تحقيق  في  كذلك  وتساهم 

قطر. لدولة 
المنتجات  على  الطلب  أن  إلــى   وأشـــار 

تزايد  فــي  العالمية  األســـواق  فــي  العضوية 
ستستفيد  حصاد  شركة  أن  وأكد  مستمر، 
بــشــكــل مــلــحــوظ عــلــى الــصــعــيــد الــتــجــاري 
خالل  االستثمار  هــذا  مــن  واالستراتيجي 

القادمة.  األعوام 
وتــــــعــــــد شــــــركــــــة ”ســـــــــن رايـــــــــــز فـــــــودز 
إنترناشيونال» أكبر شركة للحبوب والبذور 
مملوكة  وهي  العالم،  في  العضوية  الزيتية 
لشركة ترياكي أجرو التركية، ويقع المقر 

الرئيسي للشركة في كندا.

الدوحة -[:

أكــــد الـــدكـــتـــور ر. ســـيـــتـــارامـــان الــرئــيــس 
الثنائية  العالقات  الــدوحــة  لبنك  التنفيذي 
ــــة قــطــر هي  بــيــن قــطــر والـــيـــابـــان أن دول
مشيًرا  لــلــيــابــان،  األول  الــتــجــاري  الــشــريــك 
البلدين  بين  الثنائية  التجارة  حجم  أن  إلى 
تجاوز ١٤ مليار دوالر خالل العام الجاري 
جــزًءا  يشكل  المسال  الطبيعي  الغاز  منوًها 
رئيسًيا من هذه التجارة وسلط الضوء على 
مختلف  في  المتاحة  االستثمارية  الفرص 

الــقــطــاعــات فـــى الــبــلــديــن مــشــيــًرا إلــــى أن 
في  استثمارية  فرًصا  تجد  أن  يمكن  قطر 
التحتية  البنية  ومشاريع  اليابانية  األســهــم 
للمستثمرين  يمكن  بينما  التجزئة.  وقطاع 
اليابانيين االستفادة من النمو الذي تشهده 
قطر من خالل االستثمار في سوق األسهم 
القطري من خالل صندوق مؤشر بورصة 
التابع   (QETF) المتداولة  للصناديق  قطر 
لــبــنــك الــــدوحــــة وتـــمـــويـــل مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة 

التحتية الضخمة في قطر.

التخطيط واإلحصاء:

الدوحة - [: 

أظــــهــــر تـــقـــريـــر جــــهــــاز الــتــخــطــيــط 
تراخيص  عــدد  إجمالي  أن  واإلحــصــاء 
بالدولة  البلديات  عــن  الــصــادرة  البناء 
خـــالل شــهــر يــونــيــو الــمــاضــي بــلــغ ٥٧٢ 
السكنية  الــمــبــانــي  شــامــلــة  تــرخــيــصــاً، 
 ٪١١١ سجلت  أنها  مايعني  والتجارية 
ــالــرخــص  ارتــــفــــاًعــــا عـــنـــد مــقــارنــتــهــا ب
الصادرة في شهر مايو الماضي وأشار 
ارتفعت  البناء  رخــص  أن  إلــى  التقرير 
في بلدية الريان بنسبة ١٩٣٪، الشمال 
 ،٪١٣٣ الظعاين   ،٪١٤٥ الوكرة   ،٪١٦٠

الشيحانية   ،٪٥٧ الخور   ،٪٨٠ الدوحة 
الريان  بلدية  أن  التقرير  وقــال    ٪٢٠
حيث  مــن  البلديات  مقدمة  فــي  تــأتــي 
قامت  إذ  الــصــادرة  البناء  رخــص  عــدد 
 ٪٢٩ نسبته  ما  أي  رخصة  بإصدار١٦٧ 
مــن إجــمــالــي الــرخــص الـــصـــادرة، في 
المرتبة  في  الوكرة  بلدية  جــاءت  حين 
الثانية بعدد ١٢٥ رخصة أي ٢٢٪، تليها 
بــلــديــة الــظــعــايــن حــيــث أصـــــدرت ١٠٠ 
رخصة أي ١٧٪ ومن ثم بلدية الدوحة 
عدد  وبــلــغ   .٪١٧ أي  رخــصــة   ٩٧ بــعــدد 
رخصة البناء في أم صالل ٣٠ رخصة 

٥٪، الخور ٢٢ رخصة ٤٪ .

١١١٪ ارتـفـاعـًا فـي تـراخيـص البـنــاء

الـــغـــذائـــيـــة ـــــــواد  ـــــــم وال ــــع  ــــســــل ال أســــــعــــــار  تــــــراجــــــع  الــــــتــــــجــــــارة:  وزارة 

حصدت جائزة وود ماكنزي لالستكشاف

الدوحة- [: 

حصلت قطر للبترول على جائزة أفضل شركة للعام ٢٠٢٠ في 
مجال االستكشاف ضمن جوائز شركة وود ماكنزي لالستكشاف 
التنقيب  في  المتنامي  العالمي  بحضورها  اعترافاً   ،٢٠٢٠ للعام 
شركة  أول  للبترول  قطر  اإلنجازأصبحت  وبهذا  واالستكشاف. 
عالمية  شركات  مع  منافسة  بعد  الجائزة  بهذه  تفوز  وطنية  نفط 

كــبــيــرة مــثــل إيـــنـــي، بي 
بي(BP) ، توتال، إكسون 
مـــــوبـــــيـــــل، بــــــي تــــــي تــي 
لــالســتــكــشــاف واإلنـــتـــاج، 

وبيتروناس. 
و قالت وود ماكنزي 
أن قطر للبترول تجسد 
الــمــســتــقــبــل مــــن حــيــث 
األثــــر الــكــبــيــر لــشــركــات 
الـــنـــفـــط الـــوطـــنـــيـــة عــلــى 
أعــــمــــال االســـتـــكـــشـــاف، 
ـــقـــوم بــتــوســيــع رقــعــة  وت

أعمالها المتميزة في العديد من أكثر األحواض أهمية في العالم 
بالشراكة مع بعض أفضل المشّغلين من كبريات الشركات العالمية 

في هذا المجال.
وأعرب سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة 
لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول 
المرموقة  الجائزة  هذه  على  للبترول  قطر  بحصول  سعادته  عن 
وطنية  وغاز  نفط  شركة  كأول  والتنقيب  االستكشاف  مجال  في 

تفوز بها.

قطر للبترول أفضل
شركة لعام ٢٠٢٠

١٫٩ مليار ريال  
تداول العقارات

الدوحة ـ [: 

بــلــغ حــجــم تـــــداول الـــعـــقـــارات في 
إدارة  لــــدى  الــمــســجــلــة  الــبــيــع  عـــقـــود 
التسجيل العقاري بوزارة العدل خالل 
الفترة من٢٨ يونيو ٢٠٢٠ إلى٢ يوليو 
و٣١٣  مليون  و٨٩٣  ملياًرا  الجاري، 
ألــًفــا و ٢٧٠ ريـــاًال قــطــريًــا. وذكــرت 
الـــنـــشـــرة األســبــوعــيــة الــــصــــادرة عن 
اإلدارة أن قائمة العقارات المتداولة 
بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن 
سكنية  وأبـــراًجـــا  سكنية  وعـــمـــارات 
ومبانَي متعددة االستخدام ومجمع 
في  البيع  عمليات  .وتــركــزت  سكني 
والريان  والــدوحــة  الظعاين  بلديات 
والشمال وأم صالل والوكرة والخور 

والذخيرة، والشيحانية.

الدوحة -[:

 قــالــت شــركــة نــاقــالت، 
التشغيل  عملية  تولت  أنها 
لسفينة  الــكــامــلــة  الــفــنــيــة 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال 
بــــــوســــــمــــــرة مـــــــن طـــــــراز 
كـــيـــومـــاكـــس، مــــن شــركــة 
«شل إنترناشونال للتجارة 
والشحن المحدودة» شل، 
المرحلة  وذلــك فــي إطــار 
الـــثـــانـــيـــة مــــن خـــطـــة نــقــل 
والتشغيلية  الفنية  اإلدارة 
لـــلـــســـفـــن، لـــتـــتـــم إدارتــــهــــا 

داخلياً.

ــــــــغ الـــــــطـــــــاقـــــــة  ــــــــل ــــــــب وت
بو  للسفينة  االســتــيــعــابــيــة 
مــتــر   ٢٦٦,٠٠٠ ســــمــــرة 
مـــكـــعـــب، وهـــــي مــمــلــوكــة 
بــالــكــامــل لــشــركــة نــاقــالت 
ــــأجــــرة مــــــن قــبــل  ومــــســــت
شــركــة قــطــر لــلــغــاز. وتــم 

بناء السفينة طرف شركة 
ســـامـــســـونـــج لــلــصــنــاعــات 
 ،٢٠٠٨ عــــــــام  الـــثـــقـــيـــلـــة 
ودخلت الخدمة منذ ذلك 

التاريخ.
السفينة  سمرة  بو  وتعد 
إدارة  تنتقل  الــتــي  الــثــالــثــة 

ـــيـــاتـــهـــا الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة  عـــمـــل
والــــفــــنــــيــــة مـــــن شـــــل إلــــى 
ـــــــك ضــمــن  ـــــاقـــــالت، وذل ن
الــــمــــرحــــلــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
الفنية  اإلدارة  نقل  عملية 
والتشغيلية للسفن من شل 

إلى ناقالت.  

ناقالت تدير سفينة  بو سمرة
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https://bit.ly/2W00N80


٢٢
الخميس ١٨ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٩ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٤٢)

الدوحة - [:

جــائــزة  عــلــى  لــلــبــتــرول  قــطــر  حصلت   

«أفـــــضـــــل شـــــركـــــة لــــلــــعــــام فـــــي مـــجـــال 

 New Venturer of the) «االستكشاف

Year) ضمن جوائز شركة وود ماكنزي 

اعتراًفا  وذلك   ،٢٠٢٠ للعام  لالستكشاف 

بـــحـــضـــورهـــا الـــعـــالـــمـــي الـــمـــتـــنـــامـــي فــي 

بالذكر  جــديــر  واالســتــكــشــاف.  التنقيب 

تفوز  التي  الثالثة  هي  للبترول  قطر  أن 

بــهــذه الــجــائــزة الــمــرمــوقــة بــعــد شركتي 

إكسون موبيل (٢٠١٨) وتوتال (٢٠١٩).

 وفــــي إعــالنــهــا عـــن الـــجـــائـــزة، قــالــت 

تجّسد  لــلــبــتــرول  مــاكــنــزي: «قــطــر  وود 

المستقبل من حيث األثر الكبير لشركات 

االستكشاف،  أعمال  على  الوطنية  النفط 

المتميزة  أعمالها  رقعة  بتوسيع  وتقوم 

فــي الــعــديــد مــن أكــثــر األحــــواض أهمية 

فــي الــعــالــم بــالــشــراكــة مــع بــعــض أفضل 
الـــمـــشـــّغـــلـــيـــن مــــن كــــبــــريــــات الـــشـــركـــات 
حققت  وقــد  المجال.  هــذا  فــي  العالمية 
في  نجاحات  بالفعل  االستراتيجية  هذه 

وغيانا». وقبرص،  إفريقيا،  جنوب 
 وبــهــذا أصــبــحــت قــطــر لــلــبــتــرول أول 
الجائزة  بهذه  تفوز  وطنية  نفط  شركة 
عالمية  شركات  مع  منافسة  بعد  وذلــك 
توتال،   ،  (BP)بــي بي  إيني،  مثل  كبيرة 
لالستكشاف  تــي  تــي  بــي  موبيل،  إكــســون 

واإلنتاج(PTTEP) ، وبيتروناس.
المناسبة،  بهذه  تعليقه  معرض  وفي   
شريده  بــن  سعد  المهندس  ســعــادة  قــال 
الطاقة،  لــشــؤون  الــدولــة  وزيــر  الكعبي، 
الــعــضــو الــمــنــتــدب والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
نحصل  أن  «يــســعــدنــا  لــلــبــتــرول:  لــقــطــر 
مجال  في  المرموقة  الجائزة  هذه  على 
االســـتـــكـــشـــاف والــتــنــقــيــب كـــــأول شــركــة 

بهذه  وأود  بها.  تفوز  وطنية  وغاز  نفط 

والتقدير  الشكر  بكل  أتقدم  أن  المناسبة 

للبترول  قطر  موظفى  زمالئي  لجميع 

ــــوب كـــفـــريـــق واحــــد ــــدئ عـــلـــى عــمــلــهــم ال

للوصول إلى أعلى المراتب».

 وأضــــــاف ســــعــــادة الــــوزيــــر الــكــعــبــي: 

مهمة  شـــهـــادة  الـــجـــائـــزة  هــــذه  «تــشــّكــل 

مــــن مـــجـــمـــوعـــة نـــظـــرائـــنـــا فــــي صــنــاعــة 

قطر  بمحفظة  كبيًرا  واعتراًفا  الطاقة، 
االستكشاف  مجال  في  العالمية  للبترول 
لنصبح  برؤيتنا  تستنير  والتي  والتنقيب، 
واحــــــــدة مــــن أفــــضــــل شــــركــــات الــنــفــط 
في  عميقة  بجذور  العالم،  في  الوطنية 
قطر وحضور عالمي متمّيز».  وأضاف: 
والتقدير  الشكر  بكل  أتــقــدم  أن  «وأود 
عملهم  على  للبترول  قطر  في  لزمالئي 
الدئوب كفريق واحد  للوصول إلى أعلى 

المراتب».
 وتــســتــنــد الــجــائــزة إلـــى مــســح ســنــوي 
من   ٢٥٠ يــشــمــل  االســتــكــشــاف  ألعـــمـــال 
وتحليًال  الــصــنــاعــة،  وخــبــراء  قـــادة  كــبــار 
على  واالســتــحــواذ  الــتــرخــيــص  لصفقات 
مدار العام. وبهذا االعتراف من شركات 
الطاقة، تلقي الجائزة الضوء على تنامي 
المستوى  عالمية  للبترول  قطر  محفظة 
والتي  واالستكشاف  التنقيب  مجال  في 

شــهــادة  تعتبر  كــمــا  بــتــطــويــرهــا.  تستمر 
مــهــمــة عـــلـــى الـــتـــوّســـع الـــعـــالـــمـــي لــقــطــر 
على  المتعّززة  مكانتها  وعلى  للبترول 
خــريــطــة الــطــاقــة الــعــالــمــيــة، تــمــاشــًيــا مع 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــراســخــة لــالســتــكــشــاف 

والتنقيب.
هــاًمــا  مـــصـــدًرا  مــاكــنــزي  وود  تعتبر   
المستوى  عالية  للمعلومات  به  وموثوًقا 
العالم.  في  الطبيعية  الــمــوارد  قطاع  في 
وقـــــد اســـتـــخـــدمـــت إرثــــهــــا الـــطـــويـــل فــي 
هـــذا الــمــجــال فــي تــأســيــس أعــمــال بحث 
اكتسبت  أن  وبــعــد  عالمية.  واســتــشــارات 
والغاز،  النفط  مجال  في  عميقة  خبرة 
مـــجـــاالت  مــــن  مـــاكـــنـــزي  وود  وّســــعــــت 
لجميع  تفصيلية  رؤية  لتقديم  اهتمامها 
الــقــطــاعــات الــمــتــرابــطــة مـــن صــنــاعــات 
الـــطـــاقـــة، والـــكـــيـــمـــاويـــات، والـــمـــعـــادن، 

العالم.  حول  والتعدين 

 قطر للبترول تفوز بجائزة أفضل شركة للعام ٢٠٢٠ 
أول شركة نفط وغاز وطنية تفوز بجائزة وود ماكنزي لالستكشاف المرموقة

ـــــة ـــــي ـــــم ـــــال ـــــع ـــــــرول ال ـــــــت ـــــــب ـــــــل ـــــــطـــــــر ل ـــــظـــــة ق ـــــحـــــف ـــــم ــــــــــادة مــــــهــــــمــــــة ل ــــــــــه ـــــــي: ش ـــــــكـــــــعـــــــب ال

الدوحة - [:

إدارة  «نـــــاقـــــالت»  تـــولـــت   
وعــمــلــيــات الــتــشــغــيــل الــفــنــيــة 
الكاملة لسفينة الغاز الطبيعي 
المسال «بوسمرة» من طراز 
«كيوماكس» من شركة «شل 
إنترناشونال للتجارة والشحن 
الـــمـــحـــدودة» (شــــل)، اعــتــبــاًرا 
وذلـــك    ٢٠٢٠ يــولــيــو   ٨ مـــن 
الثانية  الــمــرحــلــة  مــن  كــجــزء 
اإلدارة  نــقــل  عــمــلــيــة  لــخــطــة 
الفنية والتشغيلية للسفن ليتم 

إدارتها داخلًيا.
ذات  ســمــرة»  سفينة «بــو   
 ٢٦٦,٠٠٠ اســتــيــعــابــيــة  قــــدرة 
مــــــتــــــر مـــــكـــــعـــــب مــــمــــلــــوكــــة 

«نــاقــالت»  قبل  مــن  بالكامل 
ومــســتــأجــرة مــن قــبــل شركة 
«قطر للغاز». تم بناء السفينة 
سامسونج  شــركــة  خــالل  مــن 
للصناعات الثقيلة  في ٢٠٠٨، 
ذلك  منذ  الخدمة  فــي  وهــي 

الحين.
 تعتبر «بو سمرة» السفينة 
الثانية  المرحلة  مــن  الثالثة 
اإلدارة  نــقــل  عــمــلــيــة  ضــمــن 
للسفن  والــتــشــغــيــلــيــة  الــفــنــيــة 
مـــن شـــركـــة شـــل إلــــى شــركــة 
ـــشـــحـــن قــطــر  ـــل «نـــــــاقـــــــالت ل
ليصل  العام»  هذا  المحدودة 
المدارة  السفن  عــدد  إجمالي 
ــا مـــن قــبــل «نـــاقـــالت»  ــًي داخــل
من  تتكون  سفينة،    ٢٢ إلــى 

الــطــبــيــعــي  ــلــغــاز  ل ســفــيــنــة   ١٨
المسال و٤ سفن لغاز البترول 

المسال. 
قد  ناقالت  شركة  وكانت   

أعلنت في منتصف شهر مايو 
السابق. 

عن إطالق المرحلة الثانية 
مــــن تــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــيـــة تــســّلــم 

والــتــشــغــيــلــيــة  الــفــنــيــة  اإلدارة 
ألســطــولــهــا مـــن شـــركـــة شل 
إنترناشونال للتجارة والشحن 
ــــــمــــــحــــــدودة، شـــــــل، حــيــث  ال

باشرت باستالم إدارة سفينة 
الطبيعي  الــغــاز  لنقل  الــمــايــدة 
ماكس  كيو  طراز  من  المسال 
ضمن  األولـــى  السفينة  وهــي 

اتفاقية  من  الثانية  المرحلة 
النقل التدريجي إلدارة السفن 

بين الشركتين.
تفوقها  نــاقــالت  وواصــلــت   
سفن  إدارة  فـــي  الــتــشــغــيــلــي 
الــمــســال  الطبيعي  ــغــاز  ال نــقــل 
وغـــاز الــبــتــرول الــمــســال دون 
عــلــى  ألعـــمـــالـــهـــا  تــعــطــيــل  أي 
الرغم من الظروف الصحية 
العالمية الحالية، ما يدل على 
التشغيلية  بالكفاءة  التزامها 
لــــتــــوفــــيــــر خــــــدمــــــات الـــنـــقـــل 
وموثوق  آمــن  بشكل  البحري 
إن  الُمحّددة.  المواعيد  ووفق 
الــتــوســع فــي أنــشــطــة الــشــركــة 
في  الــســفــن  بــــإدارة  المتعلقة 
قصيرة  زمنية  فترة  غضون 

ــســاهــم فــي نــمــو نــاقــالت  لــم يُ
وحــســب بـــل إنـــه مــؤشــر على 
الــــتــــزام الـــشـــركـــة بــــأن تــكــون 
شركة عالمية رائدة وُمتميزة 
ـــطـــاقـــة  فــــــي مـــــجـــــال نــــقــــل ال
البحرية  الــخــدمــات  وتــوفــيــر 
«نــاقــالت»  نــجــاح  المختلفة. 
الثانية  المرحلة  في  البدء  في 
اإلدارة  نــــقــــل  عـــمـــلـــيـــة  مـــــن 
في  سُيساهم  للسفن  الفنية 
تــحــقــيــق طـــمـــوحـــات الــشــركــة 
فــي الــُمــســاهــمــة لــوضــع أســس 
راســـــخـــــة لـــصـــنـــاعـــة بــحــريــة 
مــتــكــامــلــة فــــي دولـــــــة قــطــر 
ــــــة  بــــمــــا يــــتــــمــــاشــــى مــــــع رؤي
للنمو   ٢٠٣٠ الــوطــنــيــة  قــطــر 

االقتصادي. 

 ناقالت تتولى إدارة سفينة الغاز المسال «بو سمرة» 

 سعد بن شريده الكعبي

الدوحة - [: 

 بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء 

الـــصـــادرة عـــن الــبــلــديــات بــالــدولــة 

خــــالل شــهــر يــونــيــو الــمــاضــي ٥٧٢ 

السكنية  المباني  شاملة  ترخيًصا، 

والتجارية.  

جهاز  عن  صــادر  تقرير  وأظهر 

التخطيط واإلحصاء أمس أن بلدية 

البلديات  ُمقدمة  في  تأتي  الــريــان 

مـــــن حـــيـــث عــــــدد رخــــــص الـــبـــنـــاء 

بــــإصــــدار١٦٧  قــامــت  إذ  الــــصــــادرة 

من   ٪٢٩ نــســبــتــه  مـــا  أي  رخـــصـــة، 

إجــمــالــي الـــرخـــص الــــصــــادرة، في 

حــيــن جـــــاءت بــلــديــة الــــوكــــرة في 

رخصة   ١٢٥ بعدد  الثانية  المرتبة 

أي ٢٢٪، تليها بلدية الظعاين حيث 

أصدرت ١٠٠ رخصة أي ١٧٪ ومن 

ثم بلدية الدوحة بعدد ٩٧ رخصة 

أي ١٧٪. وبلغ عدد رخص البناء في 

أم صالل ٣٠ رخصة ٥٪، الخور ٢٢ 

رخصة   ١٨ الشيحانية   ،٪٤ رخصة 

٣٪، وأخيًرا الشمال ١٣ رخصة ٢٪. 

التخطيط  جهاز  بيانات  وتشير   

إلــــى أن عــــدد تـــراخـــيـــص الــمــبــانــي 

سكنية)  وغــيــر  (سكنية  الــجــديــدة 

رخــصــة   ٢٨٢ تــمــثــل   ٪٤٩ شــّكــلــت 
الصادرة  البناء  رخص  إجمالي  من 
حين  في   ،٢٠٢٠ يونيو  شهر  خالل 
شــّكــلــت تــراخــيــص بــنــاء اإلضــافــات 
وأخــيــًرا  رخــصــة،   ٢٧١ تمثل   ٪٤٧
تراخيص التحويط بنسبة ٣٪ تمثل 

١٩ رخصة. 

المباني السكنية الجديدة 

وبتحليل  أنــه  البيانات  أظــهــرت   
السكنية  الــمــبــانــي  رخـــص  بــيــانــات 
الـــجـــديـــدة فــقــد تـــصـــدرت رخــص 
الــفــلــل الــقــائــمــة حــيــث شــّكــلــت ٦٨٪ 
إجــمــالــي  مـــن  رخـــصـــة   ١٥٤ بــنــحــو 
الجديدة،  السكنية  المباني  رخــص 
تليها فئة مساكن قروض اإلسكان 
ثم  رخــصــة،  بــنــحــو٤٣   ٪١٩ بنسبة 
الــســكــنــيــة  الــشــقــق  ذات  ـــعـــمـــارات  ال

بنسبة ١٠٪ بنحو ٢٢ رخصة.
 مــن نــاحــيــة أخــــرى نــالحــظ أن 
مقدمة  في  تأتي  التجارية  المباني 
السكنية  غــيــر  الــمــبــانــي  تــراخــيــص 
الجديدة بنسبة ٦٣٪ أي ٣٥ رخصة، 
بنسبة  الــحــكــومــيــة  الــمــبــانــي  تــلــيــهــا 
المباني  ثــم  رخــــص،   ١٠ أي   ٪١٨
الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 

١٦٪ أي ٩ رخص. 

ارتفاع واضح
البيانات إلى أنه وعند   وأشارت 

مــقــارنــة عــــدد الـــرخـــص الـــصـــادرة 

خالل يونيو ٢٠٢٠ مع عدد الرخص 

الـــــصـــــادرة خـــــالل الـــشـــهـــر الــســابــق 

قدره  عاًما  ارتفاًعا  هناك  أن  نجد 

في  البناء  رخــص  فارتفعت   ٪١١١

بلدية الريان بنسبة ١٩٣٪، الشمال 

الظعاين   ،  ٪١٤٥ الــوكــرة   ،٪١٦٠

 ،٪٥٧ الخور   ،٪٨٠ الدوحة   ،٪١٣٣

كان  المقابل  في   ،  ٪٢٠ الشيحانية 

هناك انخفاض واضح في بلدية أم 

صالل ٦٪.
شهادات إتمام المباني  

اإلحصاء،  جهاز  تقرير  بحسب   

البناء  إتــمــام  شــهــادات  إجمالي  بلغ 

 ،٢٠٢٠ ـــيـــو  يـــون شـــهـــر  الــــــصــــــادرة 

بـــنـــاء،  إتــــمــــام  شــــهــــادة   ٣٢٠ نـــحـــو 

مقدمة  في  الريان  بلدية  وجــاءت 

شهادات  عــدد  حيث  من  البلديات 

ـــصـــادرة إذ قــامــت  إتـــمـــام الــبــنــاء ال

نسبته  مــا  أي  شــهــادة   ٩٠ بــإصــدار 

إتمام  شــهــادات  إجمالي  مــن   ٪٢٨

الــبــنــاء الــصــادرة، فــي حين جــاءت 

الثانية  المرتبة  فــي  الــوكــرة  بلدية 
تليها   ،٪٢٤ أي  شــهــادة   ٧٨ بــعــدد 
 ٥٨ أصــدرت  حيث  الظعاين  بلدية 
بلدية  ثــم  ومـــن   ٪١٨ أي  شــهــادة 
 .٪١٦ أي  شهادة   ٥٢ بعدد  الدوحة 
وبــلــغ عـــدد شـــهـــادات إتــمــام الــبــنــاء 
شهادة   ١٧ صالل  أم  في  الصادرة 
 ،٪٣ شــهــادات   ٩ الشيحانية   ،  ٪٥
الخور والشمال ٨ شهادات ٣٪ لكل 

منهما.
 أمـــا مــن حــيــث نـــوع الــشــهــادات 
إلى  تشير  البيانات  فــإن  الــصــادرة 
المباني  إتــمــام  شـــهـــادات  عـــدد  أن 
سكنية)  وغــيــر  (سكنية  الــجــديــدة 
شــهــادة)   ٢٣٣ بــنــجــو   ٪٧٣ شــّكــلــت 
مـــــن إجــــمــــالــــي شــــــهــــــادات إتـــمـــام 
يونيو  شهر  خــالل  الــصــادرة  البناء 
شهادات  شّكلت  حين  فــي   ،٢٠٢٠
بنحو   ٪٢٧ اإلضــافــات  بــنــاء  إتــمــام 
٨٧ شــــهــــادة.   وبــتــحــلــيــل بــيــانــات 
السكنية  الــمــبــانــي  إتــمــام  شــهــادات 
الــجــديــدة فــقــد تــصــّدرت شــهــادات 
الــفــلــل الــقــائــمــة حــيــث شــّكــلــت ٥٦٪ 
بـــنـــحـــو١٠٩ شـــهـــادة مـــن إجــمــالــي 
السكنية  الــمــبــانــي  إتــمــام  شــهــادات 
ــــدة، تــلــيــهــا فـــئـــة مــســاكــن  ــــجــــدي ال

 ٪٣٦ ــنــســبــة  ب اإلســـــكـــــان  قــــــروض 
بنحو٧١ شهادة، ثم العمارات ذات 
السكنية  والمباني  السكنية  الشقق 
األخرى بنسبة ٧٪ بنحو١٣ شهادة.

المباني التجارية

 ومــــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى جــــاءت 
الـــمـــبـــانـــي الـــتـــجـــاريـــة فــــي مــقــدمــة 
شهادات إتمام المباني غير السكنية 
بــنــحــو٢٢   ٪٥٩ بــنــســبــة  الـــجـــديـــدة 
الحكومية  المباني  تليها  شــهــادة، 
ـــانـــي الـــصـــنـــاعـــيـــة كــــالــــورش  ـــمـــب وال
 ٥ بــنــحــو   ٪١٤ بــنــســبــة  والـــمـــصـــانـــع 
المباني  ثــم  منهما،  لكل  شــهــادات 
 ٪١١ بنسبة  األخــرى  السكنية  غير 

بنحو٤ شهادات.
عند  أنــه  إلــى  البيانات  وأشـــارت   
مــقــارنــة عـــدد الــشــهــادات الــصــادرة 
عــــدد  مــــــع   ٢٠٢٠ يــــونــــيــــو  خـــــــالل 
الــشــهــادات الـــصـــادرة خـــالل الشهر 
الـــســـابـــق نــجــد أن هـــنـــاك ارتـــفـــاًعـــا 
لــوحــظ  وقــــد   ٪١٠٣ قـــــدره  عـــاًمـــا 
ـــفـــاع بـــوضـــوح فـــي جميع  هـــذا االرت
الظعاين   ،٪٧٠٠ الشمال  البلديات: 
الـــدوحـــة   ،٪١٢٩ الـــوكـــرة   ،٪١٩٠
صــالل  أم   ،٪١٠٠ الـــخـــور   ،٪١٠٨
٨٩٪، الريان ٥٥٪، الشيحانية ٢٩٪. 

إصــدار ٥٧٢ رخـصـة بـنــاء فــي يـونـيـو 
سجلت نمًوا نسبته ١١١٪.. التخطيط واإلحصاء: 

ـــــــــــدة  ـــــــــــدي ـــــــــــج ـــــــــي ال ـــــــــان ـــــــــب ـــــــــم ـــــــــل ٤٩٪مـــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــدد الـــــــــــــــــرخـــــــــــــــــص ل
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٣٣

الدوحة -[:

الــــتــــجــــارة  وزارة  أكــــــــدت 
االنـــخـــفـــاض  أن  والـــصـــنـــاعـــة 
القياسي  الرقم  في  الملحوظ 
لـــمـــؤشـــر أســــعــــار الــمــســتــهــلــك 
رمــضــان  شــهــر  خــالل   (CPI)
وتراجع   ٢٠٢٠ للعام  الكريم 
أســـــعـــــار الـــمـــســـتـــهـــلـــك بــصــفــة 
المواد  أسعار  سيما  وال  عامة 
ــــمــــشــــروبــــات،  الــــغــــذائــــيــــة وال
ــــيــــة جــــهــــود  يـــــتـــــرجـــــم فــــاعــــل
ومـــبـــادرات الـــــوزارة الــهــادفــة 
بما  األســعــار  فــي  التحكم  إلــى 
يـــدعـــم الـــــقـــــدرات الـــشـــرائـــيـــة 
ـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن  ـــل ل
وتــخــفــيــف أعــبــائــهــم الــمــاديــة 
عــبــر الــحــد مـــن االرتـــفـــاعـــات 
غــــيــــر الـــــُمـــــبـــــررة لــمــخــتــلــف 
الــســلــع وخـــاصـــة مــنــهــا الــســلــع 

واألساسية. االستهالكية 
وقـــالـــت فـــي تــعــلــيــقــهــا على 
القياسي  الرقم  تقرير  بيانات 
ألســــعــــار الـــمـــســـتـــهـــلـــك خـــالل 
شــهــر رمــضــان الـــذي أصـــدره 
جــهــاز الــتــخــطــيــط واإلحــصــاء 
لــلــفــتــرة الــمــتــراوحــة بــيــن ٢٣ 
الماضيين.  مــايــو  و٢٤  أبــريــل 
المستهلك  أســعــار  مــؤشــر  أن 
واضــح  بــشــكــل  عــكــس   (CPI)
الــتــغــيــرات الــتــي طــــرأت على 
أسعار السلع االستهالكية التي 
انطالقاً  شهدت َمْنحى تنازلياً 
مـــن شــهــر مــــارس مـــن الــعــام 
تــراجــعــاً  وازدادت  الـــحـــالـــي، 
خالل شهر رمضان الماضي. 
 وشـــــمـــــل مـــــؤشـــــر أســــعــــار 
اثـــنـــي   (CPI) الـــمـــســـتـــهـــلـــك 
عــــشــــرة مـــجـــمـــوعـــة رئــيــســيــة 
الغذاء  مجموعة  ضمنها  مــن 
تعتبر  والـــتـــي  والـــمـــشـــروبـــات 
مـــن أهــــم الــمــجــمــوعــات فــي 
هـــــذا الـــتـــقـــريـــر حـــيـــث تــشــكــل 
اإلنفاق  إجمالي  من   ٪١٣٫٤٥
ــعــا  الــــعــــائــــلــــي وتـــتـــضـــمـــن ســل
ضمن  تدخل  متنوعة  غذائية 
الـــســـلـــع الـــرمـــضـــانـــيـــة وتــشــكــل 

١٣٪ من إجمالي السلة وذلك 
٥٥٧ منتجا.  بنحو 

ــــى  ــــقــــريــــر إل ــــت  وأشـــــــــــار ال
الــغــذائــيــة  الــــمــــواد  أســـعـــار  أن 
األســـاســـيـــة تـــراجـــعـــت بــشــكــل 
أوضــــــــح خـــــــالل شــــهــــر مـــايـــو 
الــمــاضــي بــكــون مــعــظــم أيـــام 
الــشــهــر الــفــضــيــل تــزامــنــت مع 
هــــذا الــشــهــر؛ حــيــث انــخــفــض 
الـــرقـــم الــقــيــاســي لــمــجــمــوعــة 
١٠٥٫٦٥ في شهر  اللحوم من 
 ١٠١٫٩٧ حـــوالـــي  إلـــى  مــــارس 
تــراجــع  بينما  مــايــو  شــهــر  فــي 
الـــرقـــم الــقــيــاســي لــمــجــمــوعــة 
األســــــــمــــــــاك والـــــــمـــــــأكـــــــوالت 
شهر  في   ٨٥٫٨٩ من  البحرية 
في   ٧٥٫٧٦ إلــى   ٢٠٢٠ مــارس 
الفواكه  ومجموعة  مايو  شهر 
أبريل  شهر  في   ١٠٠٫٨٦ من 
مــايــو  شــهــر  فــي   ١٠٠٫٧٥ إلـــى 

من  الــخــضــراوات  ومجموعة 
إلــى  مـــارس  شــهــر  فــي   ٩٩٫٩٣

٩٧٫١٢ في شهر مايو. 
وتـــراجـــع الـــرقـــم الــقــيــاســي 
ـــمـــجـــمـــوعـــة الــــحــــبــــوب مــن  ل
مــــارس  شـــهـــر  فــــي   ١٠١٫٤٤
مــايــو  شــهــر  فـــي   ٩٦٫٩٢ إلــــى 
مجموعة  أســعــار  وانخفضت 
من  والبيض  والجبن  الحليب 
إلى  مــارس  شهر  في   ١٠١٫٧٢
ووفق  مايو.  شهر  في   ٩٥٫٦٤
أسعار  تراجعت  المنحى،  هذا 
والمخلالت  والملح  البهارات 
مارس  شهر  في   ١٠١٫٧٤ من 
مــايــو  شــهــر  فــي   ١٠٠٫٣٦ إلـــى 

.٢٠٢٠
الـــتـــجـــارة  وزارة  وأكـــــــدت 
البيانات  هــذه  أن  والــصــنــاعــة 
بذلتها  الــتــي  الــجــهــود  تــعــكــس 
خــــالل شــهــر رمـــضـــان حــيــث 

قـــــامـــــت بـــــطـــــرح عــــــــدد مـــن 
تندرج  التي  الهامة  الــقــرارات 
ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة مـــبـــادراتـــهـــا 
المبادرة  أبرزها  الرمضانية؛ 
الوطنية المشتركة بين وزارة 
ووزارة  والــصــنــاعــة  الــتــجــارة 
ودام  وشركة  والبيئة  البلدية 
الـــغـــذائـــيـــة الـــهـــادفـــة لــتــشــجــيــع 
ـــــــاج الــــمــــحــــلــــي ودعــــــم  ـــــــت اإلن
أســعــار لحوم األغــنــام، وذلــك 
األغنام  لحوم  تــوافــر  لضمان 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن خــــــالل الــشــهــر 
إلى  مناسبة  بأسعار  الفضيل 
وتعزيز  األسعار  ضبط  جانب 
تــــوازن الــعــرض والــطــلــب في 

األسواق. 
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الــــــــوزارة عــن 
السلع  قــائــمــة  مــبــادرة  إطـــالق 
لشهر  المخفضة  االستهالكية 
رمـــضـــان الـــتـــي شــمــلــت أكــثــر 

توفير  بهدف  سلعة   ٥٠٠ من 
األساسية  االستهالكية  السلع 
للمواطنين  مخفضة  بأسعار 

والمقيمين. 
وشــــمــــلــــت قــــائــــمــــة الـــســـلـــع 
االســــتــــهــــالكــــيــــة الـــمـــخـــفـــضـــة 
كــــــافــــــة الـــــســـــلـــــع األســـــاســـــيـــــة 
مـــثـــل: الـــطـــحـــيـــن، والـــســـكـــر، 
والــــــمــــــكــــــرونــــــة،  واألرز، 
والحليب  والزيت،  والــدجــاج، 
الغذائية  الــســلــع  مــن  وغــيــرهــا 
ما  عادة  والتي  واالستهالكية 
خالل  كــبــيــراً  اســتــهــالكــاً  تشهد 

الفضيل. الشهر 
الــــمــــبــــادرة  هــــــذه  وأدت   
بين  الــمــشــتــركــة  الــمــجــتــمــعــيــة 
الـــمـــجـــمـــعـــات االســـتـــهـــالكـــيـــة 
في  مــهــمــاً  دوراً  والــمــورديــن 
الغذائية  المواد  أسعار  تراجع 
إليها  الــمــشــار  واالســتــهــالكــيــة 

فـــي تــقــريــر الـــرقـــم الــقــيــاســي 
لـــمـــؤشـــر أســــعــــار الــمــســتــهــلــك 
الماضي،  يونيو  لشهر   (CPI)
حــيــث حـــرصـــت الـــــــوزارة في 
مع  التواصل  على  الصدد  هذا 
جــمــيــع الـــمـــورديـــن والــتــنــســيــق 
مـــعـــهـــم بــــشــــأن كــــافــــة أنــــــواع 
وأصـــنـــاف الــســلــع الـــتـــي يــزيــد 
الـــطـــلـــب عـــلـــيـــهـــا فــــي الــشــهــر 
بأفضل  وتــوفــيــرهــا  الــفــضــيــل 
تعميم  وتــم  األســعــار.  وأنسب 
قـــائـــمـــة الـــســـلـــع االســتــهــالكــيــة 
الــــمــــخــــفــــضــــة عـــــلـــــى جـــمـــيـــع 
الـــمـــجـــمـــعـــات االســـتـــهـــالكـــيـــة 

الكبرى في الدولة.

حمالت تفتيش مكثفة 

إلـــــى جـــانـــب ذلـــــك بـــــادرت 
الفضيل  الشهر  خالل  الــوزارة 
التفتيشية  حمالتها  بتكثيف 
واألنشطة  األســواق  كافة  على 

الـــتـــجـــاريـــة بـــالـــدولـــة، بــهــدف 
ضــبــط الــمــخــالــفــات والــكــشــف 
على  عــن الــتــجــاوزات حــفــاظــاً 
المستهلكين،  حــقــوق  حماية 
وتـــم فــي هـــذا الــســيــاق تشديد 
األسماك  أسعار  على  الرقابة 
ــــــــمــــــــأكــــــــوالت الــــبــــحــــريــــة  وال
وذلك  والفواكه  والخضراوات 
وفــقــا لــلــنــشــرة الــيــومــيــة الــتــي 
ــــــــوزارة فــــي هـــذا  تـــصـــدرهـــا ال
المجال، وهو األمر الذي أدى 
تحقيق  في  الــوزارة  نجاح  إلى 
انــخــفــاض واســـتـــقـــرار أســعــار 
األسماك والمأكوالت البحرية 
والــخــضــراوات والــفــواكــه، مع 

المحافظة على جودتها.
وبـــــــالـــــــتـــــــوازي مــــــع ذلــــــك، 
ـــــــــــــــــــوزارة عـــلـــى  حــــــرصــــــت ال
مستويات  وتــحــديــث  مــتــابــعــة 
الــمــخــزونــات االســتــراتــيــجــّيــة 

واالستهالكية  الغذائية  للسلع 
واستهالكها  إنتاجها  وتقدير 
فضالً  منها  الدولة  وحاجيات 
المزودين  طلبات  دراسة  عن 
بـــــــــزيـــــــــادة أســــــــعــــــــار الــــســــلــــع 
والخدمات وإعداد قائمة بهذا 
الزيادة  تحديد  بهدف  الشأن 
بما  الــربــح  ونــســب  المقترحة 
الشرائية  القدرة  مع  يتناسب 
لــلــمــســتــهــلــك. جـــديـــر بــالــذكــر 
أطلقتها  الــتــي  الــمــبــادرات  أن 
رمضان  شهر  خــالل  الــــوزارة 
الــمــبــارك لــلــعــام ١٤٤١هـــــ تعد 
جـــزءا مــن جــهــودهــا الــرامــيــة 
فعالية  عــلــى  الــمــحــافــظــة  إلـــى 
العرض  قوى  وتوازن  األسواق 
والــطــلــب بــمــا يــفــســح الــمــجــال 
إلــــى تــوفــيــر أســـعـــار مــنــاســبــة 
لـــلـــمـــنـــتـــجـــيـــن والــــــمــــــورديــــــن 
والــمــســتــهــلــكــيــن فــــضــــالً عــن 
مراقبة ومتابعة سير األسواق 
والتغيرات  الطلب  وتوجهات 
الـــتـــي تـــطـــرأ عــلــى الــمــعــنــيــيــن 
التزام  وضــمــان  المجال  بهذا 
الـــتـــجـــار بـــعـــدم الـــــزيـــــادة فــي 
من  الموافقة  بعد  إال  األسعار 
لــجــنــة تــعــيــيــن الــحــد األقــصــى 
وأن  األربــاح،  ونسب  لألسعار 
تـــكـــون الــــزيــــادة فـــي األســـعـــار 
التي  والضوابط  لألسس  وفقاً 
رقم  الـــوزاري  الــقــرار  حددها 
أُســس  بشأن   ٢٠١٣ لسنة   (٨)
وضــوابــط الــزيــادة فــي أسعار 
الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات خــاصــة 
كما  مـــنـــه.   (٢) رقــــم  ـــمـــادة  ال
على  اإلشــراف  الـــوزارة  تتولى 
تــنــظــيــم األســــــواق فـــي مــجــال 
التدابير  واتــخــاذ  اختصاصها 
المستهلك  لــحــمــايــة  الـــالزمـــة 
رقم  القانون  مقتضيات  وفق 
حماية  بــشــأن   ٢٠٠٨ لــســنــة   ٨
التنفيذية  والئحته  المستهلك 
ومــكــافــحــة الـــغـــش الــتــجــاري 
االحتكارية  الممارسات  ومنع 
ووضــــــع الـــســـيـــاســـات الــعــامــة 
الصناعات  وتنمية  للتصنيع 

الوطنية.

تـراجـع أسعـار المـواد الغـذائية واالستهـالكية
بإطالق مبادرات خالل رمضان الماضي.. وزارة التجارة:

ـــــــن والــــــمــــــقــــــيــــــمــــــيــــــن  ـــــــي ـــــــن ـــــــواط ـــــــم ـــــــل ـــــــــة ل ـــــــــي ـــــــــرائ ـــــــــش ــــــــــــــدرة ال ــــــــــــــق ــــــــز ال ــــــــزي ــــــــع ت

ـــــــــاء الـــــمـــــاديـــــة  ـــــــــب ـــــــــار خـــــفـــــف األع ـــــــــع ـــــــــاع األس ـــــــــف ــــــــن ارت الـــــــحـــــــد م

ــــه ــــواك ــــف ــــــاك والـــــــخـــــــضـــــــراوات وال ــــــم ـــــة عــــلــــى أســـــعـــــار األس ـــــاب ـــــرق تــــشــــديــــد ال

 مع استئناف أنشطتها يومي الجمعة والسبت

الدوحة -[:

ـــــجـــــارة  ـــــت ال وزارة  أكــــــــــــدت 
ــــقــــرر إلــــغــــاء  والــــصــــنــــاعــــة أنــــــه ت
قـــرار  بـــشـــأن   ١٦ رقــــم  الــتــعــمــيــم 
التجارية  األنشطة  جميع  إيقاف 
فـــي الـــمـــحـــال والـــمـــكـــاتـــب يــومــي 
الــــجــــمــــعــــة والــــســــبــــت والــــســــمــــاح 
لــألنــشــطــة الــتــجــاريــة بــاســتــئــنــاف 
لــــضــــوابــــط  أعـــــمـــــالـــــه إلــــــحــــــاقــــــاً 
واشـــتـــراطـــات الــمــرحــلــة الــثــانــيــة 
ـــرفـــع الـــتـــدريـــجـــي لــلــقــيــود  مـــن ال
ــــى األنــــشــــطــــة  الـــــمـــــفـــــروضـــــة عــــل

الدولة. في  التجارية 
وأشـــــــارت فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 
حــســابــهــا الـــرســـمـــي عـــلـــى تــويــتــر 
أمـــــــس إلـــــــى ضـــــــــــرورة الـــتـــقـــيـــد 
بــــــــــــاإلجــــــــــــراءات االحـــــــتـــــــرازيـــــــة 
حددتها  التي  الوقائية  والتدابير 
والتنمية  العامة  الصحة  ــا  وزارت
ـــــــــــة والــــعــــمــــل والـــــشـــــؤون  اإلداري

االجتماعية. 
نسبيا  انــتــعــاشــا  خــبــراء  ويــتــوقــع 
تعميم  بــعــد  الــتــجــاريــة  لــألنــشــطــة 
والـــصـــنـــاعـــة  الـــــتـــــجـــــارة  وزارة 
ـــعـــمـــل خــــــالل يـــومـــي  بـــتـــمـــديـــد ال
ــتــقــيــد  الـــجـــمـــعـــة والـــســـبـــت مــــع ال
بـــــاإلجـــــراءات االحـــتـــرازيـــة الــتــي 
حــددتــهــا دولـــة قــطــر لــلــحــد من 

كورونا.  فيروس  انتشار 
وأحــــــــدث قــــــرار الـــعـــمـــل يــومــي 
الــجــمــعــة والــســبــت ارتـــيـــاحـــا كــبــيــرا 
التجارية  المحالت  مسؤولي  بين 
النشاط  يحفز  مــمــا  والمتسوقين 
االقــتــصــادي ويــســاهــم فــي خفض 
في  والــعــمــالء  المتسوقين  تــكــدس 

المحال التجارية والخدمية. 
تجارية  محالت  مسؤولو  وأكد 
ــــاإلجــــراءات  ــــزام الـــكـــامـــل ب ــــت االل
االحـــتـــرازيـــة، ارتــــداء الــكــمــامــات 
ـــــقـــــفـــــازات، قــــيــــاس درجــــــات  وال
ـــعـــمـــالء عـــنـــد دخــــول  حــــــرارة وال

المحال. 
اســتــئــنــاف  قـــــرار  أن  وأكـــــــدوا 
الجمعة  يومي  التجارية  األنشطة 

نجاح  خلفية  عــلــى  جــاء  والــســبــت 
قطر  دولــة  فــي  الــصــحــي  الــنــظــام 
فـــي مــواجــهــة الـــوبـــاء إلـــى جــانــب 

ارتـــفـــاع الـــوعـــي بــيــن الــمــواطــنــيــن 
والــمــقــيــمــيــن بــــضــــرورة الــتــقــيــد 
ناهيك  االحــتــرازيــة  بــاإلجــراءات 

عـــن نـــجـــاح تــطــبــيــق احــــتــــراز فــي 
بـــــث طـــمـــأنـــيـــنـــة فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع 
بــالــرصــد الــمــتــتــابــع لــمــســتــجــدات 
كافة  في  كورونا  فيروس  انتشار 

والتجمعات.  المواقع 
اإلجــازة  يومي  العمل  ويعكس 
األســبــوعــيــة حـــرص دولــــة قــطــر 
عـــلـــى تــشــجــيــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
وتــخــفــيــف األعـــبـــاء االقــتــصــاديــة 
الــتــي تــكــبــدهــا بــســبــب اإلجــــراءات 
دولــة  تتخذها  الــتــي  االحــتــرازيــة 
فيروس  انتشار  مــن  للحد  قطر 
كــورونــا، الفــتــيــن إلــى أن الــقــرار 
قــطــر  ـــــة  دول أن  بــــوضــــوح  يـــؤكـــد 
تــمــضــي بـــنـــجـــاح نـــحـــو اســتــئــنــاف 
كــافــة األنــشــطــة الــتــجــاريــة تــبــاعــا 
خـــالل الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة وأنــهــا 
مواجهة  خطط  في  قدما  تمضي 

تداعياته. وانحسار  الوباء 
بـــــاإلجـــــازة  الـــعـــمـــل  أن  كـــمـــا   
معنوية  دفعة  يعطي  األسبوعية 

ــا تـــجـــاوزنـــا مــرحــلــة  ــن ــأن كــبــيــرة ب
الــــخــــطــــر مــــــن انـــــتـــــشـــــار الـــــوبـــــاء 
مـــنـــوهـــيـــن بــــالــــحــــرص الـــشـــديـــد 
الخدمات  تقديم  اســتــمــرار  على 
ــــغــــذائــــيــــة  ـــــوفـــــيـــــر الـــــــمـــــــواد ال وت

انقطاع. دون  واالستهالكية 
 وتفيد متابعات [ أن هذا 
الــقــرار أثــار االرتــيــاح فــي قطاعات 
عـــديـــدة فـــي الـــدولـــة وبــيــن ســكــان 
األوضــاع  قطر، وساهم في عــودة 
سابق  إلــى  والتجارية  االقتصادية 
معنوية  دفــعــة  ويــعــطــي  عــهــدهــا، 
كبيرة بأننا تجاوزنا مرحلة الخطر 

فيما يتعلق بفيروس كورونا. 
كـــمـــا يـــســـاعـــد الـــشـــركـــات، لــكــي 
تستأنف عملها من جديد، وتقدم 
إلى  باإلضافة  للمجتمع،  خدماتها 
طاقاتهم  بــكــل  موظفيها  تشغيل 
وهـــــو مــــا يــنــعــكــس عـــلـــى الـــوضـــع 
االقــــتــــصــــادي واالجـــتـــمـــاعـــي فــي 

قطر.

زيـادة انتعـاش المحـال والمجمعات التجـاريـة
ـــــة  ـــ ــرازيـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ االحــت ــراءات  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاإلج ب الــتــــــــــــــــــــقـــــــــــيــــــــــــــــــــد  ــرورة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ضـــ ـــــارة:  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــجـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــتـــ ال وزارة 



٤٤
الخميس ١٨ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٩ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٤٢)

الدوحة - [:

أعــلــنــت شـــركـــة حـــصـــاد الــــرائــــدة فــي 

االنتهاء  عــن  الــغــذائــي  االستثمار  مجال 

مـــن اكـــتـــمـــال عــمــلــيــة االســـتـــحـــواذ عــلــى 

رايــــز  شـــركـــة «ســـــن  مــــن   ٪٢٥ حـــصـــة 

الكندية-التركية  إنترناشيونال»  فــودز 

الطرفين  استيفاء  عقب  وذلك  بنجاح، 

جــــمــــيــــع الــــمــــتــــطــــلــــبــــات واإلجــــــــــــــراءات 

الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا بـــمـــوجـــب اتــفــاقــيــة 

األسهم. شراء 

وقــــــال الـــمـــهـــنـــدس مــحــمــد الــــســــادة، 

«إنه  حصاد:  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

عــن  نــعــلــن  أن  ســــرورنــــا  دواعــــــي  لـــمـــن 

االستحواذ  عملية  اكتمال  مــن  االنــتــهــاء 

رايز  «ســن  شركة  في   ٪٢٥ حصة  على 

أن  ونؤكد  بنجاح،  إنترناشيونال»  فودز 

استراتيجية  مع  تتماشى  الصفقة  هذه 

كذلك  وتــســاهــم  االســتــثــمــاريــة،  الــشــركــة 

فــــي تــحــقــيــق األمــــــن الــــغــــذائــــي لـــدولـــة 

قطر».

الــمــنــتــجــات  عـــلـــى  الـــطـــلـــب  إن  وقـــــال 

الــعــضــويــة فـــي األســــــواق الــعــالــمــيــة فــي 

حصاد  شركة  أن  وأكــد  مستمر،  تزايد 

الصعيد  على  ملحوظ  بشكل  ستستفيد 

الــــتــــجــــاري واالســـتـــراتـــيـــجـــي مــــن هـــذا 

القادمة. األعوام  خالل  االستثمار 

فودز  رايز  «سن  شركة  وتعتبر  هذا 

للحبوب  شــركــة  أكــبــر  إنــتــرنــاشــيــونــال» 

العالم،  فــي  العضوية  الزيتية  والــبــذور 

وهـــي مــمــلــوكــة لــشــركــة تــريــاكــي أجــرو 

للشركة  الرئيسي  المقر  ويقع  التركية، 

منتجاتها  بتسويق  تقوم  حيث  كندا،  في 

ــفــة فــــي الـــســـوقـــيـــن األمـــريـــكـــي  ــل الــمــخــت

مرافق  الشركة  تمتلك  كما  واألوروبي، 

فــي كــل مــن الـــواليـــات الــمــتــحــدة وكــنــدا 

عمليات  أن  إلى  باإلضافة  هذا  وتركيا، 

األسود  البحر  منطقة  من  تمتّد  الشركة 

الشمالّية. أمريكا  إلى  أوروبا  عبر 

االستحواذ على ٢٥٪ من «سن رايز فودز إنترناشيونال» 
أكبر شركة للحبوب والبذور الزيتّية العضوية في العالم.. حصاد:

ــــــــغــــــــذائــــــــي ــــــق األمـــــــــــــــــــن ال ــــــي ــــــحــــــق ـــــــة تــــــــســــــــاهــــــــم فـــــــــــي ت ـــــــق ـــــــصـــــــف ـــــــــــــــادة: ال ـــــــــــــــس ال

محمد السادة

ــــــــي بــــــالــــــحــــــفــــــاظ عــــــلــــــى الــــبــــيــــئــــة  ــــــــوع ـــــــرفـــــــع ال ــــــــدي: جــــــهــــــودنــــــا ُمــــــســــــتــــــمــــــرة ل ــــــــوي ــــــــس ال

كتب - أحمد سيد:  

إلعادة  «النخبة»  شركة  أعلنت 
مع  تفاهم  مذكرة  الـــورق،  تدوير 
شركة «طلبات» لتعزيز استخدام 
الــحــلــول الــمــســتــدامــة فــي الــحــفــاظ 
من  قــطــر،  دولـــة  فــي  البيئة  عــلــى 
ومـــواد  منتجات  اســتــخــدام  خـــالل 

تغليف ورقية ُمعاد تدويرها.
وبـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة الـــشـــراكـــة 
يستخدم  ســـوف  الــجــانــبــيــن،  بــيــن 
تـــطـــبـــيـــق «طـــــلـــــبـــــات»، صـــنـــاديـــق 
مصنوعة من مواد معاد تدويرها 
لــتــوصــيــل الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة الــتــي 
من  قطر،  في  المتسوقون  يطلبها 
و»سبار»  «كــارفــور»  مثل  متاجر 

.«Monoprix«و
السويدي،  عبداهللا  السيد  وقــال 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
مــع  الــــتــــعــــاون  هـــــذا  إن  الـــنـــخـــبـــة، 
ـــواكـــب مــع  ـــت شـــركـــة «طــــلــــبــــات» ي
ــة التي  تــدابــيــر الــســالمــة الــضــرورّي
ذلك  فــي  بما  قــطــر،  دولـــة  تتبعها 

استخدام علب الكرتون على النحو 

الصحة  منظمة  بــه  أوصـــت  الـــذي 

فيروس  أن  تبّين  حيث  العالمّية. 

يستمر  أن  يــمــكــن  «كوفيد-١٩» 

على  ســـاعـــة   ٧٢ إلــــى  تــصــل  لـــمـــدة 

منتجات البالستيك، وأقل من ٢٤ 

ساعة على الورق الُمقوى.

وأضـــاف إن هــذا الــتــعــاون يأتي 

في إطار رسالة شركة النخبة في 

المستدامة  البيئة  ثــقــافــة  تــرســيــخ 

والــــحــــفــــاظ عـــلـــى بـــيـــئـــة نــظــيــفــة 

ـــحـــّد مـــن الــُمــخــلــفــات الـــضـــاّرة  وال

جهود  إلــى  مــشــيــراً  المجتمع،  فــي 

الــشــركــة الــمــســتــمــرة لــرفــع الــوعــي 

وإعــادة  البيئة  برعاية  الناس  لدى 

الـــتـــدويـــر، حــيــث قـــامـــت الــشــركــة 

بوضع أكثر من ٢٥٠٠ قفص لجمع 

أنحاء  جميع  في  الورقّية  النفايات 

قـــطـــر، ولـــديـــنـــا شـــراكـــة مـــع أكــثــر 

كما  مــحــلــّيــة،  مــؤســســة   ٦٠٠ مـــن 

المدارس  مئات  مع  شراكات  لدينا 

فــي قــطــر. وأوضــــح الــســويــدي أن 

أنواع  جميع  بتجميع  تقوم  الشركة 

الـــــورق والـــكـــرتـــون مـــن كـــل أنــحــاء 

ــا شـــراكـــة مع  ــن دولــــة قــطــر، ولــدي

والقطاع  والــمــدارس  الـــوزارات  كل 

من  تجميعه  جانب  إلــى  الــخــاص، 

المنازل أيضاً، ولدينا أسطول كبير 

مكّون من ١٠٠ شاحنة مخصصة 

ــهــذا الـــغـــرض، تــعــمــل عــلــى مـــدار  ل

تجمع  األسبوع،  أيام  طوال  الساعة 

الورق والكرتون ونعيد تدويره في 

المصنع.

وأشـــار إلــى الــحــرص على إبــراز 

مـــخـــاطـــر عــــــدم اعــــتــــمــــاد ثــقــافــة 

إعــــــادة الـــتـــدويـــر عــلــى الــبــيــئــة ما 

وأهمية  للجميع،  الــضــرر  يــســّبــب 

تعّد  حيث  الغابات  على  الُمحافظة 

األشجار المصدر الرئيسي لألوراق 

األشجار  قطع  ويــؤدي  العالم،  في 

إلــــــى زيـــــــــادة الـــتـــصـــّحـــر ونـــقـــص 

األكسجين في الجو.

فرانسيسكو  قـــال  جــانــبــه،  مـــن 

الــعــام  الــمــديــر  ســــوزا،  دي  ميغيل 

«تفتخر  قطر»:  «طلبات  لشركة 

ــــخــــدام  ــــاســــت شــــــركــــــة طـــــلـــــبـــــات ب

الــمــنــتــجــات الــقــطــريــة مـــن شــركــة 

الــنــخــبــة، وهـــــذا الـــتـــعـــاون مــجــرد 

بـــدايـــة التـــبـــاع أســالــيــب مــســتــدامــة 

«طلبات»  شركة  عمليات  كل  في 

مستقبل  تشكيل  فــي  ســويــاً  لنعمل 

مــســتــدام يــتــواكــب مـــع مــبــادراتــنــا 

الــعــديــدة الــتــي تــتــمــاشــى مــع رؤيــة 

ان  إلى  الفتاً   ،٢٠٣٠ الوطنية  قطر 

تقدم  شــركــة  أول  تعد  «طــلــبــات» 

طلبات العمالء باستخدام الكرتون 

المعاد تدويره، وسوف يتم تطوير 

هذا التعاون إلى مراحل أخرى في 

المستقبل».

وقالت كاتينا أغايان، مستشارة 

بشركة  االستراتيجية  االتــصــاالت 

تعتبر  االتفاقية  هــذه  إن  النخبة، 

ــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا فــــي قــطــر،  األول

منتجات  بــأن  فخرها  عن  معّبرة 

قطر  في  مصنوعة   ٪١٠٠ الشركة 

ــتــدويــر  ال إلعــــــادة  ــلــة  قــاب و١٠٠٪ 

االتفاقية  فهذه  للبيئة،  وصديقة 

تعد قيمة مضافة ألعمالنا وإظهار 

الــتــضــامــن لــمــجــتــمــعــنــا بــاإلضــافــة 

القضايا  بــشــأن  الــوعــي  زيــــادة  إلـــى 

الــمــهــمــة مـــثـــل إعـــــــادة الـــتـــدويـــر، 

للشركات  الكامل  الــدعــم  وتقديم 

القطرية،  والمتوسطة  الصغيرة 

المسؤولية  استراتيجيات  وتشجيع 

االجــتــمــاعــّيــة لــلــشــركــات، وهـــو ما 

ـــســـاهـــم فــــي تـــطـــويـــر االقـــتـــصـــاد  يُ

القطري.

«النخبة» تتعاون مع «طلبات» لتعزيز الحلول الُمستدامة 
توقيع مذكرة تفاهم الستخدام عبوات ُمعاد تدويرها

عبداهللا السويدي وفرانسيسكو بعد توقيع االتفاقية

ــــــة قـــطـــر الـــوطـــنـــّيـــة ــــع رؤي فـــرانـــســـيـــســـكـــو: مـــبـــادراتـــنـــا الــــعــــديــــدة تـــتـــمـــاشـــى م

الدوحة -قنا:

ســــجــــلــــت شــــــركــــــة قـــطـــر 
لــإليــداع الــمــركــزي لـــألوراق 
ــــة، فـــــي أنـــظـــمـــتـــهـــا،  الــــمــــالــــّي
أذونـــــــات خـــزيـــنـــة أصـــدرهـــا 
مــــصــــرف قـــطـــر الـــمـــركـــزي 
بقيمة  الماضي  يونيو  لشهر 

ريال. مليون   ٦٠٠
وتـــــــنـــــــّوعـــــــت األذونـــــــــــــــات 
الـــمـــصـــدرة فـــي الـــثـــانـــي مــن 
شـــهـــر يـــونـــيـــو الـــمـــاضـــي، مــا 
ثالثة  ألجل  خزينة  إذن  بين 
مــلــيــون   ٣٠٠ بــقــيــمــة  أشـــهـــر 
بلغ  إصـــــدارات  بــعــدد  ريــــال، 
وبـــتـــاريـــخ  إصـــــــدار  ألـــــف   ٣٠
مــن  األول  فــــي  اســـتـــحـــقـــاق 
وإذن   ،٢٠٢٠ ســـبـــتـــمـــبـــر 
أشــــهــــر   ٦ ألجــــــــل  خـــــزيـــــنـــــة 
ريـــال  مـــلـــيـــون   ٢٠٠ بــقــيــمــة 
ألف   ٢٠ بلغ  إصــدارات  بعدد 
ــتــاريــخ اســتــحــقــاق  إصــــدار وب

ديـــســـمـــبـــر  مـــــن  األول  فـــــي 
ألجــل  خــزيــنــة  وإذن   ،٢٠٢٠
مليون   ١٠٠ بقيمة  أشهر   ٩
ريــــال بـــعـــدد إصـــــــدارات بــلــغ 
وبــتــاريــخ  إصـــــدار  آالف   ١٠
اســـتـــحـــقـــاق فـــي الـــثـــانـــي مــن 

.٢٠٢١ مارس 
كــمــا قـــامـــت شـــركـــة قــطــر 
لــإليــداع الــمــركــزي لـــألوراق 
الــمــالــيــة بــتــطــبــيــق االخــتــبــار 
ربــــــــــــع الـــــــســـــــنـــــــوي لــــخــــطــــة 
 BCP الـــعـــمـــل  اســـتـــمـــراريـــة 
بــــنــــجــــاح تـــــــام، حــــيــــث تــمــت 
تــجــربــة نــقــل عــمــل األنــظــمــة 
مـــن الـــمـــوقـــع الــرئــيــســي إلــى 
الكوارث  من  التعافي  موقع 
بــــســــالســــة كــــمــــا تـــــم إرجــــــاع 
الرئيسي  الموقع  على  العمل 
أو  تقنية  مــشــاكــل  أي  بــدون 

. فنّية
جـــــاء ذلـــــك فــــي الــتــقــريــر 
شركة  عن  الصادر  الشهري 

ـــــإليـــــداع الـــمـــركـــزي  قـــطـــر ل
ـــــــألوراق الـــمـــالـــيـــة، والـــــذي  ل
شــــمــــل أبـــــــــرز مــــــا أنــــجــــزتــــه 
الــشــركــة خـــالل شــهــر يــونــيــو 
تمثل  إجراءات  من  الماضي 
مــعــظــمــهــا فـــي حــفــظ وقــيــد 
ومــقــاصــة  وامـــتـــالك  وإدارة 
الــمــالــيــة  األوراق  وتـــســـويـــة 

واألدوات  ومــــشــــتــــقــــاتــــهــــا 
الــمــالــيــة األخـــــرى، وتــقــديــم 
ذات  الــــمــــالــــيــــة  الــــخــــدمــــات 
نقل  إلـــى  بــاإلضــافــة  الــصــلــة، 
من  المنفذة  الــعــقــود  ملكية 
خــالل الــتــداول والــتــحــويــالت 
كــــالــــتــــحــــويــــالت الــــعــــائــــلــــّيــــة 
ــــــــــة واالســـــتـــــثـــــنـــــاء  ــــــــــّي واإلرث

وعـــمـــلـــيـــات الـــحـــجـــز وفـــــّك 
الــحــجــز، وعــمــلــيــات الــرهــن 
وفــــك الـــرهـــن، وذلــــك بــنــاًء 
ذات  الـــجـــهـــات  طـــلـــب  عـــلـــى 
عدد  تحديث  تّم  كما  الصلة، 
مــــن بـــيـــانـــات الــمــســاهــمــيــن 
وإضـــافـــة مــســاهــمــيــن جـــدد. 
المساهمين  الشركة  وحثت 

عـــــلـــــى ضـــــــــــــرورة تــــحــــديــــث 
بـــيـــانـــاتـــهـــم لـــديـــهـــا وإضـــافـــة 
 (IBAN) الــبــنــكــي  الــحــســاب 
الســــتــــالم األربـــــــاح الــنــقــدّيــة 
مباشرة  تحويلها  يتم  بحيث 

الحسابات. هذه  إلى 
وقــــــدمــــــت الـــــشـــــركـــــة فـــي 
تــقــريــرهــا الــشــهــري أرقـــامـــاً 

األنشطة  توّضح  وإحصائيات 
بها  القيام  تّم  التي  الرئيسية 
ــيــو الـــمـــاضـــي، حــيــث  فـــي يــون
و٢٩٨  ألــفــاً   ١٩٨ إجــــراء  تـــّم 
عــمــلــيــة تــحــويــل نــقــل مــلــكــيــة 
مــن خـــالل الــقــاعــة، كــمــا تــّم 
فــــي عـــمـــلـــيـــات نـــقـــل مــلــكــيــة 
 ٣٦٦ إجــــراء  الــثــالــثــة  الـــســـوق 
و٩١٢  عائلية  تحويل  عملية 
تـــحـــويـــًال إرثــــيــــاً، بـــاإلضـــافـــة 
إلــى عــمــلــيــة تــحــويــل اســتــثــنــاء 

واحدة.
وبـــلـــغ عــــدد الــُمــســاهــمــيــن 
على  أسهماً  يمتلكون  الذين 
لإليداع  قطر  بشركة  النظام 
الــمــركــزي لــــألوراق الــمــالــيــة 
 ٣٨٧ الــــمــــاضــــي  ـــيـــو  ـــون ي فــــي 
فــي  مـــســـاهـــمـــاً،  و٧٦٩  ـــفـــاً  أل
المساهمين  عــدد  بــلــغ  حــيــن 
بنكي  حــســاب  لــديــهــم  الـــذي 
وقد  مساهماً،  و٧٨  ألفاً   ٥٧
رهن  عملية   ٣٢ تسجيل  تم 

رهـــن  فـــك  عــمــلــيــات  و١١٠ 
فــتــح  ــيــة  عــمــل  ٩٩ وتـــســـجـــيـــل 

جديد. حساب 
الُمساهمين  عــدد  وبــشــأن 
الـــــذيـــــن يـــمـــتـــلـــكـــون أســـهـــمـــاً 
للجنسية  وفقاً  النظام  على 
(قـــــطـــــري وغــــيــــر قــــطــــري) 
ونــــــــوع الــــمــــســــاهــــم (أفــــــــراد 
عدد  بلغ  فقد  ومــؤســســات)، 
الـــُمـــســـاهـــمـــيـــن مــــن األفــــــراد 
الـــقـــطـــريـــيـــن خــــــالل يـــونـــيـــو 
و٦٩٥  ألـــفـــاً   ٢٣٠ الـــمـــاضـــي 
مـــســـاهـــمـــاً، فـــي حــيــن  فـــــرداً 
بــلــغ عــــدد الــمــســاهــمــيــن مــن 
الــمــؤســســات الــقــطــريــة ألــفــاً 
عـــدد  أمــــا  مـــؤســـســـة،  و٥٢٣ 
الـــمـــســـاهـــمـــيـــن مــــن األفــــــراد 
غــيــر الــقــطــريــيــن فـــي شــهــر 
بلغ  فــقــد   ٢٠٢٠ لــســنــة  يــونــيــو 
مــســاهــمــاً،  و٤٨٥  ألـــفـــاً   ١٥٤
وبــلــغ مـــن الــمــؤســســات غــيــر 
مؤسسة. و٦٦  ألفاً  القطرّية 

تسجـيـل أذونـات خزينـة بـ ٦٠٠ مليـون ريــــال
أصدرها مصرف قطر في يونيو..  اإليداع المركزي:

ّ
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٥٥   

باقي القطاعاتالعقاراتالصناعةالبنوكالقطـــاع

٢٠٫٨٪٢٣٫٩٪٩٫١٪٤٦٫٢٪النسبة

نســـــــــــب  الشـــــــــراء
أجانبخليجيون     قطريون     
٪٢١٫٨٨٪٢٫٢٦٪٧٥٫٨٧

نســـــــــــب  البيــــــــــع
أجانبخليجيون     قطريون     
٪٢٢٫١٨٪٢٫٣٠٪ ٧٥٫٥٣
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٩٫٢٢٤٫٨٠٩٫٢٤٣٫٨٣١٩٫٠٣٠٫٢١٩٢٢٤٫٨٠٣٠٩٫٣٤٧٫١٢٣٥٨٨٫٠٣٢٫٤٠٩٫٢٠

القطاعات األكثر تداوالً بالبورصةالقطاعات األكثر تداوالً بالبورصة

نســـب التـــداولنســـب التـــداول

٪السعرالشركة
١٫٥٤٥٫٧٠داللة
١٫٤٨٢٫٦٢بلدنا

١٫١٥٢٫١٣قطر األول
٢٫٧٠١٫٩٢ناقالت
٦٫٠٠١٫٤٩المالحة

%السعرالشركة
٠٫٧٧١٫٧٧قامكو

١٫٧٩١٫٦٥الخليج التكافلي
١٫٠١١٫٤٦الدوحة للتأمين
١٫٥٨١٫٢٥البنك الخليجي
٣٫٧٢١٫٠٤البنك التجاري

القيمةالسعرالشركة

١٫٢١٨١٠٥٣٣٧٩المتحدة للتنمية

٢٫٢٥٦٧٥٨٧٩١٤بنك الدوحة

١٫٣٤١٩٠٤٣٩٢١إزدان

٠٫٥٠١٦٠٢٥٥٩٥استثمار القابضة

٢٫٧٠١٢٣٨٧٨٤٩ ناقالت

األسهم األكثر نشاطاً بالبورصةاألسهم األكثر نشاطاً بالبورصة األكثر 
ارتفاعاً

االكثر 
انخفاضاً

ألكثرألكثر
رتفاعاً
رر
رتفاعاً

االكثراالكثر
انخفاض
رر
انخفاض

صعود أسهم ١٣ شركة

الدوحة – [: 

اخـــــتـــــتـــــمـــــت بــــــــورصــــــــة قـــطـــر 
تـــعـــامـــالت أمــــس عــلــى انــخــفــاٍض 
طـــفـــيـــٍف، بــضــغــط مـــن عــمــلــيــات 
نفذها  مراكز  وتبادل  أرباح  جني 
ــيــنــهــي مــؤشــر  الـــمـــســـتـــثـــمـــرون، ل
نسبته  بتراجع  التعامالت  السوق 
نــقــطــة،   ٩ يــــعــــادل  بـــمـــا   ،٪٠٫٢١
نــقــطــة،   ٩٢٢٤٫٨ عـــنـــد  وأغــــلــــق 
وذلــــك مـــن خـــالل تــــداول أســهــم 
أسهم  منها  ارتــفــعــت  شــركــة،   ٤٧
أسهم  تراجعت  بينما  شركة،   ١٣
واســـتـــقـــرت  أخــــــرى،  شـــركـــة   ٢٨

٦ شـــركـــات عــنــد مــســتــوى  أســهــم 
السابق. إغالقها 

وشــهــدت جــلــســة أمـــس ارتــفــاع 
أحــــجــــام الـــــــتـــــــداوالت، مـــقـــارنـــة 
بــالــجــلــســة الـــســـابـــقـــة، لــتــصــل إلــى 
بنحو  مقارنة  سهم،  ماليين   ٣٠٩
الــجــلــســة  فــي  ســهــم  مــاليــيــن   ٣٠٨
الــــســــابــــقــــة، كـــمـــا ارتــــفــــعــــت قــيــم 
٥٩١ مــلــيــون ريــال،  ــتــداول إلــى  ال
مليون   ٥٨٨ نــحــو  تــــداول  مــقــابــل 
مــن  وذلـــــك  األول،  أمــــس  ريـــــال 

صفقة.  ٩٠٨٧ تنفيذ  خالل 
استهل  قد  السوق  مؤشر  وكان 
بدعم  ارتفاع  على  أمس  تعامالت 

مـــن عــمــلــيــات شــــراء عــلــى أســهــم 
التراجع  إلى  عاد  أنه  إال  قيادية، 
مـــرة أخـــرى بــضــغــط مــن مــوجــة 
المستثمرين  بعض  بها  قــام  بيع 
عــلــى أســهــم قــيــاديــة، وانــخــفــض 
مــــؤشــــر قـــطـــر لـــجـــمـــيـــع األســـهـــم 
 ٢٨٧٤ ٠,١٩٪، ليصل إلى ُمستوى 
نــقــطــة، وتـــراجـــع مــؤشــر الــريــان 
وأغــلــق   ،٪٠٧٥ بنسبة  اإلســالمــي 

نقطة.   ٣٧٠٥ مستوى  عند 
وســــجــــلــــت قــــطــــاعــــات الــــســــوق 
صــعــد  حــيــث  األداء،  فـــي  تــبــايــنًــا 
وارتفع   ،٪١٫٦ بنسبة  النقل  قطاع 
 ،٪٠٫٠٢ بـــنـــحـــو  الـــبـــنـــوك  قــــطــــاع 

بــيــنــمــا تـــراجـــع قـــطـــاع الــخــدمــات 
قــطــاع  وانــخــفــض   ،٪٠٫٢٨ بــســبــة 
وهبط   ،٪٠٫٩٩ بنسبة  الــصــنــاعــة 
 ،٪٠٫٤٤ بنسبة  الــعــقــارات  قــطــاع 
كـــمـــا تــــراجــــع قـــطـــاع االّتــــصــــاالت 

.٪١٫٢ بنحو 
الفترة  المؤشر  تراجع  ورغــم   
ما  المستثمرين  أن  إال  الحالية، 
المالي،  بسوقهم  ُمتفائلين  زالــوا 
فرص  به  السوق  أن  يرون  حيث 
جــــيــــدة لـــالســـتـــثـــمـــار الـــمـــتـــوســـط 
األجـــــل، حــيــث مـــن الــمــتــوقــع أن 
يـــرتـــفـــع الــــســــوق بـــشـــكـــل إيـــجـــابـــي 

المقبلة. الفترة 

تداوالت البورصة ترتفع إلى ٥٩١ مليون ريال

نمو المخزونات األمريكية يعرقل التعافي

لندن ـ رويترز: 

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير 
زيــادة  أدت  إذ  أمــس  الرابعة  للجلسة 
وارتفاع  األمريكية  الخام  مخزونات 
في  كورونا  بفيروس  اإلصابة  حاالت 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة لــتــوقــف الــتــعــافــي 
تخفيف  نتيجة  األخـــيـــرة  اآلونــــة  فــي 
ــــعــــزل.وأمــــس، ارتــفــعــت  إجــــــــراءات ال
سنتات   ١٠ برنت  لخام  اآلجلة  العقود 
إلى ٤٣٫١٨ دوالر للبرميل. كما زادت 
الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام غـــرب تكساس 
ـــكـــي ثـــــالث ســنــتــات  الـــوســـيـــط األمـــري
لــلــبــرمــيــل.ويــتــجــه  دوالر   ٤٠٫٦٥ إلـــى 
تغييرات  لتسجيل  القياسيان  الخامان 
يــومــيــة مـــن حــيــث الــنــســبــة الــمــئــويــة 
صــعــوًدا  ســـواء  بالمئة  واحـــد  عــن  تــقــل 
الــرابــعــة.وكــشــفــت  للجلسة  هــبــوًطــا  أو 
أن  األمريكي  البترول  معهد  بيانات 
مخزونات الخام األمريكية زادت في 

أن  من  الرغم  على  الماضي  األســبــوع 
التقطير  ونــواتــج  البنزين  مخزونات 
المتوقع.وقالت  مــن  أكــثــر  انخفضت 

األمــريــكــيــة  الــطــاقــة  مــعــلــومــات  إدارة 
الخام  إنــتــاج  تــراجــع  المتوقع  مــن  أنــه 
برميل  ألــف   ٦٠٠ بــمــقــدار  األمــريــكــي 

تراجع  وهو  الحالي  العام  خالل  يومًيا 
في  يومًيا  برميل  ألــف   ٦٧٠ مــن  أقــل 

توقعات سابقة.

الدوحة - [:النفط يتجاوز ٤٣ دوالرًا للبرميل

نــّظــمــت بـــورصـــُة قــطــر أمـــس نــــدوًة عن 
طـــريـــق اإلنـــتـــرنـــت لـــوســـائـــل اإلعــــــالم حــول 
ـــجـــديـــدة الـــتـــي ســيــتــّم  تـــقـــاريـــر الـــــتـــــداول ال
الُمقبل  األحـــد  يـــوم  مــن  اعــتــبــاًرا  اعــتــمــاُدهــا 

الجاري. يوليو   ١١ الموافق 
وقـــام نــاصــر الــعــبــد الــغــنــي، مــديــُر إدارة 
الــعــمــلــيــات بــبــورصــة قــطــر بــتــقــديــم شـــرٍح 
فيما  الــجــديــدة  الــمــتــغــيــرات  ألبــــرز  مـــوّســـع 
يــتــعــّلــق بــتــقــاريــر الــــتــــداول الـــجـــديـــدة، ومــا 
تـــّم تــضــمــيــنــه بــهــا مـــن اســـتـــخـــدام الــرســوم 

عليها،  الحداثة  مــن  روح  وإضــفــاء  البيانّية 
يتعّلق  فيما  التفصيل  من  مزيًدا  وتضمينها 
ُمختلف  عــبــر  الـــتـــداوالت  وصــافــي  بــحــركــة 
ـــــى مــخــتــلــف  الـــمـــســـاهـــمـــيـــن، بــــاإلضــــافــــة إل
تقوم  التي  الــدورّيــة  والــنــشــرات  اإلصـــدارات 
وأسبوعّي  يومّي  بشكل  بإصدارها  البورصة 
قد  قطر  بورصُة  وكانت  وسنوّي.  وشهرّي 
بدء  عن  اإللكترونّي  موقعها  عبر  أفصحت 
ونشرات  لتقارير  الجديد  بالتصميم  العمل 
التداول في موقع بورصة قطر اإللكترونّي 
ليكون آخر يوم للتقارير القديمة هو اليوم 

الخميس.

طوكيو ـ رويترز: 

أثر  مقتفية  أمــس  اليابانية  األسهم  نزلت 
يراقب  فيما  ستريت  وول  تكبدتها  خسائر 
الــمــســتــثــمــرون تــصــاعــد حـــاالت اإلصــابــة في 
العالم ما قد يخرج تعافي االقتصاد العالمي 

الوليد عن مساره.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي على هبوط 
بعدما  نقطة   ٢٢٤٣٨٫٦٥ إلـــى  بالمئة   ٠٫٧٨
الجلسة،  بــدايــة  فــي  وهبوطا  صــعــودا  تحرك 
سهما،   ١٧٧ نزل  حين  في  سهما   ٤٠ وارتفع 
بفيروس  الجديدة  اإلصابة  حــاالت  وتواصل 
كورونا التزايد في أنحاء العالم، وتجاوز عدد 
اإلصابات في الواليات المتحدة ثالثة ماليين 

حالة مؤكدة، في حين أعادت ملبورن ثاني 
عزل  إجــــراءات  فــرض  أستراليا  مــدن  أكــبــر 

الثالثاء.
وفـــــي الــــيــــابــــان، شـــهـــدت طـــوكـــيـــو زيـــــادة 
فــي حــــاالت اإلصـــابـــة لــكــن وزيــــر االقــتــصــاد 
يــاســوتــوشــي نــيــشــيــمــورا صـــرح بــأنــه ال توجد 
حاجة لفرض حالة طوارئ من جديد. ومحا 
المكاسب  نــطــاًقــا  األوســــع  تــوبــكــس  الــمــؤشــر 
 ١٥٥٧٫٢٣ إلــى  بالمئة   ٠٫٩٢ ونـــزل  المبكرة 
نقطة، وانخفضت مؤشرات جميع القطاعات 
قطاعي  أسهم  ٣٣.وكانت  وعددها  الفرعية 
بالدورة  كثيًرا  تتأثر  التي  والتأمين  التعدين 
االقتصادية ضمن األسوأ أداًء وانخفضت ٢٫٩ 

و١٫٤٣ على الترتيب.

ندوة عن بُعد لـ «تقارير التداول الجديدة»

تراجع أسهم وول ستريت و طوكيو

يتجه صوب ذروة ٩ أعوام

الذهب  تخطى  رويــتــرز:  ـ  عواصم 
أمس  لألوقية  دوالر   ١٨٠٠ مستوى 
دفعت  حيث   ٢٠١١ منذ  مــرة  ألول 
الــمــخــاوف الــمــتــزايــدة بــشــأن سرعة 
انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي أنــحــاء 
صــوب  لــلــتــدافــع  المستثمرين  الــعــالــم 
الـــــمـــــالذات اآلمــــنــــة. وأمـــــــس، ارتـــفـــع 
 ٠٫٤ الفورية  المعامالت  فــي  الــذهــب 
لألوقية  دوالر   ١٨٠٢٫١٥ إلــى  بالمئة 
(األونصة) بعدما سجل أعلى مستوى 

 ١٨٠٤٫٤١ عند   ٢٠١١ نوفمبر    منذ 
الجلسة.  مــن  سابق  وقــت  فــي  دوالر 
وصــعــدت الــعــقــود األمــريــكــيــة اآلجلة 

 ١٨١٤٫١٠ إلـــى  بــالــمــئــة   ٠٫٢ لــلــذهــب 
حــاالت  وتـــجـــاوزت  لــألوقــيــة.  دوالر 
اإلصــــــابــــــة بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا فــي 

الواليات المتحدة ثالثة ماليين حالة 
كما تشهد اإلصابات زيادة في أنحاء 
البنك  فــي  مــســؤولــون  الــعــالــم.وعــبــر 
قلقهم  عـــن  األمـــريـــكـــي  الـــمـــركـــزي 
من أن تهدد زيــادة اإلصــابــات إنفاق 
المستهلكين وزيادة الوظائف وهو ما 
االقتصادية.وبالنسبة  المخاوف  عزز 
ــنــفــيــســة األخــــــــرى، زاد  لـــلـــمـــعـــادن ال
 ١٩٢٥٫٣٠ إلــى  بالمئة   ٠٫٥ الــبــالديــوم 
 ٠٫١ البالتين  لألوقية.وارتفع  دوالر 

بالمئة إلى ٨٣٦٫٣٥ دوالر لألوقية.  

الذهب يخترق حاجز ١٨٠٠ دوالر لألوقية



٦٦
الخميس ١٨ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٩ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٤٢)

  

الدوحة -[:

ر.  ــــــــــور  ــــــــــدكــــــــــت ال أكـــــــــــــــد 
ســـــــيـــــــتـــــــارامـــــــان الـــــرئـــــيـــــس 
الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة بــنــك 
هي  قطر  دولــة  أن  الــدوحــة 
األول  الــــتــــجــــاري  الـــشـــريـــك 
أن  إلـــــى  مـــشـــيـــرا  ـــابـــان،  ـــي ـــل ل
بين  الثنائية  التجارة  حجم 
مــلــيــار   ١٤ تـــجـــاوز  الــبــلــديــن 
الــجــاري  الــعــام  خــالل  دوالر 
مــــنــــوهــــا الــــــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي 
رئيسًيا  جزًءا  يشكل  المسال 

التجارة. هذه  من 
وســـــــلـــــــط خــــــــــالل نــــــــدوة 
بــعــنــوان «فـــرص ومــجــاالت 
قطر  بــيــن  الــثــنــائــي  الــتــعــاون 
بنك  اســتــضــافــهــا  والــيــابــان» 
الـــدوحـــة بــمــشــاركــة ســعــادة 
سفير  سوناغا،  كــازو  السيد 
الـــيـــابـــان بـــالـــدوحـــة الـــضـــوء 
عــلــى الــفــرص االســتــثــمــاريــة 
الـــــمـــــتـــــاحـــــة فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 

البلدين.  في  القطاعات 
أن  لقطر  يمكن  وأضاف: 
في  اســتــثــمــاريــة  فــرًصــا  تــجــد 
األســهــم الــيــابــانــيــة ومــشــاريــع 
ـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة وقــــطــــاع  ال

لتجزئة. ا
لــلــمــســتــثــمــريــن  ويـــمـــكـــن   
الــيــابــانــيــيــن االســـتـــفـــادة مــن 
الـــنـــمـــو الـــــذي تـــشـــهـــده قــطــر 
مــــن خــــالل االســـتـــثـــمـــار فــي 
ســـــــوق األســــــهــــــم الــــقــــطــــري 
مـــن خـــالل صـــنـــدوق مــؤشــر 
بــــورصــــة قـــطـــر لــلــصــنــاديــق 
الــتــابــع   (QETF) الــمــتــداولــة 
لـــبـــنـــك الــــــدوحــــــة وتـــمـــويـــل 
ــتــحــتــيــة  مـــشـــاريـــع الـــبـــنـــيـــة ال
مــن  أو  قــطــر  فــي  الــضــخــمــة 

المباشر. االستثمار  خالل 
قـــطـــاع  أن  ـــــــى  إل ولـــــفـــــت 
ــــــــشــــــــركــــــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة  ال
والـــمـــتـــوســـطـــة لـــديـــه فـــرص 
لــتــكــويــن تــكــتــالت مـــن هــذه 
الـــشـــركـــات واالســتــثــمــار فــي 

صـــنـــاديـــق أســـهـــم الــشــركــات 
الــصــغــيــرة لــدعــم الــشــركــات 
الـــــشـــــركـــــات  أو  الـــــنـــــاشـــــئـــــة 

الواعدة. الكبيرة 
ــيــة  وتــــابــــع: هـــنـــاك إمــكــان
يــــمــــكــــن إصــــــــــــدار كـــــفـــــاالت 

الــعــطــاءات  وكـــفـــاالت  األداء 
لـــدعـــم مـــشـــاركـــة الـــشـــركـــات 
البنية  مشاريع  في  اليابانية 

ويمكن  قــطــر.  فــي  الــتــحــتــيــة 
ــــك إصـــــــــدار خـــطـــابـــات  كــــذل
المختلفة  بأنواعها  االعتماد 

ـــــصـــــادرات الـــنـــفـــط الـــخـــام  ل
ـــغـــاز الــطــبــيــعــي  وشـــحـــنـــات ال
الـــــمـــــســـــال مــــــن قــــطــــر إلــــى 

ليابان.  ا
وقـــــــــد ســـــلـــــط الـــــدكـــــتـــــور 
الــــضــــوء  ســــيــــتــــارامــــان  ر.   .
ـــى االقــــتــــصــــاد الـــيـــابـــانـــي  عـــل
يــنــكــمــش  أن  الــمــتــوقــع  ومـــن 
االقـــتـــصـــاد الـــيـــابـــانـــي بــنــســبــة 
عــلــى   ٢٠٢٠ عـــام  فـــي   ٪٥٫٨
 ٪٢٫٤ بنسبة  نموا  يحقق  أن 

 .٢٠٢١ عام  في 
أضاف وفي أبريل ٢٠٢٠، 
المركزي  اليابان  بنك  وعد 
من  ممكن  عدد  أكبر  بشراء 
بحسب  الحكومية  السندات 
شــراء  مــن  زاد  كــمــا  الــحــاجــة 
من  بــأكــثــر  الــشــركــات  ديـــون 
سعادة  سعى  حيث  الضعف 
ــــكــــو  الـــــمـــــحـــــافـــــظ هــــاروهــــي
كـــــورودا إلـــى دعـــم الــجــهــود 
الــوطــنــيــة الــرامــيــة إلــى دعــم 
وأصحاب  المصانع  أصحاب 

الـــمـــتـــاجـــر والـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن 
لمتعثرين. ا

 مــن جــانــبــه أشـــاد ســعــادة 
الـــــســـــيـــــد كــــــــــازو ســـــونـــــاغـــــا، 
ســـفـــيـــر الــــيــــابــــان بـــالـــدوحـــة 
بـــالـــعـــالقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــيــن 
الــدوحــة وطــوكــيــو الفــتــا إلــى 
الــتــجــاري  الــشــريــك  قــطــر  أن 
بــاعــتــبــارهــا  لـــلـــيـــابـــان  األول 
مـــن أكـــبـــر مــــــوردي الــنــفــط 
ــــى الـــيـــابـــان، كــمــا  والــــغــــاز إل
تــشــارك الــشــركــات الــيــابــانــيــة 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــمــشــاريــع 
االســـتـــثـــمـــاريـــة والـــتـــنـــمـــويـــة 
ستكون  وبــالــتــالــي  قــطــر  فــي 
المستقبلية  الــتــعــاون  فــرص 

أكبر. البلدين  بين 
السيد  قـــّدم  الــخــتــام  وفــي 
كـــانـــجـــي شـــيـــنـــومـــيـــا، رئــيــس 
مـــــكـــــتـــــب بــــــنــــــك الـــــــدوحـــــــة 
الشكر  اليابان،  في  التمثيلي 
هذه  في  شارك  من  لجميع 

اإللكترونية. الندوة 

آفـاق جـديـدة لتعـزيـز التعـاون بين قـطـر واليابان 
خالل ندوة عن الفرص المشتركة.. بنك الدوحة:

ــــــــــمــــــــــارات ــــــــــث ــــــــــالســــــــــت ــــــــــــــــم الـــــــــــــقـــــــــــــطـــــــــــــري جـــــــــــــــــــــــــــاذب ل ــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــوق األس س

ـــــــات ـــــــخـــــــدم ـــــــي ال ـــــــدم ـــــــق ــــــــــع م ـــــــــات م ـــــــــرك ـــــــــش ــــــــــل ال ــــــــــواص ـــــــات تـــــــــدعـــــــــم ت ـــــــس ـــــــجـــــــل ال
كتب- أكرم الكراد:

الــــمــــواصــــالت  وزارة  أطـــلـــقـــت 
التحول  عــمــل  ورش  واالتـــصـــاالت 
ـــلـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة  الــــرقــــمــــي ل
لشهر  اإلنترنت  عبر  والمتوسطة 
يـــولـــيـــو، والــــتــــي تـــهـــدف لــتــمــكــيــن 
الشركات من التفوق في استخدام 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة، وتــعــزيــز 
الوعي بفوائد استخدامها في قطاع 
األعــــمــــال، بــمــا يــحــقــق االســتــفــادة 
التقنيات  مختلف  مــن  الــقــصــوى 
والتكلفة،  والجهد  الوقت  لتوفير 
وزيادة اإلنتاجية والربح واالبتكار.
موقعها  عــبــر  ـــــوزارة  ال وأعــلــنــت 
جلسات  بـــ٩  البدء  عن  اإللكتروني 
جـــديـــدة  عـــمـــل  وورش  تـــدريـــبـــيـــة 
خـــــالل الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، لــدعــم 
ــتــواصــل مـــع مــقــدمــي الــخــدمــات  ال
الرقمي  التحول  وتعزيز  المناسبة 
ـــواجـــدهـــا  ـــشـــركـــات وتـــفـــعـــيـــل ت ـــل ل
اإللــكــتــرونــي. مــشــيــرة إلـــى فــوائــد 
ومــــحــــفــــزات لـــلـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي 

للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتسعى الوزارة عبر هذه الورش 
اقتصاد  تنمية  دعم  إلى  التدريبية 
من  المعرفة  على  الــقــائــم  الــدولــة 
خالل توفير وتطوير بيئة مجتمع 
رقــمــي مــبــتــكــر ومـــســـتـــدام، وعــبــر 
بــــرامــــج تـــشـــّجـــع عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
ـــا الــــمــــعــــلــــومــــات فــي  ـــوجـــي ـــول ـــكـــن ت
والمتوسطة،  الصغيرة  المؤسسات 
واستدامة  بتطوير  التزامها  وتؤكد 
قـــطـــاع تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
واالتــــــصــــــاالت فــــي الـــــدولـــــة عــلــى 

مختلف األصعدة.

جلسات رقمية

وتستعرض جلسة األحد المقبل 
مستقبل  «استكشاف  عنوان  تحت 
الــتــدقــيــق الـــداخـــلـــي» لــخــبــراء من 
تأثير  مــدى   ،Excelledia شركة 
في  الــمــؤســســات  عــلــى  كوفيد-١٩ 
جعلها  مـــا  الـــعـــالـــم،  أنـــحـــاء  جــمــيــع 
تحاول التأقلم مع الطرق الجديدة 
لــمــمــارســة األعــمــال الــتــجــاريــة في 

الجلسة  تــقــدم  كــمــا  ـــوبـــاء،  ال زمـــن 
ومــا  االصــطــنــاعــي،  ــذكــاء  ــل ل رؤى 
يقدمه من فرص ال نهاية لها في 
مناقشة  عن  فضالً  التدقيق،  عالم 
االستفادة  للشركات  يمكن  كيف 
لتحقيق  االصــطــنــاعــي  الــذكــاء  مــن 

أهدافها التجارية االستراتيجية.
وتستهدف جلسة الخامس عشر 

«الدفع  بعنوان  الــجــاري  يوليو  من 
اإللـــكـــتـــرونـــي» كـــــًال مــــن الـــمـــالك 
والــمــشــغــلــيــن فـــي ســـوق الــشــركــات 
الــصــغــيــرة والـــمـــتـــوســـطـــة، وذلـــك 
لـــزيـــادة الـــوعـــي الــرقــمــي لــديــهــم، 
والتعرف على النظام غير النقدي، 
التقنيات  على  التعرف  عن  فضالً 
القادمة التي يمكن إدخالها لتعزيز 

خالل  من  الشركات  وربحية  نمو 
مــســاعــدتــهــا عــلــى أتــمــتــة الــوظــائــف 
من  خبراء  وسيقدمها  المختلفة، 

شركة QPAY العالمية.
وفــــــي الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي تـــتـــنـــاول 
جــلــســة «ثـــأثـــيـــر أعـــمـــال الــتــجــارة 
مهمة  محاور  عــدة  اإللكترونية» 
عــن هـــذا الــمــصــطــلــح الــــذي أصبح 

الراهن،  الوقت  في  بسرعة  ينتشر 
ويــســتــخــدم عــلــى نــطــاق واســـع في 

العديد من السياقات المختلفة.
كــمــا تــســتــعــرض جــلــســة الــتــاســع 
«التسوق  بــعــنــوان  يوليو  مــن  عشر 
ـــى مــنــصــات  ــــت عـــل ــــرن ــــت عـــبـــر اإلن
مــــتــــعــــددة (تـــطـــبـــيـــقـــات الــــويــــب /   
الــجــوال)» أســاســيــات إنــشــاء متجر 
لــلــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة فــي موقع 
وتطبيقات  المنصات  متعدد  ويب 
الــــهــــاتــــف الــــمــــحــــمــــول، وســـيـــتـــابـــع 
حـــضـــور الــجــلــســة مـــع خـــبـــراء من 
 Razon Internationalشــــركــــة
كــيــفــيــة إنـــشـــاء الـــواجـــهـــة الــخــلــفــيــة 
التجارة  لبوابة  األمامية  والواجهة 
شاشة  ذلــك  فــي  بما  اإللكترونية؛ 

تطبيقات الجوال.
أمــــــــا جــــلــــســــة الــــــيــــــوم الــــثــــانــــي 
والــعــشــريــن مــن الــشــهــر الــجــاري، 
فــســتــركــز عــلــى تــقــديــم «األعـــمـــال 
الصغيرة  للمؤسسات  المنزلية» 
والــمــتــوســطــة فــي قــطــر، وبــوجــود 
 ،Excelledia شــركــة  مــن  خــبــراء 

أساسية  نقاطاً  الجلسة  تستعرض 
الصغيرة  الــشــركــات  ماهية  حــول 
ــمــتــوســطــة، والـــتـــحـــديـــات الــتــي  وال
ـــم، وخـــاصـــة  ـــعـــال تـــواجـــهـــهـــا فــــي ال
فــي قــطــر، وأهــمــيــة الــرقــمــنــة في 
والمتوسطة،  الصغيرة  الــشــركــات 
إلى  الرقمية،  للحلول  مقدمة  مع 
المنزلية  األعــمــال  عــروض  جانب 

الصغيرة والمتوسطة وفائدتها.
الخدمات السحابية

وتـــحـــت عــــنــــوان «كـــيـــف تــجــعــل 
مـــــشـــــروعـــــك مــــســــتــــعــــداً لـــلـــعـــالـــم 
الــــرقــــمــــي» يــــقــــدم عـــمـــر عـــاشـــور 
الــــمــــؤســــس الـــــمـــــشـــــارك ومــــديــــر 
العمليات التنفيذي لشركة آي بتتر 
والعشرين  السابع  فــي   ،EButler
مـــــــن الـــــشـــــهـــــر الـــــــــجـــــــــاري، عـــــدة 
مـــوضـــوعـــات هـــامـــة حــــول أهــمــيــة 
أهــداف  لتحقيق  الرقمي  التحول 
والمتوسطة،  الصغيرة  الــشــركــات 
أخــــرى  ورش  عـــقـــد  ســيــتــم  كـــمـــا 
لتعزيز العمل بالشركات الصغيرة 

والمتوسطة. 

٩ ورش عمل حول مستقبل التحول الرقمي للشركات 
عبر اإلنترنت خالل يوليو الجاري.. وزارة المواصالت:

الدوحة- [:

أعلنت فودافون قطر، بالتعاون مع 
تطوير  عــن   ،Digital Virgo شــركــة 
مــنــّصــة حــصــريــة لــلــمــحــتــوى الــرقــمــي 

 .«Shater» تحمل اسم
 ومن خالل تقديمه مزيًجا مصمًما 
خصيًصا من المحتوى الرقمي الشهير 
حسب  تصنيف  مــع  وعــالــمــًيــا،  ــا  مــحــلــيًّ
 «Shater» يوفر  العمرّية،  الشريحة 
أولياء  قبل  مــن  كامل  تحكم  إمكانية 
االستخدام  في  تحكم  ولوحة  األمــور، 
يقضيه  الذي  الوقت  مراقبة  لهم  تتيح 

أطفالهم في جميع األنشطة. 
تفضيالت  عــلــى  الــمــحــتــوى  ويــتــركــز 
أنشطة  ويتضمن  قــطــر،  فــي  األطــفــال 
فيديو.  ومقطع  لعبة  و٢٠٠  تعليمّية، 
وســـيـــحـــصـــل الـــمـــشـــتـــركـــون فــــي بــاقــة 
من   «Explorer» الشهري  االشــتــراك 
فودافون، الُمخصصة للمشتركين دون 
سن الثامنة عشرة عاًما، على اشتراك 

 .«Shater» مجاني في محتوى
ــــــجــــــي، يـــمـــكـــن  ــــــروي وكـــــــعـــــــرض ت
لــلــمــشــتــركــيــن فـــي بـــاقـــات االشـــتـــراك 
يستمتعوا  أن  فــودافــون  مــن  الــشــهــري 
للشهر  ــا  مــجــانً  «Shater» بــتــطــبــيــق 

الــذيــن  لــلــعــمــالء،  ــمــكــن  يُ كــمــا  األول. 
لــديــهــم اشــــتــــراك مــســبــق الــــدفــــع، أن 
مــجــانـًـا   «Shater» بتطبيق  يتمتعوا 
٧ أيـــــــام. وبـــعـــد انـــتـــهـــاء فــتــرة  لـــمـــدة 
٤٠ ريـــاًال  الـــعـــرض، ســيــتــم احــتــســاب 
الكاملة  القائمة  إلــى  للوصول  شهريًّا 
واأللعاب،  واألنشطة  الفيديو  لمقاطع 
المشتركين  تنزيل  إمكانية  عن  فضًال 
ـــه فــــي وقـــت  لـــلـــمـــحـــتـــوى ومـــشـــاهـــدت

فراغهم.
 وقـــال الــســيــد ديــيــجــو كــامــبــيــروس، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــعــمــلــيــات لــدى 
فـــودافـــون قــطــر: «يــســّرنــا تــقــديــم هــذا 

ـــجـــديـــد واآلمـــــن  ـــرقـــمـــي ال ـــفـــضـــاء ال ال
«Shater». وخالل تعاوننا مع شريكنا 
االعتبار  في  وضعنا   ،Digital Virgo
مــــخــــاوف أولــــيــــاء األمـــــــور الــمــتــعــلــقــة 
بـــاألمـــان عــنــد الـــوصـــول إلـــى الــوســائــط 

الرقمية غير الخاضعة للرقابة.
مــن جــهــتــه، عــّلــق بــاســكــال دوفـــور، 
نــائــب رئــيــس منطقة الــشــرق األوســط 
قــائــالً: «إن  وتــركــيــا،  إفريقيا  وشــمــال 
وجـــّذاب  فــريــد  فــضــاء  هــو   «Shater»
لــألطــفــال مـــع إعـــطـــاء جــانــب الــســالمــة 
األهمية الالزمة، ما يمنح أولياء األمور 

التحكم الكامل في المحتوى.

فودافون تُطلق تطبيق «Shater» الترفيهي لألطفال
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٧٧   

لندن ـ أ ف ب:

الـــــمـــــال  وزيـــــــــــــر  كـــــشـــــف   

الـــبـــريـــطـــانـــي ريـــشـــي ســـونـــاك 

ـــعـــاش  أمــــــس عـــــن تــــدابــــيــــر إن

بعد  مـــا  لــمــرحــلــة  اقـــتـــصـــادي 

مليار   ٣٠ بقيمة  كوفيد-١٩ 

مليار   ٣٣) إســتــرلــيــنــي  جنيه 

ـــهـــا تــخــفــيــض  ـــن ـــي يـــــــــــــورو)، ب

الـــــضـــــريـــــبـــــة عـــــلـــــى الـــقـــيـــمـــة 

القطاعات  لبعض  الــُمــضــافــة 

وتـــقـــديـــم إعـــــانـــــات لــتــجــديــد 

لتوظيف  وُمساعدات  المباني 

الـــشـــبـــاب. وقــــال ســـونـــاك في 

الــبــرلــمــان: دعــمــنــا أكــثــر من 

مــــلــــيــــون وظــــيــــفــــة وقــــّدمــــنــــا 

إعـــانـــات وقــــروًضــــا وأرجـــأنـــا 

تـــســـديـــد ضـــرائـــب بـــاإلضـــافـــة 

ــــى ضــــّخ أمــــــوال فـــي نــظــام  إل

 ١٦٠ الــصــحــة الــعــامــة بــقــيــمــة 

ـــــك أثـــنـــاء  مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه، وذل

خطة  مـــن  األولـــــى  الــمــرحــلــة 

ـــر بــأن  لــدعــم االقــتــصــاد. وذّك

الُمقدمة  الهائلة  المساعدات 

لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى الــــوظــــائــــف 

كـــانـــت فـــي قــلــب اســتــجــابــتــنــا 
أكثر  استفادة  مع  االقتصادية 
منها.  وظيفة  مليون   ٩,٣ من 
صعبة  مـــن «أوقـــــات  وحـــــّذر 
الحكومة  أن  مــؤكــًدا  مقبلة» 
الثانية»  في «المرحلة  تدخل 
ـــركـــود  ـــل ـــهـــا ل ـــت ـــجـــاب مـــــن اســـت
الــخــطــيــر الــنــاجــم عـــن أزمـــة 
وأوضـــح  كوفيد-١٩.  تــفــشــي 
في  تسببا  والــعــزل  الــوبــاء  أن 
لالقتصاد  تــاريــخــي  انــكــمــاش 
مـــــارس  بــــيــــن   ٪٢٥ بـــنـــســـبـــة 
األكثر  هــم  والشباب  وأبــريــل 

تضرًرا. 
لتمويل  آلــيــة  عــن  وكــشــف   
عـــــقـــــود لـــــمـــــدة ســــتــــة أشـــهـــر 
ذوي  الـــمـــؤهـــلـــيـــن  لـــلـــشـــبـــاب 
الــمــداخــيــل الــمــتــدنــيــة الــذيــن 
تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بــيــن ١٦ 
على  والــُمــســّجــلــيــن  ســنــة  و٢٤ 
يغطي  بــمــا  الــبــطــالــة،  لـــوائـــح 
األدنـــــــى  الـــــحـــــّد  مـــــن   ٪١٠٠
لألجور إلى حّد ٢٥ ساعة في 

تستكمل  أن  عــلــى  األســـبـــوع، 

المتبقية  الــقــيــمــة  الــشــركــات 

تتضّمن  كــمــا  الـــرواتـــب.  مـــن 

مــلــيــون   ١١١ ســـونـــاك  خــطــة 

جـــنـــيـــه إســــتــــرلــــيــــنــــي لـــدعـــم 

التدريبية.  الدورات 

ــــيــــر  ــــتــــداب ال بـــــيـــــن  ومـــــــــن   

ــــــر  ــــــدة، كــــشــــف وزي ــــــجــــــدي ال

ـــخـــزانـــة عــــن شــــق «بــيــئــي»  ال

ــخــّصــص ثــالث  مـــن الــخــطــة يُ

مـــلـــيـــارات جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 

البريطاني  االقــتــصــاد  لــجــعــل 

أكـــثـــر ُمـــــراعـــــاة لــلــبــيــئــة عــبــر 

تــــجــــديــــد وعــــــــزل الـــمـــســـاكـــن 

ـــانـــي الـــحـــكـــومـــيـــة مــن  ـــمـــب وال

مــــــــــــــدارس ومــــســــتــــشــــفــــيــــات 

كفاية  أكثر  لجعلها  وغيرها 

البيئة. صعيد  على 

 وتــــنــــوي الـــحـــكـــومـــة أيـــًضـــا 

آالف  خـــمـــســـة  ــــي  حــــوال خـــلـــق 

وذلك  للبيئة  صديقة  وظيفة 

غير  منظمات  مشاريع  لدعم 

محلية  وســـلـــطـــات  حــكــومــيــة 

المناظر  لتجميل  مخّصصة 

الــطــبــيــعــيــة الــبــريــطــانــيــة، عبر 

األنهر  وتنظيف  أشــجــار  زرع 

ــــق مــــســــاحــــات خـــضـــراء  وخــــل

جــديــدة. وكــشــفــت عــن تدبير 

مخّصص لمساعدة المطاعم، 

تضرًرا  األكثر  القطاعات  أحد 

كوفيد-١٩  تــفــشــي  أزمــــة  مــن 

بعدما أرغمت المؤسسات على 

ونصف  أشهر  لثالثة  اإلغـــالق 

الـــشـــهـــر. وســـتـــدفـــع الــحــكــومــة 

فــــي أغـــســـطـــس نـــصـــف قــيــمــة 

في  تناولها  يتّم  التي  الوجبات 

الــمــطــاعــم «حــيــث يــعــمــل ١,٨ 

مليون شخص» في بريطانيا، 

جنيهات   ١٠ إلــى  تصل  بكلفة 

للشخص الواحد.

 وأعــــلــــن وزيــــــر الـــخـــزانـــة 

على  الضريبة  تخفيض  أيًضا 

 ٪٢٠ الــقــيــمــة الــمــضــافــة مـــن 

فـــي الــــظــــروف الـــعـــاديـــة إلــى 

والخدمات  البضائع  على   ،٪٥

فــي قــطــاع الــضــيــافــة بــمــا في 

ـــفـــنـــادق  ذلـــــك الـــمـــطـــاعـــم وال

والـــــمـــــنـــــتـــــزهـــــات وحــــــدائــــــق 

ـــل ٤  ـــمـــّث الـــــحـــــيـــــوانـــــات.. مـــــا ي

مليارات جنيه. وبين التدابير 

مؤقت  إلغاء  الُمعلنة  األخرى 

العقارات  شراء  على  للضريبة 

 ٥٠٠ التي ال تتجاوز أسعارها 

جنيه. ألف 

الحكومة  رئــاســة  وأعلنت   

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة خـــطـــة بــقــيــمــة 

لــقــطــاع  جــنــيــه  مـــلـــيـــار   ١,٥٧

وصاالت  والمتاحف  المسارح 

للمتاحف  وُســمــح  الــعــروض. 

ــــهــــا فــي  ــــواب بـــــإعـــــادة فـــتـــح أب

ـــمـــاضـــي  نــــهــــايــــة األســــــبــــــوع ال

بــعــد أكـــثـــر مـــن ثـــالثـــة أشــهــر 

مــــن اإلغــــــــالق لـــكـــن قـــاعـــات 

الــعــروض والــريــاضــة ال تــزال 

مــغــلــقــة حـــتـــى إشــــعــــار آخــــر، 

فـــي ظـــل مــخــاطــر إفـــالســـات 

يحّث  جهته،  ومــن  ُمتتالية. 

«ريزوليوشن  أبــحــاث  معهد 

فاونديشن» سوناك على ضّخ 

جنيه  مــلــيــار   ٢٠٠ مــن  أكــثــر 

ــــ»ضـــمـــان»  فــــي االقــــتــــصــــاد ل

بريطانيا.  إنعاش 

 ٣٣ ملـيـار يــورو إلنـعـاش االقتـصـاد البريطـانـي 
لمرحلة ما بعد «كوفيد-١٩» .. وزير المالية:

ـــــــــدات   ـــــــــاع ـــــــــس ـــــــــم ال مـــــــــــــن  ــــــــــــادت  ــــــــــــف اســــــــــــت ـــــــــة  ـــــــــف ـــــــــي وظ ـــــــــون  ـــــــــي ـــــــــل م  ٩,٣  

٪٢٥ ــــــ  ب ــــي  ــــخ ــــاري ت اقـــــتـــــصـــــادي  ــــاش  ــــم ــــك ان ـــــي  ف ـــا  ـــب ـــســـب ت ــــــزل  ــــــع وال ــــــاء  ــــــوب ال  

ً

انجولشتات ـ د ب أ: 

للسيارات  األلمانية  أودي  شركة  أعلنت   
بحلول  كامل  بـــدوام  العمل  إعـــادة  اعتزامها 
الخريف المقبل. وخالل نقاش افتراضي مع 
ماركوس زودر، رئيس حكومة والية بافاريا، 
«فوكوس»،  لمجلة  اإللكتروني  الموقع  عبر 
التنفيذي  الرئيس  دوســمــان،  مــاركــوس  قــال 
أودي  عّمال  من  ألًفا   ١٥ إن  أمــس:  ألودي، 
جائحة  بسبب  مخفض  بدوام  حالًيا  يعملون 
الشهر  نهاية  منذ  نسير  وأضــــاف:  كــورونــا. 
الطبيعي،  الــوضــع  إلــى  الــعــودة  نحو  الــمــاضــي 
الــــدوام  سننهي  الــخــريــف  فــي  أنــنــا  وأعــتــقــد 
الــمــخــفــض تـــمـــاًمـــا. وأعـــــرب دوســـمـــان عن 
ترى  التي  الُمتشائمة  الــدعــوات  رغــم  تفاؤله 
ُمتخلف  األلماني  السيارات  صناعة  قطاع  أن 
عـــن مــنــافــســيــه فـــي شــــرق آســـيـــا والـــواليـــات 
المستقبلية  بالتقنيات  يتعلق  فيما  المتحدة 

القيادة  وسيارات  الكهربائية  السيارات  مثل 
الذاتية، وقال إنه ال يعتقد أن قطاع صناعة 
الــســيــارات األلــمــانــي سيفقد الــريــادة. وأشــار 
للسيارات  العالمية  الــســوق  أن  إلــى  دوســمــان 
التوقعات  إن  وقـــال:  بــقــوة،  النمو  ســيــواصــل 
ُمــتــفــقــة عـــلـــى هــــــذا، حـــيـــث تــشــيــر إلـــــى أن 
سيارة  مليون   ٦٠ نحو  إلى  ستصل  المبيعات 
العام الحالي، وإلى نحو ٨٠ مليون سيارة في 
٢٠٢٥. وأضاف: أعتقد أن األلمان سينعمون 
دوًرا  يــؤدون  تجعلهم  التي  القوة  هــذه  بمثل 

كبيًرا في المستقبل.
إزاء  قــلــقــه  إن  زودر:  قـــال  جــانــبــه،  مـــن   
شــركــات صــنــاعــة الــســيــارات أقـــل مــن قلقه 
حـــيـــال شــــركــــات ُمـــســـتـــلـــزمـــات الـــســـيـــارات، 
زودر  وطــالــب  األكــبــر،  الُمشكلة  تكمن  فهنا 
الخريف  في  تفكيرهم  يرّكزوا  بأن  الساسة 
ُمستلزمات  شركات  دعم  يمكن  كيف  حول 

السيارات عن طريق البحث واالبتكار. 

أودي: العودة للعمل بدوام كامل في الخريف

موسكو ـ قنا: 

 دعــــا الـــســـيـــد مــيــخــائــيــل مــيــشــوســتــيــن، 
للحفاظ  أمــس،  الــروســي،  الـــوزراء  رئــيــس 
والتخلي  الــعــالــمــي  االقــتــصــاد  انــفــتــاح  عــلــى 
عــــن اإلجـــــــــــراءات الـــحـــمـــائـــيـــة األحــــاديــــة 
رسالة  فــي  ميشوستين،  وأشــار  الــجــانــب. 
العالمي  القمة  مؤتمر  خالل  الفيديو  عبر 
لــمــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة بـــشـــأن تــأثــيــر 
فــيــروس كــورونــا عــلــى مــجــال الــعــمــل، إال 
بوتين،  فالديمير  الــروســي،  الــرئــيــس  أن 
العشرين  مــجــمــوعــة  قــادة  قــمــة  فــي  حــّدد 
مــكــافــحــة الــبــطــالــة أثــنــاء الـــوبـــاء كــأولــويــة 

 . ئيسية ر
تتطلب  الروسي:  الوزراء  رئيس  وقال   
الـــجـــهـــود الـــمـــشـــتـــركـــة فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال 

والقضاء  منفتًحا،  عالمًيا  اقتصاًدا  المهم 
من  والــحــمــائــيــة  التقييدية  الــتــدابــيــر  عــلــى 
النطاق  الواسع  واالستخدام  واحد،  جانب 
لــلــتــكــنــولــوجــيــات الــرقــمــيــة واالســـتـــخـــدام 

العمالة. لهجرة  المرن 
 بـــدورهـــا، دعـــت الــســيــدة كــريــســتــالــيــنــا 
الدولي،  النقد  صندوق  مديرة  جورجيفا، 
فــعــلــهــم  رد  لــتــســخــيــر  الـــســـيـــاســـات  ـــاع  صـــّن
لــمــواجــهــة  كـــورونـــا  فــيــروس  جــائــحــة  إزاء 
تــغــيــرات الـــمـــنـــاخ. وكــــان صـــنـــدوق الــنــقــد 
ــا  تــوقــع الــشــهــر الــمــاضــي ركـــــوًدا اقــتــصــاديً
أن  وتوقع  األولية.  التقديرات  من  أعمق 
العالمي  المحلي  الناتج  إجمالي  ينكمش 
فقد  وإجمالي  العام  هذا  المئة  في   ٤٫٩ بـ 
حــتــى  دوالر  تــريــلــيــون   ١٢ بــقــيــمــة  إنـــتـــاج 

العام.  نهاية 

 بينهم ٣ أفارقة لخالفة أزيفيدو   روسيا تدعو لالنفتاح االقتصادي العالمي 

جنيف ـ أ ف ب:

الــلــحــظــة  تـــرشـــيـــحـــات  ازدادت   
ــمــنــصــب الـــمـــديـــر الـــعـــام  األخـــــيـــــرة ل
بات  إذ  العالمية،  الــتــجــارة  لمنظمة 
لتولي  يــتــنــافــســون  مــرشــحــيــن  ســبــعــة 
قيادة المنظمة التي تتعّرض لهجمات 
ـــواجـــه تــحــديــات هــائــلــة  واشــنــطــن وت
فــي وســـط أزمـــة اقــتــصــاديــة عالمية 
فــيــروس  تــفــشــي  مـــع  حــــدة  ازدادت 
من  ساعات  وقبل  المستجد.  كورونا 
أعلن  أمــس،  الترشيحات  باب  إغــالق 
البريطاني  الخارجية  التجارة  وزيــر 
السابق ليام فوكس ترشيحه، مدعوًما 
جونسون.  بوريس  الــوزراء  رئيس  من 
وقـــبـــل ســــاعــــات مــــن ذلــــــك، قـــّدمـــت 
كينيا أيًضا ترشيح وزيرتها للرياضة 

ترأست  أن  سبق  الــتــي  محمد  أمينة 
كما  المنظمة.  في  هيئات  ثالث  أكبر 
يتنافس خمسة مرشحين آخرين من 
مصر والمكسيك ومولدوفا ونيجيريا 
وكوريا الجنوبية لخالفة الدبلوماسي 

ـــو أزيـــفـــيـــدو الـــذي  ـــرت الــبــرازيــلــي روب
ســـُيـــغـــادر الــمــنــصــب نــهــايــة أغــســطــس 
الثانية.  واليــتــه  انــتــهــاء  مــن  عــام  قبل 
إعادة  الجديد  المدير  على  وسيتعّين 
الُمجّمدة  التجارية  الُمحادثات  إحياء 
الـــوزاري،   ٢٠٢١ لمؤتمر  والتحضير 
التي  المناسبات  أهــم  بين  يُعد  الــذي 
العالقات  وتحسين  الهيئة،  تنّظمها 

مع واشنطن.
التي  المتحدة،  الواليات  وجّمدت   
هـــــــّددت بـــاالنـــســـحـــاب مــــن مــنــظــمــة 
التجارة العالمية، محكمة االستئناف 
في  الــنــزاعــات  تــســويــة  لهيئة  الــتــابــعــة 
الــمــنــظــمــة مــنــذ ديــســمــبــر. وتــطــالــب 
واشــنــطــن بــإزالــة الــصــيــن مــن قائمة 

الدول ذات االقتصادات النامية.
 وأعــلــن أزيــفــيــدو (٦٢ عـــاًمـــا) في 

مــنــتــصــف مـــايـــو أنــــه ســيــنــهــي واليــتــه 
الثانية ومدتها أربع سنوات قبل أوانها 
المنظمة  دفــع  ما  شخصية،  ألسباب 
وتضم  مــقــُرا  جنيف  مــن  تتخذ  الــتــي 
في  لــه  خليفة  عــن  للبحث  بــلــًدا   ١٦٤
غضون ثالثة أشهر بدًال من تسعة كما 
االنتخابات،  من  وبدًال  العادة.  جرت 
تــقــوم عــمــلــيــة اخــتــيــار الــمــديــر الــعــام 
حيث  اإلجماع  على  للمنظمة  المقبل 
يــتــم حـــذف الــمــرّشــحــيــن بــالــتــدريــج. 
كمالذ  التصويت  إلــى  اللجوء  ويمكن 
هذا  حصل  أن  يسبق  لــم  لكن  أخــيــر، 
السيناريو في تاريخ المنظمة. ويذكر 
أنه في العام ١٩٩٩، عندما لم تتمكن 
مرشَحين،  بين  االختيار  من  الــدول 
تـــولـــى كـــل مــنــهــمــا الــمــنــصــب لــواليــة 

مدتها ثالث سنوات.

٧ مرّشحين لرئاسة منظمة التجارة العالمية  
عالمية اقــتــصــاديــة  وأزمــــة  تــحــديــات  وتــواجــه  واشــنــطــن  لهجمات  تــتــعــرض   

روبرتو أزيفيدو

الجزائر ـ رويترز:

 فـــي ظـــل مـــواجـــهـــة ضـــغـــوط مــالــيــة بعد 
انــخــفــاض عـــائـــدات مـــــوارد الـــطـــاقـــة، قــالــت 
الجزائر العضو في منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) إنها ستطلق خطة اقتصادية 
والغاز  النفط  على  االعتماد  لتقليل  جديدة 
أكــبــر.  دوًرا  الــخــاص  الــقــطــاع  ستمنح  وإنــهــا 
وتــعــّهــد الــرئــيــس عــبــد الــمــجــيــد تــبــون، الــذي 
انتخب في ديسمبر، مراًرا بإصالح االقتصاد 
الــمــعــتــمــد عــلــى الــنــفــط مـــن خــــالل تــطــويــر 
الــقــطــاعــات األخــــرى بــخــالف قــطــاع الطاقة 
وأجبر  جديدة  تمويل  مصادر  عن  والبحث 
انــخــفــاض آخـــر فــي عـــائـــدات الــنــفــط والــغــاز 
خـــالل جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا الــحــكــومــة 
مشاريع  وتأجيل  الــعــام  اإلنــفــاق  خفض  على 
استثمارية مزمعة في قطاعات بما في ذلك 
قطاع الطاقة.   وقالت الرئاسة في بيان إنها 
االقتصادي  لإلنعاش  الوطنية  الخطة  ناقشت 
برئاسة  اجتماع  فــي  الــجــديــدة  واالجــتــمــاعــي 

تبون وبحضور رئيس الوزراء ووزراء المالية 
والــطــاقــة والــصــنــاعــة والــمــنــاجــم والــتــجــارة 
البيان  ونــقــل  الــريــفــيــة.  والتنمية  والــفــالحــة 
عن تبون قوله خالل االجتماع: بناء اقتصاد 
حــقــيــقــي جــديــد يــســتــلــزم تــغــيــيــر الــذهــنــيــات 
القيود  مــن  وتحريرها  الــمــبــادرات  وإطـــالق 
البيروقراطية، وُمراجعة النصوص القانونية 
الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من 
اآلنية.  الممارسات  بدل  االقتصادي  المنطق 
وأضاف تبون : إن هذا سيمكن من استعمال 
الـــذكـــاء الــوطــنــي، وعــــدم الــتــمــيــيــز فـــي خلق 
الثروة ومناصب الشغل بين القطاعين العام 

والخاص.
سياسة  على  الــجــديــدة  الخطة  وستبقي   
الدعم في البالد دون تغيير. وتدعم الحكومة 
كل شيء تقريبًا من المواد الغذائية األساسية 
تبون:  وقال  والوقود.  واألدويــة  اإلسكان  إلى 
على  تحافظ  أن  يجب  الوطنية  الخطة  هذه 
القدرة  وصيانة  للدولة  االجتماعي  الطابع 

الشرائية للمواطن.   

الجزائر: خطة اقتصادية تقلل 
االعتماد على النفط 

تفاؤل إسباني بالفوز برئاسة 
مجموعة اليورو 

مدريد ـ د ب أ:

 أعـــرب رئــيــس الــــوزراء اإلســبــانــي بــيــدرو سانشيز أمــس عن 
ستصبح  كالفينو  ناديا  االقتصادية  الشؤون  وزيرة  أن  في  ثقته 
تشغل  سيدة  أول  اليورو، لتكون  لمجموعة  القادمة  الرئيسة 
المنصب. وتعتبر كالفينو التي تبلغ من العمر ٥١ عاًما، األوفر 
اللجنة  رئــاســة  فــي  سينتينو  مــاريــو  الــبــرتــغــالــي  لــخــالفــة  حــًظــا 
ومن  اليورو.  مجموعة  مالية  وزراء  من  تتكون  التي  المؤثرة 
المتوقع صدور قرار بشأن هذا المنصب اليوم الخميس. وقال 
جوزيبي  اإليــطــالــي  نــظــيــره  مــع  صحفي  مــؤتــمــر  فــي  سانشيز 
كونتي، بالعاصمة اإلسبانية مدريد: إنني متفائل بأننا نستطيع 

ضمان منصب مهم إلسبانيا.
 وقال إنه بعد كريستين الجارد في البنك المركزي األوروبي 
وأورزوال فون دير الين في المفوضية األوروبية، سيكون من 
الجيد أن تكون هناك امرأة أخرى تشغل دوًرا قياديًا باالتحاد 
األوروبــي.  وأعرب كونتي عن دعم بالده لكالفينو، وقال: إن 
اليورو.  لمجموعة  وعظيمة  جيدة  مرّشحة  أنها  تعتقد  إيطاليا 
لعقد  الدبلوماسية  الجهود  إطــار  في  مدريد  إلــى  كونتي  وطــار 
قمة أوروبية يومي ١٧ و١٨ يوليو في بروكسل بشأن صندوق 
التعافي األوروبــي المقترح والذي تبلغ قيمته ٧٥٠ مليار يورو 

(٨٥٠ مليار دوالر).  



الخميس ١٨ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ٩ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٤٢)

األخيرةاألخيرة

جنيف ـ وكاالت:

 أصـــــدر االتــــحــــاد الـــدولـــي 
تقريًرا  «إياتا»  الجوي  للنقل 
عــن الـــرأي الــعــام حــول رغبة 
الــــنــــاس بـــالـــســـفـــر مــــع وجــــود 
مـــخـــاطـــر كـــبـــيـــرة اللـــتـــقـــاط 
(كوفيد-١٩)  كورونا  فيروس 
حيث  الـــجـــوي،  الــســفــر  خـــالل 
اإلقــالع  إعـــادة  خطط  جـــاءت 
ــلــقــطــاع كـــكـــل، واحــــــدة مــن  ل
ـــقـــلـــق الـــرئـــيـــســـيـــة.  عــــوامــــل ال
هــــــذا ويـــتـــخـــذ الـــمـــســـافـــرون 
لحماية  الالزمة  االحتياطات 
أنـــــفـــــســـــهـــــم مــــــــن فـــــيـــــروس 
من   ٪٧٧ أكــد  حيث  كــورونــا، 
الــمــشــاركــيــن فـــي االســتــبــيــان 
بشكل  أيديهم  يغسلون  أنهم 
يــتــجــنــبــون  و٧١٪  ـــكـــرر،  مـــت
و٦٧٪  الــكــبــيــرة  االجــتــمــاعــات 
يــــرتــــدون قـــنـــاع الــــوجــــه فــي 
حين  فـــي  الـــعـــامـــة،  األمـــاكـــن 
مــمــن   ٪٥٨ حـــــوالـــــي  أبــــــــدى 
ــــطــــالع عـــدم  شـــمـــلـــهـــم االســــت
في  الــجــوي  بالسفر  رغبتهم 
الـــوقـــت الــحــالــي، كــمــا اقــتــرح 
ســـيـــتـــجـــنـــبـــون  أنــــــهــــــم   ٪٣٣
كتدبير  المستقبل  في  السفر 
اإلصابة  خطر  لتقليل  مستمر 

بالفيروس.
 وأشـــــار الـــمـــســـافـــرون إلــى 
بالنسبة  قــلــًقــا  الــعــوامــل  أكــثــر 
لـــهـــم خـــــالل تــــواجــــدهــــم فــي 
الــمــطــار، وهـــي: الــتــواجــد في 
وســـــائـــــل الـــنـــقـــل (الــــبــــاصــــات 
عند  الُمزدحمة  والــقــطــارات) 
 .(٪٥٩) الطائرة  إلى  توجههم 

التحقق  طوابير  في  واالنتظار 
مـــــن الــــــــجــــــــوازات وتـــســـجـــيـــل 
الـــدخـــول لــلــطــائــرة والــصــعــود 
واســتــخــدام   .(٪٤٢) لــلــطــائــرة 
(دورات  الـــمـــطـــارات  مـــرافـــق 

مــتــن  عـــلـــى   (٪٣٨) الــــمــــيــــاه) 
الطائرة. والجلوس إلى جانب 
شـــخـــص قــــد يــــكــــون مـــصـــابًـــا 
مــرافــق  واســـتـــخـــدام   .(٪٦٥)
الـــمـــيـــاه)  (دورات  الـــطـــائـــرة 

متن  عــلــى  والــتــنــفــس   ،(٪٤٢)
الطائرة (٣٧٪).

 وعــنــدمــا طــلــب االســتــبــيــان 
من المشاركين ترتيب أفضل 
ثــــالثــــة إجــــــــــــراءات تــجــعــلــهــم 

يــشــعــرون بــأمــان أكــبــر، أفــاد 
٣٧٪ عن  إجراء فحص كورونا 
في مطارات الُمغادرة، و٣٤٪ 
اإللزامي  االرتــداء  على  وافقوا 
أشــاروا  و٣٣٪  الــوجــه،  ألقنعة 

إجراءات  تطبيق  ضرورة  إلى 
ـــبـــاعـــد االجــــتــــمــــاعــــي عــلــى  ـــت ال

الطائرات.
ـــــــركـــــــاب  كــــــمــــــا أظـــــــهـــــــر ال
اســتــعــدادهــم لــلــمــشــاركــة في 

الطيران  سالمة  على  الحفاظ 
من خالل:

درجات  من  الدائم  التحقق 
 ،(٪٤٣) الــــــركــــــاب  حــــــــــرارة 
وارتـــــداء أقــنــعــة الــوجــه خــالل 
والــــقــــيــــام   .(٪٤٢) الــــســــفــــر 
بإجراءات السفر مسبًقا وعبر 
وإجــــــراء   .(٪٤٠) اإلنـــتـــرنـــت 
الــوصــول  قبل  كــورونــا  فحص 
والتعقيم   .(٪٣٩) المطار  إلى 
المخصصة  لــألمــاكــن  الـــدائـــم 

للجلوس (٣٨٪).
 وقــــام الــمــســح الــــذي شمل 
مــخــاوف  بــتــقــيــيــم  دولــــة،   ١١
ـــمـــســـافـــريـــن خــــــالل الــــوبــــاء  ال
المحتملة  الزمنية  والجداول 
ــعــد  لــعــودتــهــم إلـــى الــســفــر. ويُ
هـــذا االســتــبــيــان الــثــالــث الــذي 
يقوم به «إياتا»، بعد البحثين 
خالل شهري فبراير وأبريل، 
كــمــا كـــان االســتــبــيــان مــوجــًهــا 
لــــألشــــخــــاص الـــــذيـــــن قــــامــــوا 
برحلة واحدة على األقل منذ 

.٢٠١٩ يوليو 

استبيان «إياتا» يكشف تزايد مخاوف المسافرين
خالل جائحة كورونا

ـــــي  ـــــاع ـــــم ـــــت االج والـــــــتـــــــبـــــــاعـــــــد  ـــــــعـــــــة  ـــــــن األق وارتــــــــــــــــــــــداء  ــــــحــــــص  ــــــف ال إجـــــــــــــــــراء  ضـــــــــــــــــرورة   

٧٧ ٪ من 
المشاركين 

يغسلون 
أيديهم 

بشكل 
متكرر 

٪ ٥٨
يفضلون 

عدم السفر 
الجوي 

في الوقت 
الحالي 

٤٠ ٪ رحبوا 
بالقيام 

بإجراءات 
السفر 

مسبًقا وعبر 
اإلنترنت

ألكساندر: إطالق حلول تقنية 
إلنهاء إجراءات السفر

العودة للسفر 
بعد انحسار الوباء

جــونــيــاك  دو  ألـــكـــســـانـــدر  قــــال   
التنفيذي  والــرئــيــس  الــعــام  المدير 
من  الجوي:  للنقل  الدولي  لالتحاد 
الــواضــح ظــهــور مــعــالــم الــقــلــق على 
انتشار  فــتــرات  خــالل  الــمــســافــريــن 
عليهم  ويــجــب  كـــورونـــا،  فــيــروس 
اتـــبـــاع اإلجـــــــــراءات الــعــمــلــيــة الــتــي 
أصـــدرتـــهـــا الــحــكــومــات بــالــتــعــاون 
خطة «اإلقالع»  ضمن  القطاع  مع 
الــطــيــران  منظمة  عــن  والـــصـــادرة 
الــمــدنــي الـــدولـــي (إيــــكــــاو)، والــتــي 
تــشــمــل ارتـــــداء األقــنــعــة فــي جميع 

مــراحــل الــرحــلــة، وإطــــالق حــلــول 
ــهــاء  ــلــمــس إلن تــقــنــيــة ال تــتــطــلــب ال
القيام  عن  فضالً  السفر،  إجــراءات 
وأضــاف:   . الــدوريــة  بالفحوصات 
إن هذه الخطة تؤكد لنا بأن القطاع 
إلعادة  الصحيح  الدرب  على  يسير 
الـــثـــقـــة فــــي نـــفـــوس الــمــســافــريــن، 
وقتًا  تأخذ  أن  المتوقع  من  والتي 
القصوى  الفائدة  ولتحقيق  طويالً، 
على  يتوجب  اإلجـــراءات  هــذه  مــن 
المعايير  هــذه  تطبيق  الحكومات 

وعلى المستوى العالمي . 

 أشار ما يقرب من نصف الذين 
إلـــى   (٪٤٥) االســـتـــطـــالع  شــمــلــهــم 
غضون  في  للسفر  سيعودون  أنهم 
ــوبــاء،  بــضــعــة أشــهــر مــن انــحــســار ال
 ٪٦١ عن  كبيًرا  انخفاًضا  هذا  ويُعد 
الــمــســّجــلــة فـــي اســـتـــطـــالع أبـــريـــل، 
حيث تظهر النتائج بشكل عام، أن 
بالسفر،  رغبتهم  يفقدوا  لم  الناس 
ـــدة  ولــــكــــن ظــــهــــرت عـــــوائـــــق جـــدي
تــمــنــعــهــم لـــلـــعـــودة إلــــى مــســتــويــات 
يُخطط  حيث  األزمـــة:  قبل  السفر 
شملهم  الــذيــن  المسافرين  غالبية 

االستطالع للعودة إلى السفر لرؤية 
العائلة واألصدقاء (٥٧٪)، أو لقضاء 
العطلة (٥٦٪) أو لممارسة األعمال 
وقت  أقـــرب  فــي   (٪٥٥) الــتــجــاريــة 
ممكن بعد انحسار الوباء. لكن ٦٦٪ 
سيكون  سفرهم  معدل  إن  قــالــوا: 
أقـــل عــلــى الــمــســتــوى الــتــرفــيــهــي أو 
قبل  عليه  كــان  مما  العمل  بغرض 
إلــى  مــنــهــم   ٪٦٤ وأشــــــار  األزمـــــــة، 
تـــأجـــيـــل ســـفـــرهـــم حـــتـــى تــتــحــّســن 
والشخصية  االقــتــصــاديــة  الــعــوامــل 

وعلى نطاق أوسع .

بسبب قربها وخصوصيتها

عواصم ـ وكاالت:  

وفتح  ببطء  السفر  قيود  رفــع  مع   
الــــدول أبــوابــهــا لــلــســفــر الـــدولـــي، تعد 
جــزر الــمــالــديــف الــخــيــار األكــثــر أمــانـًـا 
ـــــا خـــالل  حـــيـــث تـــعـــتـــبـــر مــــــــالًذا رائـــــًع
عــطــلــة عــيــد األضـــحـــى بــســبــب قــربــهــا 
المالديف  خففت  وقد  وخصوصيتها. 
ويمكن  الشهر  هــذا  السفر  إجــــراءات 
لــلــســائــح الــهــبــوط فــي مــطــار مــافــارو 
والــذهــاب  الخاصة  بطائرته  الــدولــي 
الحصري  المنتجع  يــخــت  فــي  بــعــيــًدا 
فخامة  الــجــزر  أكثر  مــن  واحـــدة  إلــى 

في العالم. 
 وتــــعــــد جـــــزيـــــرة فـــيـــال الـــخـــاصـــة 
 ٤٧ تضم  منعزلة  فــاخــرة  كــجــزيــرة 
استيعاب  ويمكنها  وريزيدنس  فيال 
فــي  ــــا.  ضــــيــــًف  ١٣٤ إلـــــــى  يــــصــــل  مـــــا 
ـــمـــاء، وال  ١٨ فــــوق ال حــيــن تـــم بـــنـــاء 
طريق  عــن  إال  إليها  الــوصــول  يمكن 

الخصوصية.  يضمن  مما  الــقــوارب، 
ــعــائــالت الــكــبــيــرة  ــل هــــذا ، ويــمــكــن ل
بعطلة  االحـــتـــفـــال  إلـــى  تــتــطــلــع  الــتــي 
الــعــيــد فــي خــصــوصــيــة تــامــة اخــتــيــار 
واحدة من أربع وحدات خاصة. كما 
يــمــكــن لــــألزواج الــذيــن يــبــحــثــون عن 
في  بالسياحة  االستمتاح  هادئ  مالذ 
للُمغامرين  يمكن  فيما  الجزر.  هذه 

األكثر  األنشطة  ببرنامج  االستمتاع 
التزلج  الــمــالــديــف:  جــزر  فــي  شــمــوالً 
على الــمــاء وركـــوب األمـــواج وركــوب 
الــمــجــاذيــف الــمــائــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 
في  والغوص  المائية  الطيران  ألعاب 
مــركــز الــغــوص الــخــاص بــالــمــنــتــجــع. 
واســـتـــكـــشـــاف الــبــيــئــة الـــبـــحـــريـــة فــي 
بـــدون  طـــائـــرة  أو  صــغــيــرة  غـــّواصـــة 

ـــار تــحــت الـــمـــاء لــتــســجــيــل أفـــالم  طـــّي
والتي  واألســمــاك،  للنباتات  قصيرة 
تعد األكثر تنوًعا في جزر المالديف. 
ويــمــكــن لــعــشــاق الــجــولــف مــمــارســة 
ريــاضــتــهــم الــمــحــبــبــة فـــي أحـــد أكــثــر 
مــالعــب الــجــولــف إثـــــارة فـــي الــعــالــم 
القليلة  الــمــالعــب  مــن  تــعــتــبــر  والــتــي 

المالديف. جزر  في  المتواجدة 

جزر المالديف الخيار السياحي  األكثر أمانًا
أنقرة ـ د ب أ:

مولود  التركي  الخارجية  وزيــر  أجــرى   
تـــشـــاووش أوغـــلـــو أمــــس زيــــــارة عــمــل إلــى 
بيان  وبحسب  لندن.  البريطانية  العاصمة 
صادر عن الخارجية التركية، ونقلته وكالة 
«األناضول»، فإن تشاووش أوغلو «سيلتقي 

دومينيك  البريطاني  نظيره  زيارته  خالل 
راب». وأوضح البيان أن «تشاووش أوغلو 
بين  الثنائية  الــعــالقــات  راب  مــع  سيبحث 
البلدين وتعزيز التعاون في مجال السياحة. 
فيروس  مكافحة  الــوزيــران  سيتناول  كما 
اإلقليمية  الــمــســائــل  مــن  والــعــديــد  كـــورونـــا 

والدولية ذات االهتمام المشترك». 

برلين ـ رويترز:  

 أفــــاد مــســح بــــأن نــحــو ٨٠ بــالــمــئــة من 
على       الخارج  المنكشفة  األلمانية  الشركات 
عــانــت مــن انــهــيــار اإليـــــرادات نتيجة أزمــة 
فيروس كورونا وأن ٩٣ بالمئة منها تتوقع 
العالمية  االقتصادية  األوضــاع  تتحّسن  أن 

في ٢٠٢١ أو بعد ذلك.
ـــه غــرف  ـــــذي أجـــرت  وأظـــهـــر الــمــســح ال
سببته  الــــذي  الـــضـــرر  األلــمــانــيــة  الـــتـــجـــارة 
أعلن  إذ  أوروبـــي،  اقتصاد  ألكبر  الجائحة 
نحو ١٥ بالمئة من حوالي ٣٣٠٠ شركة أن 
اإليرادات السنوية انخفضت للنصف. ولكن 
فبينما  تغّير،  الجائحة  تأثير  على  التركيز 

كـــان لــقــيــود الــســفــر الــمــرتــبــطــة بـــإجـــراءات 
الـــعـــزل تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى قــطــاعــات مثل 
فإن  ســابــق  وقــت  فــي  والــصــنــاعــة  السياحة 
خــالل  مــن  اآلن  األثـــر  تستشعر  الــشــركــات 
بالمئة   ٥٩ شكا  يوليو  ففي  الطلب.  ضعف 
مـــن الــمــشــاركــيــن فـــي الــمــســح مـــن ضعف 
الطلب على منتجاتهم وخدماتهم ارتفاًعا 
مـــن ٥٧ بــالــمــئــة فـــي أبــــريــــل. وتــراجــعــت 
أهــمــيــة مــشــاكــل مــثــل اخــتــنــاقــات ســالســل 
الــتــوريــد وتــوقــف اإلنـــتـــاج. كــمــا ظــهــر تأثير 
الــفــيــروس فــي انــحــســار حـــرص الــشــركــات 
أكثر  تخطط  يوليو   ففي  االستثمار.  على 
من نصف الشركات لتقليص االستثمار في 

الخارج مقارنة مع ٣٥ بالمئة في أبريل  .

تركيا تعّزز السياحة مع بريطانيا

ألمانيا: قيود السفر تؤثر على السياحة والصناعة 

 نيجيريا تستأنف الرحالت وتخفف القيود 
أبوجا ـ رويترز:

 استأنفت نيجيريا أمس الرحالت 
نــحــو  دام  تــــوقــــف  بـــعـــد  الــــداخــــلــــيــــة 
ثــالثــة أشــهــر، مــع اتــجــاه أكــبــر دولــة 
إفــريــقــيــة مـــن حــيــث عــــدد الــســكــان 
من  فرضتها  التي  القيود  لتخفيف 
قــبــل لــكــبــح وبــــاء كـــورونـــا، وأعــــادت 
والجــوس،  أبوجا  العاصمة  مطارات 
بالبالد،  الرئيسي  التجاري  المركز 
الطيران.  رحــالت  أمــام  أبوابها  فتح 

أبوابها  مــطــارات  عــدة  تفتح  وســوف 
فــــي ١١ يـــولـــيـــو الــــجــــاري فــــي حــيــن 
في  عملها  المطارات  باقي  تستأنف 

١٥ من الشهر الجاري.
الجوية  الرحالت  استئناف  ويُعد   
أحـــدث خــطــوات الــحــكــومــة إلعـــادة 
فــتــح أكـــبـــر اقــتــصــاد فـــي إفــريــقــيــا، 
والــــذي عــانــى بــشــدة مــن انــخــفــاض 
ـــيـــع  أســـــعـــــار الــــنــــفــــط. وفــــــي األســـاب
األخـــــيـــــرة، رفـــعـــت الــــبــــالد الــحــظــر 
الــمــفــروض عــلــى الــســفــر الــداخــلــي، 

وســمــحــت لــبــعــض الــطــلــبــة بــالــعــودة 
بافتتاح  سمحت  كما  الــمــدارس  إلــى 

دور العبادة. 
 وقال شاهد لرويترز: إن الركاب 
الذين كانوا ينتظرون دخول المطار 
ــعــاصــمــة أبــــوجــــا، اســتــخــدمــوا  فـــي ال
األرض  عــلــى  الـــمـــحـــددة  الـــعـــالمـــات 
التـــبـــاع قـــواعـــد الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي 
غسل  أدوات  اســـتـــخـــدم  وبــعــضــهــم 
المبنى.  خارج  حديثًا  المثبتة  اليدين 
من  نسبًيا  قليل  عـــدد  هــنــاك  وكـــان 

تنفيذ  وتم  السفر.  ينتظرون  الناس 
ـــســـالمـــة األخــــــــرى فــي  إجــــــــــراءات ال
العاملين  قــيــام  بينها  ومــن  الــمــطــار 
ورش  الركاب  حرارة  درجة  بقياس 
بعد  يتم  ولم  بالمطهرات،  الحقائب 
الــرحــالت  الستئناف  مــوعــد  تحديد 

الدولية.  
إلنعاش  المبذولة  الجهود  ورغــم   
االقتصاد، فقد عّبر مسؤولو الصحة 
عن مخاوفهم من أن تفشي المرض 

في البالد قد يُصبح أسوأ بكثير. 
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