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نمو قطاع التشييد والبناء العامين القادمين

استعراض مستقبل القطاع 
المصرفي األربعاء المقبل

Ooredoo تكرم أوائل الثانوية

الدوحة – [: 

للمشاريع  األصمخ  شركة  تقرير  توقع    
العقارية  أن تحافظ عمليات التشييد والبناء 
المقبلين  العامين  خــالل  مستمر  نمو  على 
مـــدفـــوًعـــا بــخــطــة الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة، 

واإلنفاق في مشاريع البنية التحتية والنقل 
المقرر تنفيذها وأوضح التقرير أن القطاع 
العقاري ، أثبت دوره المحوري في التنمية 
الــشــامــلــة لـــلـــدولـــة، وأصـــبـــحـــت الــمــشــاريــع 
االقتصاد  شرايين  العقارية  واالستثمارات 

القطري. 

الدوحة- [ :

يـــنـــظـــم الــــبــــنــــك الــــتــــجــــاري فـــــي قــطــر 
حلقة  اليفستريم  يوروموني  مع  بالتعاون 
نــقــاشــيــة مـــبـــاشـــرة عــبــر اإلنـــتـــرنـــت تــحــت 
جديد»  أفق  نحو  ومسيرتها  عنوان «قطر 
بالحلقة  يــشــارك  الــمــقــبــل.   األربـــعـــاء  يـــوم 
من  الــبــارزيــن  المتحّدثين  مــن  مجموعة 
ومستثمرون  اقتصاديون،  وخبراء  البنك، 

مستقبل  حـــول  نــظــرهــم  وجــهــات  لــطــرح 
الـــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي والـــمـــالـــي فــــي ظـــّل 

لكوفيد-١٩.  الراهن  االنتشار 
وأشـــــار جـــوزيـــف آبــــراهــــام، الــرئــيــس 
إلى  التجاري  البنك  لمجموعة  التنفيذي 
الــبــنــك،  طــبــقــهــا  الــتــي  االســتــراتــيــجــيــة  إن 
الــتــكــنــولــوجــي،  الــصــعــيــد  عــلــى  ســّيــمــا  ال 
وانتهاز  التحديات  بمواجهة  له  سمحت 

الفرص. 

الدوحة- [:

للعام  الثانوية  أوائل   Ooredoo كرمت 
وتفوقهم  جهودهم  على  الحالي  الدراسي 
تقنية  عبر  افــتــراضــي  حفل  خــالل  وذلــك 
االتــــصــــال بــالــفــيــديــو بـــمـــشـــاركـــة الــســيــدة 
خدمات  رئيس  الكواري،  سلطان  فاطمة 
 Ooredoo ووجهت  الشركة.  في  األفــراد 
في  للمشاركة  المتفوقين  للطلبة  الدعوة 
لتهنئتهم   Zoom عــبــر  الـــخـــاص  الــحــفــل 
لتحقيق  بذلوه  الذي  الكبير  المجهود  على 

ظــل  فـــي  ســيــمــا  ال  الــمــتــمــيــز،  األداء  هــــذا 
ــــراهــــنــــة. وحــــصــــل كــــل مــن  الـــــظـــــروف ال
تقديرية،  جائزة  على  المتفوقين  الطلبة 

الشركة.  من  قيمة  هدية  إلى  باإلضافة 
وهـــنـــأت الـــســـيـــدة فـــوزيـــة عــبــدالــعــزيــز 
الــــخــــاطــــر، الـــوكـــيـــل الـــمـــســـاعـــد لـــلـــشـــؤون 
ــيــم والــتــعــلــيــم  ــعــل ــت الــتــعــلــيــمــيــة بــــــــوزارة ال
الـــعـــالـــي، الـــتـــى شـــاركـــت بــالــحــفــل الــطــلــبــة 
عــلــى تــفــوقــهــم، وتــمــنــت لــهــم الــنــجــاح في 

لمستقبل.  ا

الدوحة -[:

ــــجــــويــــة  أعـــــلـــــنـــــت الـــــخـــــطـــــوط ال
الــقــطــريــة عــن اســتــئــنــاف رحــالتــهــا 
إلـــى أنــقــرة بــمــعــدل ثـــالث رحــالت 
أســـبـــوعـــيـــة، لـــتـــواصـــل  إعـــــادة بــنــاء 
شــبــكــة وجــهــاتــهــا الــعــالــمــيــة بــشــكــل 

تـــــدريـــــجـــــي. وطـــــالـــــبـــــت الــــنــــاقــــلــــة 
الــوطــنــيــة عــبــر حــســابــهــا الــرســمــي 
بالتحقق  المسافرين  تويتر،  على 
مــن ســيــاســات دخـــول الـــدول الــتــي 
ــيــهــا قــبــل الــمــغــادرة  يـــســـافـــرون  إل
لــتــغــيــيــر الــقــيــود الــمــفــروضــة   ً نــظــرا
فـــي ظـــل اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 

كورونا. فيروس  لمكافحة 
وأعـــربـــت الــقــطــريــة عـــن أمــلــهــا 
فـــي تــخــفــيــف الــمــزيــد مـــن الــقــيــود 
ـــمـــفـــروضـــة عـــلـــى الـــســـفـــر خـــالل  ال
الستعادة  تطلعها  مع  يوليو،  شهر 
تسعى  كما  الــوجــهــات،  شبكة  ثلثي 
رحالتها  عدد  مضاعفة  إلى  الناقلة 

 ٣٥٠٠ جــدولــة  مــع  يوليو  شهر  فــي 
ــنــاقــلــة  . وتـــكـــثـــف ال ً رحـــلـــة تـــقـــريـــبـــا
الــوطــنــيــة مـــن إجــــــراءات الــســالمــة 
حماية  بــهــدف  رحــالتــهــا  متن  على 
حيث  الــطــيــران،  وطــواقــم  الــركــاب 
على  التعديالت  من  حزمة  أجرت 

 . تها خدما

القطــرية تســتأنف رحـالتها إلــى أنقــرة

كتب - طوخي دوام:

تــبــدأ الــشــركــات الــمــدرجــة 
فــي الــبــورصــة الــيــوم اإلعــالن 
األول  للنصف  نتائجها  عــن 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، وســط 
ــاًحــا  أرب بتحقيقها  تــوقــعــات 
ريـــــال  مـــلـــيـــار   ١٧ قـــــدرهـــــا 
الربع  في  نتائج   إلى  استناًدا 
اإلجـــراءات  على  وبناء  األول 
التي اتخذتها  للحد من تأثير 
جائحة كورونا على أنشطتها 
أن  المقرر  من  و  التشغيلية 
تعلن ٦ شركات عن نتائجها 
الــربــعــيــة األســـبـــوع الــحــالــي، 
الــــيــــوم     QNB يـــســـتـــهـــلـــهـــا 
باإلفصاح عن نتائجه المالية 
من  األولــى  أشهر  الستة  عن 

عام ٢٠٢٠.
ومـــن الــمــتــوقــع أن يــكــون 
قـــطـــاع الــبــنــوك والــخــدمــات 
الــقــطــاعــات  أول  الـــمـــالـــيـــة، 
الــــتــــي تـــعـــلـــن عــــن نــتــائــجــهــا 
ــلــربــع الـــثـــانـــي من  ــيــة ل ــمــال ال

ستبدأ  حيث  الــحــالــي،  الــعــام 
ــبــنــوك الــمــحــلــيــة بــاإلعــالن  ال
عــن نــتــائــجــهــا الــمــالــيــة تــبــاًعــا 
المقبلة،  الــــ١٥  األيـــام  خــالل 
على  الــبــنــوك  تــحــافــظ  وأن 
التي  األربـــاح  فــي  النمو  نسب 
من  األول  الربع  في  حققتها 

العام الحالي.
ــــــشــــــركــــــات  وتـــــــــدخـــــــــل ال
ـــقـــطـــريـــة فــــتــــرة اإلعــــــالن  ال
للربع  الــمــالــيــة  نتائجها  عــن 
الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي. 

بالتزامن مع تنفيذ المرحلة 
القيود  تخفيف  مــن  الــثــانــيــة 
االحـــتـــرازيـــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الـــدولـــة لــمــكــافــحــة فــيــروس 
كـــــورونـــــا، ومـــــن شـــــأن هـــذا 
العجلة  تــعــود  أن  الــتــخــفــيــف 
االقــــتــــصــــاديــــة فــــي الـــقـــطـــاع 
ــــدوران بــصــورة  ــــل ـــخـــاص ل ال
اعتيادية الفترة المقبلة وهو 
ـــا على  مـــا ســيــنــعــكــس إيـــجـــابً
ونتائجها  التشغيلية  أنشطتها 

المالية.

شركات البورصة تدشن النتائج النصفية اليوم الغرفة تحصل على اآليزو ألمن المعلومات
الدوحة -[ : 

اآليــزو  شــهــادة  على  قطر  وصــنــاعــة  تــجــارة  غــرفــة  حصلت 
  (ISO) من قبل المنظمة الدولية للمعايير ISO٢٧٠٠١:٢٠١٣
عقب تطبيقها أحدث المعايير الدولية في مجال اإلدارة وأمن 

المعلومات وتقييم المخاطر. 
إن  قطر:  غرفة  عــام  مدير  الشرقي  صــالــح   السيد  وقــال    
اهتمامها  إطــار  فــي  جــاء  اآليـــزو،  شــهــادة  على  الغرفة  حصول 
معياًرا  الشهادة  معتبًرا  المعلومات،  وأمــن  إدارة  بنظم  البالغ 

دولياً مرموقاً لممارسات هذا المجال المهم. 

حمد الدولي ثاني أفضل مطار في العالم
وجهة عالمية واستثنائية لجميع الرحالت

الدوحة ـ [: 

الدولي  حمد  مطار  حصد 
الــــمــــرتــــبــــة الــــثــــانــــيــــة ضــمــن 
الــقــائــمــة كــأفــضــل الــمــطــارات 
ضمن   ٢٠٢٠ لعام  العالم  في 
جـــوائـــز مــجــلــة تـــرافـــل بــالس 
ترافل  مجلة   وقــالــت  ليجر  
إحــدى  تعد  التي  ليجر  بــالس 
أهــــــم الــــمــــجــــالت الـــعـــالـــمـــيـــة 
المتخصصة في مجال السفر: 
إن الـــــقـــــّراء  الــــذيــــن شـــاركـــوا 
فـــي الــتــصــويــت لــمــطــار حمد 
الخدمات  على  أثنوا  الــدولــي، 
في  العمل  لطاقم  االستثنائية 
المتاحة،  والــمــرافــق  المطار، 
للتسوق،  الواسعة  والخيارات 
بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى الــــصــــاالت 
واحــد  مبنى  ضــمــن  الــمــمــيــزة 
بالمطار  وأشــــــادوا   وشـــامـــل. 
بــــاعــــتــــبــــاره وجــــهــــة عــالــمــيــة 

الرحالت  لجميع  واستثنائية 
حـــول الـــعـــالـــم.   ويــعــد مــطــار 
حمد الدولي سباقاً على كافة 

تجربة  تــعــزيــز  فـــي  الــُصــعــد، 
الـــمـــســـافـــريـــن. حـــيـــث أثـــبـــت 
عالية  كــفــاءة  مــؤخــراً  المطار 

العالمية  األزمــة  مواجهة  في 
ــــــك مـــــن خـــالل  ــــة ذل ــــراهــــن ال
تــعــزيــز تــجــربــة الــمــســافــريــن 

ــــخــــدام  عــــبــــر تـــطـــبـــيـــق واســــت
أحدث التكنولوجيات العالمية 

٧المتطورة. 

٣

االفتتاح الجزئي لمنتجع  سلوى..قريبًا

٤

المصرف يطلق تطبيقًا جديًدا  للشركات
الدوحة- [ :

أطلق مصرف قطر اإلسالمي (المصرف) «تطبيق المصرف 
من  للعمالء  المصرفية  االحتياجات  كافة  لتلبية  للشركات»  
«تطبيق  ويتوفر  والمتوسطة.  الصغيرة  والمؤسسات  الشركات 
الــمــصــرف لــلــشــركــات» على جميع أجــهــزة الــجــوال الــتــي تعمل 
من  األول  اإلصـــدار  تحميل  وعند   .Androidو  iOS بنظامي 
المعامالت  كافة  مراجعة  العمالء  باستطاعة  يصبح  التطبيق، 
داخــل  مــن  ســـواء  الــســاعــة  مـــدار  على  عليها  والــمــوافــقــة  المالية 
دولة قطر أو خارجها. وقال السيد طارق فوزي، المدير العام 
إن  المصرف  لــدى  للشركات  المصرفية  الخدمات  لمجموعة 
أهمية  زيـــادة  إلــى  أدت  العمالء  سلوك  في  األخــيــرة  التغييرات 

٤القنوات الرقمية المصرفية. 

٢

٥

٤

٦

٧

كتب ـ عاطف الجبالي:

ـــارا لــلــضــيــافــة افــتــتــاح   أكـــــدت شـــركـــة كـــت
مشيرة  قريبًا،  جزئًيا  سلوى  شاطئ  منتجع 
أيــــام  خـــــالل  ســـتـــبـــدأ  الــــحــــجــــوزات  أن  ـــــى  إل
عائلة  لــكــل  واحــــدة  فــيــال  تخصيص  وســيــتــم 
ذلك  جــاء  كــامــل.   بشكل  تشغيله  يتم  حتى 
حسابها  عــبــر  للضيافة  لــكــتــارا  تــغــريــدة  فــي 
الرسمي على تويتر، ويوفر المنتجع ضيافة 
طبيعية  بمناظر  ويتمتع  واستثنائية  عصرية 
خـــالبـــة ومـــســـاحـــات خـــضـــراء مــنــتــشــرة في 
عصرية  مــقــومــات  ويمتلك  أرجــائــه.  جميع 
شاليًها   ١١٥ يضم  حيث  الــزوار  الستقطاب 
وفندًقا خمس نجوم يحتوي على ٢٤٦ غرفة 

وأجــنــحــة فـــاخـــرة، ومــديــنــة ألـــعـــاب مــائــيــة 
للمناسبات،  وقــاعــة  لــلــُمــؤتــمــرات،  ومــركــز 
ــا  ومــنــتــجــًعــا صــحــّيــا، ومــرســى فــاخــًرا ونــاديً

لليخوت ومركًزا للغوص ومركز تسّوق.
ويشكل منتجع شاطئ سلوى أحدث وجهة 
مقومات  يــضــم  حــيــث  قــطــر،  فــي  ترفيهية 
ســيــاحــيــة فـــريـــدة تــشــمــل ٨٤ فــيــال شــاطــئــيــة 
عربية،  فيال  و٣١  خــاص  سباحة  حمام  مــع 
ومناظر خالبة للبحر، وأكثر من ٢٠ مطعًما 
فـــاخـــًرا، وثــالثــة حــمــامــات ســبــاحــة. ويتمتع 
الــمــنــتــجــع بـــوجـــود شـــاطـــئ خــــاص وحــديــقــة 
والترفيهية،  المائية  واأللــعــاب  للمغامرات 
ومركز  لــألعــمــال،  ومــركــز  للياقة،  ومــركــز 

للمؤتمرات وقاعة للمناسبات.
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الدوحة -[:

ـــفـــع عــــدد الــمــتــســوقــيــن  ارت
والـــــــــــــــــزوار بــــالــــمــــجــــمــــعــــات 
على  تــزيــد  بنسبة  الــتــجــاريــة 
الــجــمــعــة  يــومــي  خـــالل    ٪٢٥
والــــســــبــــت الـــمـــاضـــيـــيـــن بــعــد 
للمرة  بــهــا  الــعــمــل  اســتــئــنــاف 
األولـــــــى فــــي ظــــل الــمــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة لــتــخــفــيــف الـــقـــيـــود 
انتشار  من  للحد  المفروضة 

كورونا.  فيروس 
ــــــــوافــــــــد الـــــمـــــواطـــــنـــــون  وت
المجمعات  على  والمقيمون 
فـــــــى ظـــــــل الــــــــتــــــــزام كــــامــــل 
بـــــــاإلجـــــــراءات االحــــتــــرازيــــة 
يواكبها  االجتماعى  والتباعد 

ـــــي  حـــــــــــرص مـــــــــن مـــــســـــؤول
الـــمـــجـــمـــعـــات عـــلـــى تــطــبــيــق 
االشــتــراطــات الــصــحــيــة الــتــي 
حـــددتـــهـــا الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة 
بـــالـــدولـــة أبــــرزهــــا اشـــتـــراط 
وجــــــــــود الــــــرمــــــز األخـــــضـــــر 
عـــلـــى تــطــبــيــق احــــتــــراز قــبــل 
المجمعات  بــدخــول  الــســمــاح 
والتقيد  الــكــمــامــات  وارتـــداء 

اآلمنة.  بالمسافات 
ورصــــــــــــــد تــــــقــــــريــــــر بـــثـــه 
عودة  أمــس  قطر  تليفزيون 
الجمعة  يــومــي  مــرة  الــحــيــاة 
ـــســـبـــت إلـــــى الـــمـــجـــّمـــعـــات  وال
ـــــوفـــــيـــــره  ــــــمــــــول قـــــطـــــر وت ل
كافة  فى  حــراريــة  كاميرات 
ــــوجــــيــــه رجـــــال  أرجــــــائــــــه وت

مراقبة  إلى  بالمجمع  األمن 
للزوار  الصحية  الحالة 

عدد  إن  مسؤولون:  وقال 
الــزوار ارتــفــع خــالل اإلجــازة 
أن  مــــؤكــــديــــن  األســــبــــوعــــيــــة 
عــــــودة األنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة 
يـــنـــعـــش الـــمـــبـــيـــعـــات ويـــعـــزز 

الوطني. االقتصاد  عجلة 
وأكــــــد مـــســـؤولـــو مــحــالت 
تـــجـــاريـــة االلـــــتـــــزام الـــكـــامـــل 
ـــــاإلجـــــراءات االحــــتــــرازيــــة،  ب
ارتـــــــــــــــــــــــداء الـــــــِكـــــــمـــــــامـــــــات 
درجات  وقياس  والقفازات، 
حـــرارة الــعــمــالء عــنــد دخــول 

المحال. 
استئناف  قــرار  أن  وأكــدوا 
األنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة يــومــي 

على  جـــاء  والــســبــت  الــجــمــعــة 
الصحي  النظام  نجاح  خلفية 
مواجهة  فــي  قطر  دولــة  فــي 
الـــــوبـــــاء إلـــــى جـــانـــب ارتـــفـــاع 
ـــيـــن  ـــمـــواطـــن الـــــوعـــــي بــــيــــن ال
التقّيد  بضرورة  والمقيمين 
ــــرازيــــة  بـــــــاإلجـــــــراءات االحــــت
ـــجـــاح تــطــبــيــق  نـــاهـــيـــك عــــن ن
في  طمأنينة  بث  في  احتراز 
الــمــجــتــمــع بــالــرصــد الــمــتــتــابــع 
فيروس  انــتــشــار  لمستجدات 
كــــورونــــا فـــي كـــافـــة الــمــواقــع 

والتجمعات.
ويــــعــــكــــس الــــعــــمــــل يـــومـــي 
اإلجـــــازة األســبــوعــيــة حــرص 
ـــى تــشــجــيــع  دولـــــــة قـــطـــر عـــل
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وتــخــفــيــف 

األعــــبــــاء االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تــكــبــدهــا بــســبــب اإلجــــــراءات 
االحــــتــــرازيــــة الـــتـــي تــتــخــذهــا 
انتشار  من  للحد  قطر  دولــة 

كورونا. فيروس 
الـــتـــجـــارة  وزارة  وأكــــــدت 
والـــصـــنـــاعـــة إلــــغــــاء الــتــعــمــيــم 
١٦ بــشــأن قـــرار إيــقــاف  رقــم 
جــمــيــع األنـــشـــطـــة الــتــجــاريــة 
يومي  والمكاتب  المحال  في 
الــجــمــعــة والـــســـبـــت والــســمــاح 
باستئناف  التجارية  لألنشطة 
أعـــمـــالـــه إلــــحــــاقــــاً لـــضـــوابـــط 
الثانية  المرحلة  واشتراطات 
للقيود  التدريجي  الرفع  من 
الـــمـــفـــروضـــة عــلــى األنــشــطــة 

الدولة. في  التجارية 

وأشـــــــــارت  إلـــــى ضـــــرورة 
ــــــــــــاإلجــــــــــــراءات  الــــــتــــــقــــــيــــــد ب
االحـــــــتـــــــرازيـــــــة والــــتــــدابــــيــــر 
وزارتا  حددتها  التي  الوقائية 
ــتــنــمــيــة  الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة وال
اإلداريـــــة والــعــمــل والـــشـــؤون 

االجتماعية. 
الثانية  المرحلة  وتشمل    
مـــــن رفــــــع الــــقــــيــــود الـــســـمـــاح 
بــاســتــئــنــاف جــمــيــع األنــشــطــة 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي الــمــجــمــعــات 
والــــــمــــــراكــــــز الـــــتـــــجـــــاريـــــة و 
اســـــتـــــمـــــرار إغــــــــالق صـــــاالت 
الترفيهية  والمالهي  األلعاب 
وُغــــرف الـــصـــالة بــالــمــوالت، 

السينما.  ودور 
للمطاعم  السماح  تــم   كما 

داخـــــل الــمــجــمــعــات بــتــقــديــم 
خــــدمــــاتــــهــــا عــــبــــر تـــوصـــيـــل 
أو  ــــة  ــــخــــارجــــي ال الــــطــــلــــبــــات 
وتم  المطعم  داخــل  تسليمها 
ترفيهية  فــعــالــيــات  أيـــة  مــنــع 
داخـــل  ثــقــافــيــة  أو  فــنــيــة  أو 

المجمعات. 
وفــــــــي إطــــــــــار الــــمــــرحــــلــــة 
ـــيـــة لــــرفــــع الــــقــــيــــود تــم   ـــان ـــث ال
الــــســــمــــاح لـــجـــمـــيـــع األنـــشـــطـــة 
العمل  بــاســتــئــنــاف  الــتــجــاريــة 
فـــي األســــــواق الــشــعــبــيــة الــتــي 
وسوق  الذهب  أســواق  تشمل 
واقف  وسوق  والغرافة  العلي 
وسوق  القديم  الوكرة  وسوق 
الــســيــلــيــة الـــمـــركـــزى وســـوق 
وكشفت  والجمعة  الخميس 

وزارة التجارة والصناعة عن 
باستئناف  للمطاعم  السماح 
عـــــمـــــلـــــهـــــا فـــــــــي الـــــمـــــنـــــاطـــــق 
سوقي  تشمل  التي  السياحية 
ـــقـــديـــم  واقــــــــف والـــــــوكـــــــرة ال
وجـــــزيـــــرة الــــلــــؤلــــؤة وكــــتــــارا 
والـــمـــطـــاعـــم واألكــــشــــاك فــي 
والمناطق  الرياضية  النوادي 
الــســيــاحــيــة ومـــتـــاحـــف قــطــر 

ومشيرب. والحزم 
الـــتـــجـــارة  وزارة  وأكــــــدت 
بــاإلجــراءات  التقّيد  ضـــرورة 
االحـــــــتـــــــرازيـــــــة والــــتــــدابــــيــــر 
ـــــي أقــــرتــــهــــا  ـــــت الـــــوقـــــائـــــيـــــة ال
ــتــنــمــيــة  وزارتــــــــا الـــصـــحـــة وال
اإلداريـــــة والــعــمــل والـــشـــؤون 

االجتماعية.

٢٥ ٪ زيادة في المتسوقين بالمجمعات التجارية
استئناف العمل باإلجازة األسبوعية ينعش المبيعات

مستفيًدا من مشاريع الدولة .. «األصمخ»:

الدوحة – [: 

األصمخ  شركة  تقرير  قال 

للمشاريع العقارية إن القطاع 

الــتــشــيــيــد والـــبـــنـــاء فـــي قــطــر 

يــشــهــد نـــمـــواً، اســـتـــمـــراًرا لما 

حــقــقــه عــلــى مــــدار الــســنــوات 

الــــمــــاضــــيــــة، مـــســـتـــفـــيـــداً مــن 

التنموية  المشروعات  أعمال 

التي تنفذها الدولة. 

إن  الــــتــــقــــريــــر:  وأضــــــــــاف 

ـــبـــنـــاء والــتــشــيــيــد  عـــمـــلـــيـــات ال

أعـــــطـــــت نـــــشـــــاطـــــاً لـــلـــقـــطـــاع 

الــعــقــاري فــي الـــدولـــة، ومــن 

عمليات  تحافظ  أن  المتوقع 

ـــبـــنـــاء عـــلـــى نــمــو  الــتــشــيــيــد وال

مـــســـتـــمـــر خـــــــالل الـــعـــامـــيـــن 

الــمــقــبــلــيــن مـــدفـــوعـــاً بــخــطــة 

الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

الوطنية  قطر  رؤية  تضمنتها 

مشاريع  في  واإلنفاق   ،٢٠٣٠

المقرر  والنقل  التحتية  البنية 

تنفيذها.

أن  الــــتــــقــــريــــر  وأوضــــــــــــح 

الـــقـــطـــاع الــــعــــقــــاري فــــي ظــل 

الــتــطــور الــــذي شــهــدتــه قطر 

فـــــــي مـــــــجـــــــاالت الـــتـــنـــمـــيـــة، 

أثبت  االقــتــصــادي،  والــتــنــويــع 

التنمية  فــي  الــمــحــوري  دوره 

الـــشـــامـــلـــة لــــلــــدولــــة، لــتــصــبــح 

ـــمـــشـــاريـــع واالســــتــــثــــمــــارات  ال

الــعــقــاريــة شــرايــيــن االقــتــصــاد 

الـــقـــطـــري، لــتــمــتــد فـــي كــافــة 

التحف  وتشّيد  الدولة  أرجــاء 

ـــمـــعـــمـــاريـــة األكـــــثـــــر إثــــــارة  ال

في  فــرادًة  واألكثر  لإلعجاب 

المنطقة.

وبـــــّيـــــن تـــقـــريـــر األصـــمـــخ 

التي  الــعــقــاريــة  الــمــشــاريــع  أن 

يـــتـــم تــنــفــيــذهــا فــــي الـــدولـــة 

اصطناعية  ُجزر  بين  تنوعت 

ــــــراج شــاهــقــة  فـــي الــبــحــر وأب

ـــر، وشــمــلــت جــمــيــع  ـــب عــلــى ال

ـــــة،  ـــــعـــــقـــــاري الـــــــمـــــــجـــــــاالت ال

سكنية  مـــدن  إلـــى  بــاإلضــافــة 

جزيرة  لوسيل،  مدينة  مثل 

الــلــؤلــؤة قــطــر، بــاســتــثــمــارات 

تفوق ١٧٠ مليار دوالر.

قــطــاع  إن  الــتــقــريــر  وقــــال 

ـــنـــاء ســيــســتــمــر  ـــب الــتــشــيــيــد وال

في  المقبلين  العامين  خــالل 

القائمة  الــمــشــاريــع  اســتــكــمــال 

واللؤلؤة  لوسيل،  مدينة  فــي 

المخطط  والــمــرافــق  قــطــر، 

لها في الدولة، باإلضافة إلى 

التي  الرياضية  المالعب  بناء 

الستضافة  عنها  اإلعـــالن  تــم 

كأس العالم ٢٠٢٢.

أن  الــــتــــقــــريــــر:  وأضـــــــــاف 

القطاع العقاري يعد أحد أهم 

أركــــان الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 

الـــــتـــــي تـــــعـــــّد مــــــن الــــركــــائــــز 

الــرئــيــســيــة فــــي رؤيــــــة قــطــر 

واستطاعت   ،٢٠٣٠ الوطنية 

الكبرى  الــعــقــاريــة  الــشــركــات 

مــــواكــــبــــة الــــتــــطــــور بــــإطــــالق 

مشاريع عقارية رائدة.

دولـــة  أن  الــتــقــريــر  وبـــّيـــن 

رصينة  تشريعات  توفر  قطر 

ومــنــاًخــا جـــاذبًـــا لــالســتــثــمــار، 

المستمر  الزحف  إلى  إضافة 

لــلــســيــولــة الــبــاحــثــة عـــن مــالذ 

آمـــــن لـــالســـتـــثـــمـــار. وأوضـــــح 

ــــيــــن  ــــقــــوان ال أن  الـــــتـــــقـــــريـــــر 

أصدرتها  الــتــي  والــتــشــريــعــات 

الـــــــدولـــــــة ســــاهــــمــــت بــشــكــل 

االستثمار  تسهيل  فــي  فــعــال 

النهضة  أن  مــؤكــًدا  العقاري، 

ستستمر  قطر  في  العمرانية 

نظراً  المقبلة،  السنوات  خالل 

لــمــا تــشــهــده الـــبـــالد مـــن نمو 

اقتصادي  وازدهــــار  متسارع 

قـــوي ومـــشـــروعـــات عــمــالقــة 

في جميع القطاعات.

أسعار األراضي 

األصمخ  شركة  تقرير  قال 
حجم  أن  العقارية  للمشاريع 
أداًء  شهد  العقارية  الصفقات 
ــا مــقــارنــة بــاألســبــوع  مــرتــفــًع
الــســابــق مــن حــيــث الــقــيــم في 
الــتــعــامــالت الــعــقــاريــة، وفــق 
بيانات آخر نشرة صادرة عن 
في  الــعــقــاري  التسجيل  إدارة 
الممتد  لألسبوع  العدل  وزارة 
من «٢٨ يونيو الماضي إلى ٢ 
سجل  حيث  الــحــالــي»،  يوليو 

عـــــدد الـــصـــفـــقـــات الـــعـــقـــاريـــة 

ولـــفـــت  صــــفــــقــــة،   «١١٣»

عمليات  قيم  أن  إلى  التقرير 

الــبــيــع والـــرهـــن وصـــلـــت إلــى 

قرابة «١٫٨٩٣» مليار ريال.

أن  الــــتــــقــــريــــر  وأوضــــــــــــح 

بــلــديــتــي الــظــعــايــن والـــدوحـــة 

حـــافـــظـــتـــا عـــلـــى الـــنـــشـــاطـــات 

ـــعـــامـــالت  ـــت الــــكــــبــــيــــرة فـــــي ال

بــحــيــث احـــتـــلـــتـــا الــمــرتــبــتــيــن 

التوالي  على  والثانية  األولـــى 

فــي عـــدد الــصــفــقــات، وأشـــار 

التقرير إلى أن متوسط عدد 

اليوم  في  المنفذة  الصفقات 

صفقة   «٢٣» بــلــغــت  الـــواحـــد 

تقريبًا.

وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى أســــعــــار 

الــــفــــلــــل والــــشــــقــــق الــســكــنــيــة 

أوضـــــــــــــح تــــــقــــــريــــــر شــــركــــة 

العقارية  للمشاريع  األصــمــخ 

الــشــقــق  أســـعـــار  مــتــوســط  أن 

لوسيل  منطقة  فــي  السكنية 

لــلــشــقــة الــمــكــونــة مـــن غــرفــة 

مــلــيــون   «١٫١» واحــــــدة  نــــوم 

ريــــال  مـــلـــيـــون  و١٫٣  ريـــــــال، 

غرفتي  مــن  المكونة  للشقة 

ريــــال  مـــلـــيـــون   ١٫٩ و  ــــــوم،  ن

لــلــشــقــة الــمــكــونــة مـــن ثــالث 

التقرير  وأشــــار  ـــوم،  ن غـــرف 

إلى أن األسعار تختلف حسب 

وموقع  والــمــســاحــة  المنطقة 

الشقة في العمارة السكنية.

أن  إلــى  التقرير  أشــار  كما 

المربع  المتر  سعر  متوسط 

بالخليج  الــكــائــنــة  الــشــقــق  فــي 

المتعرجة  بـــاألبـــراج  الــغــربــي 

يقدر بــ ١١ ألف ريال وهناك 

مــعــطــيــات مــعــيــنــة قـــد تــرفــع 

السعر قليًال متعلقة بـ «موقع 

الــــشــــقــــة واإلطـــــــاللـــــــة داخـــــل 

البرجين».

ـــيـــع الــشــقــق  أمــــــا أســـــعـــــار ب

الــــــجــــــديــــــدة فـــــــي مـــــشـــــروع 

 ١٢٠٠٠ بين  فيتراوح  اللؤلؤة 

 ٢٢,٠٠٠ إلــــى  قـــطـــري  ريـــــال 

الــمــربــع  للمتر  قــطــري  ريـــال 

المطور  حسب  وذلك  الواحد، 

العقاري.

نـمـو قطـاع التشييد والبنـاء العامـيـن القادميـن
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٣٣   

كتب - طوخي دوام:

تـــبـــدأ الـــشـــركـــات الــمــدرجــة 
فــي الــبــورصــة الــيــوم اإلعـــالن 
األول  لــلــنــصــف  نــتــائــجــهــا  عـــن 
مــــن الــــعــــام الــــحــــالــــي، وســـط 
حـــــالـــــة مــــــن الـــــتـــــرقـــــب بــيــن 
الــنــتــائــج،  لتلك  الــمــســتــثــمــرون 
 ٦ تعلن  أن  المقرر  من  حيث 
الربعية  نتائجها  عن  شركات 
األســــبــــوع الـــحـــالـــي، يــســتــهــلــهــا 
نتائجه  عــن  بــاإلفــصــاح   QNB
المالية عن الستة أشهر األولى 
إلى  واستنادا   .٢٠٢٠ عــام  من 
نـــتـــائـــج الـــشـــركـــات فـــي الـــربـــع 
اإلجــــراءات  عــلــى  وبــنــاء  األول 
للحد  الشركات  اتخذتها  التي 
من تأثير جائحة كورونا على 
من  فإنه  التشغيلية،  أنشطتها 
الشركات  تحقق  أن  المتوقع 
الــمــدرجــة فـــي بـــورصـــة قطر 
ريال  مليار   ١٧ قدرها  أرباحا 
خالل النصف األول من العام 

الحالي.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، مــن 
قـــطـــاع  يــــكــــون  أن  ـــوقـــع  ـــمـــت ال
المالية،  والــخــدمــات  الــبــنــوك 
أول القطاعات التي تعلن عن 
الثاني  للربع  المالية  نتائجها 
من العام الحالي، حيث ستبدأ 
عن  باإلعالن  المحلية  البنوك 
خــالل  تــبــاًعــا  الــمــالــيــة  نتائجها 
ــلــة، وأن  األيــــــام الـــــــ١٥ الــمــقــب
تــحــافــظ الـــبـــنـــوك عــلــى نسب 
حققتها  التي  األرباح  في  النمو 
الــعــام  مـــن  األول  ـــع  ـــرب ال فـــي 
بعض  تــشــهــد  قــد  أو  الــحــالــي، 
الــبــنــوك تــراجــعــا فـــي األربــــاح 
قد  الــتــي  للمخصصات  نــظــرا 
ــــشــــركــــات مــن  تـــحـــتـــجـــزهـــا ال
إجــمــالــي األربــــــاح الــمــحــقــقــة، 
تــأثــيــرات  أي  لموجهة  وذلـــك 
على  ــا  كــورون لجائحة  سلبية 

أنشطة البنوك.
القطرية  الشركات  وتدخل 
فـــتـــرة اإلعـــــالن عـــن نــتــائــجــهــا 
ـــانـــي مــن  ـــث الـــمـــالـــيـــة لـــلـــربـــع ال
الــعــام الــحــالــي، بــالــتــزامــن مع 
تــنــفــيــذ الــمــرحــلــة الــثــانــيــة من 
تــخــفــيــف الــقــيــود االحــتــرازيــة 
التي اتخذتها الدولة لمكافحة 
فــيــروس كــورونــا، ومــن شأن 
هذا التخفيف أن تعود العجلة 

االقــــتــــصــــاديــــة فـــــي الـــقـــطـــاع 
ــــخــــاص لـــــلـــــدوران بـــصـــورة  ال
وهو  المقبلة  الفترة  اعتيادية 
مــــا ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عــلــى 
ونتائجها  التشغيلية  أنشطتها 

المالية.

 ترقب األرباح 

ويــــتــــرقــــب الــمــســتــثــمــرون 
بـــاهـــتـــمـــام مــــوســــم إعــــالنــــات 
يتضمنه  ومــا  الربعية  األربـــاح 
مـــن نــتــائــج وبـــيـــانـــات مــالــيــة، 
ــــمــــعــــرفــــة مـــــــــدى تـــــجـــــاوب  ل
ــــشــــركــــات مــن  واســـــتـــــفـــــادة ال
الـــدعـــم الــــذي قــدمــتــه الــدولــة 
بهدف  وذلك  الخاص  للقطاع 
السلبة  اآلثـــــار  مـــن  الــتــخــفــيــف 
لــتــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس 
تلك  انعكاس  ومــدى  كــورونــا، 
النتائج على سوق المال خالل 
إلى  مشيرين  المقبلة،  الفترة 
على  قادر  القطري  السوق  أن 
امتصاص أي أزمات خارجية 
الــتــعــامــل مــعــهــا، والــعــمــل على 
جذب مزيد من االستثمارات 

المحلية واألجنبية.
المستثمرين  ترقب  ويأتي 
لــلــنــتــائــج الــنــصــفــيــة لــمــعــرفــة 
ـــشـــركـــات،  مـــالمـــح أعــــمــــال ال

الـــشـــركـــات  نـــتـــائـــج  إن  حـــيـــث 
الــنــصــفــيــة ومـــــا تــحــمــلــه مــن 
أو  إيجابية  كانت  ســواء  أخبار 
األســاســي  الــمــحــك  هــو  سلبية 
ومــــــؤشــــــر لــــمــــعــــرفــــة نـــتـــائـــج 

الشركات للعام الحالي. 
 وتــشــيــر مــتــابــعــات [ 
فــي هــذا الــصــدد إلــى أن زخم 
سوق  يشهدها  التي  التداوالت 
األسهم في الوقت الراهن يدل 
تشهد  قــطــر  بــورصــة  أن  عــلــى 
عــمــلــيــات «شـــــراء اســتــبــاقــيــة» 
يــــــنــــــفــــــذهــــــا مـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون 
ومــــــؤســــــســــــات عــــلــــى أســـهـــم 
مكاسب  من  ومنتقاة  قيادية 
بــورصــة قــطــر، هـــذا األســبــوع 
ـــســـوق بــقــوة  لــيــتــجــه مـــؤشـــر ال
نــقــطــة،   ٩٥٠٠ مــســتــوى  نــحــو 
عــمــلــيــات  أن  إلـــــى  مــشــيــريــن 
التجميع وتكوين مراكز مالية 
المؤسسات  قبل  مــن  جــديــدة 
خــــالل الــجــلــســات الــمــاضــيــة، 
للسوق  إضافية  دفعة  ستعطي 
ليس  جــذب  نقطة  بــات  الـــذي 
ــيــيــن  لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الــمــحــل
من  لمستثمرين  بل  فحسب، 
عالمية، حيث سيتطلع  أسواق 
ــثــمــرون إلــــى الــفــرص  الــمــســت

المتاحة في السوق القطري.
وأفـــــــــــــادوا بـــــــأن عـــمـــلـــيـــات 
ــــي تــشــهــدهــا  ــــت الـــتـــصـــحـــيـــح ال
واآلخر،  الحين  بين  البورصة 
خلقت فرصة جيدة جًدا لبناء 
وهو  جــديــدة،  شرائية  مراكز 
مــا تــرجــم عــلــى أرض الــواقــع 
قويا  ارتفاعا  المؤشر  وسجل 
عــلــى مـــدى جــلــســات األســبــوع 
الــــمــــاضــــي. ونــــصــــح الـــخـــبـــراء 
الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن بـــاالحـــتـــفـــاظ 
بــالــمــراكــز الــمــتــوســطــة األجـــل 
والـــمـــتـــاجـــرة عـــلـــى الـــمـــراكـــز 
الــقــصــيــرة األجـــــل واســتــغــالل 
إعـــــادة  فــــي  أربـــــــاح  جـــنـــي  أي 
الـــشـــراء واالســتــثــمــار الــطــويــل 

والمتوسط المدى.

 النتائج النصفية 

يـــشـــهـــد األســـــبـــــوع الـــحـــالـــي 
المقبلة  األسابيع  مــدار  وعلى 
ــــــي إعــــــــــالن الــــشــــركــــات  ــــــوال ت
الــمــدرجــة فـــي بـــورصـــة قطر 
الربعية  المالية  نتائجها  عــن 
والــتــي يــنــتــظــرهــا الــكــثــيــر من 
األعمال  ورجــال  المستثمرين 
على حد سواء، ويعولون عليها 
كــثــيــراً فـــي اتـــخـــاذ قــراراتــهــم 
االســتــثــمــاريــة، ومـــن الــمــقــرر 

نتائج  عن  شركات   ٦ تعلن  أن 
أعـــمـــالـــهـــا الـــربـــعـــيـــة األســـبـــوع 
الــحــالــي، وســـط تــوقــعــات بــأن 
تواصل الشركات أداءها الجيد 
ظل  في  جيدة  نتائج  وتحقيق 
البنية  مشاريع  تنفيذ  استمرار 

التحية دون إبطاء.
تــعــلــن  أن  الــــمــــقــــرر  ومــــــن 
نتائجها  QNBعـــن  مجموعة 
مــن  األول  لــلــنــصــف  الـــمـــلـــيـــة 
أعلن  كما  اليوم،  الحالي  العام 
سيتم  ــــه  أن الــــريــــان  مـــصـــرف 
اإلفصاح عن النتائج والبيانات 
غـــدا،  األول  لــلــنــصــف  الــمــالــيــة 
شركة  مــن  كــل  تعلن  وســـوف 
نــــاقــــالت ووقــــــــود ومـــصـــرف 
النتائج  عــن  اإلســـالمـــي  قــطــر 
الربعية يوم ١٥ يوليو الحالي، 
إنماء  شركة  تعلن  ســوف  كما 
المالية  البيانات  عن  القابضة 
الحالي  العام  من  الثاني  للربع 

يوم ١٦ يوليو.
في  المستثمرون  ويترقب   
نتائج  عــن  اإلعــــالن  الــبــورصــة 
الــشــركــات الــربــعــيــة واألربـــــاح 
مدى  لمعرفة  حققتها،  التي 
الشركات  واســتــفــادة  تــجــاوب 
الذي  االقتصادي  الزخم  من 

ــاً، ومـــدى  ــي تــعــيــشــه قــطــر حــال
انعكاس تلك النتائج على سوق 
المقبلة.  الفترة  خــالل  الــمــال 
نتائج  إلــى  المراقبون  وينظر 
الشركات باهتمام كبير كونها 
لتعزيز  قــويــة  قــاعــدة  ستوفر 
لالرتفاع  العام  المؤشر  مسار 
مــســتــوى  فــــي  ســــــار  أن  بـــعـــد 
مــتــذبــذب عــلــى مــــدار الــشــهــر 
الماضي وبداية الشهر الحالي.

تحسن النتائج 

فمن  لــلــمــراقــبــيــن  ووفـــقـــا 
الشركات  تواصل  أن  المتوقع 
الــمــدرجــة فــي الــبــورصــة في 

تـــحـــقـــيـــق األربــــــــــاح خـــالل 
الستة أشهر األولى من 

الــعــام الــحــالــي رغم 
أزمــــــــة فـــيـــروس 
كـــــورونـــــا، وفـــي 
التحديات  ظــل 
الـــــراهـــــنـــــة قــد 
تــصــل إلـــى ١٧ 
مــلــيــار ريـــال، 

وذلــــــــــــــــــــــــك 
اســــتــــنــــاداً 
إلــــــــــــــــــــــى 
الـــنـــتـــائـــج 
الــجــيــدة 

في  الــشــركــات  سجلتها  الــتــي 
الحالي  العام  من  األول  الربع 
مليارات   ١٠ تــجــاوزت  والــتــي 

ريال.
 كـــمـــا أنــــــه مــــن الـــمـــتـــوقـــع 
نـــمـــواً  الـــشـــركـــات  تــســجــل  أن 
فــي أربــاحــهــا بــنــســب تــتــراوح 
وأن  الــمــائــة  فـــي  و٥   ٢ بــيــن 
الفترة  النتائج  تلك  تتحسن 
الــــمــــقــــبــــلــــة، مــــــع اســــتــــمــــرار 
نــمــو أربـــــاح الـــشـــركـــات لــعــدة 
االقتصاد  قــوة  أولــهــا  أســبــاب 
الــــــــقــــــــطــــــــري وتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــه 

باإلضافة  عالية،  نمو  لنسب 
إلـــــــــى تــــحــــقــــيــــق الـــــشـــــركـــــات 
 ٪٥ ـــمـــو تـــــجـــــاوزت  لـــنـــســـب ن
هــذا  مــن  األول  الــنــصــف  فــي 
ـــعـــام، كـــل ذلــــك يــصــب فــي  ال
في  الشركات  استمرار  خانة 

متميزة. أرباح  تحقيق 
الــســوق  أن  إلــــى  وأشـــــــاروا 
األعمال  نتائج  إعالن  يترقب 
الـــربـــعـــيـــة لـــلـــشـــركـــات والـــتـــي 
تـــشـــيـــر الــــتــــوقــــعــــات إلــــــى أن 
وتوقع  جيدا،  سيكون  أغلبها 
بدعم  الــبــورصــة  أداء  تحسن 
نتائج  عــن  اإلعـــالن  بـــدء  مــن 
للشركات  الــربــعــيــة  األعــمــال 
الــعــديــد  عــن  ستكشف  والــتــي 
من المؤشرات والتي ستبلور 
وتؤكد  االرتفاع.  نحو  االتجاه 
أرقــــــام تـــــــداوالت الـــبـــورصـــة 
وجود  الماضية  الفترة  خالل 
عــمــلــيــات شــــراء قـــويـــة يــقــوم 
بــهــا الــمــســتــثــمــرون األجــانــب 
فــي اتــجــاه القــتــنــاص فــرص 
تراجعت  التي  األسعار  هبوط 
كـــثـــيـــراً عـــن قــيــمــهــا الــعــادلــة 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــوقــعــات 

اإليجابية. أعمالها  نتائج 
قـــطـــاع  أن  إلــــــى  ونـــــوهـــــوا 
رأس  عـــلـــى  يــــأتــــي  الــــبــــنــــوك 
الــــقــــطــــاعــــات الـــمـــتـــوقـــع لــهــا 
تــحــقــيــق ربـــحـــيـــة فـــي الـــربـــع 
الدعم  من  مستفيداً  الثاني، 
الــخــاص،  للقطاع  الحكومي 
نوعي  تحسن  إلــى  بــاإلضــافــة 
فـــي االقـــتـــصـــادات الــعــالــمــيــة 
وتـــــحـــــرك أســـــعـــــار الـــنـــفـــط، 
وأوضــــــحــــــوا أنــــــه مـــــن شـــأن 
بصورة  األعمال  نتائج  ظهور 
إيــجــابــيــة اســـتـــمـــرار االتـــجـــاه 
الرئيسي  للمؤشر  الصعودي 
لــلــبــورصــة عــلــى الــمــديــيــن 
والمتوسط. القصير 

١٧ ملــيــار ريــال أربــاحاً متـوّقعـة للشركـات 
QNB يدشن نتائج النصف األول.. اليوم

ـــــــــــــــــــــــــــــداوالت الـــــــــســـــــــوق  ــــــــة أنـــــــــعـــــــــشـــــــــت ت ــــــــاقــــــــي ــــــــب عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــات شـــــــــــــــــــــراء اســــــــت

ول
شركة  مــن  ل 
ود ومـــصـــرف 
النتائج  عــن  ي 
يوليو الحالي، 
إنماء  شركة   
المالية  يانات 
الحالي  العام   

في ستثمرون 
نتائج  عــن  الن 
عــيــة واألربـــــاح 
مدى  معرفة 
الشركات  ادة 
الذي  تصادي 

الــمــدرجــة فــي الــبــورصــة في 
تـــحـــقـــيـــق األربــــــــــاح خـــالل

الستة أشهر األولى من 
الــعــام الــحــالــي رغم 

أزمــــــــة فـــيـــروس 
كـــــورونـــــا، وفـــي
التحديات  ظــل 
الـــــراهـــــنـــــة قــد 
تــصــل إلـــى ١٧
مــلــيــار ريـــال،
وذلــــــــــــــــــــــــك 

ً اســــتــــنــــادا
إلــــــــــــــــــــــى 
الـــنـــتـــائـــج 
الــجــيــدة

الرئيسي للمؤشر  الصعودي 
لــلــبــورصــة عــلــى الــمــديــيــن
والمتوسط. القصير

ــــــاري ــــــج ال األســـــــــبـــــــــوع  ـــــة  ـــــي ـــــال ـــــم ال ــــا  ــــه ــــج ــــائ ــــت ن ــــن  ــــل ــــع ت شـــــــركـــــــات   ٦

ـــة ـــدم ـــق ـــم ـــــوك فــــــي ال ـــــن ـــــب ــــج الـــــمـــــالـــــيـــــة.. وال ــــائ ــــت ــــن ــــرار ال ــــق ــــت ــــاس تــــوقــــعــــات ب

المؤشر يضيف ١٠٤٫٦ نقطة في أسبوع

الدوحة -[: 

قــــال تــقــريــر مـــركـــز الــبــيــرق 
الــعــام  الـــمـــؤشـــر  إن  لـــلـــدراســـات 
لــبــورصــة قــطــر ارتـــفـــع األســبــوع 
نــقــطــة   ١٠٤٫٦ بــنــحــو  الـــمـــاضـــي 
األســـبـــوع  عـــن   ٪١٫١٣ وبــنــســبــة 
الــــســــابــــق لـــيـــصـــل إلــــــى مــســتــوى 
ارتـــفـــع  كـــمـــا  ـــقـــطـــة.  ن  ٩٣١٦٫٤
بنسبة  اإلســالمــي  الــريــان  مؤشر 
من  ستة  ارتــفــعــت  وقــد   .٪١٫٢١
الــــمــــؤشــــرات الـــقـــطـــاعـــيـــة؛ كـــان 
أكــثــرهــا ارتــفــاعــا مــؤشــر قــطــاع 
ثــم   ،٪٧٫١٦ بــنــســبــة  الـــعـــقـــارات 
 ،٪٣ بنسبة  النقل  قطاع  مؤشر 
بنسبة  االتصاالت  قطاع  فمؤشر 
الصناعة  قــطــاع  فمؤشر   ،٪٢٫٤
قــطــاع  مــؤشــر  ثـــم   ٪١٫٨ بــنــســبــة 
 ،٪١٫٠٥ بنسبة  والخدمات  السلع 

بنسبة  البنوك  قطاع  مؤشر  ثــم 
انــخــفــض  حـــيـــن  فـــــي   ،٪٠٫٣٧
بنسبة  الــتــأمــيــن  قـــطـــاع  مـــؤشـــر 

.٪٠٫٤٤
 وقـــال الــتــقــريــر: ومــع ارتــفــاع 
الـــــمـــــؤشـــــر الــــــعــــــام وســـــتـــــة مــن 
المؤشرات القطاعية، فإن أسعار 
أسهم ٢٧ شركة قد ارتفعت في 
مقدمتها سعر سهم المستثمرين 
سهم  سعر  يليه   ،٪١٦٫٩ بنسبة 
 ،٪١٣٫٩ بنسبة  األول  قطر  بنك 
فسعر سهم أزدان بنسبة ١٠٫٩٪، 
فــســعــر ســهــم الــخــلــيــج الــدولــيــة 
بنسبة ١٠٪، فسعر سهم السينما 
بلدنا  ســهــم  فسعر   ٪٩٫٣ بنسبة 
فإن  المقابل  وفــي   .٪٨٫٨ بنسبة 
قــد  شــــركــــة   ١٨ أســــهــــم  أســــعــــار 
سعر  مقدمتها  فــي  انــخــفــضــت، 
ثم   ،٪٩٫٦ بــنــســبــة  إنـــمـــاء  ســهــم 

سعر سهم المناعي بنسبة ٤٫٣٪، 
القابضة  اســتــثــمــار  ســهــم  فــســعــر 
قطر  سهم  فسعر   ،٪٣٫٨ بنسبة 
فسعر   ،٪٣٫٥٥ بــنــســبــة  وعـــمـــان 
ثم   ،٪٣٫٥٤ بنسبة  أعــمــال  سهم 

سعر سهم ودام بنسبة ٢٫٦٩٪.
 وأشـــــار الــتــقــريــر إلـــى ارتــفــاع 
إجمالي حجم التداول في أسبوع 
ريــال،  مليون   ٢٧٧٩٫١ نحو  إلــى 
ريـــال  مــلــيــون   ٥٥٥٫٨ بــمــتــوســط 
سهم  على  الــتــداول  وجــاء  يومياً. 
بقيمة  الــمــقــدمــة  فـــي  الــمــتــحــدة 
٢٥٥٫٤ مليون ريال، يليه التداول 
بقيمة  الــدوحــة  بنك  سهم  على 
فــســهــم  ـــــــال،  ري مـــلـــيـــون   ٢٣٤٫٧
بروة بقيمة ٢٣١٫١ مليون ريال، 
فسهم الوطني بقيمة ٢١٧ مليون 
ريال، فسهم أزدان بقيمة ٢٠٣٫٣ 
ــــــال، فــســهــم الــخــلــيــج  مــلــيــون ري

مليون   ١١٩٫٢ بــقــيــمــة  الــدولــيــة 
ريال.

المحافظ  بــأن  التقرير  ونــوه   
بعمليات  انــفــردت  قــد  القطرية 
البيع الصافي بقيمة ٦٣٫٤ مليون 
ريـــال، فــي حين اشــتــرى األفــراد 
القطريون «صافي» بقيمة ٥٠٫٧ 
مليون ريال، واشترت المحافظ 
بقيمة  «صــافــي»  القطرية  غير 
واشـــتـــرى  ريــــــال،  مــلــيــون   ١٠٫٨
األفراد غير القطريين «صافي» 

بقيمة ١٫٩ مليون ريال.
جرى  مــا  محصلة  مــن  وكـــان 
الرسملة  ارتفعت  أن  أسبوع  في 
الكلية ألسهم البورصة بنحو ٩٫٦ 
 ٥٤٤٫٢ مستوى  إلــى  ريـــال  مليار 
مليار ريال، وارتفع مكرر الربح 
مقارنة  مرة   ١٤٫٧٨ مستوى  إلى 

بـ ١٤٫٥٢ قبل أسبوع.

ارتفـاع أسـهـم ٢٧ شـركـة فــي البـورصـة
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الدوحة -[ :

 حصلت غرفة تجارة وصناعة قطر 

 ISOعلى شهادة اآليزو ٢٧٠٠١:٢٠١٣

للمعايير  الــدولــيــة  المنظمة  قبل  مــن 

أحــدث  تطبيقها  عقب  وذلــك   (ISO)

اإلدارة  مــجــال  فــي  الــدولــيــة  المعايير 

المخاطر.   وتقييم  المعلومات  وأمــن 

وقـــــال الــســيــد صـــالـــح الـــشـــرقـــي مــديــر 

الغرفة  حصول  إن  قطر:  غرفة  عــام 

عــلــى شـــهـــادة اآليـــــزو، جـــاء فـــي إطـــار 

وأمــن  إدارة  بــنــظــم  الــبــالــغ  اهــتــمــامــهــا 

ـــومـــات، حـــيـــث تـــعـــد الـــشـــهـــادة  ـــمـــعـــل ال

هذا  لممارسات  مرموقاً  دولياً  معياراً 

في  الغرفة  أن  مؤكداً  المهم،  المجال 

اإللكترونية  للخدمات  تحديثها  إطار 

الحديثة؛  التطبيقات  على  واالعــتــمــاد 

على  تــحــرص  نفسه  الــوقــت  فــي  فإنها 

المقدمة  والــبــيــانــات  المعلومات  أمــن 

على  تحرص  كما  الخدمات،  هذه  في 

الــتــأكــد مـــن تــطــبــيــق أفــضــل الــمــعــايــيــر 

الـــدولـــيـــة فـــي هـــذا الـــســـيـــاق، واعــتــمــاد 

مــعــايــيــر الـــضـــوابـــط األمـــنـــيـــة لــحــمــايــة 

األخطار  أو  الثغرات  ضــد  المعلومات 

قامت  الغرفة  أن  إلى  وأشــار  األمنية. 

لتكنولوجيا  التحتية  البنية  بتحديث 

المعلومات في الغرفة بما يمكنها من 

بشكل  اإللــكــتــرونــيــة  خــدمــاتــهــا  تــطــويــر 

كــبــيــر، ويــهــيــئ الــمــجــال نــحــو الــربــط 

ـــكـــتـــرونـــي مــــع مــخــتــلــف الــجــهــات  اإلل

الحكومية.

جهاد  السيد  قــال  متصل  سياق  فــي 

عــيــتــانــي رئـــيـــس قـــســـم الــمــعــلــومــاتــيــة 

 ٢٧٠٠١  ISO شـــهـــادة  أن  ــغــرفــة،  ــال ب

المعلومات  أمن  معايير  أكثر  من  تعد 

قــبــوالً عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي، ويــتــم 

كونها  واســع  نطاق  على  بها  االعــتــراف 

لتشغيل  نـــمـــوذجـــاً  لــلــمــؤســســات  تــوفــر 

إدارة  نظام  وتحسين  ورصــد  وتنفيذ 

إلى  مشيراً   ،ISMS المعلومات  أمــن 

تقتصر  ال  المعلومات  أمن  معايير  أن 

فحسب،  والتكنولوجيا  االتصاالت  على 

اإلدارية.  المعامالت  كافة  تشمل  بل 

على  حــصــلــت  الــغــرفــة  أن  وأوضــــح 

ـــعـــد الــــتــــأكــــد مـــــن تــنــفــيــذ  ــــشــــهــــادة ب ال

والضوابط  الممارسات  من  مجموعة 

الـــخـــاصـــة بــنــظــم أمـــــن الــمــعــلــومــات، 

معايير  وجـــودة  مــتــانــة  مــن  والــتــحــقــق 

تقييم مخاطر أمن المعلومات لديها، 

الشهادة  على  الغرفة  حصول  أن  مبيناً 

الخدمات  جودة  على  إيجاباً  سينعكس 

لمنتسبيها،  تقدمها  التي  اإللكترونية 

كما يساهم في تحقيق الرؤية الوطنية 

قطر  رؤية  ضوء  في  السيبراني  لألمن 

.٢٠٣٠

الغرفة تحصل على شهادة اآليزو ألمن المعلومات
عقب تطبيقها أحد المعايير الدولية

اإللكترونية ــخــدمــات  ال تــقــديــم  عــنــد  الــمــعــلــومــات   أمـــن  عــلــى  نــحــرص  ــشــرقــي:  ال

صالح  الشرقي

تحديث البنية 
التحتية لتكنولوجيا 

المعلومات 
والربط مع

الجهات الحكومية

لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الدوحة-[:

ــــــق مــــــصــــــرف قـــطـــر  أطــــــل
اإلســــــــالمــــــــي (الــــــمــــــصــــــرف) 
«تـــــــطـــــــبـــــــيـــــــق الـــــــمـــــــصـــــــرف 
ــــــشــــــركــــــات» الـــــــــــــذي تـــم  ــــــل ل
تــصــمــيــمــه خــصــيــصــاً لــتــلــبــيــة 
المصرفية  االحتياجات  كافة 
لــــلــــعــــمــــالء مــــــن الــــشــــركــــات 
ـــصـــغـــيـــرة  والـــــمـــــؤســـــســـــات ال

والمتوسطة.
وقـــد شــهــد الــمــصــرف في 
األشــــهــــر األخــــيــــرة ارتـــفـــاعـــاً 
استخدام  نسبة  في  ملحوظاً 
الــعــمــالء لــمــنــصــة الــخــدمــات 
الـــــمـــــصـــــرفـــــيـــــة لــــلــــشــــركــــات 
عـــبـــر اإلنــــتــــرنــــت، حـــيـــث تــم 
مــن   ٪٩٠ مـــن  أكـــثـــر  إجــــــراء 
والدولية  المحلية  التحويالت 
لــــلــــشــــركــــات عــــبــــر الـــمـــنـــصـــة 
وبفضل  للمصرف.  الرقمية 
نــجــاح اســتــراتــيــجــيــة الــتــحــول 
ــنــتــهــجــهــا  الــــرقــــمــــي الـــــتـــــي ي

المصرف والتي تضع العمالء 
حازت  أولوياتها،  رأس  على 
المصرفية  الخدمات  منصة 
لـــلـــشـــركـــات عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت 
تــقــديــراً كــبــيــراً مــن الــعــمــالء، 
ـــطـــاق اســتــخــدامــهــا  واتــــســــع ن
حــيــث بــاتــت الــوســيــلــة األمــثــل 
مختلف  وإتــمــام  إلدارة  لهم 
مــــعــــامــــالتــــهــــم الـــمـــصـــرفـــيـــة 
الــــيــــومــــيــــة بـــطـــريـــقـــة آمـــنـــة 
وسلسة. وجاء إطالق «تطبيق 
لجعل  للشركات»  المصرف 
للعمالء  المصرفية  التجربة 

وفعالية. يسراً  أكثر 
المصرف  ويتوفر «تطبيق 
لــــلــــشــــركــــات» عــــلــــى جــمــيــع 
تعمل  الــتــي  الـــجـــوال  أجـــهـــزة 
 .Androidو  iOS بنظامي 
ـــحـــمـــيـــل اإلصــــــــــدار  وعـــــنـــــد ت
يصبح  الــتــطــبــيــق،  مــن  األول 
مراجعة  العمالء  باستطاعة 
كـــافـــة الـــمـــعـــامـــالت الــمــالــيــة 
مــدار  على  عليها  والــمــوافــقــة 

الــــســــاعــــة ســــــــواء مـــــن داخـــــل 
خـــارجـــهـــا،  أو  قـــطـــر  دولـــــــة 
على  يــمــكــنــهــم االطـــــالع  كــمــا 
الحسابات.  وأرصدة  تفاصيل 
ويــــعــــمــــل الـــــمـــــصـــــرف عـــلـــى 

ـــتـــكـــار مــــيــــزات وخـــدمـــات  اب
ـــــدة ســـيـــتـــم إضـــافـــتـــهـــا  جـــــدي
المصرف  إلى «تطبيق  قريباً 
للشركات»، من شأنها تعزيز 
المصرفية  التجربة  وتطوير 

للعمالء.
وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، قـــال 
المدير  فــوزي،  طــارق  السيد 
الــعــام لــمــجــمــوعــة الــخــدمــات 
الــمــصــرفــيــة لــلــشــركــات لــدى 

أدت  «لــــــقــــــد  الــــــمــــــصــــــرف: 
الــــتــــغــــيــــيــــرات األخــــــيــــــرة فــي 
ــــادة  ــــى زي ســـلـــوك الـــعـــمـــالء إل
أهـــمـــيـــة الـــقـــنـــوات الــرقــمــيــة 
الحاجة  وارتــفــاع  المصرفية 

أصبح  حيث  استخدامها،  إلى 
ـــتـــوقـــعـــون إتـــاحـــة  الــــعــــمــــالء ي
المصرفية  الــخــدمــات  كــافــة 
لـــهـــم عـــبـــر الـــــجـــــوال إلتـــمـــام 
وقـــت  أي  فــــي  مـــعـــامـــالتـــهـــم 
ومــــن أي مـــكـــان. وقــــد قــام 
«تطبيق  بــتــطــويــر  الــمــصــرف 
الــــــمــــــصــــــرف لـــــلـــــشـــــركـــــات» 
من  الــمــتــزايــد  الــطــلــب  لتلبية 
يعكس  مـــا  األعــــمــــال،  قـــطـــاع 
للمصرف  المستمر  االلــتــزام 
بـــتـــعـــزيـــز تــــجــــربــــة الـــعـــمـــالء 
الــمــصــرفــيــة وتــمــكــيــنــهــم من 
ويسر.  بأمان  أعمالهم  إدارة 
تقع  العمالء  احتياجات  وألن 
ضــمــن أولـــويـــات الــمــصــرف، 
المصرف  تطبيق  إطالق  جاء 
لــلــشــركــات كــخــطــوة إضــافــيــة 
نـــــحـــــو الـــــتـــــطـــــويـــــر لـــضـــمـــان 
تــجــربــة مــصــرفــيــة مــبــتــكــرة 
ويُعد  عمالئنا.  لكافة  وسلسة 
الــتــطــبــيــق شــــهــــادة إضــافــيــة 
وتفانينا  الدؤوب  سعينا  على 

فــي مــســاعــدة الــشــركــات من 
النمو  على  المستويات  جميع 
التحول  نهج  تبني  ومواصلة 

قطر». القتصاد  الرقمي 
وأضــــــــاف: يـــعـــد «تــطــبــيــق 
الــــــمــــــصــــــرف لـــــلـــــشـــــركـــــات» 
أحـــــدث ابـــتـــكـــاراتـــنـــا لــلــعــمــالء 
الـــذيـــن يــبــحــثــون عـــن حــلــول 
لتلبية  وفعالة  سهلة  رقمية 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الــمــصــرفــيــة 
التطبيق،  ويــســّهــل  الــيــومــيــة. 
باستخدام  تصميمه  تم  الذي 
أحــــــــــدث الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات 
عمليات  العالمية،  المصرفية 
الــمــوافــقــة عــلــى الــمــعــامــالت 
الــــمــــصــــرفــــيــــة لــــلــــشــــركــــات، 
بــمــقــدور  اآلن  أصـــبـــح  حــيــث 
ــنــفــيــذيــيــن  ــت ـــيـــن ال ـــمـــســـؤول ال
اإلدارات  فــــي  الــمــعــتــمــديــن 
ــا لـــلـــشـــركـــات مــراجــعــة  ــي ــعــل ال
والموافقة  المالية  المعامالت 
أي  ومن  وقت  أي  في  عليها 

مكان».

المـصـرف يطــلــق تطبـيـقـاً جـديـداً  للشـركــات

الدوحة- [ : 

حفل   Ooredoo أقـــامـــت 
تقنية  عبر  افــتــراضــيــاً  تكريم 
االتـــــصـــــال بـــالـــفـــيـــديـــو كــرمــت 
للعام  الــثــانــويــة  أوائـــــل  خــاللــه 
ـــهـــي عــلــى  ـــت ـــمـــن الــــــــدراســــــــي ال
جــهــودهــم وتــفــوقــهــم. وأقــيــم 
حـــفـــل الـــتـــكـــريـــم االفـــتـــراضـــي 
ــــســــيــــدة فـــاطـــمـــة  بـــضـــيـــافـــة ال
ـــطـــان الـــــــكـــــــواري، رئـــيـــس  ســـل
الشركة،  في  األفــراد  خدمات 
لالتصال   Zoom برنامج عبر 
ـــــظـــــراً لـــلـــظـــروف  ــــمــــرئــــي ن ال
االســتــثــنــائــيــة الـــتـــي يــشــهــدهــا 
بالحفل  شــــارك  كــمــا  الــعــالــم. 
الـــســـيـــدة فــــوزيــــة عــبــدالــعــزيــز 
ـــخـــاطـــر، الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد  ال

لـــلـــشـــؤون الــتــعــلــيــمــيــة بـــــوزارة 
ــيــم والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي،  ــتــعــل ال
والــتــي هــنــأت بــدورهــا الطلبة 
عــلــى تــفــوقــهــم، وتــمــنــت لهم 
النجاح في المستقبل. ووجهت 
للطلبة  الــــدعــــوة   Ooredoo
الــمــتــفــوقــيــن لــلــمــشــاركــة فــي 
 Zoom الــحــفــل الــخــاص عــبــر
لتهنئتهم على المجهود الكبير 
الذي بذلوه لتحقيق هذا األداء 
الــمــتــمــيــز، ال ســيــمــا فـــي ظل 
الظروف الراهنة. وحصل كل 
على  المتفوقين  الــطــلــبــة  مــن 
جــائــزة تــقــديــريــة، بــاإلضــافــة 

إلى هدية قيمة من الشركة. 
وأعــــربــــت الـــســـيـــدة فـــوزيـــة 
الـــــخـــــاطـــــر عــــــن شــــكــــرهــــا لـــ
Ooredoo على هذه المبادرة 

التي تعكس دور الشركة الكبير 
االجتماعية،  الــمــســؤولــيــة  فــي 
والطلبة  بالتعليم  واهتمامها 

وتــشــجــيــعــهــم عـــلـــى الــتــمــيــز. 
نجاحهم  للطلبة  بــاركــت  كما 
ـــعـــام  ـــفـــوقـــهـــم فـــــي هــــــذا ال وت

وتمنت  االستثنائي،  الــدراســي 
لهم دوام التوفيق .

وعــــن هــــذا الــتــكــريــم، قــال 

صـــــبـــــاح ربــــيــــعــــة الـــــــكـــــــواري، 
العامة  العالقات  إدارة  مدير 
أن  يـــســـرنـــا   :Ooredoo فــــي 

المتفوقين  الطلبة  نستضيف 
في الثانوية لهذا العام، ولو عن 
الراهنة،  للظروف  نظراً  بُعد 
ونشاركهم فرحة هذا اإلنجاز 
بالرغم  حققوه  الذي  المتميز 
من كل الصعوبات. فنحن في 
دعم  على  نحرص   Ooredoo
المجتمع والتشديد على أهمية 
الـــتـــعـــلـــيـــم، األمــــــر الــــــذي يــعــد 
استراتيجية  مــن  مهماً  جـــزءاً 
لدينا.  االجتماعية  المسؤولية 
تكريم  عــلــى  إصـــرارنـــا  ويــأتــي 
أوائــــل الــثــانــويــة فــي ظــل هــذه 
بضرورة  منا  إيماناً  الظروف 
ــتــزود  تــشــجــيــع طــلــبــتــنــا عــلــى ال
بـــالـــعـــلـــم وتـــجـــهـــيـــز أنــفــســهــم 
ليكونوا قادة المستقبل. تهانينا 
مرة أخرى لجميع المتفوقين 

ولــجــمــيــع الــطــلــبــة فــــي قــطــر 
حققوها  التي  اإلنــجــازات  على 
والــصــعــوبــات الــتــي تــجــاوزوهــا 
Ooredoo  وتعد العام».  هذا 

شركة اتصاالت قطرية رائدة 
تــــوفــــر خــــدمــــات االتــــصــــاالت 
الــــجــــوالــــة واتـــــصـــــاالت الــخــط 
الــثــابــت وإنــتــرنــت الــبــرودبــانــد 
للشركات.  الُمدارة  والخدمات 
الخدمات  تلك  صممت  وقــد 
من  العمالء  احتياجات  لتلبية 
األفراد والشركات. وباعتبارها 
شـــركـــة تـــولـــي أهــمــيــة كــبــيــرة 
فيها  تقدم  التي  للمجتمعات 
التي  رؤيتها  تسهم  خدماتها، 
تتمثل في إثراء حياة عمالئها، 
تحفيز  على  بقدرتها  وإيمانها 

التنمية البشرية.

Ooredoo تــــكــــّرم أوائـــــل الـثــانــويـــة
بحفل افتراضي عبر تقنية االتصال بالفيديو
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الدوحة- [:

فـــي مــــبــــادرٍة هـــي األولـــــى من 
في  التجاري  البنك  أعلن  نوعها، 
ــتــعــاون مـــع يــورومــونــي  ــال قــطــر ب
اليــفــســتــريــم عـــن حــلــقــة نــقــاشــيــة 
مـــبـــاشـــرة عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت تــحــت 
عـــنـــوان «قـــطـــر ومــســيــرتــهــا نحو 
المقبل.  األربعاء  يوم  جديد»  أفق 
وسينضّم إلى الحوار مجموعة من 
البنك،  من  البارزين  المتحّدثين 
وخبراء اقتصاديون، ومستثمرون 
حول  نظرهم  وجــهــات  ليشاركوا 
مــســتــقــبــل الــــقــــطــــاع الـــمـــصـــرفـــي 
الراهن  االنتشار  ظّل  في  والمالي 
لكوفيد-١٩. وسينضّم إلى الحلقة 
إبراهيم  السيد  مــن  كــّل  النقاشية 
جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي 
الــشــركــة  إدارة  مــجــلــس  وعـــضـــو 
المتحدة للتنمية، والسيد  جوزيف 
ـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ـــرئ آبــــــراهــــــام، ال

ـــنـــك الــــتــــجــــاري،  ـــب لـــمـــجـــمـــوعـــة ال
مدير  بودهيراجو،  راجــو  والسيد 
الـــخـــدمـــات  أول،  تــنــفــيــذي  عـــــام 
الــمــصــرفــيــة الــشــامــلــة فـــي الــبــنــك 
ريتشارد  إلى  باإلضافة  التجاري، 
بانكس من يوروموني، وذلك في 
١٥ يوليو ليناقشوا انعكاسات الوباء 
الدولة  تتحّضر  وكيف  قطر  على 

لإلبحار في مسيرتها الجديدة.
الــنــقــاشــيــة  الـــحـــلـــقـــة  هـــــذه  إّن 
الــمــبــاشــرة مـــن يـــورومـــونـــي هي 
إلى  تــتــطــّرق  الــتــي  األولـــى  الحلقة 
حــــال الـــشـــرق األوســــــط فـــي ظــّل 
الوباء، وهي بمثابة فرصة مثالية 
سيقوله  ما  إلى  ليستمع  للجمهور 
خــــبــــراء المــــعــــون مــــن شــركــتــيــن 

في  المدرجة  الشركات  أكبر  من 
إلى  باإلضافة  قطر.  في  البورصة 
فرصة  للحضور  ستتسنى  ذلـــك، 
طرح األسئلة على المتحّدثين عبر 

خدمة الدردشة المباشرة.
وقــــال الــســيــد إبــراهــيــم جــاســم 
ـــمـــان، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ـــعـــث ال
الــشــركــة  إدارة  مــجــلــس  وعـــضـــو 

شك  ال  «مــمــا  للتنمية:  المتحدة 
كوفيد-١٩  لـــفـــيـــروس  أّن  فـــيـــه 
األعــمــال.  قطاع  على  بـــارزا  تأثيرا 
تتمتع  الـــتـــي  الـــشـــركـــات  أّن  غــيــر 
دائًما  تجد  صلبة  باستراتيجيات 

مخرًجا سليًما لها من األزمة». 
وصــــــّرح جــــوزيــــف آبــــراهــــام، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة 

فيروس  «طرح  التجاري:  البنك 
وفـــرًصـــا  تـــحـــديـــات  كوفيد-١٩ 
مع  التعامل  إلــى  دفعتنا  أمــامــنــا 
إن  إذ  مــخــتــلــف.  بــشــكــل  األمـــــور 
ال  طبقناها،  التي  االستراتيجية 
التكنولوجي،  الصعيد  على  سّيما 
التحديات  بمواجهة  لنا  سمحت 
وانـــتـــهـــاز الـــــفـــــرص». وأعـــربـــت 
ـــــــــــن، مــــــديــــــرة  فـــــيـــــكـــــتـــــوريـــــا ب
يــورومــونــي فــي الــشــرق األوســط 
االستضافة،  بهذه  سعادتها  عن 
بالتعاون  يوروموني  يستمر  أن 

مــــــع الـــبـــنـــك 
الــــــتــــــجــــــاري 
يـــقـــّدم  وأن 
حــــــــــلــــــــــقــــــــــة 
نــــــقــــــاشــــــيــــــة 
مــــــبــــــاشــــــرة 
تـــــتـــــمـــــحـــــور 
حــــول دولـــة 

قطر.

بالتعاون بين البنك التجاري ويوروموني

فيروس «طرح  ي: 
وفـــرًصـــا حـــديـــات 
ممعع االتلتعاعاململ إإلـلــىـى اا
إن إذ مــخــتــلــف.  ل 
ال طبقناها،  التي 
التكنولوجي، صعيد 
التحديات مواجهة 
ــرص». وأعـــربـــت
ـــــــــــن، مــــــديــــــرة ا ب
ي الــشــرق األوســط
االستضافة، بهذه 
بالتعاون روموني 

الدوحة- [:

أطـــلـــق الــبــنــك األهـــلـــي بــطــاقــة 
«فــيــزا إنــفــيــنــت الــبــنــك األهــلــي» 
لحامليها  تقدم  والتي  االئتمانية 
نــــمــــط حــــيــــاة جــــديــــد يـــتـــنـــاســـب 
مــــــع احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم الــــخــــاصــــة 
بــمــزايــا اســتــثــنــائــيــة. يــأتــي إطــالق 
الـــبـــنـــك األهـــلـــي لـــهـــذه الــبــطــاقــة 
بالعميل  االهــتــمــام  إطـــار  ضــمــن 
ــــى مــــكــــافــــأتــــه،  والـــــــحـــــــرص عــــل
واالســــتــــمــــرار فـــي ابـــتـــكـــار بــاقــة 
مـــــتـــــنـــــوعـــــة مـــــــــن الــــــخــــــدمــــــات 
والــــــمــــــنــــــتــــــجــــــات الــــمــــصــــرفــــيــــة 
الــــتــــي تـــلـــبـــي تـــطـــلـــعـــات الـــعـــمـــالء 
بــــمــــا يـــتـــنـــاســـب مـــــع مـــكـــانـــتـــهـــم 
مكانة  وتــعــزيــز  وخصوصياتهم 

القطري. السوق  داخل  البنك 
 قــــال الـــســـيـــد مــحــمــد الــنــمــلــة 
إدارة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  نــائــب 
دعـــــــم األعـــــــمـــــــال والـــــخـــــدمـــــات 
وشــــؤون الــمــوظــفــيــن فــي الــبــنــك 
األهــــــــلــــــــي: «يـــــســـــعـــــدنـــــا إطـــــــالق 
بــطــاقــة «فـــيـــزا إنــفــيــنــيــت الــبــنــك 
األهــــلــــي» االئــتــمــانــيــة الــجــديــدة 
والــتــي تــحــمــل مــعــهــا الــعــديــد من 
ــا الــحــصــريــة والــمــصــمــمــة  الــمــزاي
لــلــنــخــبــة مـــن عــمــالئــنــا  خــصــيــصــاً 
لـــيـــشـــعـــروا مــعــهــا بــالــخــصــوصــيــة 
األهلي  البنك  في  نحن  والتميز. 
مــــلــــتــــزمــــون بــــتــــقــــديــــم تـــجـــربـــة 
مـــصـــرفـــيـــة مــــمــــيــــزة لـــعـــمـــالئـــنـــا 
لبناء  مــنــا  ســعــيــاً  وذلـــك  الــكــرام، 
ـــة  ـــل عــــــالقــــــات مــــصــــرفــــيــــة طـــوي

عمالئنا». مع  وممتدة 
وأضـــــــاف: تــســتــهــدف بــطــاقــة 

األهــلــي»  الــبــنــك  إنفينيت  «فــيــزا 
االئـــتـــمـــانـــيـــة الـــجـــديـــدة شــريــحــة 

مــــعــــيــــنــــة مــــــن الـــــعـــــمـــــالء مـــمـــن 
يــــبــــحــــثــــون عــــــن الـــخـــصـــوصـــيـــة 

يرغبون  ذاته  وبالوقت  والتميز 
بـــــالـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى مــــكــــافــــآت 
مــمــيــزة. نــحــن عــلــى ثــقــة مــن أن 
لحامليها  ستقدم  البطاقة  هذه 
مسبوقة  غير  مصرفية  تجربة 
امــتــيــازات  مــن  معها  تحمله  لما 
وخـــيـــارات واســـعـــة تــتــنــاســب مــع 
نــمــط حــيــاتــهــم واحــتــيــاجــاتــهــم. 
هذه  تقدمها  التي  الخيارات  إن 

لها.  حدود  ال  البطاقة 
الــــســــيــــد  عـــــلـــــق  جــــهــــتــــه  مـــــــن   
شــــــاشــــــانــــــك ســـــيـــــنـــــغ، الــــمــــديــــر 
الـــعـــام لـــشـــركـــة فـــيـــزا فـــي قــطــر 
والــبــحــريــن والـــكـــويـــت وعـــمـــان: 
ـــز بـــشـــراكـــتـــنـــا مـــــع الـــبـــنـــك  ـــعـــت «ن
األهــــلــــي لـــتـــقـــديـــم بـــطـــاقـــة فــيــزا 
البنك  لعمالء  االئتمانية  إنفينيت 

الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة الــخــاصــة 
وبــريــمــيــوم. نــتــطــلــع لــلــعــمــل عــن 
لتقديم  األهــلــي  الــبــنــك  مــع  كــثــب 
المميزة  الــعــروض  مــن  الــمــزيــد 
والـــمـــبـــتـــكـــرة لـــتـــقـــديـــم تـــجـــارب 
دفـــع مــوثــوقــة وآمـــنـــة ومــجــزيــة 

البطاقات. لحاملي 
إنفينيت  فيزا  بطاقة  وتعتبر   
االئــتــمــانــيــة أفــضــل مــنــتــج مــقــدم 
حصريا  تصميمه  تــم  فــيــزا  مــن 
لــعــمــالء الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة 
الـــــخـــــاصـــــة وبـــــريـــــمـــــيـــــوم حـــيـــث 
تــتــيــح لــهــم تــجــربــة فـــريـــدة مــن 
الـــمـــكـــافـــآت الــحــصــريــة والــســفــر 
والــمــطــاعــم الــفــاخــرة، وتــجــارب 
الــــتــــســــوق األكـــــثـــــر اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، 

األخرى. المزايا  من  وغيرها 

البنـك األهلـي يطلـق بطاقة فيزا إنفينت االئتمانـيـة

الدوحة -قنا: 

تسببت  أن  بعد  إنــه   QNB تقرير قــال 

المستجد  كورونا  فيروس  تفشي  صدمة 

المستثمرين  دخــــول  فـــي  (كوفيد-١٩) 

بأسرع موجة بيع لألسهم األمريكية على 

انتشار  مــعــدالت  اســتــقــرار  أدى  اإلطـــالق، 

إلى  الــقــوي  االقــتــصــادي  والتحفيز  الــوبــاء 

تحول ملحوظ في األوضاع.

العام  مــن  الثاني  الــربــع  أن  إلــى  وأشـــار 

األسهم  مــؤشــرات  تحقيق  شهد  الــجــاري 

ونـــاســـداك،   ٥٠٠  S&P مــثــل الــرئــيــســيــة، 

أفــضــل أداء ربـــع ســنــوي مــنــذ عــقــود، ما 

أدى إلى تقليص معظم الخسائر السابقة 

في  جديدة  قياسية  ارتفاعات  تحقيق  أو 

األسهم  انتعاش  وساهم  الــحــاالت،  بعض 

األمــريــكــيــة فــي تــعــافــي األســــواق األخـــرى 

األوسع  العالمية  االقتصادية  والمؤشرات 

نطاقا.

ولـــفـــت إلــــى أنــــه مـــع شـــــروع الـــواليـــات 

الـــمـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا مــــن االقـــتـــصـــادات 

«إعـــادة  عمليات  فــي  األخــــرى  الرئيسية 

االستهالك  تعافي  تدعم  التي  االفــتــتــاح» 

تساؤال  هناك  أن  إال  التوظيف،  ومعدالت 

حول كيف ستستجيب األصول األمريكية 

سيستمر  وهـــل  لــلــمــخــاطــر؟،  الــمــعــرضــة 

ارتفاع األسهم لفترة أطول؟.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن 

المناسبة  االقتصادية  االستجابة  تدابير 

مستقرا  دعــمــا  تــوفــر  أن  الــمــفــتــرض  مــن 

في  المتحدة  الــواليــات  وأســـواق  القتصاد 

إلى  عوامل  ثالثة  تشير  المتوسط،  المدى 

وجـــود جــوانــب ضــعــف فــي ســـوق األســهــم 

على المدى القصير.

ــــوه الــســبــب األول إلـــى أنـــه بــالــرغــم  ون

 ٥٠٠  S&P لــمــؤشــري  الــقــوي  األداء  مــن 

ونـــاســـداك، فــإن الــنــظــرة األعــمــق «داخــل 

مغايرة  صــورة  إلــى  تشير  األسهم»  ســوق 

تماما، ففي حين كان الوضع العام للسوق 

مدعوما بأسهم حفنة من الشركات ذات 

القيمة السوقية الهائلة العاملة في مجال 

الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــقــدمــة والــتــكــنــولــوجــيــا 

الحيوية، تشير األسهم الدورية التي تتأثر 

بدرجة أكبر بتغيرات االقتصاد الحقيقي 

إلى أن بيئة السوق حافلة بالتحديات.

وهذه األسهم الدورية، بما فيها أسهم 

الصغيرة  السوقية  القيمة  ذات  الشركات 

الرئيسية  والــشــركــات   (٢٠٠٠  Russell)

في قطاع النقل (شركات الطيران والنقل 

بــالــشــاحــنــات والــنــقــل الــبــحــري وشــركــات 

الــســكــك الــحــديــديــة وشـــركـــات الــتــوصــيــل) 

والــتــي يــقــود أداؤهـــا عـــادة فــتــرات طويلة 

هي  المستدام،  االقتصادي  االنتعاش  من 

وبــدأت  الــســوق  بقية  عــن  حاليا  مــتــأخــرة 

تشهد مؤخرا تباطؤا أو تراجعا في األداء.

ووفــــقــــا لــلــســبــب الـــثـــانـــي فـــــإن أســـــواق 

للتأثر  عــرضــة  األكــثــر  والــســلــع  الــســنــدات 

بـــعـــوامـــل االقـــتـــصـــاد الــكــلــي تـــرســـل أيــضــا 

سندات  عوائد  تــزال  فال  تحذير،  إشــارات 

تشير  وال  منخفضة  األمريكية  الخزانة 

ارتفاع  أو  النمو  في  كبير  انتعاش  أي  إلى 

أن  إلى  اإلشــارة  تجدر  كما  التضخم،  في 

الــشــركــات  ســنــدات  بــيــن  الــســعــريــة  النسبة 

الحكومية  واألوراق  المرتفع  العائد  ذات 

مما  االنخفاض،  في  بــدأت  األجــل  طويلة 

من  الــمــخــاطــر  تجنب  ازديــــاد  إلـــى  يشير 

أســواق  وتميل  السندات،  مستثمري  قبل 

السندات إلى قيادة أسواق األسهم.

األساسية  السلع  أســواق  تشير  وبالمثل، 

أيضا إلى حدوث تراجع، فعلى الرغم من 

االنتعاش العام في أسعار السلع األساسية، 

ضمن  ثمين  معدن  وهــو  الــذهــب،  أن  إال 

أصول المالذ اآلمن، بدأ يتفوق على السلع 

الـــدوريـــة مـــرة أخــــرى، مــمــا يــعــزز نزعة 

االبتعاد عن المخاطر في أسواق السندات.

مجموعة  أن  إلى  الثالث  السبب  ولفت 

ــــمــــخــــاطــــر الـــســـيـــاســـيـــة  ــــيــــرة مــــــن ال كــــب

والــجــيــوســيــاســيــة والـــمـــخـــاطـــر األخـــــرى 

الـــمـــتـــطـــرفـــة ال تـــــــزال تــــهــــدد األوضـــــــاع 

األصول  يجعل  مما  العالمية،  االقتصادية 

بيع  لعمليات  عرضة  للمخاطر  المعرضة 

كثيف مفاجئة، وتتمثل أهم «المعطيات 

مسار  في  المرحلة  هــذه  في  المجهولة» 

موجات  حــدوث  واحتمال  العالمي  الوباء 

مختلف  عبر  الجديدة  الحاالت  من  ثانية 

الــبــلــدان والــمــنــاطــق. كــمــا تشمل مــصــادر 

التجارية  الــتــوتــرات  اإلضــافــيــة  المخاطر 

بــيــن االقـــتـــصـــادات الـــكـــبـــرى، والــتــنــافــس 

الواليات  بين  النطاق  واسع  االستراتيجي 

الــــمــــتــــحــــدة والـــــصـــــيـــــن، واالســــتــــقــــطــــاب 

االنتخابي في الواليات المتحدة وإمكانية 

نـــشـــوب صــــراعــــات مــدنــيــة بــعــد جــائــحــة 

بشكل  بأنه  التقرير  واختتم  (كوفيد-١٩). 

األمريكية  األسهم  أســواق  أصبحت  عــام، 

من  المحتملة  للنوبات  عرضة  أكثر  اآلن 

تدفق األخبار السلبية أو بروز المخاطر، 

السلطات  وقـــدرة  رغبة  فــإن  ذلــك،  ومــع 

أن  ينبغي  الــســوق  دعــم  على  االقــتــصــاديــة 

توفر سندا لألصول المحفوفة بالمخاطر.. 

وفــــي حــــال حـــــدوث اضـــطـــرابـــات مــالــيــة 

االحتياطي  بنك  سيقوم  مــجــددا،  كبيرة 

الــخــزانــة  ووزارة  األمــريــكــي  الــفــيــدرالــي 

نشوء  لتجنب  يلزم»  ما  «بكل  األمريكية 

انــخــفــاض  مــن  سلبية  انــكــمــاشــيــة  دوامــــة 

ـــدهـــور الــمــيــزانــيــات  أســـعـــار األصــــــول، وت

العمومية، وتقشف القطاع الخاص.

مـخـاطـر تحـيـط بأسـواق األسـهـم األمـريكـيــة
:QNB ..رغم تحسنها بالربع الثاني

حلقة نقاشية حول «قطر نحو أفق جديد».. األربعاء المقبل



٦٦
األحد ٢١ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ١٢ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٤٥)

  

القـطـريــة تستــأنـف رحـالتـهـا إلـى أنـقـرة 
بمعدل ٣ رحالت أسبوعية 

ـــــــــــدول  ــــــــن ســـــــيـــــــاســـــــات دخــــــــــــــول ال الــــــنــــــاقــــــلــــــة تــــــطــــــالــــــب الــــــمــــــســــــافــــــريــــــن بـــــالـــــتـــــحـــــقـــــق م

مطار ايسنبوغا الدولي في العاصمة التركية أنقرة القطرية تواصل بناء شبكة وجهاتها العالمية

آســــــــيــــــــا فـــــــــــــــي  ـــــــــــــة  ـــــــــــــوري ـــــــــــــف ال ـــــــــــــــغـــــــــــــــاز  ال أســـــــــــــــعـــــــــــــــار  ـــــــــــــرار  ـــــــــــــق ـــــــــــــت اس  

الدوحة - [:

اهللا  عبد  مؤسسة  تقرير  قــال   
بن حمد العطية للطاقة والتنمية 
الــنــفــط  أســــعــــار  إن  الـــمـــســـتـــدامـــة 
ارتـــفـــعـــت وتـــلـــقـــت دعــــمــــاً بــفــضــل 
وأضاف  الطلب.  بارتفاع  توقعات 
الــتــقــريــر: قــفــزت أســـعـــار الــنــفــط 
الجمعة  يــوم   ٪٢ تــجــاوزت  بنسبة 
بــعــد أن رفــعــت الــوكــالــة الــدولــيــة 
لــلــطــاقــة تــوقــعــاتــهــا لــلــطــلــب لــعــام 
حــاالت  عــدد  ارتــفــاع  لكن   ،٢٠٢٠
ــــجــــديــــدة بـــفـــيـــروس  ـــــة ال اإلصـــــاب
المتحدة  الواليات  في  كوفيد-١٩ 
انتعاش  حول  بالتوقعات  أطاحت 
ــــوقــــود.  ســــريــــع فــــي اســـتـــهـــالك ال
بعد  إضافياً  دعماً  األسعار  وتلقت 
شركات  أن  البيانات  أظهرت  أن 
من  خفضت  األمــريــكــيــة  الــطــاقــة 
أعــــــداد مـــنـــصـــات الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي الــعــامــلــة إلــــى مــســتــوى 
قـــيـــاســـي لـــألســـبـــوع الـــعـــاشـــر عــلــى 

التوالي.
 وكـــــان ســعــر خــــام بـــرنـــت قــد 
ارتفع بنسبة ٢٪ ليصل إلى ٤٣٫٢٤ 
سعر  قفز  فيما  للبرميل،  دوالر 
خـــــام غـــــرب تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط 
 ٤٠٫٥٥ إلـــى  لــيــصــل   ٪٢٫٤ بــنــســبــة 
نــاحــيــة  ومـــــن  لــلــبــرمــيــل.  دوالر 
األســهــم  ســـوق  أداء  عـــزز  أخــــرى، 
الـــــقـــــوي أســـــعـــــار الــــنــــفــــط، حــيــث 
أشــــارت مــجــمــوعــة مــن الــبــيــانــات 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
أعــداد  بــزيــادة  المتعلقة  البيانات 
الــمــوظــفــيــن عــلــى قــوائــم الــرواتــب 

قطاع  فــي  انتعاش  إلــى  الشهرية، 
األعمال في الواليات المتحدة في 
بأن سعر الخام  شهر يونيو، علماً 
على  كــثــيــراً  يتغير  لــم  األمــريــكــي 
حقق  بينما  األسبوعي،  المستوى 

برنت زيادة أسبوعية بنحو ١٪.

نمو الطلب 

وكانت الوكالة الدولية للطاقة، 
لها،  مقراً  باريس  من  تتخذ  التي 
للطلب  توقعاتها  مــن  رفــعــت  قــد 
إلى ٩٢٫١ مليون برميل يومياً، أي 
بزيادة تصل إلى ٤٠٠ ألف برميل 
الشهر  بتوقعاتها  مــقــارنــة  يــومــيــاً 
تم  أخرى،  ناحية  ومن  الماضي. 
إصابة  ألــف   ٦٠ من  أكثر  تسجيل 
في  كوفيد-١٩  بفيروس  جــديــدة 
الخميس،  يوم  المتحدة  الواليات 
وهـــو أعــلــى عـــدد إصــابــات يسجل 
في يوم واحد، وأعلى عدد يومي 

يــســجــل فــي أي دولـــة مــنــذ بــدايــة 
العام  الصين  فــي  الــمــرض  ظهور 

الماضي.
انخفضت  آخـــر،  جــانــب  ومـــن   
األســعــار لــفــتــرة وجــيــزة األســبــوع 
الماضي، بعد أن أعلنت المؤسسة 
ــهــا  ــنــفــط أن ــل الـــوطـــنـــيـــة الــلــيــبــيــة ل
ألــغــت مـــا يـُــعـــرف بــعــامــل «الــقــوة 
الــقــهــريــة» عــلــى كــافــة صــــادرات 
النفط بعد حصار دام ستة أشهر 
من قبل القوات المتمركزة شرق 
الــــبــــالد. وهـــــذا يــعــنــي زيــــــادة فــي 
الــعــرض تــضــاف إلـــى مــخــزونــات 
بسبب  أصـــًال  المتضخمة  الــنــفــط 
بعد  الوقود  على  الطلب  انخفاض 
آخر،  صعيد  وعلى  الــوبــاء.  تفشي 
بين  المتزايدة  التوترات  ضغطت 
على  والصين  المتحدة  الــواليــات 
أنها  الصين  قالت  حيث  األسعار، 

ســتــفــرض إجـــــراءات مــمــاثــلــة رداً 
عــلــى الــعــقــوبــات األمــريــكــيــة على 
الـــمـــســـؤولـــيـــن الــصــيــنــيــيــن بــســبــب 
انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق اإلنــــســــان ضــد 

المسلمة. اإليغور  أقلية 

أسعار الغاز

أســعــار  بقيت  ثــانــيــة  جــهــة  مــن   
الــفــوريــة  الــمــســال  الطبيعي  الــغــاز 
ــــوع  ــــا ُمــــســــتــــقــــرة األســــب فـــــي آســــي
الــمــاضــي، وذلـــك لــألســبــوع الــرابــع 
ضعف  استمرار  مع  التوالي،  على 
النشاط  وتــراجــع  العالمي  الطلب 
في السوق الفورية. وكان متوسط 
ســـعـــر الــــغــــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال 
أغسطس  شهر  في  سُيسلم  الــذي 
ــا قـــد قــدر  إلـــى شــمــال شـــرق آســي
مــلــيــون  لــكــل  دوالر   ٢٫٢٠ بــنــحــو 
وحـــدة حــراريــة بــريــطــانــيــة، وهــو 
نــفــس الــمــســتــوى الـــذي كـــان عليه 

من  الرغم  وعلى  السابق.  األسبوع 
أن  إال  الفورية،  األسعار  انخفاض 
الــطــلــب عــلــى الــشــحــنــات كـــان قد 
تــوقــف بــســبــب زيــــادة الــمــعــروض 
من الغاز في جميع أنحاء العالم، 
في  المخزون  مستويات  وارتفاع 
التي  األجــل  طويلة  والعقود  آسيا، 

تفي بالطلب إلى حد كبير.
استمر  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
شحنات  طرح  في  البائعين  بعض 
حيث  الــفــوريــة،  الــســوق  فــي  للبيع 
عــــــرض مـــصـــنـــع «ســـخـــالـــيـــن ٢» 
الــــروســــي شــحــنــة لــلــتــحــمــيــل فــي 
مصنع  وســـعـــى  أغــســطــس،  شــهــر 
األســتــرالــي   «Ichthys  - «إكــثــس 
ــتــحــمــيــل فــي  ــل لـــبـــيـــع شــحــنــتــيــن ل
أواخــــر يــولــيــو وأوائـــــل أغــســطــس، 
بينما عرض مصنع شركة إكسون 
«بــابــوا  فــي  الــغــاز  لتصدير  موبيل 

للتحميل  شحنة  الجديدة  غينيا» 
لكل  دوالر   ٢٫١٥ بسعر  يوليو  في 

بريطانية. حرارية  وحدة  مليون 
أمــا مــن نــاحــيــة الــطــلــب، تلقت 
شــــركــــة الــــطــــاقــــة األرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة 
ســت  مـــن  عــــروضــــاً   «IEASA»
تسليم  سيتم  لمناقصة  شــركــات 
ـــــغـــــاز بـــمـــوجـــبـــهـــا فـــــي شـــهـــري  ال
ــــعــــد  أغــــســــطــــس وســــبــــتــــمــــبــــر. وتُ
األرجـــنـــتـــيـــن واحــــــدة مـــن الــــدول 
الــقــلــيــلــة فــــي أمـــريـــكـــا الــالتــيــنــيــة 
الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا بــعــض الــطــلــب 
عــلــى الـــغـــاز الـــفـــوري هــــذا الــعــام، 
الــغــاز  واردات  انــخــفــاض  ظــل  فــي 
الطبيعي المسال في المنطقة إلى 
٦٫٧ مــلــيــون طــن هـــذا الـــعـــام، أي 
 ٪٣٨ حوالي  إلى  وصل  بانخفاض 
مقارنة بالعام الماضي. وقد أدى 
ذلك إلى انخفاض صادرات الغاز 

إلــى  األمــريــكــي  الــمــســال  الطبيعي 
.٪٣٠ بنسبة  المنطقة 

األوروبــــي،  لــلــغــاز  بالنسبة  أمـــا 
األسبوع  التراجع  في  استمر  فقد 
بنسبة  انــخــفــض  حــيــث  الــمــاضــي، 
ــيــا  بــريــطــان فــــي   ٪١٠ تـــــجـــــاوزت 
دوالر   ١٫٧٠ ســعــر  عــنــد  لــيــســتــقــر 
لـــكـــل مـــلـــيـــون وحــــــــدة حــــراريــــة 
فإنه  ذلك،  على  عالوة  بريطانية. 
حــجــم  يــرتــفــع  أن  الــمــتــوقــع  مـــن 
المسال  الطبيعي  الــغــاز  صـــادرات 
الضغط  سيزيد  مما  األسبوع  هذا 
عــلــى األســـعـــار. أمـــا فــي الــواليــات 
األسعار  انخفضت  فقد  المتحدة، 
بسبب  هـــب  هــنــري  مــؤشــر  عــلــى 
الـــتـــحـــول الــكــبــيــر مـــن اســتــخــدام 
درجات  وارتفاع  الغاز  إلى  الفحم 
فاقت  بــمــعــدالت  الطقس  حـــرارة 

المعتاد.

برميل برنت يرتفع إلى ٤٣٫٢٤ دوالر خالل أسبوع  
األسعار تلقت دعماً من توقعات نمو الطلب .. مؤسسة عبد اهللا بن حمد العطية:

ً

كتب ـ عاطف الجبالي:

أعــلــنــت الــخــطــوط الــجــويــة 
الــــقــــطــــريــــة عــــــن اســـتـــئـــنـــاف 
بمعدل  أنــقــرة  إلـــى  رحــالتــهــا 
ــــــالث رحــــــــالت أســـبـــوعـــيـــة،  ث
بناء  إعــــادة  الــنــاقــلــة  وتـــواصـــل 
شـــبـــكـــة وجـــهـــاتـــهـــا الــعــالــمــيــة 

تدريجي. بشكل 
الوطنية  الــنــاقــلــة  وطــالــبــت 
عــبــر حــســابــهــا الــرســمــي على 
بالتحقق  المسافرين  تويتر، 
مــن ســيــاســات دخـــول الـــدول 

ــــنــــوون الـــســـفـــر إلــيــهــا  الــــتــــي ي
لتغيير  نــظــراً  الــمــغــادرة  قــبــل 
الـــــقـــــيـــــود الـــــمـــــفـــــروضـــــة فــي 
ظـــل اإلجـــــــراءات االحــتــرازيــة 
لــمــكــافــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 

(كوفيد ـ ١٩).  
وأعـــــربـــــت الـــقـــطـــريـــة عــن 
ــهــا فـــي تــخــفــيــف الــمــزيــد  أمــل
مــن الــقــيــود الــمــفــروضــة على 
مع  يوليو،  شهر  خــالل  السفر 
شبكة  ثلثي  الستعادة  تطلعها 
الناقلة  تسعى  كما  الوجهات، 
رحالتها  عــدد  مضاعفة  إلــى 

فـــي شــهــر يــولــيــو مـــع جــدولــة 
مقارنة  تقريباً،  رحلة   ٣٥٠٠
بـ٢١٠٠ رحلة في شهر يونيو.  
وتــكــثــف الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة 
مــن إجـــــراءات الــســالمــة على 
حماية  بهدف  رحالتها  متن 
الـــركـــاب وطـــواقـــم الــطــيــران، 
حـــيـــث أجــــــــرت حــــزمــــة مــن 
الــتــعــديــالت عــلــى خــدمــاتــهــا، 
بــمــا فـــي ذلــــك ارتــــــداء أفــــراد 
طـــاقـــم الـــضـــيـــافـــة الــعــامــلــيــن 
واقية،  لبدلة  الــرحــالت  على 
وتــــقــــديــــم الـــــخـــــدمـــــات عــلــى 

يقلل  جــديــد  بشكل  الــرحــالت 
مـــن االتــــصــــال بــيــن الـــركـــاب 

والطاقم.  
وتــــبــــوأت الــقــطــريــة مــكــانــاً 
ريادياً خالل أزمة كورونا من 
خالل جهودها الحثيثة للعودة 
بــالــمــســافــريــن إلـــــى بــلــدانــهــم 
سّيرت  حيث  وســـالم،  بــأمــان 
إلى  الرحالت  من  كبيراً  عــدداً 
مقارنة  الوجهات  من  العديد 
بــشــركــات الــطــيــران األخـــرى، 
لــتــصــبــح بـــذلـــك أكـــبـــر شــركــة 
مــدار  على  العالم  فــي  طــيــران 

األشــــهــــر الـــثـــالثـــة الـــمـــاضـــيـــة. 
وساهمت هذه الجهود في بناء 
الناقلة  بين  الثقة  مــن  جسور 
والـــمـــســـافـــريـــن والــحــكــومــات 
بكونها  العالميين،  والــشــركــاء 
يمكنهم  التي  الطيران  شركة 

االعتماد عليها.
ــيــق  فـــــي وقـــــــت شــــهــــد تــعــل
رحـــــالت الـــطـــيـــران مـــن قــبــل 
الطيران  شركات  من  العديد 
الخطوط  استمرت  العالمية، 
تشغيل  فــي  القطرية  الــجــويــة 
رحالتها إلى شبكة كبيرة من 

نقل  فــي  لتساهم  الــوجــهــات، 
مسافر  مليون   ١٫٨ مــن  أكثر 

بلدانهم.  إلى 
القطرية  الخطوط  وقامت 
التجارية  سياستها  بتحديث 
لــمــنــح الـــمـــســـافـــريـــن الــمــزيــد 
مــــن الــــمــــرونــــة والــــخــــيــــارات 
عــنــد الــتــخــطــيــط لــرحــالتــهــم، 
الــمــســافــرون  سيحظى  حــيــث 
بــــإمــــكــــانــــيــــة تـــغـــيـــيـــر تــــاريــــخ 
محدود  غير  لــعــدد  سفرهم 
سيتمكنون  كما  المرات،  من 
مـــــن تـــغـــيـــيـــر وجــــهــــة الــســفــر 

أقل  مسافة  تبعد  أنها  طالما 
الوجهة  من  ميل  آالف   ٥ من 
رسوم  بدون  وذلك  األصلية، 
إضـــافـــيـــة لــلــســفــر قــبــل نــهــايــة 
ديــســمــبــر الــمــقــبــل، وســتــكــون 
تّم  الــتــي  السفر  تــذاكــر  جميع 
تــاريــخ  حــتــى  للسفر  حــجــزهــا 
صالحة  الــجــاري  الــعــام  نهاية 
ـــاريـــخ  لــــمــــدة عـــامـــيـــن مـــــن ت

اإلصدار.
الدولي  حمد  مطار  وعــزز 
مــن إجـــــراءات الــتــنــظــيــف في 
أرجـــــائـــــه حـــيـــث تــــم تــطــبــيــق 

الــــتــــبــــاعــــد االجــــتــــمــــاعــــي فــي 
مــخــتــلــف مـــرافـــقـــه. كــمــا يــتــّم 
تــعــقــيــم جــمــيــع األمـــاكـــن الــتــي 
ِقــبــل  مـــن  تُــلــمــس  أن  يــمــكــن 
 ١٥ إلـــى   ١٠ كـــل  الــمــســافــريــن 
كافة  تنظيف  ويــتــم  دقــيــقــة، 
مـــــرافـــــق بــــــوابــــــات الـــصـــعـــود 
وحـــافـــالت نــقــل الــمــســافــريــن 
بعد  والطائرات  البوابات  بين 
كــــّل رحـــلـــة، ويـــوفـــر الــمــطــار 
مـــعـــقـــم الــــيــــديــــن فـــــي نـــقـــاط 
الـــفـــحـــص األمـــــنـــــي ومــكــتــب 

الهجرة.
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٧٧   

كتب ـ عاطف الجبالي: 

 أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة كـــــتـــــارا 

لــلــضــيــافــة أن ُمــنــتــجــع شــاطــئ 

قريبًا،  جزئًيا  سيفتتح  سلوى 

ويــمــتــلــك الــمــنــتــجــع مــقــومــات 

ــــزوار  عــصــريــة الســتــقــطــاب ال

شـــالـــيـــًهـــا   ١١٥ يـــضـــم  حـــيـــث 

يــحــتــوي  نــــجــــوم   ٥ ــــا  وفــــنــــدًق

وأجــنــحــة  غـــرفـــة   ٢٤٦ عـــلـــى 

فــــــاخــــــرة، ومــــديــــنــــة ألــــعــــاب 

للُمؤتمرات،  ومــركــًزا  مائية 

وُمنتجًعا  للُمناسبات،  وقاعة 

صحيًّا، ومرسى فاخًرا وناديًا 

لــلــيــخــوت ومـــــركـــــًزا لــلــغــوص 

ومركًزا للتسّوق. 

عبر  للضيافة  كتارا  وقالت   

تويتر:  على  الرسمي  حسابها 

إن الــحــجــوزات ســتــبــدأ خــالل 

فيال  تخصيص  وســيــتــم  أيــــام 

واحــــدة لــكــل عــائــلــة حــتــى يتم 

ويــوّفــر  كــامــل،  بشكل  تشغيله 

الـــمـــنـــتـــجـــع ضـــيـــافـــة عــصــريــة 

بمناظر  ويــتــمــتــع  واســتــثــنــائــيــة 

طــبــيــعــيــة خـــالبـــة ومــســاحــات 

خـــضـــراء ُمــنــتــشــرة فـــي جميع 

إرجائه. 

 ويـــشـــّكـــل مــنــتــجــع شــاطــئ 

ترفيهية  وجهة  أحدث  سلوى 

فـــــــي قــــــطــــــر، حـــــيـــــث يـــضـــم 

مـــقـــومـــات ســيــاحــيــة فـــريـــدة 

٨٤ فــيــال شــاطــئــيــة مع  تــشــمــل 

حـــّمـــام ســبــاحــة خــــاص و٣١ 

فــيــال عــربــيــة ومــنــاظــر خالبة 

للبحر، وأكثر من ٢٠ مطعًما 

فاخًرا، و٣ حّمامات سباحة.

 ويــتــمــتــع الــمــنــتــجــع بــوجــود 

شــــــاطــــــئ خـــــــــاص وحــــديــــقــــة 

ـــــغـــــامـــــرات واأللـــــــعـــــــاب  ـــــُم ـــــل ل

ومركز  والترفيهية،  المائية 

لــلــيــاقــة، ومـــركـــز لــألعــمــال، 

ومــركــز لــلــمــؤتــمــرات وقــاعــة 

لــلــمــنــاســبــات، بــاإلضــافــة إلــى 

بــكــل  ُمـــجـــّهـــز  الـــُمـــنـــتـــجـــع  أن 

التسهيالت لذوي االحتياجات 

الخاصة.  

بالمنطقة  الُمنتجع  ويــقــع   

قطر،  مــن  الغربية  الجنوبية 

ويمتد على مساحة ٣٫٢ مليون 

كما  الشاطئ،  على  مربع  متر 

ــا  ونــاديً فــاخــًرا  مــرســى  يشمل 

ــيــة،  لـــلـــيـــخـــوت، وقــــريــــة عــرب

مساحة  على  صحًيا  ومنتجًعا 

باإلضافة  مــربــع،  متر   ٢٨٠٠

إلى أكاديمية رياضية.

 ويـــتـــمـــتـــع مــنــتــجــع شــاطــئ 

استثنائية  بــمــقــومــات  ســلــوى 

للمواطنين  وجــهــة  ستجعله 

الوافدين  والسّياح  والمقيمين 

الــــراغــــبــــيــــن فـــــي االســـتـــمـــتـــاع 

ويوّفر  الــفــاخــرة،  بالخدمات 

الــمــنــتــجــع لـــضـــيـــوفـــه تــجــربــة 

غــنــيــة بـــالـــرفـــاهـــيـــة وفـــرصـــة 

لالستمتاع بالمناظر الطبيعية 
الخالبة. 

 هذا وتمتلك كتارا للضيافة 
خـــبـــرة تــمــتــد ألكـــثـــر مــــن ٤٥ 
عــــاًمــــا فــــي قـــطـــاع الــضــيــافــة، 
وتــعــمــل كـــتـــارا لــلــضــيــافــة على 
االستراتيجية  خططها  تنفيذ 
االستثمار  خــالل  مــن  للتوّسع 
قطر  في  الرائدة  الفنادق  في 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــمــل فيه 
عــلــى تــنــمــيــة مــجــمــوعــتــهــا من 
العقارات الفاخرة في األسواق 

الدولية الرئيسية. 
 وتــضــم مــحــفــظــة الــشــركــة 
لزيادتها  وتخطط  فندًقا   ٣٩
إلــــى ٦٠ فـــنـــدًقـــا بــحــلــول عــام 
٢٠٢٦. وتدعم كتارا للضيافة، 
بكونها شركة الضيافة الرائدة 
االقتصادية  الرؤية  قطر،  في 

طويلة األمد للدولة.  
للضيافة  ــارا  كــت واكــتــســبــت   
للُمساهمات  عــالــمــًيــا  تــقــديــًرا 
الــــتــــي قــــّدمــــتــــهــــا فـــــي قـــطـــاع 
الــضــيــافــة عــلــى مــســتــوى قطر 
ـــــك مـــن خــالل  والـــعـــالـــم، وذل
الجوائز المرموقة التي حازت 

عليها. 

 االفتتاح الجزئي لمنتجع شاطئ سلوى.. قــريباً 
 بدء الحجوزات خالل أيام وتخصيص فيال لكل عائلة 

ــــــا ــــــيــــــًه شــــــال و١١٥  ـــــــــــاخـــــــــــرة  ف وأجـــــــــنـــــــــحـــــــــة  ـــــــــة  ـــــــــرف غ  ٢٤٦ يــــــــضــــــــم  ــــــع  ــــــج ــــــت ــــــن ــــــم ال

ـــــــاص  خ ـــــــة  ـــــــاح ـــــــب س ـــــــــام  حـــــــــم مـــــــــــع  شــــــاطــــــئــــــيــــــة  ـــــــال  ـــــــي ف  ٨٤

ـــة والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة  ـــي ـــائ ـــم ــــــاب ال ــــــع ـــة لـــلـــُمـــغـــامـــرات واألل ـــق ـــدي ـــه ح ـــوف ـــضـــي  يـــــوّفـــــر ل

ــا ـــــا لــلــيــخــوت ومـــــركـــــًزا لـــلـــغـــوص ومــنــتــجــًعــا صــحــيً ــــًرا ونـــــاديً ــــاخ ـــى ف ـــرس ــل م ــم ــش  ي

االســـــــتـــــــثـــــــنـــــــائـــــــيـــــــة  ــــــــــار  ــــــــــط ــــــــــم ال ـــــــــــــــق  ـــــــــــــــراف وم ــــــــــات  ــــــــــدم ــــــــــخ ب إشــــــــــــــــــــــــــادة   

الدوحة ـ [: 

 أعـــلـــنـــت مـــجـــلـــة «تــــرافــــل 
ــــــالس لـــيـــجـــر» عـــــن حــصــد  ب
المرتبة  الــدولــي  حمد  مطار 
الثانية ضمن القائمة كأفضل 
الــمــطــارات فــي الــعــالــم وذلــك 
عالمًيا  األفضل  جوائز  ضمن 

لعام ٢٠٢٠.
 وتُــمــنَــح جـــوائـــز «تــرافــيــل 
بالس ليجر» للمطارات حول 
العالم بناء على استفتاء عالمي 
موّجه لقّراء المجلة للتصويت 
وتشمل  المفضل،  لمطارهم 
الــمــعــايــيــر الــتــي يــتــم االســتــنــاد 
إليها لتقييم أفضل المطارات 
الوصول  سهولة  العالم،  حول 
وإجـــراءات  الــدخــول  وتسجيل 
والمطاعم  األمــنــيــة  التفتيش 

والتسوق والتصميم.  
حمد  مـــــطـــــار  حـقـق  وقـــد   
ضمن  مميزة  نتائج  الـدولـي 
التصويت  تــم  الــتــي  الــمــعــايــيــر 

خاللها وحصد المرتبة الثانية 
كأفضل مطار في العالم. 

 وقـــد أثــنــى قـــــّراء «تــرافــل 
بـــالس لــيــجــر» الــتــي تــعــد من 
أهــــــم الــــمــــجــــالت الـــعـــالـــمـــيـــة 
الُمتخّصصة في مجال السفر 
التصويت  في  شاركوا  والذين 
لـــــمـــــطـــــار حـــــمـــــد الـــــــدولـــــــي، 
بالخدمات االستثنائية لطاقم 
والمرافق  المطار،  في  العمل 
الواسعة  والخيارات  المتاحة، 
لــــلــــتــــســــوق، بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــى 
الـــــصـــــاالت الـــمـــمـــيـــزة ضــمــن 
تم  كما  وشــامــل.  واحــد  مبنى 
اإلشــــــادة بــالــمــطــار بــاعــتــبــاره 
وجــهــة عــالــمــيــة واســتــثــنــائــيــة 
لجميع الرحالت حول العالم.   
الدولي  حمد  مطار  وّيعد   
في  الصعد  كافة  على  ســّبــاًقــا 
تــعــزيــز تــجــربــة الــمــســافــريــن. 
حــيــث أثــبــت الــمــطــار مــؤخــًرا 
كـــفـــاءة عــالــيــة فـــي مــواجــهــة 
األزمـــــــة الـــعـــالـــمـــيـــة الـــراهـــنـــة 

كــورونــا  فــيــروس  تفشي  بــعــد 
خالل  مــن  وذلـــك  كوفيد-١٩ 
تــعــزيــز تــجــربــة الــُمــســافــريــن 
ــــخــــدام  عــــبــــر تـــطـــبـــيـــق واســــت
أحـــــــــــدث الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات 
الــعــالــمــيــة الـــمـــتـــطـــورة.   وقــد 
االحترازية  اإلجــراءات  شملت 
المطار،  قبل  مــن  الُمعتمدة 

الــــــخــــــوذات الـــذكـــيـــة إلجــــــراء 
وأجهزة  الــحــراري،  الفحص 
باإلضافة  للتعقيم،  الروبوت 
ـــجـــربـــة ســفــر  ـــوفـــيـــر ت إلــــــى ت
تالمسيه  غــيــر  «بــيــومــتــريــة» 
بــــالــــكــــامــــل لــــضــــمــــان صــحــة 
وســـالمـــة كـــافـــة الــمــســافــريــن 
عــبــر الــــمــــطــــار.   وســيــســتــمــر 

مطار حمد الدولي في سعيه 
من  المزيد  لتوفير  الـــدؤوب 
الخدمات والمرافق الُمبتكرة 
وذلك لضمان تجربة مميزة 
وُمــــتــــعــــّددة األوجــــــــه لــكــافــة 

المسافرين. 

مقومات استثنائية
ـــــذي  ــــمــــطــــار ال  ويـــــضـــــم ال

يــعــمــل عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة، 
مـــدرجـــيـــن وبـــــرًجـــــا مــــــزوًدا 
بـــأحـــدث الـــُمـــعـــدات لــُمــراقــبــة 
حالًيا  ويتسع  الجوية،  الحركة 
مسافر  مليون   ٣٠ الستقبال 

و٣٦٠ ألف طائرة سنويًا.  
ــا   ويــشــمــل الـــمـــطـــار فــنــدًق
من  فــريــًدا  صحًيا  ومنتجًعا 

نـــوعـــه ومـــســـاحـــة تـــزيـــد على 
في  تضم  مربع  متر  ألف   ٤٠
جــنــبــاتــهــا الــمــتــاجــر ومـــرافـــق 
تنتشر  كما  والشراب،  الطعام 
فـــي أرجــــائــــه مــجــمــوعــة من 
لفنانين  النادرة  الفنية  القطع 
مطار  أصبح  ولقد  عالميين. 
حــــمــــد الــــــدولــــــي بــــحــــد ذاتـــــه 
ــم  وجــهــة لــلــزيــارة، وقـــد ُصــمِّ
المسافرين  احتياجات  لتلبية 

العصريين. 
 ويــــتــــبــــنــــى مـــــطـــــار حــمــد 
الــــــدولــــــي خـــطـــًطـــا طــمــوحــة 
مواكبة  إلــى  تــهــدف  للتوسعة 
السفر  على  الــمــتــزايــد  الطلب 
المطار  مــكــانــة  وتــعــزيــز  جـــًوا 
بــاعــتــبــاره الـــبـــوابـــة الــُمــفــّضــلــة 

للمسافرين. 
 ويــســعــى الـــمـــطـــار لــلــوفــاء 
بـــــوعـــــده الــــــــذي قـــطـــعـــه بـــأن 
يـــكـــون «مـــطـــار الــمــســتــقــبــل» 
ُمــتــعــّددة  مــزايــاه  تعزيز  عبر 
بين  الجمع  خالل  من  األبعاد 

توفرها  التي  الُمنعشة  البيئة 
الــمــســاحــات الــخــضــراء وبــيــن 
لمتاجر  العصرية  المفاهيم 
الــبــيــع وتــنــاول الــطــعــام وغير 
ذلــــــــك مــــــن أمــــــاكــــــن جــــذب 
ومـــرافـــق تــحــت ســقــف واحــد 

لمبنى كبير.  
 وتـــــديـــــر شــــركــــة مـــطـــار، 
إلدارة  قــــطــــريــــة  الــــشــــركــــة 
وتــشــغــيــل الـــمـــطـــارات الــتــابــعــة 
الجوية  الــخــطــوط  لمجموعة 
في  يتعلق  مــا  كــل  الــقــطــريــة، 
الــتــجــاريــة  الـــوظـــائـــف  إدارة 
حمد  مــطــار  فــي  والتشغيلية 

الدولي.
 يحمل مطار حمد الدولي، 
نجوم   ٥ تصنيف  على  الحائز 
مـــــن قــــبــــل ســـــكـــــاي تــــراكــــس 
أفضل  «ثالث  لقب  العالمية، 
«أفضل  و  العالم»  في  مطار 
مطار في الشرق األوسط» و 
في  موظفين  خدمة  «أفضل 

الشرق األوسط».

حـمـد الـدولـي .. ثـانـي أفـضـل مطـار فـي العـالـم 
 ضمن جوائز ترافل بالس ليجر  
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األخيرةاألخيرة

الباب المفتو حالباب المفتو ح

الــــصــــنــــاعــــي  االقــــــتــــــصــــــاد  أن  شـــــــك  ال 
صناعياً  اقتصاداً  يكون  سوف  المستقبلي 
تــكــنــولــوجــيــاً، بــمــعــنــى أن كـــل الــصــنــاعــات 
ستكون  وأشكالها  أنواعها  بكل  المستقبلية 
صـــنـــاعـــات مــعــتــمــدة عـــلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــرقــمــيــة والــــذكــــاء االصــطــنــاعــي، والــــذي 
ــــــدوره يــعــتــمــد عـــلـــى تــقــنــيــة االتــــصــــاالت  ب
التسويقية  الدراسات  إجراء  عن  المسؤولة 
على  الطلب  ودراسة  اإلحصائيات  وتحليل 
هــذه  وبــعــد  والــخــدمــات،  الصناعية  الــســلــع 
الــمــرحــلــة تــأتــي مــرحــلــة الــتــصــنــيــع وربـــط 
للمنتجات  الفني  والــدعــم  اإلنــتــاج  خطوط 
تعتبر  التي  الوقت  هذا  وفي  العالم،  حول 
هي  التكنولوجية  الصناعية  النهضة  فيه 

األزمة  من  للخروج  للعالم  الوحيد  السبيل 
الــــراهــــنــــة، يـــأتـــي الـــعـــمـــالق الــتــكــنــولــوجــي 
الـــصـــيـــنـــي بـــكـــل مـــكـــونـــاتـــه وعــــلــــى رأســـهـــا 
شركة  أن  نعلم  وكــمــا  االتـــصـــاالت،  قــطــاع 
هــــواوي الــصــيــنــيــة تــتــربــع عــلــى قــمــة هــرم 
كحل  تأتي  الصين،  في  االتــصــاالت  قطاع 
مــتــاح لــألزمــة االقــتــصــاديــة الــتــي تــمــر بها 
محددات  هناك  ولكن  العربية،  المنطقة 
الجميع  يمر  أن  يجب  ومــراحــل  وشــروطــاً 
االقتصادية  التكتالت  على  يجب  أوالً  بها، 
والخاص  الحكومي  المستوى  على  العربية 
ــنــاء تــحــالــفــات اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة مع  ب
المعرفة  بنقل  السماح  على  قائمة  الصين 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا االتـــــصـــــاالت والـــصـــنـــاعـــات 

كاستثمار  العربية  األراضــي  إلى  المرافقة 
مــشــتــرك مــبــاشــر مــقــابــل تــوفــيــر مــصــادر 
الـــطـــاقـــة والــتــشــغــيــل وتـــطـــويـــر مــنــظــومــة 
الــتــشــريــعــات بــكــل مــكــونــاتــهــا لــدعــم هــذه 
استراتيجياً  التعاون  يصبح  وبذلك  الفكرة، 
وجـــــذريـــــاً ويـــمـــكـــن الــجــمــيــع مــــن تــحــقــيــق 
ليس  ســيــضــمــن  ذلـــك  أن  الســيــمــا  ــفــائــدة  ال
وإنما  والتكنولوجيا،  المعرفة  نقل  فقط 
السريعة  التطور  حركة  مواكبة  سيضمن 
الــوقــت  نــفــس  وفــي  الــقــطــاع،  يشملها  الــتــي 
تحدث  أن  أرادت  إذا  الــصــيــن  عــلــى  يــجــب 
مقابل  العالم  في  القوى  تــوازن  من  حالة 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة األمـــريـــكـــيـــة، عــلــيــهــا 
على  مبنية  حقيقية  تــحــالــفــات  تنشئ  أن 

الــدول  قضايا  ودعــم  المشتركة  المصالح 
الدولية.  المحافل  في  الحليفة 

إنني أجزم بأن هذا هو الوقت المناسب 
والسياسية  االقتصادية  المعطيات  ظل  في 
الجديدة  العالمية  التحالفات  لبناء  العالمية 
للقرن  الجديد  العالم  وجه  ستشكل  والتي 
القادم، وإن التحرك المتوازن والمدروس 
للجميع،  ملحة  حاجة  يعتبر  اآلن  والسريع 
أن  االعــتــبــار  بعين  نــأخــذ  أن  علينا  كــذلــك 
الــســلــوك الــســيــاســي االقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي 
خالل العقود الماضية أظهر الوجه الحسن 
النمط  على  الجيدة  بخواصها  لالشتراكية 
يصبح  ــتــالــي  وبــال الـــغـــربـــي،  مــالــي  الـــــرأس 

العربية. الرؤية  إلى  أقرب 

ــــــــــة االقــــتــــصــــاديــــة ـــــل األزم ــــوجــــي.. مــــفــــتــــاح ح ــــول ــــكــــن ــــت االقـــــتـــــصـــــاد الــــصــــنــــاعــــي ال

ــــة ــــاســــي ــــســــي ــــــــــة ال ــــــــــرؤي ـــــف االقــــــــتــــــــصــــــــادي وال ـــــال ـــــح ـــــت ـــــن ال ـــــي ـــــن ب ـــــي ـــــص ال

المخرج العربي 
لألزمة االقتصادية

د. عبدالرحيم الهور 

DRALHOUR@GMAIL.COM 

لندن - (د ب أ):

الـــوزراء  رئــيــس  أن  صحفي  تقرير  ذكــر 
ـــوريـــس جـــونـــســـون يــتــعــرض  الــبــريــطــانــي ب
لضغط لتجريد الخطوط الجوية البريطانية 
التابعة لمجموعة شركات الطيران الدولية 
«أي إيه جي» من مواقع مخصصة للهبوط 
مخاوف  وسط  البريطانية  المطارات  في 
من خطة الشركة لخفض ١٢ ألف وظيفة. 
وقـــالـــت صــحــيــفــة «ديـــلـــي مــيــل» إن أكــثــر 
البريطاني  البرلمان  أعضاء  من  مئة  من 
يطلبون  مــخــتــلــفــة  ســيــاســيــة  أحـــــزاب  مـــن 
حق  في  التفكير  إعــادة  الـــوزراء  رئيس  من 
مــواقــع  فــي  البريطانية  الــطــيــران  خــطــوط 

بمطارات مثل هيثرو. 
يــأتــي الــضــغــط الــســيــاســي بــعــدمــا كشفت 
ســوف  أنــهــا  البريطانية  الــجــويــة  الــخــطــوط 

تشطب نحو ٢٨ ٪ من قوتها العاملة البالغة 
جائحة  وسط  للنجاة  تكافح  فيما  ألف   ٤٢
فـــيـــروس كــــورونــــا، حــســبــمــا نــقــلــت وكــالــة 

بلومبرج لألنباء أمس.
وتــســتــحــوذ الــخــطــوط الــجــويــة أكــثــر من 
نصف المواقع -التي تعطي الطائرات الحق 
في  معين-  وقت  في  والهبوط  اإلقــالع  في 
تلك  خصوصاً  المواقع  لهذه  يمكن  هيثرو. 
في أوقــات الــذروة، يمكن أن تساوي عدة 
لكل  األسترلينية  الجنيهات  مــن  ماليين 

واحد منها.
وذكـــــرت الــصــحــيــفــة أن نــقــابــة الــعــمــال 
«يـــونـــايـــت» والــســيــاســيــيــن يــضــغــطــون على 
رئيس الوزراء، قائلين إن الخطوط الجوية 
يجب أن تكون قادرة على االحتفاظ بهذه 
اجتماعياً  مــســؤولــة  كــانــت  مــا  إذا  الــمــواقــع 

و»تستثمر داخلياً» في األعمال.

مواقع هبوط الطائرات أزمة للخطوط البريطانية

برلين - (د ب أ):

حــــذرت الــحــكــومــة األلــمــانــيــة الــشــركــات 
عن  ممثلون  أنــهــم  يــدعــون  محتالين  مــن 
هــيــئــة حــكــومــيــة وهــمــيــة تـــدعـــى «الــهــيــئــة 
الحكومية للحماية من األزمات ومساعدة 
وزارة  باسم  متحدثة  وقالت  االقــتــصــاد». 
االقتصاد األلمانية أمس رداً على استفسار: 
األمر»،  لهذا  انتباهنا  لفتت  شركة  «هناك 

موضحة أنه يُجرى التحقيق في الواقعة.
وأشارت المتحدثة أيضاً إلى تحذير من 
بمنح  تتعلق  احتيالية  إلــكــتــرونــيــة  رســائــل 
للشركات لدعمها في أزمة جائحة كورونا. 

ونشرت وزارة االقتصاد هذا التحذير على 
على  وجاء  الماضي.  األربعاء  يوم  اإلنترنت 
الــصــفــحــة الــرئــيــســيــة لــلــمــوقــع اإللــكــتــرونــي 
إلى  مشابهاً  يبدو  والــذي  الوهمية،  للهيئة 
حـــد كــبــيــر لــصــفــحــات الــهــيــئــات األلــمــانــيــة 
الــحــكــومــيــة عــلــى اإلنـــتـــرنـــت: «فـــي الــوقــت 
االتــحــادي  مكتبنا  موظفو  يجري  الحالي، 
اســتــطــالعــات فـــي الــعــديــد مـــن الــشــركــات 

األلمانية. 
نريد أن نعمل معكم على استراتيجيات 
ــــــــإلدارة الـــمـــســـتـــدامـــة ألزمــــــة كــــورونــــا».  ل
وتــتــضــمــن الــصــفــحــة أيـــضـــاً صــــورة لــوزيــر 

االقتصاد األلماني بيتر ألتماير.

برلين تحذر الشركات
من المحتالين على اإلنترنت

أصبح السابع عالمياً.. بلومبرج: 

واشنطن (رويترز):

ـــــجـــــاوزت ثـــــــروة الـــمـــلـــيـــارديـــر   ت
بــافــيــت،  وارن  ثـــروة  مــاســك  إيــلــون 
لــيــصــبــح ســـابـــع أغـــنـــى شــخــصــيــة فــي 
ــومــبــرج  ــل الـــعـــالـــم، وفــــقــــاً لـــمـــؤشـــر ب
ــــثــــروات الــــمــــلــــيــــارديــــرات. وقـــالـــت  ل
مــاســك،  ثــــروة  إن  بــلــومــبــرج  نــشــرة 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة تــســال 
 ٦٫٠٧ زادت  الــكــهــربــائــيــة،  لــلــعــربــات 
الــجــمــعــة  األول  أمـــس  دوالر  مــلــيــار 
الــمــئــة  فـــي   ١٠٫٨ بــنــســبــة  قــفــزة  بــعــد 
التقرير  وأضــاف  الشركة.  سهم  في 
تراجعت  الصافية  بافيت  ثــروة  أن 
ـــــوع الــــمــــاضــــي بـــعـــدمـــا تـــبـــرع  األســـــب
دوالر  ــيــار  مــل  ٢٫٩ قــيــمــتــهــا  بــأســهــم 
فــي شــركــة بــركــشــيــر هـــاثـــاواي الــتــي 
أسهم  كانت  خيرية.  ألعمال  يرأسها 
فــي   ٥٠٠ بــنــســبــة  قـــفـــزت  قــــد  تـــســـال 
زيــادة  مع  األخير  العام  خــالل  المئة 
من  سياراتها  مــن  الــشــركــة  مبيعات 

السهم  وزاد  ســيــدان.   الــثــالــثــة  الــفــئــة 
يوم  إقفال  منذ  المئة  في   ٣٨ حوالي 
من  واحد  يوم  قبل  يوليو،  من  األول 

إعــــالن الــشــركــة نــتــائــجــهــا الــفــصــلــيــة. 
زادت  قوية،  نتائج  تسال  تحقيق  ومع 
للربع  أربــاحــاً  بتحقيقها  الــتــوقــعــات 

المرة  هذه  لتكون  العام،  من  الثاني 
فيه  تسجل  التي  تاريخها  في  األولى 

متتالية. فصول  ألربعة  أرباحاً 

ثروة إيلون ماسك تتخطى ثروة وارن بافيت

برلين - (د ب أ): 

األمريكية  شركة «تيسال»  تتوقع 
 ١٠٥٠٠ تعيين  الــســيــارات  لصناعة 
مـــوظـــف لــشــغــل نـــوبـــات الــعــمــل فــي 
يتم  أوروبـــــا،  فــي  لــهــا  مــصــنــع  أول 

برلين،  مــن  بــالــقــرب  حــالــيــاً  بــنــاؤه 
بالصناعة. مطلعة  لمصادر  طبقاً 

وتـــــهـــــدف الــــشــــركــــة إلــــــى إنـــتـــاج 
وقت  أقــرب  فــي  ســيــارة  ألــف   ٥٠٠
ـــعـــد افــــتــــتــــاح مــصــنــعــهــا  مـــمـــكـــن، ب
وتعتزم  المقبل.  يوليو  في  الضخم 

نــوبــات  ثــالث  تشغيل  تيسال  شــركــة 
ـــة مــا  ـــوب يـــومـــيـــاً، يـــعـــمـــل فــــي كــــل ن
عــامــل،  ألـــف  و٣٥٠٠  آالف   ٣ بــيــن 
باإلنتاج،  الــخــاص  هدفها  لتحقيق 

المطلعة. للمصادر  طبقاً 
عن  يختلف  الرقم  ذلك  أن  غير 

الشركة  طلب  في  المسجلة  األرقام 
بيئي. تصريح  على  للحصول 

إلـــى  ـــشـــركـــة أيــــضــــاً  وأشــــــــارت ال
بوقت  وظــيــفــة  ألــف   ١٢ اســتــحــداث 
كــامــل، مــن بــيــن ذلــك الــمــتــدربــون 

المهنة. على 

تيسال: ١٠٥٠٠ موظف ألول مصانعنا في ألمانيا

المركزي: مؤشرات على 
تعافي اقتصاد الهند

نيودلهي - (د ب أ): 

ذكـــر مــحــافــظ الــبــنــك الــمــركــزي الــهــنــدي أمــس 
لوضعه  عــودتــه  على  مــؤشــرات  يظهر  االقتصاد  أن 
الــطــبــيــعــي، مــع تخفيف الــقــيــود الــنــاجــمــة عــن وبــاء 
فيروس كورونا، لكن مازالت التوقعات على المدى 
المتوسط غير مؤكدة. ووصف حاكم بنك االحتياط 
أزمــة  أســـوأ  بــأنــه  ــوبــاء  ال داس  شاكتيكانتا  الــهــنــدي، 
السلم  وقــت  في  العالم  واجهها  واقتصادية  صحية 
على  مسبوقة  غير  سلبية  بتداعيات  عــام،  مئة  منذ 

اإلنتاج والوظائف والرفاهية.
النشاط  اســتــئــنــاف  يــتــم  بينما  أنـــه  داس  وأضــــاف 
االقـــتـــصـــادي فـــي الــهــنــد، مـــــازال مـــن غــيــر الــمــؤكــد 
وكم  مــوعــد اســتــعــادة عمل ســالســل اإلمــــداد تــمــامــاً 
الطلبات  أوضـــاع  تــعــود  لكي  سيستغرق  الــوقــت  مــن 
لطبيعتها وطبيعة التأثيرات الدائمة للوباء على النمو 
األولــويــة  أن  وأضـــاف  للهند.  المحتمل  االقــتــصــادي 
الوقت  وفي  النمو  إحياء  في  تتمثل  للبنك  الرئيسية 
بينما  أنــه  داس  وتابع  مالي.  استقرار  ضمان  نفسه 
سندا  اآلن  حتى  للبنك  المحاور  متعدد  التوجه  قدم 
بــعــد الــتــداعــيــات الــفــوريــة لــلــوبــاء عــلــى الــبــنــوك، فــإن 
التوقعات متوسطة األجل غير مؤكدة وتعتمد على 

منحنى تفشي الوباء.

فرضتها أمريكا بنسبة ٢٥ ٪

واشنطن - أ ف ب:

أعــلــنــت الـــواليـــات الــمــّتــحــدة 
ــهــا فــرضــت رســومــاً  الــجــمــعــة أّن
 ٪٢٥ بنسبة  عــقــابــيــة  جــمــركــيــة 
بقيمة  فرنسية  صــادرات  على 
١,٣ مليار دوالر سنوياً، وذلك 
فــرنــســيــة  ضـــريـــبـــة  عـــلـــى  رّداً 
اســتــهــدفــت شــركــات اإلنــتــرنــت 
مشيرة  الــعــمــالقــة،  األمــريــكــيــة 
ـــهـــا قـــــّررت فـــي الــوقــت  إلــــى أّن
ــيــق جـــبـــايـــة هـــذه  الــــراهــــن تــعــل
فــي الــمــجــال  الــرســوم إفــســاحــاً 
أمـــــام الـــبـــلـــديـــن لـــلـــتـــوّصـــل إلـــى 

. حّل
وقـــــــال الـــمـــمـــثـــل الــــتــــجــــاري 
األمــريــكــي روبـــرت اليــتــهــايــزر 
عــلــى  الــفــرنــســيــة  الــضــريــبــة  إن 
خــــدمــــات شــــركــــات اإلنـــتـــرنـــت 
«تــــــســــــتــــــهــــــدف بـــــشـــــكـــــل غـــيـــر 
التكنولوجيا  شــركــات  مــنــصــف 
أّن  إلـــى  مــشــيــراً  األمــريــكــيــة»، 
قــرار  تنفيذ  ســتــعــّلــق  واشــنــطــن 

ــــــرســــــوم الـــعـــقـــابـــيـــة  فـــــــرض ال
مع   ٢٠٢١ عـــام  يــنــايــر   ٦ حــّتــى 
ـــمـــفـــاوضـــات بــيــن  اســـتـــمـــرار ال
الــــطــــرفــــيــــن، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
التعاون  منظمة  داخــل  الحوار 

والتنمية. االقتصادي 
ـــرســـوم الــعــقــابــيــة  وتــشــمــل ال
مـــــســـــتـــــحـــــضـــــرات الــــتــــجــــمــــيــــل 
لكن  الفرنسية،  اليد  وحقائب 
تـــّم إعــفــاء الــشــمــبــانــيــا وأجــبــان 
الــكــمــمــبــيــر والـــروكـــفـــور، وفــق 

النهائية. الالئحة 
وكــــان الــبــرلــمــان الــفــرنــســي 
٢٠١٩ فرض  ١١ يوليو  أقّر في 
اإلنترنت،  عمالقة  على  ضريبة 
أول  ـــســـا  فـــرن بــــذلــــك  لـــتـــصـــبـــح 
دولـــــة تـــفـــرض ضـــرائـــب عــلــى 
لــجــوجــل  «غــــافــــا» (اخــــتــــصــــاراً 
وأمـــــــازون وفـــيـــســـبـــوك وآبــــل) 
وعــلــى غــيــرهــا مـــن الــشــركــات 
المّتهمة  الجنسيات  المتعددة 

الضريبي. بالتهّرب 

١٫٣ مليار دوالر رسوماً عقابية على الصادرات الفرنسية

نيروبي - (د ب أ):

الناقل  الكينية  العليا  المحكمة  أمـــرت 
الــوطــنــي الـــجـــوي بــوقــف خــفــض الــوظــائــف 
ــتــظــار جــلــســة كــامــلــة فـــي هــذا  ــان مـــؤقـــتـــاً ب
في  واسيلوا  هيلين  القاضي  وقــال  الصدد. 
يتم  ســوف  إنــه  الجمعة  أمــس  صــدر  حكم 
نظر القضية في ١٦  يوليو الجاري، حسبما 
ـــة بــلــومــبــرج لـــألنـــبـــاء أمـــس،  ذكـــــرت وكـــال
وأقامت نقابة العاملين في الطيران الكيني 

الكينية  الــطــيــران  خــطــوط  ضـــد  الـــدعـــوى 
آالن  للشركة  التنفيذي  الرئيس  قال  بعدما 
للعاملين  الــجــاري  الشهر  أوائــل  كيالفوكا، 
خفض  جولة  في  تشرع  ســوف  الشركة  إن 

للوظائف تستمر ثالثةأشهر.
 وتم تعليق التعامالت في أسهم شركة 
تناقش  فيما  نيروبي  بورصة  في  الطيران 
الشركة  لتأميم  قــانــون  مــشــروع  الحكومة 
جــراء  السفر  قــيــود  بسبب  الخسائر  وســط 

فيروس كورونا (كوفيد- ١٩).

محكمة توقف خفض الوظائف بالخطوط الكينية
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