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١٠٢٫٨ مليار ريال النقود االحتياطية
خالل شهر يونيو.. قطر المركزي:

الدوحة -[:

كــشــفــت بــيــانــات مــصــرف قطر 
الــــمــــركــــزي الــــــصــــــادرة أمــــــس أن 
إجــمــالــي الــنــقــود االحــتــيــاطــيــة في 
شهر  نهاية  مع  المصرفي  الجهاز 
يــونــيــو قــد بــلــغ ١٠٢٫٨ مــلــيــار ريــال 
في  ريــال  مليار   ١٠٩٫٦ بـــ  مقارنة 
ريال  مليار  و٨٣٫٧  الماضي،  مايو 
مليار   ٦٧ ونحو   ،٢٠١٩ يونيو  فــي 

في مايو ٢٠١٨. 
قطر  مصرف  بيانات  وأشــارت 
االحــتــيــاطــي  أن  إلـــــى  الـــمـــركـــزي 
من   ٪٣٧٫٨ يشكل  الــذي  اإللــزامــي 
الــنــقــود االحــتــيــاطــيــة، اســتــقــر في 
 ٣٨٫٩ شــهــر يــونــيــو عــنــد مــســتــوى 
مليارا   ٤٠ بـ  مقارنة  ريــال،  مليار 
سنة.  قبل  مليار  و٣٦٫٣  مايو،  في 
بــيــنــمــا اســـتـــقـــر فـــائـــض األرصــــــدة 
االحتياطية لدى البنوك، عند ١٦٫٧ 
مليار ريال مقارنة بـ ١٧٫١٢ مليار 
مليار  و٤٫٧٣  الــمــاضــي،  مــايــو  فــي 
 .٢٠١٩ يونيو  فــي  سنة  قبل  ريـــال 
يونيو  وانخفض النقد المصدر في 

 ٢٢٫٤ مستوى  إلى  مليار   ٣٫٢ بنحو 
مليار   ٢٥٫٦ بـ  مقارنة  ريال،  مليار 
فــي مــايــو و١٧٫٦مــلــيــار ريـــال قبل 

سنة.

 وأشــــــــــارت بــــيــــانــــات مـــصـــرف 
قــطــر الـــمـــركـــزي إلــــى أن صــافــي 
ــــيــــة كــــان  الـــــــمـــــــوجـــــــودات األجــــنــــب
األولى  الحصار  سنة  في  منخفضاً 

وحـــتـــى   ،٢٠١٧ ـــيـــو  يـــون بـــيـــن  مــــا 
مــســتــوى  دون   ٢٠١٨ أغـــســـطـــس 
عليه  طرأت  ثم  مليار ريال،   ٩٣٫٥
ووصل  ذلك  بعد  مطردة  زيــادات 

إلى مستوى ١٤٦٫٨ مليار ريال مع 
االرتفاع  ويشير  يونيو.  شهر  نهاية 
الــكــبــيــر فـــي صـــافـــي الـــمـــوجـــودات 
الماضيين  العامين  فــي  األجنبية 
إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز 
الــمــصــرفــي، رغـــم الــضــغــوط الــتــي 
مارستها بعض دول الحصار على 

تلك االحتياطيات.
صــافــي  إن  الـــبـــيـــانـــات  وقــــالــــت 
كان  الـــذي  المحلية،  الــمــوجــودات 
مليار   ٨٥٫٦ ســالــب  مــســتــوى  عــنــد 
إلــى  وتــحــول   ،٢٠١٦ نــهــايــة  ريــــال 
نهاية  مع  ريــال  مليار   ٩٫٨ موجب 
ســالــب  إلــــى  عــــاد  ثـــم   ،٢٠١٧ عــــام 
 ،٢٠١٨ نهاية  مع  ريال  مليار   ٢٦٫٧
مع  ريــال  مليار   ٦٩٫٦ سالب  وإلــى 
إلــى  انــخــفــض  قـــد   ،٢٠١٩ ــهــايــة  ن
نهاية  مع  ريــال  مليار   ٤٤٫١ سالب 

شهر يونيو الماضي.
ــــات مـــصـــرف  ــــان ــــي وأشــــــــــــارت ب
قــطــر الــمــركــزي إلـــى أن إجــمــالــي 
مستوى  عند  استقرت  مــوجــوداتــه 
 ٢٦٥٫٢ مقابل  ريــال  مليار   ٢٥٩٫١

٣٤مليار في مايو.

٥

اتفاقية جديدة لرجال األعمال

القطرية تسير ٤ رحالت إلى السويد

أوبك: نمو قياسي للطلب 
على النفط العام المقبل

الدوحة -[: 

أعـــلـــنـــت الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة 
تـــســـيـــيـــر أربـــــــع رحـــــــالت أســــبــــوعــــّيــــاً إلـــى 
تعّد  التي  السويد؛  مدن  أكبر  ستوكهولم، 
في  أوروبــا  في  المدن  أجمل  من  واحــدة 
شبكة  لــتــوســيــع  الــمــتــواصــل  ســعــيــهــا  إطــــار 

العالمية.  وجهاتها 
وفـــي ســيــاق مــتــصــل أعــلــنــت الــقــطــريــة 
لـــطـــائـــرات رجــــال األعـــمـــال عـــن اتــفــاقــيــة 
العمالء  ستمّكن  الــتــي  الــجــديــدة،  مــاســّيــة 
بأسعار  مسبقاً  طيران  ساعات  شراء  من 
ثــابــتــة عــلــى أحـــدث الــطــائــرات الــخــاصــة، 
يمنح  االتفاقية  تصميم  أن  إلــى  مشيرة 

الــعــمــالء تــجــربــة ســفــر عــنــوانــهــا الــســهــولــة 
والمرونة. 

وقالت القطرية في تغريدة على حسابها 
ستمكن  االتــفــاقــيــة  إن  أمـــس  تــويــتــر  عــلــى 
الــعــمــالء مــن شـــراء عــدد غير مــحــدود من 
دون  مسبق،  بشكل  سنوياً  السفر  ســاعــات 
فـــرض حــد أدنــــى لــالســتــخــدام، وإمــكــانــيــة 
وقالت  أخـــرى.  لــرحــالت  الساعات  ترحيل 
الناقلة الوطنية أنها تواصل إعادة بناء شبكة 
مشيرة  تدريجي،  بشكل  العالمية  وجهاتها 
إلــى أنــهــا تسير رحــالتــهــا إلــى أكــثــر مــن ٦٠ 
ولندن  شيكاغو  ضمنها  من  عالمية  وجهة 
وبــالــي وطــوكــيــو عــبــر مــطــار حــمــد الــدولــي 

مقر عملياتها. 

لندن ـ رويترز: 

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول 
الطلب  إن  الشهري:  تقريرها  في  (أوبــك) 
الــعــالــمــي عــلــى الــنــفــط ســيــرتــفــع بــمــســتــوى 
يوميا  برميل  ماليين  سبعة  يبلغ  قياسي 
في ٢٠٢١ مع تعافي االقتصاد العالمي من 
أقل  سيظل  لكنه  كورونا،  فيروس  جائحة 

من مستويات ٢٠١٩.
 وقالت إن التوقعات تفترض عدم تحقق 
النزولي  االتجاه  في  المخاطر  من  المزيد 

الصين  بين  التجاري  التوتر  مثل   ٢٠٢١ في 
والواليات المتحدة وارتفاع مستويات الدين 
أو حدوث موجة ثانية من حاالت العدوى 

بكورونا.
وقـــــالـــــت أوبـــــــك فـــــي تــــقــــريــــرهــــا: هـــذا 
في  خــاصــة  كوفيد-١٩  احـــتـــواء  بــافــتــراض 
بتعافي  يسمح  مــمــا  الــكــبــيــرة  االقــتــصــادات 
االســـتـــهـــالك الـــخـــاص لـــألســـر واالســتــثــمــار 
بدعم من إجراءات تحفيز ضخمة اتخذت 

لمكافحة الجائحة. 

على أساس سنوي 

الدوحة - [:

 ســـجـــل الـــرقـــم الــقــيــاســي 
قطر  في  المستهلك  ألسعار 
خـــالل شــهــر يــونــيــو الــمــاضــي 
 ٪٠٫٢٦ بـــنـــســـبـــة  ـــــفـــــاعـــــاً  ارت
مــقــارنــة مـــع الــشــهــر الــســابــق 
بـــنـــســـبـــة  لـــــــه، ومــــنــــخــــفــــضــــاً 
الــشــهــر  مـــع  مــقــارنــة   ٪٣٫٤١

.٢٠١٩ عام  من  المناظر 
ــــــذي  وأشــــــــــــار الـــــبـــــيـــــان ال
أصـــــــدره جـــهـــاز الــتــخــطــيــط 
أن  إلــــــى  أمــــــس  واإلحــــــصــــــاء 
الــــــرقــــــم الــــقــــيــــاســــي الــــعــــام 
شـــهـــد ارتــــفــــاعــــا فــــي خــمــس 
في  وانخفاضا  مجموعات، 
الرقم  وثــبــات  مجموعتين، 
فـــــــي خـــــمـــــس مــــجــــمــــوعــــات 
أخـــــــــــرى، حــــيــــث ارتــــفــــعــــت 
مـــجـــمـــوعـــة الــــنــــقــــل بــنــســبــة 
مــجــمــوعــة  تـــلـــتـــهـــا   ،٪٣٫٢٢
الــــــــغــــــــذاء والــــــمــــــشــــــروبــــــات 
ومــجــمــوعــة   ،٪٢٫٥٢ بــنــســبــة 

الــســلــع والــخــدمــات األخـــرى 
ومــجــمــوعــة   ،٪٠٫٧٤ بــنــســبــة 
المنزلية  واألجــهــزة  األثـــاث 
ومــجــمــوعــة   ،٪٠٫٠٦ بــنــســبــة 

في   ،٪٠٫٠١ بنسبة  التعليم 
حــيــن انــخــفــضــت مــجــمــوعــة 
الـــتـــرفـــيـــه والـــثـــقـــافـــة بــنــســبــة 
المالبس  ومجموعة   ،٪٦٫٠٦

 .٪٠٫٦٢ بــنــســبــة  ــــة  واألحــــذي
تـــغـــيـــيـــر  أي  يـــــحـــــدث  ولــــــــم 
فــــــي مــــجــــمــــوعــــات الــــتــــبــــغ، 
والــمــاء  السكن  ومجموعات 

والـــكـــهـــربـــاء والـــغـــاز وأنـــــواع 
الــوقــود األخـــرى، والــصــحــة، 
واالتــــــصــــــاالت، والـــمـــطـــاعـــم 

والفنادق. 

٣٫٤٪ انخفاض أسعار المستهلك

األسهم القيادية تصعد بالبورصة

فودافون قطر تعزز خدمات الجيل الخامس

الدوحة - [: 

 ٪٠٫٢٣ نسبته  ارتفاعا  أمس  قطر  لبورصة  العام  المؤشر  سجل 
بما يعادل ٢١ نقطة وأغلق عند مستوى ٩٣١٩٫٤ نقطة، كما ارتفع 
مؤشر الريان اإلسالمي بنسبة ١٫٢٪ ليصل لمستوى ٣٧٨٤ نقطة، 
عند  وأغلق   ٪٠٫٦ بنسبة  األسهم  لجميع  قطر  مؤشر  أيضا  وصعد 

٢٩٠٩ نقاط.
البيع  قــوى  لــتــنــازع  بدايتها  فــي  تــذبــذبًــا  أمــس  جلسة  وشــهــدت 
الــشــراء  قـــوى  تــغــلــبــت  مــا  ســرعــان  ولــكــن  بينهما  فــيــمــا  والـــشـــراء 
 ٩٣٠٠ ليتخطى مؤشر بورصة قطر في تعامالتها أمس مستوى 
السوق  شاشات  على  األخضر  اللون  وسيطر  أخــرى.  مرة  نقطة 
انتقائية  شـــراء  عمليات  بفضل  نهايتها  إلــى  الجلسة  بــدايــة  مــن 
من  وكــان  القيادية  األسهم  على  األفــراد  المستثمرون  بها  قــام 
الطبيعي في ظل النشاط الذي شهده السوق زيادة مساحة اللون 

العرض. شاشة  على  األخضر 

الدوحة -[: 

الذكية  الرقمية  وخبرتها  قدراتها  تعزيز  قطر  فودافون  أكدت 
لمنح المتفرجين تجارب جديدة وُمحّسنة لمتابعة فعاليات دوري 
الجاري،  يوليو   ٢٤ يــوم  لالنطالق  يعود  الــذي   ٢٠١٩-٢٠٢٠ نجوم 
على  دليل  أفضل  الــجــودة،  عالي  التلفزيوني  البث  أن  إلــى  مشيرة 

قدرة شبكة الجيل الخامس على تقديم اتصاالت عالية السرعة. 
اإلنترنت  وسرعات  البرودباند،  شبكة  انتشار  أن  إلى  وأشــارت 
المحسنة، وأجهزة استقبال الفيديو عبر اإلنترنت، عززت اإلقبال 
التي   OTT العلوية  الوسائط  وخدمات  الحّي،  البث  على  المتزايد 

تقدم المحتوى عبر االتصال باإلنترنت. 

إحدى طائرات القطرية لرجال األعمال 

الدوحة -[:

أبــــــرمــــــت شـــــركـــــة مــــيــــزة، 
اتـــفـــاقـــيـــة شــــراكــــة مــــع شــركــة 
دروبـــــــــي لـــلـــصـــحـــة «دروبـــــــي 
ـــلـــث»، الــمــتــخــصــصــة فــي  هـــي
تــصــمــيــم الـــحـــلـــول الــعــالجــيــة 
الرقمية للوقاية من األمراض 

المزمنة.
وبــمــوجــب هــــذه الــشــراكــة، 
ســـــوف تــصــبــح شـــركـــة مــيــزة 
الـــــــــمـــــــــزود االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي 
لـــــــخـــــــدمـــــــات تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
الــمــعــلــومــات لــشــركــة دروبــــي، 
حــيــث ســتــتــولــى تــنــفــيــذ جميع 
التحتية  البنية  تطوير  أعــمــال 

لتكنولوجيا المعلومات بما في 
ذلك خدمات استضافة البوابة 
بشركة  الخاصة  اإللكترونية 
دروبي وكذلك تطبيق الهاتف 
الجوال وذلك ضمن برنامجها 
لتوسيع نطاق الرعاية الصحية 

الرقمية.
تــســهــم  أن  الـــمـــتـــوقـــع  ومـــــن 
والمميزات  التحديثات  هــذه 

الــــجــــديــــدة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
بين  المعلومات  تبادل  تسهيل 
الــمــرضــى ومــقــدمــي الــرعــايــة 
معايير  أعــلــى  وفـــق  الــصــحــيــة 
األمــــان والــخــصــوصــيــة، فضالً 
ــالــة في  عـــن إســهــامــاتــهــا الــفــّع
لقطاع  الرقمي  الــتــحــّول  دعــم 

الرعاية الصحية في قطر.

دعم التحّول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية ارتفاع قروض 
الشركات األوروبية

فرانكفورت - د ب أ:

 أعلن البنك المركزي األوروبي أن طلب الشركات في 
خلفية  على  بقوة  ارتفع  قد  القروض  على  اليورو  منطقة 

أزمة جائحة كورونا.
في  ارتفع  القروض  على  الطلب  أن  أمس  البنك  وذكــر 
منذ  مسبوق  غير  نحو  على  الــعــام  هــذا  مــن  الثاني  الــربــع 
البنك  يقوم  الحين،  ذلــك  ومنذ  األقـــل.  على   ،٢٠٠٣ عــام 
المركزي األوروبي بمسحه الربع سنوي لشروط االئتمان. 
ويعكس ارتفاع الطلب على االئتمان الحاجة المرتفعة 
احترازية.  ألغراض  نقدية  احتياطات  بناء  وربما  للسيولة 
وفــي الــمــقــابــل، تــراجــع الــطــلــب عــلــى الــقــروض العقارية 

٥٤بشكل حاد. 

٢

٦

٧



٢٢
األربعاء ٢٤ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ١٥ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٤٨)

  

سجل ارتفاعاً في يونيو.. التخطيط واإلحصاء:

الدوحة - [: 

ألسعار  القياسي  الرقم  سجل 
شهر  خالل  قطر  في  المستهلك 
بــنــســبــة  يــونــيــو الــمــاضــي ارتـــفـــاعـــاً 
السابق  الشهر  مع  مقارنة   ٪٠٫٢٦
 ٪٣٫٤١ بــنــســبــة  ومــنــخــفــضــاً  لـــه، 
من  المناظر  الشهر  مع  مقارنة 

.٢٠١٩ عام 
ــبــيــان الــــذي أصـــدره  وأشــــار ال
جــــهــــاز الـــتـــخـــطـــيـــط واإلحــــصــــاء 

الــقــيــاســي  الـــرقـــم  أن  إلـــى  أمـــس 
خمس  فــي  ارتــفــاعــاً  شــهــد  ــعــام  ال
فــي  مـــجـــمـــوعـــات، وانــــخــــفــــاضــــاً 
ــــبــــات الـــرقـــم  مـــجـــمـــوعـــتـــيـــن، وث
فــي خــمــس مــجــمــوعــات أخـــرى، 
حــيــث ارتــفــعــت مــجــمــوعــة الــنــقــل 
مجموعة  تــلــتــهــا   ،٪٣٫٢٢ بــنــســبــة 
الـــــغـــــذاء والــــمــــشــــروبــــات بــنــســبــة 
الـــســـلـــع  ومــــجــــمــــوعــــة   ،٪٢٫٥٢
والـــــخـــــدمـــــات األخــــــــرى بــنــســبــة 
األثـــــــاث  ومــــجــــمــــوعــــة   ،٪٠٫٧٤

واألجــــــهــــــزة الـــمـــنـــزلـــيـــة بــنــســبــة 
ــتــعــلــيــم  ال ومـــجـــمـــوعـــة   ،٪٠٫٠٦
حـــيـــن  فـــــــي   ،٪٠٫٠١ بــــنــــســــبــــة 
ــتــرفــيــه  انـــخـــفـــضـــت مـــجـــمـــوعـــة ال
 ،٪٦٫٠٦ بــــنــــســــبــــة  والـــــثـــــقـــــافـــــة 
ومــجــمــوعــة الــمــالبــس واألحــذيــة 
أي  يــحــدث  ولـــم   .٪٠٫٦٢ بــنــســبــة 
ــبــغ،  ــت تــغــيــيــر فـــي مـــجـــمـــوعـــات ال
ومـــجـــمـــوعـــات الـــســـكـــن والــــمــــاء 
ــــــغــــــاز وأنــــــــواع  والـــــكـــــهـــــربـــــاء وال
ـــصـــحـــة،  الـــــوقـــــود األخـــــــــرى، وال

واالتـــــــــــصـــــــــــاالت، والــــمــــطــــاعــــم 
والفنادق.

وأوضـــــــــــــــــــح بـــــــــيـــــــــان جــــــهــــــاز 
الــــتــــخــــطــــيــــط واإلحــــــــصــــــــاء أنـــــه 
 ٢٠٢٠ يـــونـــيـــو  شـــهـــر  وبـــمـــقـــارنـــة 
مــع الــشــهــر الــمــنــاظــر لــه فــي عــام 
تبين  الــســنــوي)،  (الــتــغــيــر   ٢٠١٩
حــــــدوث انـــخـــفـــاض فــــي الـــرقـــم 
 ،٪٣٫٤١ نــســبــتــه  الــعــام  الــقــيــاســي 
ــــخــــفــــاض  وهـــــــو نـــــاتـــــج عــــــن االن
فـــــي ســـبـــع مــــجــــمــــوعــــات، حــيــث 

ــتــرفــيــه  انـــخـــفـــضـــت مـــجـــمـــوعـــة ال
تلتها   ،٪١٦٫١٧ بنسبة  والثقافة 
مــجــمــوعــة الـــمـــالبـــس واألحـــذيـــة 
ومـــجـــمـــوعـــة   ،٪٤٫٨٥ بـــنـــســـبـــة 
ومجموعة   ،٪٤٫٥٦ بنسبة  النقل 
والغاز  والكهرباء  والماء  السكن 
وأنـــــواع الـــوقـــود األخــــرى بــنــســبــة 
االتــصــاالت  ومــجــمــوعــة   ،٪٣٫٦٢
الغذاء  ومجموعة   ،٪٣٫٢٦ بنسبة 
 ،٪٠٫٧٠ بــنــســبــة  والـــمـــشـــروبـــات 
ومـــجـــمـــوعـــة األثــــــاث واألجـــهـــزة 

  .٪٠٫٣٩ بنسبة  المنزلية 
ـــفـــاعـــات  ـــالرت أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة ل
الـــــســـــنـــــويـــــة فـــــقـــــد حــــــدثــــــت فـــي 
خــــــمــــــس مــــــجــــــمــــــوعــــــات حـــيـــث 
بنسبة  الــتــبــغ  مــجــمــوعــة  ارتــفــعــت 
الــســلــع  مــجــمــوعــة  تــلــتــهــا   ،٪٤٫٤١
والـــــخـــــدمـــــات األخــــــــرى بــنــســبــة 
الــصــحــة،  ومــجــمــوعــتــا   ،٪٢٫٥٠
لــكــل   ٪١٫١٩ بــنــســبــة  والـــتـــعـــلـــيـــم 
مــنــهــمــا، ومــجــمــوعــة الــمــطــاعــم 

.٪٠٫٣٥ بنسبة  والفنادق 

وأشــــــــــــار الـــــبـــــيـــــان إلـــــــــى أنـــــه 
ـــســـاب الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي  ـــاحـــت وب
يونيو  لــشــهــر  المستهلك  ألســعــار 
مــجــمــوعــة  اســتــبــعــاد  بــعــد   ،٢٠٢٠
والغاز  والكهرباء  والماء  السكن 
ــــــواع الــــوقــــود األخــــــرى، فــقــد  وأن
مسجالً   ٩٦٫٥٩ النقطة  إلى  وصل 
مقارنة   ،٪٠٫٣٣ بنسبة  ارتــفــاعــاً 
 ،(٢٠٢٠ (مايو  السابق  الشهر  مع 
مقارنًة   ٪٣٫٢٦ بنسبة  وانخفاضاً 

.٢٠١٩ يونيو  شهر  مع 

٣٫٤٪ انخـفـاض أسـعـار المستهلك خـالل عـام
ــــــن ــــــي ــــــت ــــــوع ــــــم ــــــج م وانـــــــــــــخـــــــــــــفـــــــــــــاض  ــــــــــات  ــــــــــوع ــــــــــم ــــــــــج م  ٥ ارتـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاع 

الدوحة - أحمد سيد: 

الخضراء  للمباني  قطر  مجلس  عقد 
افتراضية  ندوة   - قطر  مؤسسة  عضو   -

بـــعـــنـــوان «وســــــم قـــطـــر لـــشـــهـــادة مــــواد 
 ،(QSCMCS) الـــمـــســـتـــدامـــة»  الـــبـــنـــاء 
وذلـــــك بـــالـــتـــعـــاون مـــع شـــركـــة الـــجـــودة 
المحلي  وممثلها  «كــيــرز»  البريطانية 
للتصميم  جرين»  شركة «بي  قطر  في 

والتكنولوجيا.
وصـــــرح الــشــيــخ الـــدكـــتـــور ســـعـــود بــن 
الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس  ثـــانـــي،  آل  خــلــيــفــة 
لــشــركــة «بــــي جـــريـــن» الـــقـــطـــريـــة، أن 
ــأتــي فـــي إطــــار الــتــعــاون  هـــذه الـــنـــدوة ت
دعم  في  الخضراء  المباني  مجلس  مع 
المستدامة  والــمــواد  البناء  حلول  ونشر 
فـــي قــطــر، وكـــذلـــك مـــع تــوجــه الــدولــة 
التنمية  في   ٢٠٣٠ قطر  رؤيــة  لتحقيق 
الــبــيــئــيــة، وهــــو األمـــــر الـــــذي عــبــر عــنــه 
بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 
حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الـــبـــالد الــمــفــدى، 
فــي خــطــابــه بــاجــتــمــاع األمـــم الــمــتــحــدة 
والـــذي   ،  ٢٠١٩ ســبــتــمــبــر  فــي  الــمــنــعــقــد 
أكــد فــيــه عــلــى حــرص دولـــة قــطــر على 
السبعة  المستدامة  التنمية  أهداف  دمج 
عــشــر فــي مــخــتــلــف مــشــاريــع وتــطــلــعــات 

قطر. دولة 
ـــانـــي،  ث آل  ســــعــــود  الــــدكــــتــــور  وقـــــــال 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات خــــاصــــة لــــــ «[ 
و«بي  شركة «كيرز»  إن  االقتصادية»، 
جـــريـــن» ســـوف تــعــمــالن مـــع األطــــراف 
الـــمـــعـــنـــيـــة فـــــي قــــطــــر، مـــثـــل شـــركـــات 
التشريعات  وواضعي  العقاري  التطوير 
والجهات  والمصممين،  والمواصفات، 
المعنية في الدولة، والشركات المصنعة 

لــــــــــألدوات واألجــــــهــــــزة الـــمـــســـتـــخـــدمـــة 
ــمــنــظــمــات غــيــر  فـــي قـــطـــاع الـــبـــنـــاء، وال
الــحــكــومــيــة فــى دولـــة قــطــر، مــن أجــل 
والمنطقة  قطر  فــي  االســتــدامــة  تعزيز 
الطويلة  الــدولــيــة  الــخــبــرة  مــع  وخــاصــة 
ستعمل  حيث  «كيرز»،  بها  تتمتع  التي 
هـــــذه الــــشــــراكــــة الـــقـــويـــة عـــلـــى تــعــزيــز 
في  االستدامة  لمعالجة  جديدة  مناهج 
كافة  على  والتشييد  البناء  مواد  صناعة 
أصعدة االستدامة سواًء كانت البيئية أو 
وستهدف  االقتصادية.  أو  االجتماعية 
المواد  ببرامج  العمل  إلى  الشراكة  هذه 
الــمــســتــدامــة ورفـــــع مـــمـــارســـات الــعــمــل 
الدولية  المعايير  مع  للتماشى  المحلية 
شــــهــــادات  خـــــالل  مــــن  األداء  ـــيـــق  ـــوث وت
هذه  ستساهم  وبــذلــك  دولــيــاً.  معتمدة 
رؤية  أهداف  بعض  تحقيق  في  الشراكة 

الوطنية. قطر 
وأشار إلى أن أحد أوجه هذه الشراكة 
إطــــــالق بـــرنـــامـــج «وســــــم االســـتـــدامـــة 
مجلس  بــإطــالقــه  قــام  الـــذي  الــقــطــري» 
مؤسسة  عضو  الخضراء،  للمباني  قطر 
قــــطــــر، وهـــــو وســـــم وشـــــهـــــادة دولـــيـــة 
مــعــتــمــدة، وأصــــدرتــــه كـــل مـــن شــركــة 
الثقة  ضمان  بهدف  والمجلس  «كيرز» 
والشركات  البناء  مواد  وجــودة  أداء  فى 
جوانب  كــل  مــن  والــمــســتــوردة  المصنعة 
ـــتـــي تــتــطــرق لــلــجــانــب  االســــتــــدامــــة، وال
المجتمع  ودعم  العمالة  وحقوق  البيئي 

االقتصاد. دورة  وآليات 
وأكـــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
يـــوفـــر  الـــبـــرنـــامـــج  أن  جــــريــــن»  «بـــــي 

اعتماد  مــن  الشركات  لتمكين  وسيلة 
ـــاء الـــمـــســـتـــوردة  ـــن ـــب مـــنـــتـــجـــات مــــــواد ال
اإلفصاح  طريق  عن   ً محليا والمصنعة 
مــســتــوى  عـــلـــى  الـــمـــســـتـــدام  األداء  عــــن 
ويــســمــح  الــــشــــركــــة،  وإدارة  الـــمـــنـــتـــج 
ــــامــــج لــــلــــشــــركــــات الـــــتـــــي تــنــتــج  ــــرن ــــب ال

على  بــالــحــصــول  الــبــنــاء  مـــواد  مــنــتــجــات 
بــشــهــادة «قطر  الــخــاص  الــوســم  نــظــام 
من  وهــي  الــمــســتــدامــة»،  الــبــنــاء  لــمــواد 
دولياً،  المعتمدة  الخضراء  الشهادات 
التي  األخرى  االعتماد  أنظمة  بخالف 
تـــركـــز عــلــى بــعــض الــمــعــايــيــر الــبــيــئــيــة 

فيها  االستدامة  أطر  يجعل  ما  فقط، 
قصة. نا

شهادات دولية 
الــدولــي  الـــشـــهـــادات  نــظــام  إن  وقــــال 
الــمــعــتــمــد يــتــطــلــب مـــشـــاركـــة األطـــــراف 
عمل  ورشـــة  تنظيم  تــم  وقــد  الــمــعــنــيــة، 
والمصنعين  المصلحة  أصحاب  إلشراك 
قطر  في  والمقاولين  التصميم  وخبراء 
والــمــشــاركــة  الــنــظــام  هــذا  عــلــى  للتعرف 
شـــاركـــت  الـــشـــركـــة  أن  مـــوضـــحـــاً  فـــيـــه، 
مـــن قــبــل فـــي بــعــض مـــشـــاريـــع تــجــمــيــل 
التجريبية  النماذج  عمل  وتم  الدوحة، 
تقوم  كما  والــحــدائــق،  الــمــشــاة  لــمــمــرات 
المباني  تكييف  أنظمة  بتطوير  الشركة 
تم  حيث  دولية،  شركات  مع  المفتوحة 
للبيئة  صديق  تكييف  وتجربة  تركيب 
وشــركــة  هيئة «أشــغــال»  مــع  بــالــتــعــاون 

كوم». «أوكسي 

آل  ســــعــــود  الــــدكــــتــــور  الـــشـــيـــخ  وأكــــــد 
السيد  مع  اتفاقية  توقيع  تم  أنه  ثاني، 
«لــــي بـــــرادلـــــي»، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
نهج  لدعم  البريطانية،  كيرز  لشركة 
نــوعــه  مــن  األول  يــعــد  جــديــد  اســتــدامــة 
فـــي الــمــنــطــقــة، حــيــث ســتــعــمــل شــركــة 
والتكنولوجيا  للتصميم  جــريــن»  «بــي 
الــقــطــريــة، كــمــمــثــل لــشــركــة «كـــيـــرز» 
الــبــريــطــانــيــة فـــي قــطــر، وذلـــك لــدعــم 
أنــظــمــة الـــشـــهـــادات الــمــعــتــمــدة لــمــواد 
ً والــمــســتــوردة  الــبــنــاء الــمــصــنــعــة مــحــلــيــا
بــمــعــايــيــر مــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، بــهــدف 
رفــع جـــودة مــنــتــجــات الــســوق الــقــطــري 
لـــــمـــــواد الــــبــــنــــاء، مـــــا يـــتـــيـــح الـــفـــرصـــة 
لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الـــمـــحـــلـــيـــة الـــــقـــــدرة عــلــى 

. ً عالميا المنافسة 
كــــيــــرز  مــــــؤســــــســــــة  إن  وأضـــــــــــــــاف 
تقوم  مستقلة  هيئة  هي  البريطانية، 
وتأسست  االعــتــمــاد،  شــهــادات  بــإصــدار 
الــثــقــة  لـــتـــوفـــيـــر  وذلــــــك   ،١٩٨٣ عـــــام 
والعاملين  والمشترين  للمستخدمين 
على  وتعمل  البناء،  مواد  تصنيف  على 
رفـــع الــجــودة فــي قــطــاع الــبــنــاء وذلــك 
عـــن طـــريـــق إصـــــدار شـــهـــادات اعــتــمــاد 
أو  الــمــصــنــعــة  ومــنــتــجــاتــهــا  لــلــشــركــات 
الـــمـــســـتـــوردة، كـــمـــا تـــقـــدم الـــخـــدمـــات 
بـــاســـتـــخـــدام الـــمـــعـــايـــيـــر الــــدولــــيــــة فــي 
أن «بـــي  ــــى  إل  ً مـــنـــوهـــا ـــبـــنـــاء،  ال قـــطـــاع 
هي  والتكنولوجيا،  للتصميم  جرين» 
شــركــة قــطــريــة اســتــشــاريــة فــي مــجــال 
االســـتـــدامـــة والــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــعــلــقــة 
بــــــاإلنــــــشــــــاءات وتــــــــــزود الــــمــــؤســــســــات 
بـــــاألدوات والـــخـــبـــرات الــتــي تــحــتــاجــهــا 
واالجــتــمــاعــيــة  الــبــيــئــيــة  آثـــارهـــا  إلدارة 

واالقتصادية.

إطــالق برنامـج شهـادة مـواد البنـاء المستـدامة 
خالل ندوة عقدها مجلس قطر للمباني الخضراء .. «بي جرين»:

والــــمــــســــتــــوردة  مــــحــــلــــيــــاً  ـــة  ـــع ـــن ـــص ـــم ال الـــــبـــــنـــــاء  لــــــمــــــواد  ــــمــــي  ــــال ع اعـــــتـــــمـــــاد  ثــــــانــــــي:  آل  ســـــعـــــود  د. 

ــاء  ــن ــب ـــواد ال ـــم ـــوق الـــقـــطـــري ل ـــس ــجــات ال ــت ــن ـــرفـــع جـــــودة م ــة ل ــي ــان ــط ــري ـــادة ب ـــه ش

د. سعود بن خليفة آل ثاني

مشروع تجريبي مع هيئة أشغال



األربعاء ٢٤ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ١٥ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٤٨)

٣٣   

الدوحة - [:

كــشــفــت بـــيـــانـــات مــصــرف 

قطر المركزي الصادرة أمس 

أن إجمالي النقود االحتياطية 

فـــي الـــجـــهـــاز الــمــصــرفــي مع 

نـــهـــايـــة شـــهـــر يـــونـــيـــو قــــد بــلــغ 

بـ  مقارنة  ريــال  مليار   ١٠٢٫٨

مايو  فــي  ريـــال  مليار   ١٠٩٫٦

ريــال  مليار  و٨٣٫٧  الماضي، 

 ٦٧ ونــحــو   ،٢٠١٩ يــونــيــو  فـــي 

ملياراً في مايو ٢٠١٨. 

االحتياطية  النقود  وتتكّون 

مـــــن أربـــــعـــــة عـــنـــاصـــر هـــي: 

واالحتياطي  المصدر،  النقد 

اإللــزامــي، وفــائــض األرصــدة 

االحــتــيــاطــيــة، وفــئــة أخـــرى، 

فما هي هذه المكونات؟

الـــنـــقـــد الــــُمــــصــــدر فــــي أي 

وقت، هو إجمالي ما أصدره 

ـــمـــركـــزي  مــــصــــرف قـــطـــر ال

حتى ذلك الوقت من ُعمالت 

بالريال القطري،

االحــتــيــاطــي اإللـــزامـــي، هو 

إجمالي ما يجب على البنوك 

العاملة في دولة قطر إيداعه 

إلــزامــيــاً لـــدى مــصــرف قطر 

مما   ٪٤٫٥٠ بنسبة  المركزي 

لـــديـــهـــا مــــن ودائــــــــع الــعــمــالء 

وبدون عائد.

فـــــــــــائـــــــــــض األرصــــــــــــــــــــــدة 

ــة، وهـــو الــفــائــض  االحــتــيــاطــّي

غــيــر الــمــســتــغــل لـــدى الــبــنــوك 

وقــــــت،  أي  فــــــي  ـــيـــة  ـــمـــحـــل ال

لدى  اختيارياً  البنوك  وتودعه 

ـــمـــركـــزي  مــــصــــرف قـــطـــر ال

ـــيـــاط بــــهــــدف تــغــطــيــة  كـــاحـــت

عمليات التقاص بينها.

 االحتياطي اإللزامي 

وأشــــارت بــيــانــات مصرف 

قــــطــــر الـــــمـــــركـــــزي إلـــــــى أن 

االحــتــيــاطــي اإللــــزامــــي الـــذي 

الــنــقــود  مــــن   ٪٣٧٫٨ يــشــكــل 

في  استقر  وقــد  االحتياطية، 

شهر يونيو عند مستوى ٣٨٫٩ 

مــلــيــار ريـــــال، مــقــارنــة بــــ ٤٠ 

في مايو، و٣٦٫٣ مليار  ملياراً 

أن  بالذكر  الجدير  سنة.  قبل 

هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة 

حسب  تــنــخــفــض  أو  وتــــــزداد 

التغّير في الودائع لدى البنوك 

التجارّية.

 واســتــقــّر فــائــض األرصـــدة 

االحـــتـــيـــاطـــّيـــة لــــدى الــبــنــوك، 

بإيداعه  الــبــنــوك  تــقــوم  والــتــي 

لدى مصرف قطر المركزي، 

عند ١٦٫٧ مليار ريال مقارنة 

مــايــو  فــــي  مـــلـــيـــار   ١٧٫١٢ بـــــ 

ريــال  مليار  و٤٫٧٣  الماضي، 

قبل سنة في يونيو ٢٠١٩. 

المصدر  النقد  وانــخــفــض   

في يونيو بنحو ٣٫٢ مليار إلى 

ريـــال،  مــلــيــار   ٢٢٫٤ مــســتــوى 

مقارنة بـ ٢٥٫٦ مليار في مايو 

و١٧٫٦ مليار ريال قبل سنة.

 وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــالــفــئــة 

ودائــع  تمثل  والــتــي  األخــــرى، 

الــبــنــوك لـــدى مــصــرف قطر 

المركزي من خالل آلّية سوق 

المصرف  بين  القطري  النقد 

المحلّية،  والبنوك  المركزي 

بنحو  رصيدها  انخفض  فقد 

مليار   ٢٤٫٨١ إلــى  مليار   ٢٫٠٧

مليار   ٢٦٫٨٨ بـ  مقارنة  ريــال 

و٢٥٫١  الـــمـــاضـــي،  مـــايـــو  فـــي 

مليار ريال قبل سنة. 

الموجودات المقابلة 

يقابل  أخـــرى،  جهة  ومــن 

الــنــقــود االحــتــيــاطــيــة الــمــشــار 

ـــهـــا  ـــســـاوي إلــــيــــهــــا أعــــــــــاله، وي

ـــــعـــــرف بــــالــــمــــوجــــودات  مـــــا يُ

الــــمــــقــــابــــلــــة، وتـــــتـــــكـــــّون مــن 

األجنبية،  الموجودات  صافي 

وصــــــــافــــــــي الـــــــمـــــــوجـــــــودات 

المحلّية.

مصرف  بيانات  وأشــارت   

قطر المركزي إلى أن صافي 

الـــمـــوجـــودات األجــنــبــيــة كــان 

الحصار  ســنــة  فــي  منخفضاً 

 ،٢٠١٧ يونيو  بين  مــا  األولــى 

دون   ٢٠١٨ أغسطس  وحتى 

ريـــال،  مــلــيــار   ٩٣٫٥ مــســتــوى 

ثــــم طـــــــرأت عـــلـــيـــه زيـــــــادات 

مـــطـــردة بــعــد ذلــــك ووصـــل 

مــلــيــار   ١٤٦٫٨ مــســتــوى  إلــــى 

يونيو.  شهر  نهاية  مــع  ريـــال 

في  الكبير  االرتــفــاع  ويــشــيــر 

األجنبية  الموجودات  صافي 

إلى  الماضيين  العامين  فــي 

تـــحـــّســـن كـــبـــيـــر فــــي ســيــولــة 

الـــجـــهـــاز الـــمـــصـــرفـــي، رغـــم 

الــــضــــغــــوط الــــتــــي مـــارســـتـــهـــا 

بعض دول الحصار على تلك 

االحتياطيات.

أمــــا صـــافـــي الـــمـــوجـــودات 

يكون  ما  غالباً  فهو  المحلّية، 

بالسالب، وقد كان في نهاية 

عام ٢٠١٦ عند مستوى سالب 

وتــحــّول  ــــال،  ري مــلــيــار   ٨٥٫٦

ريــال  مليار   ٩٫٨ موجب  إلــى 

مع نهاية عام ٢٠١٧، ثم عاد 

ريال  مليار   ٢٦٫٧ سالب  إلــى 

سالب  وإلى   ،٢٠١٨ نهاية  مع 

نهاية  مــع  ريـــال  مــلــيــار   ٦٩٫٦

سالب  إلــى  وانخفض   ،٢٠١٩

نهاية  مــع  ريـــال  مــلــيــار   ٤٤٫١

الماضي. يونيو  شهر 

إجمالي  فإن  وبالمحصلة، 

األجنبية  الموجودات  صافي 

مــــــع صـــــافـــــي الـــــمـــــوجـــــودات 

الـــمـــحـــلـــّيـــة قــــد اســـتـــقـــّر عــنــد 

ريــال  مــلــيــار   ١٠٢٫٧ مــســتــوى 

 ،٢٠٢٠ يونيو  شهر  نهاية  مع 

وهـــــــو مــــــا يــــــعــــــادل الــــنــــقــــود 

ــعــرف  يُ مـــا  أو  االحــتــيــاطــيــة، 

أو  (م.)،  الــنــقــديــة  بــالــقــاعــدة 

القيمة. عالية  النقود 

 موجودات المركزي 

ومــن جهة ثــالــثــة، أشــارت 

بــــــيــــــانــــــات مــــــصــــــرف قـــطـــر 

إجــمــالــي  أن  إلــــى  الـــمـــركـــزي 

عند  استقّرت  قــد  مــوجــوداتــه 

ريــال  مــلــيــار   ٢٥٩٫١ مــســتــوى 

مقابل ٢٦٥٫٢ مليار في مايو، 

وقد كان من بين الموجودات 

لدى  أرصـــدة  ريــال  مليار   ٣٢

 ١٫٣ بــزيــادة  األجنبية  البنوك 

مايو،  نهاية  عــن  ريــال  مليار 

ريال  مليار   ١٠٤٫٤ جانب  إلى 

ســــنــــدات وأذونــــــــــات خــزيــنــة 

ريــال  مــلــيــار  و٧٧٫٧  أجــنــبــيــة، 

فـــــي صــــــــورة أرصــــــــــدة لــــدى 

 ٢ بانخفاض  المحلّية  البنوك 

مليار  و٩٫٤١  مايو،  عن  مليار 

و٣٣٫٣  الــــذهــــب،  مــــن  ريــــــال 

مليار ريال موجودات أخرى، 

إضـــــافـــــة إلـــــــى حــــصــــة قــطــر 

لــدى صــنــدوق النقد الــدولــي، 

وصندوق النقد العربي. 

بيانات  أن  بــالــذكــر  جــديــر 

ـــمـــركـــزي  مــــصــــرف قـــطـــر ال

كـــانـــت قـــد أشــــــارت األســـبـــوع 

تنامي  استمرار  إلــى  الماضي 

الكلية  الدولية  االحتياطيات 

ووصــولــهــا  األجــنــبــيــة  بالعملة 

مستوى  إلــى  يونيو  نهاية  مــع 

٢٠٣٫٣ مليار ريال. 

ـــانـــات فــقــد  ـــي ـــب ـــل ووفــــــًقــــــا ل

ـــــفـــــعـــــت االحــــتــــيــــاطــــيــــات  ارت

قطر  مصرف  لدى  الرسمية 

المركزي مع نهاية شهر يونيو 

مــلــيــار   ١٤٧٫٧ مــســتــوى  إلــــى 

دوالر)،  مليار   ٤٠٫٧) أو  ريال 

االحتياطيات  إجمالي  وارتفع 

الدولّية، بما في ذلك السيولة 

لتصل  قليًال  األجنبية  بالعملة 

ريال  مليار   ٢٠٣٫٢٧ نحو  إلــى 

(٥٥٫٨ مليار دوالر)، ما يعنى 

مليار   ٨٫٧ بنحو  ارتفعت  أنها 

عما   ٪٤٫٥ نسبته  مــا  أو  ريــال 

كانت عليه قبل سنة في يونيو 

بنسبة  زادت  أنها  كما   ،٢٠١٩

قبل  عليه  كــانــت  عما   ٪٢٣٫٥

سنتين في يونيو ٢٠١٨. 

ــيــاطــيــات  وارتـــفـــعـــت االحــت

يونيو  شــهــر  خـــالل  الــرســمــّيــة 

 ١٤٧٫٧ مــســتــوى  إلــــى   ٢٠٢٠

مــلــيــار ريــــال، وأن ذلـــك كــان 

مــحــّصــلــة الرتـــفـــاع األرصــــدة 

لـــدى الــبــنــوك األجــنــبــيــة بنحو 

 ٣٢ إلـــــى  ريــــــال  مـــلـــيـــون   ٢٩٠

مليار ريال، وارتفاع مخزون 

مليون   ٨٦٠ بــقــيــمــة  الـــذهـــب 

ريــال،  مليار   ٩٫٤١ إلــى  ريـــال 

السحب  حقوق  ودائع  وارتفاع 

الــخــاصــة وحــصــة دولـــة قطر 

إلى  قليًال  النقد  صندوق  لدى 

ريـــال،  مــلــيــار   ١٫٨٩ مــســتــوى 

مــقــابــل انـــخـــفـــاض الــســنــدات 

ــــــــــــات الـــخـــزيـــنـــة لـــدى  وأذون

مصرف قطر المركزي بنحو 

إلــى  لتصل  ريــــال،  مــلــيــار   ١٫٩

مستوى ١٠٤٫٤ مليار ريال. 

وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أنــه 

ـــة مــع  بـــالـــمـــقـــارنـــات الـــســـنـــوّي

فــقــد  ٢٠١٩؛  يــــونــــيــــو  شــــهــــر 

الدولية  االحتياطيات  شهدت 

المصرف  لدى  مًعا  والسيولة 

زيادة بنحو ٨٫٧ مليار ريال.

ـــــوزعـــــت تـــلـــك الـــــزيـــــادة  وت

مكونات  بعض  على  السنوية 

االحــتــيــاطــيــات الــدولــّيــة لــدى 

الــــمــــصــــرف، فـــقـــد ارتـــفـــعـــت 

مـــحـــفـــظـــة الـــــمـــــصـــــرف مــن 

الخزينة  وأذونـــــات  الــســنــدات 

األجنبية بنحو ٢٨ مليار ريال 

أو ما نسبته ٣٦٫٦٪ إلى ١٠٤٫٤ 

انخفضت  بينما  ريـــال.  مليار 

أرصـــــــــــدة الـــــمـــــصـــــرف لــــدى 

 ٢١٫٢ بنحو  األجنبية  الــبــنــوك 

 ٣٢ إلى   ٪٣٩٫٨ أو  ريال  مليار 

مليار ريال.

ـــات إلـــى  ـــان ـــي ـــب وأشـــــــــارت ال

ارتـــفـــاع مــقــتــنــيــات الــمــصــرف 

 ٢٫٩ بــــنــــحــــو  الـــــــذهـــــــب  مـــــــن 

نــســبــتــه  مــــا  أو  ــــــال  ري مـــلـــيـــار 

ريـــال  مــلــيــار   ٩٫٤١ إلـــى   ٪٤٥

واســــتــــقــــّرت ودائــــــــع حـــقـــوق 

الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة، وحــصــة 

النقد  صــنــدوق  لـــدى  الـــدولـــة 

طفيف  ــانــخــفــاض  ب الــــدولــــي 

ــيــار  مــل  ١٫٨٩ مـــســـتـــوى  إلــــــى 

الموجودات  وانخفضت  ريال 

الــســائــلــة األخــــــرى - بــخــالف 

(أي   - الرسمية  االحتياطيات 

األجنبية)  بالعمالت  الــودائــع 

 ١٫١ بــنــحــو   ٢٠١٩ يــونــيــو  عـــن 

مليار   ٥٥٫٦ إلــى  ريـــال  مليار 

ريال.

المتاحة  المقارنات  وتشير 

قـــطـــر  مــــــصــــــرف  أن  إلــــــــــى 

باحتياطيات  يتمتع  المركزي 

دولّية وسيولة كبيرة بالعملة 

األجــنــبــّيــة جــعــلــتــه فـــي وضــع 

من  يمّكنه  بــمــا  جــــداً،  مــريــح 

الـــُمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى اســـتـــقـــرار 

ــــة مــهــمــا  ــــقــــطــــرّي الـــعـــمـــلـــة ال

تعّرضت لضغوطات ُمفتعلة.

استقرار االحتياطي النقدي عند ١٠٢٫٨ مليار ريال
خالل شهر يونيو.. مصرف قطر المركزي: 

ـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــزام ـــــــــــــي اإلل ـــــــــــــاط ـــــــــــــي ـــــــــــــــــــار ريــــــــــــــــــــــــــــال االحـــــــــــــت ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــل ٣٨٫٩م

ــــــة ــــــّي ــــــاط ــــــي ــــــت ــــــــــــــــال فــــــــائــــــــض األرصـــــــــــــــــــــــدة االح ـــــــــــار ري ـــــــــــي ـــــــــــل ١٦٫٧م

ــــــــصــــــــدر ــــــــم ـــــــــــــــــــــــال الــــــــــنــــــــــقــــــــــد ال ٢٢٫٤مــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــار ري

ـــــال ري مــــلــــيــــار   ١٤٦٫٨ ـــــــى  إل ــــة  ــــّي ــــب ــــن األج ــــــمــــــوجــــــودات  ال صـــــافـــــي  ــــــاع  ــــــف ارت
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الدوحة -[ :

أبـــــرمـــــت شــــركــــة مــــيــــزة، 

ـــرائـــدة فـــي مــجــال  الــشــركــة ال

المعلومات  تكنولوجيا  حلول 

اتفاقية  قــطــر،  فــي  الـــُمـــدارة 

شــــراكــــة مــــع شـــركـــة دروبـــــي 

لــلــصــحــة «دروبـــــــي هــيــلــث»، 

الــمــتــخــصــصــة فــــي تــصــمــيــم 

الــحــلــول الــعــالجــيــة الــرقــمــيــة 

لــــلــــوقــــايــــة مــــــن األمــــــــــراض 

المزمنة.

وبــمــوجــب هـــذه الــشــراكــة، 

ســــوف تــصــبــح شـــركـــة مــيــزة 

ــــجــــي  ــــي ــــرات الــــــــمــــــــزود االســــت

لــــــخــــــدمــــــات تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 

دروبـــي،  لشركة  المعلومات 

جميع  تنفيذ  ســتــتــولــى  حــيــث 

التحتية  البنية  تطوير  أعمال 

بما  الــمــعــلــومــات  لتكنولوجيا 

استضافة  خــدمــات  ذلــك  فــي 

الخاصة  اإللكترونية  الــبــوابــة 

بشركة دروبي وكذلك تطبيق 

ضمن  وذلــك  الــجــوال  الهاتف 

بـــرنـــامـــجـــهـــا لـــتـــوســـيـــع نــطــاق 

الرعاية الصحية الرقمية.

تسهم  أن  الــمــتــوقــع  ومــــن 

والمميزات  التحديثات  هــذه 

الـــجـــديـــدة بــشــكــل كــبــيــر فــي 

تسهيل تبادل المعلومات بين 

الرعاية  ومــقــدمــي  الــمــرضــى 

معايير  أعــلــى  وفـــق  الصحية 

فضالً  والخصوصية،  األمـــان 

عــن إســهــامــاتــهــا الــفــّعــالــة في 

لقطاع  الرقمي  التحّول  دعــم 

الرعاية الصحية في قطر.

وســـــــــــوف تــــــقــــــوم شــــركــــة 

ــــــزة مـــــــن خــــــــــالل هـــــذه  مــــــي

بتسخير  الحصرية،  الشراكة 

الرقمية  وخــبــراتــهــا  قــدراتــهــا 

في  الضخمة  والتكنولوجية 

خدمات  أحدث  توفير  مجال 

مــراكــز الــبــيــانــات والــشــبــكــات 

ــــــخــــــاصــــــة والــــمــــخــــتــــلــــطــــة  ال

لتنفيذ  الــــالزمــــة  والـــمـــرافـــق 

أعــمــال الــمــراقــبــة عــلــى مــدار 

الــســاعــة طـــوال أيـــام األســبــوع، 

ـــول  مــــــن أجــــــــل تــــقــــديــــم حـــل

اســـتـــضـــافـــة شـــامـــلـــة لــشــركــة 

ــلــصــحــة «دروبـــــــي  دروبــــــــي ل

أعمال  ذلك  في  بما  هيلث»، 

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وخـــدمـــات 

الضرورية  التكميلية  الــدعــم 

لــــتــــعــــزيــــز األمـــــــــن الـــرقـــمـــي 

والسالمة السيبرانية المتعلقة 

بإدارة أعمال الرعاية الصحية 

الرقمية وبيانات المرضى.

ومن خالل برامج الرعاية 

يمكن  الــمــتــطــورة،  الــرقــمــيــة 

لـــألشـــخـــاص الــــذيــــن يــعــانــون 

مثل  المزمنة  األمـــراض  مــن 

مرض السكري، الوصول إلى 

رعاية طبية عالية الجودة في 

أعلى  تعكس  المناسب  الوقت 

معدالت الدقة والخصوصية، 

ما يخفف الضغط على أنظمة 

الرعاية الصحية في الدولة.

وأشــــــار  الــمــهــنــدس أحــمــد 

المسلماني، الرئيس التنفيذي 

بـــاإلنـــابـــة لــشــركــة مـــيـــزة إلــى 

أهــمــيــة الـــتـــعـــاون مـــع شــركــة 

ــلــصــحــة «دروبـــــــي  دروبــــــــي ل

استراتيجي  كــمــزود  هيلث» 

لــــــخــــــدمــــــات تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 

المعلومات.

أضــــــــاف: يـــعـــمـــل بـــرنـــامـــج 

الرعاية الصحية الرقمية على 

إرساء مفهوم جديد للحصول 

حيث  الصحية،  الرعاية  على 

التقليدي  األسلوب  من  ينقلنا 

إلــــى أســـلـــوب مــبــتــكــر يــواكــب 

يعيشها  التي  الرقمية  الــثــورة 

الطريق  ويمهد  حالياً  العالم 

نــحــو إتـــمـــام عــمــلــيــة الــتــحــّول 

ـــقـــطـــاع الـــرعـــايـــة  الــــرقــــمــــي ل

الصحية في قطر.

وتـــــــــــابـــــــــــع خــــــــــــــالل هـــــــذه 

كثب  عــن  سنعمل  الــشــراكــة، 

للصحة  دروبــــــي  شـــركـــة  مـــع 

«دروبـــــــــي هـــيـــلـــث» لــتــوفــيــر 

حـــلـــول اســتــضــافــة مــتــكــامــلــة 

األمــان  معايير  أعــلــى  تضمن 

يخص  مــا  فــي  والخصوصية 

بـــيـــانـــات الـــمـــرضـــى، وكــذلــك 

تقديم خدمات رقمية تواكب 

أحــــــدث الــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة 

الــمــتــطــورة فــي هـــذا الــمــجــال 

لتوسيع  واعـــدة  آفــاقــاً  وتفتح 

نطاق هذه التجربة. 

ومن جانبها، قالت السيدة 

رشا زرزور، المدير التنفيذي 

بـــــاإلنـــــابـــــة لــــشــــركــــة دروبـــــــي 

أن  هــيــلــث  «دروبـــــي  للصحة 

المتطور   الــرقــمــي  الــبــرنــامــج 

تــأســس وفــــق رؤيــــة عــصــريــة 

مـــبـــتـــكـــرة تـــعـــكـــس الــفــعــالــيــة 

والكفاءة وتهدف إلى تحسين 

التي  الصحية  الرعاية  أنظمة 

نقدمها ألفراد المجتمع.

المصابين  بإمكان  أضافت 

الحصول  المزمنة  باألمراض 

بعد  عن  الطبية  الرعاية  على 

وفـــــق أعـــلـــى مــعــايــيــر الـــدقـــة 

والــــــجــــــودة، وعـــلـــى الــجــانــب 

اآلخـــــــــر، يـــســـتـــطـــيـــع مــقــدمــو 

االســتــفــادة  الصحية  الــرعــايــة 

مـــن مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 

المتطورة  الرقمية  األدوات 

الــــتــــي تـــســـّهـــل تــنــفــيــذ مــهــام 

عملهم بدقة أكبر وفي فترة 

أن  إلــى  ونوهت  أقــل.   زمنية 

الــتــكــلــفــة الــمــنــاســبــة  لــبــرامــج 

الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة الــرقــمــيــة 

الجميع.  متناول  فــي  تجعلها 

ومع ذلك، فإن العامل األهم 

في نجاح برنامجنا هو توفير 

أقصى حماية ممكنة لبيانات 

الـــــمـــــرضـــــى، وهــــــــذا ركــــيــــزة 

أســاســيــة فــي مــنــظــومــة عمل 

قطاع الرعاية الصحية. 

هـــذه  إســــنــــاد  إن   وقــــالــــت 

الــمــهــمــة إلـــــى شـــركـــة مــيــزة 

ـــامـــج الـــرقـــمـــي  ـــبـــرن يـــجـــعـــل ال

لــلــرعــايــة الــصــحــيــة فـــي أيـــٍد 

ـــقـــوم عــلــى إدارتـــــه  أمــيــنــة وي

نـــخـــبـــة مـــــن الــمــتــخــصــصــيــن 

األكـــــــفـــــــاء. وتــــســــعــــى شـــركـــة 

مـــيـــزة مــــن خـــــالل أعــمــالــهــا 

الــــرائــــدة إلــــى تــعــزيــز مــكــانــة 

إقليمي  كــمــركــز  قــطــر  دولـــة 

التطور  في  رئيسي  ومساهم 

التكنولوجي بالمنطقة. وتأتي 

هـــذه االتــفــاقــيــة ضــمــن إطــار 

جهود شركة ميزة المستمرة 

خطة  تنفيذ  فــي  للمساهمة 

التحّول الرقمي في قطر نحو 

اقتصاد المعرفة، بما يتماشى 

مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.

وتـــــــجـــــــدر اإلشـــــــــــــــارة إلـــــى 

تــمــتــلــك  مــــيــــزة  شــــركــــة  أن 

ِســـِجـــًال حـــافـــًال بـــاإلنـــجـــازات، 

التحتية  الــبــنــيــة  دعــمــت  فــقــد 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فــــي الـــعـــديـــد 

مـــن الــمــشــاريــع الــــرائــــدة في 

في  خبراتها  وسخرت  قطر، 

المدن  منها؛  عديدة  مجاالت 

الـــذكـــيـــة، وإنـــتـــرنـــت األشـــيـــاء 

(IoT)، باإلضافة إلى خدمات 

كما  الــســحــابــيــة.  التكنولوجيا 

تمتلك  بأنها  الشركة  تفتخر 

األمنية  للعمليات  مركز  أول 

الـــمـــوجـــهـــة لــــســــوق األعــــمــــال 

قطر  فــي   (SOC) الــتــجــاريــة 

إلـــــى جـــانـــب مـــركـــز الـــقـــيـــادة 

 (C٣) الـــمـــركـــزي  والــتــحــكــم 

متابعة  مــهــمــة  يــتــولــى  الــــذي 

ومــــراقــــبــــة الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 

التي  والخدمات  التكنولوجية 

تقدمها الشركة لعمالئها.

شـــركـــة  أن  إلـــــــى  ــــــشــــــار  ويُ

ــلــصــحــة «دروبـــــــي  دروبــــــــي ل

هـــيـــلـــث» هــــي شـــركـــة رائـــــدة 

العالجية  الحلول  تصميم  في 

الشرق  منطقة  فــي  الرقمية 

األوســـــــط وذلــــــك مــــن خـــالل 

دراســـــــات  و  بــــحــــوث  إجــــــــراء 

المصابين  لمساعدة  سريرية 

إدارة  على  مزمنة  بــأمــراض 

فعالية،  أكثر  بشكل  مرضهم 

التقنيات  أحـــدث  مستخدمة 

الرائدة التي تعتمد على الذكاء 

البيانات  وتحليل  االصطناعي 

لتطوير  السلوك  تغيير  وعلم 

خـــطـــط الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 

الشخصية.

دعم التحّول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية
«ميزة» تعزز التعاون مع  «دروبي هيلث»

ـــــة  ـــــي ـــــم ـــــال ـــــع ــــــر ال ــــــي ــــــاي ــــــع ــــــم ــــــــــدث ال ــــــــــأح ــــــــــات ب ــــــــــدم ـــــــر خ ـــــــي ـــــــوف الــــــمــــــســــــلــــــمــــــانــــــي: ت

ـــــة ـــــي ـــــب ـــــط ــــــــة ال ــــــــاي ــــــــرع ــــــــل ــــــــــد ل ــــــــوم جــــــــــدي ــــــــه ــــــــف إرســـــــــــــــــــــــاء م

لمتابعة مباريات دوري النجوم

الدوحة -[: 

أكـــــــــدت فـــــــودافـــــــون قــطــر 
تـــعـــزيـــز قـــدراتـــهـــا وخــبــرتــهــا 
ــــة الـــــذكـــــيـــــة لــمــنــح  ــــرقــــمــــي ال
جديدة  تــجــارب  المتفرجين 
فعاليات  لمتابعة  وُمــحــّســنــة 
 ٢٠١٩-٢٠٢٠ نـــجـــوم  دوري 
 ٢٤ يــوم  لالنطالق  يعود  الــذي 
أن  إلى  مشيرة  الجاري  يوليو 
البث التلفزيوني عالي الجودة 
، أفضل دليل على قدرة شبكة 
الــجــيــل الــخــامــس عــلــى تقديم 

اتصاالت عالية السرعة. 
انــتــشــار  أن  ــــى  إل وأشـــــــارت 
وسرعات   ، البرودباند  شبكة 
وأجهزة  المحسنة،  اإلنترنت 
اســــتــــقــــبــــال الــــفــــيــــديــــو عــبــر 
اإلنــــتــــرنــــت، عــــــززت اإلقـــبـــال 
الــمــتــزايــد عــلــى الــبــث الــحــّي ، 
العلوية  الــوســائــط  وخـــدمـــات 
المحتوى  تــقــدم  الــتــي   OTT

عبر االتصال باإلنترنت.
منصات  أن  إلـــى  مــشــيــرة   

الوصول  تتيح  الرقمي،  البث 
إلــــــى مـــحـــتـــوى أكــــثــــر تــســلــيــة 
وتــفــاعــلــيــة مــثــل إحــصــائــيــات 
الفورية،  واإلعـــادة  الالعبين، 
وعـــــرض لــقــطــات مـــن زوايــــا 
الحية  والتعليقات  مختلفة، 

من مشجعين آخرين
 وقــــالــــت فـــــودافـــــون قــطــر 
الــخــامــس  الـــجـــيـــل  تــقــنــيــة  إن 
والـــبـــث الــمــبــاشــر لــلــفــعــالــيــات 
ناجحة  تركيبة  تُعد  الرياضية 
أنها  المجال.مؤكدة  هــذا  فــي 
على  التكنولوجيا  بــقــدرة  تثق 
للمحتوى  جــديــدة  أبــعــاد  فتح 
الــــريــــاضــــي الـــتـــفـــاعـــلـــي أثـــنـــاء 
كما  الــمــنــزل،  مــن  مشاهدتنا 
يمكنها تفعيل التحّول الرقمي 
ـــا نـــشـــاهـــده داخـــل  ـــدأن الـــــذي ب

المالعب في قطر.
ولفتت إلى أنها توفر شبكة 
الضوئية  واأللــيــاف  جيجانت 
وتــقــنــيــة الــجــيــل الـــخـــامـــس،و 
الــخــدمــات الــثــابــتــة الــمــمــتــازة 
على  وتعمل  جيجاهوم،  مــن 

تعتمد  التي  الخدمات  تشغيل 
اإلنترنت،  على  مكثف  بشكل 
مـــثـــل الــــبــــث، والـــفـــيـــديـــو عــنــد 
الــطــلــب، وخــدمــات الــوســائــط 
يــمــنــح  مـــــا   ،OTT ـــويـــة  ـــعـــل ال
عمالءها مجموعة واسعة من 

المحتوى عند الطلب.

شبكات  أن  إلـــى  وأشـــــارت 
الـــجـــيـــل الــــخــــامــــس بــوســعــهــا 
كبيرة  فيديو  ملفات  إرســـال 
الــحــجــم بــشــكــل مــــوثــــوق، بال 
ودون  اكتشافه،  يمكن  تأخير 
تــدهــور جــــودة الــفــيــديــو الــذي 
يــتــم إرســالــه بــســرعــات عالية 

جـــــــًدا. الفـــتـــة إلـــــى أن شــبــكــة 
الــجــيــل الــخــامــس تــوفــر سعة 
اإلنـــتـــرنـــت الــمــنــاســبــة لــعــشــاق 
الـــريـــاضـــة لــالســتــمــتــاع بــدّقــة 
ـــقـــاوة الــــصــــورة، الـــتـــي تعد  ون
مــهــمــة فـــي جــعــل الــمــبــاريــات 
مشاهدتها  عند  واقعية  أكثر 

من المنزل.
ونـــوهـــت بــــأن الـــعـــديـــد من 
الرائدة  الرياضية  التطبيقات 
تقنية  إمــكــانــات  مــن  تستفيد 
الواقع  لدمج  الخامس  الجيل 
الــمــعــزز والــواقــع االفــتــراضــي، 
وإتـــــــاحـــــــة الـــــفـــــرصـــــة أمــــــام 

الــمــشــجــعــيــن لــالنــضــمــام إلــى 
الفعاليات على الميدان. 

وســـيـــتـــيـــح ارتــــــــــداء خـــــوذة 
ــــــراضــــــي لـــك  ـــــــواقـــــــع االفــــــت ال
غــامــرة،  بتجارب  االستمتاع 
ونــــابــــضــــة بــــالــــحــــيــــاة، وأنـــــت 
محتوى  األريكة:  على  جالس 
الــــواقــــع االفـــتـــراضـــي بـــزاويـــة 
االنتقال  لك  يتيح  درجة   ٣٦٠
مـــن طــريــقــة عـــرض حـــارس 
الــمــرمــى إلــــى الـــالعـــب الـــذي 
ســيــنــفــذ ضـــربـــة الــــجــــزاء، أو 
مـــــشـــــاهـــــدة مـــجـــســـم ثـــالثـــي 
األبـــعـــاد لــلــمــذيــع أثــنــاء إجـــراء 

مقابالت حّية.
ــــات،  ومــــــع هــــــذه اإلمــــكــــان
الخامس  الجيل  تقنية  تتمتع 
التشويق  دمــج  على  بــالــقــدرة 
الــحــّي لــلــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة 
فـــــــي تـــــجـــــربـــــة الــــمــــشــــاهــــدة 
ـــــزل، مــــــا يــــــؤدي  ـــــمـــــن مــــــن ال
إلــــى اســـتـــمـــرار نــمــو خــدمــات 
الــــبــــث الـــمـــبـــاشـــر وخــــدمــــات 
 .OTT الـــعـــلـــويـــة  الــــوســــائــــط 

وســيــحــصــل أصـــحـــاب حــقــوق 
على  الرياضية  المباريات  بث 
من  عائداتهم  زيـــادة  فرصة 
خالل تقديم تجارب متميزة 

لم تكن ممكنة في السابق. 
ومــنــذ أن بـــدأت فــودافــون 
قــــــطــــــر فــــــــي نــــــشــــــر شـــبـــكـــة 
بتقنية  الــمــدعــومــة  جيجانت 
الــــجــــيــــل الـــــخـــــامـــــس، شـــاهـــد 
القدم  كــرة  مــبــاريــات  متابعو 
فــــــي قــــطــــر الـــــــــــدور الـــمـــهـــم 
في  الــخــامــس  الــجــيــل  لتقنية 
المباشر  النقل  عملية  تغيير 
لـــلـــفـــعـــالـــيـــات. فـــقـــد مــنــحــت 
 ،٢٠١٩ عـــام  فـــي  فــــودافــــون، 
الــقــدم  كــــرة  مــشــجــعــي  آالف 
تــــجــــارب مــخــصــصــة لــلــواقــع 
المعزز  والـــواقـــع  االفــتــراضــي 
فــي «مــنــطــقــة الــمــشــجــعــيــن « 
المتطّورة  التكنولوجيا  ذات 
الخليج.  كأس  فعاليات  خالل 
كما منحتهم أول بث مباشر 
وبث  الخامس  الجيل  بتقنية 
تلفزيوني بزاوية ٣٦٠ درجة.

فودافون قطر تعزز خدمات الجيل الخامس

أكدت التعافي االقتصادي وزيادة اإلنتاج

لــنــدن ـ رويـــتـــرز : قـــال وزيــــر اإلعـــالم 
إن  أمـــــس:  دودن  أولـــيـــفـــر  الــبــريــطــانــي 
جونسون  بوريس  الـــوزراء  رئيس  حكومة 
ستحظر مشاركة هواوي في شبكة الجيل 
إصدار  خالل  من  بريطانيا  في  الخامس 
ـــصـــاالت بسحب  تــعــلــيــمــات لــشــركــات االت
ـــــن يكون  مــعــداتــهــا بــحــلــول عـــام ٢٠٢٧.ول
بمقدور الشركات المشغلة شراء مكونات 
من  اعتبارا  هـــواوي  مــن  الخامس  الجيل 

أي  مــن  بالتخلص  وأُبــلــغــت  الــعــام،  نهاية 
مـــعـــدات مـــن إنـــتـــاج شـــركـــة االتـــصـــاالت 
الــصــيــنــيــة الــعــمــالقــة فـــي شــبــكــة الــجــيــل 
دودن  وقال   .٢٠٢٧ عام  بحلول  الخامس 
لــمــجــلــس الـــعـــمـــوم بــعــد اجـــتـــمـــاع لمجس 
األمن القومي البريطاني ترأسه جونسون 
«مــركــز األمـــن الــقــومــي الــســيــبــرانــي أبلغ 
الوزراء اآلن بأنه عدل بشكل كبير تقييمه 
األمني لمشاركة هواوي في شبكة الجيل 
ومــن  الــمــتــحــدة».  المملكة  فــي  الخامس 

جهة ثانية، بدأ االقتصاد البريطاني أول 
من  الطويل  التعافي  طريق  فــي  خطوة 
النشاط  بدأ  إذ  مايو  في  كوفيد-١٩  أزمة 
العزل  إجراءات  تخفيف  بدء  بعد  ينتعش 
ـــعـــام لــكــن مـــعـــدل الــتــعــافــي أقــــل مــن  ال
مكتب  االقــتــصــاد.وقــال  خــبــراء  توقعات 
المحلي  الناتج  إن  الوطنية:  اإلحصاءات 
مــايــو  فـــي  ــالــمــئــة  ب  ١٫٨ زاد  اإلجـــمـــالـــي 
في  الــتــوقــعــات  جميع  عــن  يــقــل  مــا  وهـــو 
اقتصاد  خــبــراء  آلراء  رويــتــرز  اســتــطــالع 

وذلـــــك بــعــدمــا ســجــل تـــراجـــًعـــا قــيــاســًيــا 
وفــي   . أبــريــل  فــي  بــالــمــئــة   ٢٠٫٣ نــســبــتــه 
االقتصاد  انكمش  مايو  حتى  شهور  ثالثة 
على  بالمئة   ٢٤ تراجع  كما  بالمئة   ١٩٫١
الضعيف  االنتعاش  ســنــوي.وجــاء  أســاس 
فقط  بــالــمــئــة   ٠٫٩ نــســبــتــه  نــمــو  بــقــيــادة 
الكبير  البريطاني  الخدمات  قطاع  في 
فــيــمــا شــهــدت الـــخـــدمـــات الــمــتــخــصــصــة 
ـــبـــرمـــجـــة  والـــــعـــــقـــــارات الــــتــــجــــاريــــة وال

ضعًفا. اإللكترونية 

بريطانيا تحظر مشاركة  هواوي بشبكة الجيل الخامس
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باقي القطاعاتالعقاراتالخدماتالبنوكالقطـــاع

٢٦٫٢٪٢١٫٩٪٢٠٫٧٪٣١٫٢٪النسبة

%السعرالشركة
١٫٨٠٩٫٩٨الطبية
٠٫٨٨٩٫٩١قامكو

١٫٣٠٧٫٩٢فودافون
٠٫٧٠٧٫٧٧قطر وعمان

٣٫٣٠٧٫١٤السينما

%السعرالشركة
١٫٦٩٤٫٠٨بلدنا

٢٫٠٦٢٫٧٣المستثمرين القطريين
٦٫٩٠١٫٦٧ودام
٢٫٧٦١٫٣٢ناقالت

١٫٥٨١٫١٢البنك الخليجي

القيمةالسعرالشركة

٠٫٨٨٧٩٧٩٧٦١٩قامكو

٠٫٤٥٣٥٣٦٠١٧٩السالم

١٫٦٩٣٣٠٥٠٧١٣بلدنا

١٫٣٠٢٦٠٢٤٦٣٨فودافون

٠٫٧٠١٨٥٩٠٦٤٤ قطر وعمان

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

٩٫٣١٩٫٤٩٫٢٩٧٫٨٢١٫٦٠٠٫٢٣١٢٫٥١٢٣٧٧٫٥٧١٤٠٧٦١١٫٣٤٩٫٩٤١٫٣٨

القطاعات األكثر تداوالً بالبورصةالقطاعات األكثر تداوالً بالبورصة

األسهم األكثر نشاطاً بالبورصةاألسهم األكثر نشاطاً بالبورصة األكثر 
ارتفاعاً

االكثر 
انخفاضاً

ألكثرألكثر 
رتفاعاً
رر
رتفاعاً

االكثراالكثر
انخفاض
رر
انخفاض

المؤشر يربح ٢١ نقطة

الدوحة - [: 

ســّجــل الــمــؤشــر الـــعـــام لــبــورصــة قــطــر أمــس 
ارتفاعاً نسبته ٠٫٢٣٪ بما يُعادل ٢١ نقطة وأغلق 
مؤشر  ارتفع  كما  نقطة،   ٩٣١٩٫٤ مستوى  عند 
لمستوى  ليصل   ٪١٫٢ بنسبة  اإلســالمــي  الــريــان 
لجميع  قطر  مؤشر  أيضاً  وصعد  نقطة،   ٣٧٨٤

األسهم بنسبة ٠٫٦٪ وأغلق عند ٢٩٠٩ نقاط.
وشـــهـــدت جــلــســة أمـــس تــذبــذبــاً فـــي بــدايــتــهــا 
ولكن  بينهما  فيما  والــشــراء  البيع  قــوى  لتنازع 
مؤشر  ليتخطى  الشراء  قوى  تغلبت  ما  سرعان 
بورصة قطر في تعامالتها أمس مستوى ٩٣٠٠ 
نــقــطــة مـــرة أخـــــرى. وســيــطــر الـــلـــون األخــضــر 
عــلــى شـــاشـــات الـــســـوق مـــن بـــدايـــة الــجــلــســة إلــى 

بها  قــام  انتقائّية  شــراء  عمليات  بفضل  نهايتها 
الــُمــســتــثــمــرون األفـــــراد عــلــى األســهــم الــقــيــادّيــة 
وكان من الطبيعي في ظل النشاط الذي شهده 
السوق زيادة مساحة اللون األخضر على شاشة 
شركة   ٢٨ أسهم  أسعار  ارتفعت  حيث  العرض، 
فـــي حــيــن تــراجــعــت أســـعـــار أســهــم ١٤ شــركــة 
أخـــرى وحــافــظــت أســهــم بــاقــي الــشــركــات على 
أســعــارهــا الــســابــقــة. وتــمــّيــزت تــعــامــالت أمــس 
بالجلسة  مــقــارنــة  الــتــداوالت  فــي  كبير  بنشاط 
السابقة، حيث بلغت أحجام التداول ٣٧٧ مليون 
سهم  مليون   ٢٤٨ بنحو  مــقــارنــة  تقريباً  سهم 
التداول  قيم  بلغت  بينما  السابقة،  الجلسة  في 
حوالي ٦١١ مليون ريال مقابل ٥٦٨ مليون ريال 
خالل  مــن  وذلــك  السابقة،  الجلسة  فــي  تقريباً 

المساهمة  مستوى  وعلى  صفقة.   ١٢٥١٧ تنفيذ 
القطاعّية، سجلت ارتفاعاً شبه جماعي بصدارة 
قطاع التأمين بارتفاع نسبته ٢٫٢١٪، يليه قطاع 
ارتفع  كما   ،٪٢٫٢٠ نسبته  بــارتــفــاع  االتــصــاالت 
قطاع  وصــعــد   ٪٠٫٨٠ بنسبة  الــخــدمــات  قــطــاع 
قطاع  تــراجــع  بينما   ،٪٠٫٦٥ بنسبة  الــصــنــاعــة 
النقل  قــطــاع  وانــخــفــض   ٪٠٫٩٠ بــنــحــو  الــبــنــوك 
إن  الـــســـوق:  فــي  وســطــاء  وقـــال   .٪٠٫٥٢ بنسبة 
السوق  صعود  استمرار  احتمال  تؤّكد  المؤشرات 
خالل الفترة الُمقبلة ليستهدف المؤشر مستوى 
بالتزامن  وذلــك  أولـــى،  كمرحلة  نقطة   ٩٥٠٠
مع ظهور بوادر انتعاش ملحوظ في أداء السوق 
خالل  االرتــفــاعــات  سلسلة  مواصلة  مــع  خــاصــة 

جلسات التداول األخيرة.

البورصة ترتفع.. ونشاط في التداوالت

نســـــــــــب  الشـــــــــراء
أجانبعرب     خليجيونقطريون     
٪١٧٫٢٤٪١٢٫١٤٪١٫٩٧٪٦٨٫٦٣

نســـــــــــب  البيــــــــــع
أجانبعرب     خليجيونقطريون     
٪١٥٫٨٦٪١٢٫٢٩٪٣٫٤٦٪ ٦٨٫٣٧

نســـب التـــداولنســـب التـــداول

عواصم ـ رويترز: 

انــخــفــضــت أســـعـــار الــذهــب 
عـــن الــمــســتــوى الــمــهــم الــبــالــغ 
لــــألوقــــيــــة  دوالر   ١٨٠٠
العملة  صعود  مع  «األونصة» 
ــة، لــكــن الــمــخــاوف  األمــريــكــّي
جـــراء تــزايــد حـــاالت اإلصــابــة 
ـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا عــالــمــيــاً  ب
والتوتر بين الصين والواليات 

المتحدة كبح الخسائر.
فـــي  الـــــــــذهـــــــــب  ــــــــــــــزل  ون  
التعامالت الفورية ٠٫٣ بالمئة 
لألوقية  دوالر   ١٧٩٧٫٣٩ من 
أمــــــس، وهـــبـــط الــــذهــــب فــي 
التعامالت اآلجلة في الواليات 

إلـــى  بـــالـــمـــئـــة   ٠٫٨ الـــمـــتـــحـــدة 
١٧٩٩٫٦٠ دوالر.

من  مكارثي  مايكل  وقال 
نرى  ماركتس:  ســي.ام.ســي 

عــلــى األصـــول الــتــي  ضــغــوطــاً 
تــنــطــوي عــلــى مــخــاطــرة في 
والمخاوف  المعنويات  ظــل 
بين  العالقات  بشأن  سيما  ال 

المتحدة.  والواليات  الصين 
ـــدوالر  لــكــن عــكــس ضــعــف ال
قليالً  للهبوط  الذهب  يدفع 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي خــاصــة 

فــي ظــل أســعــار قــرب ذروة 
الدوالر  وارتفع  سنوات.  تسع 
منافسيه  مقابل  بالمئة   ٠٫١
مــــا يـــرفـــع تــكــلــفــة الـــمـــعـــدن 
األصــفــر لــحــائــزي الــعــمــالت 

األخرى.
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــمــــعــــادن 
الـــنـــفـــيـــســـة األخــــــــرى، كــســب 
إلــى  بــالــمــئــة   ٠٫٤ الـــبـــالديـــوم 
لــألوقــيــة  دوالر   ١٩٨٧٫٩١
بالمئة   ٠٫٥ الــبــالديــوم  وزاد 
٨٣٢٫٨١ دوالر. وفقدت  إلى 
إلـــى  بـــالـــمـــئـــة   ٠٫٤ الــــفــــضــــُة 
لــــألوقــــيــــة  دوالر   ١٩٫٠١
مستوى  أعلى  سجلت  بعدما 

.٢٠١٩ سبتمبر  منذ 

الذهب دون ١٨٠٠ دوالر لألوقية

ً

بعد تهاوي وول ستريت

عواصم ـ رويترز:

نتيجة  ســتــريــت  وول  انــخــفــاض  بــفــعــل 
تــصــاعــد الــتــوّتــر بــيــن الـــواليـــات الــُمــتــحــدة 
فيروس  بسبب  جــديــدة  وقــيــود  والــصــيــن 
كــــورونــــا تـــراجـــعـــت األســـهـــم األوروبــــيــــة. 
لــألســهــم   ٦٠٠ ســتــوكــس  الــمــؤشــر  ــــزل  ون
أســهــم  وهــــوت  بــالــمــئــة،   ١٫٣ األوروبــــيــــة 
وفـــقـــدت  ـــمـــئـــة.  ـــال ب  ٢٫٧ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
أســـهـــم شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــيــرة 
ـــــات الـــمـــتـــحـــدة قـــــوة الــــدفــــع.  ـــــوالي فــــي ال
وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، رفـــضـــت واشــنــطــن   

بشأن  عليها  المتنازع  الصين  مطالبات 
ـــبـــحـــريـــة فـــــي مـــعـــظـــم بــحــر  الــــــمــــــوارد ال
الــصــيــن الــجــنــوبــي، فــي ُخــطــوة انــتــقــدتــهــا 
التوتر  تؤّجج  بأنها  إياها  واصفة  الصين 
األخــيــر  الـــخـــالف  وأّدى  الــمــنــطــقــة.  فـــي 
إلضــعــاف االتـــجـــاه لــلــمــخــاطــرة حــتــى مع 
الشركات  أرباح  بأن  المستثمرين  تفاؤل 
سهم  ونــزل  المتدنية.  التوقعات  ستفوق 
 ٢٫٤ بي.بي  أكر  النرويجية  النفط  شركة 
ولكن  النفط  أسعار  انخفاض  مع  بالمئة 
للربع  األربــاح  توقعات  تجاوزت  الشركة 

الضرائب. حساب  قبل  الثاني 

طوكيو ـ رويترز:

أمس  منخفضة  الــيــابــان  أسهم  أغلقت   
عقب مكاسب  مع جني ُمستثمرين أرباحاً 
حــــــاّدة فـــي الــجــلــســة الـــســـابـــقـــة، فـــي حين 
الموصالت  أشباه  شركات  أسهم  تضررت 
ضعيف  أداء  عقب  المتقّدمة  والتكنولوجيا 
لــنــظــيــراتــهــا فـــي الـــواليـــات الــُمــتــحــدة على 
الــمــؤشــر نـــاســـداك. ونــــزل الــمــؤشــر نيكي 
 ٢٢٥٨٧٫٠١ إلــــى  بــالــمــئــة   ٠٫٨٧ الــقــيــاســي 
نقطة بعدما سجل ذروة شهر في الجلسة 
هبط  حين  في  سهماً   ٨٣ وارتفع  السابقة. 
١٣٥ سهماً على المؤشر. وفي السوق األوسع 
نطاقاً، انخفض المؤشر توبكس ٠٫٥ بالمئة 
إلى ١٥٦٥٫١٥ نقطة في أعقاب قفزة ٢٫٤٦ 

وانخفضت  الــســابــقــة.  الجلسة  فــي  بالمئة 
 ٣٣ وعـــددهـــا  الــفــرعــّيــة  الــمــؤشــرات  جميع 
قطاعات  الخسائر  وقــادت  سبع،  باستثناء 
الــمــصــايــد الــســمــكــيــة والـــغـــابـــات وشــركــات 
أسهم  وتــضــررت  الــبــري.  والنقل  الطيران 
قطاع أشباه الموصالت بعد هبوط المؤشر 
تراجع  بفعل  بالمئة   ٢٫١٣ المجمع  ناسداك 
أســهــم أمــــازون ومــايــكــروســوفــت وأســمــاء 
في  ســتــريــت  وول  صـــعـــود  قـــــادت  كــبــيــرة 
اآلونــــة األخـــيـــرة. وفــقــد ســهــم أدفــانــتــســت 
هولدنجز  ســكــريــن  وخــســر  بــالــمــئــة   ٢٫٤٣
 ١٫٤٥ إلــكــتــرون  طوكيو  سهم  ونـــزل   ٢٫١٤
بالمئة. ونزل سهم سوني ١٫٩٨ بالمئة بعد 
أن بلغ أعلى مستوى منذ ٢٠٠١ في الجلسة 

السابقة.

قطاع التكنولوجيا يهبط بأسهم أوروبا

تراجع األسهم اليابانّية بفعل جني األرباح
مخاوف كورونا والخالفات 

تصعد  بالدوالر
لندن - رويترز: 

صـــعـــد الــــــــدوالر األمـــريـــكـــي أمــــــس، حـــيـــث قـــــوض الـــتـــوّتـــر 
حــاالت  وزيـــادة  والصين  المتحدة  الــواليــات  بين  الدبلوماسي 
اإلصابة بفيروس كورونا ثقة الُمستثمرين على الرغم من أن 
هادئة.  جلسة  في  محدودة  كانت  العملة  سوق  في  التحركات 
وعلى الرغم من تراجع أسواق األسهم مع توخي المستثمرين 
الحذر فإن الين، وهو من عمالت المالذ اآلمن، لم يطرأ عليه 
أخرى  عملة  وهو  السويسري،  الفرنك  صعد  فيما  يُذكر  تغير 
يقبل عليها الُمتعاملون في أوقات الضبابية، على نحو طفيف 
مقابل اليورو؛ ما يشير إلى مخاوف محدودة بين مستثمري 
النقد األجنبي. وتواجه األسواق اآلن تهديداً إضافياً من المعاملة 
دخــول  بــشــأن  خــالفــات  بسبب  وبــكــيــن  واشــنــطــن  بــيــن  بالمثل 
كونج  هونج  في  المدنّية  والحريات  األمريكية  المالّية  األســواق 

ومطالب بالسيادة في بحر الصين الجنوبي.
وسجل مؤشر الدوالر في أحدث تعامالت له ارتفاعاً بنسبة 
يبقيه  مما   ٩٦٫٦٦٢ إلى  ليصل  عمالت  سلة  مقابل  بالمئة   ٠٫١
اليورو  وتــراجــع  مايو.  منذ  فيه  تــداولــه  جــرى  ضيق  نطاق  في 
وانخفضت  دوالر.   ١٫١٣٣١ ليسجل  الــدوالر  مقابل  بالمئة   ٠٫١
العمالت شديدة االنكشاف على المعنويات إزاء التجارة الدولّية 

لكن ليس بمقدار كبير.  

فرانكفورت ـ د ب أ:

 أعـــلـــن الــبــنــك الــمــركــزي 
األوروبي أن طلب الشركات 
فــــي مــنــطــقــة الــــيــــورو عــلــى 
القروض قد ارتفع بقوة على 
خلفية أزمة جائحة كورونا. 
وذكر البنك أمس أن الطلب 
ـــفـــع في  عــلــى الــــقــــروض ارت
العام  هــذا  مــن  الثاني  الــربــع 
منذ  مسبوق  غير  نحو  على 
األقـــــل.  عـــلـــى   ،٢٠٠٣ عـــــام 
ومـــنـــذ ذلــــك الــحــيــن، يــقــوم 
الــبــنــك الــمــركــزي األوروبــــي 
بمسحه ربع السنوي لشروط 
االئـــتـــمـــان (مــســح اإلقــــراض 
ارتفاع  ويعكس  المصرفي). 
الطلب على االئتمان الحاجة 
الــمــرتــفــعــة لــلــســيــولــة وربــمــا 
ــــاء احــــتــــيــــاطــــات نـــقـــدّيـــة  ــــن ب
ـــة. وفــي  ـــرازّي ألغـــــراض احـــت
على  الطلب  تراجع  المقابل، 

بشكل  الــعــقــاريــة  ـــقـــروض  ال
حــــــــاد. وبــــحــــســــب الــــبــــيــــان، 
الخاص  الطلب  أيضاً  تراجع 
عــلــى االئــتــمــان االســتــهــالكــي 
وأشــار  قياسي.  مستوى  إلــى 
السلبي  الــتــأثــيــر  إلـــى  الــبــنــك 
السيئ  االســتــهــالكــي  لــلــمــزاج 
في  المواتية  غير  والظروف 
ســـوق الــعــقــارات وانــخــفــاض 
ـــــــفـــــــاق،  الــــــرغــــــبــــــة فـــــــي اإلن
عــــلــــى الــــطــــلــــب االئـــتـــمـــانـــي 
الـــخـــاص. يُــذكــر أن الــبــنــوك 
شــــددت لــوائــحــهــا الــداخــلــّيــة 

لــمــنــح الــــقــــروض الــعــقــاريــة 
ظلت  بينما  واالســتــهــالكــّيــة، 
الـــلـــوائـــح مــســتــقــرة بــالــنــســبــة 
لــقــروض الــشــركــات إلــى حد 
ضمانات  لعبت  وقــد  كبير. 
دوراً  الــحــكــومــيــة  االئـــتـــمـــان 

كبيراً في ذلك.
هــــــذه  انـــــــتـــــــهـــــــاء  ومـــــــــــع   
بعض  فــي  قريباً  الضمانات 
الــــبــــلــــدان الـــكـــبـــيـــرة، تــتــوقــع 
على  لوائحها  تشديد  البنوك 
الثالث  الــربــع  فــي  كبير  نحو 

من هذا العام.  

المركزي األوروبي: ارتفاع قروض الشركات



٦٦
األربعاء ٢٤ ذو القعدة ١٤٤١هـ - ١٥ يوليو ٢٠٢٠م - العدد (١٣٩٤٨)

  

الدوحة - [: 

 أعــلــنــت الــخــطــوط الــجــويــة 
رحالت  أربع  تسيير  القطرية 
أســـبـــوعـــّيـــاً إلــــى ســتــوكــهــولــم، 
تعّد  التي  السويد؛  مــدن  أكبر 
واحـــــــدة مــــن أجـــمـــل الـــمـــدن 
سعيها  إطـــار  فــي  أوروبـــا  فــي 
ـــمـــتـــواصـــل لـــتـــوســـيـــع شــبــكــة  ال

العالمية.  وجهاتها 
أعلنت  متصل  سياق  وفي   
الــقــطــريــة لـــطـــائـــرات رجـــال 
ماسّية  اتفاقية  عــن  األعــمــال 
الـــــجـــــديـــــدة، الــــتــــي ســتــمــّكــن 
الـــعـــمـــالء مـــن شـــــراء ســاعــات 
طــــــيــــــران مــــســــبــــقــــاً بـــأســـعـــار 
الطائرات  أحــدث  على  ثابتة 
الـــخـــاصـــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
تــصــمــيــم االتـــفـــاقـــيـــة لــتــمــنــح 
عنوانها  سفر  تجربة  العمالء 

والمرونة.  السهولة 
ـــــت الــــقــــطــــريــــة فــي   وقـــــال
على  حــســابــهــا  عــلــى  تــغــريــدة 
االتــفــاقــيــة  إن  أمـــــس  تـــويـــتـــر 
ســتــمــّكــن الــعــمــالء مـــن شـــراء 
عــــــــدد غــــيــــر مــــــحــــــدود مـــن 

بشكل  ســنــويــاً  السفر  ســاعــات 
حــد  فــــــرض  دون  ُمــــســــبــــق، 
وإمكانية  لالستخدام،  أدنــى 
تــرحــيــل الـــســـاعـــات لــرحــالت 

أخرى.
 وكانت القطرية قد أعلنت 
عــن اســتــئــنــاف الــرحــالت إلــى 
في  الدولي  كليمنجارو  مطار 
تنزانيا، بمعدل ثالث رحالت 
الوجهة  أن  مبينة  أســبــوعــّيــاً، 
للزوار  فرصة  تمثل  الجديدة 

الكــــتــــشــــاف أعــــلــــى جـــبـــل فــي 
إفــريــقــيــا ومـــنـــاظـــر طــبــيــعــيــة 

خالبة.
 وقـــالـــت الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة 
شبكة  بناء  إعــادة  تواصل  إنها 
وجـــهـــاتـــهـــا الـــعـــالـــمـــيـــة بــشــكــل 
تــدريــجــي، ُمــشــيــرة إلـــى أنــهــا 
من  أكثر  إلــى  رحالتها  تسّير 
٦٠ وجهة عالمية من ضمنها 
ــــالــــي  شــــيــــكــــاغــــو ولــــــنــــــدن وب
وطـــوكـــيـــو عـــبـــر مـــطـــار حــمــد 

عملياتها.  مقر  الدولي 
 وتبوأت الخطوط القطرية 
مكاناً ريادياً خالل هذه أزمة 
كـــورونـــا مــن خـــالل جــهــودهــا 
بالمسافرين  للعودة  الحثيثة 
وســالم،  بــأمــان  بلدانهم  إلــى 
حــيــث ســـّيـــرت عــــــدداً كــبــيــراً 
من  العديد  إلى  الرحالت  من 
الــوجــهــات مــقــارنــة بــشــركــات 
وساهمت  األخــرى،  الطيران 
جسور  بناء  في  الجهود  هــذه 

ـــنـــاقـــلـــة  مــــــن الــــثــــقــــة بــــيــــن ال
والــمــســافــريــن والــحــكــومــات 
بكونها  العالميين،  والشركاء 
يمكنهم  التي  الطيران  شركة 

عليها. االعتماد 
الجوية  الخطوط  وعّززت   
الــــقــــطــــريــــة مــــــن إجــــــــــراءات 
رحالتها  مــتــن  عــلــى  الــســالمــة 
ـــــركـــــاب  ـــــهـــــدف حــــمــــايــــة ال ب
وطــواقــم الــطــيــران، وأجــرت 
حــزمــة مــن الــتــعــديــالت على 

خــــدمــــاتــــهــــا، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
الضيافة  طاقم  أفــراد  ارتــداء 
العاملين على الرحالت لبدلة 
واقـــيـــة، وتــقــديــم الــخــدمــات 
جديد  بشكل  الــرحــالت  عــلــى 
ــــــصــــــال بــيــن  يـــقـــلـــل مـــــن االت
الــــركــــاب والــــطــــاقــــم، وعــلــى 
مــــــدار األســــابــــيــــع الـــمـــاضـــيـــة، 
الضيافة  طاقم  أفــراد  ارتــدى 
مــــــــعــــــــدات وقـــــــائـــــــيـــــــة مـــثـــل 
الطبية  والقفازات  الكمامات 

خــالل  الــعــدوى  مــن  للحماية 
الرحالت.

الـــــخـــــطـــــوط  وتــــــــحــــــــرص   
أعلى  تطبيق  عــلــى  الــقــطــريــة 
مــعــايــيــر الــنــظــافــة الــمــمــكــنــة، 
والتي تشمل تعقيم الطائرات 
بــشــكــل مــنــتــظــم واســـتـــخـــدام 
مــــــواد تــنــظــيــف مـــوصـــى بــهــا 
مــــن قـــبـــل االتـــــحـــــاد الـــدولـــي 
ومنظمة  (اياتا)  الجوي  للنقل 
ــمــيــة، وإجـــــراء  ــعــال الــصــحــة ال

الحرارة  درجة  قياس  فحص 
تحمي  كما  الطيران.  لطواقم 
الــنــاقــلــة أســـطـــول طــائــراتــهــا 
مـــــن خــــــالل أنـــظـــمـــة تــنــقــيــة 
تقضي  الــتــي  الــهــواء  جــزيــئــات 
الجسيمات  من   ٪٩٩٫٩٧ على 
في  جـــواً  المحمولة  الــدقــيــقــة 
الــــهــــواء بــمــقــصــورة الــطــائــرة 
والفيروسات،  البكتيريا  مثل 
القصوى  الحماية  يــوّفــر  مما 

العدوى. من 
الدولي  حمد  مطار  وعّزز   
مــن إجـــــراءات الــتــنــظــيــف في 
أرجـــــاء الــمــطــار حــيــث بــاشــر 
بـــتـــطـــبـــيـــق حــــلــــول ُمـــبـــتـــكـــرة 
لــــلــــُمــــحــــافــــظــــة عــــلــــى أعـــلـــى 
درجات النظافة في أرجائه، 
أجهزة  استخدام  ذلك  وشمل 
الذكية  والــخــوذات  الــروبــوت 
إلجــــــراء الـــفـــحـــص الـــحـــراري 
وتــعــقــيــم األمـــتـــعـــة بــاألشــعــة 
تعقيم  ويتّم  البنفسجية.  فوق 
جميع األماكن التي يمكن أن 
المسافرين  ِقــبــل  مــن  تـُـلــمــس 
 ١٥ ١٠ إلـــى  فـــي الــمــطــار كـــل 

دقيقة.

 الخطوط القـطـريـة تسّير ٤ رحـالت إلـى السـويـد
 اتفاقية ماسية جديدة لطائرات رجال األعمال 

ألول مرة منذ عام ٢٠٠٩

سنغافورة ـ د ب ا: 

الــتــجــارة  وزارة  إحــــصــــاءات  أظـــهـــرت   
والــصــنــاعــة الــســنــغــافــوريــة أمـــس انــكــمــاش 
الــربــع  خــــالل  ٦ر١٢٪  بــنــســبــة  االقـــتـــصـــاد 
الــثــانــي مــقــارنــة بــنــفــس الـــربـــع مـــن الــعــام 

الماضي. 
عن  تــايــمــز  ستريتس  صحيفة  ونــقــلــت 
الـــــــوزارة الـــقـــول إن الـــتـــراجـــع يـــرجـــع إلــى 
اإلجـــــــراءات الـــتـــي تـــم فــرضــهــا لــمــواجــهــة 
 ٧ من  الفترة  في  كورونا  فيروس  تفشي 
الماضيين،  يونيو  مــن  األول  حتى  أبــريــل 
بــاإلضــافــة إلـــى ضــعــف الــطــلــب الــخــارجــي 
وســط تــراجــع اقــتــصــادي عــالــمــي. وقــالــت 
بــنــســبــة  انــكــمــش  االقـــتـــصـــاد  إن  الــــــــوزارة: 
يــونــيــو  حــتــى  أشــهــر  ثــالثــة  خـــالل  ٢ر٤١٪ 
الـــمـــاضـــي عـــلـــى أســــــاس ربــــعــــي، لــيــدخــل 

منذ  مـــرة  ألول  الـــركـــود  مــرحــلــة  بــذلــك 
٢٠٠٩.  وقـــال وزيـــر الــتــجــارة تشان  عـــام  
مدى  إلــى  تشير  األرقــــام  إن  سينج:  شــون 
ظل  فــي  سنغافورة  تــواجــه  التي  التحديات 
الالزمة  والــجــهــود  كــورونــا  فــيــروس  تفشي 

من أجل تعافي االقتصاد.
 وأضاف في منشور على موقع فيسبوك 
التعافي  إلى  الطريق  االجتماعي:  للتواصل 
مليئًا  يــكــون  ســوف  المقبلة  األشــهــر  خــالل 

بالتحديات. 
نــتــوقــع أن يــكــون الــتــعــافــي رحــلــة بطيئة 
الــخــارجــي  الــطــلــب  يستمر  حــيــث  وصــعــبــة، 
فــي االنــخــفــاض وتــواجــه الـــدول الموجتين 
من  الفيروس  تفشي  مــن  والثالثة  الثانية 
خــالل إعـــادة فــرض إجــــراءات اإلغـــالق أو 
التباعد  بشأن  صرامة  أكثر  قواعد  تطبيق 

االجتماعي.

اقتصاد سنغافورة يدخل مرحلة الركود

 إحدى طائرات القطرية لرجال األعمال

عواصم - وكاالت:  

 قـــــامـــــت شـــــركـــــة تـــأجـــيـــر 
 «Hi Fly» الطيران البرتغالية
بـــإزالـــة مــعــظــم الــمــقــاعــد من 
الــوحــيــدة،   «A٣٨٠» طـــائـــرة 
من أجل إفساح المجال لمزيد 

أول  يجعلها  ما  البضائع،  من 
تحويلها  يتم   «A٣٨٠» طائرة 

للشحن في العالم.
 وتعد «A٣٨٠» أكبر طائرة 
ركـــاب فــي الــعــالــم، حيث تبلغ 
سعتها ٣٠٠ متر مربع ويمكنها 
من  طنًا   ٦٠ حــوالــي  استيعاب 

 Hi» الــبــضــائــع. وفــــي حــديــث
إنها  قــالــت   ،CNN مــع   «Fly
 ،«A٣٨٠» طـــائـــرة  تــســتــخــدم 
لنقل  حديثًا  تحويلها  تم  التي 
الـــمـــعـــدات الــطــبــيــة والــوقــائــيــة 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي مـــكـــافـــحـــة 
جائحة «كوفيد-١٩»، وأحدث 

دومينغو  سانتو  هي  وجهاتها 
الدومينيكان،  جمهورية  فــي 
ومــــــونــــــتــــــريــــــال فـــــــي كـــــنـــــدا، 
وتيانجين ووهان في الصين.

 وربـــــــمـــــــا ســـــتـــــكـــــون هـــــذه 
يتم   «A٣٨٠» طـــائـــرة  آخــــر 
شركة  أعلنت  حيث  تصنيعها، 

«إيرباص» العام الماضي أنها 
ستتوقف عن إنتاجها في العام 

.٢٠٢١
 Hi» شـــركـــة واســـتـــحـــوذت 
إيــربــاص  طـــائـــرة  عــلــى   «Fly
الخطوط  مــن   «٨٠٠-A٣٨٠»
الـــجـــويـــة الـــســـنـــغـــافـــوريـــة، مــع 

الداخلي  بتصميمها  االحتفاظ 
األصلي وترتيب ٤٧١ مقعًدا.

 ومــــــــع إزالــــــــــــة الـــمـــقـــاعـــد 
ــبــقــى درجــــة  االقــــتــــصــــاديــــة، ت
رجـــــــال األعـــــمـــــال والـــــدرجـــــة 
لشركة  يمكن  حــيــث  ــــى،  األول
عبر  الــشــحــن  نــقــل   «Hi Fly»

جــمــيــع الـــمـــســـتـــويـــات الــثــالثــة 
للطائرة.

أرســالنــوفــا،  تاتيانا  وقــالــت   
وهــــــي مــــســــؤولــــة الــعــمــلــيــات 
 Air» لـــشـــركـــة  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
 ،CNNلــــ  ،«Bridge Cargo
ــــم تــكــن حــلــول  ـــو: «ل فـــي مـــاي

أهمية  أكــثــر  الــجــوي  الــشــحــن 
للخدمات  اآلن  عليه  هي  مما 
الصحية العالمية. وفي الوقت 
الدولية  فرقنا  ترسل  الحالي، 
رحالت ُمتعّددة يومًيا لضمان 
تـــوفـــيـــر اإلمـــــــــــدادات الــطــبــيــة 

للمحتاجين».

 أول طائرة «A٣٨٠» يتم تحويلها للشحن في العالم

عواصم ـ رويترز: 

أمس  كــو  آنــد  تشيز  مــورجــان  جيه.بي  جّنب   
لتغطية  دوالر  مليار   ١٠٫٥ بحوالي  احتياطيات 
مـــوجـــة مـــن الــتــعــثــر الــمــحــتــمــل لـــلـــقـــروض في 
بنك  أكبر  أعلن  إذ  كوفيد-١٩،  جائحة  أعــقــاب 
الثاني  الربع  في  األربـــاح  انخفاض  عن  أمريكي 
٥١ بــالــمــئــة، وهـــو مــا جـــاء أقـــل وطـــأة مــمــا كــان 
متوقًعا. وهبط صافي ربح البنك إلى ٤٫٦٩ مليار 
ربع  في  للسهم،  دوالر   ١٫٣٨ يُعادل  بما  دوالر، 

تقديرات  فاق  لكنه  يونيو   ٣٠ في  المنتهي  السنة 
ما  للسهم،  دوالر   ١٫٠٤ عند  للمحللين  مخفضة 
تعامالت  في  بالمئة  أربعة  للزيادة  أسهمه  دفع 

ما قبل فتح السوق.
 وقــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي جــيــمــي ديــمــون: 
بالرغم من بعض البيانات اإليجابية على صعيد 
والتصرف  األخيرة،  اآلونــة  في  الكلي  االقتصاد 
الحكومي الكبير والحاسم، ال نزال نواجه الكثير 
المستقبلي  بالمسار  يتعلق  فيما  الضبابية  مــن 

لالقتصاد.  

جيه. بي مورجان: ١٠,٥ مليار دوالر لخسائر القروض 

بنجالورو ـ رويترز:

 ذكرت بلومبرج نقًال عن مصادر مطلعة أمس 
مرحلة  فــي  أللــفــابــت  التابعة  جــوجــل  شــركــة  أن 
متقدمة من ُمحادثات الستثمار أربعة مليارات 
التابعة  الرقمية  الوحدة  في  حصة  مقابل  دوالر 
العمالقة.  الهندية  إندستريز  ريالينس  لشركة 

غضون  في  يصدر  قد  إعالنًا  إن  التقرير :  وقال 
التعليق  عن  جوجل  وامتنعت  المقبلة.  األسابيع 
فيما لم ترد ريالينس على طلب للتعقيب. يأتي 
ستنفق  أنها  جوجل  إعالن  من  يوم  بعد  التقرير 
نحو عشرة مليارات دوالر في الهند في غضون 
طريق  عــن  المقبلة  أعــــوام  السبعة  أو  الخمسة 

استثمارات في رأس المال وعمليات الشراكة .

٤ مليارات دوالر استثمارات جوجل الرقمية
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لندن  ـ رويترز:

 قــــالــــت مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان 
الــمــصــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــك) 
فـــي تــقــريــرهــا الـــشـــهـــري: إن 
النفط  عــلــى  الــعــالــمــي  الــطــلــب 
يبلغ  قياسي  بمستوى  سيرتفع 
يوميا  بــرمــيــل  مــاليــيــن  سبعة 
في ٢٠٢١ مع تعافي االقتصاد 
فيروس  جائحة  من  العالمي 
ــــا، لــكــنــه ســيــظــل أقــل  كــــورون
وهــذا   .٢٠١٩ مــســتــويــات  مــن 
أوبك  تصدره  تقرير  أول  هو 
النفط  أسواق  بشأن  لتوقعاتها 
فـــي الـــعـــام الــمــقــبــل. وقـــالـــت: 
إن الــتــوقــعــات تــفــتــرض عــدم 
المخاطر  مــن  المزيد  تحقق 
في االتجاه النزولي في ٢٠٢١ 
ـــتـــجـــاري بــيــن  مـــثـــل الـــتـــوتـــر ال
الــصــيــن والـــواليـــات الــمــتــحــدة 
وارتـــــفـــــاع مـــســـتـــويـــات الـــديـــن 
أو حـــدوث مــوجــة ثــانــيــة من 

حاالت العدوى بكورونا.
وقـــــــــــالـــــــــــت أوبــــــــــــــــــك فــــي 
تـــقـــريـــرهـــا: هـــــذا بـــافـــتـــراض 
في  خاصة  كوفيد-١٩  احــتــواء 
االقــــتــــصــــادات الـــكـــبـــيـــرة مــمــا 
يــســمــح بــتــعــافــي االســـتـــهـــالك 

الـــخـــاص لــألســر واالســتــثــمــار 

تحفيز  إجـــــراءات  مــن  بــدعــم 

ضــخــمــة اتــــخــــذت لــمــكــافــحــة 

الـــجـــائـــحـــة وانـــــهـــــارت أســـعـــار 

النفط هذا العام بعدما تراجع 

الثلث  بمقدار  العالمي  الطلب 

عــنــدمــا فـــرضـــت الــحــكــومــات 

إجـــــــــراءات عـــــزل عـــــام لــلــحــد 

وقالت  الفيروس.  انتشار  من 

النفط  على  الطلب  إن  أوبــك: 

بمقدار  سينخفض   ٢٠٢٠ في 

يــومــيــا  بــرمــيــل  مــلــيــون   ٨٫٩٥

وهو ما يقل على نحو طفيف 

عــــن تـــوقـــعـــاتـــهـــا فــــي تــقــريــر 

 ،٢٠٢١ وفــي  الماضي.  الشهر 

تــكــبــح  أن  الــمــنــظــمــة  تـــتـــوقـــع 

عن  والعمل  الكفاءة  مكاسب 

بـُــعـــد نــمــو الــطــلــب مــمــا يبقي 

الــطــلــب أقـــل مــن الــمــســتــويــات 

ـــة فــي  ـــمـــســـجـــل الــــقــــيــــاســــيــــة ال

تغطية  أوبــك  وتتوقع   .٢٠١٩

االرتــفــاع  مــن  األكــبــر  النصيب 

الطلب  فــي  الــمــتــوقــع  الــضــخــم 

الطلب  يزيد  حيث   ٢٠٢١ في 

عـــلـــى خـــامـــهـــا ســـتـــة مــاليــيــن 

ــيــون  مــل  ٢٩٫٨ إلــــــى  بـــرمـــيـــل 

برميل يوميا. وتخفض أوبك 

منذ  روسيا  بقيادة  وحلفاؤها 

بنحو  النفط  إنتاج   ٢٠٢٠ مايو 

يوميا  برميل  ماليين  عشرة 

اإلنـــتـــاج  ُعـــشـــر  يـــعـــادل  مـــا  أو 

دعم  فــي  للمساعدة  العالمي 

أسعار النفط. 

كـــمـــا تــــراجــــع اإلنـــــتـــــاج فــي 

المتحدة  الواليات  مثل  بلدان 

الرغم  على  وكــنــدا  والــنــرويــج 

مـــن أنـــهـــا لــيــســت مـــن ضــمــن 

أطراف اتفاق أوبك+ لخفض 

اإلنــــتــــاج. وقـــالـــت أوبـــــك إنــهــا 

النفط  إمــدادات  تراجع  تتوقع 

 ٢٠٢٠ فــــــي  خـــــارجـــــهـــــا  مــــــن 

برميل  مليون   ٣٫٢٦ بــمــقــدار 

ـــا وزيـــــادتـــــهـــــا بـــمـــقـــدار  ـــومـــي ي

يــومــيــا  بــرمــيــل  مــلــيــون   ٠٫٩٢

وأشـــــارت   .٢٠٢١ فـــي  فــقــط 

المنظمة إلى أنها ال تتوقع أي 

نــمــو فــي اإلنـــتـــاج مــن االتــحــاد 

الرغم  على  السابق  السوفيتي 

مــن أن روســيــا وقــازاخــســتــان 

إنتاجها  تخفض  وأذربــيــجــان 

جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع أوبــــك. 

وتـــتـــوقـــع أوبــــــك نـــمـــو اإلنـــتـــاج 

بمقدار   ٢٠٢١ فــي  األمــريــكــي 

يــومــيــا  بــرمــيــل  مــلــيــون   ٠٫٢٤

 ١٫٣٧ تــــراجــــعــــه  بـــعـــد  فـــقـــط 

مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا فــي 

مــلــيــون   ١٫٧ وزيــــادتــــه   ٢٠٢٠

برميل في ٢٠١٩. وقالت إنها 

يونيو  في  اإلمـــدادات  خفضت 

برميل  مليون   ١٫٨٩ بــمــقــدار 

 ٢٢٫٢٧ ــــى  إل إضـــافـــيـــة  يــومــيــا 
استنادا  يوميا  برميل  مليون 
إلى مصادر ثانوية تستخدمها 
الــمــنــظــمــة لــمــراقــبــة إنــتــاجــهــا. 
على  يربو  التزاما  هذا  ويمثل 
وفقا  بتعهداتها  بالمئة   ١١٠
لحسابات رويترز ارتفاعا من 
مايو  بالمئة   ٨٤ نسبته  التزام 

التقديرات. بحسب 
يسجل  أن  أوبـــــك  وتـــتـــوقـــع 
العام  هــذا  نفطها  على  الطلب 
يــومــيــا  بــرمــيــل  ــيــون  مــل  ٢٣٫٨
بــرمــيــل  ألــــــف   ٢٠٠ بـــــزيـــــادة 
يـــومـــيـــا عــــن الـــشـــهـــر الــمــاضــي 
مــلــيــون   ١٫٥ عــلــى  يـــزيـــد  ومــــا 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا عـــمـــا ضــخــتــه 
فــي يــونــيــو مــمــا يشير إلـــى أن 
اإلنتاج  مستويات  على  اإلبــقــاء 
الراهنة سيؤدي إلى عجز في 
وعلى   .٢٠٢٠ فــي  اإلمـــــدادات 
الرغم من تخفيضات اإلنتاج، 
فإن مخزونات النفط واصلت 
الصناعية  الــدول  في  االرتــفــاع 
مليون   ٢٩٫٩ بمقدار  مايو  في 
برميل لتصل إلى ٣٫١٦٧ مليار 
برميل أي ما يزيد بنحو ٢١٠ 
متوسط  على  برميل  ماليين 

خمس سنوات.

أوبـك: زيـادة قيـاسيـة عـلـى النـفــط فـي ٢٠٢١
٩ ماليين برميل يومياً انخفاض الطلب ٢٠٢٠

ـــــــــــج وكــــــــنــــــــدا ـــــــــــروي ـــــــــــن ـــــــــــــا وال ـــــــــــي أمـــــــــريـــــــــكـــــــــا وروســـــــــــــي ـــــــــــــاج ف ـــــــــــــت ـــــــــــع اإلن ـــــــــــراج ت

ــــــــدول الــــصــــنــــاعــــيــــة ــــــــال ـــــــــاع ب ـــــــــف ـــــــت االرت ـــــفـــــط واصـــــــل ـــــن ــــــات ال ــــــزون ــــــخ م

الــكــويــت ـ رويــــتــــرز: قــــال مــديــر األمـــن 
نُشرت  تصريحات  فــي  اللبناني  الــداخــلــي 
ـــــالده تـــرغـــب فـــي الــتــفــاوض  أمـــــس: إن ب
مــع الــكــويــت بــشــأن اســتــيــراد الـــوقـــود منها 
أزمتها  مع  التعامل  في  بيروت  لمساعدة 
االقتصادية والمالية. وقال عباس إبراهيم 
لصحيفة الرأي الكويتية إنه ناقش األمر مع 
المسؤولين الكويتيين خالل زيارة قام بها 
للدولة الخليجية خالل اليومين الماضيين 
يمكن  أخـــرى  مشتركة  أفــكــار  جــانــب  إلــى 
وقال  لبنان.  أزمــة  تخفيف  في  تساعد  أن 
من  نشتري  أن  نريد  للصحيفة:  إبراهيم 
الكويت كل ما نحتاجه في هذا الصعيد ١٠٠ 
في المئة من دولة لدولة بعيدا عن الوسطاء 

والــشــركــات الــتــي تــريــد الــربــح . وأضـــاف: 
أخذنا وعودا بنقل الطلبات لصاحب السمو 
الجابر  األحــمــد  صــبــاح  الشيخ  الــبــالد  أمــيــر 
الــصــبــاح ألنــــه هـــو الــفــيــصــل الــــذي ســيــأخــذ 
والــمــوضــوع  الــجــانــب.  بــهــذا  النهائي  الــقــرار 
عوائق  هناك  تكون  أال  وآمل  بحت  تجاري 
ويعاني  الــمــشــروع.  هــذا  إتــمــام  أمـــام  تقف 
شديد  وشح  خانقة  مالية  أزمــة  من  لبنان 
الليرة  وفقدت  الصعبة.  العملة  سيولة  في 
اللبنانية نحو ٨٠ في المئة من قيمتها منذ 
من  اآلن  حتى  تعليق  يصدر  ولــم  أكــتــوبــر. 
المسؤولين الكويتيين على الطلب. ورفض 
إبراهيم في مقابلته مع الصحيفة توضيح 
مساعدات  من  لبنان  تطلبه  قد  ما  طبيعة 

أخرى. 

نيويورك ـ رويترز:

معلومات  إدارة  مــن  بــيــانــات  أظــهــرت   
الــطــاقــة األمــريــكــيــة أن إنــتــاج الــنــفــط من 
في  الرئيسية  السبعة  الصخرية  التشكيالت 
الواليات المتحدة من المتوقع أن ينخفض 
بحوالي ٥٦ ألف برميل يوميا في أغسطس 
إلـــى ٧٫٤٩ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، وهـــو ما 

سيكون أدنى مستوى في عامين.
وأشــــارت الــبــيــانــات إلــى أن أكــبــر هبوط 
متوقع سيكون في حوض إيجل فورد حيث 
من المنتظر أن يهبط اإلنتاج بنحو ٢٣ ألف 
برميل يوميا إلى ١٫١ مليون برميل يوميا، 
وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ أغسطس 
الــواقــع في  بــرمــيــان،  وفـــي حـــوض   .٢٠١٧
أن  الــمــتــوقــع  مــن  مكسيكو،  ونــيــو  تــكــســاس 

على  شهر  لخامس  التراجع  اإلنتاج  يواصل 
برميل  ألــف   ١٣ بحوالي  لينخفض  التوالي 
وهو  يوميا،  برميل  مليون   ٤٫١٥ إلى  يوميا 
ما سيكون أدنى مستوى منذ مارس ٢٠١٩. 
اإلنفاق  األمريكيون  النفط  منتجو  وقلص 
وخفضوا عمليات الحفر الجديدة مع انهيار 
أســعــار الــنــفــط هـــذا الــعــام بــعــد أن دمــرت 
ــا الــطــلــب العالمي  جــائــحــة فــيــروس كــورون

على الوقود.
وأفـــــــــادت بـــيـــانـــات مــــن شــــركــــة بــيــكــر 
بأن  الجمعة  يــوم  الطاقة  لخدمات  هــيــوز 
في  النشطة  والــغــاز  النفط  حــفــارات  عــدد 
ــــواليــــات الـــمـــتـــحـــدة، وهــــو مـــؤشـــر أولـــي  ال
مستوى  أدنــى  إلــى  هبط  مستقبال،  لإلنتاج 
األسبوع  في  حفارا   ٢٥٨ عند  اإلطــالق  على 

المنتهي في العاشر من يوليو.

لبنان يسعى الستيراد الوقود من الكويت

تراجع إنتاج النفط الصخري األمريكي

عواصم ـ رويترز: 

نــزلــت أســعــار الــنــفــط أمـــس نتيجة 
مــخــاوف مــن أن قــيــودا جــديــدة على 
األنـــشـــطـــة لـــوقـــف تـــنـــامـــي اإلصــــابــــات 
بفيروس كورونا في الواليات المتحدة 
قــد تــهــدد تــعــافــي الــطــلــب عــلــى النفط 
وســـــط تـــوقـــعـــات بـــاحـــتـــمـــال تــقــلــيــص 
أوبـــك+ تخفيضات اإلنــتــاج بــدايــة من 
ونزلت  مقبل،  اجــتــمــاع  فــي  أغسطس 
الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام غـــرب تكساس 
 ١٫٢٧ أو  سنتا   ٥١ األمــريــكــي  الوسيط 
بالمئة إلى ٣٩٫٥٩ دوالر للبرميل أمس، 
لخام  اآلجــلــة  الــعــقــود  تــراجــعــت  بينما 
بالمئة   ١٫٠١ يعادل  ما  سنتا   ٤٣ برنت 
الــخــامــان  وفــقــد  دوالر.   ٤٢٫٢٩ إلــــى 
في  بالمئة  اثنين  من  أكثر  القياسيان 
الــتــعــامــالت الــمــبــكــرة فــي آســيــا ولكن 
حاكم  وأمر  بعد.  فيما  الخسائر  قلصا 
كاليفورنيا بوقف األنشطة داخل أماكن 
السينما  ودور  الــمــطــاعــم  فــي  مغلقة 

وحدائق الحيوان والمتاحف مع ارتفاع 

والحاالت  كورونا  بفيروس  اإلصابات 

ويأتي  المستشفيات.  داخل  تُعالج  التي 

تــحــرك كــالــيــفــورنــيــا بــعــد أن أعــــادت 

وتكساس  فلوريدا  مثل  أخرى  واليــات 

فرض بعض القيود في اآلونة األخيرة. 

لمنظمة  التالي  التحرك  السوق  وتتابع 

الــبــلــدان الــمــصــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــك) 

أوبك+،  باسم  يعرف  فيما  وحلفائها، 

إذ تــجــتــمــع لــجــنــة الــمــراقــبــة الـــوزاريـــة 

للتوصية  األربـــعـــاء  الـــيـــوم  الــمــشــتــركــة 

التخفيضات.  مــن  الــتــالــي  بــالــمــســتــوى 

وبموجب االتفاق الحالي، من المقرر 

اإلنتاج  تخفيضات  أوبـــك+  تقلص  أن 

القياسية وتبلغ ٩٫٧ مليون برميل إلى 

٧٫٧ مليون برميل اعتبارا من أغسطس 

حــتــى ديــســمــبــر، وقــــال األمـــيـــن الــعــام 

ألوبــــك مــحــمــد بــاركــيــنــدو: إن ســوق 

النفط تقترب من الوصول إلى التوازن 

على  للطلب  تــدريــجــي  ارتــفــاع  بفضل 

الخام.

ً تراجع أسعار النفط وبرنت عند ٤٢ دوالرا

العراق يرفع سعر بيع خام البصرة

فنزويال تستأنف إنتاج البنزين

بغداد ـ رويترز: 

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أمس: إن العراق 
أغسطس   في  الخفيف  البصرة  لخام  الرسمي  البيع  سعر  رفع 
فوق  للبرميل  دوالر   ٢٫١٠ ليصبح  دوالر   ٠٫٨٥ بواقع  آسيا  إلى 
الشهر  مــع  مــقــارنــة  الــمــعــروضــة  عمان/   دبي  أســعــار  مــتــوســط   
السابق. وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في 
دوالر   ٠٫٩٥ عند  والجنوبية  الشمالية  أمريكا  ألسواق  أغسطس 
للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت بارتفاع 
عن الشهر السابق، في حين استمر سعر خام كركوك للواليات 

المتحدة عند ١٫٦٠ دوالر للبرميل فوق أرجوس.  

كراكاس ـ رويترز:

 قال مصدران مطلعان: إن شركة النفط الفنزويلية المملوكة 
في  البنزين  إنتاج  استأنفت  فنزويال)  دي  (بتروليوس  للدولة 
مصفاتها كاردون البالغ طاقتها ٣١٠ آالف برميل يوميا، بينما 
وكانت  الــوقــود.  فــي  نقصا  أوبـــك  بمنظمة  العضو  البلد  يعاني 
النشاط  أوقــفــت  قــد  البنزين  إلنــتــاج  أساسية  بالمصفاة  وحــدة 
األسبوع الماضي عقب حريق في المنشأة جرى احتواؤه بسرعة. 
وقال المصدران: إن المصفاة استأنفت اإلنتاج في األيام التالية 

للحادث وتنتج اآلن حوالي ٣٠ ألف برميل يوميا من البنزين.

موسكو ـ رويترز:

إلى  الروسية  جــازبــروم  شركة  تحولت   
من  األول  الــربــع  فــي  فــادحــة  خــســارة  تكبد 
وضعف  النفط  أســعــار  تــراجــع  بفعل  الــعــام 
لكن  األربــاح،  على  سلبا  أثــرا  اللذين  الروبل 
أسهمها ظلت تتلقى دعما بفعل تعهد شركة 
فاميل  لكن  أربــاح.  بتوزيع  العمالقة  الطاقة 
إن  قال:  جازبروم  رئيس  نائب  ساديجوف 
وترجع  فقط  الـــورق  على  الــشــركــة  خسائر 
قيمة  في  حاد  انخفاض  إلى  رئيسي  بشكل 
الـــروبـــل فــي أعــقــاب تــراجــع أســعــار النفط 
خسارة  صافي  الشركة  وتكبدت  العالمية. 
 ١٫٦٤) األول  الــربــع  فــي  روبـــل  مــلــيــار   ١١٦
 ٥٣٦ ربــح  صافي  مع  مقارنة  دوالر)  مليار 
مليار روبل في الفترة نفسها العام الماضي. 
وانخفضت مبيعات الغاز إلى أوروبا والصين 
فيما  مكعب،  متر  مليار   ٥٢ إلى  بالمئة   ١٧
تراجع متوسط السعر ٣٦ بالمئة إلى ١٠٨٠٠ 
مكعب  متر  ألــف  لكل  دوالرا)   ١٥٢) روبــل 
لالنخفاض  جــازبــروم  إيــــرادات  دفـــع،  مما 
بمقدار الربع إلى ١٫٧ تريليون روبل. وقال 

العملة،  تقلبات  باستبعاد  إنــه  ســاديــجــوف 
 ٢٨٨ بمقدار  ربح  صافي  جازبروم  حققت 
مليار روبل، مضيفا أن الشركة ستستخدم 
عند  الخسارة  صافي  من  بدال  التقدير  هذا 
حــســاب تــوزيــعــات األربـــــاح عــلــى نــتــائــج هــذا 

العام.

جازبروم تتحول للخسارة لتراجع النفط والروبل
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األخيرةاألخيرة

تهيمن  عــالــمــيــة  أزمـــة  كــورونــا  وبـــاء  أحـــدث 
عنه  ونتج  العالمي،  االقتصاد  مفاصل  كل  على 
واضح  بشكل  المحددة  غير  األبعاد  من  العديد 
تقوم  الـــذي  الــكــبــيــر  لــلــدور  ونــظــًرا  اآلن.  حــتــى 
واألعمال  المال  عالم  في  المحاسبة  مهنة  به 
فــإنــهــا حــتــًمــا تــواكــب الــمــتــغــيــرات الــتــي تحدث 
فــي الــبــيــئــة الــتــي تعمل فــيــهــا، حــيــث إنــهــا أحــد 

العمل. لبيئة  األساسية  المكونات 
وفـــــــي ظـــــل مــــتــــغــــيــــرات جــــائــــحــــة كــــورونــــا 
والمجاالت  القطاعات  جميع  على  وانعكاساتها 
لــهــذه  تــســتــجــيــب  أن  لــلــمــحــاســبــة  بـــد  ال  فـــكـــان 
الـــتـــطـــورات بــمــا يــنــاســب ويـــالئـــم الــحــاجــة إلــى 
الــتــحــلــيــل واإلفـــصـــاح الــمــحــاســبــي وصـــــوًال إلــى 
لكافة  الــمــحــاســبــة  تــوفــرهــا  الــتــي  الــمــعــلــومــات 

لمستخدمين. ا
مهنة  عــلــى  كـــورونـــا  جــائــحــة  تــأثــيــر  ويــتــنــوع 
المهنة  مزاولة  وكيفية  آليات  بين  المحاسبة 
في  بــهــا  الــقــيــام  عليها  يــجــب  الــتــي  والــواجــبــات 
كــان  األداء  مــســتــوى  فــعــلــى  الــــظــــروف.  هــــذه 
الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي عــامــًال حــاســًمــا فــي منع 
الـــوبـــاء مــن الــتــســبــب فــي ضـــرر أكــثــر خــطــورة 

حيث  والمراجعة،  المحاسبة  وظائف  لطريقة 
العمل  توقف  دون  التكنولوجيا  استخدام  حال 
التواصل  وعــدم  االحترازية  اإلجــراءات  نتيجة 
المسارعة  إلى  الجائحة  ستؤدي  لذا  المباشر، 
الـــذكـــاء  أدوات  اســــتــــخــــدام  فــــي  ـــتـــوســـع  ال فــــي 
االصــطــنــاعــي، لــلــقــيــام بــاألعــمــال الــمــحــاســبــيــة. 
وتقديم  تطوير  على  الطلب  زيــادة  وسنالحظ 
الشركات،  قبل  من  والبرامج  التقنيات  هــذه 
وتوفير  أقل  بتكلفة  الوظائف  هذه  حاجة  لسد 
على  المبنية  البرامج  وستصبح  والمال.  للوقت 
حياتنا  في  استخداًما  أكثر  االصطناعي  الذكاء 

اليومية.
أمـــا عــلــى مــســتــوى الــمــهــام فـــإن الــشــركــات، 
وخـــاصـــة الـــمـــتـــضـــررة مــنــهــا تــــــزداد حــاجــتــهــا 
إعــداد  فــي  الــقــانــونــيــيــن  المحاسبين  عــمــل  إلــى 
تسوية  فــي  ومــســاعــدتــهــم  األضــــرار  تــحــلــيــالت 
هــي  الــــمــــحــــاســــبــــة  مـــهـــنـــة  ألن  أوضـــــاعـــــهـــــم، 
لنتائج  الــحــقــيــقــي  والــمــقــدر  الــفــعــلــي  الــمــتــرجــم 
األزمـــــات االقــتــصــاديــة والــمــالــيــة، مـــن خــالل 
األحــداث.  مجريات  على  الدالة  األرقــام  إنتاج 
ــمــا نـــمـــر بــــه مــع  فـــفـــي أوقـــــــات األزمــــــــات مــثــل

المالية  التقارير  جــودة  تمثل  كــورونــا  جائحة 
لالقتصاد،  أساسية  عناصر  الشركات  وحوكمة 
المعمول  والتوازنات  الضوابط  إلى  باإلضافة 
إلــى  الــمــعــلــومــات  هــذه  وتــوصــيــل  لتحضير  بــهــا 
مجلس  ومــنــهــم  الــمــصــلــحــة  أصــحــاب  مــخــتــلــف 
حيث  والــمــســاهــمــون،  الــعــلــيــا  واإلدارة  اإلدارة 
حول  بشفافية  التواصل  إلى  الشركات  تحتاج 
تــأثــيــر أزمـــة كــورونــا عــلــى أعــمــالــهــا، مــن حيث 
الـــســـيـــولـــة واســـتـــمـــراريـــة األعــــمــــال، والـــمـــركـــز 
ومن  والمخاطر.  الداخلية  والــرقــابــة  المالي، 
بالعديد  القيام  المحاسبة  مهنة  تستطيع  هنا 
مــن الــوظــائــف األســاســيــة مــثــل: تــقــديــر مــدى 
وإجــراء  المستقبلية،  النقدية  التدفقات  تأثر 
الــتــعــديــالت عــلــى الــمــوازنــات، والــمــســاعــدة في 
األولــويــات  وتــرتــيــب  الــســيــولــة،  مــخــاطــر  إدارة 
االستثمار  في  والمساعدة  التعاقدات،  وتعديل 
ــمــوارد، ومــراجــعــة تــكــالــيــف اإلنــتــاج  ــل األمــثــل ل
وكــافــة الــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة الــمــرتــبــطــة بــه، 
ومــــراعــــاة فــــرص االســـتـــمـــراريـــة، وآثـــــار وبـــاء 
كــورونــا عــلــى اســتــمــراريــة الــشــركــة وذلـــك عند 

المالية. والتقارير  المالية  القوائم  إعداد 

ولن يتوقف دور مهنة المحاسبة على وقت 
انتهائها،  بعد  ما  إلى  سيمتد  بل  فقط  األزمــة 
إجــراء  إلــى  حــاجــة  فــي  ستكون  الــشــركــات  ألن 
معالجة  حــلــول  القــتــراح  والــدراســات  الــبــحــوث 
كبير  عمل  هناك  لذا  الجائحة،  آلثار  محاسبية 
يــنــتــظــر الــمــحــاســبــيــن، بــعــد انــحــســار الــجــائــحــة 
فــإن  وعــلــيــه  عــلــيــهــا.  الــمــتــرتــبــة  اآلثـــار  لمعالجة 
تتسم  التي  والمحاسبية  المالية  الرقابة  أجهزة 
قيمتها  وترتفع  أهميتها  تزداد  والكفاءة  بالقوة 
حالًيا ومستقبًال، حيث إنها ستؤدي دوًرا رئيًسا 
المساعدة  وفي  والنفقات،  البرامج  تدقيق  في 
االستعداد  بكيفية  الخاصة  الخطط  وضع  على 
في  واألزمات  األوبئة  هذه  مثل  مع  والتعامل 

لمستقبل. ا
المحاسبة  قــطــاع  يستغل  أن  يــجــب  وأخـــيـــًرا 
تحتاج  التي  التجربة  هــذه  من  التعلم  فرصة 
واالستفادة  واإلدارة  الحلول  في  االبتكار  إلــى 
الـــخـــطـــوات  واتـــــخـــــاذ  األزمـــــــــات  دروس  مــــن 
أجــل  مــن  الــمــخــاطــر  إدارة  لــتــعــزيــز  الــمــنــاســبــة، 
ــتــعــامــل مـــع أزمـــــات مــمــاثــلــة فــي  مــنــع ســــوء ال

لمستقبل. ا
hashim@halsayed.com

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

مهنة المحاسبة 
في ظل أزمة 

كورونا 

ــــار الــجــائــحــة   ــول لــمــعــالــجــة آث ــل ـــراح ح ـــت ــــدراســــات الق ــحــوث وال ــب ـــى ال ــاج إل ــات تــحــت ــرك ــش  ال
واإلدارة ــول  ــحــل ال فـــي  ــار  ــك ــت ــاالب ب ـــا  كـــورون أزمــــة  مـــن  الــمــحــاســبــة  ــاع  ــط ق ــادة  ــف ــت اس ضـــــرورة 

بسبب انخفاض حركة الطيران ٨٥٪

برلين/ فرانكفورت ـ د ب أ : 

الركاب  عدد  ضعف  استمرار  عقب 
فــي الــمــطــارات األلــمــانــيــة فـــي  يونيو 
ـــمـــاضـــي، حـــــذر االتــــحــــاد األلـــمـــانـــي  ال
اآلالف  عشرات  فقدان  من  للطيران 

من الوظائف.
لالتحاد،  التنفيذي  الــمــديــر  وقـــال 
نحن  برلين:  في  أمس  بايسل،  رالــف 
فــــي حـــالـــة تـــأهـــب قـــصـــوى بــالــنــســبــة 
ضرورة  مؤكداً  الجوي،  النقل  لعمال 
تمديد نظام العمل بدوام جزئي، ألنه 
للمستوى  ــعــودة  ال الــمــتــوقــع  مــن  لــيــس 
كورونا  جائحة  أزمــة  قبل  كــان  الــذي 
٢٠٢٣. وعــلــى الــرغــم من  قــبــل عـــام  
األسابيع  في  الجوية  الرحالت  زيــادة 
األخـــيـــرة، ال تــــزال حــركــة الــطــيــران 
منخفضة  األلــمــانــيــة  الــمــطــارات  فــي 

قبل  ما  بمستويات  مقارنة   ٪٨٥ بنحو 
من   ٪٨٠ نحو  إحــالــة  وتــمــت  األزمــــة. 
مــوظــفــي الــمــطــارات فــي ألــمــانــيــا إلــى 
العمل بالدوام الجزئي. وأعيد تطبيق 
الــذي  الجزئي،  بــالــدوام  العمل  نظام 
حوالي  قبل  مرة  ألول  ألمانيا  طبقته 

عـــشـــرة أعـــــــوام لـــمـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات 
مــارس  فــي  العالمية  الــمــالــيــة  األزمـــة 
بعد أن أجبرت الجائحة فرض قيود 
والحياة  الطيران  حركة  على  واسعة 
ـــعـــامـــة. ويـــســـمـــح هـــــذا الـــنـــظـــام فــي  ال
تكاليف  الحكومة  تغطي  ألن  األساس 

نسبة كبيرة من أجور العاملين الذين 
أُحـــيـــلـــوا إلــــى الــــــدوام الـــجـــزئـــي لــمــدة 
بيانات  وبحسب  شــهــراً.   ١٢ أقــصــاهــا 
في  يعمل  األلــمــانــي،  الــطــيــران  اتــحــاد 
ألف   ١٨٠ حوالي  األلمانية  المطارات 

موظف.

المطارات األلمانية تفقد عشرات اآلالف من الوظائف 
ـــي جـــزئ بــــــــــدوام  ـــمـــل  ـــع ـــل ل الـــمـــوظـــفـــيـــن  مـــــن   ٪٨٠ تــــحــــويــــل 

كيتو ـ أ ف ب :  

أعــــادت جـــزر غــاالبــاغــوس فــتــح مــواقــع 
ســيــاحــيــة والــمــحــمــيــة الــبــحــريــة فـــي هــذا 
منذ  مغلقة  كــانــت  اإلكــــوادوري  األرخــبــيــل 
ما  على  كوفيد-١٩  جائحة  بسبب  مــارس 
ونّبهت  بروانيو.  باولو  البيئة  وزيــر  أعلن 
ملزمون  الــزوار  أن  إلى  بيان  في  الــوزارة 

اليدين. وتعقيم  الكمامة  وضع 
 وأوضــــــح الـــمـــصـــدر نــفــســه «بــالــنــســبــة 
المرافئ  من  القريبة  الترفيهية  للمواقع 
المكان  فــي  الــتــواجــد  سيقتصر  الــمــأهــولــة 
وأعيد  أقــصــى».  حـــداً  ســاعــات  ثــالث  على 
على  الــمــدرجــة  غــاالبــاغــوس  شــواطــئ  فتح 
قائمة التراث العالمي للبشرية جزئياً أمام 

سكان الجزر في مايو لمدة ثالث ساعات 
تخفيف  اإلكــوادور  بدأت  عندما  اليوم  في 
انتشار  للجم  فرضت  التي  العزل  إجراءات 
الذي  غاالباغوس  أرخبيل  ويعتبر  الــوبــاء. 
على  والــواقــع  نسمة  ألــف   ٣٠ نحو  يسكنه 
بــعــد حـــوالـــي ألـــف كــيــلــومــتــر مـــن ســواحــل 
اإلكــــــــــوادور، أقـــــل مـــنـــاطـــق الــــبــــالد تـــأثـــراً 
فقط.  مثبتة  إصابة  مئة  مع  بكوفيد-١٩ 
التطور  نظرية  مهد  غاالباغوس  جزر  في 
لتشارلز داروين، يرتبط ٨٥٪ من النشاط 
 ٢٠٠ خسرت  التي  بالسياحة  االقــتــصــادي 
ما  على  ومــايــو  مــارس  بين  دوالر  مليون 
تفيد غرفة السياحة في غاالباغوس. وقد 
شخص  ألـــف   ٢٧٠ مــن  أكــثــر  الــجــزر  زار 

الماضي. العام 

موسكو ـ د ب أ: 

خــــصــــصــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــروســـــيـــــة 
مــلــيــار   ٧٠ بــقــيــمــة  حــكــومــيــة  ضـــمـــانـــات 
لــلــحــصــول  دوالر)  مـــلـــيـــار  (نـــحـــو  روبـــــل 
عــلــى قــــروض بــنــكــيــة لــلــنــاقــلــة الــوطــنــيــة 
أكبر  تعد  التي  «أيــروفــلــوت»،  الــروســيــة 
شــركــات الــطــيــران الــروســيــة. جـــاء ذلــك 
الروسي  الوزراء  رئيس  أعلنه  ما  بحسب 
مـــيـــخـــائـــيـــل مـــيـــشـــوســـتـــيـــن، أمـــــس خـــالل 

اجـــتـــمـــاع مـــع مـــديـــر الـــشـــركـــة الـــروســـيـــة 
ميشوستين  ودعـــا  ســافــيــلــيــيــف.  فــيــتــالــي 
لــمــا نــقــلــه مــوقــع  «أيــــروفــــلــــوت»، وفـــقـــاً 
قطاع  تنمية  على  للعمل  اليوم»،  «روسيا 
الــســيــاحــة الــداخــلــيــة فــي روســيــا والــعــمــل 
عـــلـــى نـــقـــل الـــمـــواطـــنـــيـــن داخـــــل روســـيـــا. 
ويــعــد قــطــاع الــطــيــران أكــثــر الــقــطــاعــات 
كورونا  جائحة  من  تــضــرراً  االقتصادية 
من  للحد  اتخاذها  تم  التي  واإلجــراءات 

الفيروس. انتشار 

مسقط ـ د ب أ: 

الموافقة  أمـــس  عــمــان  سلطنة  قـــررت   
عبر  للخارج  المواطنين  سفر  تسهيل  على 
المنافذ الجوية بشرط التزامهم عند العودة 
بــالــضــوابــط االحــتــرازيــة الــمــوضــوعــة أو أية 
ضـــوابـــط ســتــصــدر مــســتــقــبــًال مـــن الــجــهــات 
المختصة. وذكرت وكالة األنباء العمانية أن 
ذلك جاء خالل االجتماع الذي عقدته أمس 
اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع 
التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا 
برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير 
الداخلية. ووفق الوكالة، اطلعت اللجنة على 
الزيادة الملحوظة في أعداد الوفّيات، وفي 

األسر  بين  خاّصة  المصابة  الحاالت  أعــداد 
والتزاور  المخالطة  لزيادة  نتيجة  العمانية 
وفق ما أسفر عنه التقصي الوبائي. وأعربت 
داعية  الزيادة،  هذه  إزاء  قلقها  عن  اللجنة 
توّخي  إلــى  والمقيمين  المواطنين  جميع 
وااللتزام  والحذر،  الحيطة  درجات  أقصى 
باإلجراءات االحترازية التي من شأنها الحّد 
من ارتفاع اإلصابات والوفّيات. كما اطلعت 
اللجنة على تقريٍر حول المعطيات الوبائية 
في كّل من محافظة ظفار ووالية مصيرة 
اإلجــــراءات  ضــوء  فــي  إغالقهما  تــم  اللتين 
انتشار  مــن  للحّد  أقّرتها  التي  االحــتــرازيــة 
هــذا الــمــرض وقـــررت اســتــمــرار إغالقهما 

حتى إشعار آخر.

اإلكوادور تعيد فتح مواقع سياحية 
ومحمية بحرية 

مليار دوالر لدعم «أيروفلوت» الروسية 

عمان توافق على سفر المواطنين للخارج 

النمسا تحظر الرحالت 
الجوية من دول البلقان

السودان يفتح مطار 
ً الخرطوم جزئيا

فيينا ـ د ب أ: 

دول  معظم  من  الركاب  رحالت  تعليق  امس  النمسا  أعلنت 
البلقان، ومولدوفا، ومصر، لتقليل احتماالت دخول أشخاص 
مصابين بفيروس كورونا إلى البالد.وقالت وزارة الصحة : إن 
اإلجراء سيدخل حيز التنفيذ غدا  . وتأتي هذه الخطوة إضافة 
إلى تحذيرات سفر أصدرتها النمسا سابقا لمنطقة البلقان في 
والبوسنة  ألبانيا  من  كال  الــوصــول  حظر  يوليو.ويشمل  بــدايــة  
والهرسك وكوسوفو والجبل األسود ومقدونيا الشمالية وصربيا 
الطيران  حظر  ومصر.وسيبقى  ومولدوفا  ورومانيا  وبلغاريا 
والبرتغال  وإيران  والصين  وبريطانيا  بيالروس  بشأن  هو  كما 
وروســيــا والــســويــد وأوكــرانــيــا.ويــقــضــي كــثــيــرون فــي المجتمع 
في  الصيفية  عطالتهم  البلقانية  الجذور  ذوي  من  النمساوي 

دولهم األصلية.  

الخرطوم  ـ د ب أ: 

بــــدأت الــســلــطــات الــســودانــيــة أمـــس فــتــح مــطــار الــخــرطــوم 
مدير  أحمد  الدين  عصام  وكــان  الجوية.  الحركة  أمــام  جزئياً 
الشركات  من  عــدداً  إن  قــال:  الــدولــي  الخرطوم  مطار  شركة 
مــثــل بـــدر وتــاركــو والــتــركــيــة بـــدأت أمـــس رحــالتــهــا مــن وإلــى 
المدني  الطيران  سلطة  لقرار  تنفيذاً  وذلك  الخرطوم،  مطار 
الصحية  اللجنة  مــوافــقــة  بعد  الــمــاضــي  األســبــوع  أعلنته  الـــذي 
وأكد  للمطار.  الجزئي  بالفتح  والقاضي  كورونا  لجائحة  العليا 
تلك  من  القادمة  الجوية  الرحالت  الستقبال  المطار  جاهزية 

الدول مع االلتزام باإلجراءات الصحية المطلوبة.   

مع بداية ذروة موسم السياحة 

زيادة عدد المسافرين على الطائرات األمريكية

عواصم - وكاالت:

تــتــوقــع شــركــات الــطــيــران الــعــالــمــيــة في 
نــهــايــة هــذا األســبــوع زيـــادة أكــبــر عــدد من 
بأكملها،  الــوبــاء  فــتــرة  خـــالل  الــمــســافــريــن 
عــربــيــة   cnn بــثــتــه مــتــلــفــز  لــتــقــريــر  وفـــقـــاً 
عــلــى مــوقــعــهــا، حــيــث يــخــطــط الــكــثــيــرون 
لـــمـــثـــل هـــــذه الــــرحــــالت مــــن أجـــــل قــضــاء 
الــركــاب  ويتمتع  ســيــاحــيــة،  صيفية  عطلة 
لركوب  أكبر  بفرصة  بــارون  مايكل  مثل 
ـــنـــت شـــركـــة  طــــائــــرة مـــمـــتـــلـــئـــة، وقــــــد أعـــل
اآلن  تبيع  أنها  األمريكية  الجوية  الخطوط 
كــل مــقــعــد عــلــى طــائــراتــهــا، وانــضــمــت إلــى 
المقاعد  تبيع  كانت  التي  ايرالينز  يونايتد 
فترة  طــوال  طائراتها  متن  على  الوسطى 
الــــوبــــاء، وتــطــلــب شـــركـــات الـــطـــيـــران اآلن 
ذلك  مــع  ولكن  األقنعة،  الــركــاب  يضع  أن 
يـــمـــارس  أن  الـــمـــشـــرعـــيـــن  بـــعـــض  يـــطـــالـــب 
الـــمـــســـافـــرون الـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي عــلــى 
إن لم  مــتــن الــطــائــرة، ومــن الــصــعــب جـــداً 
يــكــن مـــن الــمــســتــحــيــل مـــمـــارســـة الــتــبــاعــد 

االجـــتـــمـــاعـــي عــلــى مــتــن الـــطـــائـــرة وإبـــقـــاء 
فرقاً،  يُحدث  فلن  فارغاً،  بجانبك  المقعد 
على  الــرحــالت  أن  نعتقد  بـــارون:  ويــقــول 
خالل  فقط   ٪٣ بنسبة  ستنخفض  الطريق 

الصيف. هذا 
السفر:  تحليالت  شركة  انريكس  وتقول 
إن الــمــســافــة الــتــي يــســافــرهــا الــســائــقــون قد 
إليها  وصــلــت  الــتــي  المستويات  إلــى  عــادت 
وقد  الــواليــات،  من  العديد  في  الــوبــاء  قبل 
وكأنها  العطالت  في  الــمــرور  حركة  تبدو 
تشغيل  بـــإعـــادة  امـــتـــراك  وتــقــوم  طــبــيــعــيــة. 
ـــقـــطـــارات الـــتـــي يــتــم تــنــظــيــفــهــا بــعــد كــل  ال
رحـــلـــة وتـــتـــرك مــســاحــة فـــارغـــة بــيــن كــل 
السفر  مــوســم  ذروة  هــو  والــصــيــف  مــقــعــد. 
لــشــركــة امـــتـــراك، ولــكــن عـــدد الــدراجــيــن 
كيفية  عن  النظر  وبغض  منخفضاً  اليزال 
وصــولــهــم إلـــى هــنــاك يــواجــه األمــريــكــيــون 
مــن الــســفــر غــيــر الــطــبــيــعــي. فــقــد تم  نــوعــاً 
أمــن  إلدارة  تــابــعــة  تــفــتــيــش  نــقــطــة  إغــــالق 
تشخيص  تم  عندما  مؤقتاً  أتالنتا  في  النقل 

كورونا. بفيروس  العاملين  أحد  إصابة 
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