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ارتفاع التسهيالت خالل أغسطس .. المركزي:

الدوحة - [:

الـــــمـــــيـــــزانـــــيـــــة  كـــــشـــــفـــــت   
لشهر  لــلــبــنــوك  الــمــجــمــوعــة 
أغـــســـطـــس الــــتــــي أصــــدرهــــا 
مـــصـــرف قـــطـــر الـــمـــركـــزي 
أمس ارتفاع قروض القطاع 
 ٣٢٩٫٦ مــســتــوى  إلــــى  الـــعـــام 
مــــلــــيــــار ريــــــــــال. فــــــي حــيــن 
ـــــــع الــقــطــاع  انـــخـــفـــضـــت ودائ
ريــال  مليار   ٥٫١ بنحو  الــعــام 
ريـــــال.  مـــلـــيـــار   ٢٦٩٫٤ إلـــــى 
وقـــد تـــوزعـــت هـــذه الـــودائـــع 
ريـــــال  مــــلــــيــــار   ٩٥٫٨ بــــيــــن 
مــلــيــار  و١٥٠٫٣  لــلــحــكــومــة، 
الحكومية،  للُمؤسسات  ريال 
ريـــــــــال  ــــــيــــــار  مــــــل و٢٨٫٤ 
الحكومية  شبه  للمؤسسات 
الـــتـــي تــــســــاوي فــيــهــا حــصــة 
الحكومة ٥٠٪ أو أكثر. ومن 
ُجملة  ارتفعت  أخــرى  جهة 
قــــروض الــقــطــاع الــعــام من 
الــبــنــوك الــمــحــلــيــة بــنــحــو ٥٫٤ 
مليار ريال إلى ٣٢٩٫٦ مليار 
الميزانية  وأشـــارت  ريــــال.   
ــــــــى ارتـــــفـــــاع  الــــمــــجــــمــــعــــة إل
ـــات  رصــيــد الــســنــدات واألذون
مليار   ١٫٨ بنحو  الحكومية 

 ١٦٦٫٧ مــســتــوى  إلــــى  ريـــــال 
مــلــيــار ريـــــال. وبــالــُمــحــصــلــة 
القطاع  ائتمان  ُمجمل  ارتفع 
ــــعــــام الـــمـــحـــلـــي (حـــكـــومـــي  ال
ومـــؤســـســـات)، إضـــافـــة إلــى 
وصكوك،  وسندات  أذونــات 
مــلــيــار ريــــال إلــى   ٧٫٢ بــنــحــو 

مستوى ٤٩٦٫٣ مليار ريال.
ودائــع  جملة  وانخفضت   
ـــخـــاص الــمــحــلــيــة  الـــقـــطـــاع ال
شهر  نهاية  مع  البنوك  لدى 
مــلــيــار   ٣٫٨ بــنــحــو  أغــســطــس 

 ٣٧١٫٨ مــســتــوى  إلــــى  ريـــــال 
جملة  وارتفعت  ريال.  مليار 
الــــــقــــــروض والـــتـــســـهـــيـــالت 
المقدمة  المحلية  االئتمانية 
الخاص  للقطاع  البنوك  من 
مــلــيــار   ٦٫١ بــنــحــو  الــمــحــلــي 
ــتــصــل إلـــــى مــســتــوى  ريــــــال ل

٦٨٣٫٣ مليار ريال. 
الخارجي  للقطاع  بالنسبة 
أوضـــــــــحـــــــــت الـــــمـــــيـــــزانـــــيـــــة 
الــمــجــمــعــة بـــأنـــه فـــي جــانــب 
الـــــــمـــــــوجـــــــودات اســــتــــقــــّرت 

التجارية  البنوك  استثمارات 
خــارج  الــمــالــيــة  األوراق  فــي 
 ١٨٫٢ مـــســـتـــوى  عـــنـــد  قـــطـــر 
مـــلـــيـــار ريـــــــال. وانــخــفــضــت 
موجوداتها لدى بنوك خارج 
مــلــيــار   ١٠٫٥ بـــنـــحـــو  قـــطـــر 
ريال.  مليار   ٦٩٫٤ إلى  ريــال 
البنوك  قــروض  وانخفضت 
المحلية إلى جهات خارجية 
مــلــيــار ريـــال إلــى   ٠٫٤ بــنــحــو 
ريــال،  مــلــيــار   ٧٢٫٣ مــســتــوى 
وارتـــــفـــــعـــــت اســــتــــثــــمــــارات 

شركات  في  المحلية  البنوك 
مــلــيــار   ٠٫١ بــنــحــو  خــارجــيــة 
 ٣٨٫٣ مـــســـتـــوى  إلـــــى  ريـــــــال 
مـــلـــيـــار ريـــــــال، وانــخــفــضــت 
مــــوجــــوداتــــهــــا األخـــــــرى فــي 
مــلــيــار   ٠٫٩ بــنــحــو  الــــخــــارج 
مليار   ٥٫٣ مستوى  إلى  ريال 
ريـــــــال، ومـــــن ثــــم انــخــفــض 
بنحو  الــمــوجــودات  إجــمــالــي 
 ٢٠٣٫٥ إلى  ريال  مليار   ١١٫٧

ريال. مليار 

٣٧١٫٨ مليار ريال ودائع القطاع الخاص
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محمد بن عبد اهللا آل ثاني:

الدوحة ـ [: 

ـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن عـــــبـــــداهللا آل   أكــــــد ال
لمجموعة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  نــائــب  ثــانــي، 
 Ooredoo والرئيس التنفيذي لـ ،Ooredoo
في  كبير  بشكل  تـُـســاهــم  الــشــركــة  أن  قــطــر، 
الــتــطــور الــــذي تــشــهــده الـــدولـــة فــي ُمختلف 
الــقــطــاعــات، ُمــشــيــًرا إلــى أن الــشــركــة ليست 
الكبير  والــتــوســع  الــتــطــور  هــذا  عــن  ُمنفصلة 
قطر  رؤيــة  مع  ُمتوازية  بخطى  تسير  حيث 
القائمة  مشاريعها  خالل  من   ٢٠٣٠ الوطنية 
عــلــى الــتــحــول الــرقــمــي والــتــي قــطــعــت فيها 
االتــصــاالت  أن  خــاصــة  للغاية،  كبيًرا  شــوًطــا 
تــعــتــبــر ركـــيـــزة أســاســيــة فـــي تــنــمــيــة الــــدول 

وتقدمها وتطورها.  
ثاني:  آل  عبداهللا  بن  محمد  الشيخ  وقال   
على  المقبلة  الفترة  خالل  تركيزنا  سينصب 
مجال  في  والتوسع  والتطور  النمو  ُمواصلة 
التحول الرقمي، وتعزيز ريادتنا في خدمات 
الجيل الخامس ٥G من خالل تغطية المزيد 
وسوف   .٥G بشبكة  قطر  في  المناطق  من 
وتوفير  االبــتــكــار  دعـــم  فــي  الــشــركــة  تستمر 
وجلب أحدث التقنيات والحلول واالبتكارات 
اقتناص  إلـــى  وسنسعى  لعمالئنا.  الــرقــمــيــة 
فـــرص رقــمــيــة جـــديـــدة، وتــحــقــيــق إيــــرادات 

جديدة من األعمال الرقمية.  
 وقــــــال خـــــالل لـــقـــائـــه بـــبـــرنـــامـــج «نــبــض 
االقتصاد» على تلفزيون قطر: «وّقعنا عقًدا 
مع وزارة المواصالت واالتصاالت للعمل مًعا 

ُمبادرة  وهــي  «تسمو»،  مشروع  منصة  في 
جميع  فــي  العمل  وتسريع  لتسهيل  ُصّممت 
لتصبح   ٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤيـــة  مــحــاور 
الذكية،  العالم  دول  أوائــل  ضمن  من  قطر 
لجلب  اتفاقية  مايكروسوفت  مع  وّقعنا  كما 
الخدمة السحابية إلى قطر، وهي األكبر على 
مستوى المنطقة. وتواصل Ooredoo العمل 
التكنولوجية  الــوســائــل  أحـــدث  ُمــواكــبــة  عــلــى 

وجلبها إلى قطر».
 وأوضـــــح الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـــبـــداهللا آل 
لتزويد  عــقــًدا  وّقــعــت   Ooredoo أن  ثــانــي، 
األنظمة  بأحدث  الثمانية  المونديال  مالعب 
ستوفر  حيث  الــعــالــم،  مستوى  على  الــذكــيــة 
المالعب  وستدار  استثنائية  تجربة  الشركة 
تجربة  في  واحــدة  تحكم  محطة  خالل  من 
مبينًا  عالمًيا،  نوعها  من  األولى  هي  ستكون 
االتفاق  سيتم  البطولة  من  االنتهاء  بعد  أنــه 
مع الفيفا الستخدام هذه التقنية ونقلها على 

مستوى العالم. 
 وأشار الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo إلى 
أن قطر هي أول دولة في العالم تطلق شبكة 
 Ooredoo خــالل  مــن   ٥G الــخــامــس  الجيل 
في  التقنية  هــذه  وستسهم   ،٢٠١٨ عــام  فــي 
تطوير تطبيقات إنترنت األشياء بشكل كبير 
مثل الــســيــارات الــذكــيــة والــواقــع االفــتــراضــي 
كما  (الـــــدرون)،  ــا  ذاتــًي المسيرة  والــطــائــرات 
ستساهم هذه التكنولوجيا بشكل إيجابي في 

التعليم والصحة والمدن الذكية. 

 Ooredoo تواصل التوسع في التحول الرقمي
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وزارة المواصالت:

كتب - أكرم الكراد:

الــمــواصــالت  وزارة  أكـــدت   
واالتصاالت أن كافة المعدات 
ـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي مــحــطــة  ـــُم ال
الــــحــــاويــــات الـــثـــانـــيـــة بــمــيــنــاء 
حـــمـــد هــــي مــــعــــدات صــديــقــة 
االنبعاثات  من  وتقلل  للبيئة، 
ميناء  يعتبر  حيث  الكربونية، 
حــمــد أكـــبـــر مـــشـــروع صــديــق 
واستحق  المنطقة،  في  للبيئة 
اكبر  كأحد  الــدولــي  االعــتــراف 
العالم  فــي  الــخــضــراء  الــمــوانــئ 
العام الماضي بجدارة، إضافة 
إلـــــى جــــائــــزة ســـابـــقـــة كــأكــبــر 
للبيئة،  وصديق  ذكي  مشروع 
البيئة  على  الحفاظ  إن  حيث 
جميع  في  جوهريًا  هدًفا  كان 

مراحل بناء ميناء حمد.
 وكــــشــــفــــت الــــــــــــــوزارة عــن 
الـــــــمـــــــعـــــــدات الـــــــتـــــــي ســـيـــتـــم 
اســــتــــخــــدامــــهــــا فــــــي مــحــطــة 
الحاويات الثانية بميناء حمد، 
وتــتــضــّمــن رافـــعـــات حــاويــات 
ذات  جــــســــريــــة  ورافــــــــعــــــــات 
وجــــرارات  مطاطية  إطــــارات 
شوكية  ورافعات  ومقطورات 
وُمـــعـــالـــجـــات فـــارغـــة ونــقــاط 

ُمــعــدات  مــن  وغيرها  تبريد، 
تــتــبــنــى االســــتــــدامــــة الــبــيــئــيــة 
والطاقة النظيفة، ووفق أعلى 

والمحلية. العالمية  المعايير 
مرسى  طـــول  إن  وقـــالـــت:   
ــيــة  ــان ــث مـــحـــطـــة الــــحــــاويــــات ال
فــــي مـــيـــنـــاء حـــمـــد يــبــلــغ ٦٢٤ 
مـــتـــًرا، وتـــحـــوي الــمــحــطــة ٢٦ 
إطـــارات  ذات  جــســريــة  رافــعــة 
مطاطية، تم استالم ١٢ رافعة 
ويتم  الماضي،  الشهر  جسرية 
الُمحّددة  أماكنها  في  تركيبها 
فـــي ســـاحـــة الــمــحــطــة، فــضــالً 
عــن قـــرب وصـــول ٣ رافــعــات 

الشهر  مطلع  جــديــدة  جسرية 
الــمــقــبــل، ُمــنــوهــة إلـــى أنـــه تم 
اســتــخــدام رافـــعـــات مــن الــنــوع 
الحاويات  محطة  في  الهجين 
الثانية، وهي تعمل بالبطارية، 
ــكــبــيــرة،  تـــمـــتـــاز بــالــفــعــالــيــة ال
كــمــا  عــــــــال،  مـــــــــردود  وذات 
أن لــهــا الـــقـــدرة عــلــى رفـــع ٤٠ 
 ٦ ارتفاع  ارتفاعها  ويبلغ  طنًا، 

حاويات، وعرض ٧ حاويات.
 وأوضـــحـــت الــــــوزارة أيــًضــا 
الثانية  الــحــاويــات  محطة  أن 
٧ رافــــعــــات حــــاويــــات،  تـــضـــم 
وفــــــق أحــــــــدث الـــمـــواصـــفـــات 

الــعــالــمــيــة، حــيــث تـــوفـــر هــذه 
عن  التحكم  مــيــزة  الــرافــعــات 
من  تشغيلها  يمكن  كما  بُعد، 
هــذه  وتــعــد  الــعــمــلــيــات،  مبنى 
أوتوماتيكية،  شبه  الــرافــعــات 
 ٥٠ الــرافــعــة  ارتــفــاع  يبلغ  كــمــا 
مــتــًرا ولــهــا الــقــدرة عــلــى رفــع 
طـــنًـــا،   ٨٠ إلـــــى  تـــصـــل  أوزان 
إضافة إلى أن الرافعة الواحدة 
يمكنها رفع حاويتين بمساحة 
حــــاويــــات   ٤ أو  قـــــدًمـــــا،   ٤٠
المرة  فــي  قــدًمــا   ٢٠ بمساحة 

الواحدة.

معدات محطة الحاويات ٢ صديقة للبيئة

رئيس المركزي:  

واشنطن - (رويترز):

االتحادي  االحتياطي  مجلس  رئيس  أبلغ   
جـــيـــروم بـــــاول لــجــنــة بــالــكــونــجــرس أمــس 
الثالثاء أن االقتصاد األمريكي أظهر «تحسنًا 
مــلــحــوًظــا» بــعــد أن قــادتــه جــائــحــة فــيــروس 
كــورونــا إلــى الــركــود، لكن الطريق أمــامــه ال 
األمريكي  المركزي  البنك  وأن  ضبابًيا  يزال 

سيفعل المزيد إذا اقتضت الحاجة.
 وفـــي إشـــــارة إلـــى انــتــعــاش فـــي الــوظــائــف 
وإنفاق األسر منذ أن ركد االقتصاد في الربيع 
وأوائــل الصيف، قال بــاول: «إن االقتصاد ال 
الطريق  وسيظل  عليه  كــان  عما  بعيًدا  يــزال 

لألمام شديد الضبابية. من الُمرجح أال يأتي 
على  الناس  يكون  عندما  إال  الكامل  التعافي 
واســع  نطاق  فــي  لالنخراط  الــعــودة  بــأن  ثقة 
من األنشطة آمنة مع السيطرة على فيروس 

كورونا».
وقال باول في شهادة أمام لجنة الخدمات 
ـــنـــواب: «إنــــه حــتــى ذلــك  الــمــالــيــة بــمــجــلــس ال
االحتياطي  مجلس  مسؤولو  سيظل  الحين، 
لفعل  أدواتنا  باستخدام  ملتزمين  االتحادي 
من  للتأكد  األمر،  استغرق  مهما  بوسعنا،  ما 
والحد  يمكن،  ما  أقــوى  سيكون  التعافي  أن 

من استمرار تضرر االقتصاد».

الدوحة - [:

 أعــلــنــت مــجــمــوعــة الــبــنــك الـــتـــجـــاري عن 
ُمشترك  قـــرض  طـــرح  فــي  مــؤخــًرا  نجاحها 
بسعر  أمريكي  دوالر  مليون   ٢٢٧٫٥ بقيمة 

منافس ومع مستثمرين مختلفين في األسواق 
اآلســـيـــويـــة. وقـــد تـــم تــكــلــيــف بــنــك مــيــزوهــو 
تلبية  بهدف  واإلعــداد  التنسيق  مهمة  ليميتد 
حاجات البنك في التمويل العام وتشغيل رأس 

المال. 

الدوحة - قنا:

 أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، 
ُمذكرة رقابية بحق شركة الخدمات المالية 
الشركة  بموجبها  منعت  (قــطــر)،  الــدولــيــة 
الخدمات  تقديم  أو  األعــمــال  مــزاولــة  مــن 
تقديم  في  استمرارها  مع  جدد،  عمالء  ألي 
الُمتبعة  لسياستها  وفًقا  الحالية  الخدمات 
وشركة  لديها.  القائمين  بالعمالء  والخاصة 
 Internationalالــدولــيــة المالية  الخدمات 
هي   Financial Services (Qatar) LLC
وساطة  أعمال  بمزاولة  لها  ُمصّرح  شركة 
الــتــأمــيــن فــي مــركــز قــطــر لــلــمــال، وقـــد تم 

بموجب  بحقها  الــرقــابــيــة  الــمــذكــرة  إصـــدار 
إحـــــدى مـــــواد أنـــظـــمـــة الـــخـــدمـــات الــمــالــيــة 

بالمركز. الخاصة 
 وأوضـــحـــت هــيــئــة الــتــنــظــيــم، فـــي بــيــان 
حــيــز  دخـــلـــت  ـــمـــذكـــرة  ال أن  الــــصــــدد  بـــهـــذا 
اإلجـــراء  هــذا  وأن  صــدورهــا،  فــور  التنفيذ 
لمعايير  الــشــركــة  تلبية  تــعــذر  نتيجة  يــأتــي 
الهيئة.  عــن  الـــصـــادرة  واألهــلــيــة  الــمــالءمــة 
وأكــــــدت الــهــيــئــة الـــتـــزامـــهـــا بـــعـــدم الــكــشــف 
عــن الــمــزيــد مــن الــمــعــلــومــات حــالــًيــا نــظــًرا 
الســـتـــمـــرار الــتــحــقــيــقــات فــــي مـــمـــارســـات 

المذكورة. الشركة 

 تحسن ملحوظ لالقتصاد األمريكي

التجاري يطرح قرًضا مشترًكا بـ ٢٢٧٫٥ مليون دوالر

هيئة مركز المال تمنع شركة 
من مزاولة أعمال جديدة

٦

٤

٢

«إياتا» يقترح فحوص 
كورونا للمسافرين

جنيف - (د ب أ):

 اقترح اتحاد النقل الجوي 
الدولي، أمس، أن يتم توفير 
ـــــا ســريــعــة  فــــحــــوص كـــــورون
الدوليين  المسافرين  لجميع 
قـــــبـــــل رحــــــالتــــــهــــــم. وقـــــــال 
ألكسندر دي جونياك، رئيس 
الدولي:  الجوي  النقل  اتحاد 
ـــــن يـــحـــتـــاج الـــــركـــــاب إلـــى  «ل
الحجر الصحي عند الوصول 
بــعــد ذلـــــك». ويــكــمــن األمـــل 
الخطوة  هــذه  تغري  أن  فــي 
الـــُمـــســـافـــريـــن الــُمــحــتــمــلــيــن 
لـــحـــجـــز الــــتــــذاكــــر مــــجــــدًدا.  
الجوي  النقل  اتــحــاد  ويبحث 
الـــــدولـــــي عــــن ســـبـــل إلنـــقـــاذ 
شـــركـــات الـــطـــيـــران الــتــابــعــة 
انخفاًضا  شــهــدت  الــتــي  لــهــا، 
كــارثــًيــا فـــي األعـــمـــال بسبب 
أعداد  بلغت  حيث  الجائحة، 
الركاب حول العالم في يوليو 
٨ بــالــمــئــة فــقــط مــمــا كــانــت 
عليه العام الماضي. ويُجري 
الــدولــي  الــجــوي  النقل  اتــحــاد 
ُمـــحـــادثـــات مـــع الــحــكــومــات 
ووكــــالــــة الـــطـــيـــران الــتــابــعــة 
لألمم المتحدة (إيكاو) بشأن 
إجراؤها  الُمقترح  الفحوص 

قبل ركوب الطائرة.

الدوحة - [:

جلسة  قطر  بورصة  أنهت   
منتصف األسبوع في المنطقة 
الخضراء بدعم من مشتريات 
المحافظ المحلية واألجنبية، 
ارتفاًعا  السوق  مؤشر  ليسجل 
 ٧٦ يــعــادل  بما   ٪٠٫٧٩ نسبته 
مستوى  عــنــد  وأغــلــق  نــقــطــة، 

أيًضا  وصعد  نقطة،   ٩٨٤١٫٣
بنسبة  أمس  اإلسالمي  الريان 
١٫٦٪ ليصل إلى مستوى ٤١٤٧ 
نقطة، وارتفع مؤشر بورصة 
بنسبة  األســهــم  لجميع  قــطــر 
مستوى  عــنــد  وأغـــلـــق   ٪٠٫٧٤

٣٠٣٩ نقطة.
 وســـّجـــلـــت األســــهــــم أمـــس 
 ٥٫١ قــدرهــا  سوقية  مكاسب 

ـــــال لــتــصــل الــقــيــمــة  مــلــيــار ري
الــســوقــيــة لــبــورصــة قــطــر إلــى 
مــقــابــل  ريـــــال  ــيــار  مــل  ٥٧٩٫٧
جلسة  في  ريــال  مليار   ٥٧٤٫٦
جلسة  وشــهــدت  األول،  أمــس 
أمس تــداول أسهم ٤٧ شركة 
ارتــــفــــعــــت مـــنـــهـــا أســــهــــم ٣٩ 
أسهم  تراجعت  بينما  شركة، 
واستقرت  أخــرى  شــركــات   ٦

أســـهـــم شـــركـــة واحـــــــدة عــنــد 
مستوى إغالقها السابق.

 وكـــــان مـــؤشـــر الـــســـوق قد 
اســتــهــل تــعــامــالت أمـــس على 
ارتفاع مدعوًما بعمليات شراء 
جميع  في  األسهم  على  قوية 
قــطــاعــات الـــســـوق الــُمــخــتــلــفــة 
بـــمـــا فــيــهــا أســـهـــم الـــشـــركـــات 
الُمضاربات،  وأسهم  القيادية 

ولم تفلح عمليات جني أرباح 
فــــي تــغــيــيــر اتــــجــــاه الــمــؤشــر 
من  قّلصت  فقط  وإنما  العام 

مكاسبه في نهاية الجلسة.
وانــخــفــضــت قــيــم الـــتـــداول 
ريــال،  مليون   ٥٤٣ إلــى  أمــس 
مــلــيــون   ٩٢٢ بــنــحــو  ُمـــقـــارنـــة 

ريال في الجلسة السابقة.

٥٫١ مليـــار ريـــال مكـــاســب البــورصـة

٥



٢٢
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سجلت ارتفاًعا في أغسطس.. المركزي:

ــــــــال   ري مــــــلــــــيــــــار   ١٦٦٫٧ ـــــــــــى  إل ـــــة  ـــــي ـــــوم ـــــك ـــــح ال ــــــــــــــــــــــــات  واألذون الـــــــســـــــنـــــــدات  ارتــــــــــفــــــــــاع 

الدوحة - [:

 كشفت الميزانية المجموعة 
التي  أغــســطــس  لشهر  للبنوك 
أصـــــــدرهـــــــا مـــــصـــــرف قــطــر 
المركزي أمس ارتفاع قروض 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام إلـــــى مــســتــوى 
حين  فــي  ريـــال.  مليار   ٣٢٩٫٦
انـــخـــفـــضـــت ودائــــــــــع الـــقـــطـــاع 
الـــعـــام بــنــحــو ٥٫١ مــلــيــار ريـــال 
وقد  ريـــال.  مليار   ٢٦٩٫٤ إلــى 
بين ٩٥٫٨  الودائع  هذه  توزعت 
مليار للحكومة، و١٥٠٫٣ مليار 
و٢٨٫٤  الحكومية،  للمؤسسات 
شبه  للمؤسسات  ريـــال  مليار 
فيها  تــســاوي  الــتــي  الحكومية 
أكثر.  أو   ٪٥٠ الحكومة  حصة 
ومــــن جــهــة أخـــــرى ارتــفــعــت 
الــعــام  الــقــطــاع  قـــروض  جملة 
بنحو  الــمــحــلــيــة  الـــبـــنـــوك  مـــن 
 ٣٢٩٫٦ إلــــى  ريــــال  مــلــيــار   ٥٫٤
 ١٠٩٫٣ وتضمنت  ريـــــال  مليار 
بزيادة  للحكومة  ريــال  مليار 
عن  ريــال  مليار   ٤٫٦ مقدارها 
يوليو. والمؤسسات الحكومية: 
بـــانـــخـــفـــاض  مــــلــــيــــار   ٢٠٣٫١
ريـــــال.  مـــلـــيـــار   ٠٫١ مـــــقـــــداره 
الحكومية:  شبه  والمؤسسات 
مقدارها  بــزيــادة  مليار   ١٧٫١

١٫٠ مليار ريال.
الــــمــــيــــزانــــيــــة  وأشــــــــــــــــارت   
رصيد  ارتـــفـــاع  إلـــى  المجمعة 
السندات واألذونــات الحكومية 

مستوى  إلـــى  مــلــيــار   ١٫٨ بنحو 
وبــالــمــحــصــلــة  مــلــيــار.   ١٦٦٫٧
القطاع  ائــتــمــان  مجمل  ارتــفــع 
الـــــعـــــام الـــمـــحـــلـــي (حـــكـــومـــي 
ومـــــؤســـــســـــات)، إضــــافــــة إلـــى 
أذونـــــات وســـنـــدات وصــكــوك، 
إلـــى  ريــــــال  مـــلـــيـــار   ٧٫٢ بــنــحــو 

مستوى ٤٩٦٫٣ مليار ريال.

القطاع الخاص

وانـــخـــفـــضـــت جــمــلــة ودائـــــع 
لدى  المحلية  الخاص  القطاع 
البنوك مع نهاية شهر أغسطس 
مستوى  إلـــى  مــلــيــار   ٣٫٨ بنحو 
وارتفعت  ريـــال.  مليار   ٣٧١٫٨
والتسهيالت  الــقــروض  جملة 
المقدمة  المحلية  االئتمانية 

مــن الــبــنــوك لــلــقــطــاع الــخــاص 
المحلي بنحو ٦٫١ مليار لتصل 
إلى مستوى ٦٨٣٫٣ مليار ريال، 
منها: ١٧٣٫٦ مليار ريال لقطاع 
مليار   ١٫٧ (بارتفاع  الخدمات 
مليار  يوليو)، ١٥٢٫٧  عن  ريال 
 ٠٫٧ (بارتفاع  العقارات  لقطاع 
يوليو)، ١٤٢٫١  عن  ريال  مليار 
االستهالكية  للقروض  مليار 

مليار   ١٫٦ (بــارتــفــاع  لـــألفـــراد 
مليار  يوليو)، ١٤٦٫٧  عن  ريال 
(بارتفاع  التجارة  لقطاع  ريــال 
٢٫٣ مــلــيــار ريــــال عــن يــولــيــو)، 
الصناعة  لــقــطــاع  مــلــيــار   ١٩٫٥
يوليو)، ٣٧٫٤  عن  تغير  (بــدون 
المقاولين  لقطاع  ريــال  مليار 
يوليو)، ١١٫٤  عن  تغير  (بــدون 
مليار ريال قروض وتسهيالت 

أخـــــرى لــلــقــطــاع الــمــالــي غير 
الــمــصــرفــي (بــــدون تــغــيــر عن 

يوليو).

القطاع الخارجي

الخارجي  للقطاع  بالنسبة 
المجمعة  الميزانية  أوضــحــت 
بــأنــه فـــي جــانــب الـــمـــوجـــودات 
البنوك  اســتــثــمــارات  اســتــقــرت 
المالية  األوراق  فــي  التجارية 

خــــــــارج قـــطـــر عـــنـــد مــســتــوى 
وانخفضت  ريـــال.  مليار   ١٨٫٢
مــوجــوداتــهــا لــدى بــنــوك خــارج 
إلــى  مــلــيــار   ١٠٫٥ بــنــحــو  قــطــر 
وانخفضت  ريـــال.  مليار   ٦٩٫٤
قــــــــروض الــــبــــنــــوك الــمــحــلــيــة 
إلـــــى جـــهـــات خـــارجـــيـــة بــنــحــو 
مستوى  إلـــى  ريـــال  مــلــيــار   ٠٫٤
وارتــفــعــت  ريــــال،  مــلــيــار   ٧٢٫٣

المحلية  الــبــنــوك  اســتــثــمــارات 
في شركات خارجية بنحو ٠٫١ 
 ٣٨٫٣ مستوى  إلــى  ريــال  مليار 
موجوداتها  وانخفضت  مليار، 
 ٠٫٩ بنحو  الخارج  في  األخــرى 
مــلــيــار ريـــال إلـــى مــســتــوى ٥٫٣ 
مليار ريال، ومن ثم انخفض 
إجمالي الموجودات بنحو ١١٫٧ 
مليار   ٢٠٣٫٥ إلــى  ريـــال  مليار 
ريال.  أما في جانب المطلوبات 
ارتفعت ودائع البنوك الخارجية 
لــدى البنوك داخــل قطر بنحو 
مليار   ٢٧٩٫٢ إلـــى  مــلــيــار   ٥٫١
ريــــــــال، وارتــــفــــعــــت مــديــونــيــة 
في  لــلــخــارج  المحلية  الــبــنــوك 
إيداع  وشهادات  سندات  صورة 

مستوى  إلـــى  مــلــيــار   ٠٫٦ بنحو 
رصــيــد  وارتـــفـــع  مــلــيــار.   ٧٣٫٣
أصحاب الودائع الخارجية لدى 
الــبــنــوك الــقــطــريــة بــمــقــدار ٢٫٤ 
مليار،   ٢١٤٫٣ إلــى  ريــال  مليار 
المطلوبات  ارتــفــعــت  ثــم  ومــن 
إلـــى  ريــــــال  مـــلـــيـــار   ٨٫١ بــنــحــو 
وبمطابقة  ريــال.  مليار   ٥٦٧٫٢
المصرفي  القطاع  مــوجــودات 
من  مثيالتها  مــع  الــخــارج  فــي 
صافي  أن  نــجــد  الــمــطــلــوبــات، 
مــطــلــوبــات قــطــاع الــبــنــوك في 
قطر للعالم الخارجي قد ارتفع 
مع نهاية شهر يوليو بنحو ١٩٫٦ 
مستوى ٣٦٣٫٧  إلى  ريال  مليار 

مليار ريال.

٣٢٩٫٦ مليــــار ريال قـــروض القطـــاع العـــام

ـــاص  ـــخ ال الــــقــــطــــاع  ودائـــــــــع  ـــــــال  ري ـــار  ـــي ـــل م  ٣٧١٫٨
ريـــال ــار  ــي مــل  ١٧٣٫٦ بــــ  الــتــســهــيــالت  ــتــصــدر  ي «الـــخـــدمـــات» 
ريال مليار   ١٨٫٢ عند  بالخارج  المالية  األوراق  في  البنوك  استثمارات 

الدوحة - [:

 حددت شركتان مواعيد اإلفصاح عن النتائج 
المالية للربع الثالث من العام الجاري. وأعلنت 
اإلفصاح  عزمها  عن  للتنمية  المتحدة  الشركة 
المنتهية  للفترة  الربعية  المالية  البيانات  عن 

 ٢٨ األربـــعـــاء  يـــوم  وذلــــك   ،٣٠-٠٩-٢٠٢٠ فـــي 
أكتوبر المقبل. 

اإلفصاح  عزمه  عن  الدوحة  بنك  أعلن  كما   
المنتهية  للفترة  الربعية  المالية  البيانات  عن 
 ٢٧ الــثــالثــاء  يـــوم  وذلــــك   ،٣٠-٠٩-٢٠٢٠ فـــي  

أكتوبر المقبل.

:]  - الدوحة 

البنك  مجموعة  أعلنت   
نـــجـــاحـــهـــا  عـــــن  لـــــتـــــجـــــاري  ا
قـــرض  طــــرح  فـــي  ا  مــــؤخــــًر
 ٢٢٧٫٥ بـــقـــيـــمـــة  مـــشـــتـــرك 
أمـــريـــكـــي  دوالر  مـــلـــيـــون 
ومــــــع  ــــــافــــــس  مــــــن بـــــســـــعـــــر 

مـــخـــتـــلـــفـــيـــن  ـــمـــريـــن  ـــث مـــســـت
اآلســــيــــويــــة.  األســـــــــواق  فــــي 
بـــنـــك  تــــكــــلــــيــــف  تـــــــم  وقــــــــد 
مــهــمــة  لــيــمــيــتــد  مـــيـــزوهـــو 
بــهــدف  واإلعــــداد  لــتــنــســيــق  ا
فــي  لــبــنــك  ا حـــاجـــات  تــلــبــيــة 
وتــشــغــيــل  لــــعــــام  ا لـــتـــمـــويـــل  ا

المال. رأس 

شركتان تحددان مواعيد اإلفصاح 
عن نتائج الربع الثالث

البنك التجاري يطرح 
قرًضا مشترًكا 

بـ ٢٢٧٫٥ مليون دوالر

خالل ندوة إلكترونية تعقد ظهر غٍد.. بنك الدوحة:

الدوحة- [:

 يــســتــعــرض بــنــك الــــدوحــــة  غــــدا خــــالل نـــدوة 
إلكترونية «صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق 
الـــمـــتـــداولـــة» وهـــو أول صـــنـــدوق مــؤشــر بــورصــة 
منطقة  فــي  أكبرها  بين  ومــن  قطر  فــي  تقليدي 
الــخــلــيــج. ودعــــا بــنــك الـــدوحـــة كـــًال مـــن «بــورصــة 
مانجمنت  كــابــيــتــال  «أفينتيكوم  وشــركــة  قــطــر» 
 - األصــول  إلدارة  سويس  «كريدي  وشركة  قطر» 
نــدوة  فــي  المشاركة  إلــى  الــمــؤشــرات»  حلول  قسم 
مجتمع  إلــى  للتحّدث  غــد  ظهر  تعقد  إلكترونية 
التلقائي،  االستثمار  استراتيجية  عن  المستثمرين 
مؤشر  وصندوق  البورصات،  مؤشرات  وصناديق 

بورصة قطر للصناديق المتداولة. 
للصناديق  قطر  بورصة  مؤشر  «صندوق  يتتبع 
بما  قطر  لبورصة  األسعار  مؤشر  أداء  المتداولة» 
 ٢٠ أكبر  أسهم  ألداء  التلقائي  التقليد  مــن  يُمكنه 
شركة ذات رسملة وسيولة عالية في قطر ليكون 
بهذه  البورصة  على  المدرج  الوحيد  المنتج  بذلك 

اإلمكانية. 
وأوضح البنك: صندوق مؤشر بورصة قطر هو 

منتج استثماري مدرج على البورصة يتسم بالشفافية 
عام  أطلق  المنخفضة  والتكلفة  الكبيرة  والسيولة 
٢٠١٨ فــي إطـــار مــبــادرة بــورصــة قطر إلــى تزويد 
المستثمرين المحليين واألجانب بوسيلة ذات كفاءة 
األقوى  القطرية  بالشركات  االستثمار  من  تمكنهم 
المنصوري  راشـــد  السيد  وقـــال  ســيــولــة.  واألعـــالهـــا 
الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: «اعتُبر الصندوق 
واحد  لبلد  المتداولة  االستثمار  صناديق  أكبر  أحد 
في األسواق الصاعدة عند إدراجه عام ٢٠١٨ ُمتمكناً 
من مضاعفة أصوله في البورصة منذ ذلك الحين. 
األداء  لتتبع  سجال  اآلن  الصندوق  يمتلك  وأضــاف: 
وقد بلغ موعد استحقاقه وما تزال مقاييس السيولة 

للتأكد من تزويد  مستمراً  الخاصة به تشهد تطّوراً 
المستثمر بأقل تسعير». 

التنفيذي  الرئيس  سيتارامان  ر.  الدكتور  وقــال 
لبنك الدوحة: يبحث العمالء عن مزيد من الدخل 
تتدنى  الــذي  الوقت  في  المخاطر  من  قــدر  وبأقل 
فيها األسعار والعائدات. وفي الوقت نفسه تجاوزت 
قيمة األصول قيد اإلدارة لصناديق مؤشر البورصة 
العالم.  مستوى  على  أمريكي  دوالر  ترليون   ٧٫٠
يُقّدم المؤشر حالًيا عائًدا بحوالي ٤٪ أي ما يوزعه 
عملياته  من  عامين  أول  وخالل  سنويًا.  الصندوق 
وّزع  لكنه  سنة  كــل  األربــــاح  يـــوّزع  الــصــنــدوق  كــان 
األرباح على قسطين هذا العام وهي أول مرة منذ 
تأسيس بورصة قطر توّزع فيها شركة مدرجة أو 

صندوق استثمار لألرباح عدة مرات. 
تُــــقــــّدر الــــرســــوم الـــســـنـــويـــة لـــلـــصـــنـــدوق (نــســبــة 
األقل  وهــي  أســاس  نقطة   ٥٠ بحوالي  المصاريف) 
مــقــارنــة بــصــنــاديــق أخــــرى مــشــابــهــة فــي األســــواق 
الصاعدة. فيما يبلغ اإلجمالي الحالي لألصول قيد 
يعادل  ما  (أي  قطري  ريــال  مليون   ٣٩٢٫٣ اإلدارة 
 ٢٢ يـــوم  إغـــالق  فــي  كــمــا  أمــريــكــي)  دوالر   ١٠٧٫٧

سبتمبر ٢٠٢٠.

استعراض صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة
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الشيخ محمد بن عبد اهللا آل ثاني: 

مع انتشار العمل عن بُعد

 ٥G ــة  ــك ــب ــش ب ــة  ــي ــن ــك ــس ال الـــمـــنـــاطـــق  مــــن   ٪٩٠ ــي  ــط ــغ ـــمـــي ن ـــرق ــــحــــول ال ــــت ـــشـــكـــل مـــثـــالـــي نـــحـــو ال ـــر ب ـــســـي ن

 ٥G شبكة
التـــنـــفـــــــيذي  الـــــرئيـــس  وأشـــــــــــار 
ــــOoredoo إلــى أن قطر هي أول  ل
الجيل  شبكة  تطلق  العالم  في  دولة 
 Ooredoo خالل من   ٥G الخامس
هــذه  وســتــســهــم   ،٢٠١٨ عــــام  فـــي 
الـــتـــقـــنـــيـــة فــــي تـــطـــويـــر تــطــبــيــقــات 
إنــتــرنــت األشـــيـــاء بــشــكــل كــبــيــر مثل 
السيارات الذكية والواقع االفتراضي 
والطائرات المسيرة ذاتًيا (الدرون)، 
كــمــا ســتــســاهــم هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا 
والصحة  التعليم  في  إيجابي  بشكل 

والمدن الذكية. 
وأوضح أن هناك بعض األجهزة 
تــتــوافــق مـــع شبكات  الــجــوالــة الــتــي 
في  متوفرة  وهــي  الخامس  الجيل 
الــشــركــة والـــتـــي بــــدأت فـــي تــقــديــم 
خـــدمـــات ٥G لــلــعــمــالء مـــن خــالل 
بــاقــات االتــصــاالت الــجــديــدة، مبينًا 
أن Ooredoo أعلنت أول أمس عن 
إطالق جهاز جديد لإلنترنت الجوال 
الـــــذي   NETGEAR  M٥ وهــــــو 
الخامس  الــجــيــل  شبكة  مــع  يــتــوافــق 
ويعتبر من أكثر األجهزة تطوًرا في 

خدمة البرودباند الجوال.
 ٥G شبكة  بتغطية  يتعلق  وفيما 
فــي قــطــر، قـــال الــشــيــخ مــحــمــد بن 
عبداهللا آل ثاني: وصلنا وهللا الحمد 
تــغــطــيــة  مــــن   ٪٩٠ مــــن  أكـــثـــر  إلـــــى 
في  وصلنا  كما  السكانية،  المناطق 
تجاربنا مؤخًرا إلى سرعات مذهلة 
ــــى ٤٫٢  وفـــائـــقـــة لــلــغــايــة وصـــلـــت إل
 Ooredoo لتكون  بالثانية  غيغابت 
ـــشـــركـــات فــي  مــــن ضـــمـــن أوائـــــــل ال
الــعــالــم الــتــي تصل إلــى هــذا الــرقــم، 
العمالء  يتمكن  أن  الــمــتــوقــع  ومـــن 
من االستمتاع بهذه السرعة تحديًدا 
المتطلبات  كــافــة  مــن  االنــتــهــاء  بعد 

اللوجستية قريبًا.
التي  اإلنترنت  سرعات  وأضــاف: 
نوفرها حالًيا للعمالء تصل حتى ٢٫٢ 
إلى  اإلشــارة  وأود  بالثانية.  غيغابت 
حتى  أنــه  وهــي  أيــًضــا،  مهمة  نقطة 
مع شبكة ٤G، فإن Ooredoo تعد 
األولــى  الخمس  الــشــركــات  بين  مــن 
السرعات.  مستوى  على  العالم  في 

على  سنوات   ١٠ مرت  أنه  إلى  ونوه 
األلياف  لخدمة   Ooredoo تدشين 
الضوئية، وقد وصلت هذه الخدمة 
في  منزل  ألف   ٥٠٠ يقارب  ما  إلى 
قطر، ونعتبر من الشركات الرائدة 
في هذا المجال على مستوى العالم، 
الخدمات  توفير  أيًضا  تشمل  وهي 
حيث  للعمالء،  الرقمية  الترفيهية 
المنزلي  البردوباند  سرعات  تصل 
إلـــى ١ غــيــغــابــت فـــي الــثــانــيــة، وقــد 
عامي  خــالل  أيــًضــا  تــجــارب  أجرينا 
الــســرعــات  ووصــلــت  و٢٠١٧   ٢٠١٦
حينها إلى ١٠ غيغابت بالثانية، وقد 
برهنت Ooredoo على ريادتها في 
هـــذا الــمــجــال ونــجــاحــهــا فــي توفير 
حـــلـــول رقــمــيــة مــتــكــامــلــة لــلــعــمــالء 

وبسرعات عالية.
 دعم المونديال

وأوضح الشيخ محمد بن عبداهللا 
وقــعــت   Ooredoo أن  ـــي،  ـــان ث آل 
عـــقـــًدا لــتــزويــد مــالعــب الــمــونــديــال 
الذكية  األنــظــمــة  بــأحــدث  الــثــمــانــيــة 
ستوفر  حيث  العالم،  مستوى  على 
وستدار  استثنائية  تجربة  الشركة 
تحكم  محطة  خــالل  مــن  المالعب 
واحــــــدة فـــي تــجــربــة ســتــكــون هي 

مبينًا  عــالــمــًيــا،  نــوعــهــا  مــن  األولــــى 
سيتم  البطولة  من  االنتهاء  بعد  أنه 
هذه  الســتــخــدام  الفيفا  مــع  االتــفــاق 
التقنية ونقلها على مستوى العالم. 

 مكافحة كورونا
بدورنا  منا  إيمانًا  سعادته:  وقال 
في المسؤولية االجتماعية، والتزاًما 
منا بدعم أهداف التنمية المستدامة 
على  أخذنا  المتحدة،  لألمم  التابعة 
عاتقنا في Ooredoo المساهمة في 
مكافحة جائحة كورونا بدور فعال، 
حــيــث تـــم تــصــنــيــفــنــا ضــمــن أفــضــل 
في  قطر  فــي  تجارية  عــالمــات   ١٠
مساندة المجتمع بمكافحة فيروس 
استطالع  وفق  وذلــك  (كوفيد-١٩)، 
لشركة  المحلي  الفرع  أجراه  للرأي 

 .«Ipsos»
وأضـــــــاف: هــــذه األزمــــــة أثــبــتــت 
مـــــــدى كـــــفـــــاءة شـــبـــكـــاتـــنـــا ومـــــدى 
الــظــروف  لكل  المسبقة  جاهزيتنا 
واالحتماالت حيث أقمنا العديد من 
على  المجتمع  لتشجيع  الــمــبــادرات 
حملة  خالل  من  المنزل  في  البقاء 
 «Ooredoo مـــع  فــالــبــيــت  «خـــلـــك 
التعليمية  العملية  بدعم  وأسهمنا 
سرعات  مضاعفة  خــالل  من  أيًضا 

 ٣ لمدة  للعمالء  المنزلي  اإلنترنت 
التكلفة  فــي  زيـــادة  أي  دون  أشــهــر 
سرعات  ومضاعفة  الــعــمــالء،  على 
اإلنترنت الجوال لمدة ٣ أشهر أيًضا 
دون زيادة على التكلفة على العميل 

ومضاعفة الرصيد لعمالء هال.
عبداهللا  بــن  محمد  الشيخ  وتــابــع 
القنوات  بتوفير  قمنا  كما  ثاني:  آل 
التعليمية على Ooredoo tv مجانًا، 
وتعزيز سرعات اإلنترنت للمدارس 
مساعدة  بهدف  مجانًا  والجامعات 
على  والطلبة  والجامعات  المدارس 
ممارسة التعليم عن بُعد أثناء ذروة 
مستوى  وعــلــى  الــفــيــروس.  انــتــشــار 
الــشــركــات قــدمــنــا لــعــمــالئــنــا حــلــوًال 
النظم  أحــدث  وفــق  للعمل  مجانية 
لـــضـــمـــان ســـيـــر الـــعـــمـــل عـــلـــى أكــمــل 
وجه، ناهيك عن خدماتنا الرقمية 
على  حرًصا  للعمالء  وفرناها  التي 
من  تمكينهم  خــالل  من  سالمتهم 
المطلوبة  الخدمات  على  الحصول 

وهم في بيوتهم.
المالية  الــخــدمــات  صعيد  وعــلــى 
خالل فترة انتشار فيروس كورونا، 
آل  اهللا  عبد  بــن  محمد  الشيخ  قــال 
 Ooredoo خـــدمـــات  كــانــت  ثـــانـــي: 

 Ooredoo) تــطــبــيــق  عــبــر  الــمــالــيــة 
هـــامـــة  تــــحــــول  نـــقـــطـــة   (Money
لـــلـــعـــمـــالء خـــــالل األزمــــــــة وســهــلــت 
ومكنتهم  الكثيرين  على  الــخــدمــة 
آمنة  بطريقة  أموالهم  تحويل  من 
لـــلـــخـــروج  الـــحـــاجـــة  دون  وذكــــيــــة 
هذه  أهمية  وبـــرزت  الــمــنــزل،  مــن 
إغالق  قــرار  بعد  خصوًصا  الخدمة 
مراكز الصرافة المالية، وقد وفرنا 
ــعــمــالء رســــــوم تـــحـــويـــل مــجــانــيــة  ــل ل
المجتمع  أفــراد  كافة  على  للتسهيل 
هذا  القــى  وقــد  عنهم،  العناء  ورفــع 
الــتــطــبــيــق إقـــبـــاًال واســـًعـــا مـــن فــئــات 

عديدة في المجتمع. 
 أسعار تنافسية

التنــفـــــيذي  الـــــرئيــــــس  وصــــــــــرح 
لـــــــOoredoo قــطــر قــائــًال: نحرص 
مع  تنافسية  أسعارنا  تكون  أن  على 
عالية  جـــودة  ذات  خــدمــات  تقديم 
تضاهي كبرى الشركات في العالم، 
المجاالت  مــن  كثير  فــي  نتفوق  بــل 
قيمة  توفير  على  دائــًمــا  ونــحــرص 
مضافة مقابل األسعار وقد أبرمت 
الــشــركــة طــــوال الــســنــوات الــمــاضــيــة 
العديد من العقود، وأقامت مشاريع 
بــمــئــات الــمــاليــيــن مـــن الــــــدوالرات 

أعلى  على  خدمات  تقديم  لضمان 
مــســتــوى مـــن الــكــفــاءة تــمــاشــًيــا مع 
إرضــــاًء  وأيـــًضـــا   ٢٠٣٠ قــطــر  رؤيــــة 

لعمالئنا.
عبداهللا  بــن  محمد  الشيخ  وأكـــد 
آل ثاني، أن وجود أكثر من مشغل 
عديدة  خــيــارات  يعطي  لالتصاالت 
ــعــمــالء وهـــــذا يـــصـــب فــــي صــالــح  ــل ل
العميل، مبينًا أن Ooredoo، تمتلك 
إلــى  ووصــلــت  ضخمة  تحتية  بنية 
سرعات عالية في اإلنترنت الجوال 
يسبقها  لــم  ربــمــا  الــمــنــزلــي  وأيـــًضـــا 
إليها أحد حتى اآلن ولديها خيارات 
زالت  وال  لعمالئها  رقمية  ترفيهية 
تتوسع في ذلك وخاصة في التحول 
الــرقــمــي إلـــى جــانــب تــوفــيــر بــاقــات 

عديدة ومتنوعة للعمالء. 
وأشــــــار إلــــى أن نــســبــة إيــــــرادات 
تشكل  حيث  تتزايد  البيانات  أعمال 
أكثر من ٥٠٪ من إجمالي إيرادات 
أهمية  تــنــامــي  أن  مــبــيــنًــا  الــشــركــة، 
البيانات يدعم توجهات الشركة في 
فيها  تتواجد  التي  األســـواق  مختلف 
من التركيز بشكل كبير على التحول 
الــرقــمــي فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
يستدعي  مما  األعــمــال،  ومــجــاالت 

ــبــيــانــات،  اســـتـــهـــالك الـــمـــزيـــد مـــن ال
ـــشـــار أســالــيــب  ـــت ـــــى ان بــــاإلضــــافــــة إل
ــيــة  ــكــتــرون الـــتـــرفـــيـــه واأللـــــعـــــاب اإلل
المجتمعات،  أفــراد  بين  والتواصل 
وعــقــد االجــتــمــاعــات االفــتــراضــيــة، 
الخدمات  وتوفير  والتعليم  والعمل 

الصحية «عن بُعد».
 Ooredoo وأوضح أنه إيمانًا من 
الخدمات،  أفضل  توفير  بــضــرورة 
عمالء  مــن  الكبير  لــإلقــبــال  ونــظــًرا 
ــــــدول مثل  الـــشـــركـــة عــلــى بــعــض ال
ـــاكـــو والــــيــــابــــان، فــقــد  لـــبـــنـــان ومـــون
جــواز  بتوفير  أيــًضــا  الشركة  قــامــت 
اســتــخــدام  وإمـــكـــانـــيـــة   Ooredoo
البيانات المتوافرة في باقات قطرنا 
الشركة  تعمل  كما  الــدول،  تلك  في 
المزيد  إضــافــة  على  مستمر  بشكل 
من الدول والمشغلين في كل دولة.

مواصلة النمو
عبداهللا  بن  محمد  الشيخ  وقــال   
خالل  تركيزنا  سينصب  ثــانــي:  آل 
النمو  مواصلة  على  المقبلة  الفترة 
والتطور والتوسع في مجال التحول 
ـــعـــزيـــز ريــــادتــــنــــا فــي  الــــرقــــمــــي، وت
خــدمــات الــجــيــل الــخــامــس ٥G من 
المناطق  من  المزيد  تغطية  خــالل 
في قطر بشبكة ٥G. وسوف تستمر 
وتوفير  االبــتــكــار  دعــم  فــي  الشركة 
وجــلــب أحـــدث الــتــقــنــيــات والــحــلــول 
واالبــــتــــكــــارات الــرقــمــيــة لــعــمــالئــنــا. 
وســـنـــســـعـــى إلــــــى اقــــتــــنــــاص فـــرص 
إيـــرادات  وتحقيق  جــديــدة،  رقمية 
جــــديــــدة مــــن األعــــمــــال الــرقــمــيــة. 
تخطط   Ooredoo كانت  إذا  وعما 
ــــدخــــول أســــــــواق جـــــديـــــدة، صـــرح  ل
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـــبـــداهللا قــائــًال: 
دراســــة  عــلــى   Ooredoo تـــحـــرص 
فــــرص االســـتـــثـــمـــار الـــتـــي تـــتـــاح لها 
الجوانب،  جميع  ومــن  واٍف  بشكل 
المساهمين  مصلحة  دائــًمــا  وتأخذ 
نولي  الحالي  الوقت  وفي  باالعتبار. 
أهمية كبرى لالرتقاء بأداء شركاتنا 
القائمة من ناحية تحديث الشبكات 
نقدمها  الــتــي  الــخــدمــات  وتــطــويــر 
لعمالئنا من الشركات واألفراد في 

مختلف مناطق تواجدنا.

باريس - أ ف ب:

فــــي ظـــــّل انـــتـــشـــار أســــلــــوب الـــعـــمـــل عــن 
اإللــكــتــرونــيــة،  الـــتـــواصـــالت  ازدادت  بُـــعـــد، 
مــــن اتـــــصـــــاالت ورســـــائـــــل وبـــــالغـــــات، مــا 
ــا عــلــى تــطــبــيــقــات «الــفــطــام  انــعــكــس إيــجــابً
اإللكتروني»، غير أن هذه الظاهرة تحمل 
تطبيق  يتصّدر  كبيرة.  مفارقة  طّياتها  في 
البرمجيات  قــائــمــة  الــتــايــوانــي  «فـــورســـت» 
الــمــدفــوعــة الــثــمــن فــي متجر «آبــــل» وقــد 
تّم تحميله أكثر من ٤٠ مليون مّرة حول 
المعروف  المبدأ  على  يــقــوم  وهــو  الــعــالــم. 
بـ«غايميفيكايشن» القاضي باستخدام آلية 
بحسب  رقمًيا،  المستخدمين  لحّث  اللعب 
مـــا يـــقـــول شــــاوكــــان بـــي مـــؤســـس الــشــركــة 

برس.  فرانس  لوكالة  التنفيذي  ومديرها 
وتُزرع بذرة افتراضًيا وتنمو لتصبح شجرة 
استخدام  إغـــراءات  المستخدم  قــاوم  ما  إذا 
الــهــاتــف خــالل فــتــرة مــحــّددة مــن الــوقــت. 
وقـــال شـــاوكـــان بــي إن «فـــورســـت شهدت 
ثالثة  بــواقــع  التحميالت  عــدد  فــي  ارتــفــاًعــا 
ماليين مرة نتيجة أزمة كوفيد»، موضًحا 
النصف  في   ٪١٢٠ بنسبة  ارتفاًعا  «سّجلنا 
األول من العام مقارنة بالفترة عينها من 
بواقع  أعمالنا  رقــم  وارتــفــع  الــســابــق.  الــعــام 
أداة  مع  حال «غوغل»  أيًضا  وهي   .«٪  ٦٠
«الــرفــاه الــرقــمــي» الــتــي شــهــدت «ارتــفــاًعــا 
النشطين  مستخدميها  عـــدد  فــي  شـــديـــًدا 
روز  تؤكد  ما  بحسب  األزمـــة»،  بداية  منذ 
«غوغل»  في  المنتجات  مديرة  بريري  ال 

لوكالة فرانس برس. واألمر سّيان بالنسبة 
كوري  تطبيق  وهو  كيبير»،  «فوكوس  إلى 
قائم على تقنية «بومودورو» إلدارة الوقت 
مع دورات من أربع فترات عمل مّدتها ٢٥ 
دقــائــق.  لخمس  اســتــراحــة  تتخّللها  دقيقة 
فقد ارتفعت معدالت التحميل واالستخدام 
الــمــديــر  كـــيـــم،  شـــانـــغـــوون  وفــــق   ،٪٦٠ بــــ 
المطّورة  إنــك»  «بيكسو  لشركة  التنفيذي 
للتطبيق. وتقوم هذه التطبيقات عادة على 
النهج االقتصادي المعروف بـ «فريميوم»، 
بالمجان،  تُحّمل  األساسية  نسختها  أن  أي 
لكن ينبغي للمستخدمين الدفع لالستفادة 

من مزيد من الخاصيات.
ويـــقـــول أولــيــفــيــيــه إرتـــزشـــيـــد، األســـتـــاذ 
جامعة  في  المعلوماتية  علوم  في  الباحث 

يعون  الــنــاس  بــدأ  فرنسا «عندما  فــي  نانت 
يستحوذون  الرقميين  المشّغلين  كبار  أن 
من  أشــكــال  إلــى  يـــؤّدي  مــا  انتباههم،  على 
ــالــشــاشــة... ظــهــرت فــكــرة جني  الــتــخــّبــل ب
التركيز».  على  الــقــدرة  هـــذه  مــن  األربــــاح 
هاريس،  تريستان  نشر   ،٢٠١٦ مايو  وفــي 
المهندس السابق في «غوغل»، مقاًال على 
مــنــّصــة «مـــيـــديـــوم» تــحــت عـــنـــوان «كــيــف 
تقرصن التكنولوجيا فكر الناس» استعرض 
في  شــارك  التي  االنتباه  اقتصاد  آليات  فيه 
تصميمها. وقال إرتزشيد «أدرك الناس أن 
اإلدمــان  بزيادة  تقضي  المصّممين  مهمة 
على الشاشات بواسطة إستراتيجيات إقناع 

مستقاة من علم النفس اإلدراكي».
ويـــتـــطـــّرق إيــــف ســيــتــون الـــــذي يــشــارك 

قد  وهــــو  ــتــيــتــود»  مــجــّلــة «مــول إدارة  فـــي 
أشرف على كتاب «بور أون إيكولوجي دو 
سليمة)  انتباه  بيئة  أجــل  (مــن  التــاســيــون» 
إلــى مفهوم «األمـــر الــذي ليس فــي وسعنا 
أن نغّض الطرف عنه» لشرح طريقة عمل 
البالغات وغيرها من اإلخطارات الرقمية.

وكــمــا الــحــال مــع صــّفــارة إنــــذار، يدفعنا 
هاتفنا  محتوى  على  االطـــالع  إلــى  اإلشــعــار 
الرقمية  اإلخـــطـــارات  أن  سّيما  ال  الــذكــي، 
مــكــّيــفــة بــحــســب الــحــاجــات، مــا يــزيــد من 
قدرتها على جذب انتباهنا. ويحّذر سيتون 
مما يسّميه «سوق الرفاه الرقمي التي تحّول 
انتباهنا إلى سلعة يتاجر بها.. وال يطال هذا 
التسليع انتباهنا فحسب بل أيًضا حماية هذا 
فرصة  بُــعــد  عــن  العمل  ويشّكل  االنــتــبــاه». 

باألمور  ذاتًيا  التحّكم  على  قدرتنا  الختبار 
الــتــي تــخــّولــنــا مــثــال «تــأجــيــل بــعــض األمـــور 
بحسب  معّينة»،  مهّمة  على  أكثر  للتركيز 
ماري.  ماري-إيلين  النفس  عالمة  تقول  ما 
وهــي تشير إلــى أن هــذه القدرة ال «تثمَّن 
دوًما في مجتمعنا، إذ يُطلب منا في العمل 
أو الــمــدرســة االنــصــيــاع إلطــــار خــارجــي». 
محّل  تحّل  أن  التركيز  تطبيقات  وتحاول 
هــذا اإلطـــار اســتــنــاًدا إلــى منطق الــمــجــازاة. 
«المفارقة  أن  إرتزشيد  أوليفييه  ويكشف 
بحسب  تــلــجــأ،  الــتــطــبــيــقــات  هــــذه  أن  هـــي 
استراتيجيات  إلــى  اإلدراكـــــي،  النفس  علم 
اإلدمان عينها المعتمدة في التطبيقات التي 
تتسّبب  وهي  لها.  تتصّدى  أن  بها  يُفترض 

بمشاكل تّدعي أن في وسعها حّلها». 

 Ooredoo تزود مالعب المونديال بأحدث األنظمة الذكية

تطـبيقـات «الفــطـام اإللكـترونـي» تـزدهــر

الدوحة ـ [: 

التنفيذي  الرئيس  نائب  ثاني،  آل  عبداهللا  بن  محمد  الشيخ  أكد 
لمجموعة Ooredoo، والرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر، بأن 
في  الــدولــة  تشهده  الــذي  التطور  في  كبير  بشكل  تساهم  الشركة 
مختلف القطاعات، مشيًرا إلى أن الشركة ليست منفصلة عن هذا 

التطور والتوسع الكبير حيث تسير بخطى متوازية مع رؤية قطر 
الرقمي  التحول  على  القائمة  مشاريعها  خالل  من   ٢٠٣٠ الوطنية 
والتي قطعت فيها شوًطا كبيًرا للغاية، خاصة أن االتصاالت تعتبر 

ركيزة أساسية في تنمية الدول وتقدمها وتطورها. 
تلفزيون  على  االقــتــصــاد»  «نبض  ببرنامج  لقائه  خــالل  وقــال 
قطر: وقعنا عقًدا مع وزارة المواصالت واالتصاالت للعمل مًعا في 

وتسريع  لتسهيل  صممت  مبادرة  وهي  «تسمو»،  مشروع  منصة 
قطر  لتصبح   ٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤيــة  محاور  جميع  في  العمل 
من ضمن أوائل دول العالم الذكية، كما وقعنا مع مايكروسوفت 
اتفاقية لجلب الخدمة السحابية إلى قطر وهي األكبر على مستوى 
الوسائل  أحدث  مواكبة  على  العمل   Ooredoo وتواصل  المنطقة. 

التكنولوجية وجلبها إلى قطر.

الشيخ محمد بن عبداهللا آل ثاني

ــــة ــــي ــــوئ ــــض ال األلـــــــــيـــــــــاف  بــــــخــــــدمــــــة  ـــــــزل  مـــــــن ألـــــــــــف   ٥٠٠ نـــــغـــــطـــــي 

ـــــا تـــــضـــــاهـــــي كــــــبــــــرى الـــــشـــــركـــــات ـــــن ـــــات ـــــدم ــــــا تـــــنـــــافـــــســـــيـــــة.. وخ ــــــارن ــــــع أس

ـــــي  ـــــزل ـــــن ـــــم ــــــــات فــــــائــــــقــــــة لــــــإلنــــــتــــــرنــــــت الـــــــــجـــــــــوال وال ــــــــرع ـــــــر س ـــــــوف ن
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 تتضمن ٢٦ رافعة جسرية و٧ رافعات حاويات.. وزارة المواصالت:

المنطقة  فـــي  لــلــبــيــئــة  صــديــق  مـــشـــروع  أكــبــر  حــمــد  ــاء  ــن ــي الـــمـــحـــطـــةم مــــــرســــــى  طــــــــــول  مــــــــتــــــــًرا   ٦٢٤

معدات محطة الحاويات ٢ صديقة للبيئة وتقلل االنبعاثات  

الدوحة -قنا:

أصـــــــدرت هـــيـــئـــُة تــنــظــيــم مـــركـــز قــطــر 

ـــيـــة بـــحـــّق شــركــة  ـــمـــال، مـــــذكـــــرَة رقـــاب ـــل ل

منعت  (قطر)،  الدولية  المالية  الخدمات 

أو  األعــمــال  مــزاولــة  من  الشركة  بموجبها 

تــقــديــم الــخــدمــات ألي عــمــالء جــــدد، مع 

الحالية  الخدمات  تقديم  فــي  استمرارها 

بالعمالء  والخاصة  المتبعة  لسياستها  َوفًقا 

لديها. القائمين 

وشــــركــــة الـــخـــدمـــات الـــمـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة 

 International Financial Services

لها  مــصــّرح  شــركــة  هــي   (Qatar) LLC

بمزاولة أعمال وساطة التأمين في مركز 

ــمــال، وقــــد تــــّم إصـــــدار الــمــذكــرة  ــل قــطــر ل

الــرقــابــيــة بــحــّقــهــا بــمــوجــب إحـــــدى مــــواّد 

أنظمة الخدمات المالية الخاصة بالمركز.

وأوضحت هيئُة التنظيم، في بيان بهذا 

الصدد أّن المذكرة دخلت حيز التنفيذ فور 

نتيجة  يــأتــي  اإلجـــراء  هــذا  وأّن  صــدورهــا، 

ر تــلــبــيــة الــشــركــة لــمــعــايــيــر الــمــالءمــة  تـــعـــذُّ

واألهلية الصادرة عن الهيئة.

وأكـــدت الــهــيــئــُة الــتــزاَمــهــا بــعــدم الكشف 

عــن الــمــزيــد مــن الــمــعــلــومــات حــالــًيــا نــظــًرا 

الســـتـــمـــرار الــتــحــقــيــقــات فـــي ُمـــمـــارســـات 

المذكورة. الشركة 

قطر  مركز  تنظيم  هيئة  أّن  إلــى  يـُـشــار 

في  تأسس  مستقّل  رقابّي  كيان  هي  للمال 

من   (٨) رقــم  الــمــادة  بموجب   ٢٠٠٥ عــام 

الرقابة  وتتوّلى  للمال،  قطر  مركز  قانون 

على الشركات التي تقّدم الخدمات المالية 

تملك  كما  منه،  أو  للمال  قطر  مركز  في 

الرقابية  الصالحية  مــن  كبيرة  مجموعة 

الــخــاصــة بــالــتــصــريــح لــلــشــركــات واألفــــراد 

عند  الــعــقــوبــات  وفـــرض  عليها  واإلشــــراف 

الضرورة.

وتُمارس هيئُة التنظيم أعمالَها الرقابية 

ــمــيــة، تمت  ــيــة عــال ــون َوفــــًقــــا لــمــعــايــيــر قــان

القوانين  لنماذج  َوفًقا  قرب  عن  صياغتُها 

المعتمدة في المراكز المالية العالمية.

هيئة تنظيم مركز المال تمنع شركة من مزاولة أعمال جديدة

كتب- أكرم الكراد:

الــُمــواصــالت  وزارُة  أّكــــدت 
واالتصاالت أّن كافة المعدات 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي مــحــطــة 
الــــحــــاويــــات الـــثـــانـــيـــة بــمــيــنــاء 
حـــمـــد هــــي مــــعــــدات صــديــقــة 
االنبعاثات  من  وتقّلل  للبيئة، 
الــكــربــونــيــة، حــيــث يــعــّد ميناء 
حــمــد أكـــبـــَر مـــشـــروع صــديــٍق 
واستحّق  المنطقة،  في  للبيئة 
أكبر  كأحد  الدولي  االعــتــراَف 
الــمــوانــئ الــخــضــراء فــي العالم 
العام الماضي بجدارة، إضافًة 
إلـــــى جــــائــــزة ســـابـــقـــة كــأكــبــر 
للبيئة،  وصديق  ذكي  مشروع 
البيئة  على  الحفاظ  إّن  حيث 
جميع  في  جوهريًا  هدًفا  كان 

مراحل بناء ميناء حمد.
ـــــــــــــــــوزارُة عــن  وكــــشــــفــــت ال
الـــــــمـــــــعـــــــدات الـــــــتـــــــي ســـيـــتـــم 
ــــهــــا فــــــي مــحــطــة  اســــتــــخــــداُم
الحاويات الثانية بميناء حمد، 
وتــتــضــّمــن رافـــعـــات حــاويــات 
ذات  جــــســــريــــة  ورافــــــــعــــــــات 
إطــــارات مــّطــاطــيــة وجــــرارات 
شوكية  ورافعات  ومقطورات 
ومـــعـــالـــجـــات فـــارغـــة ونــقــاط 
تــبــريــد، وغــيــرهــا مــن معدات 
تـــتـــبـــّنـــى االســــتــــدامــــة الــبــيــئــيــة 
والطاقة النظيفة، وَوفق أعلى 

المعايير العالمية والمحلية.
مــرســى  طــــول  إّن  وقـــالـــت 
ــثــانــيــة  مــحــطــة الــــحــــاويــــات ال
ــلــغ ٦٢٤  ــب فــــي مـــيـــنـــاء حـــمـــد ي
مـــتـــًرا، وتـــحـــوي الــمــحــطــة ٢٦ 
رافــعــة جــســريــة ذات إطـــارات 
رافعة   ١٢ تسلُّم  تّم  مطاطية، 
جسرية الشهر الماضي، ويتّم 
المحددة  أماكنها  في  تركيبها 
فـــي ســاحــة الــمــحــطــة، فــضــًال 
عــن قـــرب وصـــول ٣ رافــعــات 
الشهر  مطلع  جديدة  جسرية 

الــمــقــبــل، مــنــوهــًة إلـــى أنـــه تــّم 
اســتــخــداُم رافــعــات مــن الــنــوع 
الهجين في محطة الحاويات 
الثانية، وهي تعمل بالبطارية، 
وتــمــتــاز بــالــفــاعــلــيــة الــكــبــيــرة، 
كــمــا  عــــــــاٍل،  مــــــــردود  وذات 
أن لــهــا الــقــدرة عــلــى رفـــع ٤٠ 
 ٦ ارتفاع  ارتفاعها  ويبلغ  طنًا، 
حاويات، وعرض ٧ حاويات.

ـــــــوزارة أيــًضــا  وأوضـــحـــت ال
الثانية  الــحــاويــات  محطة  أّن 
تضّم ٧ رافعات حاويات، َوفق 
العالمية،  المواصفات  أحــدث 
حــيــث تـــوفـــر هــــذه الــرافــعــات 

كما  ــعــد،  بُ عــن  التحكم  مــيــزة 
يــمــكــن تــشــغــيــلــهــا مــــن مــبــنــى 
العمليات، وتعّد هذه الرافعات 
شــبــه أتــومــاتــيــكــّيــة، كــمــا يبلغ 
ولها  متًرا،   ٥٠ الرافعة  ارتفاع 
الــقــدرُة على رفــع أوزان تصل 
ــا، إضــافــة إلـــى أن  إلـــى ٨٠ طــنً
رفع  يمكنها  الــواحــدة  الرافعة 
قدًما،   ٤٠ بمساحة  حاويتَين 
 ٢٠ بــمــســاحــة  حــــاويــــات   ٤ أو 

قدًما في المّرة الواحدة.  
وأشارت إلى أن ٧٨٠ نقطة 
تــبــريــد ســتــتــوافــر فـــي محطة 
تتضمن  ــثــانــيــة،  ال الـــحـــاويـــات 

للجسور  فـــوالذيًـــا  هــيــكــًال   ٢٠
من  وهــي  للتبريد،  المكّدسة 
صــنــاعــة قــطــريــة، فــضــًال عن 
تــــوافــــر ٦ مـــعـــالـــجـــات فـــارغـــة 
للمرحلة األولى والثانية، و٥٧ 
تقلل  بكونها  تمتاز  مقطورًة، 
مــــن اإلجــــهــــاد مــــع انــخــفــاض 
الشقوق،  لتجّنب  اللحام  نقاط 
وهــــــي كــــذلــــك مـــــن صــنــاعــة 

محلية.
مـــحـــطـــة  إّن  وأضــــــــافــــــــت 
ـــيـــة، تــمــتــاز  ـــثـــان الــــحــــاويــــات ال
تعمل  جــراًرا،   ٥٢ بتوافر  أيًضا 
بالكامل،  الكهربائية  بالطاقة 

وتــــعــــتــــمــــد عــــلــــى بــــطــــاريــــات 
إلى  تصل  سعة  ولها  الليثيوم، 
ــا، فــضــًال عــن رافــعــات  ٧٥ طــنً
شــوكــيــة «مــشــعــبــة»، مــنــهــا ٣ 
رافــعــات بقدرة ٣ أطــنــان، و٢ 

رافعة بقدرة ٥ أطنان.
وأّكدت الــوزارُة في تغريدة 
نــشــرتــهــا عــبــر مــوقــع الــتــواصــل 
أّن  على  «تويتر»  االجتماعي 
الحاويات  محطة  بناء  عملية 
الثانية تهدف إلى زيادة السعة 
ــيــعــابــيــة لــمــيــنــاء حــمــد،  االســت
منوهًة إلى أن عمليات تطوير 
ــثــانــيــة  مــحــطــة الــــحــــاويــــات ال

وسيتم  مراحل،   ٤ من  تتألف 
لمحطة  الــمــبــدئــي  الــتــشــغــيــل 
ديسمبر  شهر  فــي  الــحــاويــات 
المقبل، وبذلك ستصل القدرة 
إلى  حمد  ولميناء  االستيعابية 
في  نمطية  حــاويــة  ماليين   ٣

العام الواحد.
الُمواصالت  وزارُة  وكانت   
واالّتصاالت   قد أعلنت مطلع 
التشغيل  عن  الجاري  األسبوع 
األولـــــــي لــمــحــطــة الـــحـــاويـــات 
خالل  حمد  ميناء  فــي  الثانية 
شهر ديسمبر من العام الحالي 

٢٠٢٠، لمناولة الحاويات.

ــيــاُت تــطــويــر  وتـــتـــألـــف عــمــل
من  الثانية  الحاويات  محطة 
التشغيل  وسيتّم  مراحل،  أربع 
الــكــامــل لــلــمــرحــلــتَــيــن األولــــى 
والـــثـــانـــيـــة قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 
القدرة  ستصل  وبذلك   ،٢٠٢٢
إلى  حمد  لميناء  االستيعابية 
نمطية  حــاويــة  ماليين  ثــالثــة 
فــــي الــــعــــام الـــــواحـــــد، وســيــتــم 
ــيــن الــثــالــثــة  تــطــويــر الــمــرحــلــتَ
والــــرابــــعــــة لــلــمــحــطــة الحـــًقـــا 
ــــقــــدرة الــتــشــغــيــلــيــة  ــــادة ال ــــزي ل
للميناء وفًقا لمتطلبات السوق 

المحلّي. 

وحـــــــــــّقـــــــــــقـــــــــــت شـــــــــركـــــــــُة 
إدارة  تتوّلى  التي  كيوتيرمنلز 
ـــــى  وتـــشـــغـــيـــل الـــمـــرحـــلـــة األول
ـــاء حـــمـــد مـــلـــيـــونـَــي  ـــن مـــــن مـــي
أو  حــوادث  بــدون  عمل  ساعة 
وقــــت ضــائــع ضــمــن أعــمــالــهــا 
تــطــويــر محطة  فــي مــشــروع 
وستقدم  الــثــانــيــة،  الــحــاويــات 
الشحن  لــقــطــاع  كيوتيرمنلز 
التي  الحديثة  الــمــعــدات  كــافــة 
التكنولوجيا  أحــدث  تستخدم 
إلنجاز  الــعــالــم  فــي  المتطورة 
والــســرعــة  بالسهولة  األعــمــال 

الالزمة. 
كــمــا تـــّم إنــشــاُء وبــنــاء كافة 
ـــالزمـــة والــخــاصــة  الــمــبــانــي ال
بـــــالـــــخـــــدمـــــات والــــعــــمــــلــــيــــات 
الــــتــــشــــغــــيــــلــــيــــة فـــــــي مـــحـــطـــة 
مبنى  مثل  الثانية،  الحاويات 
لــمــحــطــة الــتــغــذيــة الــرئــيــســيــة 
لــلــكــهــربــاء والـــــمـــــاء، ومــبــنــى 
ومبنى  الكهربائية،  للمولدات 
بــالــمــحــطــة،  خـــــــاّص  إداري 
المبردة  للحاويات  ومــخــازن 
المرافق  من  وعــدد   ،(RSG)
الــــخــــاصــــة بــــوســــائــــل الــــراحــــة 
مـــجـــاورة لــرصــيــف الــمــيــنــاء، 
ـــكـــات  بــــــاإلضــــــافــــــة إلـــــــــى شـــب
االّتصاالت الحديثة، واألعمال 
الكهربائية، وشبكات متطّورة 
لـــتـــصـــريـــف مــــيــــاه األمــــطــــار، 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــتـــجـــهـــيـــزات 
التحتّية  والبنية  واإلنـــشـــاءات 

ذات الصلة. 
البوابات  جميُع  ستكون  كما 
ـــيـــكـــيـــة، فــــضــــًال عــن  أوتـــومـــات
ـــــاط الـــســـلـــس بــأنــظــمــة  ـــــب االرت
ــيــانــات  ــب الــتــشــغــيــل وتــــبــــادل ال
الجهات  وأنظمة  اإللكترونّي 
المعنية األخرى، وتكاملها مع 
التي  األولى  الحاويات  محّطة 
شهر  في  رسمًيا  تشغيلها  بــدأ 

ديسمبر من العام ٢٠١٦.

جانب من تسلُّم المقطورات جانب من تسلُّم الرافعات الجسرية ُُّّ

طـــــنـًــــا  ٧٥ ـــــة  ـــــســـــع ب ــــــكــــــامــــــل  ــــــال ب ــــــا  ــــــيً ــــــائ كــــــهــــــرب ٥٢ جـــــــــــــــــــــــــرارًا 

ــــد  ــــري ــــب ــــــة مـــــحـــــلـــــيـــــة و٧٨٠ نـــــــــقـــــــــطـــــــــة ت ــــــاع ٥٧ مـــــــــقـــــــــطـــــــــورة صــــــن

ـــــثـــــانـــــيـــــة وال ـــــــــــــــى  األول ــــن  ــــي ــــتَ ــــل ــــرح ــــم ــــل ل فــــــــارغــــــــة  مـــــعـــــالـــــجـــــات   ٦

ــــــمــــــكــــــدســــــة لــــلــــتــــبــــريــــد ـــــور ال ـــــس ـــــج ـــــل ـــــــــــا ل ـــــــــــوالذيً ً ف ٢٠ هــــــــيــــــــكــــــــال

أطــــنــــان  ٥ ـــــدرة  ـــــق ب ـــــان  ـــــت ـــــع وراف ـــــان  ـــــن أط  ٣ ـــــدرة  ـــــق ب شــــوكــــيــــة  ــــــات  ــــــع راف  ٣

جانب من العمليات اإلنشائية لمحطة الحاويات الثانية جانب من وصول المعالجات الفارغة للمحطة
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٥٥   

باقي القطاعاتالعقاراتالصناعةالبنوكالقطـــاع

٢٨٫٥٪٢٧٫٨٪٢٠٫٢٪٢٣٫٥٪النسبة

نســـــــــــب  الشـــــــــراء
أجانبعرب     خليجيونقطريون     
٪١٠٫٦٢٪١٤٫٠٣٪٢٫٧٤٪٧٢٫٥٩

نســـــــــــب  البيــــــــــع
أجانبعرب     خليجيونقطريون     
٪٩٫٤٦٪١٤٫٠١٪١٫٥٩٪ ٧٤٫٩٣

%السعرالشركة
١٫٨٧١٠٫٠٠المتحدة للتنمية

٥٫٢١٦٫٤٣مخازن
١٫٢١٤٫٦٦مزايا
٤٫٣٤٤٫٢٤إنماء

٣٫٤٥٤٫٢٣التحويلية

٪السعرالشركة
٣٫٨٨٥٫٥١السينما

٢٫٠١٠٫٤٩قطر للتأمين
١٦٫٠٥٠٫٣١المصرف

QNB١٧٫٦٧٠٫١٧
٤٫١٤٠٫١٧مصرف الريان

الكميةالسعرالشركة

١٫٠٣٤٢٥٥٢١٧٢قامكو

١٫٨٧٣٧٧٧٦٠٣٨المتحدة للتنمية

١٫٢١٣٦٢٩٢٣٧٩مزايا

٠٫٦٣٣٥٦٥٦٣٢٢استثمار القابضة

٠٫٦٣٣٢٠٧٢٥٥٢ السالم

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

٠٫٧٦١١٣٨٢٣٢٠٫٦٥٤٫٢٩٩٥٤٣٫٦٢٢٫٠٥١٫١١+٧٦+٩٫٨٤١٠٣٩٫٧٦٤٠٣

القطاعات األكثر تداوًال بالبورصةالقطاعات األكثر تداوًال بالبورصة

األسهم األكثر نشاًطا بالبورصةاألسهم األكثر نشاًطا بالبورصة األكثر 
ارتفاًعا

األكثر 
انخفاًضا

نســـب التـــداولنســـب التـــداول

ألكثرألكثر 
رتفاًعارتفاًعا

األكثراألكثر
انخفاًض
رر
انخفاًض

ارتفاع أسهم ٣٩ شركة

الدوحة - [: 

أنـــهـــت بــــورصــــة قـــطـــر جــلــســة 
المنطقة  فــي  األســبــوع  منتصف 
مشتريات  مــن  بــدعــم  الــخــضــراء 
واألجــنــبــيــة،  المحلية  الــمــحــافــظ 
ــا  لــيــســجــل مــؤشــر الـــســـوق ارتــفــاًع
نسبته ٠٫٧٩٪ بما يعادل ٧٦ نقطة 
 ٩٨٤١٫٣ مـــســـتـــوى  عـــنـــد  وأغــــلــــق 
نـــقـــطـــة، وصـــعـــد أيــــًضــــا الـــريـــان 
 ٪١٫٦ بــنــســبــة  أمـــــس  اإلســــالمــــي 
نقطة،   ٤١٤٧ مستوى  إلى  ليصل 
ــــفــــع مـــؤشـــر بــــورصــــة قــطــر  وارت
 ٪٠٫٧٤ بــنــســبــة  األســـهـــم  لــجــمــيــع 

وأغلق عند مستوى ٣٠٣٩ نقطة.
وسجلت األسهم أمس مكاسب 
ســوقــيــة قــدرهــا ٥٫١ مــلــيــار ريــال 
لبورصة  السوقية  القيمة  لتصل 
قطر إلى ٥٧٩٫٧ مليار ريال مقابل 
جلسة  فـــي  ريـــــال  مــلــيــار   ٥٧٤٫٦
أمس األول، وشهدت جلسة أمس 
ارتفعت  شركة   ٤٧ أسهم  تــداول 
بينما  شـــركـــة،   ٣٩ أســـهـــم  مــنــهــا 
تراجعت أسهم ٦ شركات أخرى 
واســتــقــرت أســهــم شــركــة واحــدة 

عند مستوى إغالقها السابق.
استهل  قد  السوق  مؤشر  وكان 
تــــعــــامــــالت أمــــــس عـــلـــى ارتــــفــــاع 

مــدعــوًمــا بــعــمــلــيــات شــــراء قــويــة 
قطاعات  جميع  في  األسهم  على 
أسهم  فيها  بما  المختلفة  السوق 
ــــشــــركــــات الــــقــــيــــاديــــة وأســـهـــم  ال
عمليات  تفلح  ولــم  المضاربات، 
جـــنـــي أربـــــــاح فــــي تــغــيــيــر اتـــجـــاه 
المؤشر العام وإنما فقط قلصت 

من مكاسبه في نهاية الجلسة.
أمس  التداول  قيم  وانخفضت 
مقارنة  ريــــال،  مــلــيــون   ٥٤٣ إلـــى 
فــي  ريـــــــال  مـــلـــيـــون   ٩٢٢ بـــنـــحـــو 
انخفضت  كما  السابقة،  الجلسة 
مليون   ٣٢٠ إلــى  الــتــداول  أحجام 
سهم  مــلــيــون  مــقــابــل ٥١٧  ســهــم 

في جلسة أمس األول، وذلك من 
خالل تنفيذ ١١٣٨٢صفقة.

القطاعات،  أداء  صعيد  وعلى 
جــــــــاء أغــــلــــبــــهــــا فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة 
الـــخـــضـــراء، حــيــث ارتـــفـــع قــطــاع 
وارتــفــع   ،٪٠٫١٠ بــنــســبــة  الــبــنــوك 
بنسبة  الـــخـــدمـــات  قـــطـــاع  أيـــًضـــا 
الــصــنــاعــة  قــطــاع  وصــعــد   ،٪١٫١
وســجــل   ،٪٠٫٨٥ نــســبــتــه  بــنــمــو 
قطاع العقارات نمًوا نسبته ٥٫٩٪، 
 ،٪١٫٦ بنحو  النقل  قطاع  وارتفع 
كـــمـــا ارتــــفــــع قـــطـــاع االتــــصــــاالت 
قطاع  تراجع  بينما   ،٪٠٫٥٤ بنحو 

التأمين بنسبة ٠٫٠٢٪.

البورصـة خضـراء.. والمكاسـب ٥٫١ ملـيار ريــال

بورصة الكويت تواصل المكاسب

األسهم األوروبية تعود للمكاسب

٠٫٣ ٪ ارتفــاع ســعـر الــــدوالر

الكويت- قنا: 

أغلقت بورصة الكويت تداوالتها أمس، 
٠٤ر٤٤  الــعــام  الــســوق  مــؤشــر  ارتــفــاع  على 
نقطة  ٧٧ر٥٥٧٧  مــســتــوى  لــيــبــلــغ  نــقــطــة 

بنسبة صعود بلغت ٨٠ر٠٪.
٢ر٤١١  بلغت  أسهم  كمية  تـــداول  وتــم 
صفقة   ١٤٧٧٧ عــبــر  تــمــت  ســهــم  مــلــيــون 
«نحو  ديــنــار  مليون  ٩ر٦٨  بقيمة  نقدية 

١٥ر٢٤١ مليون دوالر».
وارتـــفـــع مــؤشــر الـــســـوق الــرئــيــســي ٩ر٥ 
نقطة ليبلغ مستوى ٨٧ر٤٣٨٤ نقطة بنسبة 
كمية  خــــالل  مـــن  ١٤ر٠٪  بــلــغــت  صـــعـــود 
أسهم بلغت ٣ر٢٨٢ مليون سهم تمت عبر 

٦٩٨٦ صفقة نقدية بقيمة ٠٣ر١٥ مليون 
دينار « نحو ٦ر٥٢ مليون دوالر» .

٥ر٦٢  األول  الــســوق  مــؤشــر  ارتــفــع  كــمــا 
نقطة ليبلغ مستوى ٦٤ر٦١٧٨ نقطة بنسبة 
كمية  خــــالل  مـــن  ٠٢ر١٪  بــلــغــت  صـــعـــود 
أسهم بلغت ٩ر١٢٨ مليون سهم تمت عبر 
دينار  مليون  ٨ر٥٣  بقيمة  صفقة   ٧٧٩١

« نحو ٣ر١٨٨ مليون دوالر».
ـــخـــفـــض مـــؤشـــر  فـــــي غــــضــــون ذلــــــك ان
ليبلغ  نــقــطــة  ٠٨ر٠  نــحــو    «٥٠ « رئيسي 
كمية  خالل  من  نقطة  ١٨ر٤٤٢٥  مستوى 
أسهم بلغت ٣ر٢٢٠ مليون سهم تمت عبر 
مليون  ٦ر١٢  بقيمة  نقدية  صفقة   ٥١٦٢

دينار «نحو ٤٤ مليون دوالر» .

لندن- رويترز:

ارتفعت األسهم األوروبية أمس الثالثاء 
بــعــد هـــبـــوط حــــاد أول أمــــس مـــع صــعــود 
الصحية،  والــرعــايــة  الــتــكــنــولــوجــيــا  أســهــم 
بسبب  جديدة  قيود  حيال  المخاوف  لكن 
فــيــروس كـــورونـــا فــي بــريــطــانــيــا وأمــاكــن 
أسهم  على  الضغط  فــي  استمرت  أخــرى 

قطاع السفر. 
لألسهم   ٦٠٠ ستوكس  المؤشر  وصعد 
مكاسبه  على  محافًظا   ٪٠٫٥ األوروبـــيـــة 
وصعد  أشــهــر.  ثالثة  فــي  جلسة  أســوأ  بعد 
قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا، الـــذي تــألــق مقارنة 
في   ٪١٫٥ الجاري  العام  القطاعات  بسائر 

 ٠٫٦ الصحية  الرعاية  أسهم  كسبت  حين 
بكوفيد-١٩  اإلصابة  حاالت  تزايد  ومع   .٪
رئيس  يعلن  أن  المقرر  من  بريطانيا  في 
قيوًدا  جونسون  بوريس  البريطاني  الــوزراء 
والمطاعم  الحانات  إغــالق  تشمل  جديدة 
وأمــاكــن أخـــرى فــي قــطــاع الــضــيــافــة في 
الــعــاشــرة مــســاًء فــي أنــحــاء الــبــلــد. ونــزلــت 
أسهم شركات مالكة لحانات هي جيه.دي 
ويزرسبون وميتشلز آند بتلرز ومرستون 

بين ١٫٢٪ و٣٫٦٪. 
ونــزلــت أســهــم الــســفــر والــتــرفــيــه ٠٫٧٪ 
بعد هبوط ٥٫٢٪ في الجلسة السابقة بينما 
إلى  إضــافــة   ٪٠٫٣ البنوك  أسهم  تراجعت 

خسائر أمس البالغة ٥٫٧٪.

لندن- رويترز:

ـــذروة  ـــــدوالر أمــــس  ل ارتـــفـــع ال
ستة أسابيع ليواصل مكاسبه من 
الــجــلــســة الــســابــقــة، فــيــمــا تــتــحــول 
المخاطرة  عن  للعزوف  األســواق 
بــســبــب زيــــــادة حـــــاالت اإلصـــابـــة 
بفيروس كورونا وإجراءات عزل 

جديدة في أوروبا.
أمــس  أول  األســهــم  وتــراجــعــت 
العملة  سوق  شهدت  فيما  االثنين 
صعود  مع  المخاطرة  عن  عزوًفا 
مؤشر الدوالر ألعلى مستوى في 

أسابيع. ستة 
وفــتــحــت األســـهـــم األوروبــــيــــة 
عــلــى صـــعـــود أمــــس فــيــمــا واصـــل 
بينما  الصعود  األمريكي  الــدوالر 
المخاطر  العالي  العمالت  هبطت 
فــيــمــا تــمــثــل إجــــــــراءات اإلغــــالق 
ثانية  مــوجــة  لمكافحة  الــجــديــدة 
تــهــديــًدا  كوفيد-١٩  إصــابــات  مــن 

العالمي. االقتصادي  للتعافي 
 ٪ ٠٫٣ وصــعــد مــؤشــر الــــدوالر 
إلى ٩٣٫٨٤٨ ليصل ألعلى مستوى 
التعامالت  فــي  أســابــيــع  ســتــة  فــي 

لندن. في  المبكرة 

واســـتـــمـــرت خــســائــر الــعــمــالت 
الـــدوالر  وفــقــد  الــمــخــاطــر،  عالية 
 ٠٫٧١٨٥ إلــــى   ٪٠٫٥ ـــرالـــي  األســـت
وهـــــو أقـــــل مـــســـتـــوى فــــي شــهــر. 
وهـــبـــط الــــــــدوالر الــنــيــوزيــلــنــدي 
الدوالر  مقابل   ٠٫٦٦٤٣ إلى   ٪٠٫٤

األمريكي.
مــقــابــل   ٪  ٠٫٤ الــــيــــورو  ونــــــزل 
دوالر.   ١٫١٧٢٣٥ عــنــد  الـــــــدوالر 
السويدية  الكرونة  من  كل  ونزلت 
مستوى  أقل  وسجلتا  والنرويجية 
مقابل   ٩٫٣٦١٥ عند  شهرين  فــي 
الدوالر كما ضعفتا مقابل اليورو.

الذهب يرتفع عند ١٩١٤٫٢٨ دوالر لألوقية
عواصم - رويترز:

ـــــذهـــــب داخـــــل  ـــــفـــــع ال ارت

حين  في  أمس  ضيق  نطاق 

تصدت مخاوف من ارتفاع 

بكوفيد-١٩  اإلصابة  حاالت 

لضغط  أوروبـــــا  أنــحــاء  فــي 

المعدن  عــلــى  الــــدوالر  قــوة 

مهمة  كلمات  قبل  النفيس 

مجلس  في  القرار  لصانعي 

االحـــــتـــــيـــــاطـــــي االتــــــحــــــادي 

األمـــريـــكـــي هــــذا األســـبـــوع. 

ــــــــذهــــــــب فـــي  وارتــــــــــفــــــــــع ال

إلــى   ٪  ٠٫١ الــفــوريــة  الــســوق 

لــألوقــيــة  دوالر   ١٩١٤٫٢٨

ـــــصـــــة) بـــعـــدمـــا خــســر  (األون

دوالر   ١٨٨٢٫٧٠ إلــــى   ٪٣

مستوى  أقل  وهو  لألوقية، 

أغسطس.  ١٢ منذ 

ـــــــذهـــــــب فـــي  وكــــــســــــب ال

ـــــة فــي  ــــعــــامــــالت اآلجـــــل ــــت ال

 ٪  ٠٫٥ الــمــتــحــدة  ـــواليـــات  ال

١٩١٩٫٧٠ دوالر أمس. إلى 
 وفــي وقــت ســابــق، أدى 
صــــعــــود الـــــــــدوالر لـــتـــراجـــع 

حين  فــي  الــذهــب  جــاذبــيــة 
ــــــــدوالر  حـــــافـــــظ مـــــؤشـــــر ال
عمالت  أمام  مكاسبه  على 

ويرفع  الليل.  أثناء  منافسة 
الــــــــــــدوالر الـــــقـــــوي تــكــلــفــة 
الــمــعــدن األصــفــر لــحــائــزي 

األخرى. العمالت 

يانج  مــارجــريــت  وقــالــت 

مـــــن ديــــلــــي فـــيـــكـــس الـــتـــي 

تـــغـــطـــي الـــعـــمـــالت والـــســـلـــع 

أكثر  «الذهب  والمؤشرات 

من  للدوالر  اآلن  حساسية 

األخرى». العوامل  من  أي 

ــــــكــــــن الـــــــــذهـــــــــب لــــقــــي  ل

ــا مــن مــخــاوف حــيــال  دعــًم

في  جديدة  عــزل  إجـــراءات 

إزاء  شكوًكا  أن  كما  أوروبــا 

نأت  سريع  اقتصادي  تعاف 

األصــول  عن  بالمستثمرين 

المخاطر. عالية 

لـــلـــمـــعـــادن  وبـــالـــنـــســـبـــة   

استقرت  األخرى،  النفيسة 

دوالر   ٢٤٫٧٣ عــنــد  الــفــضــة 

لـــألوقـــيـــة فـــي حــيــن ارتــفــع 

 ٨٩١٫٧٥ إلى   ٪١٫٢ البالتين 

الــــبــــالديــــوم  وزاد  دوالر 

دوالر   ٢٢٩٣٫٧١ إلــى   ٪٠٫٩

لألوقية.

ارتفاع مؤشر سوق مسقط
مسقط - قنا: 

أغلق مؤشر سوق مسقط (٣٠) أمس عند 
مستوى (٧٧ ر٣٦٢٦) نقطة مرتفًعا بـ (٥ر٠) 
نقطة وبنسبة ٠١ر٠٪ مقارنة مع آخر جلسة 
وقد  نقطة.  (٢٧ر٣٦٢٦)  بلغت  والتي  تــداول 
بلغت قيمة التداول (٥٢١) ألًفا و(٥١١) رياًال 
مــقــارنــة  ١ر٨٠٪  بنسبة  منخفضة  عــمــانــًيــا 
مليونين  بلغت  والتي  تــداول  جلسة  آخــر  مع 
وأشــار  عمانًيا.  ريـــاًال  و(٣٢٨)  ألــًفــا  و(٦٢٢) 
لــألوراق  مسقط  ســوق  عــن  الــصــادر  التقرير 
ارتفعت  قد  السوقية  القيمة  أن  إلــى  المالية 
وبلغت  تــداول  يوم  آخر  عن  ٩٩٦ر٠٪  بنسبة 

ما يقارب (٨٤ر١٩) مليار ريال عماني.



٦٦
األربعاء ٦ صفر ١٤٤٢هـ - ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠١٨)

  

 لمواجهة الموجة الثانية من كورونا 

ــــــة لـــــلـــــقـــــواعـــــد ــــــف ــــــال ــــــخ ــــــُم ــــــــات ال ــــــــشــــــــرك ــــــى ال ــــــل ـــــــكـــــــمـــــــامـــــــات وغــــــــــــرامــــــــــــات ع فــــــــــــرض ال

لندن - (رويترز):

  طـــالـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
جونسون  بوريس  البريطاني 
أمـــس بــالــعــمــل مــن الــمــنــازل 
كــلــمــا أمـــكـــن ذلــــــك، وأمــــر 
بـــــــإغـــــــالق الـــــمـــــطـــــاعـــــم فـــي 
وقـــت مــبــكــر، فـــي مــحــاولــة 
لــمــواجــهــة الـــمـــوجـــة الــثــانــيــة 
مرض  من  االنتشار  سريعة 
أن  وبـــعـــد  «كوفيد-١٩». 
حـــّذر عــلــمــاء الــحــكــومــة من 
زيــــادة مــعــدل الــوفــيــات في 
ـــة عـــــدم اتــــخــــاذ إجـــــراء  حـــال
عـــاجـــل، قــــال جـــونـــســـون إن 
إنجلترا  في  الجديدة  القيود 

أنه  إال  أشــهــر،   ٦ تستمر  قــد 
لـــم يــصــل إلـــى حـــد مــعــاودة 
فرض إجراءات العزل العام 

تام. بشكل 
 وأضـــاف جــونــســون أمــام 
اجتماعات  عــقــب  الــبــرلــمــان 
وقــــادة  وزراء  مــــع  طــــارئــــة 
الـــــحـــــكـــــومـــــات الــــمــــفــــوضــــة 
فـــــي الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة: 
ــا  ــن إن أقــــــول  أن  «يـــؤســـفـــنـــي 
ــــنــــا، كــــمــــا حـــــــدث فــي  وصــــل
ودول  وفــــرنــــســــا  ـــا  ـــي ـــان إســـب
نقطة  إلـــى  أخـــــرى،  كــثــيــرة 

خطيرة». تحول 
وبــعــد أســابــيــع فــقــط من 
العودة  بدء  على  الناس  حث 

ــــى أمـــاكـــن الـــعـــمـــل، نــصــح  إل
جــونــســون مــوظــفــي األعــمــال 
المكتبية بالبقاء في المنازل 

إذا كان بإمكانهم ذلك.
وأمر بإغالق كل المطاعم 

وأمـــاكـــن الــضــيــافــة األخـــرى 
مساء  الــعــاشــرة  الــســاعــة  فــي 
الخميس،  يــوم  مــن  اعــتــبــاًرا 
مـــع الــســمــاح فــقــط بــتــقــديــم 
خــدمــات الــطــعــام والــشــراب 

الطاوالت. على 
فرض  سيتم  إنــه  وقـــال:   
الــكــمــامــات فــي الــمــزيــد من 
غرامات  فرض  مع  األماكن 
تنتهك  الــتــي  الــشــركــات  على 
الـــقـــواعـــد وســيــتــم االلــتــجــاء 
إلـــى أســالــيــب أشـــد صــرامــة 
وإنــفــاذهــا  الــقــواعــد  لتطبيق 
رغم  الُملتزمين.  غير  على 
ذلــــــــك، ســـتـــظـــل الـــــمـــــدارس 
والــــــجــــــامــــــعــــــات مـــفـــتـــوحـــة 

األبـــــــواب. وقـــــال مــســتــشــارو 
الــحــاالت  عــدد  إن  الحكومة 
الــجــديــدة قــد يــصــل إلـــى ٥٠ 
ألًفا في اليوم الواحد بحلول 
مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر. وحــــذر 
جــــونــــســــون مــــــن إمـــكـــانـــيـــة 
فـــــرض مـــزيـــد مــــن الــقــيــود 
اإلجــــــــراءات  تــنــجــح  لــــم  إذا 
نصغي  لن  وقــال:  الجديدة. 
الفيروس  دعوا  يقولون  لمن 
يــنــتــشــر، وال لــمــن يُــطــالــبــون 
نتخذ  نــحــن  دائـــــم،  بـــإغـــالق 
خــطــوات حــاســمــة وُمــالئــمــة 
بــــهــــدف تـــحـــقـــيـــق الـــــتـــــوازن 
وحماية  األرواح  إنــقــاذ  بين 

الوظائف وسبل العيش .

 بريطانيــا تفــرض قيـــــوًدا لمــــدة ٦ أشهــــر 

  بوريس جونسون

االتحاد األوروبي يُحّذر بريطانيا

 اجتماع طارئ لبحث بريكست األسبوع المقبل
بروكسل - أ ف ب:

االتــحــاد  فــي  المسؤولين  كــبــار  سيلتقي   
األسبوع  طارئ  بشكل  وبريطانيا  األوروبــي 
المملكة  خــروج  اتــفــاق  فــي  للبحث  المقبل 
من االتحاد األوروبي الذي هّددته محاولة 
ما  وفــق  الُمعاهدة،  من  بنود  تجاوز  لندن 

قالت بروكسل الثالثاء.
 وحـــّذر وزيـــر الــدولــة األلــمــانــي للشؤون 
األوروبية مايكل روث أثناء لقائه وزراء في 
بروكسل قبل قمة لزعماء االتحاد األوروبي 
األصــدقــاء  أيــهــا  أرجــوكــم  الخميس: «لــكــن 
الوقت  األالعيب،  أوقفوا  لندن،  في  األعــزاء 

ينفد».
وأوضح نائب رئيسة المفوضية األوروبية 
الوزير  سيلتقي  أنــه  سيفكوفيتش  مــاروس 
ــبــريــطــانــي مــايــكــل غــــوف فـــي بــروكــســل  ال
حّددته  الــذي  النهائي  الموعد  قبل  االثنين 
بروكسل في نهاية الشهر لكي تتراجع لندن 
عــن مــشــروع قــانــون يــهــدف إلعـــادة النظر 
في االتــفــاق. وأشــار إلــى أنــه سيجتمع معه 
المشتركة  التنسيق  للجنة  مشترك  كرئيس 
المتحدة  والمملكة  األوروبـــي  االتحاد  بين 

التي تشرف على اتفاق بريكست.
لكننا  الــتــفــاوض  نعيد  ذلـــك، «لـــن  ومـــع 
الوقت  وفي  كامل  بشكل  تنفيذه  ُملتزمون 

المناسب ال أكثر وال أقل»، وفًقا له.
بوريس  الـــوزراء  رئيس  حكومة  وتمضي 
جــونــســون قـــدًمـــا فـــي تــشــريــع يـــهـــدف إلــى 

تجاوز بنود في الُمعاهدة، وهو أمر يُخالف 
يُسمى  روث «مـــا  وقـــال  الـــدولـــي.  الــقــانــون 
قــانــون الــســوق الــداخــلــيــة يقلقنا جــــًدا، ألنــه 
خــروج  التــفــاق  التوجيهية  المبادئ  ينتهك 
بريطانيا من االتحاد األوروبــي، وهذا أمر 

غير مقبول تماًما بالنسبة إلينا».
وبـــالـــتـــوازي مـــع الـــخـــالف حـــول االتــفــاق 
الماضي  العام  جونسون  وّقعه  الذي  الحالي 
بخروج  الخاصة  البنود  على  ينص  والـــذي 
تتفاوض  األوروبـــي،  االتحاد  من  بريطانيا 
المتحدة  والمملكة  األوروبــي  االتحاد  فرق 

على اتفاق تجاري محتمل.
وســـتـــعـــرض فــــي قـــمـــة قـــــــادة االتــــحــــاد 
التقدم  حول  معلومات  الخميس  األوروبــي 
النقاش  لكن  الُمحادثات  هذه  في  المحرز 
المطول ترك في الوقت الحالي، في أيدي 

كبير مفاوضيهم ميشال بارنييه.
 وتــبــدأ الــجــولــة الــتــالــيــة مــن الــُمــحــادثــات 
للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الجانبين في  
جونسون  حــّدد  وقــد  بروكسل.  فــي  أكتوبر 
منتصف أكتوبر موعًدا نهائًيا لنجاح االتفاق 
أو فشله. ويقول مسؤولو االتحاد األوروبي 
نهاية  بــحــلــول  التــفــاق  الــتــوصــل  يتعين  إنـــه 
الشهر إذا كان سُيصبح قانونًا بحلول نهاية 

العام.
 وخـــــرجـــــت بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن االتــــحــــاد 
ُملتزمة  ستظل  لكنها  يناير،  في  األوروبــي 
قواعد التكتل المؤلف من ٢٧ عضًوا حتى ٣١ 

ديسمبر من هذا العام.

اعتبارًا من األسبوع القادم

لندن - رويترز:

في  للنفط  الــوطــنــيــة  الــمــؤســســة  قــالــت 
في  النفط  إنتاج  يصل  أن  تتوقع  إنها  ليبيا 
البالد إلى ٢٦٠ ألف برميل يومًيا األسبوع 
أوبــك  فــي  العضو  البلد  سعي  مــع  الــقــادم، 
بالشلل  أصيب  الــذي  النفط  قطاع  إلحياء 

نتيجة حصار منذ يناير.
أمس،   ٪٥ حوالي  النفط  أسعار  ونزلت 
ويرجع ذلك جزئًيا الحتمال عودة النفط 
احتمال  بالفعل  تكابد  التي  للسوق  الليبي 
اإلصابة  حــاالت  زيـــادة  مــع  الطلب  انهيار 

بفيروس كورونا.
 وقـــبـــل الــحــصــار الـــــذي قـــّلـــص اإلنـــتـــاج 
كانت  يــومــًيــا،  بــرمــيــل  ألـــف   ١٠٠ لــحــوالــي 

ليبيا تنتج ١٫٢ مليون برميل يومًيا وهو ما 
يزيد عن ١٪ من اإلنتاج العالمي.

في  نُشر  بيان  في  المؤسسة  وأضــافــت 
ساعة متأخرة من مساء أول أمس االثنين 
أنــهــا تــســتــعــد الســتــئــنــاف الــــصــــادرات من 
ناقالت  وصول  المتوقع  ومن  آمنة  موانئ 
المخزون  الــخــام  لتحميل  األربــعــاء  الــيــوم 

خالل الساعات الـ ٧٢ المقبلة.
ســتــســتــأنــف  الــــــصــــــادرات  أن  وتـــابـــعـــت 
والبريقة  الحريقة  مــرســى  مــرفــأي  مــن 

كخطوة أولى.
أن  ومتعاملون  مالحية  بيانات  وتفيد 
ناقلة النفط مارلين شيكوكو تتجه صوب 
تقوم  أن  المتوقع  من  إذ  الحريقة  مرسى 

بتحميل شحنة لشركة التجارة يونيبك.

 وقال جولدمان ساكس : إن عودة ليبيا 
السوق  تعافي  النــحــراف  تــؤدي  أال  ينبغي 
أن  الــمــتــوقــع  ومـــن  مــســاره،  عــن  النفطية 
من  اإلنتاج  بتخفيضات  أكبر  امتثال  يُبدد 
جــانــب أعــضــاء آخــريــن فــي أوبـــك أي أثر 

الحتمال زيادة اإلنتاج.
لوجيستية  مخاطر  البنك: «نرى  وقال 
ـــادة ســريــعــة وُمــســتــدامــة  ـــزي وســيــاســيــة ل
لإلنتاج». وتوقع زيادة اإلنتاج الليبي بواقع 

٤٠٠ ألف برميل يومًيا بحلول ديسمبر.
منظمة  أن  رويــتــرز  مــصــادر  وأبــلــغــت 
يُراقبون  روسيا  بينهم  من  وحلفاء  أوبك 
عـــن كــثــب الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا لــمــعــرفــة ما 
ستكون  النفط  للسوق  عــودتــهــا  كــانــت  إذا 

ُمستدامة هذه المرة.

٢٦٠ ألف برميل إنتاج ليبيا يوميًا  
 بسبب كورونا والفيضانات

سول - (د ب أ):  

أمس  الجنوبي  الكوري  البرلمان  وافــق 
 ٧٫٨ بقيمة  جديدة  إضافية  ميزانية  على 
وهي  دوالر)  مليار   ٦٫٧) وون  تريليون 
الــمــيــزانــيــة اإلضـــافـــيـــة الـــرابـــعـــة فـــي ظــل 
مـــحـــاوالت مــواجــهــة تـــداعـــيـــات جــائــحــة 

والفيضانات. المستجد  كورونا  فيروس 
 وتــســتــهــدف أحـــــدث حـــزمـــة تــحــفــيــز 
اقتصادي دعم المطاعم وقاعات األفراح 
من  تضررت  التي  األنشطة  من  وغيرها 
تــشــديــد قــواعــد الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي منذ 
الحزمة  وتستهدف  الــمــاضــي.  أغسطس 
أجل  مــن  للشركات  الــدعــم  تمديد  أيــًضــا 
قــروض  وتقديم  موظفيها  على  اإلبــقــاء 

لـــلـــُمـــصـــّدريـــن وعـــــــرض وظــــائــــف عــلــى 
الــعــاطــلــيــن فــي الــمــنــاطــق الــتــي تــضــّررت 
وأشارت  الغزيرة.  الصيفية  األمطار  من 
المرة  هــي  هــذه  أن  إلــى  بلومبرج  وكــالــة 
تلجأ  عقودالتي  ستة  حوالي  منذ  األولــى 
فيها كوريا الجنوبية إلى ميزانية إضافية 
ـــعـــة، وهــــو مـــا يــشــيــر إلــــى الــمــصــاعــب  راب
كورونا  جائحة  سّببتها  التي  االقتصادية 

لرابع أكبر اقتصاد في
آســــيــــا. وفـــــي حـــيـــن لــــم تـــلـــجـــأ كـــوريـــا 
لالقتصاد،  الكامل  اإلغالق  إلى  الجنوبية 
فإن ضعف الطلب العالمي على صادراتها 
والقيود على األنشطة االجتماعية دفع

االقــتــصــاد إلـــى دائــــرة الـــركـــود. وقـــال 
«أوه جاي يونج» المحلل االقتصادي في 

للوساطة  سيكيوريتيز»  «كيه.بي  شركة 
الـــمـــالـــيـــة قـــبـــل تـــمـــريـــر الـــمـــيـــزانـــيـــة إنــهــا 
ستساعد في تخفيف الضغوط على سوق 
الوظائف خالل الفترة المتبقية من العام 
ــهــا فـــإن االضـــطـــراب في  الــحــالــي وبــدون
القطاعات الُمتضررة سيؤدي إلى المزيد 
مـــن تــســريــح الـــعـــّمـــال. كـــانـــت الــحــكــومــة 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة قــد قــلــلــت فــي وقــت 
سابق من احتماالت الحاجة إلى ميزانية 
إضــافــيــة رابــعــة لــكــن الــمــوقــف تــغــيــر مع 
بفيروس  اليومية  اإلصابات  عدد  ارتفاع 
إلى  عــشــرات  عــدة  مــن  الُمستجد  كــورونــا 
مـــئـــات خــــالل أغــســطــس الـــمـــاضـــي، إلــى 
عن  الناجمة  االقتصادية  الخسائر  جانب 

الفيضانات. 

 إقرار الميزانية اإلضافية الرابعة في كوريا 

قال إن الطريق ال يزال ضبابيًا .. جيروم باول: 

عواصم - (رويترز):

ــــــيــــــس مـــجـــلـــس  ــــــغ رئ ــــــل  أب
جيروم  االتحادي  االحتياطي 
باول لجنة بالكونجرس أمس 
الثالثاء أن االقتصاد األمريكي 
بعد  ملحوًظا»  «تحسنًا  أظهر 
أن قـــادتـــه جــائــحــة فــيــروس 
ــــا إلـــــى الـــــركـــــود، لكن  كــــورون
يـــــزال  ال  أمـــــامـــــه  ــــق  ــــطــــري ال
المركزي  البنك  وأن  ضبابًيا 
إذا  المزيد  سيفعل  األمريكي 

اقتضت الحاجة.
وفــــي إشــــــارة إلــــى انــتــعــاش 
فــي الــوظــائــف وإنـــفـــاق األســر 
مــنــذ أن ركــــد االقـــتـــصـــاد في 
الــربــيــع وأوائــــل الــصــيــف، قال 
ال  االقـــــتـــــصـــــاد  «إن  بــــــــــاول: 

يـــــزال بــعــيــًدا عــمــا كــــان عليه 
«وســـيـــظـــل الـــطـــريـــق لــألمــام 
شديد الضبابية، من الُمرجح 
أال يــأتــي الــتــعــافــي الــكــامــل إال 
ثقة  على  الناس  يكون  عندما 
بــــأن الــــعــــودة لـــالنـــخـــراط في 
نطاق واسع من األنشطة آمنة 
مـــع الــســيــطــرة عــلــى فــيــروس 

ـــــا». وقــــــال بــــــاول في  كـــــورون
الخدمات  لجنة  أمــام  شهادة 
الــنــواب: «إنه  بمجلس  المالية 
سيظل  الـــحـــيـــن،  ذلــــك  حــتــى 
االحتياطي  مجلس  مــســؤولــو 
االتحادي ملتزمين باستخدام 
أدواتنا لفعل ما بوسعنا، مهما 
اســتــغــرق األمـــــر، لــلــتــأكــد من 
ما  أقــوى  سيكون  التعافي  أن 
يــمــكــن، والــحــد مــن اســتــمــرار 

تضرر االقتصاد».
وجـــلـــســـة االســــتــــمــــاع، الــتــي 
تــضــّمــنــت شـــهـــادة مـــن وزيـــر 
منوتشين،  ستيفن  الــخــزانــة 
هــــي األولـــــــى فــــي ثـــــالث هـــذا 
رئيس  فيها  سيجيب  األسبوع 
االحــتــيــاطــي االتــــحــــادي على 
البنك  فــعــل  رد  بــشــأن  أســئــلــة 

ـــمـــركـــزي حـــيـــال الــجــائــحــة  ال
المساعدة  لــقــانــون  وتطبيقه 
االقتصادي  واألمـــن  واإلغــاثــة 

بسبب فيروس كورونا.
 وفــــي تــصــريــحــات ُمــعــدة 
يسيطر  الـــتـــي  لــلــجــنــة  ســـلـــًفـــا 
قــال  الــديــمــقــراطــيــون،  عليها 
مـــنـــوتـــشـــيـــن إنــــــه يـــشـــعـــر بـــأن 
هائالً  نمًوا  سيشهد  االقتصاد 
فــي الــربــع الــثــالــث بــدعــم من 
قــــوة فـــي مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
وبدء تشييد المنازل ومبيعات 
ـــــازل الــــقــــائــــمــــة ونـــمـــو  ـــــمـــــن ال
وزيــادة  التحويلية  الصناعات 
نــشــاط األعــمــال. لكنه أضــاف 
أنــه ال تــزال هناك حاجة إلى 
من  أخرى  مركزة»  «حزمة 

اإلنقاذ المالي. 

 تحسن ملحوظ لالقتصاد األمريكي 

 جيروم باول

القطاع الخاص يستعد 
لتخفيف ديون الدول الفقيرة

لندن - (رويترز): 

دول  بدعم  تعهدهم  الخاص  القطاع  من  دائنون  جــّدد   
العالم األشد فقًرا على التعامل مع مشكالت الديون الناجمة 
عن األزمة العالمية لكوفيد-١٩، لكنهم قالوا إن تبني نهج 

شامل سيعّرض الوصول إلى أسواق رأس المال للخطر.
وفي خطاب أرسله معهد التمويل الدولي إلى مجموعة 
العشرين قبيل اجتماعات األسبوع المقبل، قال إنه ال مفر 
من إعادة هيكلة الديون لكل حالة على حده بدالً من اتباع 

نهج ُموحد للجميع.
وقال خطاب معهد التمويل، الذي اطلعت عليه رويترز: 
سيولة  ُمــشــكــالت  تعد  لــم  الــبــلــدان  بعض  فــي  «الــمــشــكــالت 
ُمــؤقــتــة، وإنــمــا مــخــاوف أكــثــر جــوهــريــة تتعلق بــالــمــالءة 

المالية».
 يأتي ذلك قبيل ما يُتوقع أن يكون تمديًدا ألجل ُمبادرة 
مجموعة  تبنتها  الــتــي  الــديــون  خــدمــة  مــدفــوعــات  تجميد 
العشرين هذا العام، والمؤهل لها أكثر من سبعين من دول 

العالم األشد فقًرا.

النفط يستقر مع انحسار 
إعصار أمريكي 

ملبورن/  سنغافورة - رويترز:

بعد  أمــس  للنفط  اآلجلة  العقود  على  يُذكر  تغير  يطرأ  لم   
خليج  في  إعصار  أحــدث  انحسر  إذ  الليل،  أثناء  كبيرة  خسائر 
استمرت  الوقود  على  الطلب  بشأن  المخاوف  لكن  المكسيك، 
بفعل زيـــادة فــي حــاالت اإلصــابــة بفيروس كــورونــا فــي أنحاء 

العالم.
وقد انخفضت العقود اآلجلة لخام برنت ثالثة سنتات أو ٠٫١ 
مكاسب  عن  لتتخلى  دوالر   ٤١٫٤١ إلى  البرميل  سعر  ليصل   ٪

بسيطة حققتها في وقت سابق من الجلسة.
وتــراجــعــت الــعــقــود اآلجـــلـــة لــخــام غـــرب تــكــســاس الــوســيــط 
الثالثاء،  أمــس  أجلها  ينقضي  التي  أكــتــوبــر،  تسليم  األمــريــكــي 
أربعة سنتات أو ٠٫١ ٪ إلى ٣٩٫٢٧ دوالر للبرميل. ونزلت عقود 
دوالر   ٣٩٫٥١ إلى   ٪  ٠٫١ أو  سنتات  ثالثة  نشاًطا  األكثر  نوفمبر 
تراجعت  بعدما  الشيء  بعض  الخام  أسعار  وتعافت  للبرميل. 
مصافي  واصلت  حيث  االثنين  أمــس  أول  بالمئة  أربعة  بنحو 
تكرير الخام في تكساس عملها بعد توقعات بأن تفقد عاصفة 
استوائية قوتها ما يُخفف القلق بشأن طلب المصافي األمريكية 

على اللقيم. 



األربعاء ٦ صفر ١٤٤٢هـ - ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠١٨)

٧٧   

العرض ُمستمر حتى نهاية نوفمبر الُمقبل

الدوحة ـ [:

كــشــف هــيــلــتــون الـــلـــؤلـــؤة عـــن أحـــدث 
عـــــروض اإلجـــــــازة الــمــحــلــّيــة الـــتـــي تتيح 
للضيوف االستمتاع بحسومات تصل حتى 
٣٠٪ على أفضل أسعار الغرف المتوفرة، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى جــمــيــع تــكــالــيــف الــطــعــام 
على  الضيوف  سيحصل  حيث  والشراب، 
حسم بنسبة ١٠٪ عند حجز غرفة واحدة، 
غرفتين،  حجز  عند   ٪٢٠ بنسبة  وحسم 
وحسم بنسبة ٣٠٪ عند حجز ثالث غرف 
أو أكثر. ويوّفر فندق هيلتون الذي يعتبر 
كارتييه  قــنــاة  ضــمــن  الــمــمــيــزة  الــوجــهــة 

األنيقة على جزيرة اللؤلؤة - قطر للنزالء 
عطلة استثنائية في ظل قيود السفر التي 
من  ومنعتهم  كــورونــا  جائحة  فرضتها 
العرض  هذا  ويستمر  الخارج،  إلى  السفر 

حتى نهاية شهر نوفمبر الُمقبل. 
ويحرص هيلتون اللؤلؤة على االلتزام 
بــكــافــة اإلجـــــــراءات الــتــي تــضــمــن سالمة 
الــصــادرة  تلك  فيها  بما  الــضــيــوف  وأمـــن 
وغــيــرهــا  الـــعـــامـــة،  الــصــحــة  وزارة  عـــن 
الضيوف  بحماية  الكفيلة  المعايير  مــن 

والعاملين على حد سواء.
ويــمــكــن لــلــنــزالء االخــتــيــار مـــن أنـــواع 
اإلقامة التي يوفرها هيلتون اللؤلؤة، بما 

فيها شــقــق أســتــوديــو عــصــريــة ومــــزّودة 
بـــمـــطـــابـــخ صـــغـــيـــرة، وأجـــنـــحـــة حــديــثــة 
إلى  باإلضافة  غرفتين  أو  واحــدة  بغرفة 
وتتمّيز  السفراء.  وجناح  الرئاسي  الجناح 
جــمــيــع وحــــــدات اإلقـــامـــة بــنــوافــذ قــابــلــة 
ساحرة  إطـــالالت  ذات  وشــرفــات  للفتح 
عــلــى الــشــاطــئ الــخــاص أو مــمــرات قناة 
بتصميمها  تحاكي  التي  المائية  كارتييه 
غرف  وتضّم  اإليطالية.  البندقية  مدينة 
المنزلية،  الــراحــة  وســائــل  كــافــة  الــفــنــدق 
بــمــا فــي ذلـــك مــطــابــخ عــصــريــة مــــزّودة 
المنزلية  األجهزة  من  كاملة  بمجموعة 
ذكي  وأثـــاث  بـــوش؛  عــالمــة  مــن  الحديثة 

مع تجهيزات تقنية متطّورة، كالمفاتيح 
الرقمية وخدمة اإلنترنت عالي السرعة، 
ومكبرات الصوت من عالمة جي بي إل 
إلى  باإلضافة  البلوتوث،  بتقنية  المزودة 
تخزين  ومــســاحــات  نسبريسو  ماكينات 
إلى  للطعام،  خــاصــة  ومــســاحــات  واســعــة 
جـــانـــب حـــمـــام خــــاص بــكــل غـــرفـــة نــوم 
مـــــزّود بــتــجــهــيــزات تــعــقــيــم مـــن عــالمــة 
فيليروي آند بوش. كما يقّدم الفندق فئًة 
المالئمة  االفتراضية  الغرف  من  جديدًة 
والمخصصة للعائالت، والتي تُعتبر خياًرا 
عائلًيا مترابًطا. حيث توفر جناًحا بغرفة 
نوم واحدة وغرف أستوديو يفصلها باب، 

ما يمنح الضيوف الخصوصية مع إمكانية 
إبــقــاء الــعــائــلــة قــريــبــة. إلـــى جــانــب وجــود 
مطبَخين وغرفتَي معيشة، حيث يمكن 
بأوقاتهم  االستمتاع  العائلة  أفــراد  لباقي 

على مقربة من األهل.
من  اللؤلؤة  هيلتون  نــزالء  وسيتمكن 
االسترخاء في حوض السباحة الخارجي 
الــحــرارة،  درجـــة  لضبط  بنظام  الــمــزّود 
وزيــــــارة مــطــعــم ذا كــيــتــشــن فـــي الــطــابــق 
الــخــامــس الـــذي يفتح أبــوابــه طـــوال اليوم 
إلعداد أشهى األطباق من مكّونات محلية 
طـــازجـــة، إضـــافـــة إلـــى مــقــهــى مــالــبــيــري 

تافرن الُمميز.

٣٠٪ خصومات فـــندق هــيلتون الـــلؤلؤة

«دوست» يعيد فتح منتجـع «ديفارانا سبا»
الدوحة ـ [:

 أعــلــن فــنــدق دوســــت الـــدوحـــة، الــمــالذ 
الفاخر من فئة الخمس نجوم والمستوحى 
مــن الـــطـــراز الــتــايــالنــدي، عــن إعــــادة فتح 
بسعة  ســبــا»  «ديــفــارانــا  الــصــحــي  المنتجع 
٣٠٪ وذلـــك تــزامــنًــا مــع الــجــزء الــثــانــي من 
الــمــرحــلــة الــرابــعــة مـــن الـــرفـــع الــتــدريــجــي 
سبا»  «ديفارانا  وفتح  المفروضة.  للقيود 
الفندق  فــي  والمقيمين  للضيوف  أبــوابــه 
العقل  تنشط  الــتــي  بالعالجات  لالستمتاع 
تجربة  لــهــم  لــيــقــدم  ـــحـــواس،  وال والــجــســد 
فـــريـــدة تـــجـــدد طــاقــاتــهــم. وتــتــمــيــز هــذه 
الواحة الفاخرة بثقافة فريدة حيث يلتقي 
الــشــرق بــالــغــرب، عــبــر مــجــمــوعــة مميزة 
للعناية بالجمال والصحة وذلك باستخدام 
منتجات عالية الجودة ومستحضرات من 

األعشاب والمكّونات الطبيعّية.
وتـــعـــتـــمـــد عــــالجــــات «ديــــفــــارانــــا ســبــا» 
والتي  األصيلة  التايالندية  األساليب  على 
تتضمن عالجات فريدة من نوعها. ويوفر 
العالجات  من  متنوعة  مجموعة  المنتجع 
التايالندي  العالج  منها  للضيوف  الحصرية 
إلحياء  ديفارانا  وعالج  الطينية،  باألعشاب 
البشرة فضًال عن العالج التايالندي بالطين 

واألعشاب ومزيل السموم.
كــمــا تـــم إضـــافـــة لــمــســة عــربــيــة مــمــّيــزة 
مصممة  عالجات  مع  سبا»  «ديفارانا  إلى 

خصيًصا لسكان قطر. مع اختيار المكّونات 
األصــلــيــة بــمــا فـــي ذلــــك رمـــــال الــصــحــراء 
ـــــــورد الـــعـــربـــي والــيــاســمــيــن والـــزيـــوت  وال
العطرية بعناية لتقديم تجربة فريدة من 

السكينة وصفاء الذهن. 
 ويـــتـــكـــّون الــمــنــتــجــع الـــصـــحـــي مـــن ١٧ 
فردية  غــرفــة   ١٢ تشمل  عــالجــيــة،  غــرفــة 
للرجال  وغرفتي  مزدوجتين  وغرفتين 
والنساء فضًال عن غرفة كبار الشخصيات. 
صارمة  تدابير  سبا»  «ديفارانا  ويطبق 
لصحة وسالمة الضيوف، حيث يُطلب من 
أثناء  الكمامات  ارتداء  السبا  موظفي  جميع 
مرتين  حــرارتــهــم  درجـــة  وفــحــص  العمل 
المنتجع  ضــيــوف  يــخــضــع  كــمــا  الـــيـــوم.  فــي 
لــفــحــص درجــــة الــــحــــرارة عــنــد الـــوصـــول، 

وارتداء الكمامات في جميع األوقات. 
والبياضات  المناشف  جميع  وتستخدم 
فـــي الــمــنــتــجــع الــصــحــي مـــرة واحـــــدة لكل 
ضــيــف فــقــط كــمــا ســيــتــم تــطــبــيــق قــواعــد 
التباعد االجتماعي بشكل صارم في جميع 
مناطق  في  الطاوالت  وستكون  المناطق، 
االستقبال واالسترخاء على بعد متر واحد 

على األقل من بعضها. 
ويوفر «ديفارانا سبا» حجوزات وقائمة 
خــدمــات بـــدون تــالمــس، وســيــتــم تنظيف 
وتــعــقــيــم جــمــيــع الــمــنــاطــق قــبــل وبــعــد كل 
األماكن  جميع  تنظيف  يتم  كما  استخدام. 

الُمعرضة للمس كل ساعتين.

الحجر الصحي يُفاقم الركود السياحي

باريس ـ رويترز:

طــــــــالــــــــبــــــــت شــــــــركــــــــات 
الـــطـــيـــران الـــدولـــّيـــة أمـــس 
بــــإجــــراء فـــحـــوص كـــورونـــا 
المطارات  في  (كوفيد-١٩) 
الدوليين  الــركــاب  لجميع 
قــبــل الــمــغــادرة عــوًضــا عن 
الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي الـــــذي 
تـــقـــول إنــــه يــفــاقــم الـــركـــود 

السياحي.
دي  ألــــكــــســــنــــدر  وقـــــــــال 
جـــونـــيـــاك رئـــيـــس االتـــحـــاد 
الــــــدولــــــي لـــلـــنـــقـــل الــــجــــوي 
صحفي  مؤتمر  في  (إياتا) 
عـــبـــر اإلنــــتــــرنــــت إنــــــه مــن 
فــي  تـــــتـــــاح  أن  الــــمــــتــــوقــــع 
اختبارات  الُمقبلة  األسابيع 
ـــمـــســـتـــضـــادات الــســريــعــة  ال
والـــمـــيـــســـرة والـــتـــي يــمــكــن 
عــــامــــلــــون  يــــجــــريــــهــــا  أن 
غــيــر طــبــيــيــن، مــشــيــًرا إلــى 
أنـــــه يـــجـــب الـــقـــيـــام بــهــذه 
معايير  بموجب  الفحوص 

عالمًيا. عليها  متفق 
وأضاف: ال نرى أي حل 

أكثر  أو  تــحــديًــا  أقــل  بــديــل 
فاعلية.

وتضغط شركات الطيران 

ـــضـــررت بـــشـــدة من  الـــتـــي ت
الــجــائــحــة عــلــى الــحــكــومــات 
النتهاج بدائل للقيود المكبلة 

تقّوض  تــزال  ال  التي  للسفر 
وهي  السفر  انــتــعــاش  بــشــدة 
القيود التي يجري تشديدها 

في الوقت الحالي في أوروبا 
وســــــط قــــفــــزة فـــــي أعــــــداد 

حاالت اإلصابة بالمرض.

مطالب بإجراء فحوصات كورونا في المطارات

رويترز:  - باريس 

 قـــال جــيــوم فــــوري، الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة إيــــربــــاص 
لـــصـــنـــاعـــة الـــــطـــــائـــــرات، إلذاعــــــة 
ـــــي.إل) الــفــرنــســيــة أمـــس إن  (آر.ت
بوسعها  مــا  كــل  ســتــبــذل  الــشــركــة 
الــلــجــوء  دون  الــتــكــالــيــف  لــخــفــض 
لكنها  لــلــعــمــالــة  قــســري  لــتــســريــح 
حــدوث  عــدم  ضــمــان  تستطيع  ال 
الطيران  شركات  وأبطأت  ذلك. 
وتــيــرة تــســلــيــم طـــائـــرات جــديــدة 
مـــــع تـــــراجـــــع مـــــعـــــدالت الـــســـفـــر 
ـــــى جـــــزء بـــســـيـــط مــن  ــــجــــوي إل ال

القيود  بسبب  الطبيعي  مستواها 
المرتبطة  المسافرين  ومخاوف 
وأعلنت  «كوفيد-١٩».  بجائحة 
إيــربــاص أنــهــا فــي حــاجــة إللــغــاء 
مــســتــوى  عــلــى  وظــيــفــة  ألــــف   ١٥

لعالم. ا
وأضـــــــــاف: األزمــــــــة وجــــوديــــة 
وحــيــاتــنــا كــشــركــة مــن الــمــحــتــمــل 
نتخذ  لــم  مــا  مــهــددة  تــصــبــح  أن 
اإلجــــــــــراءات الـــصـــحـــيـــحـــة، نــحــن 

. نتخذها
وتـــابـــع فـــــوري: الـــوضـــع شــديــد 
ـــواجـــه الــكــثــيــر مــن  الـــخـــطـــورة ون
الــضــبــابــيــة. لــذلــك أعــتــقــد أنـــه ال 

تطبيق  عــدم  ضمان  يمكنه  أحــد 
مع  نتكّيف  لم  إذا  قسري  تسريح 
أكــثــر  تــطــّور  إذا  ســيــمــا  ال  الــوضــع 

ذلك.  من 
من  الكثير  هناك  أن  وأوضــح 
للشركة  يــمــكــن  الــتــي  اإلجــــراءات 
الطوعي  الــتــســريــح  بــيــن  اتــخــاذهــا 
فوري  وكان  القسري.  والتسريح 
أرســــل خــطــابًــا لــلــمــوظــفــيــن هــذا 
الشركة  أن  من  فيه  حّذر  الشهر 
قـــــد تـــطـــبـــق تــــســــريــــًحــــا قـــســـريًـــا 
لـــلـــعـــمـــالـــة بـــعـــدمـــا فـــشـــل قـــطـــاع 
الــســفــر الــجــوي فــي الــتــعــافــي من 

الُمتوقعة. بالسرعة  الجائحة 

«إيـــربـــاص» تحــــتــاج إلى إلغـــاء ١٥ ألـــف وظــــيفة
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األخيرةاألخيرة

أولويات  من  األمــوال  وتدبير  ترتيب  يعتبر 
ويعطي  واألســرة.  الفرد  مستوى  على  المعيشة 
وتوسعت  الــجــانــب،  بهذا  كبيًرا  اهتماًما  العلم 
الدراسات فيه لوضع استراتيجيات حول كيفية 
المالية  مــواردهــا  إدارة  على  األســـرة  مساعدة 
مؤسسة  عن  عبارة  األسرة  إن  حيث  ونفقاتها، 
المنظومة  أركــان  جميع  فيها  تتوفر  اجتماعية 
اإلدارية والمالية. ولذلك يجب تحديد مصادر 

األموال واستخداماتها. 
وعندما تقوم األسرة بوضع الميزانية الخاصة 
مجموعة  تجني  فإنها  صحيحة  بطريقة  بها 
مــن الــفــوائــد، ومــن أهــم هــذه الــفــوائــد: تقدير 
حجم اإليرادات والنفقات المتوقعة خالل فترة 
الفائض  مقدار  معرفة  على  يساعد  ما  معينة 
أو العجز المتوقع، وترشيد النفقات واالستثمار 
بقيمة  واإلحــســاس  الفائضة،  لــألمــوال  األمــثــل 
المال واالدخار، وتساعد على مواجهة األزمات 
وإبــــعــــاد األســــــرة عـــن عــــبء وهـــمـــوم الـــديـــون، 
والــمــحــافــظــة عــلــى مــســتــوى الــرفــاهــيــة وجـــودة 
كيفية  على  األبناء  وتدريب  والمعيشة،  الحياة 
تحت  وذلـــك  زواجــهــم  قبل  مــالــًيــا  البيت  إدارة 

إشراف وتوجيه الوالدين، ومساعدة األسر على 
تحقيق أهداف مالية مستقبًال.

وكــمــا ألــقــت جــائــحــة كـــورونـــا بــظــاللــهــا على 
اقتصاديات الدول فإن تأثيرها امتد إلى األسرة 
وأفرادها، ليس صحًيا فقط بل مالًيا أيًضا في 
ظــل تــوقــف كــثــيــر مــن األنــشــطــة االقــتــصــاديــة 
والــخــوف مــن طــول أمــد األزمـــة وفقد الكثير 
انخفاض  عنه  نتج  ما  لوظائفهم،  األفــراد  من 
كبير في الدخل. وقد ظهر هذا جلًيا في قطاع 
تحويالت المغتربين التي شهدت تراجًعا كبيًرا 
الكثيرين  خــســارة  بسبب  الجائحة  بــدايــة  منذ 
لــوظــائــفــهــم، والــصــعــوبــات الــتــي واجــهــوهــا في 
التحويل، وصعوبة السفر إلى بالدهم. وهو ما 
زاد من معاناة األسر، حيث تعتمد الكثير من 
تعتبر  التي  التحويالت  هــذه  على  المجتمعات 
من  لكثير  الصعبة  الــعــمــالت  مـــوارد  أهــم  مــن 
االقتصادات في الدول النامية والفقيرة لدعم 
التضخم،  وطـــأة  وتخفيف  المحلية  الــعــمــالت 
األسر  عليها  تعتمد  التي  الــمــوارد  من  أنها  كما 
لتمويل النفقات الرئيسية في الصحة والتعليم 
ومستلزمات الغذاء في العديد من دول العالم.

يصبح  أن  يــنــبــغــي  األزمــــــة  هــــذه  ظـــل  وفــــي 
األسرة  به  تهتم  وسلوًكا  ثقافة  اإلنفاق  ترشيد 
له  لما  واالجــتــمــاعــيــة،  التعليمية  والــمــؤســســات 
من أهمية في ضبط نفقات األسرة خصوًصا 
الحكيمة  فــاألســرة  االقتصادية،  األزمـــات  في 
األزمــات  مواجهة  تستطيع  مواردها  إدارة  في 
والــــظــــروف االقــتــصــاديــة والــمــالــيــة الــقــاســيــة، 
الترشيد  أهمية  تتفهم  ال  الــتــي  األســـر  بعكس 
فـــي االســتــهــالك األســـــري. وعــلــى األســـــرة في 
الـــظـــروف االقــتــصــاديــة الــصــعــبــة وضــــع خطة 
لـــدراســـة الـــدخـــل بــطــريــقــة عــمــلــيــة مـــن ناحية 
إشباع  تــحــاول  بحيث  واحتياجاتها  إمكانياتها 
االحــتــيــاجــات حــســب األولـــويـــة واالبـــتـــعـــاد عن 
الصرف في الكماليات والترفيه والمصروفات 
غــيــر الـــضـــروريـــة، مــع ضــــرورة االقــتــصــاد في 
البترولية.  والــمــواد  والكهرباء  المياه  استهالك 
كما فرضت األزمــة زيــادة االهتمام بالصرف 
الرقمية  التكنولوجيا  مثل  معينة  بــنــود  على 
نظًرا  الــمــنــازل  فــي  اإلنــتــرنــت  سرعة  وتحسين 
لــلــحــاجــة الـــشـــديـــدة إلــيــهــا فـــي الــحــصــول على 
ولزيادة  بُعد.  عن  والدراسة  والعمل  الخدمات 

أن  يجب  المرجوة  الفائدة  وتحقيق  الفاعلية 
فيها  يشعر  أسرية  صبغة  ذات  الميزانية  تكون 
كل  يشارك  أن  بمعنى  أي  بالمسؤولية،  الجميع 
فـــرد فــي األســــرة بــنــشــاط وفــاعــلــيــة فــي وضــع 
الميزانية وأن يطلع األبناء بشفافية على طبيعة 
الــوضــع االقــتــصــادي الــمــتــأّزم لــألســرة مــن أجل 
التعاون والبحث عن البدائل والعيش في حدود 

اإلمكانيات المتوفرة.
مؤكدة  حقيقة  الجائحة  أفـــرزت  هنا  ومــن 
وعًيا  يتطلب  التداعيات  هــذه  مــع  التعامل  أن 
هناك  مثلما  االقتصادية  بالمخاطر  حقيقًيا 
وعـــــي بـــالـــمـــخـــاطـــر الـــصـــحـــيـــة. لـــذلـــك وأمـــــام 
الــتــحــديــات الــتــي تــفــرضــهــا جــائــحــة فــيــروس 
الميزانية  إدارة  تأكيد  الــضــروري  من  كــورونــا، 
اقتصادية،  أســس  وعلى  علمي  بشكل  األسرية 
ولـــتـــكـــون الــجــائــحــة فـــرصـــة لــتــعــلــم الـــــدروس 
ممكنة.  طــريــقــة  بــأفــضــل  مستقبلنا  لتنظيم 
هذه  انعكاسات  دراســة  الدولة  على  يجب  كما 
نتيجة  األســرة  على  واجتماعًيا  نفسًيا  الجائحة 
هي  األســـرة  ألن  المالية  والتقلبات  التغيرات 

أساس المجتمع وتماسكه.
hashim@halsayed.com

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

ميزانية األسرة
 في ظل كورونا

ــــــا بــــســــبــــب الـــجـــائـــحـــة ــــــوًك تــــرشــــيــــد اإلنـــــــفـــــــاق أصـــــبـــــح ثــــقــــافــــة وســــــل

ـــة ـــادي ـــص ـــت واق عـــلـــمـــيـــة  ــــــس  أس ـــى  ـــل ع األســـــريـــــة  ـــة  ـــي ـــزان ـــي ـــم ال إدارة  ضـــــــــرورة 

مقابل ٧٫٥ مليار دوالر

نيويورك- أ ف ب: 

«مــايــكــروســوفــت»  أعلنت 
 ٧٫٥ بقيمة  اتــفــاق  إبـــرام  عــن 
لـــالســـتـــحـــواذ  دوالر  مـــلـــيـــار 
عــلــى «زيــنــيــمــاكــس مــيــديــا»، 
لـــمـــنـــتـــج  األم  الـــــــشـــــــركـــــــة 
ألــــعــــاب الـــفـــيـــديـــو «بــيــثــيــســدا 
ســوفــتــووركــز» الــــذي يــطــّور 
إلــــدر  و«ذي  آوت»  «فـــــول 
ســكــرولــز» وألـــعـــاب «ســتــار 

تريك».
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الـــصـــفـــقـــة 
الــكــبــيــرة قــبــل فــتــرة وجــيــزة 
مـــن إطـــــالق أجـــهـــزة «اكـــس 
بـــــــــوكـــــــــس» مـــــــــن تـــصـــمـــيـــم 
ـــكـــروســـوفـــت» لــتــعــّزز  «مـــاي
المعلوماتية  عــمــالق  مــكــانــة 

الفيديو. ألعاب  سوق  في 
عن  صادر  بيان  في  وجاء 

الــشــركــة أنـــه مــن شـــأن هــذه 
تــثــري +اكـــس  الــعــمــلــيــة «أن 
بـــوكـــس+ بــمــجــمــوعــة واســعــة 

والتقنيات». األلعاب  من 

تتخذ  التي  الشركة  وتأمل 
ا لــهــا أن  فــي ريــدمــونــد مــقــرًّ
التي  الصفقة  هذه  تساعدها 
أبــرمــتــهــا قــبــل أســـابـــيـــع مــن 

طـــرح أجــهــزة «اكـــس بــوكــس 
ســــيــــريــــز اكــــــــــس» و«اكــــــــس 
في  األســواق  في  اس»  بوكس 
على  الــتــقــّدم  عــلــى  نــوفــمــبــر، 

مــنــافــســتــهــا «ســــونــــي» الــتــي 
ســّجــلــت مــبــيــعــاتــهــا ألجــهــزة 
ما  ضعف   «٤ «باليستايشن 
حــّقــقــتــه «مــايــكــروســوفــت» 
مــــــع «اكــــــــــس بــــــوكــــــس» فـــي 

األخيرة. السنوات 
يــــدّر  أن  الـــمـــتـــوّقـــع  ومـــــن 
قــطــاع ألــعــاب الــفــيــديــو أكــثــر 
من  دوالر  مــلــيــار   ٢٠٠ مــن 
 ،٢٠٢١ في  السنوية  العائدات 

«مايكروسوفت». بحسب 
وقــــال بــيــت هــايــنــز، أحــد 
نــــواب رئــيــس «زيــنــيــمــاكــس» 
 ١٩٩٩ ســـنـــة  أســــســــت  الــــتــــي 
فـــي روكـــفـــيـــل فـــي ضـــواحـــي 
مايكروسوفت  إن  واشنطن 
هـــي شـــريـــك رائـــــع يــتــيــح لــنــا 
في  األفضل  ستجعلنا  مــوارد 
الفيديو  ألــعــاب  إنــتــاج  مــجــال 

وتطويرها.

«مايكروسوفت» تستحوذ على «زينيماكس ميديا»
رئيس كريدي سويس: 

زوريخ - رويترز:

التنفيذي  الرئيس  جوتشتاين  تــومــاس  قــال   
لبنك كريدي سويس أمس إنه يتوقع المزيد من 
على  األوروبــي  المصرفي  القطاع  في  االندماج 
الرغم من عراقيل تنظيمية للصفقات العابرة 

للحدود.
وأضــــاف خـــالل الــمــؤتــمــر الــســنــوي لــلــرؤســاء 
التنفيذيين الماليين لبنك أوف أمريكا ميريل 
أسعار  جانب  من  «لدينا  اإلنترنت  عبر  لينش 
فائدة سلبية مما سيفرض المزيد من الضغط 
األطــراف  لجميع  الفائدة  صافي  هوامش  على 

ومنطقة  الــســويــســري  الــفــرنــك  منطقة  داخـــل 
الــيــورو وغيرها مــن الــبــلــدان األوروبـــيـــة. وفي 
الوقت نفسه هناك الكثير من فروع البنوك في 

العديد من البلدان».
وتابع «لذلك أعتقد أن االندماج سيستمر»، 
داخل  صفقات  يشهد  أن  يتوقع  أنه  إلى  مشيًرا 

األسواق وكذلك عبر الحدود.
المرتبطة  العقبات  زيــادة  من  الرغم  وعلى 
لمنع  وإجــراءات  التنظيمية  المتطلبات  بتشديد 
قال  جوتشتاين  فإن  الكبيرة،  الشركات  إخفاق 
من  جـــًدا»  «منطقية  الصفقات  هــذه  مثل  إن 

حيث المبدأ.

 زيادة باالندماجات المصرفية في أوروبا

اسطنبول- رويترز:

التركي  اإلحــصــاء  معهد  بــيــانــات  كشفت   
أمـــس أن مــؤشــر ثــقــة الــمــســتــهــلــكــيــن ارتــفــع 
مع  مــقــارنــة  سبتمبر  فــي  نــقــطــة   ٨٢٫٠ إلـــى 
المزيد  يظهر  مما  السابق  الشهر  فــي   ٧٩٫٤
تداعيات  مــن  التعافي  على  الــمــؤشــرات  مــن 
إجراء  أيًضا  المعهد  وأعلن  كورونا.  جائحة 
إنها  قال  الشهر  هذا  المؤشر  على  مراجعات 

العالمية  الــمــقــارنــة  قــابــلــيــة  لــضــمــان  تــهــدف 

للمفوضية  تابع  جهاز  توصيات  مــع  وتتفق 

األوروبـــــيـــــة. وتــســبــبــت إجـــــــراءات مــكــافــحــة 

لحد  االقــتــصــاد  وصـــول  فــي  كــورونــا  جائحة 

التوقف التام تقريبًا في أبريل وعندها هوت 

أقل  ثقة  مستوى  ويعكس  المستهلكين.  ثقة 

من مئة توقعات متشائمة فيما تشير قراءة 

أعلى من مئة إلى التفاؤل.

بكين- قنا: 

وصــــل إجــمــالــي األصــــــول االئــتــمــانــيــة في 
الصين خالل الربع الثاني من العام الجاري، 
 ٣٫١٢ (حـــوالـــي  يـــــوان  تــريــلــيــون   ٢١٫٢٨ إلــــى 
 ٪٥٫٥٦ بانخفاض  أمريكي)،  دوالر  تريليون 
التنظيم  تشديد  وســط  ســنــوي،  أســـاس  على 

المالي لنزع فتيل المخاطر.
وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات جــمــعــيــة الــصــنــاعــة 
االنخفاض  هذا  أن  أمس  الصينية  االئتمانية 

جاء وسط استمرار الجهود الحكومية للقضاء 
عالية  الــمــوازيــة  المصرفية  الــشــركــات  عــلــى 
االئتمانية،  الشركات  تشمل  التي  المخاطر، 

والتي غالبًا ما تخضع لرقابة تنظيمية أقل.
االستثمارات  بلغت  الثاني،  الربع  وبنهاية 
الصناديق  قبل  مــن  المقدمة  المسددة  غير 
والتجارية  الصناعية  للمؤسسات  االئتمانية 
نهاية  عن   ٪١٫٤ بزيادة  يــوان،  تريليون   ٥٫٥٦
الربع األول، مما يشير إلى توجيه المزيد من 

الدعم لالقتصاد الحقيقي.

تركيا: ارتفاع ثقة المستهلكين في سبتمبر

انخفاض األصول االئتمانية الصينية

تسعى للتنسيق مع شبكات التواصل  

لندن- أ ف ب: 

أكـــــدت مــجــمــوعــة «تــيــك 
جلسة  خالل  الصينية  توك» 
اســـتـــمـــاع أمـــــــام الـــبـــرلـــمـــان 
رغبتها  الــثــالثــاء  البريطاني 
في التنسيق مع تسع شبكات 
تـــواصـــل اجــتــمــاعــي عــمــالقــة 
التي  الــصــور  لــرصــد  أخـــرى 
ــنــطــوي عــلــى عــنــف شــديــد  ت
وســــحــــبــــهــــا ســــــريــــــًعــــــا مـــن 

المنصات.
وأوضــــــــــــــــــــــح مــــــــســــــــؤول 
الــــعــــالقــــات مـــــع الـــســـلـــطـــات 
األوروبية لدى «تيك توك» 
الـــشـــركـــة  أن  بـــــرتـــــرام  تـــيـــو 
قــــــدمــــــت هـــــــــذا االقـــــــتـــــــراح 
إلــــى مـــديـــري «فــيــســبــوك» 
و«إنـــســـتـــغـــرام» و«غـــوغـــل» 
و«يـــــوتـــــيـــــوب» و«تــــويــــتــــر» 
و«سنابتشات»  و«تــويــتــش» 
و«بــنــتــرســت» و«ريــديــت»، 
فــــي رســــالــــة مــفــتــوحــة إثـــر 
انــــتــــشــــار تـــســـجـــيـــل مـــصـــور 
عبر  رجــــل  انــتــحــار  لــواقــعــة 

عدة. إلكترونية  منصات 
وحتى اللحظة، تملك كل 
سياستها  إلكترونية  منصة 
الــخــاصــة لــوقــف نــشــر هــذه 

لكن  اإلشكالية.  المضامين 
لحماية  الــفــرديــة  «جــهــودنــا 
ـــا ســـتـــتـــعـــزز  ـــن ـــخـــدمـــي مـــســـت
بــدرجــة كــبــيــرة مــن طــريــق 
لتحديد  تــشــاركــيــة  مــقــاربــة 
الــــمــــضــــامــــيــــن الـــمـــنـــطـــويـــة 
عــلــى عــنــف شـــديـــد بــصــورة 
مـــــــبـــــــكـــــــرة، بــــــمــــــا يـــشـــمـــل 
االنــــتــــحــــار، وتـــنـــبـــيـــه بــاقــي 

عنها». القطاع  ممثلي 
ـــيـــك تــــوك»  وأطـــلـــقـــت «ت
تـــحـــقـــيـــقـــهـــا الــــــخــــــاص بــعــد 
يظهر  فيديو  مقطع  انتشار 
انـــتـــحـــار رجـــــل، وقــــد ظــهــر 
المقاطع  باقي  بين  التسجيل 
الـــمـــعـــروضـــة عـــبـــر الــشــبــكــة 
الــمــحــبــبــة عــلــى نــطــاق واســع 

المراهقين. لدى 
وأفـــــــــادت «تــــيــــك تــــوك» 
فــــي رســــالــــة وجـــهـــتـــهـــا إلـــى 

مــســتــخــدمــيــهــا فـــي الــثــامــن 
مـــــن ســـبـــتـــمـــبـــر بـــــــأن هــــذه 
الــصــور مــصــدرهــا نــقــل حي 
عبر «فيسبوك». وقد ُوضع 
وقت  في  المصور  التسجيل 
أخرى،  منصات  على  الحق 
عــــقــــب «هـــــجـــــوم مـــنـــســـق» 
مــــــن أشــــــخــــــاص يـــعـــمـــلـــون 
عـــــلـــــى شــــبــــكــــة اإلنـــــتـــــرنـــــت 
وفــق  نـــت)،  (دارك  المظلم 
تصريحات تيو برترام أمام 
الثالثاء. البريطانيين  النواب 

وقـــــــال هــــــذا الـــمـــســـتـــشـــار 
الـــســـابـــق لــرئــيــســي الـــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــيــن تـــونـــي بــلــيــر 
وغــوردن بــراون «فــي هذه 
الــقــضــيــة، أفـــكـــارنـــا تــذهــب 
إلــــى الــضــحــيــة. لــكــنــنــا نــرى 
في  تتحسن  قــد  األمــــور  أن 

المستقبل».

«تيك توك» تدعو للتصدي للمحتوى العنيف
إيفو: ٥٫١٪ نمو اقتصاد 

ألمانيا في ٢٠٢١

أعلى مستوى لمبيعات 
المنازل في أمريكا

برلين- رويترز:

 قــال معهد إيــفــو األلــمــانــي أمــس إن أكــبــر اقــتــصــاد أوروبـــي 
توقعات  ليرفع  العام،  هذا   ٪٥٫٢ بنسبة  األرجح  على  سينكمش 
سابقة بتراجعه ٦٫٧٪ في أحدث مؤشر على أن الضرر الناجم 
عن جائحة كوفيد-١٩ قد يكون أصغر من المتوقع في البداية.

إيفو  فــي  االقــتــصــاديــيــن  كبير  فــولــمــرســهــويــزر  تيمو  وقـــال 
نحو  على  اآلن  يتطوران  والتعافي  الثاني  الــربــع  فــي  «الــتــراجــع 

موات أكثر مما توقعنا».
نمو  لمعدل  توقعاته  إيــفــو  خفض  المقبل،  للعام  وبالنسبة 
أن  ويتوقع  قبل.  مــن   ٪٦٫٤ مــن   ٪٥٫١ إلــى  األلــمــانــي  االقــتــصــاد 

يحقق االقتصاد نمًوا نسبته ١٫٧٪ في ٢٠٢٢.

واشنطن - رويترز:

أعلى  إلــى  المتحدة  الــواليــات  فــي  الــمــنــازل  مبيعات  قــفــزت   
سوق  تستمر  بينما  أغسطس  فــي  عــاًمــا   ١٤ حــوالــي  فــي  مستوى 
اإلســكــان فــي إظــهــار أداء أقـــوى مــن االقــتــصــاد األوســـع. وقالت 
المنازل  مبيعات  إن  أمس  العقاريين  للوسطاء  الوطنية  الرابطة 
القائمة ارتفعت ٢٫٤ بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة وفق العوامل 
الموسمية بلغت ستة ماليين وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى 
مستوى منذ ديسمبر ٢٠٠٦. وجاءت الزيادة في مبيعات المنازل 
الشهر الماضي متماشية مع توقعات خبراء اقتصاديين. وصعدت 
المساكن  مبيعات  معظم  تشكل  التي  القائمة،  المنازل  مبيعات 
في الواليات المتحدة ١٫٥ بالمئة على أساس سنوي في أغسطس.
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