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رئيس الغرفة:

الدوحة - قنا:

 شاركت دولة قطر في االجتماع الحادي 
اإلقليمي  المركز  إدارة  مجلس  لحكام  عشر 
انــعــقــد  الــــــذي  الـــحـــضـــريـــة،  ـــمـــيـــاه  ال إلدارة 
للتربية  الــمــتــحــدة  األمــــم  مــنــظــمــة  بــرعــايــة 
والــعــلــوم والــثــقــافــة «الــيــونــســكــو» بــاســتــخــدام 
من  كل  وبمشاركة  المرئي،  االتــصــال  تقنية 
وأرمينيا،  وإيــران،  والعراق،  عمان،  سلطنة 
وأذربيجان، والهند، وباكستان، وأفغانستان، 
وطاجيكستان. مثل دولة قطر في االجتماع 

الكعبي،  شــريــدة  بــن  سعد  المهندس  ســعــادة 
وزير الدولة لشؤون الطاقة.

وفــي بــدايــة كلمته، رحــب ســعــادة الــوزيــر 
الكعبي بالسادة أعضاء المجلس، وثّمن دعوة 
دولة قطر للمشاركة في هذا االجتماع الهام، 
الــــذي مـــن شــأنــه تــعــزيــز مـــجـــاالت الــتــعــاون 
المياه.  إدارة  صعيد  على  والــدولــي  اإلقليمي 
كما أشاد سعادته بالجهود المبذولة لتكريس 
المائية  لــلــمــوارد  األمــثــل  االســتــخــدام  ثــقــافــة 
مستوى  على  إيجابًا  ينعكس  بما  وترشيدها، 

حياة ورفاهية الشعوب.

الدوحة -[:

ــــد ســـعـــادة الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن جــاســم   أّك
قطر،  غــرفــة  رئــيــس  ــانــي،  ث آل  مــحــمــد  بــن 
إطالق  أن  الدولية «قطر»،  الغرفة  ورئيس 
الصغيرة  للمشاريع  المناخي  العمل  منصة 
 ،(SME Climate Hub) والــمــتــوســطــة 
التغير  من  الحد  في  أساسي  بشكل  سيسهم 
الــمــنــاخــي، وذلــــك عــبــر انــضــمــام الــشــركــات 
الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة لـــهـــذه الـــمـــبـــادرة 
على  بــالــفــائــدة  سيعود  كما  بــهــا،  والــتــزامــهــا 
التكاليف  خفض  خــالل  من  الشركات  هــذه 
وازدهار  وتنمية  التنافسية  قدرتها  وزيــادة 

أعمالها.

بمناسبة  لسعادته  تصريح  في  ذلــك  جــاء 
إطــــالق مــنــصــة الــعــمــل الــمــنــاخــي لــلــمــشــاريــع 
ـــادرة  الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة، وهـــــي مـــب
أطلقتها غرفة التجارة الدولية بالتعاون مع 
الدولية  المنظمات  من  عدًدا  يضم  تحالف، 
الــمــنــاخــي.   الــتــغــيــر  بــظــاهــرة  ــعــالقــة  ال ذات 
وأشـــار ســعــادتــه إلــى أن انــضــمــام الــشــركــات 
الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة لـــهـــذه الـــمـــبـــادرة 
أساسي  بشكل  يسهم  ســوف  بها  والــتــزامــهــا 
سيعود  كما  المناخي،  التغير  من  الحد  في 
بــالــفــائــدة عــلــى هـــذه الــشــركــات مـــن خــالل 
التنافسية  قدرتها  وزيــادة  التكاليف  خفض 

أعمالها. وازدهار  وتنمية 

قطر تعزز التعاون اإلقليمي في القطاعات المائية

منصة العمل المناخي تعزز تنافسية الشركات

بحلول عام ٢٠٢٢.. وزارة المواصالت:

دولُة  أعلنت  قنا:   - الدوحة 
قـــطـــر عـــــن تـــــحـــــّول أســـطـــول 
ـــنـــقـــل الـــــعـــــام إلـــى  حـــــافـــــالت ال
 ٢٥ بنسبة  كهربائية،  حافالت 
 .٢٠٢٢ العام  بحلول  المائة  في 
التحول  يتم  أن  الــمــقــّرر  ومــن 
الحافالت  لخدمات  التدريجي 
المدرسية  والحافالت  العامة 
المغذية  والحافالت  الحكومية 
الحافالت  إلــى  الــدوحــة  لمترو 
تحقيق  بــهــدف  الــكــهــربــائــيــة، 
الـــنـــســـبـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة لــخــفــض 
الكربونية  االنــبــعــاثــات  مــعــدل 
الحافالت  تسببها  التي  الضارة 
 ،٢٠٣٠ عــام  بحلول  التقليدية 
تضافر  تحقيق  إلــى  باإلضافة 
لصون  المبذولة  الجهود  كافة 

االستدامة البيئية.
يـــــــأتـــــــي ذلــــــــــــك تــــطــــبــــيــــًقــــا 
ـــمـــركـــبـــات  إلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ال
وزارة  أعدتها  التي  الكهربائية 
الــــــمــــــواصــــــالت واالتــــــصــــــاالت 
ــــجــــهــــات  بــــــالــــــتــــــعــــــاون مـــــــع ال
من  جــزًءا  تُعد  والتي  المعنية، 
الــرامــيــة  الـــــوزارة  إستراتيجية 
متكامل  نقل  نظام  توفير  إلى 

مستوى  على  الوسائط  متعدد 
عــالــمــي يـــقـــّدم خـــدمـــات آمــنــة 
للبيئة،  وصــديــقــة  بها  مــوثــوًقــا 
بــــمــــا يـــتـــمـــاشـــى مـــــع تــحــقــيــق 
ركـــائـــز رؤيـــــة قــطــر الــوطــنــيــة 
التنمية  فـــي  الــمــتــمــثــلــة   ٢٠٣٠
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 

والبيئية.
الحافالت  استخدام  وسيتّم 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــــي الـــخـــدمـــات 
كــأس  بــطــولــة  خـــالل  الرئيسية 

 ،٢٠٢٢ ـــقـــدم  ال لـــكـــرة  الـــعـــالـــم 
تستخدم  بــطــولــة  أول  لــتــكــون 
حــــــــافــــــــالت نــــــقــــــل جــــمــــاعــــي 
كــهــربــائــيــة، مـــا يــبــيــن بــوضــوح 
الـــــتـــــزام دولــــــة قـــطـــر بــحــلــول 
الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة لــلــنــقــل في 
استضافة  توجه  ودعم  العالم، 
استثنائية  عــالــم  كـــأس  بــطــولــة 
صــديــقــة لــلــبــيــئــة و»مـــحـــايـــدة 

للكربون».
وكـــــــجـــــــزء مـــــــن الــــخــــطــــط 

المؤسسة  تعمل  اإلستراتيجية 
الـــعـــامـــة الــقــطــريــة لــلــكــهــربــاء 
وبالتنسيق  «كهرماء»،  والماء 
الــــــمــــــواصــــــالت  وزارة  مـــــــع 
شبكة  إنشاء  على  واالتــصــاالت 
مــتــكــامــلــة مـــن أجـــهـــزة شحن 
وذلــك  الكهربائية،  الــســيــارات 
لـــدعـــم ُخـــطـــة الــــــــــوزارة عــلــى 
الـــتـــحـــول الـــتـــدريـــجـــي لــنــظــام 
يوجد  حيث  الكهربائي،  النقل 
كــهــربــائــًيــا  شــاحــنًــا   ١١ حــالــًيــا 

وسيتم  منتظم،  بشكل  يعمل 
تــــركــــيــــب وتــــشــــغــــيــــل حــــوالــــي 
خــالل  ــا  ــًي ــائ كــهــرب شـــاحـــنًـــا   ٣٠
الــعــام الــحــالــي، وحـــوالـــي ١٠٠ 
كما  المقبل.  العام  في  شاحن 
في  محطة  أكبر  إنــشــاء  سيتّم 
الكهربائي  للشحن  المنطقة 
ـــوســـيـــل، تــعــمــل  فــــي مـــديـــنـــة ل
ومرتبطة  الشمسية  بالطاقة 

مع كافة المحطات. 

٢٥ ٪ من حافالت النقل العام كهربائية   
ـــــرو ـــــمـــــت وال ـــــــــدارس  ـــــــــم ال لــــــبــــــاصــــــات  تــــــدريــــــجــــــي  ــــــحــــــول  ت  

٢
٣

الدوحة -[: 

البيع  عقود  في  العقارات  تــداول  حجُم  بلغ 
المسّجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة 
 ١٧ إلى  سبتمبر   ١٣ من  الفترة  خالل  العدل 
ريــاًال  و١٦٠  ألًفا  و٨٦٠  مليونًا   ٩٩٥ سبتمبر 
الصادرة  األسبوعية  النشرة  وذكرت  قطريًا. 
المتداولة  الــعــقــارات  قائمة  أن  اإلدارة  عــن 
بـــالـــبـــيـــع شــمــلــت أراضـــــــــَي فـــضـــاء ومــســاكــن 
وأرًضـــا  سكنية  وأبـــراًجـــا  سكنية  وعـــمـــارات 
فضاء متعددة االستخدام. وتركزت عمليات 

البيع في بلديات الريان، والدوحة، والوكرة، 
والذخيرة،  والخور  صــالل،  وأم  والظعاين، 
جيًدا  أداًء  العقاري  القطاع  ويشهد  والشمال. 
في  خــاصــة  التنمية،  مــشــاريــع  تنفيذ  بفضل 
وتُساهم  والــطــرق.  التحتية  البنية  قطاعات 
العقاري  القطاع  انتعاش  في  المشاريع  هــذه 
بشكل كــبــيــر، وســتــؤثــر إيــجــابــًيــا عــلــى زيـــادة 
والبناء،  اإلنــشــاء  وحركة  العقاري  االستثمار 
كما ستُساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب 

على األراضي في تلك المنطقة.

الدوحة - [:

أمــس،  تعامالت،  قطر  بــورصــة  اختتمت   

عــلــى انـــخـــفـــاض بــضــغــط مـــن عــمــلــيــات بيع 

وتــبــديــل مــراكــز نــفــذهــا الــمــســتــثــمــرون على 

السوق  مؤشر  لينهي  بالسوق،  قيادية  أسهم 

يعادل  بما   ٪٠٫٥٥ نسبته  بتراجع  التعامالت 

 ٩٧٨٧٫٢٧ مــســتــوى  عــنــد  وأغــلــق  نــقــطــة،   ٥٤

نــقــطــة، وذلـــك مــن خـــالل تــــداول أســهــم ٤٧ 

شركة ارتفعت منها أسهم ٦ شركات، بينما 

واستقرت  أخــرى  شركة   ٣٧ أسهم  تراجعت 

أسهم ٤ شركات عند مستوى إغالقها السابق.

الريان  مؤشر  تــراجــع  أخـــرى،  ناحية  مــن 

مستوى  عند  وأغلق   ٪٠٫٧٥ بنسبة  اإلسالمي 

٤١١٦ نقطة، كما انخفض مؤشر قطر لجميع 

األسهم بنسبة ٠٫٧٥٪ ليصل إلى ٣٠١٦ نقطة. 

وشهدت جلسة أمس ارتفاع وتيرة التداوالت 

قيم  بلغت  حيث  السابقة،  بالجلسة  مقارنة 

مقابل  ريــال،  مليون   ٧٢٠ نحو  أمس  التداول 

كما  السابقة،  الجلسة  في  ريــال  مليون   ٥٤٣

ارتفعت أحجام التداول إلى ٣٥٩ مليون سهم 

أمــس  جلسة  فــي  ســهــم  مــلــيــون   ٣٢٠ مــقــابــل 

األول، وذلك من خالل تنفيذ ١١٩٨٠صفقة.

٩٩٥ مليون ريال تداول العقارات

٧٢٠ مليون ريال قيمة تداوالت البورصة

الرئيس التنفيذي لمركز المال:

الدوحة - قنا:

قــــال الــســيــد يــوســف محمد 

الـــجـــيـــدة، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 

لمركز قطر للمال، إن المركز 

يـــتـــطـــلـــع إلــــــى جــــــذب الـــمـــزيـــد 

األكثر  التركية  الــشــركــات  مــن 

مختلف  فــي  وإنتاجية  ابــتــكــاًرا 

المجاالت بما في ذلك القطاع 

الرقمي، والرياضة، واإلعالم، 

المالية  والخدمات  والهندسة، 

وغــــيــــرهــــا مــــــن الـــقـــطـــاعـــات 

مركز  أن  إلــى  الفتًا  األخـــرى.. 

قــطــر لــلــمــال رحـــب حــتــى اآلن 

تــركــيــة  شـــركـــة   ١٦ بــانــضــمــام 

إلـــــى مــنــصــة أعــــمــــالــــه، وهــــذا 

حيث  سريع،  تزايد  في  الرقم 

لتوسيع  تتطلع  ال  الشركات  إن 

عــمــلــيــاتــهــا إلــــــى دولـــــــة قــطــر 

فحسب، ولكن أيًضا االستفادة 

من فرص األعمال التي يزخر 

بــهــا اقــتــصــادهــا. وأشــــار خــالل 

ــــدوة عــبــر اإلنـــتـــرنـــت بــعــنــوان  ن

«فـــــرص األعــــمــــال الــنــاشــئــة.. 

ــيــئــة  ب أن  ـــــا»  ـــــركـــــي وت قــــطــــر 

األعمال في دولة قطر قدمت 

الكافية  والــمــرونــة  التسهيالت 

النضمام المزيد من الشركات 

القطرية التركية المشتركة إلى 

واالستفادة  القومي،  االقتصاد 

التي  االستثمارية  الفرص  من 

يزخر بها اقتصادنا».  

ـــــد ســعــادة   مـــن جـــانـــبـــه، أّك

الــــدكــــتــــور مـــهـــمـــت مــصــطــفــى 

كـــوكـــصـــو ســفــيــر الــجــمــهــوريــة 

دولــة  لـــدى  الشقيقة  الــتــركــيــة 

تجمعهما  البلدين  أن   قــطــر، 

عـــــــالقـــــــة قـــــــويـــــــة ومـــــمـــــيـــــزة 

واستراتيجية وأخوية ، مشيًرا 

إلــــى أنــهــمــا تــقــدمــان نــمــوذًجــا 

التعاون  فــي  بــه  يُحتذى  ـــًدا  رائ

الــدولــي. وأشـــار إلــى أن حجم 

التبادل التجاري بين الدولتين 

شـــهـــد زيــــــــادة مـــلـــحـــوظـــة مــن 

أمــريــكــي  دوالر  مــلــيــون   ٣٤٠

 ٢٫٢٤ ــــــى  إل  ٢٠١٠ عــــــام  فـــــي 

عام  في  أمريكي  دوالر  مليار 

توقيع  إلـــى  بــاإلضــافــة   ،٢٠١٩

فضًال  استراتيجية،  شراكة   ٥٣

شــركــة   ٥٣٥ حــــوالــــي  أن  عــــن 

تركية  قطرية تعمل حالًيا في 

قطر.. مشيًرا إلى أن الشركات 

تتمتع  قطر  دولــة  في  التركية 

ومستقرة  آمنة،  أعمال  ببيئة 

وجاذبة لالستثمار. 

نتطــلع إلى جـــذب الشـــركات التـركيـــة

ً

٤

٥

٥

الدوحة - [: 

 أعــــــلــــــن مــــــصــــــرف قـــطـــر 

اإلســــــالمــــــي «الـــــمـــــصـــــرف»، 

أكـــبـــر مـــصـــرف فـــي الــقــطــاع 

تتويج  عن  قطر،  في  الخاص 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

الـــــمـــــصـــــرف، الــــســــيــــد بـــاســـل 

جـــــمـــــال، بــــجــــائــــزة «أفـــضـــل 

مـــــصـــــرفـــــي إســــــــالمــــــــي فـــي 

الــشــرق األوســـط»، وعــن فوز 

الــمــصــرف بــجــائــزة «أفــضــل 

قطر»  فــي  إســالمــي  مصرف 

مـــجـــلـــة «ذا  جـــــوائـــــز  ضـــمـــن 

أســـيـــت» لــلــتــمــويــل اإلســالمــي 

لسنة ٢٠٢٠.

المتميزة  لرؤيته  وتتويًجا 

ــــم  وإنـــــــــجـــــــــازاتـــــــــه فــــــــي عــــال

الـــصـــيـــرفـــة اإلســــالمــــيــــة، تــم 

اخــتــيــار الــســيــد بــاســل جــمــال، 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

مصرفي  أفــضــل  الــمــصــرف، 

األوسط.  الشرق  في  إسالمي 

ويـــقـــود الــســيــد جـــمـــال مــســار 

الــــــتــــــحــــــول االســــتــــراتــــيــــجــــي 

 ،٢٠١٣ ســنــة  مــنــذ  للمصرف 

المصرف  تبني  وراء  كان  كما 

ناجحة  أعــمــال  الستراتيجية 

األعــمــال  تنمية  مستوى  على 

في كافة قطاعات المصرف، 

وتطوير  الــرقــمــي،  والــتــحــول 

بيئة العمل. 

جائزة  الــمــصــرف  نــال  كما 

«أفضل مصرف إسالمي في 

قـــطـــر»، مـــا يـــدل عــلــى نــجــاح 

الــمــصــرف فــي الــحــفــاظ على 

باعتباره  الــمــرمــوقــة  مكانته 

المصرف اإلسالمي الرائد في 

بهذه  التتويج  ويعكس  قطر. 

االستراتيجية  تميز  الجائزة 

الــتــي يــتــبــنــاهــا الــمــصــرف في 

اإلسالمية،  الصيرفة  مــجــال 

وفـــي تــقــديــم أفــضــل الــحــلــول 

الــمــصــرفــيــة الـــمـــتـــوافـــقـــة مــع 

وأكثرها  اإلسالمية  الشريعة 

األفـــراد  مــن  لعمالئه  ابــتــكــاًرا 

والشركات.  

المصرف يحصد جائزتين

٥



٢٢
الخميس ٧ صفر ١٤٤٢هـ - ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠١٩)

  

الشيخ خليفة بن جاسم رئيس الغرفة: 

الدوحة -[:

خليفة  الــشــيــخ  ســعــادة  أّكــــد 
بـــــن جــــاســــم بـــــن مـــحـــمـــد آل 
ثـــانـــي، رئـــيـــس غـــرفـــة قــطــر، 
ورئـــــيـــــس الــــغــــرفــــة الـــدولـــيـــة 
منصة  إطـــــالق  أن  «قـــطـــر»، 
الـــعـــمـــل الـــمـــنـــاخـــي لــلــمــشــاريــع 
 SME) والمتوسطة  الصغيرة 
سيسهم   ،(Climate Hub
من  الــحــد  فــي  أســاســي  بشكل 
عبر  وذلـــك  الــمــنــاخــي،  التغير 
الصغيرة  الــشــركــات  انــضــمــام 
والــمــتــوســطــة لــهــذه الــمــبــادرة 
والــتــزامــهــا بــهــا، كــمــا ســيــعــود 
الشركات  هــذه  على  بالفائدة 
التكاليف  خــفــض  خـــالل  مـــن 
وزيـــــــادة قـــدرتـــهـــا الــتــنــافــســيــة 
وتنمية وازدهار أعمالها. جاء 
ذلــــك فـــي تــصــريــح لــســعــادتــه 
العمل  منصة  إطــالق  بمناسبة 
الصغيرة  للمشاريع  المناخي 
والــمــتــوســطــة، وهـــي مــبــادرة 
أطلقتها غرفة التجارة الدولية 
بــالــتــعــاون مــع تــحــالــف، يضم 
الدولية  المنظمات  من  عــدًدا 
التغير  بظاهرة  العالقة  ذات 
الــمــنــاخــي. وتــهــدف الــمــبــادرة 
إلــــــــى مـــــســـــاعـــــدة الــــشــــركــــات 
الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة فــي 
الــحــد مــن انــبــعــاثــات الــكــربــون 
من  التنافسية  قدرتها  وزيادة 
خضراء  حلوًال  تقديمها  خالل 

مبتكرة.
وأشــــــــار ســـعـــادتـــه إلــــــى أن 
الصغيرة  الــشــركــات  انــضــمــام 
والــمــتــوســطــة لــهــذه الــمــبــادرة 

والــتــزامــهــا بــهــا ســــوف يسهم 

من  الــحــد  فــي  أســاســي  بشكل 

سيعود  كما  المناخي،  التغير 

الشركات  هــذه  على  بالفائدة 

التكاليف  خــفــض  خـــالل  مـــن 

وزيـــــــادة قـــدرتـــهـــا الــتــنــافــســيــة 

وتنمية وازدهار أعمالها.

وتــــــأتــــــي هـــــــذه الــــمــــبــــادرة 

الــمــشــاريــع  أن  مــــن  ـــا  ـــطـــالًق ان

تشكل  والمتوسطة  الصغيرة 

مــن   ٪  ٩٠ مـــــن  يــــقــــرب  مـــــا 

األعــمــال الــتــجــاريــة فــي جميع 

أكثر  بها  ويعمل  العالم  أنحاء 

أنها  إال  شخص،  ملياري  مــن 

كـــانـــت تــفــتــقــر إلــــى حـــد كبير  

لمبادرات العمل المناخي حتى 

اآلن. 

كــمــا أنـــهـــا تـــأتـــي فـــي وقــت 

يــعــانــي فــيــه الــعــالــم مـــن آثـــار 

والــتــي   ١٩-COVID جــائــحــة 

عـــطـــلـــت أعـــــمـــــال الــــشــــركــــات 

الــصــغــيــرة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

المبادرة  ستركز  لــذا   ، العالم 

بـــشـــكـــل اســــتــــراتــــيــــجــــي عــلــى 

تــمــكــيــن الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 

والــمــتــوســطــة مـــن االســتــفــادة 

كوسيلة  المناخي  العمل  مــن 
وخفض   ، باألعمال  الحتفاظ 
الــوصــول  وتــعــزيــز   ، التكاليف 
وزيــــــــادة  الـــــمـــــال  رأس  إلـــــــى 
للصدمات  األعــمــال  اســتــعــداد 
الــخــارجــيــة. وقـــد تــم اإلعـــالن 
عــــن الــــمــــبــــادرة عـــلـــى هــامــش 
 ،  (٢٠٢٠ المناخ  أســبــوع  (قمة 
في  فعاليتها  انطلقت  والــتــي 
مــديــنــة نـــيـــويـــورك بــالــواليــات 

المتحدة مؤخًرا.
ــــى  ــــــهــــــدف الــــمــــنــــصــــة إل وت
تــشــجــيــع الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والـــمـــتـــوســـطـــة عـــلـــى االلــــتــــزام 
بـــخـــفـــض انــــبــــعــــاثــــات غــــــازات 
االحتباس الحراري إلى النصف 
إلى  والوصول   ٢٠٣٠ عام  قبل 
على   ،٢٠٥٠ عــام  قبل  الصفر 
التي  الشركات  تمكين  يتم  أن 
المبادئ  بهذه  التزامها  تؤكد 
األدوات  مــن  االســتــفــادة  مــن 
على  لــمــســاعــدتــهــا  والـــــمـــــوارد 
تــقــلــيــل االنـــبـــعـــاثـــات وتــعــزيــز 
مـــــرونـــــة األعــــــمــــــال. كـــمـــا أن 
لخفض  فرصة  توفر  المنصة 
بشكل  الــكــربــونــيــة  االنــبــعــاثــات 

كــبــيــر فــــي ســـالســـل الـــتـــوريـــد 
العالمية األساسية.

وتــــــأتــــــي هـــــــذه الــــمــــبــــادرة 
الــمــشــاريــع  أن  مــــن  ـــا  ـــطـــالًق ان
تشكل  والمتوسطة  الصغيرة 
مــن   ٪٩٠ مــــــن  يـــــقـــــرب  مــــــا 
األعــمــال الــتــجــاريــة فــي جميع 
أكثر  بها  ويعمل  العالم،  أنحاء 
أنها  إال  شخص،  ملياري  مــن 
كـــانـــت تــفــتــقــر إلــــى حـــد كبير  
لمبادرات العمل المناخي حتى 

اآلن.
كــمــا تــأتــي فــي وقـــت يعاني 
فــيــه الــعــالــم مــن آثـــار جائحة 
عطلت  والــتــي   ،(١٩  - (كوفيد 
في  الصغيرة  الشركات  أعمال 
جميع أنحاء العالم، لذا ستركز 
استراتيجي  بشكل  الــمــبــادرة 
عـــــلـــــى تــــمــــكــــيــــن الـــــشـــــركـــــات 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة من 
المناخي  العمل  من  االستفادة 
باألعمال،  الحتفاظ  كوسيلة 
وخــفــض الــتــكــالــيــف، وتــعــزيــز 
الـــمـــال  رأس  إلــــــى  ـــــوصـــــول  ال
وزيـــــــــادة اســــتــــعــــداد األعـــمـــال 

للصدمات الخارجية.

بـــــدوره، قـــال جـــون دنــتــون 
أمـــيـــن عـــــام غـــرفـــة الـــتـــجـــارة 
معالجة  تــكــن  الــدولــيــة: «لـــم 
تــغــيــر الــمــنــاخ بـــهـــذه األهــمــيــة 
الـــكـــبـــرى بــالــنــســبــة لــألعــمــال. 
مــع  نــــتــــعــــاون  أن  ويـــســـعـــدنـــا 
الــمــنــظــمــات الــتــي لــديــهــا نفس 
االهـــــتـــــمـــــام والـــتـــفـــكـــيـــر مــن 
 SME» مــنــصــة تــفــعــيــل  أجــــل 
والمساعدة   «Climate Hub
في دعم الشركات التي تشكل 
الــعــمــود الــفــقــري القــتــصــادنــا 
العالمي في مواجهة المخاطر 
الــــمــــتــــزايــــدة لــتــغــيــر الـــمـــنـــاخ. 
أجل  مــن  حثيث  بشكل  نسعى 
الصغيرة  الــشــركــات  مــســاعــدة 
حمايتها  لتعزيز  والمتوسطة 

وتنمية أعمالها».
وقـــال الــســيــد نــايــجــل توبنج 
 SME Climate مــنــصــة  إن 
الــــشــــركــــات  ســــتــــدعــــم   Hub
المناخية  الــتــزامــاتــهــا  لتوسيع 
بأكملها،  القيمة  سلسلة  عبر 
مما يمّكن الشركات الصغيرة 
تــمــثــل  الــــتــــي   - والـــمـــتـــوســـطـــة 
الشركات  مــن   ٪٩٠ مــن  أكثر 
فــي الــعــالــم - مــن الــســبــاق إلــى 

الصفر.  
يوهان  السيد  قــال  بــــدوره، 
ــا في  ــن ــت فــالــك : «تــتــمــثــل رؤي
الشركات  من  الماليين  حشد 
لتسريع  والمتوسطة  الصغيرة 
الــــعــــمــــل الـــــمـــــنـــــاخـــــي. نــســعــى 
لـــحـــث الــــشــــركــــات الــصــغــيــرة 
والـــمـــتـــوســـطـــة عـــلـــى االلــــتــــزام 
الحرارية  االنبعاثات  لخفض 

إلى النصف قبل عام ٢٠٣٠. 

منصة العمل المناخي تعزز تنافسية الشركات  

 خليفة بن جاسم آل ثاني

خفـض التكـاليف وازدهــار أعــمال
الشــركات الصغـــيرة والمتوســطة

خالل مشاركتها باجتماع مجلس مركز إدارة المياه الحضرية

الدوحة - قنا:

ـــة قــطــر في  شــاركــت دول
االجــــتــــمــــاع الـــــحـــــادي عــشــر 
إدارة  مــــجــــلــــس  لــــحــــكــــام 
إلدارة  ــيــمــي  اإلقــل الـــمـــركـــز 
الـــمـــيـــاه الـــحـــضـــريـــة، الــــذي 
انعقد برعاية منظمة األمم 
والــعــلــوم  للتربية  الــمــتــحــدة 
والــــثــــقــــافــــة «الـــيـــونـــســـكـــو» 
االتــصــال  تقنية  بــاســتــخــدام 
من  كل  وبمشاركة  المرئي، 
ســلــطــنــة عـــمـــان، والـــعـــراق، 
ـــــنـــــيـــــا،  وإيـــــــــــــــــــران، وأرمـــــي
وأذربـــــــيـــــــجـــــــان، والــــهــــنــــد، 
وبــاكــســتــان، وأفــغــانــســتــان، 
وطــاجــيــكــســتــان. مــثــل دولــة 
سعادة  االجــتــمــاع  فــي  قطر 
شريدة  بن  سعد  المهندس 
ــــة  ــــدول الــــكــــعــــبــــي، وزيــــــــر ال

لشؤون الطاقة.
وفــــــــي بــــــدايــــــة كـــلـــمـــتـــه، 
رحــــــــب ســــــعــــــادة الـــــوزيـــــر 
ـــســـادة أعـــضـــاء  ـــال الــكــعــبــي ب
الـــمـــجـــلـــس، وثــــّمــــن دعــــوة 
في  للمشاركة  قــطــر  دولـــة 
الذي  الــهــام،  االجتماع  هــذا 
مجاالت  تعزيز  شــأنــه  مــن 
والدولي  اإلقليمي  التعاون 
الــمــيــاه.  إدارة  صــعــيــد  عــلــى 
بالجهود  سعادته  أشاد  كما 
ثقافة  لــتــكــريــس  الــمــبــذولــة 
للموارد  األمثل  االستخدام 
بما  وتـــرشـــيـــدهـــا،  الــمــائــيــة 
مستوى  على  إيجاباً  ينعكس 
حــيــاة ورفــاهــيــة الــشــعــوب. 
وبــحــث االجــتــمــاع الـــذي تم 

سعادة  وبحضور  بُعد،  عن 
هالل  بن  عيسى  المهندس 
المؤسسة  رئــيــس  الــكــواري، 
للكهرباء  القطرية  العامة 
توسيع  «كــهــرمــاء»  والـــمـــاء 
الــدول  بين  الــتــعــاون  أوجـــه 
األعــــضــــاء فــــي الــقــطــاعــات 
الــمــائــيــة، حــيــث اســتــعــرض 
الــمــشــاركــون فــيــه الــتــقــريــر 
الــســابــق لــالجــتــمــاع الــعــاشــر 
الـــــــذي ُعــــقــــد مـــــؤخـــــراً فــي 
طهران،  اإليرانية  العاصمة 
المركز  عمل  ومــســتــجــدات 
المقبلة.  للمرحلة  وخطته 
وكــــان ســـعـــادة الــســيــد رضــا 
أرداكـــانـــيـــان وزيـــر الــطــاقــة 
اإليــــرانــــي رئـــيـــس الــمــركــز، 
المجلس  أعــمــال  افــتــتــح  قــد 
بــــــاســــــتــــــعــــــراض أنــــشــــطــــة 
وإنــــجــــازات الــمــركــز خــالل 
الــفــتــرة الــمــاضــيــة، مــشــيــراً 
طويلة  برامجه  أهمية  إلى 
ــــوســــطــــة األجــــــــــل فــي  ومــــت
تــحــقــيــق أهــــــداف بــرنــامــج 
الــــــيــــــونــــــســــــكــــــو.  بــــــــــــدوره، 
اســتــعــرض مـــديـــر الــمــركــز 

الـــســـيـــد عـــلـــي جـــافـــوشـــيـــان، 
األعمال،  جــدول  بنود  أهم 
وأبـــــرز تــوصــيــات الــتــقــريــر 

العاشر. لالجتماع  النهائي 
وفي ختام االجتماع اطلع 
الـــمـــشـــاركـــون عـــلـــى بـــرامـــج 
بالبحث  الــخــاصــة  الــمــركــز 
الـــعـــلـــمـــي الـــمـــشـــتـــرك حـــول 
المنطقة،  في  المياه  قضايا 
وطــــرق تــبــادل الــمــعــلــومــات 
وكيفية  التكنولوجيا،  ونقل 
تــوثــيــق أفــضــل الــمــمــارســات 
ورفع  المستفادة  والــدروس 
الــشــأن.  هــذا  فــي  التوصيات 
أهم  الــحــكــام  مجلس  ويــعــد 
في  الــقــرارات  التخاذ  هيئة 
إلدارة  ــيــمــي  اإلقــل الـــمـــركـــز 
ويتكون  الحضرية،  الــمــيــاه 
هــي «قطر  عــضــواً   ١٧ مــن 
،وأفــغــانــســتــان، وأرمــيــنــيــا، 
وبنغالديش،  وأذربــيــجــان، 
والهند،  وألمانيا،  ومــصــر، 
ولبنان،  والــعــراق،  وإيـــران، 
وُعـــــــــمـــــــــان، وبـــــاكـــــســـــتـــــان، 
وســـــريـــــالنـــــكـــــا، وســــــوريــــــا، 

وتركيا». وطاجيكستان، 

قطر تعزز التعاون اإلقليمي في القطاعات المائية

 سعد بن شريدة الكعبي خالل مشاركته في االجتماع 

أكدت التزامها تجاه مجتمع الُصم

الدوحة - [: 

أّكـــــــــــــدت فـــــــــودافـــــــــون قـــطـــر 
الــتــزامــهــا تــجــاه مــجــتــمــع الــُصــم 
للغات  الــدولــي  الــيــوم  بمناسبة 
حول  به  يُحتفى  الــذي  اإلشــارة، 
كل  من  سبتمبر   ٢٣ يوم  العالم 
الدولي  األسبوع  إطــار  في  عــام، 

للُصم.
وتـــــشـــــمـــــل جــــمــــيــــع مــــتــــاجــــر 
ممثلي  الرئيسية  قطر  فودافون 
التواصل  على  قــادريــن  مبيعات 
عالوة  اإلشـــارة.  لغة  باستخدام 
عــــلــــى ذلــــــــك، تــــقــــدم الـــشـــركـــة 
عــــــروًضــــــا خــــاصــــة وخــــدمــــات 

متخّصصة للعمالء ذوي اإلعاقة 
فـــي إطــــار بــرنــامــج «فـــودافـــون 
ممن  للعمالء  ويُمكن  للجميع». 
يــحــمــلــون بـــطـــاقـــة احــتــيــاجــات 
ـــة الــمــفــعــول مــن  خـــاصـــة ســـاري
ذوي  لتأهيل  القطرية  الجمعية 
الحصول  الخاصة،  االحتياجات 
على   ٪٥٠ بــقــيــمــة  خــصــم  عــلــى 
بـــــاقـــــات االشــــــتــــــراك الـــشـــهـــري
٥G Unlimited ، وآخر بقيمة 
مـــخـــتـــارة  أجــــهــــزة  عـــلـــى   ٪١٠
مــــــزّودة بـــمـــيـــزات وتــطــبــيــقــات 

الرقمي. الوصول 
وفـــــرت الــجــمــعــيــة الــقــطــريــة 
االحـــتـــيـــاجـــات  ذوي  لـــتـــأهـــيـــل 

 ،٢٠١٩ الــــعــــام  فــــي  الــــخــــاصــــة، 
الــــتــــدريــــب عـــلـــى لـــغـــة اإلشــــــارة 
ـــمـــوظـــفـــي فـــــــودافـــــــون قـــطـــر،  ل
لغة  أســـاســـيـــات  ــمــوا  تــعــّل الـــذيـــن 
اإلشـــــارة، بــاإلضــافــة لــلــمــهــارات 
العمالء  مــع  بالتعامل  الــخــاصــة 
الصلة  ذات  واإلشــــارات  الــُصــم، 
بـــــاالتـــــصـــــاالت. كـــمـــا ســيــتــلــقــى 
لتعزيز  سنويًا  تدريبًا  الموظفون 
ـــهـــم بـــــأهـــــم أســـالـــيـــب  مـــعـــرفـــت

التواصل مع الُصم.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــــصـــــــدد، قــــال 
النعيمي،  محمد  خميس  السيد 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــوارد 
الــبــشــريــة فـــي فـــودافـــون قــطــر: 

«نــــولــــي، فـــي فــــودافــــون قــطــر، 
العمالء  لجميع  بــالــغــاً  اهــتــمــاًمــا 
حــتــى يــحــظــوا بــتــجــربــة رائــعــة، 
بــمــن فــيــهــم الــعــمــالء مـــن ذوي 

اإلعاقة. 
األهـــداف،  هــذه  مــع  وتماشًيا 
الرقمي  ركــيــزة «الــشــمــول  ومــع 
المسؤولية  إطــار  فــي  للجميع» 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــشـــركـــة، تــؤكــد 
فـــودافـــون قــطــر الــتــزامــهــا تجاه 
ـــــــُصـــــــم، وتـــضـــمـــن  مــــجــــتــــمــــع ال
وصـــولـــهـــم وجــمــيــع األشـــخـــاص 
الـــخـــاصـــة  االحــــتــــيــــاجــــات  ذوي 
يحتاجونها  التي  الخدمات  إلــى 
الرقمي». للمجتمع  ومواكبتهم 

فـودافــون قطــر تطلــق عـروًضا لـذوي اإلعــاقـة

فندق إزدان ينظم حملة للتبرع بالدم
الدوحة -[:

أبــــراج  إزدان  فــنــدق  نــّظــم 
للتبرع  حملة  الغربي  الخليج 
بـــالـــدم، بــالــتــعــاون مــع مركز 
حمد  بمؤسسة  بــالــدم  التبرع 
عدد  بمشاركة  وذلك  الطبية، 
مجموعة  موظفي  مــن  كبير 
إزدان القابضة وفنادق إزدان 
الحملة  تأتي  حيث  ونزالئها، 
الشركة  استشعار  من  انطالقاً 
لــمــســؤولــيــتــهــا الــمــجــتــمــعــيــة، 
تضع  الـــتـــي  واســتــراتــيــجــيــتــهــا 
ضــمــن أولــويــاتــهــا دائــمــاً دعــم 
المجتمع في مواجهة مختلف 
خصصت  وقــــد  الـــتـــحـــديـــات، 
إدارة الفندق قاعة «الزورد» 
إلقـــــامـــــة الـــــوحـــــدة الـــخـــاصـــة 
ـــبـــرع بـــــالـــــدم، وتـــوفـــيـــر  ـــت ـــال ب
للطاقم  الــالزمــة  التسهيالت 

حمد،  لمؤسسة  التابع  الطبي 
فــــضــــالً عــــن وســــائــــل الـــدعـــم 
الــلــوجــســتــي الــــالزمــــة إلتــمــام 

الحملة بنجاح. 
كــــمــــا حـــــــرص الـــقـــائـــمـــون 
عـــلـــى الــحــمــلــة عـــلـــى تــثــقــيــف 
من  وتــوجــيــهــهــم  المتبرعين 
خالل اإلرشادات والتعليمات، 
ـــع األطــعــمــة  ـــوزي فـــضـــًال عـــن ت
الــمــخــصــصــة لـــحـــاالت الــتــبــرع 

ــــــى الــــفــــريــــق  ــــــول ـــــــدم، وت بـــــــال
الــطــبــي تــســجــيــل الــمــتــبــرعــيــن 
واإلجـــــــــــراءات الـــــالزمـــــة، فــي 
الــــوقــــت الـــــــذي أشـــــــرف فــيــه 
تنظيم  عــلــى  ــفــنــدق  ال طــاقــم 
وتشجيع  المتبرعين،  صفوف 
الـــمـــوظـــفـــيـــن لــــإلقــــبــــال عــلــى 
هذه  على  وتعليًقا  المشاركة. 
المبادرة، قالت إدارة الفندق: 
اإلسهام  بأهمية  نؤمن  «إنــنــا 

اإليجابي في ملف المسؤولية 
بحدود  نقف  وأال  المجتمعية 
التمّيز  عــلــى  وعملنا  نشاطنا 
فــي الــقــطــاع الــفــنــدقــي فقط، 
لبناء  سعينا  هــذا،  على  وبــنــاء 
على  قائمة  مجتمعية  شراكة 
ــبــنــاء مـــع مــؤســســة  الـــتـــعـــاون ال
حــمــد لــحــث مــوظــفــيــنــا وبــث 
التوعية بأهمية المشاركة في 

التبرع بالدم.   
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تحول تدريجي بباصات المدارس والمترو .. وزارة المواصالت:

ــضــارة  ــعــاثــات الــكــربــونــيــة ال ــب تــعــزيــز االســـتـــدامـــة.. وخــفــض االن

 شبكة متكاملة من أجهزة شحن السيارات الكهربائية بالتنسيق مع «كهرماء» 

استخدام الحافالت الكهربائية في الخدمات الرئيسية لمونديال ٢٠٢٢  

سنوات خــالل  كهربائية  إلــى  األجــرة  سيارات  لتحويل  شاملة  خطة 

الدوحة- قنا:

 أعـــلـــنـــت دولـــــــُة قـــطـــر عــن 
النقل  حافالت  أسطول  تحّول 
كهربائية،  حافالت  إلى  العام 
بحلول  الــمــائــة  فــي   ٢٥ بنسبة 

العام ٢٠٢٢.
ومن المقّرر أن يتم التحول 
التدريجي لخدمات الحافالت 
المدرسية  والحافالت  العامة 
الحكومية والحافالت المغذية 
الحافالت  إلى  الدوحة  لمترو 
تحقيق  بــهــدف  الــكــهــربــائــيــة، 
الـــنـــســـبـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة لــخــفــض 
الكربونية  االنــبــعــاثــات  مــعــدل 
الحافالت  تسببها  التي  الضارة 
 ،٢٠٣٠ عــام  بحلول  التقليدية 
تضافر  تحقيق  إلــى  باإلضافة 
لصون  المبذولة  الجهود  كافة 

االستدامة البيئية.
ـــــــــــك تــــطــــبــــيــــًقــــا  ـــــــي ذل ـــــــأت ي
ـــيـــجـــيـــة الـــمـــركـــبـــات  إلســـتـــرات
وزارة  أعدتها  التي  الكهربائية 
ـــــمـــــواصـــــالت واالتــــــصــــــاالت  ال
ـــــعـــــاون مـــــــع الــــجــــهــــات  ـــــت ـــــال ب
من  جــزًءا  تعد  والتي  المعنية، 
الرامية  الــــوزارة  إستراتيجية 
متكامل  نقل  نظام  توفير  إلى 
مستوى  على  الوسائط  متعدد 
عــالــمــي يــقــّدم خــدمــات آمنة 
للبيئة،  وصديقة  بها  وموثوًقا 
ـــتـــمـــاشـــى مـــــع تــحــقــيــق  بــــمــــا ي
ركـــائـــز رؤيـــــة قــطــر الــوطــنــيــة 
التنمية  فــي  المتمثلة   ٢٠٣٠
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 

والبيئية.

مونديال ٢٠٢٢ 

الحافالت  استخدام  وسيتّم 
الــكــهــربــائــيــة فــــي الـــخـــدمـــات 
كأس  بطولة  خــالل  الرئيسية 
 ،٢٠٢٢ الـــقـــدم  لـــكـــرة  الـــعـــالـــم 
تستخدم  بــطــولــة  أول  لــتــكــون 
حــــــــافــــــــالت نــــــقــــــل جــــمــــاعــــي 
كــهــربــائــيــة، مــا يــبــيــن بــوضــوح 
الــــتــــزام دولــــــة قـــطـــر بــحــلــول 
الــطــاقــة الــنــظــيــفــة لــلــنــقــل في 
استضافة  توجه  ودعم  العالم، 
استثنائية  عــالــم  كــأس  بطولة 
صــديــقــة لــلــبــيــئــة و»مـــحـــايـــدة 

للكربون».

 شبكة متكاملة 

وكـــــــجـــــــزء مـــــــن الـــخـــطـــط 
المؤسسة  تعمل  اإلستراتيجية 
ــقــطــريــة لــلــكــهــربــاء  الـــعـــامـــة ال
وبالتنسيق  «كهرماء»،  والماء 
الــــــمــــــواصــــــالت  وزارة  مـــــــع 
شبكة  إنشاء  على  واالتــصــاالت 

مــتــكــامــلــة مــن أجــهــزة شحن 

وذلــك  الكهربائية،  الــســيــارات 

لـــدعـــم ُخـــطـــة الــــــــــوزارة عــلــى 

التحول التدريجي لنظام النقل 

حالًيا  يوجد  حيث  الكهربائي، 

يعمل  ــا  ــًي كــهــربــائ شـــاحـــنـًــا   ١١

بشكل منتظم، وسيتم تركيب 

ــا  شــاحــنً  ٣٠ حـــوالـــي  وتــشــغــيــل 

الحالي،  العام  خالل  كهربائًيا 

العام  وحوالي ١٠٠ شاحن في 

المقبل.

ـــّم إنـــــشـــــاء أكـــبـــر  ـــت كـــمـــا ســـي

للشحن  المنطقة  فــي  محطة 

لوسيل،  مدينة  في  الكهربائي 

ـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة  ـــال تـــعـــمـــل ب

ومرتبطة مع كافة المحطات.

ُخطة شاملة 

الــمــواصــالت  وزارُة  وتعمل 

شركة  مــع  حالًيا  واالتــصــاالت 

ُخطة  على  مواصالت (كــروة) 

شاملة، لتحويل جميع سيارات 

تعمل  ســــيــــارات  إلــــى  األجــــــرة 

بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة خــالل 

السنوات المقبلة. 

وتــخــطــط الـــشـــركـــة لــشــراء 

أجــــرة  ســــيــــارة   ١٤٠ قــــرابــــة 

ليتم  الـــعـــام،  هـــذا  كــهــربــائــيــة 

حمد  مطار  لخدمة  تشغيلها 

الدولي كمرحلة أولى. 

وأنـــــهـــــت الـــــــــــــوزارُة إعــــــداد 

الــــمــــعــــايــــيــــر والــــمــــواصــــفــــات 

ــــمــــركــــبــــات  الـــــقـــــيـــــاســـــيـــــة لــــل

الــكــهــربــائــيــة، وتـــّم اعــتــمــاُدهــا 

مــــن قـــبـــل الــهــيــئــة الــقــطــريــة 

لـــلـــمـــواصـــفـــات والـــتـــقـــيـــيـــس، 

وسيتم تعميمها على الجهات 

ذات الصلة واالختصاص.

 ١٠٠ إنشاء  أيًضا  سيتّم  كما 

الكهربائية  للسيارات  موقف 

جــاٍر  والعمل  أولــى،  كمرحلة 

عــلــى تــضــمــيــن الـــمـــواقـــف في 

المطروحة. المناقصات 

ووفـــــًقـــــا لــإلســتــراتــيــجــيــة، 

تطوير  الــتــحــول  هــذا  سيدعم 

بــنــيــة تــحــتــيــة خـــاصـــة بــنــظــام 

ـــائـــّي  ـــكـــهـــرب الــــنــــقــــل الـــــعـــــام ال

الوسائط  والمتعدد  المتكامل 

نوعه  مــن  واألول  الــدولــة  فــي 

فـــي الــمــنــطــقــة، حــيــث ســيــتــّم 

المستودعات  من  عــدٍد  إنشاء 

متعددة  مناطق  فــي  الــدائــمــة 

بترتيب  وموزعة  الدولة  من 

تحتوي  مـــــدروس،  جــغــرافــي 

بالمواقف  خاصة  مرافق  على 

والصيانة،  الشحن  ومــعــدات 

خاص  وسكن  إداريـــة  ومــبــاٍن 

بـــالـــمـــوظـــفـــيـــن والـــســـائـــقـــيـــن، 

ـــهـــاء مــن  ـــت والــــتــــي ســـيـــتـــّم االن

 ،٢٠٢٢ الــعــام  خـــالل  إنــشــائــهــا 

بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى عـــــــدد مــن 

الــمــحــطــات الــرئــيــســيــة والــتــي 

تــدعــم أيـــًضـــا خـــدمـــات الــنــقــل 

الكهربائي.

ـــيـــجـــيـــة  وتــــــهــــــدف إســـتـــرات

الــمــركــبــات الــكــهــربــائــيــة إلــى 

ـــــة فــي  ـــــدول دعــــــم مـــســـيـــرة ال

خــــطــــواتــــهــــا نــــحــــو مــســتــقــبــل 

أخــــضــــر، وتــحــقــيــق الــــتــــوازن 

لضمان  والبيئي  االقــتــصــادّي 

ــبــنــيــة  اســــتــــدامــــة مــــشــــاريــــع ال

الــمــواصــالت،  لقطاع  التحتية 

فــــــضــــــًال عـــــــن دعـــــــــم الــــنــــمــــو 

الفائدة  وتحقيق  االقتصادي 

الطبيعية  لــلــمــوارد  الــقــصــوى 

مــــن خــــــالل زيــــــــادة الـــعـــوائـــد 

الــخــارجــيــة لــقــطــاَعــي الــنــفــط 

والــــــغــــــاز، وتــــطــــويــــر وســـائـــل 

الــنــقــل عــبــر تــوظــيــف الــطــاقــة 

البديلة والنظيفة َوفق أحدث 

الصديقة  الــعــالــمــيــة  األنــظــمــة 

االنبعاثات  من  للحّد  للبيئة، 

يوّفر  مــا  الــضــارة،  الكربونية 

وآمنة  وصحية  نظيفة  بيئة 

القادمة. لألجيال 

٢٥ ٪ من حافالت النقل العام كهربائية بحلول ٢٠٢٢

ــــجــــاري   ال الـــــعـــــام  خــــــالل  ـــة  ـــي ـــائ ـــرب ـــه ك ـــــــرة  أج ســـــيـــــارة   ١٤٠ ـــري  ـــت ـــش ت ــــــــــروة»  «ك  

ـــي  ـــائ ـــرب ـــه ـــك ــــــعــــــام ال ــــل ال ــــق ــــن ــــظــــام ال ــــن ـــة خـــــاصـــــة ب ـــي ـــت ـــح ــــر بـــنـــيـــة ت ــــطــــوي ت
ــــــى أول ــــة  كــــمــــرحــــل ــــة  ــــي ــــائ ــــرب ــــه ــــك ال ـــــســـــيـــــارات  ـــــل ل ـــــف  ـــــوق م  ١٠٠ ــــــاء  ــــــش إن

ـــــشـــــحـــــن والــــصــــيــــانــــة ــــــــدات ال ــــــــع ــــــاصــــــة بــــــالــــــمــــــواقــــــف وم ـــــــق خ ـــــــراف م

ــــن ــــي ــــق ــــائ ــــس ــــــن خــــــــــاص بــــالــــمــــوظــــفــــيــــن وال ــــــك مـــــــبـــــــاٍن إداريـــــــــــــــــة وس
ـــــر ـــــض أخ ـــــل  ـــــب ـــــق ـــــســـــت م ـــــــحـــــــو  ن الــــــــــــدولــــــــــــة  ــــــــــوات  ــــــــــط خ ـــــــــــــم  دع  
ــــطــــاع الــــمــــواصــــالت  ــــق ـــة ل ـــي ـــت ـــح ـــت ـــــة مــــشــــاريــــع الـــبـــنـــيـــة ال ـــــدام ـــــت ضـــــمـــــان اس

الدوحة -[: 

عقود  فــي  الــعــقــارات  تـــداول  حجُم  بلغ 

الــتــســجــيــل  إدارة  لــــدى  الــمــســّجــلــة  ــبــيــع  ال

من  الفترة  خالل  العدل  بــوزارة  العقاري 

مليونًا   ٩٩٥ سبتمبر   ١٧ إلى  سبتمبر   ١٣

وذكــرت  قطريًا.  ــاًال  ري و١٦٠  ألًفا  و٨٦٠ 

اإلدارة  عــن  الــصــادرة  األسبوعية  النشرة 

بالبيع  الــمــتــداولــة  الـــعـــقـــارات  قــائــمــة  أن 

وعمارات  ومساكن  فضاء  أراضَي  شملت 

فضاء  وأرًضـــــا  سكنية  وأبـــراًجـــا  سكنية 

عمليات  وتــركــزت  االســتــخــدام.  متعددة 

ــديــات الــــريــــان، والـــدوحـــة،  ــل الــبــيــع فـــي ب

والوكرة، والظعاين، وأم صالل، والخور 

والـــذخـــيـــرة، والــشــمــال. ويــشــهــد الــقــطــاع 

مشاريع  تنفيذ  بفضل  جيًدا  أداًء  العقاري 

الــتــنــمــيــة، خـــاصـــة فـــي قــطــاعــات الــبــنــيــة 

التحتية والطرق. وتُساهم هذه المشاريع 

في انتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، 

االستثمار  زيـــادة  على  إيــجــابــًيــا  وســتــؤثــر 

الــعــقــاري وحــركــة اإلنـــشـــاء والــبــنــاء، كما 

ستُساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب 

على األراضي في تلك المنطقة.

المشاريع  على  اإلنــفــاق  حجم  أّن  كما   

التنموية في قطر سيعّزز نمو قطاع إنشاء 

المباني والذي سينعكس بدوره على النمّو 

القطاعي  الُمستوى  على  سواء  االقتصادي 

التقارير  أرقــام  تبّينه  ما  وهــذا  الكلي،  أو 

تشير  التي  والعالمية  الرسمية  المحلية 

إلى أّن قطاع البناء واإلنشاء شهد ازدهاًرا.

٩٩٥ مليون ريال تداول 
العقارات خالل  أسبوع



٤٤
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المركز استعرض فرص األعمال.. الجيدة: 

ــــــــز ــــــــرك ــــــــم ال ــــــــــــــال  ــــــــــــــم أع ــــــــصــــــــة  ــــــــن م عــــــــــلــــــــــى  تــــــــــركــــــــــيــــــــــة  شــــــــــــركــــــــــــة   ١٦  

الدوحة - قنا:

ســلــط مـــركـــز قــطــر لــلــمــال 
الضوء على أهم اإلنجازات التي 
شهدتها دولة قطر في اآلونة 
األعمال،  صعيد  على  األخيرة 
والفرص االستثمارية الُمتاحة 
أمــــــــام الـــــشـــــركـــــات الـــتـــركـــيـــة 
فــــي الــــــدولــــــة، وذلـــــــك خـــالل 
بعنوان:  اإلنــتــرنــت  عبر  نـــدوة 
«فــــــرص األعــــمــــال الــنــاشــئــة: 
قطر وتركيا»، نظمها المركز 
ــتــعــاون مـــع غـــرفـــة تــجــارة  ــال ب
التركية  والــســفــارة  إسطنبول 

في دولة قطر.
ــتــي   وشــــهــــدت الـــــنـــــدوة، ال
الندوات  سلسلة  ضمن  جــاءت 
التي أطلقها مركز قطر للمال 
 ،«AccessQatar# بــعــنــوان: 
لقاءات رفيعة المستوى شارك 
الُمتحدثين،  مــن  نخبة  فيها 
ضــمــت الــســيــد يــوســف محمد 
الـــجـــيـــدة، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
والشيخة  للمال،  قطر  لمركز 
الــعــنــود بــنــت حــمــد آل ثــانــي، 
الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــتــطــويــر 
األعــــمــــال لـــــدى مـــركـــز قــطــر 
لـــــلـــــمـــــال، وســـــــعـــــــادة الـــســـيـــد 
مــهــمــت مــصــطــفــى كــوكــصــو، 
ســـفـــيـــر جــــمــــهــــوريــــة تـــركـــيـــا 
ـــــدى دولـــــــة قــــطــــر، والـــســـيـــد  ل
شــكــيــب أوداغــــيــــتــــش، رئــيــس 
غـــــرفـــــة تـــــجـــــارة إســـطـــنـــبـــول 
والــــســــيــــد أوزغــــــــــــور أيـــــتـــــان، 
ـــيـــمـــي لــشــركــة  الــــمــــديــــر اإلقـــل
«هافيلسان»، إحدى الشركات 

التركية العاملة في قطر.  
واشـــتـــمـــلـــت عـــلـــى عــــروض 
بالمعلومات  زاخــرة  تقديمية 
العالقات  على  ركــزت  القّيمة 
ـــديـــن  ـــل ـــب ــــيــــن ال الـــــتـــــجـــــاريـــــة ب
ـــــة  ـــــصـــــادي والـــــــــفـــــــــرص االقـــــت

للشركات  المتوفرة  المتنامية 
التركية في قطر. 

محمد  يوسف  السيد  وقــّدم 
الـــجـــيـــدة، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لمحة  ــمــال،  ــل ل قــطــر  لــمــركــز 
عــامــة مــوجــزة عــن االقــتــصــاد 
الـــقـــطـــري واإلنـــــجـــــازات الــتــي 
ـــــــة قـــطـــر عــلــى  حــقــقــتــهــا دول
صــعــيــد جــــذب االســـتـــثـــمـــارات 
األجــنــبــيــة الــمــبــاشــرة وتــوســيــع 
نطاق االستثمارات في الدولة، 
مشيًرا إلــى أنــه «انــطــالًقــا من 
تجمع  الــتــي  المتينة  الـــروابـــط 
تركيا،  بجمهورية  قطر  دولة 
والــــعــــالقــــات اإلســتــراتــيــجــيــة 
الممتدة في مختلف المجاالت 
بما في ذلك األعمال والتجارة، 
واألمن  والعلوم،  واالستثمار، 
بأن  فخورون  نحن  والثقافة، 
بيئة األعــمــال فــي دولـــة قطر 
والمرونة  التسهيالت  قدمت 
من  المزيد  النضمام  الكافية 

التركية  الــقــطــريــة  الــشــركــات 
الـــمـــشـــتـــركـــة إلــــــى االقـــتـــصـــاد 
الــــقــــومــــي، واالســــتــــفــــادة مــن 
الــــفــــرص االســـتـــثـــمـــاريـــة الــتــي 

يزخر بها اقتصادنا».
 وأفاد بأنه، من خالل البنية 
األســـاســـيـــة ومــنــصــة األعـــمـــال 
المميزة التي يتمتع بها مركز 
قـــطـــر لـــلـــمـــال، فـــــإن الــمــركــز 
يــتــطــلــع إلــــــى جــــــذب الـــمـــزيـــد 
األكثر  التركية  الشركات  مــن 
مختلف  في  وإنتاجية  ابتكاًرا 
المجاالت بما في ذلك القطاع 
الرقمي، والرياضة، واإلعالم، 
والهندسة، والخدمات المالية 
ـــقـــطـــاعـــات  وغــــيــــرهــــا مـــــن ال
مركز  أن  إلــى  الفتًا  األخـــرى، 
اآلن  حتى  رحــب  للمال  قطر 
تــركــيــة  شـــركـــة   ١٦ بــانــضــمــام 
عــلــى مــنــصــة أعـــمـــالـــه، وهـــذا 
الـــــرقـــــم فـــــي تـــــزايـــــد ســـريـــع، 
تتطلع  ال  الــشــركــات  إن  حــيــث 

لــتــوســيــع عــمــلــيــاتــهــا إلـــى دولـــة 
قــطــر فــحــســب، ولـــكـــن أيــًضــا 
األعمال  فرص  من  االستفادة 

التي يزخر بها اقتصادها.

عالقات قوية 

 مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد ســعــادة 
الــــدكــــتــــور مــهــمــت مــصــطــفــى 
كــوكــصــو، ســفــيــر الــجــمــهــوريــة 
دولــة  لـــدى  الشقيقة  الــتــركــيــة 
قـــطـــر، فــــي كــلــمــتــه بــافــتــتــاح 
قــطــر  ـــــــــة  دول أن  الــــــــنــــــــدوة، 
تجمعهما  تــركــيــا  وجــمــهــوريــة 
عـــــــالقـــــــة قـــــــويـــــــة ومـــــمـــــيـــــزة 
منوًها  وأخوية،  وإستراتيجية 
متجدًدا  تركيًزا  هناك  أن  إلى 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون عــبــر 
يتعلق  فيما  وخــاصــة  الــحــدود 
السلبية  الــتــداعــيــات  ــتــجــاوز  ب
ــــروس كــــورونــــا  لـــجـــائـــحـــة فــــي

(كوفيد-١٩).
عــلــى  ســــعــــادتــــه  وشـــــــــدد    
تــقــدمــان  وتـــركـــيـــا  قـــطـــر  أن 

نـــمـــوذًجـــا رائــــــًدا يـُــحـــتـــذى في 
ــتــعــاون الـــدولـــي، فــقــد شهد  ال
حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
من  ملحوظة  زيادة  الدولتين 
أمــريــكــي  دوالر  مــلــيــون   ٣٤٠
 ٢٫٢٤ إلــــــى   ٢٠١٠ عــــــام  فــــي 
مليار دوالر أمريكي في عام 
توقيع  إلـــى  بــاإلضــافــة   ،٢٠١٩
٥٣ شراكة إستراتيجية، فضًال 
شــركــة   ٥٣٥ حـــوالـــي  أن  عـــن 
تــركــيــة قــطــريــة تــعــمــل حــالــًيــا 
فــــي قـــطـــر، مـــشـــيـــًرا إلـــــى أن 
الــشــركــات الــتــركــيــة فــي دولــة 
قطر تتمتع ببيئة أعمال آمنة، 
ومستقرة وجاذبة لالستثمار، 
الصدد  هذا  في  الضوء  مسلًطا 
عــــلــــى الــــــــــدور الــــمــــهــــم الـــــذي 
يــقــوم بــه مــركــز قــطــر للمال 
والمنظمات األخرى في تلبية 
التركية  الشركات  احتياجات 
ـــقـــديـــم اإلرشـــــــــاد والــــدعــــم  وت

الالزم لها.

صداقة وتعاون 

 بــدوره، ثمن السيد شكيب 
أوداغـــــيـــــتـــــش، رئــــيــــس غــرفــة 
تـــجـــارة إســطــنــبــول، عــالقــات 
تجمع  الــتــي  المتينة  الــصــداقــة 
دولــــــــــة قــــطــــر وجــــمــــهــــوريــــة 
سيتم  أنــه  على  مشدًدا  تركيا، 
الصداقة  هــذه  وتقوية  تعزيز 
والــــتــــعــــاون بــشــكــل أكـــبـــر مــن 
الفرص  من  االستفادة  خــالل 
الــــتــــجــــاريــــة واالســــتــــثــــمــــاريــــة 
بأقصى  البلدين،  في  المتاحة 
هــو  هـــــذا  أن  خـــاصـــة  ســـرعـــة 
ــتــعــزيــز  ـــاســـب ل ـــمـــن الـــــوقـــــت ال
والتعاون  الثنائية،  المبادرات 
وزيادة حجم التبادل التجاري 
بــيــن الــبــلــديــن إلـــى ٥ مــلــيــارات 

دوالر أمريكي.
 كما استعرض السيد أوزغور 
أيتان، المدير اإلقليمي لشركة 
«هافيلسان»، إحدى الشركات 
التي  قطر  في  العاملة  التركية 

تختص باألنظمة والبرمجيات، 
خــــالل الـــنـــدوة رحــلــة تأسيس 
الــشــركــة وعــمــلــيــاتــهــا، مــشــيــًدا 
بـــمـــدى جــــــودة بــيــئــة األعـــمـــال 
القطرية ومالءمتها واستيعابها 
لــلــشــركــات الـــجـــديـــدة الــراغــبــة 
الدولة  إلى  أعمالها  توسيع  في 
وإقامة عالقات تجارية طويلة 

األمد.
وكان مركز قطر للمال قد 
مــذكــرة   ٢٠١٩ عـــام  فــي  وقـــع 
تــفــاهــم مـــع الــمــكــتــب الــمــالــي 
التركية  الجمهورية  لــرئــاســة 
لـــتـــقـــديـــم خــــدمــــات جـــــــوازات 
الــســفــر بــهــدف الــتــســهــيــل على 
الشركات والمؤسسات مزاولة 
أعـــمـــالـــهـــا فــــي كــــال الــبــلــديــن، 
ـــــى مــجــمــوعــة  وبــــاإلضــــافــــة إل
يقدمها  التي  والحوافز  المزايا 
ــــمــــال إلــــى  ــــل مـــــركـــــز قــــطــــر ل
الـــشـــركـــات الـــدولـــيـــة الــراغــبــة 
بــاالســتــثــمــار فــي دولـــة قطر، 

بمثابة  الــمــبــادرة  هـــذه  تعتبر 
ـــويـــة الســـتـــقـــطـــاب  بـــــوابـــــة حـــي
التركية  الشركات  من  المزيد 

إلى السوق القطري.
 ويقّدم مركز قطر للمال، 
الـــــذي تـــأســـس لــيــنــشــط داخـــل 
الـــدولـــة، مــنــصــة بـــــارزة تتيح 
للشركات المسجلة فيها التمتع 
مثل  عــديــدة،  تنافسية  بمزايا 
قانونية  بيئة  إطــار  فــي  العمل 
اإلنجليزي  القانون  إلى  تستند 
الــــعــــام، والـــحـــق فـــي الــتــعــامــل 
الــتــجــاري بـــأي عــمــلــة، والــحــق 
بنسبة  األجــنــبــي  الــتــمــلــك  فـــي 
وإمــكــانــيــة   ،٪١٠٠ إلـــى  تــصــل 
ــــــــــــاح بـــأكـــمـــلـــهـــا  تــــحــــويــــل األرب
ــــى الــــخــــارج وضـــريـــبـــة على  إل
الشركات ال تتجاوز ١٠٪ على 
في  والعمل  المحلية،  األربـــاح 
التفاقية  تخضع  شبكة  إطـــار 
ضــريــبــّيــة مـــزدوجـــة مــوســعــة 

تضم ٨١ دولة.

 نتطلع لـ جذب الشركات التركية إلى «قطر للمال» 

أوزغور أيتان العنود بنت حمد آل ثاني شكيب أوداغيتش د.مهمت مصطفى كوكصو يوسف الجيدة

ــــــع قــطــر   ـــــة م ـــــوي ــــــات ق ــــــالق الــــســــفــــيــــر الـــــتـــــركـــــي: تــــربــــطــــنــــا ع

لـــالســـتـــثـــمـــار ــــــة  وجــــــاذب آمــــنــــة  ـــــال  ـــــم أع ـــة  ـــئ ـــي ـــب ب ـــع  ـــمـــت ـــت ت قــــطــــر   
ـــديـــن   ـــل ـــب ال بــــيــــن  الـــــتـــــجـــــاري  الـــــتـــــبـــــادل  دوالر  مــــلــــيــــار   ٢٫٢٤  

ـــة ـــاري ـــم ـــث ـــت ـــب: االســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـــــفـــــرص الــــتــــجــــاريــــة واالس ـــي ـــك ش

أطلقته «ماستركارد»

عواصم - وكاالت: 

ـــركـــارد عــن  أعـــلـــنـــت مـــاســـت
إكسبريس»،  «فينتك  إطـــالق 
لتسهيل  ُمصمم  برنامج  وهــو 
إطــــــــــالق وتــــنــــمــــيــــة شــــركــــات 
الناشئة  الــمــالــيــة  التكنولوجيا 
في الشرق األوسط وإفريقيا، 
الشركات  البرنامج  يُمكن  كما 
الـــنـــاشـــئـــة مــــن الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
االقتصاد  يقود  الــذي  االبتكار 
قوة  مــن  باالستفادة  الرقمي 
شراكات وخبرات ماستركارد 

وتقنياتها وشبكتها العالمية. 
تم تصميم برنامج «فينتك 
ماستركارد  مــن  إكــســبــريــس» 
لخدمة مختلف أنواع شركات 
فيها  بما  المالية  التكنولوجيا 
المالية  التكنولوجيا  شــركــات 
الراسخة التي تحتاج لترخيص 
مباشر من ماستركارد، وتلك 
التي تطمح لالبتكار من خالل 
منصة  شـــركـــاء  مـــع  الـــتـــعـــاون 

 .Engage ماستركارد
ويدعم البرنامج المبتكرين 
فــــــي مـــــجـــــال الــــمــــدفــــوعــــات 
منتجات  إطــالق  فــي  الرقمية 
من  جديدة  مالية  تكنولوجيا 
ـــعـــاون مــع  ـــت خـــــالل تــبــســيــط ال

وهو  وشركائها.  ماستركارد 
مـــصـــمـــم لـــتـــمـــكـــيـــن شـــركـــات 
التكنولوجيا المالية من تقديم 
حــــلــــول دفـــــع جــــديــــدة ضــمــن 
ومساعدة  منتجاتها  مجموعة 
الناشئة  التكنولوجية  الشركات 
فـــي اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
لــخــدمــة قـــطـــاعـــات جـــديـــدة، 
بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إلــــــــــى تـــمـــكـــيـــن 

لديها  التي  القائمة  الــشــركــات 
طموح لالبتكار من خالل عقد 
الشراكات. وتستطيع الشركات 
ـــجـــاريـــة مــن  ـــت ــــعــــالمــــات ال وال
برنامج  فــي  مشاركتها  خــالل 
إكـــســـبـــريـــس تــبــســيــط عــمــلــيــة 
وتقليص  الــدفــع  حلول  إطــالق 
العملية  تستغرقها  التي  المدة 
أيام.  عدة  إلى  أشهر  عدة  من 

إكسبريس  شركاء  يستفيد  كما 
مــــن جــمــيــع مــــزايــــا الــشــريــك 
ماستركارد  لمنصة  الــمــؤهــل 

.Engage
وفـــي هـــذه الــمــنــاســبــة، قــال 
أول  نــــائــــب  شــــــــاه،  جــــــورانــــــج 
الـــمـــدفـــوعـــات  إدارة  رئــــيــــس 
والمختبرات الرقمية بمنطقة 
الــــشــــرق األوســـــــط وإفــريــقــيــا 

ــــركــــارد: «تــعــمــل  فـــــي مــــاســــت
إقامة  على  الناشئة  الشركات 
شــــراكــــات وعــــالقــــات تـــعـــاون 
مع  وفّعالة  ومتنوعة  جــديــدة 
التقليدية  المالية  المؤسسات 
مـــــن أجــــــل تـــعـــزيـــز قـــدرتـــهـــا 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة وتــــقــــديــــم بـــاقـــة 
مـــن الـــخـــدمـــات والــمــنــتــجــات 
وأضاف:  السوق.  إلى  الجديدة 

تلعب ماستركارد دوًرا أساسًيا 
فـــي تــحــقــيــق هــــذه الــشــراكــات 
التكنولوجيا  مــزّود  باعتبارها 
الــمــفــضــل لــديــهــا. إن االبــتــكــار 
والـــتـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــي يــقــود 
ـــخـــدمـــات الــمــالــيــة  صـــنـــاعـــة ال
الرقمية في الوقت الذي تتمتع 
فـــيـــه شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــمــالــيــة بــمــكــانــة مــهــمــة حــول 

ــــافــــس عــــدد  ــــن ــــت الـــــعـــــالـــــم، وي
مــتــزايــد مــنــهــا مـــع الــشــركــات 
الــتــقــلــيــديــة الـــكـــبـــيـــرة. وقــــال: 
تمكين  فــي  قــدًمــا  نمضي  إنــنــا 
تحقيق  مـــن  الـــشـــركـــات  هــــذه 
طــمــوحــاتــهــا مـــن حــيــث نــطــاق 

وسرعة التنفيذ».
هــــــذا وتـــحـــتـــضـــن مــنــطــقــة 
الــــــشــــــرق األوســـــــــــط وشــــمــــال 

إفريقيا مجموعة من شركات 
الناشئة  الــمــالــيــة  التكنولوجيا 
مبتكرة  بمبادرات  المدعومة 
لــتــمــكــيــن هــــذا الـــشـــركـــات في 
وتضم  المنطقة.  أنحاء  جميع 
 ١٢٠٠ مــــن  أكـــثـــر  الــمــنــطــقــة 
شـــركـــة تــكــنــولــوجــيــا مــالــيــة، 
من  المجاالت  مختلف  تغطي 
وإدارة  التأمين  إلــى  االئــتــمــان 
من  توفرها  والــتــي  الــثــروات، 
قائمة  مركزية  منصة  خــالل 

على الحوسبة السحابة. 
ومـــــن جـــانـــبـــه قـــــال ســامــر 
ســلــيــمــان، مــديــر عـــام شــركــة 
«دفعت  إنترناشيونال:  نتورك 
المالية  التكنولوجيا  شــركــات 
العقد  خـــالل  االبــتــكــار  حــــدود 
الـــمـــاضـــي لــتــحــدث تــغــيــيــرات 
اليومّية.  حياتنا  في  محورية 
شركة  جــوهــر  االبــتــكــار  يمثل 
ونعتقد  إنترناشيونال  نــتــورك 
بــــأن تــعــزيــز ثــقــافــة االبــتــكــار 
الــمــحــلــيــة هـــو مــفــتــاح الــنــجــاح. 
نــحــن ســـعـــداء بـــهـــذا الــتــعــاون 
ماستركارد  مع  اإلستراتيجي 
في إطار التزامنا طويل األجل 
بــدعــم شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
التحتّية  البنية  وتعزيز  المالية 
للمدفوعات في دولة اإلمارات 

العربّية الُمتحدة».

برنامج لتمكين شركات التكنولوجيا المالية
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باقي القطاعاتالعقاراتالصناعةالبنوكالقطـــاع

٢٦٫٥٪٤٢٫٥٪١٠٫٢٪٢٠٫٨٪النسبة

نســـــــــــب  الشـــــــــراء
أجانبعرب     خليجيونقطريون     
٪٩٫٨٤٪١٢٫٢٩٪٢٫٢٥٪٧٥٫٦٠

نســـــــــــب  البيــــــــــع
أجانبعرب     خليجيونقطريون     
٪١٠٫١٧٪١٤٫٢١٪١٫٩٠٪ ٧٣٫٦٩

%السعرالشركة
٤٫١١٥٫٦٨السينما

Ooredoo٦٫٦٥٢٫٤٠
١٫٩٠١٫٦٠المتحدة للتنمية

٢٫٠٢٠٫٩٠قطر للتأمين
١٥٫٤٠٠٫٠٦زاد القابضة

٪السعرالشركة
١٫٢٨٣٫٧٣قطر االول

٣٫٩٣١٫٦٨البنك التجاري
١٫٨٥١٫٦٦الخليج التكافلي
٢٫٢١١٫٥٦العامة للتأمين

٨٫٢٢١٫١٩الدولي االسالمي

الكميةالسعرالشركة

١٫٩٠١٢٦٧٢٣٣٠٢المتحدة للتنمية

١٫١٠٤٠١٩٥٧٣٥مزايا

١٫٠٠٢٣٢٠٤٠٨٧قامكو

٠٫٦٢٢٢٤٣٤٠٩٠استثمار القابضة

٢٫٠٠١٨٤٧٣٢٧٨بلدنا

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

٠٫٥٥١١٩٨٠٣٥٩٫٠٠٠٫٥٥٦٥٤٣٫٦٢٢٫٠٥١٫١١-٥٤-٩٫٧٨٧٠٢٧٩٫٨٤١٠٣

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

من خالل تنفيذ ١١٩٨٠ صفقة

الدوحة - [:

ـــمـــت بـــــورصـــــة قــطــر  ـــت اخـــت
انخفاض  على  أمس  تعامالت 
بـــضـــغـــط مـــــن عـــمـــلـــيـــات بــيــع 
ـــفـــذهـــا  ـــــل مـــــــراكـــــــز ن ـــــدي ـــــب وت
الـــمـــســـتـــثـــمـــرون عـــلـــى أســـهـــم 
مؤشر  لينهي  بالسوق،  قيادية 
الــــســــوق الـــتـــعـــامـــالت بــتــراجــع 
 ٥٤ يــعــادل  بــمــا   ٪٠٫٥٥ نسبته 
نــقــطــة، وأغـــلـــق عــنــد مــســتــوى 
من  وذلـــك  نــقــطــة،   ٩٧٨٧٫٢٧
شركة   ٤٧ أسهم  تداول  خالل 
شركات   ٦ أسهم  منها  ارتــفــع 

 ٣٧ ـــراجـــعـــت أســــهــــم  بــيــنــمــا ت
شــــركــــة أخــــــــرى واســــتــــقــــرت 
مستوى  عند  شركات   ٤ أسهم 

السابق. إغالقها 
تراجع  أخــرى،  ناحية  مــن   
مــــؤشــــر الــــــريــــــان اإلســــالمــــي 
عــنــد  وأغــــلــــق   ٪٠٫٧٥ بــنــســبــة 
كــمــا  نـــقـــطـــة،   ٤١١٦ مـــســـتـــوى 
لجميع  قطر  مــؤشــر  انخفض 
ليصل   ٪٠٫٧٥ بنسبة  األســهــم 
وشــهــدت  نــقــطــة.   ٣٠١٦ إلــــى 
جــلــســة أمــــس ارتــــفــــاع وتــيــرة 
بالجلسة  ُمــقــارنــة  الـــتـــداوالت 
الـــســـابـــقـــة، حـــيـــث بــلــغــت قــيــم 

التداول أمس نحو ٧٢٠ مليون 
ريال  مليون   ٥٤٣ مقابل  ريال 
فــــي الــجــلــســة الـــســـابـــقـــة، كــمــا 
ارتــفــعــت أحــجــام الــتــداول إلى 
 ٣٢٠ مقابل  سهم  مليون   ٣٥٩
أمس  جلسة  في  سهم  مليون 
األول، وذلك من خالل تنفيذ 

١١٩٨٠صفقة.
أداء  صـــــعـــــيـــــد  وعــــــــلــــــــى   
الــــقــــطــــاعــــات، فـــصـــعـــد قــطــاع 
 ،٪١٫٥ بـــنـــحـــو  ـــــــصـــــــاالت  االت
وارتـــــــفـــــــع قـــــطـــــاع الـــتـــأمـــيـــن 
تــراجــع  بينما   ،٪٠٫٢٤ بنسبة 
 ،٪١٫٢ بنحو  الــعــقــارات  قــطــاع 

ـــنـــوك  ـــب ــــخــــفــــض قـــــطـــــاع ال وان
تــراجــع  كــمــا   ،٪٠٫٧٧ بــنــســبــة 
 ،٪١٫٠١ نـــحـــو  الـــنـــقـــل  قـــطـــاع 
وانـــخـــفـــض قـــطـــاع الــخــدمــات 
قطاع  وهــبــط   ،٪٠٫٤٧ بنسبة 

 .٪١٫١ بنسبة  الصناعة 
إن  اقــــتــــصــــاديــــون:  وقــــــــال 
ــــســــوق  انـــــخـــــفـــــاض مـــــؤشـــــر ال
أمـــس جـــاء وســـط مــوجــة من 
وجني  الــمــضــاربــة،  العمليات 
األربـــــاح عــلــى بــعــض األســهــم، 
أداء  يـــســـتـــمـــر  أن  وتــــوقــــعــــوا 
مؤشرات البورصة في التباين 

المقبلة. الجلسات  خالل 

٧٢٠ ملـيون ريـال قيمـة تـداوالت البـورصــة 

 أفضل مصرفي وبنك إسالمي في الشرق األوسط 

الدوحة - [:

أعـــــــلـــــــن مـــــــصـــــــرف قـــطـــر 

اإلســــــــالمــــــــي (الــــــمــــــصــــــرف)، 

أكـــبـــر مـــصـــرف فــــي الــقــطــاع 

تتويج  عن  قطر،  في  الخاص 

لمجموعة  التنفيذي  الــرئــيــس 

المصرف، السيد باسل جمال، 

بـــجـــائـــزة «أفــــضــــل مــصــرفــي 

إسالمي في الشرق األوسط»، 

وفــــــــوز الــــمــــصــــرف بـــجـــائـــزة 

في  إسالمي  مصرف  «أفضل 

مجلة  جـــوائـــز  ضــمــن  قـــطـــر» 

«ذا أسيت» للتمويل اإلسالمي 

لسنة ٢٠٢٠.

المتميزة  لرؤيته  وتتويًجا 

الصيرفة  عالم  في  وإنجازاته 

اإلســالمــيــة، تــم اخــتــيــار السيد 

باسل جمال، الرئيس التنفيذي 

أفضل  الــمــصــرف،  لمجموعة 

الشرق  فــي  إســالمــي  مصرفي 

جمال  السيد  ويــقــود  األوســـط. 

مــســار الــتــحــول االســتــراتــيــجــي 

 ،٢٠١٣ ســنــة  مــنــذ  لــلــمــصــرف 

المصرف  تبني  وراء  كــان  كما 

ناجحة  أعــمــال  الستراتيجية 

األعــمــال  تنمية  مــســتــوى  عــلــى 

المصرف،  قطاعات  كافة  في 

والــتــحــول الــرقــمــي، وتــطــويــر 

المصرف  ونجح  العمل.  بيئة 

بقيادة السيد جمال في التفوق 

ثاني  ليصبح  المنافسين،  على 

ــــر مــــصــــرف فـــــي قـــطـــر،  أكــــب

وأكـــبـــر مــصــرف فـــي الــقــطــاع 

الـــــخـــــاص فـــــي الــــــدولــــــة. هـــذا 

مجموعة  جــمــال  الــســيــد  وقـــاد 

الـــمـــصـــرف لـــــزيـــــادة حــصــتــهــا 

الـــســـوقـــيـــة والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، 

فـــضـــًال عــــن تـــطـــويـــر وزيــــــادة 

كافة  وأداء  المجموعة  فعالية 

الــمــؤســســات الــتــابــعــة لــهــا في 

قطر والخارج.

التوالي،  على  الثاني  وللعام 

«أفضل  جائزة  المصرف  نــال 

مــــــــصــــــــرف إســــــــــالمــــــــــي فــــي 

قـــطـــر»، مـــا يــــدل عــلــى نــجــاح 

الــمــصــرف فـــي الــحــفــاظ على 

مــكــانــتــه الــمــرمــوقــة بــاعــتــبــاره 

المصرف اإلسالمي الرائد في 

قــطــر. ويــعــكــس الــتــتــويــج بهذه 

االستراتيجية  تميز  الــجــائــزة 

الـــتـــي يــتــبــنــاهــا الــمــصــرف في 

مــجــال الــصــيــرفــة اإلســالمــيــة، 

وفــــي تــقــديــم أفـــضـــل الــحــلــول 

الـــمـــصـــرفـــيـــة الـــمـــتـــوافـــقـــة مــع 

وأكثرها  اإلســالمــيــة  الشريعة 

ــتــكــاًرا لــعــمــالئــه مــن األفــــراد  اب

والشركات. كما تشمل محاور 

حلول  توفير  المصرف  تميز 

مــصــرفــيــة رقــمــيــة مــبــتــكــرة، 

ُمصّممة  ُمنتجات  عــن  فضالً 

الصغيرة  للشركات  خصيًصا 

والمتوسطة، إلى جانب اعتماد 

نــهــج يــضــع الــعــمــيــل فـــي قلب 

لكافة  ويستجيب  اهتماماته 

تــطــلــعــات الـــعـــمـــالء الــمــتــغــيــرة 

باستمرار.

وتعليًقا على فوز المصرف 

بــالــجــائــزتــيــن الــمــرمــوقــتــيــن، 

قــــــال الـــســـيـــد بــــاســــل جـــمـــال، 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

تـــتـــويـــج  «إن  الــــــمــــــصــــــرف: 

الــمــصــرف بــاثــنــتــيــن مــن أهــم 

لــلــتــمــويــل  أســـيـــت»  ذا  جـــوائـــز 

اعتراف   ٢٠٢٠ لعام  اإلسالمي 

قوي بمكانة المصرف الرائدة 

اإلسالمية  الصيرفة  عالم  في 

فــــي قـــطـــر والـــمـــنـــطـــقـــة. لــقــد 

نــجــحــنــا بــفــضــل قــربــنــا الــدائــم 

مــــــن الـــــعـــــمـــــالء والــــتــــزامــــنــــا 

بـــمـــنـــحـــهـــم أفـــــضـــــل الـــحـــلـــول 

ابــتــكــاًرا  وأكــثــرهــا  المصرفية 

نــصــبــح  أن  فـــــي  وتـــنـــافـــســـيـــة 

مجال  في  فقط  ليس  مرجًعا 

أيًضا  بل  اإلسالمية،  الصيرفة 

المصرفية  الحلول  مجال  في 

العمالء  خدمة  وفــي  الرقمية 

بشكل عام. 

وأضاف: «إن تتويجنا اليوم 

هــو أيــًضــا ثــمــرة لــعــمــل جميع 

اللتزامهم  ونتيجة  موظفينا، 

ـــيـــق االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ـــطـــب ـــت ب

مجلس  أقــّرهــا  التي  المبتكرة 

الــمــتــواصــل  ودعــــمــــه  اإلدارة 

ــنــفــيــذهــا. أتــــوجــــه بــالــشــكــر  ــت ل

المصرف  وسيستمر  للجميع 

في التزامه بالريادة والتطوير 

وسنسعى  لــخــدمــاتــه،  الـــدائـــم 

ــــا لــنــكــون ضــمــن األفــضــل  دوًم

في السوق على مستوى كل ما 

نقدمه ونقوم به».

المصــرف يحصــد جــائزتيـن مـرمـوقــتين

باسل جمال

الريـان ومجمـوعة المسـتثمرين 
يحـددان إفصـاح الربـع الثـالـث

ارتفـــاع بورصــــة الكــويـــت

الدوحة - [:

 حــــّددت شــركــتــان جــديــدتــان موعد 
الثالث  للربع  المالية  نتائج  عن  اإلفصاح 
مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، وأعـــلـــن مــصــرف 
الريان عن عزمه اإلفصاح عن البيانات 
في  المنتهية  للفترة  الــربــعــيــة  الــمــالــيــة 

٢٠٢٠/ ٩/ ٣٠، وفي ١١ أكتوبر المقبل. 

المستثمرين  مجموعة  أعــلــنــت  كــمــا 
الــقــطــريــيــن عــن عــزمــهــا اإلفـــصـــاح عن 
الـــبـــيـــانـــات الـــمـــالـــيـــة الـــربـــعـــيـــة لــلــفــتــرة 
 ١٩ يــــوم   ،٢٠٢٠/ ٩/ ٣٠ فـــي  الــمــنــتــهــيــة 

المقبل. أكتوبر 
وبــذلــك يــرتــفــع عـــدد الــشــركــات التي 
حّددت مواعيد اإلفصاح عن الربع األول 
إلـــى ٤ شــركــات، حــيــث أعــلــنــت الشركة 

المتحدة للتنمية أمس األول عن عزمها 
الربعية  المالية  البيانات  عــن  اإلفــصــاح 
 ،٣٠-٠٩-٢٠٢٠ فـــي  الــمــنــتــهــيــة  لــلــفــتــرة 

وذلك يوم األربعاء ٢٨ أكتوبر المقبل.
عزمه  عــن  الــدوحــة  بنك  أعــلــن  كما   
الربعية  المالية  البيانات  عــن  اإلفــصــاح 
للفترة المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠٢٠، يوم 

الثالثاء ٢٧ أكتوبر المقبل.

الكويت - قنا:

تعامالتها  الكويت  بورصة  أغلقت 
أمــــس عــلــى ارتــــفــــاع مـــؤشـــر الــســوق 
مــســتــوى  لــيــبــلــغ  نــقــطــة  ٦ر٤٦  الـــعـــام 
بلغت  صعود  بنسبة  نقطة  ٣٩ر٥٦٢٤ 

المئة. في  ٨٤ر٠ 
وتــــم تـــــداول كــمــيــة أســـهـــم بــلــغــت 
عــبــر  ـــّمـــت  ت ســـهـــم  مـــلـــيـــون  ٢ر٤٤٩ 
بلغت  بقيمة  نقدية  صفقات   ١٥٣٠٨
٩ر٢٣٥  (نــحــو  ــنــار  دي مــلــيــون  ٤ر٦٧ 

. دوالر)  مليون 

وارتـــفـــع مــؤشــر الـــســـوق الــرئــيــســي 
مـــســـتـــوى  ـــغ  ـــل ـــب ـــي ل نــــقــــطــــة  ١٤ر١٥ 
صــعــود  بــنــســبــة  نـــقـــطـــة  ٠١ر٤٤٠٠ 
خــالل  مـــن  الــمــئــة  فـــي  ٣٥ر٠  بــلــغــت 
مليون  ٤ر٣١٨  بــلــغــت  أســهــم  كــمــيــة 
نقدية  صفقة   ٨٣٧١ عبر  تّمت  سهم 
(نــحــو  ديـــنـــار  مــلــيــون  ٤ر١٨  بــقــيــمــة 

دوالر). مليون  ٤ر٦٤ 
كـــــمـــــا ارتـــــــفـــــــع مــــــؤشــــــر الـــــســـــوق 
مــســتــوى  لــيــبــلــغ  نــقــطــة  ٩ر٦١  األول 
صــعــود  بــنــســبــة  نـــقـــطـــة  ٥٨ر٦٢٤٠ 
كمية  خــالل  مــن  المئة  فــي   ١ بلغت 

سهم  مــلــيــون  ٧ر١٣٠  بــلــغــت  أســهــم 
بــقــيــمــة  صـــفـــقـــة   ٦٩٣٧ عـــبـــر  تـــمـــت 
١٥ر١٧١  (نحو  دينار  مليون  ٩ر٤٨ 

دوالر). مليون 
وفـــي غــضــون ذلـــك ارتــفــع مــؤشــر 
نــقــطــة  ٠٣ر٢٤  نــحــو   (٥٠ (رئـــيـــســـي 
نــقــطــة  ٢١ر٤٤٤٩  مـــســـتـــوى  ــلــغ  ــب ــي ل
المئة  في  ٥٤ر٠  بلغت  صعود  بنسبة 
٥ر٢٧٤  من خالل كمية أسهم بلغت 
٦٥٦٢ صفقة  مليون سهم تّمت عبر 
ديــنــار  مــلــيــون  ٤ر١٦  بــقــيــمــة  نــقــديــة 

. دوالر)  مليون  ٤ر٥٧  (نحو 
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توقف العمل بأكبر ُمنتجعات التزلج في كوينزتاون

ـــــزوار ــــــ ــــــ ــــــ ال ـــــداد  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ أع ــــي  ـــــ ـــــ ـــــ فـــــ ــــا  ـــــ ـــــ ـــــ ــــًع ـــــ ـــــ ــــوقـــــ مــــت ــــا  ـــــ ـــــ ــــاًضـــــ ـــــ ــــفـــــ ـــــ ـــــ ــــخـــــ ان  ٪٣٠

ولنجتون ـ د ب أ:

تعتبر السياحة الدولّية أكبر 
صادرات نيوزيلندا في أي عام 
عادي. وعادة ما تشهد مدينة 
ــــــا ســيــاحــًيــا  كـــويـــنـــزتـــاون رواًج
لجبال  الــرائــع  المشهد  بسبب 
األلـــب الــســاحــرة، والــريــاضــات 
التي تتسم بالمغامرة، وانتشار 

مزارع الكروم.
ولكن في ظل إغالق حدود 
البالد منذ ١٩ مارس الماضي، 
قـــّل عـــدد الــلــهــجــات األجــنــبــيــة 
التي يمكن للمرء سماعها في 
منتجعات كوينزتاون، بحسب 
وكــالــة «بلومبرج»  ذكــرتــه  مــا 
ـــوقـــف الــعــمــل في  لـــألنـــبـــاء. وت
الــتــزلــج  منتجعات  أكــبــر  أحـــد 

بالمنطقة.
وقـــــــــــال عــــــمــــــدة مـــنـــطـــقـــة 
كوينزتاون ليكس، جيم بولت: 
«لقد كان األمر أشبه بتوقيف 
فتم  الــســيــارة،  تشغيل  مــفــتــاح 
مضيًفا:  الــفــور،  على  الــتــوقــف 
لــقــد كـــان الــتــأثــيــر الــنــاتــج عن 
األعـــمـــال الــتــجــاريــة الــمــحــلــيــة 
والتوظيف واالقتصاد المحلي، 
جائحة  ألن  ونـــظـــًرا  مـــروًعـــا. 
في  تتسبب  المستجد  كــورونــا 
غــلــق الـــحـــدود ووقــــف حــركــة 

طــــــيــــــران الــــــطــــــائــــــرات حــــول 
العالم، فإن الوجهات الشهيرة 
بــدايــة مــن كــيــوتــو وصــــوًال إلــى 
تتعامل  صــــارت  أمـــســـتـــردام، 
المتمثل  الجديد  للواقع  وفــًقــا 
فــــي وجــــــود أعـــــــداد أقـــــل مــن 
طرق  عــن  وتبحث  الــزائــريــن، 
إلعـــــــادة ضـــبـــط اقـــتـــصـــاداتـــهـــا 
الــمــحــلــيــة. وتـــراجـــعـــت أســعــار 
عن  كوينزتاون  في  العقارات 
وتقوم  القياسية،  مستوياتها 
التكاليف  بــخــفــض  الــشــركــات 
صيف  لمواجهة  تستعد  بينما 
السائحين  تدفق  بــدون  طويل 
القادمين من أوروبا وأمريكا 
ـــــا، بــحــســب  الـــشـــمـــالـــيـــة وآســـــي

«بلومبرج».
دخل السياحة

ــــالد، كـــان  ــــب وفـــــي أنــــحــــاء ال
الــزائــرون األجــانــب قــد أنفقوا 
نيوزيلندي  دوالر  مليار  ٢ر١٧ 
خــالل  دوالر)  مــلــيــار  (٥ر١١ 
انتهت  الــتــي  شـــهـــًرا   ١٢ فــتــرة 
ما  وهــــو   ،٢٠١٩ مـــــارس  فـــي 
إجمالي  مــن  بالمئة   ٢٠ يمثل 
صـــــــــــادرات الــــــبــــــالد. كـــمـــا أن 
الــســائــحــيــن االجـــانـــب عـــادة ما 
مليار  ٩ر١  نحو  ينفقون  كانوا 
في  ســنــويًــا  نــيــوزيــلــنــدي  دوالر 

كوينزتاون وحدها.

المنطقة  إن  بــولــت  ويــقــول 
من  بــالــمــئــة   ٤٠ بــنــحــو  تــعــمــل 
حجم عملها في األيام العادية، 
حــتــى فــي ظــل اغــتــنــام المزيد 
مــن الــنــيــوزيــلــنــديــيــن الــفــرصــة 
لـــلـــقـــيـــام بــــزيــــارتــــهــــا. وعــــــادة 
مـــا يـــكـــون الــــــزوار الــمــحــلــيــون 
األســعــار  تــجــاه  حساسية  أكــثــر 
عـــن غــيــرهــم مـــن األجـــانـــب، 
مــمــا يـــــؤدي إلــــى عــــدم تمكن 
لألعمال  المحليين  المشغلين 
التأثير  تــفــادي  مــن  السياحية 

السيئ.
تتوقع  أخــــرى،  نــاحــيــة  مــن 
التي  ســكــي»،  زد  «إن  شــركــة 
منتجعات  مــن  اثــنــيــن  تمتلك 
التزلج الرئيسية في المنطقة، 
الــزائــريــن  أعـــداد  ينخفض  أن 
هـــذا  فــــي  بـــالـــمـــئـــة   ٣٠ بـــنـــحـــو 
الرئيس  يقول  حيث  الموسم، 
ـــفـــيـــذي لــــلــــشــــركــــة، بــــول  ـــن ـــت ال
أنـــدرســـون، إن اإليــــــرادات قد 
تــنــخــفــض بــنــســبــة تـــصـــل إلـــى 
المتزلجين  ألن  بــالــمــئــة،   ٥٠

الــمــحــلــيــيــن يــنــفــقــون أقـــل من 
األســتــرالــيــيــن - الـــذيـــن عـــادة 
مــا يــشــكــلــون نــحــو ثــلــث أعـــداد 
بتلقي  يتعلق  فيما   - الزائرين 
واســـتـــئـــجـــار  ـــزلـــج  ـــت ال دروس 
الـــــمـــــعـــــدات الــــخــــاصــــة بــتــلــك 
الــــريــــاضــــة. وتـــحـــســـبًـــا لـــذلـــك، 
بدأت الشركة الموسم بخفض 
النصف،  إلــى  العاملين  أعـــداد 
وخــفــض الــتــكــالــيــف الــداخــلــيــة 
إلى  بــاإلضــافــة  الــتــســويــق،  مثل 
للوصول  المتاحة  األيــام  تقليل 

إلى المنحدرات خالل األسبوع.
لمواجهة  أندرسون  ويستعد 
أيام عسيرة في عام ٢٠٢١، مع 
لحدوث  ضئيلة  فرصة  وجود 
التمكن  تم  إذا  التحسن  بعض 
آمنة  سفر  منطقة  توفير  من 
نقلته  ما  بحسب  أستراليا،  مع 

«بلومبرج».
المسؤولين  أن  إلــى  ويــشــار 
يعملون حالًيا على إنجاز فكرة 
«فقاعة السفر عبر تاسمان»، 
الــــتــــي تـــســـمـــح لـــألســـتـــرالـــيـــيـــن 

والنيوزيلنديين بالسفر بحرية 
ــــــك عــلــى  بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، وذل
المرض  تفشي  أن  من  الرغم 
في  المحلية  المجتمعات  بين 
تــأخــر  إلــــى  أّدى  قـــد  الــبــلــديــن 

تطبيق اإلجراء.
ويــعــتــمــد أصــــحــــاب الــعــمــل 
ـــــال  الـــــمـــــحـــــلـــــيـــــون مــــــــن أمـــــث
أنــــــدرســــــون، عـــلـــى الــعــامــلــيــن 
األجـــانـــب بــشــكــل كــبــيــر خــالل 
األوقــــــــات الــــعــــاديــــة، ال ســيــمــا 
األجـــــور  ذات  الــــوظــــائــــف  فــــي 
الـــمـــنـــخـــفـــضـــة، وقـــــــد تــســبــب 
تقطع  فـــي  الـــوظـــائـــف  خــفــض 

السبل بعدد كبير منهم.
ـــقـــول أنــــــدرو ويــلــســون،   وي
ـــــر شــــــــــؤون الــــــــــــــوزارات  مـــــدي
كــويــنــزتــاون،  فــي  المجتمعية 
إنــه عندما بلغ اإلغــالق ذروتــه 
ـــو  فـــــي شــــهــــري أبـــــريـــــل ومـــاي
الـــمـــاضـــيـــيـــن، كــــــان مــجــتــمــع 
ثالثة  نحو  يشكل  المهاجرين 
المصطفين  األشــخــاص  أربـــاع 
أمـــــــام بـــنـــك الــــطــــعــــام الـــتـــابـــع 
لــمــنــظــمــة «جــيــش الــخــالص» 
أخــرى،  ناحية  مــن  الخيرية. 
صـــــــــارت أســــــعــــــار الـــمـــعـــيـــشـــة 
ـــمـــعـــروفـــة بـــارتـــفـــاعـــهـــا فــي  ال
مع  اعــتــداًال،  أكثر  كوينزتاون، 
تــوفــر الــمــزيــد مـــن الــعــقــارات 

الــســوق،  فــي  لــإليــجــار  المتاحة 
في الوقت الذي شهد انخفاض 
حــجــم الــســكــان فـــي الــمــديــنــة، 
كما صارت العقارات التي كان 
يــتــم تــأجــيــرهــا لــلــراغــبــيــن في 
قــضــاء الــعــطــالت مــتــاحــة اآلن 

للمستأجرين الدائمين.
وأشـــــارت «بــلــومــبــرج» إلــى 
ــــخــــفــــاض مــــتــــوســــط قــيــمــة  ان
الرابع  للشهر  العقارات  أسعار 
حيث  الــمــاضــي،  أغسطس  فــي 
بالمئة  ٤ر٧  بنسبة  انخفضت 
عــن الــــذروة الــتــي وصــلــت لها 
ــــو، بـــحـــســـب بـــيـــانـــات  فــــي مــــاي
شــركــة «كــــور لــوجــيــك». ومــع 
ذلـــــك، فــــإن ســعــر الـــســـوق ما 
زال مكلًفا بالنسبة للكثير من 
المشترين، حيث يبلغ متوسط 
سعر الطلب ١ر١ مليون دوالر 

نيوزيلندي.
إغالق الحدود

وزارة  تتوقع  جانبها،  ومــن 
تظل  أن  النيوزيلندية  الخزانة 
حدود البالد مغلقة طوال عام 
من  الرغم  على  وذلك   ،٢٠٢١
ترغب  إنها  تقول  الحكومة  أن 
في فتحها عاجًال في حال كان 
ذلك آمنًا. ولكن التوقعات غير 
مـــؤكـــدة فـــي ظـــل عـــدم وجـــود 

جدول زمني حاسم.

تراجــع الســياحـة الدولــية إلــى نيـوزيلــندا  

قطـاع السـفر يرتفـع بأسـهم أوروبـا

البرازيل: ٦٩٪ انخفاًضا في إيرادات السياحة

عواصم - رويترز: 

ارتــفــعــت األســـهـــم األوروبـــيـــة 
ألسهم  انتعاشة  طغت  إذ  أمــس، 
شــــــركــــــات الــــســــفــــر الـــمـــنـــكـــوبـــة 
ومكاسب حققتها أسهم أديداس 
أخرى  رياضية  أدوات  وشركات 
على  الضوء  سلطت  بيانات  على 
وعورة طريق التعافي االقتصادي 
بمنطقة اليورو. أعادت دول مثل 
من  للحّد  قيود  فرض  بريطانيا 
زيــادة  مــع  «كوفيد-١٩»  انــتــشــار 
بالفيروس  اإلصابة  حاالت  عدد 
مــــجــــدًدا فـــي أوروبــــــــا، وهــــو ما 
أطــلــق االثــنــيــن الــمــاضــي شـــرارة 
أسوأ موجة بيع يشهدها المؤشر 
 ٦٠٠ ستوكس  األوروبــي  القياسي 

منذ ثالثة أشهر.
وفـــــــي اســـــتـــــمـــــرار لـــتـــعـــويـــض 

أغلق  الثانية،  للجلسة  الخسائر 
بالمئة،   ٠٫٦ زيــادة  على  المؤشر 
في حين صعد المؤشر فايننشال 
بالمئة   ١٫٢ لندن  في   ١٠٠ تايمز 
األلماني  داكـــس  المؤشر  وارتــفــع 
 ٤٠ كـــــاك  وتــــقــــدم  بــالــمــئــة   ٠٫٤

الفرنسي ٠٫٦ بالمئة.
وخلص مسح أجرته آي.إتش.
أنشطة  نمو  أن  إلــى  مــاركــت  إس 
األعمال في منطقة اليورو توقف 
فـــي ســبــتــمــبــر مـــع تـــراجـــع قــطــاع 
الــخــدمــات فــي ظــل فــرض قيود 
حــاالت  عـــودة  لمواجهة  جــديــدة 
للزيادة،  بـ»كوفيد-١٩»  اإلصابة 
وهو ما ألقى بظالله على أسرع 
التحويلية  الصناعات  لقطاع  نمو 

في عامين.
المستثمرين  أنــظــار  أن  غــيــر 
ـــــــد مـــن  ـــــــــــى مـــــــزي اتــــــجــــــهــــــت إل

المركزية  البنوك  مــن  التحفيز 
والــحــكــومــات مــن أجــل التصدي 
لألزمة  االقــتــصــاديــة  للتداعيات 
الــــصــــحــــّيــــة. وانــــتــــعــــشــــت أســـهـــم 
شــــركــــات الـــســـفـــر بـــعـــد ســلــســلــة 
جلسات،  ألربــع  استمرت  خسائر 
إذ تقدم سهم لوفتهانزا األلمانية 
اعتزام  عن  أنباء  بعد  بالمئة   ١٫٦
شركة الطيران جعل االختبارات 
متاحة  لـ»كوفيد-١٩»  السريعة 
وقفز  أكــتــوبــر.  فــي  للمسافرين 
ســهــم أديــــداس ٤٫٤ بــالــمــئــة، في 
حــيــن صــعــد سهما بــومــا وجــيــه.
أربـــعـــة  حــــوالــــي  ســـبـــورتـــس  دي 
إعــالن  بــعــد  منهما  لــكــل  بــالــمــئــة 
شركة نايكي األمريكية للمالبس 
الــــريــــاضــــّيــــة عـــــن أربـــــــــاح قـــويـــة 
 ٢٠٢٠ مبيعات  بتجاوز  وتنبؤها 

التوقعات السابقة.

برازيليا ـ د ب أ:

يوفره  الــذي  الــدخــل  انخفض 
بنسبة  للبرازيل  األجانب  الــزّوار 
دوالر  مليون  ٣ر١٤٦  إلــى   ٪٦٩
بالشهر  مــقــارنــة  أغــســطــس  فـــي 
نـــفـــســـه مـــــن الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي، 
المركزي  البنك  لبيانات  وفــًقــا 

ــــي. وذكـــــــــرت وكـــالـــة  ــــل ــــرازي ــــب ال
هو  هــذا  أن  لألنباء  «بــلــومــبــرج» 
من  الــتــوالــي  على  الثامن  الشهر 
االنـــخـــفـــاض. وشــكــلــت عـــائـــدات 
صــــادرات  مـــن  ٩ر٦٪  الــســيــاحــة 
قبل   ٪١٥ بـــ  مقارنة  الــخــدمــات، 
مــن  ٧ر٠٪  شــكــلــت  كـــمـــا  عــــــام، 
ـــبـــالد من  إجـــمـــالـــي صـــــــادرات ال

والخدمات. السلع 
ــــوقــــت نـــفـــســـه، أنــفــق  وفـــــي ال
مليون  ٥ر٢٦٩  الــبــرازيــل  ســكــان 
بانخفاض  الـــخـــارج،  فــي  دوالر 

٧٩٪ عن العام الماضي.
وتــــراجــــع الــــريــــال الــبــرازيــلــي 
في  الــدوالر  مقابل  ٢ر٥٪  بنسبة 

أغسطس.

٦٣٪ تراجًعا في ُمعدالت اإلشغال

جنيف ـ أ ف ب:

«كوفيد-١٩»  جــائــحــة  حــرمــت 
فنادق جنيف الفارهة من زبائنها 
الــــذيــــن يـــشـــّكـــل الـــمـــتـــمـــّولـــون مــن 
األوســـــاط الــمــالــيــة والــدبــلــومــاســيــة 
ـــهـــم، وســـط  ــــا مـــن جـــــــــزًءا أســــاســــًي
مــخــاوف مــن اضــطــرار مؤسسات 
عــريــقــة إلــــى اإلغــــــالق بــعــد صيف 

«كارثي» على القطاع.
أصحاب  جمعية  رئيس  ويقول   
فندق  ومــديــر  جنيف  فــي  الفنادق 
قطاع  أوتــيــل»:  غراند  «فيرمونت 
حالًيا  الفائقة  العناية  فــي  الفنادق 

وثمة خطر على حياته.
فــي ٢٠١٨  ازدهـــار  سنتي  وبعد   
ليلة  مليون   ٣٫٢ حوالى  مع  و٢٠١٩ 
يواجه  سنويًا،  جنيف  فــي  فندقية 
وبـــاء  تــبــعــات   ٢٠٢٠ فـــي  الـــقـــطـــاع 
يشبه  ما  شّكل  الــذي  «كوفيد-١٩» 

«التسونامي االقتصادي».
لم يتجاوز عدد الليالي الفندقية 
 ٦٩٣ الــجــاري  العام  في  جنيف  في 
توقعات  مع  يوليو،  نهاية  حتى  ألًفا 
مليون  الــعــدد ١٫٣  هــذا  يتعدى  بــأال 
لــيــلــة نــهــايــة الـــعـــام، أي مـــا يــــوازي 
المستوى الذي ُسّجل في ١٩٥٤، في 
فترة كانت المدينة تعد نصف عدد 

الفنادق الموجودة حالًيا.
 وتصيب الظاهرة بطبيعة الحال 
كل المدن األوروبية الكبرى، لكن 
الـــوضـــع دقـــيـــق بــشــكــل خــــاص في 
الزبائن  طبيعة  إلـــى  نــظــًرا  جنيف 
الـــــذيـــــن يـــنـــتـــمـــون خــــصــــوًصــــا إلـــى 

األوساط الدولية والدبلوماسّية.
 ويوضح أدريــان جونييه المدير 
الــــعــــام لــهــيــئــة جـــنـــيـــف لــلــســيــاحــة 
والمؤتمرات أن السياحة الترفيهّية 
ال تشّكل في الواقع سوى ربع نشاط 

الفنادق في جنيف.
ــبــقــيــة فــهــي   أمـــــا الـــنـــســـبـــة الــمــت
المؤتمرات  في  المشاركين  للنزالء 

والمنتديات واجتماعات الشركات، 
إضافة إلى الزبائن المتعاملين مع 
منظمات األمم المتحدة التي تدير 

مقاَر لها في المدينة السويسرية.
تراجع اإلشغال 

 لكن في األشهر األخيرة، لم يعد 
هناك مؤتمرات وال سياحة أعمال 
كما أن األمم المتحدة تعمل بوتيرة 
بطيئة، ما يجعل جنيف أكثر مدن 
سويسرا تــضــرًرا مــع تــراجــع بـــ٦٣٪ 
في نسبة اإلشغال الفندقي مقارنة 
يناير  بين  ما  الفترة  في  مع ٢٠١٩ 
ويــولــيــو. كــمــا سيصل الــتــراجــع إلــى 
رئيس  وفق   ،٢٠٢٠ نهاية  في   ٪٧٥

فندق «فيرمونت».
األولـــى  الــمــرتــبــة  جنيف  تــحــتــّل   
ــا عــلــى قــائــمــة الـــمـــدن ذات  عــالــمــًي
تضم  حيث  األعلى  الفنادق  كثافة 

١٢٦ فندًقا و١٠ آالف غرفة.
 وفـــــي حـــــال عـــــدم حـــصـــول أي 
اإلفـــالت  يستطيع  تــغــيــيــرات، «لـــن 
من عمليات إغالق وحاالت إفالس 
ما  غـــرار  على  واســـع»،  نطاق  على 
حــصــل مـــع فــنــدق «ريــتــشــيــمــونــد» 
الذي أغلق أبوابه بعد ١٤٥ سنة من 

العمل.
على  سلبًا  الــوضــع  ينعكس  كما   
الــمــدن الــمــجــاورة الــتــي تــفــيــد في 
كمركز  جنيف  مــوقــع  مــن  الــعــادة 
التي  لوزان  حالة  وهذه  استقطاب. 
حيث  كيلومتًرا،   ٦٠ من  أقــل  تبعد 
يعتزم القائمون على فندق إغالقه 
«فـــي شهر أكــتــوبــر»، وفـــق رئيس 
ستيفانو  لــوزان  في  الفنادق  قطاع 

برونيتي-إيمفيلد.
وتـــعـــانـــي الـــمـــديـــنـــة الـــتـــي تــضــم 

رياضًيا  اتــحــاًدا   ٥٠ من  أكثر  مقار 
األولمبية  اللجنة  إلى  إضافة  دولًيا 
الــدولــيــة، مــن كــون «جميع هــؤالء 
يقصدون  ال  الــمــنــزل،  فــي  ــنــاس  ال
منع  لقرارات  ويخضعون  المكاتب 

السفر.
 ويـــطـــالـــب أصــــحــــاب الـــفـــنـــادق 
الحكومة  ومــحــيــطــهــا  جــنــيــف  فـــي 
بمساعدات  الفيدرالية   السويسرية 
لــقــطــاعــات الـــفـــنـــادق لــلــســمــاح لها 

بالصمود بانتظار تحّسن األوضاع.
تــجــد  أن  هــــــؤالء  يـــرغـــب  كـــمـــا   
ــــا أفــضــل  الــســلــطــات الـــعـــامـــة تــــوازنً
المطلقة  الــصــحــيــة  األولـــويـــة  بــيــن 
كل  ألن  االقتصادّية،  واالعــتــبــارات 
أثر  لــه  التجّول  على  حظر  أو  قيد 
«فوري ومدّمر» على نسبة ارتياد 

الفنادق.

فــنـادق جــنيف فــي العــنايـة الُمــركــزة  
٢٠٢٠ ــــالل  خ ــة  ــي ــدق ــن ف ــة  ــل ــي ل مــلــيــون   ١٫٣ بــتــســجــيــل  تـــوقـــعـــات 
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٧٧   

تراجع مخزون الخام والوقود األمريكي

نيويورك ـ رويترز:

ــنــفــط أكـــثـــر مـــن ١  ـــفـــع ال ارت

ببيانات  مدعوًما  أمس،  بالمئة 

مـــــن الــــحــــكــــومــــة األمـــريـــكـــيـــة 

تظهر تراجع مخزونات الخام 

والـــــوقـــــود األســــبــــوع الــمــاضــي، 

جائحة  حــيــال  الــمــخــاوف  لكن 

فـــيـــروس كــــورونــــا حــــدت من 

الـــمـــكـــاســـب.وبـــحـــلـــول الــســاعــة 

جــريــنــتــش،  بـــتـــوقـــيـــت   ١٤٥٤

كــــان خــــام بــرنــت مــرتــفــًعــا ٥٣ 

بالمئة   ١٫٣ يـــعـــادل  بــمــا  ــا  ســنــتً

لــلــبــرمــيــل.  دوالر   ٤٢٫٢٥ إلــــى 

غــرب  األمــريــكــي  الــخــام  وزاد 

تكساس الوسيط ٥٥ سنتًا أو ١٫٤ 

دوالر.   ٤٠٫٣٥ مسجًال  بالمئة 

أظهرت بيانات إدارة معلومات 

الـــطـــاقـــة األمـــريـــكـــيـــة تـــراجـــع 

المتحدة  الــواليــات  مــخــزونــات 

مـــن الـــخـــام والــبــنــزيــن ونــواتــج 

الــتــقــطــيــر األســــبــــوع الــمــاضــي. 

الخام  مــخــزونــات  وانخفضت 

ما  وهـــو  بــرمــيــل،  مــلــيــون   ١٫٦

حين  فــي  الــمــتــوقــع؛  دون  جـــاء 

هــبــط مــخــزون الــبــنــزيــن أكثر 

انــخــفــض  إذ  الــــمــــتــــوقــــع،  مـــــن 

ونزلت  برميل؛  ماليين  أربعة 

مــــخــــزونــــات نــــواتــــج الــتــقــطــيــر 

كان  بينما  برميل  مليون   ٣٫٤

توني  وقــال  ارتفاعها.  المتوقع 

هيدريك، محلل أسواق الطاقة 

لــدى ســي.إتــش.إس هيدجينج، 

عايشناها  التي  اإلنــتــاج  «تخمة 

مــعــظــم فـــتـــرات الـــعـــام الــحــالــي 

كـــانـــت عــــامــــًال رئـــيـــســـًيـــا يــدفــع 

أسواق الطاقة لالنخفاض وقد 

يمكن  مــا  وهـــو  تنحسر  بـــدأت 

اعــتــبــاره عــامــل دعـــم. إلــى ذلك 

تـــراجـــعـــت مـــخـــزونـــات الــنــفــط 

الخام والبنزين ونواتج التقطير 

بـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة األســبــوع 

إدارة  ذكرته  حسبما  الماضي، 

األمريكية  الــطــاقــة  مــعــلــومــات 

أمـــس. وهــبــط مــخــزون الخام 

مــدار  على  برميل  مليون   ١٫٦

األسبوع المنتهي في ١٨ سبتمبر 

بــرمــيــل،  مــلــيــون   ٤٩٤٫٤ إلـــــى 

فـــــي حـــيـــن تــــوقــــع الــمــحــلــلــون 

فــي اســتــطــالع أجــرتــه رويــتــرز 

برميل.  مليون   ٢٫٣ انخفاضه 

وارتـــفـــعـــت مـــخـــزونـــات الــخــام 

كاشينج  فـــي  الــتــســلــيــم  بــنــقــطــة 

آالف  أربعة  أوكالهوما  بوالية 

ـــوع.  بـــرمـــيـــل فــــي أحــــــدث أســـب

وانـــخـــفـــض اســـتـــهـــالك الـــخـــام 

ألــف   ١١٨ الــتــكــريــر  بــمــصــافــي 

برميل يومًيا األسبوع الماضي، 

وانخفض معدل استغالل طاقة 

واحدة.  مئوية  نقطة  المصافي 

البنزين  مــخــزونــات  وهــبــطــت 

األمــــريــــكــــيــــة أربـــــعـــــة مــاليــيــن 

مــلــيــون   ٢٢٧٫٥ إلـــــى  بـــرمـــيـــل 

المحللون  توقع  بينما  برميل، 

تراجعها  رويترز  استطالع  في 

٦٤٨ ألـــف بــرمــيــل. وتــراجــعــت 

ـــواتـــج الــتــقــطــيــر،  مـــخـــزونـــات ن

الـــتـــي تــشــمــل الـــــديـــــزل وزيــــت 

برميل  مــلــيــون   ٣٫٤ الــتــدفــئــة، 

على مــدار األســبــوع إلــى ١٧٥٫٩ 

كان  حين  فــي  برميل،  مليون 

مليون  صــعــودهــا  المتوقع  مــن 

بــــرمــــيــــل. وانــــخــــفــــض صـــافـــي 

من  المتحدة  الواليات  واردات 

يومًيا  برميل  ألــف   ٢٦٧ الــخــام 

األســـــبـــــوع الــــمــــاضــــي، حــســبــمــا 

ذكرت إدارة معلومات الطاقة.

ارتفــــاع النفـــط إلــــى ٤٢٫٢٥ دوالر للـبـرمــيـل
خالل عام ٢٠١٩.. وزير الطاقة:

أنقرة ـ قنا:

الطبيعية  والــمــوارد  الطاقة  وزيــر  أعلن 
الـــتـــركـــي الــســيــد فـــاتـــح دونــــمــــاز أن بـــالده 
استخرجت ٤٧ ألف برميل نفط يومًيا عام 
٢٠١٩، في أكبر إنتاج محلي خالل السنوات 
في  دونــمــاز،  وأضـــاف  األخــيــرة.  العشرين 
تركيا  إنتاج  كمية  أن  أمس،  له  تصريحات 
من النفط يومًيا ارتفعت أمس، إلى ٥٥ ألًفا 

و٢٦٠ برميًال.
 وأشــــــار إلــــى اســـتـــمـــرار أعـــمـــال الــحــفــر 
واالخـــتـــبـــار والــتــنــقــيــب فـــي حــقــل صــقــاريــا 
تركيا  فيه  اكتشفت  الــذي  األســـود،  بالبحر 
الطبيعي  الــغــاز  مــن  كمية  الماضي  الشهر 
وأوضــح  مكعب.  متر  مليار  بــــ٣٢٠  ــقــدر  تُ
دونماز أن تكلفة إنتاج الغاز المكتشف في 
البحر األسود ستكون أقل بكثير من الغاز 

المستورد من الخارج.

تشير  المعطيات  كــافــة  أن  إلـــى  ولــفــت   
إلى وجود كميات كبيرة في حقل صقاريا 
وزارتــه  وأن  المكتشفة،  الكمية  جانب  إلى 
اكتشافه  يتم  مــا  بكل  الــعــام  الـــرأي  ستطلع 
وأّكد  طبيعية.  مــوارد  من  الحقل  ذلك  في 
الوزير أنه يهدف الستخراج الغاز الطبيعي 
عام  بحلول  األســـود  البحر  فــي  المكتشف 
٢٠٢٣. وذكر أن اعتماد تركيا على الخارج 
سينخفض  الــطــبــيــعــي  ـــغـــاز  ال تــأمــيــن  فـــي 
البحر  فــي  المكتشف  الــغــاز  اســتــخــراج  مــع 
األسود. وفيما يخص فعاليات تركيا شرق 
األنشطة  كافة  إن  دونــمــاز  قــال  المتوسط، 
الــتــي تــقــوم بــهــا بــــالده فـــي تــلــك المنطقة 

مطابقة للقوانين الدولية. 
البحث  بأعمال  تقوم  تركيا  أن  وأوضــح 
أن  مــؤكــًدا  الــقــاري،  جرفها  فــي  والتنقيب 
أعمالها  ستواصل  التركية  التنقيب  سفن 

في المنطقة.

تركيا استخرجت ٤٧ ألف برميل يوميًا

اليورو ينخفض ألقل مستوى خالل شهرين
طوكيو ـ رويترز:

ــــــورو ألقــــل  ــــــي انــــخــــفــــض ال

مــســتــوى فـــي شــهــريــن أمــس 

بـــعـــدمـــا تــــضــــافــــرت بـــيـــانـــات 

اقــــتــــصــــاديــــة إيــــجــــابــــيــــة مــن 

ومخاوف  المتحدة  الواليات 

بـــــشـــــأن مـــــوجـــــة ثــــانــــيــــة مــن 

اإلصــابــات بــفــيــروس كــورونــا 

مــــــع مـــــــؤشـــــــرات أوروبــــــيــــــة 

ضــــعــــيــــفــــة لـــــتـــــدعـــــم صــــعــــود 

الدوالر.

ــــة  ــــعــــمــــل ال وارتــــــــفــــــــعــــــــت   

 ١٫١٦٧١ إلــــــى  األمــــريــــكــــيــــة 

وهــو  الـــيـــورو  مــقــابــل  دوالر 

يوليو    ٢٧ منذ  مستوى  أعلى 

بــعــدمــا أظـــهـــرت بــيــانــات أن 

ألمانيا  فــي  الــخــاص  الــقــطــاع 

التوقعات  دون  تعافًيا  سجل 

فـــي ســبــتــمــبــر وســــط ضــعــف 

ـــــذي  لــــقــــطــــاع الـــــخـــــدمـــــات ال

تــــحــــركــــه عـــــوامـــــل مـــحـــلـــيـــة. 

ـــــات  ـــــوي وتــــــحــــــســــــنــــــت مـــــعـــــن

دون  األلـــمـــان  الــمــســتــهــلــكــيــن 

التوقعات.

 وكــشــف تــقــريــر ســابــق أن 

نــشــاط األعـــمـــال فـــي فــرنــســا 

تـــبـــاطـــأ ألقــــــل مـــســـتـــوى فــي 

أربــعــة أشــهــر فــي ســبــتــمــبــر، 

وســــجــــل قــــطــــاع الـــخـــدمـــات 

في  المتوقع  من  أضعف  أداء 

حــيــن تــكــابــد فــرنــســا الحــتــواء 

زيـــــــــــادة جــــــديــــــدة لــــحــــاالت 

بكوفيد-١٩. اإلصابة 

المتعاملين  القلق  وينتاب   

فـــــي الـــجـــنـــيـــه االســـتـــرلـــيـــنـــي 

تــخــفــق  أن  مـــــن  والـــــــيـــــــورو 

األوروبي  واالتحاد  بريطانيا 

فـــي الــتــوصــل التـــفـــاق تــجــارة 

حـــرة مـــا قـــد يــســبــب الــمــزيــد 

االقتصادية. التوترات  من 

فـــي  ــــون  ــــل مــــحــــل وكــــــتــــــب   

كــومــرتــس بــنــك فــي مــذكــرة 

صــــبــــاح أمـــــــس» فــــي الـــوقـــت 

الــحــالــي يــهــيــمــن عــلــى الــســوق 

من جديد القلق حيال موجة 

ثـــانـــيـــة مــــن اإلصـــــابـــــات، فــي 

يعني  وهـــذا  خــاصــة،  أوروبـــا 

عــــودة الــطــلــب عــلــى الــــدوالر 

مجدًدا».

تستمر  أن  المرجح  ومــن   

الوقت  فــي  الـــدوالر  مكاسب 

المعنويات  تهتز  فيما  الحالي 

فــي أوروبــــا بــســبــب فــيــروس 

كـــــورونـــــا ولــــكــــن الـــضـــبـــابـــيـــة 

حـــيـــال انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة 

الجاري  العام  في  األمريكية 

مــعــرض  الــــــدوالر  أن  تــعــنــي 

لـــــمـــــزيـــــد مـــــــن الــــتــــقــــلــــبــــات. 

وتــــراجــــع االســـتـــرلـــيـــنـــي إلـــى 

أقـــل  وهـــــو  دوالر   ١٫٢٦٩٢

مــســتــوى مــنــذ أواخـــــر يــولــيــو 

الــوزراء  رئيس  أعلن  أن  بعد 

جونسون  بوريس  البريطاني 

األنشطة  على  جــديــدة  قــيــوًدا 

لموجة  للتصدي  االقتصادية 

كورونا. فيروس  من  ثانية 

٤٥٫٥ ٪ انخفاضاً في قيمة واردات النفط باألردن

األردن يخفض أسعار المحروقات نهاية سبتمبر

عمان ـ رويترز:

من  األردن  مستوردات  قيمة  انخفضت 
النفط الخام ومشتقاته بنسبة ٤٥٫٥ بالمئة 
في أول سبعة أشهر من العام الحالي إلى 
دوالر)  مليار   ١٫٠٧) ديــنــار  مليون   ٧٦٢٫٣
مــقــارنــة مــع نــفــس الــفــتــرة مــن عـــام ٢٠١٩ 

األردنية  العامة  اإلحصاءات  بيانات  بحسب 
أمس.

ـــورة الــمــمــلــكــة مـــن الــنــفــط   وكـــانـــت فـــات
 ٢٠١٩ يوليو  نهاية  في  بلغت  قد  ومشتقاته 
األردن  ويــســتــورد  ديــنــار.  مليار   ١٫٣٩ نحو 
من  احــتــيــاجــاتــه  مــن  بالمئة   ٩٥ مــن  أكــثــر 

الطاقة.

عمان ـ د ب أ:

رجــحــت مـــصـــادر مــتــطــابــقــة فـــي قــطــاع 
الـــمـــحـــروقـــات بـــــــاألردن تــخــفــيــض أســعــار 

المحروقات نهاية الشهر الحالي.
أمس  األردنية  صحيفة «الــرأي»  ونقلت 
ستجري  الحكومة  إن  قولها  المصادر  عن 
تخفيض  أول  الحالي  سبتمبر  شهر  نهاية 
شهر  منذ  النفطية  المشتقات  أسعار  على 
مايو الماضي، بنسب تتراوح ما بين ١ إلى 

٣ بالمئة.
وبـــحـــســـب الــــمــــصــــادر، فـــمـــن الــمــرجــح 

٥ر٢  إلــى   ٢ بين  ما  السوالر  سعر  تخفيض 
نــصــف ديــنــار  قــــرش لــكــل لــتــر أو تــقــريــبــاً 
 ٥ تخفيض  وبنسبة  لــتــًرا)،   ٢٠) للصفيحة 
البنزين  سعر  تخفيض  إلى  الفتة   ، بالمئة 
من  بقيمة   ٩٥ وأوكتان   ٩٠ أوكتان  بشقيه 
نصف قرش إلى قرش لكل لتر وبنسبة من 

١إلى ٥ر١ بالمئة فقط.
برنت  خــام  سعر  معدل  أن  إلــى  ولفتت 
بانخفاض  الــحــالــي،  للشهر  دوالًرا   ٤١ بلغ 
بنسبة ٩ بالمئة عن معدل سعر نفط برنت 
لشهر أغسطس الماضي الذي بلغ ٤٥ دوالًرا 

للبرميل.

اإلنتاج ال يكفي لتغطية احتياجات الدولة

بغداد ـ د ب أ: 

دعـــــــــا صـــــــــــادق الــــســــلــــيــــطــــي عـــضـــو 
لجنة الــنــفــط والــطــاقــة فــي الــبــرلــمــان 
إلى  الــعــراقــيــة  النفط  العراقي، وزارة 
للمصافي  الــتــكــريــريــة  الــطــاقــة  ــــادة  زي
بالده  استيراد  إيقاف  بهدف  العراقية 

المحروقات شهريًا.  
الــصــبــاح  لصحيفة  الــســلــيــطــي  وقــــال 
مصافي  إن  أمــس  الــصــادرة  الحكومية 
تــكــريــر الــنــفــط الــخــام الــعــراقــيــة تعمل 
يومًيا  برميل  ألف   ٦٥٠ «بطاقة  حالًيا 

وهـــــذا غــيــر كــــاف وال يــغــطــي حــاجــة 
البالد».

وأضــــــاف: «لــقــد طــلــبــنــا مـــن وزارة 
لقطاع  اإلنتاجية  الطاقة  زيــادة  النفط 
لمواجهة  وسريع  عاجل  بشكل  التكرير 
ـــبـــالد مـــن  تــــحــــدي تـــغـــطـــيـــة حــــاجــــة ال
يشكل  االســـتـــيـــراد  ألن  الـــمـــحـــروقـــات 
عــبــئًــا كــبــيــًرا ويــجــب االهــتــمــام بقطاع 
الــعــراق «أهــدر  أن  وذكــر  المصافي».  
دوالر  مليار   ٢٤ الماضية  الفترة  فــي 
النفطية  المشتقات  شراء  على  لإلنفاق 

واستيرادها من الخارج».

منتصف  «منذ  السليطي:   وأوضح 
الـــعـــام الــمــاضــي حــصــلــنــا عــلــى مــوافــقــة 
الــمــجــلــس األعـــلـــى لــمــكــافــحــة الــفــســاد 
إليـــقـــاف صــفــقــة بــيــع الــنــفــط األســــود 
الـــعـــراقـــي لـــصـــالـــح الـــشـــركـــة الــعــربــيــة 
ــــقــــاف هـــــدر مــــا يـــقـــرب مــــن ٤٨٠  وإي
مــلــيــار ديــنــار عــراقــي وتــقــديــم مقترح 
إلضافة  خطة  بــإعــداد  النفط   لــــوزارة 
وحدات في المصافي العراقية لغرض 
بيعه  لضمان  محتوى الكبريت  تقليل 
الــــواردات  وزيــــادة  عالمًيا  أعــلــى  بسعر 

النفطية».

وذكـــــرت الــصــحــيــفــة فـــي تــقــريــرهــا 
الثالثة  األشهر  خــالل  حقق  الــعــراق  أن 
فيروس  تفشي  مع  المتزامنة  الماضية 
 ١٠ نحو  بلغت  مالية  إيــــرادات  كــورونــا 
نحو  اســتــقــطــاع  وبــعــد  دوالر  مــلــيــارات 
شــركــات  لــصــالــح  منها  دوالر  مــلــيــاري 
النفط األجنبية المشغلة لحقول جوالت 
 ٨ المتبقي  فـــإن  النفطية  الــتــراخــيــص 
الــعــراق  يــحــتــاج  بينما  دوالر  مــلــيــارات 
لتغطية  شهريًا  دوالر  مــلــيــارات  إلـــى٥ 
الحاكمة  والــنــفــقــات  الـــرواتـــب  نــفــقــات 

الرئيسية وبعض النفقات التشغيلية.   

مطالب برفع الطاقة التكريرية للمصافي العراقية

الذهب ينخفض عند ١٨٨٠٫٤٦ دوالر لألوقية
عواصم ـ رويترز:

انخفضت أسعار الذهب أمس ألقل مستوى في ستة 

أسابيع مع صعود الــدوالر في ظل تهاوي المعنويات 

في أوروبا بسبب أزمة فيروس كورونا بينما تنامى 

من  التحفيز  مــن  الــمــزيــد  حــيــال  المستثمرين  قلق 

جانب مجلس االحتياطي االتحادي (البنك المركزي) 

األمريكي. وفقد الذهب في السوق الفورية ١ بالمئة 

وسجل  (األونـــصـــة).  لــألوقــيــة  دوالر   ١٨٨٠٫٤٦ إلـــى 

الذهب أقل مستوى منذ ١٢ أغسطس  عند ١٨٧٣٫٧٠ 

دوالر. وفي التعامالت اآلجلة في الواليات المتحدة، 

خسر الذهب ١٫٥ بالمئة إلى ١٨٧٩٫١٠ دوالر لألوقية. 

وبلغ مؤشر الدوالر ذروة ثمانية أسابيع بفضل بيانات 

في  للتفاؤل  تدعو  التي  األمريكية  المنازل  مبيعات 

من  ثانية  موجة  بشأن  ومخاوف  المتحدة  الواليات 

اإلصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

خالل العام المقبل.. بوتين:

موسكو ـ قنا: 

بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  أعلن 
والــغــاز  النفط  ميزانية  عــائــدات  حصة  أن 
الروسية للعام المقبل ستنخفض إلى الثلث 

ألول مرة في تاريخ روسيا الحديث.
  وقــــال بــوتــيــن، فـــي لــقــاء لـــه أمـــس مع 
عائدات  شكلت  إذا  االتــحــاد:   مجلس  نــواب 
النفط والغاز في عام ٢٠١١ نصف إجمالي 
عام  فــي  نصيبها  فــإن  الميزانية،  ـــرادات  إي
عليه،  وبناء  الثلث،  إلــى  سينخفض   ٢٠٢١
النفطية  غــيــر  اإليــــــرادات  حــصــة  ســتــرتــفــع 

والغازية إلى ٧٠ بالمئة.
ال  الــــروســــي  االقــــتــــصــــاد  أن  وأضـــــــاف   
النفط  أســـعـــار  تــقــلــبــات  عــلــى  اآلن  يــعــتــمــد 
على  االعتماد  يمكن  ال  كما  حاسم.  بشكل 

الهيدروكربونات بشكل كبير.
  كـــانـــت هــيــئــة الــــجــــمــــارك الـــفـــدرالـــيـــة 
الــروســيــة، قــد أعلنت فــي الــــ١٠ مــن يونيو 
من  النقدية  روســيــا  عــائــدات  أن  الماضي، 
الماضي  أبريل  شهر  في  النفط،  صــادرات 
مع  مقارنة  مرتين  بمقدار  انخفضت  قــد 
وبلغت  الــمــاضــي،  الــعــام  مــن  الــفــتــرة  نفس 

٤٫٤٤٧ مليار دوالر.

انخفاض حصة الميزانية الروسية من النفط

لندن ـ د ب أ: 

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة الـــــــوقـــــــود الـــمـــتـــجـــدد 
«نيستي»  الفنلندية  البترولية  والمنتجات 
إنتاجها  موقع  توسعة  استكمال  تتوقع  أنها 
فــي ســنــغــافــورة فــي الــربــع األول مــن عــام 
٢٠٢٣، في تأجيل للموعد الذي كان متوقًعا 

وكالة  ونقلت  كــورونــا.  وبـــاء  بسبب  سابًقا 
عبر  الشركة  ردود  عن  لألنباء  «بلومبرج» 
لها  وجهتها  أسئلة  على  اإللكتروني  البريد 
أنــه «بـــدون أخــذ مــوجــات عـــدوى جديدة 
الموعد  تأجيل  تم  االعتبار،  في  المحتملة 
المتوقع لبدء تشغيل المحطة من منتصف 
عام ٢٠٢٢ إلى الربع األول من عام ٢٠٢٣».

«نيستي» تؤجل تشغيل محطتها في سنغافورة
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األخيرةاألخيرة

اقتصادياتاقتصاديات

 ميثاء عبداهللا الكعبي ميثاء عبداهللا الكعبي

مستشار مالي اقتصادي 

األسهم  لــتــداول  قاعة  تتخيل  أن  لــك  هــل 
مــقــدار  تتخيل  أن  لــك  وهـــل  وردي؟  لــونــهــا 
حـــجـــم الـــــتـــــداول لـــلـــســـيـــدات فــــي الـــبـــورصـــة 

العالمية؟. 
لــقــد نجحت الـــمـــرأة فــي إثــبــات قــدراتــهــا 
كما  المالية  األســـواق  في  االستثمار  بنشاط 
أكــــدت نــجــاحــهــا فـــي الــعــديــد مـــن األنــشــطــة 

االقتصادية األخرى. 
القدرة  لديها  المرأة  أن  الدراسات  وأثبتت 
الــكــامــلــة عــلــى الـــتـــداول وهـــي تــشــرب كــوب 
قــهــوتــهــا الــــــوردي وتـــراســـل صــديــقــتــهــا عبر 
في  وتتحدث  االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 
الـــهـــاتـــف مـــع صــديــقــة أخـــــرى وهــــي تنظر 
لــمــؤشــر الـــتـــداول أمــامــهــا. هـــذه هــي الــمــرأة 
القادرة على فعل عدة أمور في وقت واحد 

دون أن يهتز لها طرف. 
عجيبة هي المرأة القادرة على التعامل مع 

تلعب  قوية،  متماسكة  وهي  تحديات  عدة 
في شاشة التداول كما تلعب بسلسلة مفاتيح 
ســيــارتــهــا، تـــقـــرأ الــخــبــر وتــحــلــل الــمــواضــيــع 

وترصد األحداث في نفس الوقت.
ولــلــمــرأة دور بـــارز فــي الــتــعــامــل بــأســواق 
حتى  بتفوقها  الــدراســات  ونــّوهــت  األســهــم، 
على الرجل. ففي عام ١٩٩٨ نشر البروفيسور 
ــــراد بـــاربـــر الــمــشــهــور فـــي عــلــم االقــتــصــاد  ب
بحًثا  أوديــن  تيرنس  والبروفيسور  السلوكي 
 Boys رائًعا في مجال التمويل السلوكي اسمه
 will be Boys: Gender، Overconfidence،
and Common Stock Investment (الرجال 
واالستثمار  المفرطة  الثقة  رجـــاًال:  يبقون 
السلوكية  التحيزات  عن  يتحدث  باألسهم)، 
بــنــاًء عــلــى جــنــس الــمــتــعــامــل، هـــذه الــدراســة 
أظهرت أن النساء يتفوقن على الرجال في 
أدائهن في األسواق المالية بما يقارب ١ في 

المائة سنويًا، هذا التفوق ليس بسبب حسن 
حسن  أو  ذكـــاء  بسبب  وال  لألسهم  االخــتــيــار 
يتعلق  تماًما  مختلف  بسبب  وإنما  التوقيت 
بالسلوك أو بمعنى آخر وجود تحيز سلوكي 
ونتائجهم  قراراتهم  في  يؤثر  الرجال  لدى 
وأدائهم، هذا التحيز يعرف بالثقة المفرطة 
أن  إلى  الدراسة  وتشير   .overconfidence أو
الرجال لديهم ثقة مفرطة أكثر من النساء 
في توقعاتهم للعوائد، ولديهم ثقة مفرطة 
األسهم،  بتقييم  المتعلقة  معلوماتهم  فــي 
نجاح  الحتماالت  تقديراتهم  ترتفع  وعليه 
بشكل  األسهم  لهذه  وتوقعاتهم  تقييماتهم 
كبير بــخــالف وجــهــة نــظــر أي جــهــة أخــرى 
تتعارض مع تقييمهم، لذلك فالمستثمرون 
كبير  إيمان  لديهم  المفرطة  الثقة  أصحاب 
كيف  لــكــن  لــألصــول،  الشخصي  بتقييمهم 
في  أدائــهــم  على  السلوكي  التحيز  هــذا  أثــر 

أدائهم  تــراجــع  إلــى  أّدى  مــا  المالية  األســـواق 
مقابل النساء؟

فــإن  الــمــحــلــي،  األســهــم  لــســوق  وبالنسبة   
الُمتابعين لنشاط بورصة قطر يشيرون إلى 
أن ٥٠٪ من المستثمرين في السوق سيدات. 
االستثمار  على  قدرتها  أكــدت  المرأة  أن  أي 
في  مهم  دور  ولعب  المساهمة  بالشركات 

االقتصاد الوطني.
 ومن هنا نحن نؤكد على أهمية االستثمار 
والــــدخــــول فـــي الـــمـــجـــاالت الــمــهــمــة ومــنــهــا 
الشركات المساهمة عبر تداول أسهمها سواء 
بالشراء أو البيع في قاعة التداول أو االكتتاب 
يدعم  أن  المهم  ومــن  الشركات.  أسهم  في 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى االســـتـــثـــمـــار طـــويـــل األجــــل 
وتوزيعاتها  الشركات  عوائد  من  واالستفادة 
ما  دائًما  التي  المضاربة  عن  بعيًدا  السنوية 

تتضمن مخاطر كبيرة.

البورصة النسائية 

ـــة  ـــي ـــم ـــال ـــع ـــــوق الـــــــمـــــــرأة فــــــي أســـــــــــــواق  األســــــهــــــم ال ـــــف ـــــؤكـــــد ت الــــــــدراســــــــات ت
ـــعـــوائـــد الــســنــويــة ـــن ال ــى االســتــثــمــار طـــويـــل األجـــــــل.. واالســـتـــفـــادة م ــل ــز ع ــي ــرك ــت ضــــــرورة ال

إلى ١٠٠ مليار دوالر

أنقرة ـ قنا:

بكجان،  روهــصــار  الــســيــدة  أعــربــت 
في  أملها  عن  التركّية،  التجارة  وزيرة 
رفع حجم التبادل التجاري بين بالدها 
مليار   ١٠٠ إلـــى  الــُمــتــحــدة  والـــواليـــات 

دوالر.
ألقتها  كلمة  فــي  بكجان  وشـــددت   
ـــكـــي الــتــركــي  خـــــالل الـــمـــؤتـــمـــر األمـــري
الـــــ ٣٨ الـــــذي نــظــمــه مــجــلــس األعـــمـــال 
العالقات  لمجلس  التابع  البلدين  بين 
االقتصادية الخارجية التركي والغرفة 
الـــتـــجـــاريـــة األمـــريـــكـــيـــة عـــبـــر تــقــنــيــة 
«الــفــيــديــو كــونــفــرانــس» عــلــى ضـــرورة 
بين  التجاري  التبادل  رفــع  على  العمل 
البلدين إلى ١٠٠ مليار دوالر وتحضير 

البنية التحتية لتحقيق الهدف.
ارتفاع  مــن  بالرغم  أنــه  وأوضــحــت   
حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بــيــن بــالدهــا 
والـــواليـــات الــمــتــحــدة، خـــالل الــســنــوات 
مستوى قــدرات  أنــه دون  األخــيــرة، إال 

البلدين.
 وأشـــــارت إلـــى امــتــالك تــركــيــا بنية 
تــحــتــيــة قـــويـــة، ومـــراكـــز إنـــتـــاج كــبــيــرة 
ومــتــنــّوعــة تــجــعــل مــنــهــا مــركــز جــذب 

بالنسبة للُمستثمرين األمريكيين.
 من جانبه، أكد السيد ويلبر روس، 
وزيـــر الــتــجــارة األمــريــكــي عــلــى الـــدور 
بــالده  صــــادرات  ستلعبه  الـــذي  الكبير 
من الغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى 
تركيا، في رفع حجم التبادل التجاري 

بينهما إلى ١٠٠ مليار دوالر.
الـــرئـــيـــس  أن  إلــــــى  روس  وأشـــــــــار   
األمـــريـــكـــي دونــــالــــد تـــرامـــب ونــظــيــره 
التركي رجب طيب أردوغان يتشاركان 
رؤى تــعــزيــز الـــعـــالقـــات بــيــن الــبــلــديــن 
التجاري  التبادل  حجم  لرفع  ويعمالن 

بينهما.
 كما أكد أن الواليات المتحدة ورغم 
واجهتها  التي  االقتصادية  المصاعب 
 ، «١٩ ـ  « كوفيد  كورونا  جائحة  خــالل 
المزيد  استغالل  على  عــازمــة  أنها  إال 

تركيا. مع  التجارّية  الفرص  من 

تركيا تُخطط لزيادة التبادل التجاري مع أمريكا
تراجع تحويالت الُمغتربين األردنيين ١٠٪

١٠٪ انخفاًضا في الدخل بسبب كورونا

عمان ـ رويترز:

إن  أمــس  األردنـــي  المركزي  البنك  قــال   
تراجعت  األردنــيــيــن  الُمغتربين  تحويالت 
من  األولــى  السبعة  الشهور  في  بالمئة   ٩٫٨
 ١٫٩٤) دينار  مليار   ١٫٣٨ إلــى  الحالي  العام 

من  الفترة  نفس  مع  مقارنة  دوالر)  مليار 
٢٠١٩. وبدأت تحويالت العاملين األردنيين 
في الخارج تتأثر سلبًا بفعل تداعيات هبوط 

أسعار النفط على اقتصادات الخليج.
 كــمــا تـــأثـــرت مــنــذ شــهــر مــــارس نتيجة 

تداعيات جائحة كورونا.

جنيف ـ رويترز:

إن  أمــس  الــدولــّيــة  العمل  منظمة  قــالــت 

الدخل من العمل انخفض بحسب تقديراتها 

 ٣٫٥ بواقع  أو  العالم  حول  بالمئة   ١٠٫٧ نحو 

من  أشــهــر  تسعة  أول  فــي  دوالر  تريليون 

العام  مــن  الفترة  نفس  مــع  مقارنة   ٢٠٢٠

الماضي.

 وذكرت أن الرقم، الذي ال يشمل دعم 

لتعويض  الحكومات  قدمته  الـــذي  الــدخــل 

يعادل  الجائحة،  خالل  عمل  أماكن  إغــالق 

اإلجمالي  المحلي  الــنــاتــج  مــن  بالمئة   ٥٫٥

العالمي في أول تسعة أشهر من عام ٢٠١٩.

 وذكرت المنظمة في تقريرها السادس 

عن تأثير الجائحة علي عالم العمل «يستمر 

إغـــالق أمــاكــن عمل فــي إحـــداث اضــطــراب 

بسوق العمل في أنحاء العالم ما يؤّدي لفقد 
ساعات عمل أعلى من تقديرات سابقة».

  وقالت الوكالة التابعة لألمم المتحدة إن 
والناشئة،  النامية  االقتصادات  في  العمال 
ال ســيــمــا الــعــمــالــة غــيــر الــرســمــيــة، تــأثــروا 
عــلــى نــطــاق أوســـع مــن األزمـــــات الــســابــقــة. 
العامالت  أعداد  في  التراجع  أن  وأوضحت 

أكبر منه من العمال.
 ففي الربع الثاني فقط، تشير التقديرات 
الــمــعــدلــة لــفــقــد ١٧٫٣ بــالــمــئــة مــن ســاعــات 
العمل عالمًيا ما يوازي ٤٩٥ مليون وظيفة 
بدوام كامل مقابل تقديرات سابقة عند ١٤ 
بالمئة ما يعادل ٤٠٠ مليون وظيفة حسب 

التقرير.
 وأضاف التقرير أن من المتوقع أن تبلغ 
في  بالمئة   ١٢٫١ الــضــائــعــة  الــعــمــل  ســاعــات 

الربع الثالث ما يوازي ٣٤٥ مليون وظيفة.

واشنطن ـ د ب ا:

بي  جيه  مجموعة  تعتزم   
المصرفية  تشيس  مــورجــان 
بقيمة  أصــوٍل  نقل  األمريكّية 
مليار   ٢٣٠) يــورو  مليار   ٢٠٠
المتحدة  المملكة  من  دوالر) 
ــــكــــفــــورت، وذلــــك  إلــــــى فــــران
من  بريطانيا  خـــروج  نتيجة 
االتــحــاد األوروبــــي، مــا سوف 
يجعله واحًدا من أكبر البنوك 

في ألمانيا.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة بــلــومــبــرج 
لـــألنـــبـــاء عـــن مـــصـــادر الــقــول 
يعتزم  األمــريــكــي  الــبــنــك  إن 
إلى  األصــول  نقل  من  االنتهاء 
فرانكفورت  فــي  البنك  فــرع 

بحلول نهاية هذا العام.
أن  إلــى  بلومبرج  وأشـــارت 

جيه  تجعل  قد  الُخطوة  هــذه 
بي مورجان سادس أكبر بنك 
بيانات  على  بناًء  ألمانيا،  في 
التجارية  البنوك  أكبر  أصــول 

العام الماضي.
الـــمـــتـــحـــدثـــة  ورفــــــضــــــت    
فرانكفورت  في  البنك  باسم 

التعليق.

ــــاٍق أقــــل من  ويـــذكـــر أنــــه ب
أربعة شهور على انتهاء الفترة 
بريطانيا  لــخــروج  االنــتــقــالــيــة 
من االتحاد األوروبي، ولذلك 

تــعــمــل الــبــنــوك الــدولــيــة على 
االتــحــاد  فــي  عملياتها  تعزيز 
ــــــــي لــلــتــأكــد مـــن أنــهــا  األوروب
يــمــكــنــهــا تـــقـــديـــم خــدمــاتــهــا 
ــعــمــالء فــــي حـــــال حـــرمـــان  ــل ل
الــــشــــركــــات الــــتــــي تـــعـــمـــل فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن حــــق الــعــمــل 
فــي أي دولــة أوروبــيــة بــدون 
إلـــــزامـــــهـــــا بــــالــــحــــصــــول عــلــى 
دولة  كل  من  رسمّية  موافقة 

تعمل بها.
احتمالية  تــزايــد  ظــل  وفـــي 
ذكرت  فقد  الحق،  هــذا  إلغاء 
بي  جــيــه  بــنــك  أن  بــلــومــبــرج 
به  العاملين  أخــبــر  مــورجــان 
فـــي مــكــتــب لــنــدن وعــددهــم 
إلــى  بــاالنــتــقــال  مــوظــف   ٢٠٠
أو  فـــرانـــكـــفـــورت  أو  ـــاريـــس  ب

ميالنو.

«جيه بي مورجان» تنقل أصوًال بـ ٢٣٠ مليار دوالر

ُ

واشنطن ـ د ب أ: 

األمريكية  التجزئة  متاجر  سلسلة  أعلنت 
 ٢٠ توظيف  اعتزامها  مــارت  وول  العمالقة 
المتحدة  الــواليــات  فــي  موسمي  عــامــل  ألــف 
خدمات  على  للطلب  المتوقع  النمو  لتلبية 
الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة خــالل مــوســم العطلة 

المقبلة.
٧٥ر١٥  بين  يتراوح  أجــًرا  السلسلة  وتقّدم 
وفــًقــا  الـــواحـــدة  الــســاعــة  فــي  دوالر  و٧٥ر٢٣ 

لمكان العمل والوظيفة وجدول العمل.
وقـــالـــت الــســلــســلــة إن الــمــتــقــدمــيــن لــهــذه 
من  ساعة   ٤٨ بعد  العمل  سيبدأون  الوظائف 
يناير  أول  حتى  وسيستمرون  الطلب  تقديم 

المقبل.

من  كثير  في  فرصة  هناك  أن  وأضــافــت 
إلى  المؤقتة  الوظائف  هذه  لتحويل  الحاالت 

وظائف دائمة في حاالت كثيرة.
كانت وول مارت وهي أكبر سلسلة متاجر 
عامل  ألف   ٥٠٠ عينت  قد  العالم  في  تجزئة 
جــديــد مــنــذ مـــارس الــمــاضــي فــي متاجرها 
الطلب  لتلبية  والــتــمــويــن  اإلمــــداد  وســالســل 
على خدماتها في ظل تفشي جائحة فيروس 

كورونا المستجد.
التعامل  سبل  تــدرس  إنها  السلسلة  وقالت 
خالل  للتسوق  متوقعة  اتــجــاهــات  ثــالثــة  مــع 
الــمــوســم الــجــديــد مــنــهــا الــنــمــو فـــي الــتــســوق 
اإللــكــتــرونــي وقـــوائـــم الـــرغـــبـــات الــمــتــطــّورة 
وسهلة  سريعة  تــســّوق  تجربة  فــي  والــرغــبــة 

وآمنة.

روما ـ د ب أ: 

ذكرت تقارير صحفّية أن أحدث مشروع 
ــمــيــزانــيــة اإليـــطـــالـــيـــة يـــفـــتـــرض انــكــمــاش  ــل ل
من  المئة  في   ٩ بمعدل  اإليطالي  االقتصاد 
الحالي  الــعــام  خــالل  المحلي  الناتج  إجمالي 
على أن ينمو بمعدل ٦ في المئة خالل العام 

المقبل.
هذه  اإليطالية  ستامبا  ال  صحيفة  ونقلت 
األرقــــام عــن أحـــدث الــتــوقــعــات االقــتــصــاديــة 
والمالية في خطة ميزانية الحكومة والمقرر 

تمريرها يوم االثنين أو الثالثاء المقبلين قبل 
إقرار ميزانية العام المقبل.

ــــة بـــلـــومـــبـــرج لـــألنـــبـــاء عــن  ونـــقـــلـــت وكــــال
الدين  معدل  إن  الــقــول  اإليطالية  الصحيفة 
الـــعـــام إليــطــالــيــا ســيــصــل إلـــى نــحــو ١٦٠ في 
المئة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام 

الحالي.
كان إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا قد 
انكمش بنسبة ٨ر١٢٪ خالل الربع الثاني من 
االنكماش  نسبة  بلغت  حيث  الــحــالــي،  الــعــام 

أكبر من التوقعات السابقة.

«وول مارت» تعتزم توظيف ٢٠ ألف عامل

٩٪ انكماًشا متوقًعا في اقتصاد إيطاليا

قنا:  ـ  كوااللمبور 

ســــــّجــــــل مــــــؤشــــــر أســـــعـــــار 
ــــك الـــــمـــــالـــــيـــــزي  ــــهــــل ــــمــــســــت ال
فــي   ١٫٤ بـــنـــســـبـــة  ـــخـــفـــاًضـــا  ان
الـــمـــائـــة عـــلـــى أســـــاس ســنــوي 

ليصل  الماضي  أغسطس  في 
 ١٢١٫٨ من  نقطة   ١٢٠٫١ إلى 
فـــي نــفــس الــشــهــر مـــن الــعــام 

الماضي.
ـــا لــبــيــانــات صـــادرة   ووفـــًق
اإلحــــــــصــــــــاءات  إدارة  عـــــــن 

مؤشر  فإن  أمــس،  الماليزية 
ــكــيــن عــلــى  أســــعــــار الــمــســتــهــل
الـــرغـــم مـــن انــخــفــاضــه عــلــى 
سجل  أنـــه  إال  ســنــوي  أســــاس 
المائة  في   ٠٫٢ بنسبة  ارتفاًعا 
مدعوًما  شهري،  أساس  على 

بـــارتـــفـــاع الــســلــع والـــخـــدمـــات 
فــي   ٠٫٧ بــنــســبــة  الـــمـــتـــنـــوعـــة 
 ٠٫٤ بــنــســبــة  والــنــقــل  الــمــائــة، 
فـــــي الـــــمـــــائـــــة، واإلســــــكــــــان، 
والــمــيــاه، والــكــهــربــاء، والــغــاز 
بنسبة  األخرى  الوقود  وأنواع 

واألغـــذيـــة  الـــمـــائـــة،  فـــي   ٠٫٢
الكحولية  غير  والمشروبات 
الــــمــــائــــة،  فـــــي   ٠٫١ بـــنـــســـبـــة 
فــي   ٠٫١ بـــنـــســـبـــة  والــــصــــحــــة 
الــمــائــة والــمــطــاعــم والــفــنــادق 

المائة. في  بنسبة٠٫١  

انخفاض أسعار الُمستهلك في ماليزيا
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