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صمم باقاتك بنفسك

امسح الرمز لمراسلتنا عبر واتساب

فودافون شارك 

١٩٫٦ مليار ريال الفائض التجاري
خالل الربع الثالث من العام الجاري.. التخطيط واإلحصاء:

الدوحة - [: 

حـــقـــق الـــمـــيـــزان الـــتـــجـــاري لـــدولـــة 
ريال  مليار   ١٩٫٦ مقداره  فائًضا  قطر 
خالل الربع الثالث عام ٢٠٢٠، مقارنة 
الثالث  للربع  التجاري  الميزان  بفائض 
مليار   ٣٨٫٠ بلغ  الـــذي   ٢٠١٩ عــام  مــن 
التخطيط  لجهاز  بيان  وبحسب  ريال. 
واإلحصاء صدر أمس فقد بلغ إجمالي 
قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك 
وإعــادة  المحلية  السلع  من  الــصــادرات 
عام  من  الثالث  الربع  خالل  التصدير) 
ريـــال،  مــلــيــار   ٤١٫١ قــيــمــتــه  مـــا   ٢٠٢٠
ريـــال  مــلــيــار   ٢٢٫٦ قــــدره  بــانــخــفــاض 
عام  من  الثالث  بالربع  مقارنة   ٪٣٥٫٥
صــادرات  إجمالي  سجل  والــذي   ٢٠١٩
قدره  وبارتفاع  ريــال.  مليار   ٦٣٫٧ بلغ 
مقارنة   ٪٨٫٦ وبنسبة  ريــال  مليار   ٣٫٣

بالربع الثاني من عام ٢٠٢٠.
وعــــــزا الـــبـــيـــان انـــخـــفـــاض إجــمــالــي 
ــثــالــث من  الــــصــــادرات خــــالل الـــربـــع ال
من  الثالث  بالربع  مقارنة   ٢٠٢٠ عــام 
صــــادرات  انــخــفــاض  إلـــى   ،٢٠١٩ عـــام 
الــــوقــــود الــمــعــدنــي، ومــــــواد الــتــشــحــيــم 
مليار   ٢١٫٠ بقيمة  المشابهة  والــمــواد 
المصنعة  والسلع   ،٪٣٨٫٥ وبنسبة  ريال 

بقيمة  المادة  حسب  أساًسا  والمصنفة 
١٫١ مليار ريال وبنسبة ٤٩٫٥٪، والمواد 
المذكورة  غير  ومنتجاتها  الكيماوية 
 ،٪٩٫١ وبنسبة  ريــال  مليار   ٠٫٥ بقيمة 
والـــمـــواد الــخــام غــيــر الــصــالــحــة لألكل 
مــلــيــار   ٠٫٢ بــقــيــمــة  الـــوقـــود  بــاســتــثــنــاء 
جــانــب  ومــــن   .٪٨١٫١ وبــنــســبــة  ريـــــال 
ــا في  آخـــر شــهــدت الـــصـــادرات ارتــفــاًع
الــمــصــنــوعــات الــمــتــنــوعــة بــقــيــمــة ٠٫٢ 

ناحية  من   .٪٧١٫٧ وبنسبة  ريال  مليار 
أخرى، بلغت قيمة الــواردات القطرية 
ما   ٢٠٢٠ عــام  من  الثالث  الربع  خــالل 
بانخفاض  ريــــال  مــلــيــار   ٢١٫٥ قيمته 
مقارنة   ٪١٦٫٥ ريــال  مليار   ٤٫٢ قــدره 
بالربع الثالث من عام ٢٠١٩ الذي بلغ 
قــدره  وبانخفاض  ريـــال.  مليار   ٢٥٫٧
مقارنة   ٪٣٫٦ وبنسبة  ريــال  مليار   ٠٫٨

بالربع الثاني من عام ٢٠٢٠. 

الــســبــب  أن  إلــــــى  الــــبــــيــــان  وأشــــــــار 
قيمة  إجــمــالــي  النــخــفــاض  الــرئــيــســي 
من  الــفــتــرة  بنفس  مــقــارنــة  الــــواردات 
الـــعـــام الــســابــق يـــرجـــع إلــــى انــخــفــاض 
النقل  ومــعــدات  اآلالت  مــن  ـــواردات  ال
وبــنــســبــة  ــــــال  ري مـــلـــيـــار   ٣٫٠ بــقــيــمــة 
الصالحة  غير  الــخــام  الــمــواد   ،٪٢٦٫٣
لــألكــل بــاســتــثــنــاء الـــوقـــود بــقــيــمــة ١٫١ 

.٪٦٩٫٤ وبنسبة  ريال  ٣مليار 

خالل اجتماع الغرفة ووزارة التنمية

الدوحة - [:

عــقــدت غــرفــة قــطــر، أمــــس، اجــتــمــاًعــا 
مـــع مــســؤولــيــن بــــــوزارة الــتــنــمــيــة اإلداريـــــة 
والــعــمــل والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة، بــهــدف 
بــحــث ومــنــاقــشــة مــشــاغــل رجــــال األعــمــال 
ومقترحاتهم بخصوص انعكاس التعديالت 
األخيرة لقوانين العمل على القطاع الخاص.

وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل 
الغرفة  أن  على  قطر،  غرفة  رئيس  ثاني، 
وتظلمات  مــطــالــبــات  طـــرح  تــواصــل  ســـوف 
أصــحــاب األعــمــال بــشــأن تــعــديــالت قــانــون 
العمل ومناقشتها مع وزارة التنمية اإلدارية 
ستتابع  كما  االجتماعية،  والشؤون  والعمل 
التنسيق مع الوزارة في كل ما يتعلق بأمور 
المتعلقة  األخـــرى  والقضايا  العمالة  تنقل 

يهضم  ال  الـــذي  بالشكل  والــعــمــال،  بالعمل 
حق أي طرف سواء الشركات أو العمال.

 أكد السيد محمد حسن العبيدلي، الوكيل 
التنمية  بـــــوزارة  الــعــمــل  لـــشـــؤون  الــمــســاعــد 
اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية، دعم 
وحرصها  الخاص،  للقطاع  الكامل  الــوزارة 
المتعلقة  التشريعات  تنفيذ  يكون  أن  على 
بـــالـــعـــمـــل والــــعــــمــــال يـــصـــّب فــــي مــصــلــحــة 

الطرفين.
وأضاف أن وزارة التنمية لن تقبل بوقوع 
القطريين  الــعــمــل  أصـــحـــاب  عــلــى  أضـــــرار 
الــقــواعــد  بتطبيق  تــلــتــزم  كــمــا  والــشــركــات، 
ــتــقــال، معربًا  واإلجــــــراءات عــنــد طــلــب االن
بشأن  الــغــرفــة  مــع  بالتنسيق  ترحيبه  عــن 
من  األعمال  أصحاب  وتظلمات  مطالبات 

انتقال العمالة. 

الدوحة - [:

أنـــهـــت بـــورصـــة قــطــر تـــعـــامـــالت أولـــى 
الخضراء،  المنطقة  في  األسبوع  جلسات 
الــعــودة  مــن  الــســوق  مــؤشــر  تمكن  أن  بعد 
بنهاية  أخــرى  مــرة  المكاسب  ساحة  إلــى 
األسهم  مكاسب  وبلغت  أمــس.  تعامالت 
القيمة  لتصل  ريــال  مليار  نــحــو٨٫٣  أمــس 
مليار   ٥٨٧٫٣ إلى  قطر  لبورصة  السوقية 
ريـــــال، ويـــرســـم الــمــؤشــر بــهــذا االرتـــفـــاع 

ـــعـــد تــــراجــــعــــه أمـــس  ـــيـــة ب ـــجـــاب صـــــــورة إي
ــا  مــصــحــوبً الـــســـوق  ارتـــفـــاع  وجـــــاء  األول. 
بلغت  حــيــث  الـــتـــداوالت،  فــي  بــانــخــفــاض 
مقابل  سهم  مليون   ١٣٣ التداول  أحجام 
الــخــمــيــس  جــلــســة  فـــي  ســهــم  مــلــيــون   ١٥٩
 ٣١٠ الـــمـــاضـــي، وبـــلـــغـــت قـــيـــم الـــــتـــــداول 
٤٢١ مليون ريال في  ماليين ريال مقابل 
تنفيذ  خالل  من  وذلك  السابقة،  الجلسة 
٦٧٣٦ صفقة، وتم تداول أمس أسهم ٤٥ 

شركة.

بحث المطالبات على تعديالت قانون العمل

البورصة تكسب ٨٫٣ مليار ريال

أعادت ١٥٠ ألف بحار إلى بلدانهم 

الدوحة - [:

الجوية  الخطوط  أطلقت 
الـــقـــطـــريـــة صــــالــــة انـــتـــظـــار 
خـــــاصـــــة بــــالــــعــــامــــلــــيــــن فــي 
الــقــطــاع الــبــحــري فــي مطار 
ـــــــي تـــتـــضـــمـــن  ـــــــدول حــــمــــد ال
مـــــرافـــــق ومـــــركـــــز أعــــمــــال 
السرعة،  فــائــق  و»إنــتــرنــت» 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا ســاهــمــت 
إجالء  في  ومهم  كبير  بدور 
ــــذيــــن تــقــطــعــت  الــــبــــحــــارة ال
بــهــم الــســبــل بــســبــب جــائــحــة 
وعـــمـــلـــت  «كوفيد-١٩»، 
الحكومات  مــع  وثيق  بشكل 
ــــــمــــــئــــــات مـــن  لــــتــــشــــغــــيــــل ال
من  بأكثر  للعودة  الرحالت 
القطاع  في  عامل  ألــف   ١٥٠

بلدانهم. إلى  البحري 
بيان  في  القطرية  وقالت 
دعم  مــن  تمكنت  إنــهــا  أمــس 
الـــقـــطـــاع الـــبـــحـــري وإجــــــالء 
ـــيـــن فــــيــــه وتــســهــيــل  ـــعـــامـــل ال
بفضل  الطواقم  تغيير  مهمة 
من  واســعــة  شــبــكــة  تشغيلها 

الوجهات تضم حالًيا ما يزيد 
عــالــمــيــة،  وجـــهـــة   ١٠٠ عــلــى 
على متن أسطول متنوع من 
الطائرات التي تتسم بالكفاءة 

في استهالك الوقود.
ومــــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــرى 
احــتــفــلــت الــخــطــوط الــجــويــة 

على  عامين  ببقاء  القطرية 
انطالق كأس العالم ٢٠٢٢ في 
الدوحة بنشر صور لطاقمها 
زيوريخ  فــي  العالم  كــأس  مــع 
على  الــرســمــى  حسابها  عــلــى 
تويتر أمس تحت شعار «لقاء 

األبطال». 

القطرية تحتفل في زيوريخ ببقاء عامين على المونديال 

فرص واعدة 
لمنتجاتنا في 

األسواق األمريكية
الدوحة - [:

للتنمية  قطر  بنك  شـــارك   
ومــجــلــس األعــــمــــال الــقــطــري 
األمـــريـــكـــي فـــي مــؤتــمــر عبر 
تـــقـــنـــيـــة االتـــــــصـــــــال الـــمـــرئـــي 
تصديرية  فــرص  الستكشاف 
األسواق  في  لمنتجاتنا  جديدة 

األمريكية.
ويــــــهــــــدف الــــمــــؤتــــمــــر إلــــى 
األمريكية  الــشــركــات  تعريف 
التي  التنسيقية  باالجتماعات 
لتنمية  قــطــر  وكــالــة  تنظمها 
الــــصــــادرات لــربــط الــشــركــات 
بالمصدرين  العالم  حــول  من 
الـــقـــطـــريـــيـــن.  وتـــــشـــــارك فــي 
االجـــتـــمـــاعـــات الــتــنــســيــقــيــة ٢٧ 
ـــة تـــعـــمـــل فــي  شــــركــــة قـــطـــري

قطاعات مختلفة. 

الدوحة - أحمد سيد:

المرحلة  العقارية  إزدان  شركة  أطلقت 
الـــثـــانـــيـــة مـــن حــمــلــة الـــتـــأجـــيـــر لـــلـــوحـــدات 
السكنية والتجارية في «واحة إزدان» التي 
متنوعة  بمساحات  سكنية  وحــدات  تشمل 
يزيد  مــا  جــانــب  إلــى  بالكامل  ومــفــروشــة 
قابلة  مختلفة  تــجــاريــة  وحـــدة   ٥٠٠ على 

الجديدة  الحملة  وتقدم  والتعديل.  للضم 
السكنية  الوحدات  على  تنافسية  إيجارات 
ــفــة إلـــــى جـــانـــب عـــــرض تــقــدمــه  ــل الــمــخــت
المتوسطة  األعمال  لــرواد  إزدان»  «واحــة 
والمهن  الحرف  أصحاب  من  والصغيرة، 
حيث  والشركات،  والمستثمرين  والتجار 
شهًرا   ١٥ على  جديد  متعاقد  كــل  يحصل 

مجانًيا. 

الدوحة - [: 

واالتــصــاالت  الــمــواصــالت  وزارة  أكـــدت 
عــلــى كـــافـــة الـــشـــركـــات الـــتـــي تــــود تــركــيــب 
أجـــهـــزة الــشــحــن الــكــهــربــائــي لــلــمــركــبــات 
المباشر  التنسيق  ضــــرورة  الــكــهــربــائــيــة، 
تركيب  قــبــل  الــفــنــيــة،  الـــشـــؤون  إدارة  مــع 
األجـــهـــزة، وذلــــك تــطــبــيــًقــا إلســتــراتــيــجــيــة 
الوزارة  أعدتها  التي  الكهربائية  المركبات 

بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة، الــتــي 
القياسية  والمواصفات  المعايير  تتضمن 
الشحن  وأجــهــزة  الكهربائية  للمركبات 
الحكومية  الــجــهــات  قــبــل  مــن  الــمــعــتــمــدة 

المختصة.
وقــالــت وزارة الــمــواصــالت واالتــصــاالت 
أجل  من  يأتي  التنسيق  إن  أمــس  بيان  في 
مع  تتطابق  الشحن  أجهزة  أن  من  التأكد 

المعايير والمواصفات القياسية. 

تدشين ثاني مراحل حملة «واحـة إزدان»

ضوابط لتركيب أجهزة شحن المركبات الكهربائية
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االثنين ٨ ربيع اآلخر ١٤٤٢هـ - ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠٧٩)

طالبت الشركات بالتنسيق مع إدارة الشؤون الفنية.. المواصالت واالتصاالت:

الدوحة - [:

الـــــــمـــــــواصـــــــالت  وزارة  أكــــــــــــــدت 
واالتـــــصـــــاالت عـــلـــى كـــافـــة الـــشـــركـــات 
الــــتــــي تـــــود تـــركـــيـــب أجــــهــــزة الــشــحــن 
الــكــهــربــائــي لــلــمــركــبــات الــكــهــربــائــيــة، 
بــــــضــــــرورة الـــتـــنـــســـيـــق الــــمــــبــــاشــــر مــع 
تــركــيــب  قــبــل  الــفــنــيــة،  الـــشـــؤون  إدارة 
إلستراتيجية  تطبيًقا  وذلك  األجهزة، 
الــمــركــبــات الــكــهــربــائــيــة الــتــي أعــدتــهــا 
المعنية،  الجهات  مع  بالتعاون  الوزارة 
والــمــواصــفــات  الــمــعــايــيــر  تتضمن  الــتــي 
الـــقـــيـــاســـيـــة لـــلـــمـــركـــبـــات الــكــهــربــائــيــة 
وأجــهــزة الــشــحــن الــمــعــتــمــدة مــن قبل 

المختصة. الحكومية  الجهات 
ــــــمــــــواصــــــالت  ال وزارة  وقــــــــالــــــــت 
واالتصاالت فى بيان أمس إن التنسيق 
مع  تتطابق  أنــهــا  مــن  الــتــأكــد  أجــل  مــن 
الــمــعــايــيــر والـــمـــواصـــفـــات الــقــيــاســيــة، 
الموضوعة  الدولة  خطط  مع  وتتوافق 
عمل  فريق  قبل  من  الخصوص،  بهذا 
الــشــواحــن  تــركــيــب  إستراتيجية  تنفيذ 
المواصالت  وزارة  برئاسة  الكهربائية 
واالتـــــــصـــــــاالت وعــــضــــويــــة الـــمـــؤســـســـة 
ــكــهــربــاء والـــمـــاء  ــل الـــعـــامـــة الــقــطــريــة ل
«كـــهـــرمـــاء»، وســيــعــمــل هــــذا الــفــريــق 
للبنية  اســتــرشــادي  دلــيــل  إصـــدار  عــلــى 
ـــوحـــدات شــحــن الــمــركــبــات  الــتــحــتــيــة ل

الــكــهــربــائــيــة فــي دولـــة قــطــر. وتــجــدر 
بين  تــنــســيــًقــا  هــنــاك  أن  إلـــى  اإلشـــــارة 
وعدد  واالتــصــاالت  المواصالت  وزارة 
مــــن الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة لــتــركــيــب 
وتــشــغــيــل أجـــهـــزة شـــحـــن لــلــمــركــبــات 
والعام  الحالي  العام  خالل  الكهربائية 
الــمــقــبــل، بــاإلضــافــة إلـــى الــتــنــســيــق مع 
عدد  لتوفير  الــخــاص  القطاع  شــركــات 
ويــتــوافــق  مــجــانــي  بشكل  األجــهــزة  مــن 
في  ووضعها  القياسية  المواصفات  مع 
األمــاكــن الــتــي تــحــددهــا الـــوزارة فضًال 
الــدوريــة  الصيانة  بأعمال  القيام  على 

األجهزة. لهذه 
وتـــهـــدف اإلســتــراتــيــجــيــة إلــــى دعــم 
مـــســـيـــرة الــــدولــــة فـــي خـــطـــواتـــهـــا نــحــو 
مــســتــقــبــل أخـــضـــر، وتــحــقــيــق الـــتـــوازن 
استدامة  لضمان  والبيئي  االقتصادي 
ـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــقـــطـــاع  مــــشــــاريــــع ال
الـــمـــواصـــالت فـــضـــًال عــلــى دعــــم الــنــمــو 
القصوى  الفائدة  وتحقيق  االقتصادي 
ــمــوارد الــطــبــيــعــيــة مــن خـــالل زيـــادة  ــل ل
الـــعـــوائـــد الــخــارجــيــة لــقــطــاَعــي الــنــفــط 
عبر  الــنــقــل  وســائــل  وتــطــويــر  والـــغـــاز، 
وفق  والنظيفة  البديلة  الطاقة  توظيف 
أحــــدث األنــظــمــة الــعــالــمــيــة الــصــديــقــة 
الكربونية  االنبعاثات  من  للحّد  للبيئة 
وصحية  نظيفة  بيئة  يوفر  ما  الضارة، 

القادمة. لألجيال  وآمنة 

ضوابط لتركيب أجهزة شحن المركبات الكهربائية
ـــر والـــــمـــــواصـــــفـــــات الـــقـــيـــاســـيـــة ـــي ـــاي ـــع ـــم ـــال ضــــــــــرورة االلـــــــتـــــــزام ب الدوحة - قنا:

شـــــاركـــــت دولـــــــة قــطــر 

الوزاري  اللقاء  أعمال  في 

وزراء  الــســعــادة  ألصــحــاب 

بدول  والصناعة  التجارة 

مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون لــــدول 

الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، الـــذي 

ُعـــقـــد أمـــــس عـــبـــر تــقــنــيــة 

المرئي. االتصال 

ومــثــل دولــة قــطــر، في 

علي  السيد  سعادة  اللقاء، 

بــن أحــمــد الــكــواري وزيــر 

والصناعة. التجارة 

ونــــــــــاقــــــــــش أصـــــــحـــــــاب 

الــســعــادة الــــــوزراء، خــالل 

ــتــصــور الــخــاص  الــلــقــاء، ال

بــــاتــــفــــاقــــيــــات الــــتــــجــــارة 

دول  بـــــــيـــــــن  الـــــــــــحـــــــــــرة 

مــجــلــس الــتــعــاون والـــدول 

والـــمـــجـــمـــوعـــات الـــدولـــيـــة 

األخرى.

قطر تشارك في
وزاري التجارة الخليجي

وزير التجارة مشارًكا في االجتماع الخليجي

الدوحة - [: 

تــوفــيــر  عـــــن   Ooredoo أعـــلـــنـــت 
 HUAWEI FreeBuds Pro سماعات
الــجــديــدة فــي مــتــجــرهــا اإللــكــتــرونــي، 

مشيرة إلى أن هذه السماعات 
السلكية  ستيريو  سماعات  أول  تعد 
حقيقية في العالم مزودة بتقنية إلغاء 
الــضــجــيــج الــديــنــامــيــكــيــة، وهـــي تـــزود 
مــعــززة  صـــوت  بــجــودة  المستخدمين 
أثناء  مريحة  وتجربة  رائــع  وتصميم 

استخدامها. 
 FreeBuds Pro كما تدعم سماعات
خــاصــيــة الــشــحــن الــســلــكــي والــالســلــكــي 
والتي   ،HUAWEI Super Charge
إلى  يصل  ما  شحن  خاللها  من  يمكن 
٣٠٪ من البطارية سلكًيا و١٨٪ السلكًيا 
هذه  وتقترن  فقط.  دقائق   ١٠ خــالل 
الخاصية بميزات أخرى مثل االتصال 
بأكثر من جهاز عبر منصات متعددة، 
وميزات تفاعلية ذكية وتجربة اتصال 

سريعة. 
ويـــمـــكـــن لـــلـــعـــمـــالء الـــحـــصـــول عــلــى 
 HUAWEI FreeBuds ســمــاعــات 
Pro من متجر Ooredoo اإللكتروني 
على  والحصول  فقط  ر.ق   ٦٤٩ مقابل 

ضعف نقاط نجوم عند شراء السماعة. 

مدير  الــكــواري،  ربيعة  صباح  وقــال 

 Ooredoo في  العامة  العالقات  إدارة 

ــا أن نـــوفـــر لــعــمــالئــنــا  قـــطـــر: «يــســعــدن

 HUAWEI FreeBuds ســمــاعــات 

 Ooredoo متجر  عبر  الجديدة   Pro

يحصلوا  لن  العمالء  إن  إذ  اإللكتروني. 

فقط،  رائــعــة  بمزايا  منتج  على  فقط 

نجوم  نقاط  على  أيًضا  سيحصلون  بل 

إضــافــيــة. ونــحــن نــحــرص دائـــًمـــا على 

ــتــقــنــيــات  جـــلـــب أحــــــدث األجــــهــــزة وال

أمــان  بكل  رقــمــًيــا  للعمالء  وتــوفــيــرهــا 

يتيح  الـــذي  اإللــكــتــرونــي  متجرنا  عــبــر 

وسهلة  ممتعة  تسوق  تجربة  للعمالء 

وسريعة.

اتـــصـــاالت  شـــركـــة   Ooredoo تــعــد 

قطرية رائدة توفر خدمات االتصاالت 

ـــخـــط الــثــابــت  الـــجـــوالـــة واتـــــصـــــاالت ال

وإنـــتـــرنـــت الــــبــــرودبــــانــــد والـــخـــدمـــات 

تلك  صممت  وقــد  للشركات.  الــُمــدارة 

الخدمات لتلبية احتياجات العمالء من 

األفراد والشركات.

وبــاعــتــبــارهــا شـــركـــة تـــولـــي أهــمــيــة 

فيها  تــقــدم  الــتــي  للمجتمعات  كــبــيــرة 

تتمثل  الــتــي  رؤيــتــهــا  تسهم  خــدمــاتــهــا، 

فـــي إثـــــراء حـــيـــاة عــمــالئــهــا، وإيــمــانــهــا 

البشرية  التنمية  تحفيز  على  بقدرتها 

مــن خـــالل االتـــصـــاالت، فــي مــســاعــدة 

أقصى  تحقيق  على  المجتمعات  أفــراد 

تطلعاتهم.

Ooredoo توفر سماعات 
HUAWEI FreeBuds Pro الدوحة - [: 

أعــــلــــن بـــنـــك دخــــــــان عــن 
أســــمــــاء الـــفـــائـــزيـــن بــجــوائــز 
الـــســـحـــب الــمــتــعــلــق بــحــســاب 
أجري  الــذي  التوفير «ثــراء» 
بــالــمــقــر الـــرئـــيـــســـي لــلــبــنــك، 
حــيــث فــــاز كـــل مـــن الــعــمــالء 
ــــعــــزيــــز ســعــد  ــــدال ســــعــــد عــــب
ومــاهــر  الــــكــــواري  ســعــد  آل 
بجوائز  روحــه  شيخ  المختار 
نقدية قيمة كل منها ١٠٫٠٠٠ 

ريال قطري.
كـــــــذلـــــــك، فـــــــــاز كـــــــل مـــن 
الـــعـــمـــالء، حــاتــم عــلــى ســالــم 
ــــــــش، خــلــيــل إبـــراهـــيـــم  دروي
ـــمـــقـــداد، مــحــمــد ســلــيــمــان  ال
إبــراهــيــم أبـــو حــمــده، ماجد 
ـــي، هــانــي  فــــــوزي كـــامـــل عـــل
نصير  الرفوع،  حمود  محمد 
محمد نبيل ادلبى، عبدالعال 
الــــفــــاضــــل حـــســـيـــن حــــمــــور، 
امــبــيــر  كــــيــــن،  ال  مـــحـــمـــود 
حسن، مريم إبراهيم أحمد 
تالها،  محمد  خياط،  محمد 
مـــريـــم جـــمـــال عـــبـــده أحــمــد 
الــــعــــمــــاري، جــــاســــم مــحــمــد 
فخرو،  محمد  عبدالرحمن 
حـــســـن أحـــمـــد عـــلـــي مــحــمــد 
عبداهللا  أديــب  ليث  المطوع، 

عيسى  خليل  عيسى  بــيــارى، 
شـــامـــيـــه، جـــبـــر عـــلـــي حــســن 
خرم  سعد  المحمدي،  علي 
تسنيم  خــــرم،  الــديــن  ضــيــاء 
عبدالرحمن  فــدوى  خاتون، 
سالم  محمد  بــركــة  شــبــاط، 
محمد  سالم  لطيفة  شحبل، 
محمد  حسين  ليلى  الــبــحــر، 
نـــصـــار الــــخــــواجــــه، عـــبـــداهللا 
علي معيوف علي الرميحي، 
علي  عــبــدالــرحــمــن  فــاطــمــة 
صـــالـــح الـــمـــالـــكـــي الــيــافــعــي، 
محمود  محمد  حمد  مريم 
الــجــابــر، شــهــد حــمــد محمد 
محمود الجابر، شاهين على 
خلفان البطي الكعبي، أحمد 
األنــصــاري،  علي  حسن  علي 

أحمد  بــالل  محمد  مــحــمــود 
عــــطــــيــــة، شـــيـــخـــة ســـلـــطـــان 
مــحــمــد عــبــداهللا الــهــيــدوس، 
عبداهللا  صالح  محمد  لمياء 
ـــعـــنـــود  ـــشـــيـــخـــة ال زمــــــــــان، ال
نــاصــر عــلــى عــبــدالــعــزيــز آل 
عتيق  فـــــوزي  هـــدايـــة  ثـــانـــي، 
صالح  محمد  يوسف،  الحاج 
ميمون محمد ميمون، آسيا 
حــســن عـــبـــداهللا اإلبـــراهـــيـــم، 
مــحــمــد جــمــال عــبــده أحــمــد 
محمد  اهللا  عــبــد  الـــعـــمـــاري، 
عــــــبــــــداهللا عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 
راشــد  عيسى  محمد  قطبة، 
ابي،  عيسي  أحمد  الكبيسي، 
ســنــاء االفـــي ويــاســر محمد، 
بجوائز نقدية قيمة كل منها 

٥٫٠٠٠ ريال قطري. وقد تم 
إشراف  تحت  السحب  إجــراء 
الـــتـــراخـــيـــص  إدارة  مـــمـــثـــل 
الــنــوعــيــة ومــراقــبــة األســــواق 

بوزارة التجارة والصناعة.
ويـــتـــيـــح حـــســـاب الــتــوفــيــر 
«ثراء» شهريًا فوز ٤٢ عميًال 
 ٥٫٠٠٠ بقيمة  نقدية  بجائزة 
ريــــــــال قــــطــــري وعــمــيــلــيــن 
آخرين بجائزة نقدية بقيمة 
لكل  قــطــري  ريــــال   ١٠٫٠٠٠

رابح.
 بــــاإلضــــافــــة إلــــــى ذلـــــك، 
ــــــراء» بــصــفــة ربــع  يــمــّكــن «ث
ســنــويــة عــمــيــلــيــن مـــن الــفــوز 
بـــــجـــــائـــــزة نــــقــــديــــة بــقــيــمــة 
لكل  قــطــري  ريــــال   ٢٥٫٠٠٠
مـــنـــهـــمـــا فــــضــــًال عــــلــــى فــــوز 
نقدية  بجائزة  آخرين  اثنين 
قيمتها ٥٠٫٠٠٠ ريال قطري 
لــــكــــل رابــــــــــح، وصــــــــــوًال إلــــى 
اإلعالن عن فوز عميل واحد 
ســـنـــويًـــا بـــالـــجـــائـــزة الــنــقــديــة 
قيمتها  تبلغ  والــتــي  الــكــبــرى 
قــطــري.  ريــــال   ١٫٠٠٠٫٠٠٠
الفائزين  عــدد  يبلغ  وعــلــيــه، 
الـــمـــشـــتـــركـــيـــن فـــــي حـــســـاب 
«ثراء» ٣٦٥ فائًزا، مع جوائز 
إلى  مجموعها  يصل  نقدية 

٣٫٢٩٠٫٠٠٠ ريال قطري.

بنك دخان يعلن عن الفائزين في حساب «ثراء»

معرض نسائي

بمشاركة ١٤٠ شركة

الدوحة - [: 

تــطــلــق شـــركـــة الـــجـــريـــان لــتــنــظــيــم 

ـــمـــعـــارض والـــمـــؤتـــمـــرات مــعــرض  ال

ديــســمــبــر   ٣ يـــوم  الــنــســائــي  الــجــريــان 

قــاعــة  كــتــارا  الــثــقــافــي  بــالــحــي   ٢٠٢٠

مــن  الــــعــــديــــد  بـــمـــشـــاركـــة   ١٢ رقــــــم 

الـــمـــنـــتـــجـــات والــــشــــركــــات الــعــالــمــيــة 

لمتوسطة.   وا

الكواري  سعد  خليفة  السيد  وأكــد 

مــــالــــك شــــركــــة الــــجــــريــــان لــتــنــظــيــم 

مـــوجـــه  الــــمــــعــــرض  أن  ــــمــــعــــارض  ال

الموضة  من  النسائية  للمستلزمات 

ـــــعـــــطـــــور والـــــعـــــبـــــايـــــات وأفــــضــــل  وال

ميم. لتصا ا

مــن  الــنــســخــة  هــــذه  أن  وأضـــــاف   

ـــثـــنـــائـــيـــة،  مـــــعـــــرض الـــــجـــــريـــــان اســـت

تــحــمــل تــغــيــرات عــــّدة عــلــى مــســتــوى 

الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــم، وطـــــــريـــــــقـــــــة عــــــرض 

الــمــنــتــجــات والـــخـــدمـــات أيـــًضـــا حــتــى 

يـــكـــون هــــذا الـــمـــعـــرض فـــي نــســخــتــه 

هـــذه وجــهــة لــلــتــســوق لــلــنــســاء فــقــط، 

ـــيـــة تـــلـــبـــي تـــطـــلـــعـــات  ووجـــــهـــــة مـــثـــال

المختلفة  أذواقهن  وترضي  الجميع 

ــــأســــعــــار مـــنـــاســـبـــة فـــــي مـــتـــنـــاول  وب

 . لجميع ا

سيتضمن  المعرض  الــكــواري:  وقــال 

مصممات قطريات وأجنبيات، مشيًرا 

إلى أن المعرض يقام على مساحة أكثر 

الثقافي  بالحي  مربع،  متر   ٣٠٠٠ من 

ـــارا ويــــشــــارك فــيــه أكـــثـــر مـــن ١٤٠  كـــت

المنتجات  مــن  الــعــديــد  تــقــدم  شــركــة، 

منها العطور والعود والمالبس النسائية، 

واألقــمــشــة، واإلكـــســـســـوارات والــهــدايــا، 

والعبايات النسائية.

 وأشـــــار إلـــى أن زائــــــرات الــمــعــرض 

سوف يحظين بتجربة تسّوق استثنائية 

إلى  مشيًرا  العشرة،  أيامه  امتداد  على 

تــوفــيــر كــافــة اإلجـــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 

والسالمة لجميع الزائرات.

إطالق معرض الجريان النسائي ٣ ديسمبر
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٣٣   

خالل الربع الثالث من العام الجاري .. التخطيط واإلحصاء:

ـــــــــــــــــادرات ـــــــــــــــــص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواردات وال ــــــــــدر  ال ــــــــــص ــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــدول اآلســــــــــــيــــــــــــويــــــــــــة ت

الدوحة – [: 

حــقــق الــمــيــزان الــتــجــاري لــدولــة 
مليار   ١٩٫٦ مــقــداره  فــائــًضــا  قــطــر 
ريال خالل الربع الثالث عام ٢٠٢٠، 
التجاري  الميزان  بفائض  مقارنة 
الذي   ٢٠١٩ عــام  من  الثالث  للربع 

بلغ ٣٨٫٠ مليار ريال.
التخطيط  لجهاز  بيان  وبحسب 
واإلحــــصــــاء صــــدر أمــــس فــقــد بلغ 
القطرية  الــصــادرات  قيمة  إجمالي 
السلع  من  الصادرات  ذلك  في  (بما 

خالل  الــتــصــديــر)  وإعــــادة  المحلية 
ما   ٢٠٢٠ عـــام  مـــن  الــثــالــث  الـــربـــع 
قيمته ٤١٫١ مليار ريال، بانخفاض 
 ٪٣٥٫٥ ريـــــال  ــيــار  مــل  ٢٢٫٦ قـــــدره 
ــثــالــث مـــن عــام  ــالــربــع ال مــقــارنــة ب
٢٠١٩ الذي سجل إجمالي صادرات 
وبارتفاع  ريـــال.  مليار   ٦٣٫٧ بلغت 
قدره ٣٫٣ مليار ريال وبنسبة ٨٫٦٪ 
مــقــارنــة بــالــربــع الــثــانــي مـــن عــام 

.٢٠٢٠
إجمالي  انــخــفــاض  الــبــيــان  وعـــزا 
من  الثالث  الربع  خــالل  الــصــادرات 

الثالث  بــالــربــع  مــقــارنــة   ٢٠٢٠ عــام 
انــخــفــاض  إلـــــى   ،٢٠١٩ عـــــام  مــــن 
ومــواد  المعدني،  الــوقــود  صـــادرات 
بقيمة  المشابهة  والــمــواد  التشحيم 
 ،٪٣٨٫٥ وبنسبة  ريــال  مليار   ٢١٫٠
أساًسا  والمصنفة  المصنعة  والسلع 
حسب المادة بقيمة ١٫١ مليار ريال 
الكيماوية  والمواد   ،٪٤٩٫٥ وبنسبة 
بقيمة  الــمــذكــورة  غير  ومنتجاتها 
 ،٪٩٫١ وبــنــســبــة  ريـــــال  مــلــيــار   ٠٫٥
لألكل  الصالحة  غير  الخام  والمواد 
مليار   ٠٫٢ بقيمة  الــوقــود  باستثناء 

جانب  ومــن   .٪٨١٫١ وبنسبة  ريــال 
آخر شهدت الصادرات ارتفاًعا في 
 ٠٫٢ بقيمة  المتنوعة  المصنوعات 

مليار ريال وبنسبة ٧١٫٧٪. 
الواردات

قيمة  بلغت  أخـــرى،  ناحية  مــن 
الــــــــواردات الــقــطــريــة خــــالل الــربــع 
قيمته  مــا   ٢٠٢٠ عـــام  مــن  الــثــالــث 
قدره  بانخفاض  ريــال  مليار   ٢١٫٥
مــقــارنــة   ٪١٦٫٥ ريــــال  مــلــيــار   ٤٫٢
الذي   ٢٠١٩ عام  من  الثالث  بالربع 
وبانخفاض  ريــال.  مليار   ٢٥٫٧ بلغ 

قدره ٠٫٨ مليار ريال وبنسبة ٣٫٦٪ 
مــقــارنــة بــالــربــع الــثــانــي مـــن عــام 

 .٢٠٢٠
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن الــســبــب 
قيمة  إجمالي  النخفاض  الرئيسي 
الواردات مقارنة بنفس الفترة من 
الــعــام الــســابــق يــرجــع إلــى انخفاض 
الواردات من اآلالت ومعدات النقل 
وبنسبة  ريــــال  مــلــيــار   ٣٫٠ بــقــيــمــة 
٢٦٫٣٪، المواد الخام غير الصالحة 
 ١٫١ بقيمة  الــوقــود  باستثناء  لألكل 
السلع   ،٪٦٩٫٤ وبنسبة  ريــال  مليار 

حسب  أساًسا  والمصنفة  المصنعة 
ريال  مليار   ٠٫٥ بقيمة  الصنع  مادة 
المعدني  الــوقــود   ،٪١٣٫٤ وبنسبة 
المشابهة  والــمــواد  التشحيم  ومــواد 
ـــيـــار ريـــــال وبــنــســبــة  بــقــيــمــة ٠٫١مـــل
شهدت  آخــر  جــانــب  ومــن   ،٪٤٧٫٩
المصنوعات  في  ارتفاًعا  ـــواردات  ال
ريــال  مــلــيــار   ٠٫٢ بقيمة  المتنوعة 
الكيماوية  والــمــواد   ،٪٦٫٦ وبنسبة 
بقيمة  الــمــذكــورة  غير  ومنتجاتها 
وبنسبة  قــطــري  ريــــال  مــلــيــار   ٠٫٢

 .٪٨٫٨

شركاء التصدير
ــــــــدول اآلســـيـــويـــة   اســــتــــأثــــرت ال
بــالــمــرتــبــة األولـــــى بــالــنــســبــة لـــدول 
المقصد للصادرات القطرية خالل 
وكذلك   ،٢٠٢٠ عــام  الــثــالــث  الــربــع 
بــالــنــســبــة لــــدول الــمــنــشــأ لـــلـــواردات 
حيث  الــعــام،  نفس  خــالل  القطرية 
شكلت ٧٩٫٠٪ و٣٩٫٧٪ على التوالي، 
بمعدل  األوروبـــــي  االتــحــاد  يتبعها 
٩٫٠٪ و٢٩٫٨٪ على التوالي، ثم دول 
بمعدل  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 

٦٫٠٪ و٣٫٣.٪ .

١٩٫٦ ملــــيار ريـــــال الـفــــائــض التجـــــاري

استعرضها قطر للتنمية ومجلس األعمال القطري األمريكي خالل مؤتمر افتراضي

األمـــــــــــريـــكـــــــــــــــيـــة ـــة  ــــ ــــ ـــراك ــــ ـــشــــ ـــل ل ـــز  ــــ ــــ ـــاهــــ ــــ جــــ ـــاص  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــخ ال ـــاع  ــــ ــــ ــــ ـــطــــ ــــ ــــ ـــق ال  : خـــلـــيـــفـــــــــــــــة  آل 

الدوحة -[ : 

أكـــــد بـــنـــك قـــطـــر لــلــتــنــمــيــة 
عـــبـــر ذراعــــــــه الـــتـــصـــديـــريـــة، 
وكالة قطر لتنمية الصادرات 
(تصدير)، فتح أسواق إقليمية 
ـــــدة لــلــمــنــتــج  ودولــــــيــــــة جـــــدي
الــقــطــري مــشــيــًرا إلـــى وجـــود 
لهذه  جــديــدة  تصدير  فــرص 
المنتجات في أسواق الواليات 

المتحدة األمريكية. 
ودعـــــا الــســيــد عــبــد الــعــزيــز 
الرئيس  خليفة،  آل  ناصر  بن 
للتنمية  قطر  لبنك  التنفيذي 
الشركات األمريكية لالنضمام 
مع  التنسيقية  لــالجــتــمــاعــات 
المصدرين القطريين، مشيًرا 
الــمــتــحــدة  ــــات  ــــوالي ال أن  ــــى  إل
شريك قوي لقطر من خالل 
عــــالقــــات تـــجـــاريـــة مــتــنــوعــة 
الخاص  القطاع  أن  إلــى  الفتًا 
الـــقـــطـــري الــمــتــنــامــي جــاهــز 
مع  الخبرات  وتبادل  للشراكة 

السوق األمريكية. 
جـــاء ذلـــك خـــالل مــشــاركــة 
مجلس  رفــقــة  للتنمية  قــطــر 
األعــمــال الــقــطــري األمــريــكــي 
فــــــي مــــؤتــــمــــر عــــبــــر الــــويــــب 
القطرية  «الصادرات  بعنوان: 
المتنامية»: الذي عقد بهدف 
في  للمشترين  فــرص  توفير 

الواليات المتحدة. 

األعمال  مجلس  واحــتــضــَن 
الفعالية،  األمريكي  القطري 
بركات،  محمد  السيد  أدار  إذ 
للمجلس،  التنفيذي  الــمــديــر 
وحضره  االفتراضي  المؤتمر 
الدوسري  فهد  السيد  من  كل 
الملحق التجاري القطري لدى 
ـــواليـــات الــمــتــحــدة، والــســيــد  ال
بِكر  وأندرياس  هايد  ستيفان 
مـــن شـــركـــة روالنــــــد بــيــرجــر 
لــالســتــشــارات االســتــراتــيــجــيــة 

العالمية. 
لتنمية  قطر  وكالة  وتقدُم 
والمساندة  الــدعــم  الــصــادرات 
لــــــرواد األعــــمــــال فـــي تــحــديــد 
ـــــفـــــرص وإيــــــجــــــادهــــــا، فــي  ال
القطري  المنتج  إيصال  سبيل 
لــألســواق الــدولــيــة، كــمــا تـُـبــرز 
الـــــوكـــــالـــــة ُقـــــــــــدرات وجـــــــودة 

المنتجات القطرية للعالم.
للتنمية  قطر  بنك  واخــتــار 
للمشاركة  قطرية  شركة   ٢٧
التنسيقية،  االجــتــمــاعــات  فــي 
وتــــتــــعــــدد الــــقــــطــــاعــــات الـــتـــي 
تــعــمــل فــيــهــا هــــذه الــشــركــات 
مــــن الــمــنــتــجــات الــكــيــمــاويــة 
والـــمـــنـــتـــجـــات الــبــالســتــيــكــيــة، 
ومواد  المعدنية،  والمنتجات 
الــــبــــنــــاء، إلـــــى الــمــســتــلــزمــات 
الــصــحــيــة الـــخـــاصـــة بــجــائــحــة 
والــــمــــنــــتــــجــــات   ،١٩ كـــــوفـــــد 

الصناعية، واإللكترونيات.

وقـــــــــد شــــــهــــــدت األعـــــــــــوام 
األخـــــيـــــرة تـــــطـــــوًرا مــلــحــوًظــا 
ـــعـــالقـــات االقـــتـــصـــاديـــة  فــــي ال
بــيــن دولـــــة قــطــر والـــواليـــات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، حيث 
التجاري  الــتــداول  قيمة  بلغت 
بين البلدين في ٢٠١٩ حوالي 
في  أمريكي  دوالر  مليار   ٩٫٤
ارتفاع بنسبة مائة بالمائة عن 
الــعــديــد  ــــدأت  وب   .٢٠١٧ عـــام 

مــــن الــــشــــركــــات األمـــريـــكـــيـــة 
القطري  المنتج  على  تعتمد 
قيمة  بلغت  حيث  أكبر  بشكل 
للسوق  الــقــطــريــة  الـــصـــادرات 
مليار   ١٫٦ حــوالــي  األمــريــكــي 
دوالر أمريكي في عام ٢٠١٨ 

وحده. 
اإلحصائيات  هــذه  وتعكس 
وغيرها من التقارير الدولية، 
التي  العديدة  واإلنــجــازات  بــل 

ـــــــذراع الــتــصــديــري  ســجــلــهــا ال
الجهود  للتنمية،  قطر  لبنك 
وكالة  بها  تقوم  التي  الجبارة 
إذ  الـــصـــادرات،  لتنمية  قــطــر 
قــامــت فـــي بـــدايـــة هـــذا الــعــام 
في  «صــنــع  مــعــرض  بتنظيم 
قطر» في الكويت، واحتضنت 
ناجحة  تنسيقية  اجــتــمــاعــات 
عــبــر الــمــنــصــات اإللــكــتــرونــيــة 
ـــقـــطـــاع الـــخـــاص  ـــشـــركـــات ال ل

بـــحـــضـــور شــــركــــات ورجــــــال 
وورشة  دولة،   ٢٨ من  أعمال 
مع  الــتــوريــد  ســالســل  لتوطين 
الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة، 
بــاإلضــافــة إلـــى حــصــول قطر 
إلنشاء  باإلجماع  موافقة  على 
مـــكـــتـــب الــــتــــرمــــيــــز والـــتـــتـــبـــع 
لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الـــقـــطـــريـــة مــن 
 GS١ العالمي  الترميز  مكتب 
التتبع  رمـــز  هــو   ٦٣٠ ليصبح 

الدولي لمنتجات دولة لقطر. 
للتنمية  قطر  بنك  وتأسس 
مسمى  تحت   ١٩٩٧ عــام  فــي 
الصناعية،  للتنمية  قطر  بنك 
وهـــــو كـــيـــان تـــنـــمـــوي تــمــلــكــه 
أنشئ   ،٪١٠٠ بنسبة  الحكومة 
لدعم االستثمار في الصناعات 
ولدفع  وتــطــويــرهــا،  المحلية 
عــــجــــلــــة الـــــتـــــطـــــور والـــــتـــــنـــــّوع 
االقتصادي في دولة قطر مع 

التركيز على القطاع الخاص.
للتنمية  قطر  بنك  حّقق  و 
السنوات  فــي  بـــارزة  نجاحات 
أساس  حجر  فشّكل  األخيرة، 
فــــــي تـــســـيـــيـــر الــــنــــمــــو ضــمــن 
االقتصاد.  قطاعات  مختلف 
فــي  ــــاًال  فــــّع دوًرا  لـــعـــب  كـــمـــا 
تــحــفــيــز الــمــســاعــي الــتــنــمــويــة 
االقــتــصــادي  المستويين  على 
واالجــــتــــمــــاعــــي، حـــيـــث قـــام 
بــتــمــويــل الــمــشــاريــع الــوطــنــيــة، 
وقـــــــّدم دعـــمـــه إلـــــى الــقــطــاع 
الــخــاص عبر خــدمــات رائــدة 
وباعتماد  مضافة.  قيمة  ذات 
تحّققت  اإلستراتيجية،  هــذه 
مجموعة من النتائج اإليجابية 
قد يكون أهّمها تمكين القوى 
عن  فضًال  القطرية،  العاملة 
الشركات  أمام  المجال  إتاحة 
الـــقـــطـــريـــة لـــالســـتـــفـــادة مــن 
الفرص  من  واسعة  مجموعة 
وتنمية  المهمة  االستثمارية 

الـــــــصـــــــادرات ودعـــــــم دخـــــول 
أسواق  إلى  القطرية  الشركات 

جديدة.
كما بلور البنك إستراتيجيته 
بــمــا يــتــوافــق مـــع رؤيـــــة قطر 
على  عــمــًال   ،٢٠٣٠ الــوطــنــيــة 
تعزيز وتسهيل التطور والنمو 
ضمن أنشطة القطاع الخاص 
فـــي الـــمـــجـــاالت االقــتــصــاديــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة، وذلــــــك لــتــكــويــن 

اقتصاد متنوع ومستدام.
للتنمية  قطر  بنك  ويهدف 
الـــمـــبـــادرة  روح  تـــعـــزيـــز  إلـــــى 
وتوفير  الــخــاص  القطاع  عند 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
والتنوع  والنمو  التطور  تسهيل 
فــي الــمــجــاالت االقــتــصــاديــة، 
من خالل توفير الوصول إلى 
وتنمية  واحتضان  المعلومات 
قـــــدرات الــشــركــات الــصــغــيــرة 
الوصول  وتوفير  والمتوسطة، 
إلى التمويل من خالل التمويل 
الضمانات  وإصــــدار  المباشر 
واالســـتـــثـــمـــار فــــي الـــشـــركـــات 
الصغيرة والمتوسطة، وكذلك 
تــوفــيــر الــوصــول إلـــى األســـواق 
مـــن خــــالل تــوطــيــن الــفــرص 
الصغيرة  للشركات  المحلية 
والـــمـــتـــوســـطـــة وفـــتـــح أســـــواق 
للمصدرين  عــالــمــيــة  جــديــدة 
وتمويل  وتــأمــيــن  الــقــطــريــيــن 

الصادرات.

فرص تصدير جديدة لمنتجاتنا في الواليات المتحدة 

جانب من فعاليات المؤتمر االفتراضي 
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الدوحة - [: 

اســتــضــافــت غـــرفـــة قــطــر، 
حسن  مــحــمــد  الــســيــد  أمــــس، 
المساعد  الــوكــيــل  الــعــبــيــدلــي، 
ــــــشــــــؤون الــــعــــمــــل بــــــــــوزارة  ل
الــتــنــمــيــة اإلداريــــــــة والــعــمــل 
والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة، في 
رجــال  هــمــوم  لمناقشة  لــقــاء 
ـــهـــم  ـــرحـــات األعـــــــمـــــــال ومـــقـــت
ـــــــعـــــــكـــــــاس  بـــــــــخـــــــــصـــــــــوص ان
لقوانين  األخــيــرة  التعديالت 

الخاص. القطاع  على  العمل 
وتـــرأس االجــتــمــاع ســعــادة 
الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن جــاســم 
رئــيــس  ثـــانـــي  آل  مــحــمــد  بـــن 
الــــغــــرفــــة، بـــحـــضـــور الـــنـــائـــب 
السيد  سعادة  للرئيس  األول 
مــحــمــد بـــن طـــــوار الـــكـــواري 
ــلــرئــيــس  والــــنــــائــــب الــــثــــانــــي ل
حمد  بن  راشد  السيد  سعادة 
الــــعــــذبــــة، وأعــــضــــاء مــجــلــس 

العام. والمدير  اإلدارة، 
وقـــــامـــــت الــــغــــرفــــة خـــالل 
الـــلـــقـــاء بـــعـــرض مــالحــظــات 
ــــــرحــــــات أصــــــحــــــاب  ومــــــقــــــت
التعديالت  ضوء  في  األعمال 
تنقل  شــمــلــت  ــتــي  ال األخـــيـــرة 
الخاص،  القطاع  في  العمالة 
كــمــا قـــدمـــت الـــغـــرفـــة بــعــض 

التنمية  لـــوزارة  المقترحات 
اإلداريـــــة والــعــمــل والـــشـــؤون 
في  لــتــضــمــيــنــهــا  االجــتــمــاعــيــة 
بشؤون  المتعلقة  اإلجــراءات 
يراعي  وبما  والعمال  العمل 
من  األطراف  جميع  مصلحة 
أصــحــاب الــعــمــل والــشــركــات 

سواء. حد  على  والعمال 
ــــــــم خــــــــالل االجــــتــــمــــاع  وت
ـــتـــنـــســـيـــق  االتــــــــفــــــــاق عـــــلـــــى ال
ــــواصــــل بــــيــــن الـــغـــرفـــة  ــــمــــت ال
اإلداريــــــة  ــنــمــيــة  ــت ال ووزارة 
ـــــــــعـــــــــمـــــــــل والــــــــــــشــــــــــــؤون  وال
االجــــتــــمــــاعــــيــــة مــــــن خــــالل 
لمناقشة  المشتركة  الــلــجــان 
العمل  بقضايا  يتعلق  مــا  كــل 
والــعــمــال بــحــيــث تــعــقــد هــذه 

الــلــجــان اجــتــمــاعــات دوريــــة 
كافة  بحل  خاللها  من  تقوم 
األمـــــــــور بـــمـــا يـــضـــمـــن عـــدم 

على  ســواء  ضــرر  أي  حــدوث 
األعمال  وأصحاب  الشركات 
يحفظ  وبما  العمال  على  أو 

الطرفين. حقوق 
وقـــد شـــدد ســـعـــادة الــشــيــخ 
آل  جــــــاســــــم  بــــــــن  ــــيــــفــــة  خــــل

ثـــانـــي رئـــيـــس الـــغـــرفـــة، عــلــى 
المتواصل  التنسيق  ضـــرورة 
ـــــــــــــوزارة  بــــيــــن الـــــغـــــرفـــــة وال

الغرفة  مقترحات  لمناقشة 
والــــمــــالحــــظــــات الــــتــــي تــــرد 
األعــمــال  قــطــاعــات  مــن  إليها 
الــمــخــتــلــفــة حـــــول الـــقـــوانـــيـــن 
ــــعــــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة  ــــشــــري ــــت وال
بــقــطــاعــات الــعــمــل والــعــمــال، 
ـــتـــجـــاوب الـــــــوزارة  ُمــــشــــيــــًدا ب
ـــدائـــم مـــع دعـــــوات الــغــرفــة  ال
لــــمــــنــــاقــــشــــة كـــــافـــــة قـــضـــايـــا 
ـــخـــاص الــمــتــعــلــقــة  الـــقـــطـــاع ال

الوزارة. باختصاصات 
وأشــــــــار ســـعـــادتـــه إلــــــى أن 
الــغــرفــة ســــوف تـــواصـــل طــرح 
أصحاب  وتظلمات  مطالبات 
األعــــــمــــــال بــــشــــأن تـــعـــديـــالت 
مع  ومناقشتها  العمل  قــانــون 
وزارة التنمية اإلدارية والعمل 

والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة، كما 
ســتــتــابــع الــتــنــســيــق مــع الــــوزارة 
تنقل  بأمور  يتعلق  ما  كل  في 
الــعــمــالــة والـــقـــضـــايـــا األخــــرى 
الــمــتــعــلــقــة بــالــعــمــل والــعــمــال، 
بــالــشــكــل الــــذي ال يــهــضــم حق 
أي طــرف ســـواء الــشــركــات أو 

العمال.
ومـــن جــانــبــه، أكـــد الــســيــد 
مـــحـــمـــد حــــســــن الـــعـــبـــيـــدلـــي 
الـــوكـــيـــل الـــمـــســـاعـــد لـــشـــؤون 
ــــــــــــوزارة الـــتـــنـــمـــيـــة  الــــعــــمــــل ب
اإلداريـــــة والــعــمــل والـــشـــؤون 
االجــتــمــاعــيــة، دعـــم الــــوزارة 
ـــخـــاص  الــــكــــامــــل لـــلـــقـــطـــاع ال
يــكــون  أن  عـــلـــى  وحـــرصـــهـــا 
المتعلقة  التشريعات  تنفيذ 
بــالــعــمــل والــعــمــال يــصــب في 

الطرفين. مصلحة 
التنمية  وزارة  أن  وأضاف 
ــــن تـــقـــبـــل بـــوقـــوع  والــــعــــمــــل ل
العمل  أصــحــاب  على  أضـــرار 
الـــقـــطـــريـــيـــن والـــــشـــــركـــــات، 
بتطبيق  الــــوزارة  تــلــتــزم  كــمــا 
الـــقـــواعـــد واإلجـــــــــراءات عــنــد 
طــــلــــب االنـــــتـــــقـــــال وتــــرحــــب 
ــــغــــرفــــة  بــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع ال
بــشــأن مــطــالــبــات وتــظــلــمــات 
انتقال  من  األعمال  أصحاب 

العمالة.

الـغــرفـــة تنـاقــش تعــديــالت قــانــون الـعـمــل 
عقدت اجتماًعا مع الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية

ــاع  ــم ــت ــات خــــالل االج ــرح ــت ــق ــم ــات وال ــب ــال ــط ــم اســـتـــعـــراض ال

الدوحة - أحمد سيد:

العقارية  إزدان  شــركــة  أعــلــنــت 

عــن إطـــالق الــمــرحــلــة الــثــانــيــة من 

السكنية  للوحدات  التأجير  حملة 

والتجارية في «واحة إزدان» الذي 

ديسمبر  مــن  عشر  الــثــامــن  يــوافــق 

سكنية  وحـــدات  وتشمل  المقبل، 

بــمــســاحــات مــتــنــوعــة ومــفــروشــة 

على  يزيد  ما  جانب  إلــى  بالكامل 

مــخــتــلــفــة  ـــجـــاريـــة  ت وحـــــــدة   ٥٠٠

وعــقــدت  والــتــعــديــل.  للضم  قابلة 

ــــمــــًرا  قـــــــيـــــــادات الـــــشـــــركـــــة مــــؤت

المبنى  مــقــر  فــي  أمــس  صحفًيا 

تــقــدم  حــيــث  ــواحــة،  ــال ب اإلداري 

الـــحـــمـــلـــة الــــجــــديــــدة إيــــجــــارات 

السكنية  الوحدات  على  تنافسية 

ــفــة إلــــى جـــانـــب عـــرض  ــل الــمــخــت

لـــرواد  إزدان»  «واحــــة  تــقــدمــه 
والصغيرة،  المتوسطة  األعمال 
مــن أصــحــاب الــحــرف والــمــهــن 
والـــــــتـــــــجـــــــار والــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن 
والـــشـــركـــات، حــيــث يــحــصــل كــل 
شــهــًرا   ١٥ عــلــى  جــديــد  مــتــعــاقــد 

 . نًيا مجا
نائب  دبش  هاني  السيد  وأّكد 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة 
عمل  بيئة  توفر  إزدان  واحة  أن 
الدمج  خالل  من  رائعة  وإقامة 
الــســكــنــيــة  الــــوحــــدات  آالف  بــيــن 
ما  الــتــجــاريــة،  الــمــنــافــذ  ومــئــات 
يــشــكــل إضـــافـــة نــوعــيــة وحــيــويــة 
لــمــنــطــقــة الــوكــيــر، والـــتـــي بــاتــت 
بــفــعــل شــبــكــة الـــطـــرق الــحــديــثــة 
والــســريــعــة أقــرب إلــى الــدوحــة، 
ـــقـــيـــادة  مـــمـــا يـــخـــتـــصـــر وقـــــت ال

لــلــعــديــد مــن الــمــنــاطــق الــحــيــويــة 
إضــافــة  فــقــط،  دقــيــقــة   ١٥ إلـــى 
إلــــى قـــربـــهـــا الـــشـــديـــد مـــن عـــدد 
كــبــيــر مـــن الــمــنــاطــق الــتــجــاريــة 
ــــــة، فـــأصـــبـــحـــت  ــــــصــــــادي واالقــــــت
بـــذلـــك حــلــقــة وصــــل مـــع مــطــار 
حــمــد الــدولــي والــمــيــنــاء الــجــديــد 
ومـــديـــنـــة مــســيــعــيــد الـــتـــي تــضــم 
عـــدًدا مــن الــمــصــانــع والــمــنــشــآت 

لهامة.  ا
الــوكــرة  مــنــاطــق  أن  وأضــــاف 
والـــوكـــيـــر تــشــهــد نـــمـــًوا مـــتـــزايـــًدا 
ــــســــكــــان، وتـــــطـــــوًرا  فـــــي عــــــدد ال
ــتــجــاريــة  فـــي حـــجـــم األعــــمــــال ال
ـــــك بــفــعــل  ـــثـــمـــاريـــة، وذل واالســـت
مــــشــــروعــــات تــــطــــويــــر الــــطــــرق 
ـــيـــة الـــــتـــــي تــم  ـــحـــت ـــت والــــبــــنــــيــــة ال
تـــنـــفـــيـــذهـــا حــــالــــًيــــا فــــي مـــديـــنـــة 

الـــــوكـــــرة والــــوكــــيــــر، بـــالـــتـــوازي 
مــع مــشــروع الــمــتــرو «الــريــل»، 
ـــتـــي  ومــــــشــــــروعــــــات الــــــطــــــرق ال
تــــم افـــتـــتـــاحـــهـــا أمــــــام الـــحـــركـــة 
الـــــمـــــروريـــــة لــــخــــدمــــة مـــنـــاطـــق 

ـــمـــشـــاف  الـــــوكـــــرة والــــوكــــيــــر وال
الدولة،  مناطق  بباقي  وربطها 
كـــمـــشـــروع الـــطـــريـــق الــــمــــداري 
وطــريــق مــيــنــاء حــمــد والــطــريــق 
الجنوبي  والجزء  السابع  الدائري 
ما  السريع،  الدوحة  طريق  من 
السكاني  النمو  زيادة  في  ساهم 
على  مــؤكــًدا  الــمــنــاطــق،  تلك  فــي 
عــلــى  الــطــلــب  ســيــعــزز  ذلــــك  أن 
الـــوحـــدات الــســكــنــيــة الــمــخــتــلــفــة، 
االستثمار،  على  أيًضا  يشجع  ما 
ـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــشـــاريـــع  خــــاصــــة بـــال
الــتــجــاريــة واألعـــمـــال الــصــغــيــرة 

لمتوسطة». وا
الــواحــة  أن  إلـــى  دبـــش  ولــفــت 
تـــضـــم الــــشــــارع الـــتـــجـــاري الـــذي 
من  واحـــًدا  يــكــون  أن  لــه  يــتــوقــع 
بالحيوية  النابضة  الشوارع  أهم 

يشتمل  بــمــا  المنطقة،  تــلــك  فــي 
ــــافــــذ تــــجــــاريــــة  عــــلــــيــــه مــــــن مــــن
مــــتــــعــــددة األنــــشــــطــــة، ولــــذلــــك 
تــعــيــد  الـــعـــقـــاريـــة  إزدان  شـــركـــة 
إطــــالق الـــعـــرض الــتــجــاري غــيــر 
الــمــســبــوق ألصـــحـــاب األعـــمـــال، 
والـــذي يــســتــهــدف الــمــســتــثــمــريــن 
الـــــــجـــــــدد وتــــشــــجــــيــــعــــهــــم عـــلـــى 
االنــــطــــالق بـــأعـــمـــالـــهـــم، ويـــقـــدم 
مختلفة  تجارية  مساحات  لهم 
قـــابـــلـــة لــلــضــم والـــتـــعـــديـــل وفـــق 
احـــتـــيـــاجـــات الــمــســتــأجــريــن مــن 
ـــتـــيـــح إمـــكـــانـــيـــة  الـــــتـــــجـــــار، مـــــا ي
اســــتــــغــــالل أكــــثــــر مـــــن مـــســـاحـــة 
الســـــتـــــخـــــدام تـــــجـــــاري واحـــــــد، 
عــلــًمــا بـــأن الـــوحـــدات الــتــجــاريــة 
مــــوزعــــة فــــي مــــواقــــع مــتــمــيــزة 
أن  يتوقع  التي  «الــواحــة»  داخــل 

فرد.  ألف   ٣٥ تستقطب 

وحدات سكنية 

وأشـــار إلــى أن الــمــشــروع يوفر 

وحدات سكنية متنوعة المساحات 

مــــفــــروشــــة بــــالــــكــــامــــل وبـــــأثـــــاث 

عصري شاملة لباقة متميزة من 

لمن  تنافسية  وبأسعار  الخدمات 

يــنــشــدون رقـــي اإلقــامــة والــراحــة 

المشروع  يتميز  حيث  واألمــــان، 

تنوع  عــن  وفــضــًال  رقعته،  باتساع 

يقدمها  الــتــي  السكنية  الـــوحـــدات 

بمرافق  يتميز  الـــذي  الــمــشــروع، 

ومقاٍه،  ومطاعم  ومحال  تجارية 

كــمــا تــضــم «الـــواحـــة» لــولــو هايبر 

مــاركــت الــــذي يــوفــر الــعــديــد من 

الــمــنــتــجــات الــمــتــنــوعــة، ومــدرســة 

دولية.

تدشين المرحلة الثانية مـن حمـلـة «واحـة إزدان»
تشمل وحدات متنوعة وبإيجارات تنافسية

ـــة ـــجـــاري ـــت ــــافــــذ ال ــــمــــن ـــة وال ـــي ـــســـكـــن ــــدمــــج بـــيـــن الــــــوحــــــدات ال ــــال ـــة عـــمـــل وإقــــــامــــــة ب ـــئ ـــي ــــــــش: تـــوفـــيـــر ب دب

هاني دبش 

الشيخ خليفة بن جاسم وبن طوار والعبيدلي خالل اللقاء 

جانب من االجتماع

ــرر أصـــحـــاب الــعــمــل ــض ــت ــل ب ــب ــق ـــن ت ـــــــوزارة ل ــي: ال ــدل ــي ــب ــع ال
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باقي القطاعاتالعقاراتالنقلالبنوكالقطـــاع

١٩٫٧٪٢٥٫٨٪١٨٫٧٪٣٥٫٨٪النسبة

نســـــــــــب  الشـــــــــراء
أجانبعرب     خليجيونقطريون     
٪٢٦٫٩٣٪١١٫٢٤٪٢٫٨٩٪٥٨٫٩٢

نســـــــــــب  البيــــــــــع
أجانبعرب     خليجيونقطريون     

٪١٦٫١٦٪١٤٫٩٢٪١٫٧٥٪ ٦٧٫١٥

%السعرالشركة
QNB١٨٫٨٠٤٫٤٤
٦٫٤٤٤٫٠٢مالحة

١٫٣٢٣٫٠٤الدوحة للتأمين
٤٫٠٨٣٫٠٣االسمنت
٨٫٩٧٢٫٧٠الرعاية
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١٫٦٧٦٩٤٦٣٣٨ قطر االول
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القطاعات األكثر تداوالً بالبورصةالقطاعات األكثر تداوالً بالبورصة

األسهم األكثر نشاطاً بالبورصةاألسهم األكثر نشاطاً بالبورصة األكثر 
ارتفاعاً

االكثر 
انخفاضاً

نســـب التـــداولنســـب التـــداول

ألكثرألكثر
رتفاعاً
رر
رتفاعاً

االكثراالكثر
انخفاض
رر
انخفاض

المؤشر يرتفع بـ ٠٫٩٤٪

الدوحة - [: 

أنـــهـــت بـــورصـــة قــطــر تــعــامــالت 
أولى جلسات األسبوع في المنطقة 
مؤشر  تــمــكــن  أن  بــعــد  الـــخـــضـــراء، 
الــــســــوق مــــن الـــــعـــــودة إلـــــى ســاحــة 
الـــمـــكـــاســـب مـــــرة أخــــــرى بــنــهــايــة 
ارتــفــاًعــا  ليسجل  أمــــس،  تــعــامــالت 
يعادل  بما  نسبته ٠٫٩٤٪  بلغت  قويًا 
لــمــســتــوى  بـــهـــا  وصــــــل  نـــقـــطـــة   ٩٥
١٠٢٠٢٫٧٨ نقطة، كما ارتفع مؤشر 
الريان اإلسالمي بنسبة ٠٫٢٥٪ بالًغا 
أيًضا  وصعد  نقطة،   ٤١١١ مستوى 
بنسبة  األسهم  لجميع  قطر  مؤشر 

١٫٣٩٪ ليصل إلى ٣١٥٥ نقطة.
وبــلــغــت مــكــاســب األســـهـــم أمــس 

القيمة  لتصل  ريــال  مليار  نــحــو٨٫٣ 
 ٥٨٧٫٣ إلــى  قطر  لبورصة  السوقية 
بهذا  المؤشر  ويرسم  ريــال،  مليار 
تراجع  بعد  إيجابية  صورة  االرتفاع 
الــســوق  ارتــفــاع  وجـــاء  األول،  أمـــس 
مصحوبًا بانخفاض في التداوالت، 
الـــتـــداول ١٣٣  أحــجــام  بلغت  حــيــث 
مليون   ١٥٩ مــقــابــل  ســهــم  مــلــيــون 
سهم في جلسة الخميس الماضي، 
مليون   ٣١٠ الـــتـــداول  قــيــم  وبــلــغــت 
في  ريــال  مليون   ٤٢١ مقابل  ريــال 
خالل  من  وذلــك  السابقة،  الجلسة 
أمــس  وتــــم  صــفــقــة.   ٦٧٣٦ تــنــفــيــذ 
حيث  شـــركـــة،   ٤٥ أســـهـــم  ــــــداول  ت
ارتفعت منها أسهم ٢١ شركة بينما 
تــراجــعــت أســهــم ٢٣ شــركــة أخــرى 

واستقرت أسهم شركة واحدة عند 
مستوى إغالقها السابق.

وربـــمـــا تــعــكــس قــلــة الــــتــــداوالت 
الجلسات  في  السوق  يشهدها  التي 
ــا  ــــوعــــي نــســبــًي ــــــــادة ال الـــمـــاضـــيـــة زي
وتــوقــعــهــم  للمستثمرين  بــالــنــســبــة 
وأن  المقبلة  الفترة  السوق  بارتفاع 
ما  الماضية  الــفــتــرة  الــســوق  تــراجــع 
هــو إال حــالــة عــارضــة ســرعــان ما 
يـــرتـــد الـــســـوق ويـــعـــود إلـــــى مــوجــة 
االرتــفــاعــات مــرة أخــرى، وهــذا ما 
التخلي  عدم  إلى  المستثمرين  دفع 

عن أسهمهم.
وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى الـــمـــســـاهـــمـــة 
ـــقـــطـــاعـــيـــة، فــــجــــاء أغـــلـــبـــهـــا فــي  ال
قطاع  بصدارة  الخضراء،  المنطقة 

البنوك الذي سجل نمو نسبته ٢٫١٪، 
تاله قطاع النقل بنمو ١٫٧٪، وصعد 
 ،٪٠٫٧٥ بــنــحــو  االتــــصــــاالت  قـــطـــاع 
بنحو  الصناعة  قطاع  أيًضا  وارتفع 
التأمين  قــطــاع  ارتــفــاع  كما   ،٪٠٫٨
قطاع  تــراجــع  بينما   ،٪٠٫٢٠ بنحو 
وانخفض   ،٪١٩ بنسبة  الــخــدمــات 
 ،٪٠٫٩٨ بــنــســبــة  الـــعـــقـــارات  قـــطـــاع 
تشهد  أن  بالسوق  مراقبون  ويتوقع 
الــبــورصــة نــوًعــا مــن الــتــذبــذب في 
قــرب  مــع  بــالــتــزامــن  وذلــــك  األداء 
هناك  يــكــون  أن  قبل  الــعــام،  نهاية 
أن  بعد  خاصة  االستقرار  من  نــوع 
يختبر السوق مستوى ١٠٥٠٠نقطة 
مقاومة  نقطة  إلى  تتحول  وســوف 

قوية جًدا إذا ما تم تجاوزها.

البورصـــة خضــراء والمكاســب ٨٫٣ ملـــيار  ريـــال

الجزائر -رويترز:  

ـــجـــزائـــري  ـــطـــاقـــة ال قـــــال وزيــــــر ال
ـــتـــرز إن  عـــبـــد الــمــجــيــد عـــطـــار لـــروي
مـــــن الــــمــــتــــوقــــع تـــــراجـــــع صــــــــادرات 
الــعــام  بــالــمــئــة   ٤٫٧ الــجــزائــريــة  ــغــاز  ال
الـــجـــاري، بــفــعــل تـــراجـــع الــطــلــب من 
أوروبـــــــا والــمــنــافــســة مـــن إمــــــدادات 
أمــريــكــيــة أرخـــص.مـــن الــمــتــوقــع أن 
تسهم  الــتــي  الــجــزائــر،  صـــادرات  تبلغ 
 ٩٥ ـــغـــاز بــنــســبــة  مــبــيــعــات الــنــفــط وال
متر  مــلــيــار   ٤١ دخــلــهــا،  مــن  بــالــمــئــة 
مكعب من الغاز هذا العام، انخفاًضا 
 ،٢٠١٩ ٤٣ مليار متر مكعب في  من 
بـــحـــســـب الــــوزيــــر.وبــــلــــغــــت إيـــــــرادات 
في  دوالر  مــلــيــار   ٣٣ والــغــاز  الــنــفــط 
 ٢٣ تــســجــل  أن  الــمــتــوقــع  ومـــن   ٢٠١٩
الـــحـــالـــي. الــــعــــام  فــــي  دوالر  مـــلـــيـــار 

الغاز  إنــتــاج  إجــمــالــي  إن  عــطــار  وقــال 
مكعب،  متر  مليار   ١٢٦ إلى  سيصل 
مــكــعــب  مـــتـــر  ـــيـــار  مـــل  ١٢٧ مـــقـــابـــل 
بــتــقــادم  اإلنـــتـــاج  تــأثــر  إذ   ،٢٠١٩ فــي 
نما  بينما  االستثمار  ونقص  الحقول 

سنويًا  بالمئة   ٥٫٣ المحلي  االستهالك 
متر  مليار   ٤٦ إلى  ليصل   ٢٠٠٩ منذ 
مــكــعــب الـــعـــام الـــمـــاضـــي. وأصــــدرت 

ـــا  ــــعــــام الــــمــــاضــــي قـــانـــونً الــــجــــزائــــر ال
لــلــطــاقــة يــســتــهــدف تــعــزيــز الــجــاذبــيــة 
والغاز  النفط  لقطاعات  االستثمارية 

التنفيذية  الئحته  بعد  تنشر  لم  لكنها 
أخذ  عند  بها  لالسترشاد  الضرورية 

االستثمار. قرارات 

وزير الطاقة: ٤٫٧ ٪  انخفاض صادرات الغاز الجزائرية

صعود بورصـــة الكــويت

٤٫٥ ٪ نمو اقتصاد مدغشقر في ٢٠٢١

الكويت – قنا: 

أغلقت بورصة الكويت تداوالتها، أمس، 
على ارتفاع مؤشر السوق العام بنحو ٦ر١٣ 
نقطة،  ٥٧ر٥٥٤٠  مــســتــوى  ليبلغ  نــقــطــة، 
في  ٢٥ر٠  نــاهــزت  صــعــود  نسبة  ويــحــقــق 

المئة.
وشهدت جلسة التداوالت، تداول كمية 
تمت  ســهــم،  مليون  ٣ر١١١  بلغت  أســهــم 
عبر تنفيذ ٦٩٤٥ صفقة، بقيمة ٣٠ مليون 
دوالر  مــاليــيــن   ١٠٥ نــحــو  كــويــتــي  ديـــنـــار 
الرئيسي  الــســوق  مؤشر  وارتــفــع  أمريكي. 
٦٩ر٤٣٦٤  مــســتــوى  ليبلغ  نقطة  ٤ر١٢  بـــ 
في  ٢٩ر٠  بلغت  صعود  بنسبة  أي  نقطة، 
بلغت  أسهم  كمية  تداول  خالل  من  المئة 

تنفيذ  عــبــر  تــمــت  ســـهـــم،  مــلــيــون  ٣ر٦٢ 
ديــنــار  مــلــيــون  ١ر٦  بقيمة  صفقة   ٣٠٦٥
نحو ٣ر٢١ مليون دوالر .كما ارتفع مؤشر 
السوق األول بـ ٣ر١٤ نقطة، ليبلغ مستوى 
ناهزت  صعود  وبنسبة  نقطة،  ١٠ر٦١٣٣ 
٢٣ر٠ في المئة، بعد أن تم تداول ٠٣ر٤٩ 
صفقة   ٣٨٨٠ تــنــفــيــذ  عــبــر  ســهــم  مــلــيــون 
٦ر٨٣  نــحــو  ديـــنـــار  مــلــيــون  ٩ر٢٣  بــقــيــمــة 
مليون دوالر .بدوره ارتفع مؤشر رئيسي 
مستوى  ليبلغ  نــقــطــة  ٣ر١٩  بــحــوالــي   ٥٠
بلغت  صــعــود  وبنسبة  نــقــطــة،  ٠٦ر٤٤٨٢ 
٧ر٤١  تــداول  خــالل  من  المئة،  في  ٤٣ر٠ 
صفقة   ١٩٨٧ تنفيذ  وعبر  سهم،  مليون 
٥ر١٧  نــحــو  ديـــنـــار  مــلــيــون  ٠٢ر٥  بــقــيــمــة 

مليون دوالر أمريكي .

أنتاناناريفو -  (د ب أ):

للفانيليا  منتج  أكبر  مدغشقر،  توقعت 
٥ر٤٪  بنسبة  اقتصاديًا  نمًوا  العالم،  في 
بنسبة  بانكماش  مقارنة   ،٢٠٢١ عام  في 
أن  الـــمـــتـــوقـــع  الــــعــــام.ومــــن  هـــــذا  ٨ر٣٪ 
من  ٥ر٥٪  إلـــى  الــمــوازنــة  عــجــز  يــتــراجــع 
الناتج المحلي اإلجمالي العام المقبل من 
بلومبرج  وكــالــة  أفـــادت  حسبما  ٣ر٦٪، 
يرتفع  أن  أيــًضــا  الــمــتــوقــع  ــبــاء.ومــن  لــألن
٥ر٣٨٪  بنسبة  المالية  اإليـــرادات  صافي 

مليار  (٦ر١  أريــــاري  تــريــلــيــون  ٤ر٦  إلــى 
٤٢ر١١  إلـــى  اإلنـــفـــاق  وســيــصــل  دوالر). 
تريليون  ٦٤ر١٠  مــن  أريــــاري  تــريــلــيــون 
كذلك  المتوقع  ومــن  عــام.  قبل  أريـــاري 
حــصــول الــبــالد عــلــى مــنــح خــارجــيــة تبلغ 
٣٦٥ مليون دوالر.وذكرت وزارة  حوالي 
االقــتــصــاد والــمــالــيــة فــي مــشــروع قــانــون 
اإللكتروني،  موقعها  على   ٢٠٢١ موازنة 
بنسبة  ينخفض  قــد  األريـــــاري  ســعــر  أن 
٧ر٣٪ مقابل الدوالر في المتوسط العام 

المقبل. 

٤٫٧ ٪ انكماش
اقتصاد روسيا

موسكو - (رويترز):

الناتج  إن  أمــس:  الروسية  االقتصاد  وزارة  قالت 
المحلي اإلجمالي للبالد نزل ٤٫٧ بالمئة على أساس 
سنوي في أكتوبر ، وذلك بعد انخفاض ثالثة بالمئة 

في سبتمبر .
وقــالــت الـــــوزارة إن االنــكــمــاش االقــتــصــادي يعود 
الصناعات  قطاعي  إنتاج  تراجع  إلــى  أساسي  بشكل 
الناتج  انــكــمــاش  أن  مضيفة  والـــزراعـــة،  التحويلية 
أكتوبر  إلــى  يناير  من  الفترة  في  اإلجمالي  المحلي 
الناتج  انكماش  قراءة  الوزارة  بالمئة.وعدلت   ٣٫٦ بلغ 
في  بالمئة   ٣٫٣ مــن  سبتمبر  فــي  اإلجمالي  المحلي 

قراءة الشهر الماضي. 

حقل رقان شمال الغازي في الجزائر

تراجع طلبيات المصانع في سبتمبر

روما - (د ب أ):

ذكـــر اتــحــاد الــصــنــاعــة اإليــطــالــي فــي تقرير 
الركود  لخطر  معرض  اإليطالي  االقتصاد  أن 
لــلــمــرة الــثــانــيــة، مــع تــوقــع انــكــمــاش فــي الــربــع 
األخــــيــــر بـــســـبـــب إجـــــــــراءات اإلغـــــــالق الـــمـــرنـــة 
كــورونــا. وبــاء  مــن  الــجــديــدة  الموجة  لمواجهة 

ونــقــلــت وكــالــة «بــلــومــبــرج» لــألنــبــاء أمـــس عن 
تقرير أطلقه اتحاد الصناعة أمس األول السبت 
أن تأثير اإلغالق في مناطق معينة، من بينها 
المالية  العاصمة  يضم  الــذي  لومباردي  إقليم 

االنخفاض  مع  مقارنة  احتواؤه  يجب   - ميالنو 
في الناتج المحلي اإلجمالي في الربعين األول 
من  العديد  ألن  نظًرا   ،٢٠٢٠ عام  من  والثاني 

مفتوحة.   تزال  ال  الشركات 
 مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة ذكـــــر مــكــتــب اإلحـــصـــاء 
فــي إيــطــالــيــا أن حــجــم طــلــبــيــات الــمــصــانــع في 
سبتمبر  في  له  وتيرة  بأسرع  انخفض  البالد 
بنسبة  المصانع  طلبيات  الماضي.وانخفضت 
الماضي  سبتمبر  في  بالمئة  ٤ر٦  تبلغ  شهرية 
أغسطس  في  بالمئة  ٥ر١٣  نسبتها  زيــادة  بعد 

عليه.  السابق 

اتحاد الصناعة اإليطالي يتوقع ركوًدا ثانيًا
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نشرت صورًا لطاقمها مع كأس العالم

الدوحة - [:

الجوية  الخطوط  احتفلت   
على  عامين  ببقاء  القطرية 
 ٢٠٢٢ الــعــالــم  كـــأس  انــطــالق 
ـــــدوحـــــة بـــنـــشـــر صـــور  فـــــي ال
لــطــاقــمــهــا مـــع كــــأس الــعــالــم 
فـــي زيــــوريــــخ عــلــى حــســابــهــا 
الــرســمــي عــلــى تــويــتــر أمــس 

تــحــت شــعــار لــقــاء األبـــطـــال.  
يـــأتـــي ذلــــك بـــعـــدمـــا كــشــفــت 
ــنــاقــلــة الــوطــنــيــة الــشــريــك  ل ا
لـــــرســـــمـــــي لــــ  لــــــطــــــيــــــران ا وا
من  طائرتها  عن   «FIFA»
لـــتـــي  ا  ،٧٧٧ بـــويـــنـــج  طــــــراز 
نــــــــت خـــصـــيـــًصـــا بــشــعــار  ازدا
مــــــونــــــديــــــال قـــــــطـــــــر٢٠٢٢، 
لــتــنــازلــي  لــعــَدّ ا لــتــبــدأ بــذلــك ا

لـــقـــادمـــيـــن حــتــى  لــلــعــامــيــن ا
الحدث. بلوغ 

وتـــــــّم رســــــم شــــعــــار كـــأس 
 FIFA» الــعــالــم لــكــرة الــقــدم
على  ـــا  يـــدويًّ  «٢٠٢٢ قــطــر   -

هـــــذه الـــطـــائـــرة الــمــخــصــصــة 
والــمــمــيــزة، احــتــفــاًء بــشــراكــة 
االتحاد  مــع  القطرية  الناقلة 
 .FIFA - الدولي لكرة القدم

وســـتـــحـــمـــل الــــمــــزيــــد مــن 
طـــائـــرات أســـطـــول الــخــطــوط 
كأس  شعار  القطرية  الجوية 
قطر   - الـــقـــدم  لــكــرة  الــعــالــم 
تسييرها  يتّم  وســوف   ،٢٠٢٢
إلـــــى الـــعـــديـــد مــــن الـــوجـــهـــات 
الناقلة  وجهات  شبكة  ضمن 

العالمية. القطرية 
الخطوط  طائرة  وانضمت   

الــجــويــة الــقــطــريــة مــن طــراز 
للعمل   ٣٠٠ER-٧٧٧ بــويــنــج 
الناقلة  وجهات  شبكة  ضمن 
الـــقـــطـــريـــة، عــلــى الــرحــلــتــيــن 
بــيــن   QRو٠٩٦  QR٠٩٥

وزيوريخ.  الدوحة 
االفتتاحي  الــمــســار  ويــعــّزز 
المخصصة،  الــطــائــرة  لــهــذه 
القطرية  الناقلة  الــتــزام  مــن 

عــن   ،FIFA مـــع  بـــالـــشـــراكـــة 
الــطــائــرة  هــذه  تسيير  طــريــق 
إلـــى مــوطــن االتـــحـــاد الــدولــي 
فــي   FIFA  - الــــقــــدم  لـــكـــرة 
ســـويـــســـرا فــــي هـــــذا الـــتـــاريـــخ 

الممّيز.
وكـــان ســعــادة الــســّيــد أكبر 
الـــبـــاكـــر، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــخــــــطــــــوط 

الـــجـــويـــة الـــقـــطـــريـــة قــــد قـــال 
الــمــتــواصــلــة  االســـتـــعـــدادات  إن 
الستضافة بطولة كأس العالم 
 ،٢٠٢٢ قــطــر   - الــقــدم  لــكــرة 
من  وجلّية  واضحة  أصبحت 
حولنا في جميع أرجاء قطر.

ــا في  وقــــال: وتــجــري حــالــيًّ
المطار  الــدولــي،  حمد  مــطــار 
الـــشـــريـــك الـــرســـمـــي لــالتــحــاد 

 ،FIFA- القدم  لكرة  الــدولــي 
العدد  الستقبال  االســتــعــدادات 
الكبير المتوّقع من المسافرين 
ستعمل  كما  البطولة،  لحضور 
تــوســعــة مــطــار حــمــد الــدولــي 
عــلــى زيـــــادة حــجــم اســتــيــعــاب 
إلى  لتصل  للمسافرين  المطار 
٥٨ مليون مسافر سنويًّا وذلك 

بحلول عام ٢٠٢٢.

«القطرية» تحتفل في زيوريخ ببقاء عامين على المونديال

مفوض الحكومة األلمانية للسياحة:

هايلبرون - ألمانيا - د ب أ: 

 تــــوقــــع تــــومــــاس بــــارايــــس، 
مـــفـــوض الــحــكــومــة األلــمــانــيــة 
تــغــيــر  يـــحـــدث  أن  لــلــســيــاحــة، 
عند  السفر  سلوك  فــي  جــذري 
الـــنـــاس بــعــد جــائــحــة كـــورونـــا. 
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة 
األلمانية  شتيمه»  «هايلبرونر 
قــال  األول،  أمــــس  الــــصــــادرة 
سيكون  الــتــركــيــز  إن  بـــارايـــس 
بــــــوجــــــه عـــــــــام عـــــلـــــى تـــــوافـــــر 
الــمــزيــد مــن األمـــــان، فــالــنــاس 
ــتــحــديــد إلـــى  ــال ســـيـــســـافـــرون ب
األماكن اآلمنة. وفي إشارة إلى 
ممثل  قــال  ألمانيا،  في  الوضع 
وزارة االقتصاد في البرلمان: 

لـــديـــنـــا مــــيــــزة هـــنـــا نـــظـــًرا 
في  الــمــمــتــازة  التحتية  لبنيتنا 
واثًقا  تجعلني  والــتــي  السياحة 
من أن ألمانيا، البلد السياحي، 
سيعود مرة أخرى ليكون من 
الـــفـــائـــزيـــن. وأضــــــاف بـــارايـــس 
تــمــاًمــا  مــتــقــدمــة  ألــمــانــيــا  أن 
فـــي الــعــالــم مــنــذ ســـنـــوات في 
المدن  ورحالت  الثقافة  قطاع 

واالجـــتـــمـــاعـــات والـــمـــعـــارض، 
تفسد  لــم  «الجائحة  إن  وتــابــع 
هــذا الــوضــع»، وقــال إنــه يتوقع 
أن  الجائحة  بعد  مــا  لمرحلة 
نشهد ازدهاًرا على نحو سريع. 
ولـــم يــســتــبــعــد بـــارايـــس الــقــيــام 
متأكد  شــتــويــة «أنــــا  بـــرحـــالت 
مـــن أن الــتــزلــج عــلــى الــجــلــيــد 

ــا لــكــنــه فقط  ســيــكــون مــمــكــنً
سيتم في ظل شروط مختلفة 
على سبيل المثال زيادة مسافة 
عدد  سيقل  وبالتأكيد  التباعد، 

الناس في التليفريك عما هو 
معتاد السماح به، وسيرتبط 
هذا األمر بجهد كبير للشركات 
الــمــحــلــيــة». وأكــــد بـــارايـــس أنــه 

التخلي  الضروري  من  سيكون 
عـــن حــفــالت مـــا بــعــد رحـــالت 
الــتــزلــج. وطــالــب بـــارايـــس بــأن 
تواصل بالده تطوير نفسها في 
مــجــال الــســيــاحــة «ونــحــن نعد 
إستراتيجية للسياحة في الوقت 
الراهن على الصعيد االتحادي، 
وثــمــة أســئــلــة فـــي هــــذا الــشــأن 

نحسن  أن  يــمــكــنــنــا  أيــــن  مــنــهــا 
أن  علينا  يتعين  وأيــن  أنفسنا؟ 
وأين  اإلطارية؟  الظروف  نغير 
يجب أن يكون لنا رد فعل على 
إلى  ونــّوه  دوليين؟».  منافسين 
أن مــثــل هــــذه اإلســتــراتــيــجــيــة 
ألمانيا  تــبــقــى  حــتــى  ضـــروريـــة 

كمقصد سياحي بطًال عالمًيا.

تغيـر جـذري في سـلوك السـفر بعـد كـورونا

ً

عواصم - وكاالت: 

بــعــد اإلعـــــالن عـــن فــاعــلــيــة لــقــاح 
شركتَي «فايزر» و»مــودرنــا»، ضد 
الخبر  هــذا  منح  كــورونــا،  فــيــروس 
ــعــالــم فــــي نـــهـــايـــة قــريــبــة  ــل األمــــــل ل

للجائحة.
 وحــســب مــوقــع ســي ان ان، كان 
لهذا الخبر تأثير ملحوظ على قطاع 
بدء  منذ  بالقيود  المحاصر  السفر 
أسعار  ارتفعت  إذ  كــورونــا،  جائحة 
والرحالت  الطيران  شركات  أسهم 
البحرية، كما شهد منظمو الرحالت 
ارتـــــفـــــاًعـــــا فـــــي عـــمـــلـــيـــات الــبــحــث 

والحجوزات لعام ٢٠٢١.
كورونا  لقاح  سيعيد  هــل  ولــكــن، 
األوضــــــاع إلـــى مـــا كــانــت عــلــيــه قبل 

تــجــارب  أن  أم  الــجــائــحــة،  ظـــهـــور 
السفر والعطالت، قد تغيرت بشكل 

ال رجعة فيه؟
بعض  األمـــــر  ســيــســتــغــرق  أوًال، 
عن  اإلجــابــة  نعرف  أن  قبل  الــوقــت 
ذلك، بحسب ما ذكرته اختصاصية 
ــيــســيــتــي  الــــســــفــــر الــــــدكــــــتــــــورة فــيــل
عيادة  في  األطباء  كبيرة  نيكلسون، 
«تريلفايندرز ترافيل» في المملكة 

المتحدة.
وقـــالـــت نــيــكــلــســون: أعــتــقــد أنــهــا 
مــســألــة وقـــت فــقــط قــبــل أن تــعــود 
األمـــور نــوًعــا مــا إلــى طبيعتها، لكن 
وفي  طويًال.  وقتًا  سيستغرق  األمــر 
الـــوقـــت الــحــالــي، فـــإن تــلــقــي الــلــقــاح 
ألغراض السفر هو أمر بعيد تماًما 

عن قائمة األولويات. 

وأشـــــــــــارت نـــيـــكـــلـــســـون إلـــــــى أن 
إعــطــاء  إلـــى  أوًال  ستتطلع  الــبــلــدان 
الــلــقــاح لــألشــخــاص األكـــثـــر عــرضــة 
في  للعاملين  ثــم  اإلصــابــة،  لخطر 
مجال الرعاية الصحية والقطاعات 
الرئيسية، قبل توفير جرعات اللقاح 
إلى عموم السكان. وهذا إلى جانب 
بنقل  المتعلقة  العملية  المشكالت 
يعني  مــا  «فــايــزر»،  لقاح  وتخزين 
الموافقة  على  بالفعل  حصل  إذا  أنه 
الرسمية، فقد يستغرق توزيعه وقتًا 

أطول.
وأوضـــــحـــــت نــيــكــلــســون أنـــــه إذا 
تمكنت الــبــلــدان مــن نــقــل جــرعــات 
اللقاح وحفظها بشكٍل صحيح، فقد 
بــدايــة  إلـــى  االنــتــظــار  ذلـــك  يستغرق 

العام المقبل.

يعتمد  الـــتـــي  الـــبـــلـــدان  وســـتـــكـــون 
اقـــتـــصـــادهـــا عــلــى الــســيــاحــة يــائــســة 
معظم  ولكن  السياح،  استعادة  فــي 
قطاع  انتعاش  يتوقعون  ال  الخبراء 

السفر حتى خريف عام ٢٠٢١.
يــبــدأ  أن  بــمــجــرد  أنــــه  يــعــنــي  وال 
ــقــاح  ــل بـــرنـــامـــج تــــوزيــــع جــــرعــــات ال
أنـــــه يــمــكــنــك الـــصـــعـــود عـــلـــى مــتــن 
على  حصلت  ســواء  التالية،  الطائرة 
أن  نيكولسون  وتعتقد  ال.  أم  اللقاح 
ــقــاح ضد  ــل إثـــبـــات الــحــصــول عــلــى ال
«كوفيد-١٩»، قد يصبح إلزامًيا من 

أجل السفر إلى بعض الوجهات.
وقـــــد تــصــبــح شــــهــــادة الــتــطــعــيــم 
على  يجب  الــتــي  كــورونــا،  لفيروس 
بعض  لــدخــول  حملها  الــمــســافــريــن 
ضد  تلقيًحا  تتطلب  الــتــي  الــبــلــدان 

الحمى الصفراء، هي اإلضافة التالية 
الخاصة  الــســفــر  أدوات  لمجموعة 

بهم.
وبــحــســب اعــتــقــاد نــيــكــلــســون، قد 
ــــدى الــمــســافــريــن شــهــادة  يــصــبــح ل
لقاح  تلقوا  قد  أنهم  تُظهر  رسمية، 
معترف  عيادة  داخــل  «كوفيد-١٩» 
بها ومعتمدة، كما هو الحال بالنسبة 

للحمى الصفراء.
وأضافت نيكلسون: «من المؤكد 
بها  يــوجــد  الــتــي  الــبــلــدان  معظم  أن 
سكان يتعرضون لخطر اإلصابة أو 
ستطالب  بالسن،  الكبار  األشخاص 
الفيروس  ضــد  اللقاح  تلقي  بإثبات 

الفتاك».
ويـــقـــول جــــون بـــيـــفـــان، الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــجـــمـــوعـــة «دنـــــاتـــــا» 

للسفريات إن هناك زيادة ملحوظة 
فـــي الـــحـــجـــوزات مــنــذ اإلعـــــالن عن 

أخبار اللقاح.
ــفــاق على  وهــنــاك زيــــادة فــي اإلن
الــعــطــالت مـــن بــيــن أولـــئـــك الــذيــن 
إلى  السفر  تكاليف  تحمل  يمكنهم 
زيادة  مع  المقبل،  العام  في  الخارج 
في متوسط قيمة الحجز بنحو ٢٠٪ 
هـــذا األســـبـــوع، مــقــارنــة بــأوقــات ما 

قبل «كوفيد-١٩».
ويـــوضـــح بــيــفــان أنــــه لـــم يتمكن 
األشــــخــــاص مـــن قـــضـــاء عــطــالتــهــم 
هذا العام، لذا فهم يقدمون مكافأة 
ألنفسهم من خالل حجز غرف من 
المزيد  هناك  أن  مضيًفا  عليا،  فئة 

من الحجوزات العائلية.
ـــتـــس» لــلــتــو  وقــــامــــت «نـــــت فـــالي

شخًصا   ١٩ من  لمجموعة  بالحجز 
لــلــســفــر إلـــى دبـــي فـــي عــيــد الفصح 
مارشانت،  توم  ويوافق   .٢٠٢١ عام 
المؤسس المشارك لشركة الرحالت 
توماتو»  «بــالك  الفاخرة  السياحية 
عــلــى هـــذا الـــــرأي، قــائــًال إن الــنــاس 
ـــقـــدت بـــشـــدة فـــرصـــة الــســفــر،  افـــت
بعد  مميزة  عطلة  إلــى  ويتطلعون 

«كوفيد-١٩».
وارتـــفـــع الــطــلــب عــلــى الـــرحـــالت 
الــخــارجــة عــن الــمــألــوف لــدرجــة أن 
الشركة أطلقت في أكتوبر الماضي 
مــجــمــوعــة جـــديـــدة مـــن الـــرحـــالت 
التي تحدث مرة واحدة في العمر، 
والتي تتضمن رحالت مثل مشاهدة 
كـــســـوف الـــشـــمـــس فــــي بـــاتـــاغـــونـــيـــا، 

والسباحة مع الحيتان في أيسلندا.

هــل يغـيــــر لـــقــاح كــورونا تــجـــارب الســفـــر؟

وكالة سالمة الطيران األوروبية:

بروكسل - د ب أ: 

 أفــــادت وكـــالـــة بــلــومــبــرج لــألنــبــاء بــأن 
وكــالــة ســالمــة الــطــيــران األوروبــيــة، ربما 
تــوافــق عــلــى عـــودة طــائــرات بــويــنــج «٧٣٧ 
مــــاكــــس» الــــتــــي تــنــتــجــهــا شــــركــــة بــويــنــج 
بعد  وذلـــك  يــنــايــر،  فــي  مــجــدًدا  للتحليق 
طيران  واخــتــبــارات  دراســـات  أظــهــرت  أن 
العيوب  أصــلــحــت  األمــريــكــيــة  الــشــركــة  أن 
الــتــي تــســبــبــت فــي حـــادثَـــي تــحــطــم. وقــال 
تلك  تظهر  الوكالة:  مدير  كــاي،  باتريك 
أن  يمكن  الطائرة  أن  جميعها  الدراسات 
المرجح  وأضـــاف: «مــن  لــلــخــدمــة.  تــعــود 
بإعادتها  لــنــا  ستسمح  قـــرارات  نتبنى  أن 
لـــلـــخـــدمـــة فـــــي يــــنــــايــــر. وأعــــلــــنــــت هــيــئــة 

الــطــيــران االتــحــاديــة األمــريــكــيــة مــؤخــًرا 
طائرات  بعودة  السماح  يتم  سوف  أنه  عن 
أخــرى،  مــرة  للتحليق  ماكس   ٧٣٧ بوينج 
شــهــًرا،   ٢٠ منذ  عملها  تــوقــف  بعد  وذلــك 
جديدة. توجيه  ببرامج  تزويدها  شريطة 

وقالت الهيئة إنه باإلضافة لذلك، سوف 
يــتــعــيــن عــلــى بــويــنــج مــراجــعــة اإلجـــــراءات 
الــخــاصــة بــطــاقــم الــعــمــل واســتــكــمــال عــدد 
جوية  القيام «برحلة  قبل  االختبارات  من 
تم  قد  وكان  الفعلي».  للتشغيل  لالستعداد 
ماكس   ٧٣٧ بوينج  الطائرة  طيران  تعليق 
حــادثــيــن  وقـــوع  عــقــب   ،٢٠١٩ مـــارس  فــي 
٣٤٦ شخًصا. وكان سبب  أسفرا عن مقتل 
التحكم  نظام  في  عيوب  وجود  الحادثين 

الطيران. في 

عودة «٧٣٧ ماكس» للتحليق في يناير
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الدوحة - [:

أطــلــقــت الــخــطــوط الــجــويــة 
الــــقــــطــــريــــة صـــــالـــــة انـــتـــظـــار 
القطاع  في  بالعاملين  خاصة 
الــــبــــحــــري فــــي مــــطــــار حــمــد 
الــــــدولــــــي تـــتـــضـــمـــن مــــرافــــق 
ومــــركــــز أعــــمــــال وإنـــتـــرنـــت 
فائق السرعة مشيرًة إلى أنها 
ســاهــمــت بــــدور كــبــيــر ومــهــم 
فــــي إجــــــالء الـــبـــحـــارة الـــذيـــن 
بسبب  الــســبــل  بــهــم  تــقــطــعــت 
وعملت  كوفيد-١٩،  جــائــحــة 
بــشــكــل وثــيــق مــع الــحــكــومــات 
الرحالت  من  المئات  لتشغيل 
لــلــعــودة بــأكــثــر مــن ١٥٠ ألــف 
عامل في القطاع البحري إلى 

بلدانهم.
بيان  فــي  القطرية  وقــالــت 
دعــم  مــن  تمكنت  إنــهــا  أمـــس 
الــــقــــطــــاع الــــبــــحــــري وإجــــــالء 
الــــعــــامــــلــــيــــن فــــيــــه وتـــســـهـــيـــل 
بفضل  الطواقم  تغيير  مهمة 
من  واســعــة  لشبكة  تشغيلها 
الوجهات تضم حالًيا ما يزيد 
عــالــمــيــة،  وجـــهـــة   ١٠٠ عـــلـــى 
من  متنوع  أسطول  متن  على 
الطائرات التي تتسم بالكفاءة 
لتسيير  الوقود،  استهالك  في 
رحـــــــــالت مــــجــــدولــــة وغـــيـــر 
حمد  مـــطـــار  عــبــر  مـــجـــدولـــة 

الشرق  فــي  األفــضــل  الــدولــي، 
األوسط.

وأشــــارت إلــى أنــهــا ســّيــرت 
العديد من الرحالت لوجهات 
جــــــديــــــدة لــــــم تـــــكـــــن ضـــمـــن 
شـــبـــكـــة وجـــهـــاتـــهـــا الــعــالــمــيــة 
لــنــقــل الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع 
الــبــحــري إلـــى بــلــدانــهــم، مثل 
أبــيــدجــان فــي ســاحــل الــعــاج، 
باربادوس،  في  وبريدجتاون 
ولـــومـــي فـــي تـــوجـــو، وبــــورت 
تــريــنــيــداد  فــــي  ســبــيــن  اوف 
وتــوبــاغــو، وبــــورت مــورســبــي 

في بابوا غينيا الجديدة. 
ـــة  ـــاقـــل ـــن كــــمــــا حــــافــــظــــت ال
الــوطــنــيــة لـــدولـــة قــطــر عــلــى 
جــــدول رحــــالت قــــوي طـــوال 
مـــع  ســــيــــمــــا  ال  الـــــجـــــائـــــحـــــة، 
عــــدم تـــوقـــف رحـــالتـــهـــا عــلــى 
أمستردام  مدن  إلى  اإلطــالق 
ــــة وكـــوبـــنـــهـــاجـــن  ــــون وبــــرشــــل
وجــــــاكــــــرتــــــا وكـــــوااللـــــمـــــبـــــور 
وسيؤول  باولو  وساو  وأوسلو 
وسنغافورة وغيرها. وبفضل 
دعم القطاع البحري، تمكنت 
الــنــاقــلــة مــن تــدشــيــن رحــالت 

مــنــتــظــمــة إلـــــى مـــــدن ســيــبــو 
وكالرك في الفلبين.

وقـــال ســعــادة الــســيــد أكــبــر 
الـــبـــاكـــر، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الجوية  الــخــطــوط  لمجموعة 
الــقــطــريــة أنــهــا تــــدرك الـــدور 
الــــمــــهــــم الـــــــــذي يــــســــاهــــم بــه 

على  المحافظة  فــي  البحارة 
االقــــتــــصــــاد  ـــة  عـــجـــل دوران 

العالمي.
وأضـــــــاف ضـــمـــن الـــجـــهـــود 
الــتــي نــبــذلــهــا لــشــكــر الــبــحــارة 
والــــعــــامــــلــــيــــن فــــــي الـــقـــطـــاع 
الــــبــــحــــري كـــــافـــــة، افــتــتــحــنــا 

صـــالـــة انـــتـــظـــار خـــاصـــة لــهــم 
عند  الــدولــي  حمد  مطار  فــي 
ســفــرهــم عــلــى مــتــن رحــالت 
الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة. 
ــنــتــظــرون رحــلــتــهــم  وفــيــمــا ي
القادمة معنا، سوف يحظون 
ـــــفـــــرصـــــة لـــــالســـــتـــــرخـــــاء  بـــــال

واالســـــتـــــمـــــتـــــاع بـــالـــخـــدمـــات 
المقدمة. 

وأضـــــــــاف ســـــعـــــادة الــســيــد 
الـــبـــاكـــر: «مـــنـــذ انــتــشــار هــذه 
الــجــائــحــة الــعــالــمــيــة، عــمــلــنــا 
بــشــكــل وثــيــق مــع الــحــكــومــات 
والـــقـــطـــاع الـــبـــحـــري لــتــشــغــيــل 

الرحالت  من  يمكن  ما  أكثر 
لتسهيل عملية تغيير الطواقم 
والعودة بالبحارة إلى بلدانهم 

وأحبائهم. عائالتهم  للقاء 
وتــــابــــع فــــي وقــــــت قـــامـــت 
الطيران  شركات  من  العديد 
الــطــيــران،  عــن  بالتوقف  فيه 
لــم تــدخــر الــخــطــوط الــجــويــة 
الـــقـــطـــريـــة جــــهــــًدا لــمــواصــلــة 
عــمــلــيــاتــهــا والــمــســاهــمــة فــي 
االقتصاد  حــركــة  اســتــمــراريــة 

العالمي ورحالت األعمال. 
أضاف مع خططنا الحثيثة 
ـــكـــة وجـــهـــاتـــنـــا  لـــتـــعـــزيـــز شـــب
وجهة   ١٢٥ مــن  أكــثــر  لتضم 
عــــالــــمــــيــــة، ســــــــوف نـــســـتـــمـــر 
بالعمل بشكل وثيق مع جميع 
مكانتنا  على  لنؤكد  شركائنا 
المفضلة  الــطــيــران  كــشــركــة 
االقتصاد  ودعم  للمسافرين، 

قدًما». ودفعه  العالمي 
وســـاهـــمـــت االســـتـــثـــمـــارات 
االســتــراتــيــجــيــة فـــي أســطــول 
من  المتنوع  القطرية  الناقلة 
الــمــحــركــيــن  ذات  الـــطـــائـــرات 
الــــتــــي تـــتـــســـم بـــالـــكـــفـــاءة فــي 

ــــوقــــود، بــمــا فــي  اســـتـــهـــالك ال
ـــــــك أســــــطــــــول كـــبـــيـــر مــن  ذل
A٣٥٠ في  طــائــرات إيــربــاص 
الناقلة  أمــام  الــفــرصــة  إتــاحــة 
طيلة  الطيران  في  لالستمرار 
فــتــرة هـــذه األزمـــــة، وقــيــادة 
مرحلة تعافي قطاع الطيران 
ـــعـــالـــمـــي بـــشـــكـــل مـــســـتـــدام.  ال
واســتــلــمــت الــنــاقــلــة الــقــطــريــة 
حديثة  طائرات  ثالث  مؤخًرا 
-A٣٥٠ إيـــربـــاص  طـــراز  مــن 
عـــدد  بــــذلــــك  لـــيـــصـــل  ١٠٠٠؛ 
من  أسطولها  فــي  الــطــائــرات 
طائرة،   ٥٢ إلى   A٣٥٠ طــراز 
يصل  للطائرات  عمٍر  بمعدل 
إلــــى عــامــيــن ونـــصـــف فــقــط. 
ـــيـــر جـــائـــحـــة  ـــأث ـــت ونــــتــــيــــجــــًة ل
ارتأت  السفر؛  على  كوفيد-١٩ 
الناقلة القطرية إيقاف تشغيل 
إيرباص  طــراز  من  طائراتها 
يــوجــد  ال  إنـــــه  حـــيـــث   A٣٨٠
طـــائـــرة  لــتــشــغــيــل  مـــبـــرر  أي 
تعمل  الــكــبــيــر  الــحــجــم  بـــهـــذا 
بـــأربـــعـــة مـــحـــركـــات لــخــدمــة 
أطلقت  كــمــا  ــا.  حــالــًي األســــواق 
الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة 
يتيح  خاًصا  برنامًجا  مؤخًرا 
التعويض  فرصة  للمسافرين 
الناجم  الكربون  عن  الطوعي 
عـــن رحـــالتـــهـــم، مــنــذ نــقــطــة 

حجز تذاكر السفر.

افتتـاح صـالة انتـظار للبحـارة فـي مـطـار حـمـد 
أعادت ١٥٠ ألف عامل بالقطاع إلى بلدانهم.. القطرية:

ــــــي  ــــــم ــــــال ــــــع ـــــــــــصـــــــــــاد ال ـــــــــــت ــــــــــــي االق ــــــــارة ف ــــــــح ــــــــب ــــــــل ـــــــــــاكـــــــــــر: دور هــــــــــــــــــــــــــــام ل ـــــــــــب ال

الدوحة -[:

غاليري  إم  الــوادي  فندق  أّكــد 
بـــدء تــقــديــم عـــروض اســتــثــنــائــيــة 
مميزة  قــطــريــة  ضــيــافــة  لتوفير 
خاصة  طــعــام  تجربة  خــالل  مــن 

الدوحة. في  وراقية 
قــــال الــســيــد هـــانـــي عـــكـــاري ، 
الدوحة  الوادي  فندق  عام  مدير 
هــي  «مـــطـــاعـــمـــنـــا  غـــالـــيـــري:  إم 
ــتــجــمــع مــع  ــل الـــمـــكـــان الـــمـــثـــالـــي ل
األحــــبــــاء واألصــــــدقــــــاء». «ســـــواء 
كـــانـــوا يــتــنــاولــون وجــبــة فــطــور ، 
أو   ، عــشــاء  أو   ، خــفــيــًفــا  غـــداء  أو 
خفيفة  وجــبــات  أو   ، مــشــروبــات 

الليل.  من  متأخر  وقت  في 
الفندق  مطاعم  أن  إلى  وأشار 
ال تـــعـــرض فــقــط عــمــق واتـــســـاع 
فـــريـــق الـــطـــهـــي، ولــكــنــهــا تــعــتــمــد 
ـــًضـــا عــلــى كــــرم الــضــيــافــة فــي  أي

قطر.
وأضـــــــــــاف: يـــحـــتـــضـــن فـــنـــدق 

غـــالـــيـــري  إم  الـــــدوحـــــة  الـــــــــوادي 
لمنح  األصيلة  المحلية  التجارب 

حًقا.  تُنسى  ال  لحظات  ضيوفنا 
ويــضــم الــفــنــدق حــالــًيــا أمــاكــن 
-تركز  لــــلــــضــــيــــوف  مــــفــــتــــوحــــة 
جـــمـــيـــعـــهـــا عـــلـــى تـــجـــربـــة طــهــي 

وأصيلة. مختلفة 
يــقــع  الـــــذي   ،  Le Colonial
الــفــنــدق  مـــن  األول  الــطــابــق  فـــي 
، قـــد جـــذب فـــي فــتــرة قــصــيــرة 
الــــعــــديــــد مــــن الـــمـــعـــجـــبـــيـــن بــيــن 
عــــشــــاق الـــطـــعـــام فــــي الــــدوحــــة، 
تم  المميز.  الفندق  مطعم  وهــو 
تــزيــيــن الــمــطــعــم لــيــعــكــس تــاريــخ 
ويقدم  مشيرب،  ومنطقة  قطر 
قـــائـــمـــة مــــن وجــــبــــات اإلفــــطــــار 
الــمــفــضــلــة والـــوجـــبـــات الــخــفــيــفــة 
الساعة  حتى  تقديمها  يتم  الــتــي 
٣ مـــســـاًء. بــاســتــخــدام الــمــنــتــجــات 
ــــطــــهــــاة  ال أعـــــــــــاد   ، ــــيــــة  الــــمــــحــــل
ابــتــكــار بــعــض وجـــبـــات اإلفـــطـــار 

قطرية. بلمسة  الكالسيكية 

يستحضر   ، نفسه  الوقت  وفي 
فــي  الــــمــــوجــــود   Sofra مـــطـــعـــم 
الـــطـــابـــق األرضـــــــي مــــن الــفــنــدق 
الـــمـــراكـــب الـــشـــراعـــيـــة الــخــشــبــيــة 
المهيبة التي تعد جزًءا كبيًرا من 

لديه  أنه  إلى  مشيًرا  قطر  تاريخ 
قــائــمــة انــتــقــائــيــة تــأخــذ الــضــيــوف 
فـــــي جــــولــــة قــــويــــة لـــلـــمـــأكـــوالت 
والقطرية  والــعــربــيــة  المشرقية 

العشاء. لتناول 

للعشاء  مثالية  الــقــائــمــة  وتُــعــد 
وتشجع  واالجــتــمــاعــات،  الــعــائــلــي 
مطبوخة  أطــبــاق  مــع  الــمــشــاركــة 
بــشــكــل جــمــيــل مــــن الـــمـــأكـــوالت 
الــبــحــريــة والــلــحــوم مــبــاشــرة من 

شــــوايــــة الـــفـــحـــم بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
بالمأكوالت  المتخصصة  األطباق 

القطرية. المفضلة 
 AtTEAtude صـــالـــة  تـــوفـــر 
األنــيــقــة لــلــضــيــوف خــيــار تــنــاول 
الــطــعــام فــي الــصــالــة الــفــاخــرة أو 
المجلس الراقي أو بدالً من ذلك 
على  المنعش  بالنسيم  االستمتاع 
على  المطلة  المفتوحة  الــشــرفــة 

مشيرب. 
مــــع الـــمـــعـــجـــنـــات والـــحـــلـــويـــات 

والــــوجــــبــــات الــخــفــيــفــة الـــتـــي تــم 
وبالطبع  جميل  بشكل  إعــدادهــا 
مــجــمــوعــة مــخــتــارة مـــن الــشــاي 
ــــفــــاخــــر، فـــهـــو مــــكــــان مـــثـــالـــي  ال
لـــقـــضـــاء صــــبــــاح مــــن الــلــحــظــات 
غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة وغـــــــداء الــعــمــل 
ـــعـــد الــــظــــهــــر. أمــــــا فــي  وشـــــــاي ب
ويتحول  األضــواء  فتخفت  الليل، 
األمـــر إلـــى مــكــان مــريــح لــتــنــاول 

العشاء.  قبل  المشروبات 
إطـــالالتـــهـــا  مــــع   O’Glacee
واألجــواء  مشيرب  على  الفريدة 
بـــجـــانـــب الـــمـــســـبـــح هــــي الـــمـــكـــان 
خيار  مــع  لــالســتــرخــاء.  المناسب 
ـــقـــدم أطـــبـــاًقـــا  الـــمـــطـــعـــم الــــــذي ي
مــســتــوحــاة مـــن الــبــحــر األبــيــض 
الــمــتــوســط فــي الـــهـــواء الــطــلــق أو 
مــقــهــى بــجــانــب الــمــســبــح لــتــنــاول 
حيث  خفيفة،  ووجبة  مشروب 
بــارًدا  الدوحة  في  الطقس  يكون 
فــي  الـــســـاخـــنـــة  الـــنـــقـــطـــة  فـــهـــي   ،

المدينة.

فـنـدق الـــوادي يـطـلـــق عـــروًضـــا استـثـنـائـيـة
لتوفير ضيافة قطرية مميزة

ــــــر الــــــــطــــــــواقــــــــم  ــــــي ــــــغــــــي ــــــل رحـــــــــــــــــــالت لــــــتــــــســــــهــــــيــــــل ت ــــــشــــــغــــــي ت

عــــالــــمــــيــــة وجــــــــهــــــــة   ١٢٥ ـــــــــــــى  إل الــــــــــــوصــــــــــــول  ــــــدف  ــــــه ــــــت ــــــس ن

الدوحة - [: 

القطرّية  الــجــوّيــة  الخطوط  كشفت 
في حسابها على تويتر أمس عن زيادة 
عـــدد رحــالتــهــا بــيــن عــّمــان والــدوحــة 
 ٢٩ من  اعتباًرا  أسبوعيًّا  رحلة   ١٤ إلى 
الــمــســافــريــن  لــتــمــنــح   ،٢٠٢٠ نــوفــمــبــر 
السفر  وخــيــارات  المرونة  من  المزيد 

إلى شبكة عالمية من الوجهات.
القطرية  الجوية  الخطوط  وتسّير 
أسبوعًيا  رحــلــة   ٧٠٠ مــن  أكــثــر  حــالــًيــا 
عالمًيا.  وجهة   ١٠٠ على  يزيد  ما  إلى 
وبــحــلــول نــهــايــة فــصــل الــشــتــاء، تتطلع 

وجهاتها  شبكة  بــنــاء  إلعــــادة  الــنــاقــلــة 
 ٢٠  - عالمية  وجــهــة   ١٢٦ إلـــى  لتصل 
وجــهــة فــي إفــريــقــيــا، و١١ وجــهــة في 
منطقة  في  وجهة  و٤٢  األمريكيتين، 
وجهة  و٣٨  ــهــادئ،  ال والمحيط  آســيــا 
فــي أوروبـــــا، و١٥ وجــهــة فــي الــشــرق 
الرحالت  تسيير  يتم  وسوف  األوسط. 
وفــق جـــدول رحـــالت منتظم وقــوي، 
مع رحالت يومية أو أكثر، إلى العديد 
من المدن العالمية. وحازت الخطوط 
أفضل  جــائــزة  على  القطرية  الــجــويــة 
«شـــركـــة طـــيـــران فـــي الـــعـــالـــم» خــالل 
حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز ســـكـــاي تــراكــس 

الناقلة  حصدت  كما   .٢٠١٩ العالمية 
«أفضل  جــائــزة  قطر  لــدولــة  الوطنية 
شــركــة طــيــران فــي الــشــرق األوســـط» 
وجائزة «أفضل درجة رجال أعمال» 
في العالم وجائزة «أفضل مقعد على 
درجــــة رجــــال األعـــمـــال» عـــن مقاعد 
سويت  كيو  مقاعد  تمتاز  ســويــت.  كيو 
بــأنــهــا مـــوّزعـــة فــي الــمــقــصــورة حسب 
للمسافرين  يوفر  مما   ،١-٢-١ ترتيب 
درجة  على  األجـــواء  في  خدمة  أفضل 
رجال األعمال، والتي تتميز بالمساحة 
الرحبة، والخصوصية التامة، والراحة 
المطلقة، ومراعاة التباعد االجتماعي.

الناقلة تسير ١٤ رحلة أسبوعية إلى األردن

ُ

هاني عكاري



االثنين ٨ ربيع اآلخر ١٤٤٢هـ - ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠٧٩)

األخيرةاألخيرة

مستشار األمن القومي األمريكي:

واشنطن - (د ب أ): 

قـــــــال مـــســـتـــشـــار األمــــــــن الـــقـــومـــي 
يتوقع  إنه  أوبراين  روبرت  األمريكي 
ـــالـــد  نـــجـــاح مــــحــــاوالت الـــرئـــيـــس دون
تشات»  «وي  تطبيقي  لحظر  ترامب 
و«تـــــيـــــك تــــــــوك» الـــصـــيـــنـــيـــيـــن «فــــي 
«بلومبرج»  وكالة  النهاية».وذكرت 
قضائية،  ألوامــــر  نتيجة  أنـــه  لــألنــبــاء 
اتخذتها  الــتــي  الــتــحــركــات  تعليق  تــم 
التواصل  منصتي  لتقييد  ترامب  إدارة 
في  للصين  المملوكتين  االجــتــمــاعــي 
الــمــتــحــدة بسبب مــا وصــف  الـــواليـــات 
الــقــومــي. بــاألمــن  تتعلق  أســبــاب  بــأنــه 
وقــــــال مــســتــخــدمــو الــتــطــبــيــقــيــن إن 
عـــمـــلـــيـــات الـــحـــظـــر كــــانــــت مـــدفـــوعـــة 
بــســيــاســات عــــام االنـــتـــخـــابـــات ولــيــس 
بـــمـــخـــاوف أمـــنـــيـــة حــقــيــقــيــة.ولــكــن 
أوبراين قال في فعالية في العاصمة 
الفيتنامية هانوي: «نحن نبحث  اآلن 
لذا  جــاريــة،  هــذه  المحكمة،  قضايا   -

الــفــيــدرالــيــة  الــحــكــومــة  تنتظر  ســـوف 
لـــتـــرى مـــا تــخــبــرنــا بـــه مــحــاكــمــنــا ما 
يتعلق  فيما  فعله  يمكننا  ال  أو  يمكننا 

في  أنه  وقال: «أعتقد  الحظر».  بهذا 
الرئيس  سلطة  فــرض  سيتم  النهاية 
التطبيقين  هذين  بحظر  يتعلق  فيما 
تغيير  هناك  كان  لو  حتى  أنه  وأعتقد 
في اإلدارة، فسيتم تنفيذ هذا الحظر 
المنتخب  األمــريــكــي  الرئيس  .ووعـــد 

في  منصبه  سيتولى  الذي  بايدن،  جو 
األمنية  المخاطر  بمراجعة  يناير،   ٢٠
وذكــر  تـــوك.  تيك  بتطبيق  المحيطة 
أوبراين أن اإلدارة سوف تبحث أيًضا 
بشأن الشركات الصينية األخرى التي 
في  بشعبية  تحظى  تطبيقات  لديها 

الكثير  تأخذ  «التي  المتحدة  الواليات 
األمريكي. الشعب  مــن  البيانات  مــن 

هذه  على  نظرة  نلقي  «نحن  وقـــال: 
الــتــطــبــيــقــات أيـــًضـــا وقــــد يــتــم اتــخــاذ 
إجــراءات. سوف يتعين علينا أن نرى 

ما يقرر الرئيس القيام به.

توقع نجاح حظر «وي تشات» و«تيك توك»

برلين - (د ب أ): 

أعــلــن الــمــدقــقــون االقــتــصــاديــون الــذيــن 
األلــمــانــي  الــبــرلــمــان  قــبــل  مــن  تعيينهم  تــم 
في  بشهادتهم  يدلوا  لن  أنهم  «بوندستاج» 
األسبوع  وايــركــارد  شركة  فضيحة  قضية 

المقبل.
وجــــــاء ذلـــــك فــــي ثـــــالث رســــائــــل كــتــبــهــا 
البرلمانية  اللجنة  إلــى  للشركة  محامون 
أ)  ب.  (د.  األلمانية  األنــبــاء  وكــالــة  حصلت 
الرسائل  هــذه  في  منها.وجاء  نسخة  على 
التي  يونج  آند  إرنست  بشركة  العاملين  أن 
تــجــري الــتــدقــيــق يــعــتــمــدون عــلــى واجبهم 
فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــســـريـــة كــمــدقــقــيــن 
يونج  آند  إرنست  شركة  اقتصاديين.وكانت 

اقتصادي  تدقيق  كشركة  قامت  آي)  (إي 
السنوية  وايركارد  شركة  بيانات  بمراجعة 
الــنــهــائــيــة.وتــتــعــرض الــشــركــة النــتــقــادات 
بالمليارات  احــتــيــال  عمليات  ألن  شــديــدة 
وقعت بها ولم تكتشف قبل موعد الكشف 
عنها.ومن المقرر أن يتم الخميس المقبل 
ســــؤال الــمــدقــقــيــن داخــــل الــلــجــنــة.ويــنــتــقــد 
ممثلو الحزب الديمقراطي الحر والخضر 
والـــيـــســـار داخــــــل الــلــجــنــة بــــوضــــوح تــأخــر 
الشأن. بهذا  ببيان  اإلدالء  عــن  المدققين 
الحر  الــديــمــقــراطــي  الــحــزب  ممثل  وقـــال 
األلمانية  األبــنــاء  لــوكــالــة  كــونــكــار  فــلــوريــان 
دوًرا  تؤدي  المحاسبة  شركة  إن  أ)  ب.  (د. 
حــاســًمــا «وهـــنـــاك الــكــثــيــر مــمــا يــشــيــر إلــى 

الفشل حتى في الفحص النهائي».

إرجاء شهادة المراجعين االقتصاديين في وايركارد

بعد القبض عليه بتهمة التهريب

لندن-أ ف ب : 

ــبــريــطــانــي ريــشــي  ــبــه وزيـــــر الـــمـــال ال ن
سوناك أمس إلى أن االقتصاد البريطاني 
فيروس  بسبب  هائلة،  لضغوط  يتعرض 
اإلنفاق  مراجعة  قبل  المستجد،  كــورونــا 
الــــحــــكــــومــــي األســــــبــــــوع الــــمــــقــــبــــل، لــكــنــه 
اســتــبــعــد الــعــودة إلـــى إجـــــراءات الــتــقــشــف.

إن  نــيــوز»  لشبكة «ســكــاي  ســونــاك  وقــال 
إلى  ستصدر  التي  االقتصادية  التوقعات 
ستظهر  األربعاء،  اإلنفاق  مراجعة  جانب 

«الــــضــــغــــط الــــهــــائــــل واإلجــــــهــــــاد الـــلـــذيـــن 
النتائج  أن  اقتصادنا».وأوضح  يعانيهما 
الـــتـــي تــوصــلــت إلــيــهــا الــهــيــئــة الــمــســتــقــلــة، 
باإلضافة  المسؤولة»،  الميزانية  «مكتب 
بــســبــب  وظــيــفــة  ألــــف   ٧٥٠ خـــســـارة  إلــــى 
في  تــؤخــذ  أن  يــجــب  كــــورونــــا،  فـــيـــروس 
طريقة  أفــضــل  فــي  نــنــظــر  ألنــنــا  االعــتــبــار 
الهائل  التأثير  الفيروس.ورغم  لمكافحة 
اإلنفاق،  مراجعة  على  كــورونــا  لفيروس 
رفــض ســونــاك فــكــرة الــعــودة إلــى تدابير 

التقشف.

برلين - (د ب أ):

 أعلنت اللجنة األلمانية لدعم العالقات 
وشرقها،  أوروبـــا  وســط  مــع  االقــتــصــاديــة 
رفــضــهــا أليـــة تــهــديــدات جـــديـــدة بــفــرض 
األمريكية  المتحدة  الواليات  من  عقوبات 
ضـــد الــشــركــات األلــمــانــيــة الــمــشــاركــة في 
خـــط أنــابــيــب الـــغـــاز «نـــــورد ســـتـــريـــم٢» . 
ــلــجــنــة أولـــيـــفـــر هــرمــس  وقـــــال رئـــيـــس ال
أ): «بين  ب  (د  األلــمــانــيــة  ــبــاء  األن لــوكــالــة 
شــركــاء الــتــحــالــف يــعــد مــثــل هـــذا اإلجـــراء 

غير وارد»، الفتًا إلى أنه يتم منذ الصيف 
عن  تحاول  األمريكية  الحكومة  أن  رصد 
طــريــق رســائــلــهــا فـــي االتـــحـــاد األوروبـــــي 
أوروبــيــة  شــركــات  على  الضغط  ممارسة 
قائًال:  هرمس  بعقوبات.وتابع  وتهديدها 
الحدود  خارج  األمريكية  العقوبات  تعد   »
في  أوروبــيــيــن  مشاركين  ضــد  اإلقليمية 
القانون  في  مقبول  غير  تدخالً  المشروع 
الدولي»، الفتًا إلى أن الحكومة االتحادية 
أكثر  ذلــك  أعلنتا  األوروبــيــة  والمفوضية 

من مرة. 

الجائحة  تضغط بقوة على اقتصاد المملكة المتحدة

ألمانيا ترفض تهديدات أمريكية بفرض عقوبات

استقالة رئيس «جين سكريبت بيوتك»

تعتزم فتح مجمعات التسوق

وارسو - (د ب أ):

تــــعــــتــــزم بــــولــــنــــدا الـــســـمـــاح 
ــــســــوق فــتــح  ــــت لـــمـــجـــمـــعـــات ال
أبــوابــهــا مـــجـــدًدا بــيــنــمــا تبقي 
ودور  الــــــمــــــطــــــاعــــــم  عــــــلــــــى 
مغلقة  ــــمــــدارس  وال الـــعـــرض 
فــيــمــا طـــلـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
مــاتــيــوش مــورافــيــتــســكــي من 
الــشــعــب الـــمـــزيـــد مـــن الــصــبــر 
لكوفيد١٩-  لــقــاح  يصل  حتى 
الــنــاتــج عــن فــيــروس كــورونــا.

وقــــــال مـــورافـــيـــتـــســـكـــي أمــــام 
مئة  إلى  «نحتاج  الصحفيين: 
التضامن..  مــن  إضــافــيــة  يــوم 
هــذا  نــطــلــب  ألن  اآلن  نــحــتــاج 
مــــن أنـــفـــســـنـــا أكـــثـــر مــــن ذي 
قبل»، بحسب ما نقلته وكالة 

بـــلـــومـــبـــرج لــــألنــــبــــاء. وســــوف 
حتى  مغلقة  الـــمـــدارس  تــظــل 
على  الــمــقــبــل  يــنــايــر  منتصف 
األقــــــل بــيــنــمــا لــــن يـــعـــاد فــتــح 
ودور  الـــــريـــــاضـــــة  صـــــــــاالت 
والمطاعم  والــمــســاح  الــعــرض 

وســــوف  ديـــســـمـــبـــر.   ٢٧ قـــبـــل 
تـــقـــرر الـــحـــكـــومـــة الــبــولــنــديــة 
خالل ثالثة أسابيع ما إذا كانت 

سوف ترفع قيوًدا أخرى. 
 مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة قــــال 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي في 

ـــــــارة فــريــقــه  ـــام زي ـــيـــان خـــت ب
االفــــتــــراضــــيــــة لـــبـــولـــنـــدا فــي 
نوفمبر   ١٩ إلى   ٢ بين  الفترة 
إن بــولــنــدا لــديــهــا هــامــش من 
الــســيــاســة الــنــقــديــة والــمــالــيــة 
لتوفير دعم إضافي لالقتصاد 

مرض  جائحة  جــراء  المضار 
كوفيد - ١٩.

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة بــلــومــبــرج 
لألنباء عن الصندوق قوله إن 
بولندا في وضع جيد لتحقيق 
ــــعــــاف حــــيــــث دخـــــــل قـــطـــاع  ت
الـــشـــركـــات لــجــائــحــة كـــورونـــا 
واستفاد  نسبًيا  قوية  بميزانية 
مـــن دعـــم الــســيــاســة الــنــقــديــة 
والمالية الكبير خالل الموجة 
األولى لتفشي الفيروس.وقال 
يستمر  بينما  إنـــه  الــصــنــدوق 
عدم يقين كبير حيال حدوث 
يتباطأ  أن  تــوقــع  مـــع  تـــعـــاف، 
مؤشر أسعار المستهلكين إلى 
خــالل  الــمــتــوســط  فـــي  ٤ر٢٪ 
هذا  ٤ر٣٪  مقابل   ٢٠٢١ عــام 

العام.

التعـافي االقتصـادي البولـنـدي فــي ٢٠٢١

هونج كونج -  (د ب أ): 

تــم الــقــبــض عــلــى رئــيــس شــركــة «جين 
للتكنولوجيا  األمريكية  بيوتك»  سكريبت 
الــــحــــيــــويــــة بـــتـــهـــمـــة تــــهــــريــــب الـــبـــضـــائـــع 
ـــوائـــح االســـتـــيـــراد  الـــمـــحـــظـــورة بــمــوجــب ل
والـــتـــصـــديـــر الـــصـــيـــنـــيـــة.وذكـــرت وكـــالـــة 
«بلومبرج» لألنباء أن الشركة اطلعت على 
ليانج  فانج  تشانج  على   للقبض  مــذكــرة 
به  صرحت  لما  وفًقا  نوفمبر،   ٢٠ بتاريخ 
كونج  هونج  لبورصة  تقرير  في  الشركة 
أمـــس .وأضـــافـــت الــشــركــة أنـــه تـــم أيــًضــا 

في  يتعامالن  كانا  اثنين  موظفين  اعتقال 
والتصدير.  االستيراد  أنشطة  مع  السابق 
مع  اإلدارة،  مجلس  من  تشانج  واستقال 
لها. جــديــًدا  رئــيــًســا  جــيــانــج  مــيــنــج  تعيين 
بنسبة  سكريبت  جين  أســهــم  وتــراجــعــت 
الشركة  قــالــت  أن  بعد  سبتمبر  فــي   ٪١٧
مــكــان  لــــ«مـــراقـــبـــة  يـــخـــضـــع  تـــشـــانـــج  إن 
اإلقــامــة الـــذى تــحــدده الــســلــطــات» وســط 
لالستيراد  محتملة  انتهاكات  في  تحقيق 
والتصدير.وقالت الشركة في ذلك الوقت 
إنـــه تــم اعــتــقــال أربــعــة مــوظــفــيــن آخــريــن 

الستجوابهم.  

باريس- أ ف ب: قد تكون 
الصينية  «آنـــــت»  مــجــمــوعــة 
ـــتـــكـــاســـة عــبــر  تــــعــــّرضــــت الن
تــراجــعــهــا عـــن عــمــلــيــة طــرح 
عام أولي في البورصة، لكن 
تزال  ال  األوروبية  المصارف 
تــشــعــر بــالــقــلــق مـــن احــتــمــال 
تــــــحــــــّول شــــــركــــــات الـــصـــيـــن 
الــعــمــالقــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا إلــى 
قريبا.  الرئيسية  منافستها 
األوروبي  المال  قطاع  وشهد 
ظهور  األخــيــرة  السنوات  فــي 
عـــــدد كــبــيــر مــــن الــمــشــاريــع 
الـــصـــغـــيـــرة تـــعـــرف بـــ»فــيــن 
«الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  أي  تــــيــــك» 
ـــتـــي زعــزعــت  الـــمـــالـــيـــة»، وال
عبر  الــتــقــلــيــديــة  الـــمـــصـــارف 

تقديم خدمات رقمية.
وبينما لم تهدد بعد بشكل 
حقيقي المصارف التقليدية، 
إدخال  على  أجبرتها  أنها  إال 
ــاتــهــا  ــي تــــغــــيــــيــــرات فـــــي عــمــل
واالســــتــــثــــمــــار بـــشـــكـــل واســــع 
فــي تــقــديــم خــدمــات رقمية 

مشابهة.
وقــــــــال رئــــيــــس مـــصـــرف 
ـــــيـــــه جـــــــنـــــــرال»  «ســـــوســـــيـــــت
فــريــدريــك أوديـــــا أخـــيـــرا إن 
«منافس الغد الفعلي سيكون 

عــــلــــى األرجـــــــــــح +غــــــافــــــام+ 
فــي  +آنـــــــــت+  (أمــــــثــــــال)  أو 
القيام  عــلــى  الـــقـــادرة  الــعــالــم 
بــــاســــتــــثــــمــــارات كــــبــــيــــرة»، 
المختصر  االســم  مستخدما 
ـــــشـــــركـــــات األمـــــريـــــكـــــيـــــة  لـــــل
غوغل  وهي  الكبرى  الخمس 
وآبــــل وفــيــســبــوك وأمـــــازون 

ومايكروسوفت.
واحـــــــــتـــــــــلـــــــــت شــــــــركــــــــات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا األمـــريـــكـــيـــة 
المواقع  من  المزيد  العمالقة 
المالية،  الخدمات  قطاع  في 
الــــــــــذي ســـبـــقـــتـــهـــا خــصــمــهــا 

الصيني  إليه بأشواط. 
«آنت»  مجموعة  وتملك   
الــتــي كــانــت تــأمــل فـــي جمع 

مــبــلــغ قــيــاســي مــــقــــداره ٣٤ 
الــطــرح  عــبــر  دوالر  مــلــيــار 
العام قبل أن توقف الحكومة 
الــــصــــيــــنــــيــــة الــــعــــمــــلــــيــــة فـــي 
تطبيق  األخــيــرة،  اللحظات 
الــــدفــــع «عـــلـــي بــــــاي» الــــذي 
للصينيين  الثابت  الظل  بات 
فــي حــيــاتــهــم الــيــومــيــة.ويــعــد 
التطبيق  بـــاي»  تــشــات  «وي 
ــــافــــس لــه  ــــمــــن ــــيــــســــي ال ــــرئ ال
تملكه  والــــــذي  الــصــيــن  فـــي 
العمالقة  اإلنترنت  مجموعة 
«تـــيـــنـــســـنـــت».وأفـــاد خــبــيــر 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة لــدى 
شــــركــــة «إرنـــــســـــت ويــــونــــغ» 
كـــريـــســـتـــوفـــر شـــمـــيـــتـــز بـــأن 
في  طــّورت  التي  «الــشــركــات 

تهتم  دردشــة  برامج  األصــل 
ــــدرجــــة كـــبـــيـــرة بــتــحــســيــن  ب
تمّكنها  إذ  الــنــشــاطــات  هـــذه 
من تغطية مجال أوسع من 
نــشــاطــات الــنــاس الــيــومــيــة».
تذهب  «بالتدريج،  وأضــاف 
حــصــة مــتــزايــدة مـــن إنــفــاق 

الناس إلى هذه الشركات».
بشكل  الــصــيــنــيــون  وتــبــّنــى 
واســــــــع طـــريـــقـــة دفــــــع عــبــر 
مـــســـح «رمــــــــوز االســـتـــجـــابـــة 
آر»  رموز «كيو  أو  السريعة» 
هواتفهم  على  للباعة  التابعة 
«علي  باستخدام  المحمولة 
بــاي»  تــشــات  أو «وي  بــــاي» 
ــــــى مــــــدى ســهــولــة  نـــــظـــــًرا إل

العملية. 

السودان شركات التكنولوجيا الصينية تهدد المصارف األوروبية
يخفض أسعار 
البنزين والديزل

الخرطوم - (رويترز): 

قــــــال الــــقــــائــــم بـــأعـــمـــال 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة والــتــعــديــن 
عبد  خــيــري  ـــســـودان  ال فـــي 
الـــــرحـــــمـــــن فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
إن  األول  أمـــــس  صـــحـــفـــي 
تخفيض  قــررت  الحكومة 
أســـعـــار الــبــنــزيــن والـــديـــزل 
ـــغـــي  ـــل ـــكـــيـــن.وت ـــهـــل ـــمـــســـت ـــل ل
ـــحـــكـــومـــة دعــــــم الــــوقــــود  ال
لتقليل  تدريجي  نحو  على 
عــجــز الــمــيــزانــيــة فـــي ظــل 
عبد  اقتصادية.وقال  أزمة 
البنزين  سعر  إن  الرحمن 
ــا  ــًي ـــمـــدعـــم الـــمـــنـــتـــج مــحــل ال
جــنــيــهــا   ٥٦ مــــــن  ســــيــــقــــل 
لــلــتــر.ولــم  جنيه   ٥٤٫٧ إلــى 
تخفيض  أثر  الوزير  يوضح 
الـــســـعـــر عـــلـــى الـــمـــيـــزانـــيـــة. 
وتـــراجـــع الــحــكــومــة أســعــار 
الـــــوقـــــود بـــشـــكـــل مــنــتــظــم.

ــــــســــــودان لـــفـــتـــرة  ــــبــــت ال وث
مسجًال  الوقود  سعر  طويلة 
أحــــد أقــــل مــســتــويــاتــه فــي 
الــعــالــم لــكــن تــكــلــفــة دعــمــه 
أثــــقــــلــــت كــــاهــــل مـــيـــزانـــيـــة 

الدولة.
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