()QSI

مؤشر بورصة قطر
()000

 8428
رئـيــس مجــلـس اإدارة:

()%0.52

| رئـيــس الـتـحــريـــر:

()44

مـوقعنا :الـعـرب.قطـر | www.AlArab.QA

العدد  | 10686الخميس  23ذو الحجة 1438هـ |  14سبتمبر 2017م
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الدوحة ^  -وكاات

ق��ال س��عادة الش��يخ عبدالله بن
محمد بن س��عود آل ثان��ي ،الرئيس
التنفي��ذي لجهاز قطر لاس��تثمار:
ّ
ض��خ ما يزيد عن نصف
«إن الجهاز
ااستثمارات التي خصصها للوايات
المتحدة منذ  2015وقدرها  45مليار
دوار ،وإن معظم اس��تثماراته هناك
في المستقبل س��توجه إلى البنية
التحتية».

عبد الله بن محمد بن سعود

وأض��اف ،ف��ي كلم��ة ألقاها في
جامع��ة كارنيجي ميلون قطر ،أمس:
«بالعودة إلى  ،2015تعهدت باستثمار
 45مليار دوار في الس��نوات الخمس
القادمة .واآن أس��تطيع القول بأننا
ّ
بضخ ما يزيد عن .»% 50
قمنا
وأبلغ الصحفيين أيضً بأن غالبية
اأم��وال المتبقي��ة المخصص��ة
للواي��ات المتح��دة س��يجري
استثمارها في البنية التحتية.
وأكد سعادته أن الجهاز لم يتخارج

من أي بنوك .ويحوز الجهاز حصصً
في «كريدي سويس» و»باركليز» ،وفي
بنوك قطرية كبيرة.
وف��ي الش��هر الماض��ي ،ن ُقل عن
سعادة الشيخ عبدالله قوله «إنه ا
توجد خطط لتصفية أصول أجنبية
كما كان يتكهن بعض المستثمرين،
وإن الجه��از س��يعلن قريب��ً ع��ن
استثمارات دولية كبيرة جديدة».
ويتج��اوز حج��م أص��ول الجه��از
مستوى  310مليار دوار.
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ِ
المحاصرة تتضرر اقتصادي ًا
الدول
بفعل تهورها

«السياحة العالمية» تثني على التميّز القطري

صعود أسعار النفوط
القطرية

الدوحة ^

الدوحة قنا

س��جلت أس��عار النفوط القطرية ارتفاعً في أغس��طس
الماضي بنسبة بلغت نحو .% 6.4
وأعلنت قطر للبترول يوم أمس عن س��عر نفط قطر البري
لش��هر أغس��طس عند  50.90دوار للبرميل مقابل 47.80
للشهر السابق ليرتفع بنسبة .% 6.3
كما حددت سعر نفط قطر البحري لشهر أغسطس عند
 49.95دوار للبرميل مقابل  46.95دوار للبرميل خال يوليو،
مرتفعً بنسبة .% 6.4
وكان س��عادة وزير الطاقة والصناعة الدكتور محمد بن
صالح الس��ادة قد قال أمس اأول إن دولة قطر لم تتخلف
ع��ن أي ش��حنات من النف��ط أو الغاز ،منذ ف��رض  3بلدان
خليجي��ة حصارها عل��ى الدوحة في الخام��س من يونيو
الماضي .وش��دد سعادته على التزام دولة قطر تجاه الدول
المس��تهلكة بتوفير الغاز والنفط باعتبارهما س��لعتين
استراتيجيتين.

طالب الرفاعي

أشاد سعادة الدكتور طالب الرفاعي ،اأمين
العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة
لأمم المتحدة ،بالجهود التي تبذلها دولة
قطر في سبيل اارتقاء بالقطاع السياحي.
وأطل��ع الرفاع��ي خ��ال لقائه الس��يد
حس��ن اإبراهي��م ،رئي��س قط��اع تنمية
الس��ياحة في الهيئة العامة للس��ياحة
في الصين يوم أم��س ،على آخر التطورات
في قط��اع الس��ياحة القط��ري ،وكذلك
على ااس��تعدادات الجارية اس��تضافة
ااحتف��اات الرس��مية بي��وم الس��ياحة
العالمي التي تستضيفها الدوحة في 27
سبتمبر الحالي.
ووجه الرفاعي تهنئته للهيئة لحصولها
ّ

تطوير التعاون مع بولندا في النقل البحري
الدوحة ^

اجتمع س��عادة الس��يد جاسم بن س��يف السليطي
وزير المواصات وااتصاات ،مع س��عادة السيد ماريك
جروبارتجيك وزير ااقتص��اد البحري والممرات المائية
الداخلية في بولندا.
وجرى خال ااجتماع بحث أوجه التعاون بين البلدين
الصديقين في مجال تبادل الخبرات ،فيما يخص قطاع
النق��ل البحري وتدريب الموظفي��ن بالخبرات الكافية
للعم��ل به��ذا القط��اع ،باإضافة إل��ى فتح خطوط
ماحي��ة مباش��رة بين بولن��دا وقطر ،وبح��ث الفرص
ااس��تثمارية في مجال الموانئ ،كم��ا بحث ااجتماع
أيضً ف��رص ابتعاث الطلب��ة القطريي��ن لأكاديمية
البحري��ة في بولن��دا ،والتعاون في مجال الش��هادات
اأهلي��ة البحري��ة ،فضا ً ع��ن بحث توقي��ع اتفاقيات
خاصة بالقطاع البحري بين البلدين الصديقين.
حض��ر ااجتماع س��عادة الس��يد أحمد بن س��يف
المعضادي سفير دولة قطر لدى جمهورية بولندا.

«إزدان» :الدوحة تهيمن على ثلثي
التعامات العقارية

على صفة الوجهة الس��ياحية المعتمدة
م��ن قب��ل اإدارة الوطنية للس��ياحة في
الصي��ن ،وكان��ت قطر ق��د حصلت على
هذه الصفة في مطلع هذا اأس��بوع ،مما
يسمح لها باستقبال السياح من الصين
والترويج للدوحة باعتبارها وجهة سياحية
داخل السوق السياحية في بكين.
وس��وف ت ُق��ام احتفاات يوم الس��ياحة
العالمي بالدوحة في  27س��بتمبر الحالي
تحت شعار «الس��ياحة المستدامة ...أداة
للتنمية» ،ومن المقرر أن يجتذب هذا اليوم
عددً من المسؤولين المرموقين في قطاع
السياحة الدولية ،وسوف يشهد المنتدى
أيضً إطاق المرحلة المقبلة من
ااس��تراتيجية
الوطني��ة لقطاع 02
السياحة في قطر.

نجاح كويتي في إنتاج
الطاقة الكهربائية
الكويت قنا

توطيد العاقات مع وارسو

أثمرت جهود ج ّب��ارة بذلتها عدة جهات كويتية عن تحقيق
تطلعات القيادة السياس��ية ،بإدخال الطاقة المتجددة في
إنتاج الطاق��ة الكهربائية ،إذ بات��ت الكهرباء المنتجة من
الشمس والرياح واقعً ملموسً بعد أن رُبط مشروع مجمع
منطقة الش��قايا للطاقة المتجددة بالش��بكة الوطنية
للكهرباء ،وتزويد الباد بنحو  23مليون كيلوواط /س��اعة،
في ستة أشهر.
وترجع تجربة الكويت مع الطاقة المتجددة إلى ثمانينيات
القرن الماضي ،قبل أن ت ُدرج مشاريع في هذا القطاع ضمن
الخطة التنموية للباد في عام  2010تطبيقً لرؤية س��مو
الش��يخ صباح اأحمد الجابر الصب��اح أمير دولة الكويت،
بتأمين  % 15من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام
الطاقة المتجددة بحلول العام  ،2030ما من ش��أنه توفير
 2.5مليار دوار س��نويً على أس��اس سعر برميل نفط قدره
 45دوارً.
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أمين عام «السياحة العالمية» ينوه بجهود جذب الزوار الصينيين للدوحة

إشادة دولية بدور قطر
في اارتقاء بالقطاع
السياحي
اجتمع سعادة الدكتور طالب الرفاعي ،اأمين العام لمنظمة السياحة
العالمية التابعة لأمم المتحدة ،مع السيد حسن اإبراهيم ،رئيس قطاع
تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة؛ وذلك على هامش الدورة
الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية ،والتي ُعقدت
في مدينة تشنجدو بالصين.
الدوحة ^

وخال ااجتم��اع ،أطلع مس��ؤولون بالهيئة
س��عادة الدكتور الرفاعي على آخر التطورات
في قطاع الس��ياحة القط��ري ،وكذلك على
ااستعدادات الجارية استضافة ااحتفاات
الرس��مية بي��وم الس��ياحة العالم��ي التي
تستضيفها الدوحة في  27سبتمبر الجاري.
ووجه الرفاع��ي تهنئته للهيئة لحصولها
ّ
على صفة الوجهة السياحية المعتمدة من
قبل اإدارة الوطنية للس��ياحة في الصين.
وكانت قطر قد حصل��ت على هذه الصفة
في مطلع هذا اأس��بوع ،مما يس��مح لها
باس��تقبال الس��ياح من الصي��ن والترويج
للدوح��ة باعتباره��ا وجهة س��ياحية داخل

الرفاعي :قطر اتخذت
إجراءات تستحق اإشادة
لتطوير قطاعها السياحي

السوق السياحية في بكين.
سياحة مستدامة
وق��ال الس��يد الرفاع��ي« :أود أن أتق��دم
بالتهنئ��ة إل��ى دولة قط��ر لحصولها على

الدوحة ..وجهة سياحية ريادية

خال اجتماع الرفاعي مع وفد الهيئة العامة للسياحة

صفة الوجهة السياحية المعتمدة وافتتاح
مكتبها التمثيلي في الصين .ا شك أن هذا
الحدث المهم سوف يمهد الطريق لتطورات
جديدة في العاقات بين الصين وقطر .وتنبع
أهمية ه��ذا اإعان م��ن كون��ه يتزامن مع
مجموعة من اإجراءات التي تستحق اإشادة
والت��ي اتخذتها قطر مؤخ��رً من أجل تطوير
قطاع سياحي مس��تدام وقادر على اجتذاب
الزوار من ش��تى أنحاء العالم .إنني على ثقة
تامة بأن المرحلة القادمة من ااستراتيجية
الوطنية لقطاع الس��ياحة ف��ي قطر 2030
س��وف تواصل البناء على اأس��س المتينة
التي تم إرس��اؤها منذ إطاق ااستراتيجية
للمرة اأولى في عام .»2014
وس��وف ت ُق��ام احتف��اات يوم الس��ياحة
العالم��ي بالدوحة في  27س��بتمبر الجاري
تحت شعار «الس��ياحة المس��تدامة ..أداة
للتنمي��ة» .وم��ن المق��رر أن يجت��ذب هذا
الي��وم عددً من المس��ؤولين المرموقين في
قطاع الس��ياحة الدولية ،وس��وف يش��هد
المنتدى أيضً إط��اق المرحلة القادمة من
ااستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في
قطر.

المتواصل لتطوير قطاع السياحة في قطر».
وأض��اف اإبراهي��م قائ��اً« :ه��ا ه��ي
ااس��تعدادات تج��ري عل��ى ق��دم وس��اق
اس��تضافة ااحتف��اات الرس��مية بي��وم
السياحة العالمي في الدوحة هذا الشهر .إن
هذا الحدث يكتس��ب أهمية مزدوجة لدولة
قطر؛ نظرً أن شعار ااستدامة الذي يرفعه
يتناغم مع خططنا ورؤيتنا للقطاع السياحي
خال الس��نوات الخمس��ة المقبلة ،والتي
من المقرر أن نكش��ف عنها خال الجلسة
اافتتاحية احتفاات يوم السياحة العالمي.
ونح��ن نتطلع إل��ى الترحيب بالمش��اركين
ف��ي المنتدى المقام ضم��ن ااحتفاات في
دولة قطر كي نقدم له��م ضيافتنا العربية
اأصيلة».

عاقات مثمرة
وقال السيد حسن اإبراهيم« :بالنيابة عن
حكومة قطر ،أود أن أتقدم بخالص الش��كر
لس��عادة الدكتور الرفاعي على الدعم الذي
قدم��ه لقطر خ��ال فترة ش��غله منصب
اأمين العام .إن عاقتنا المثمرة مع منظمة
الس��ياحة العالمي��ة تش��مل العدي��د من
الجوانب المهمة ا س�� ّيما في ظل س��عينا

أولويات وطنية
وت ُع ّد عملي��ة النهوض بالس��ياحة إحدى
اأولوي��ات الوطني��ة لدول��ة قط��ر؛ حي��ث
اعتبرتها قيادة قطر س��بيا ً لتعزيز مس��يرة
التنمية وتنويع ااقتصاد .وفي هذا الس��ياق
تتول��ى الهيئة العام��ة للس��ياحة مهمة
ترس��يخ حض��ور قطر على خارط��ة العالم
باعتبارها وجهة س��ياحية عالمية ذات جذور

اإبراهيم :يوم السياحة العالمي يشهد اإعان عن رؤية
قطر الخمسية لقطاع السياحة

ثقافية عميق��ة .وقد أطلقت الهيئة العامة
للس��ياحة في عام  2014استراتيجية قطر
الوطنية لقطاع الس��ياحة ،والتي تستهدف
تنويع المنتجات والخدمات الس��ياحية في
الباد وتعزيز مس��اهمة القط��اع ككل في
ااقتصاد القطري بحلول العام .2030
وتس��عى الهيئ��ة العامة للس��ياحة عبر
التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين
الع��ام والخاص لتحقيق ه��ذه المهمة ،من
خ��ال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع
س��ياحي يرتكز إل��ى عنصري ااس��تدامة
والتنوع.
وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط،
تح��دد الهيئ��ة العام��ة للس��ياحة أن��واع
المنتج��ات والخدمات الس��ياحية التي من
ش��أنها إثراء التجربة الس��ياحية في قطر،
وتسعى استقطاب ااس��تثمارات الكفيلة
بتنميتها.
أعلى المعايير
أم��ا الجه��ود التنظيمي��ة للهيئ��ة فهي
تتمثل في ضمان التزام مؤسس��ات القطاع
السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها
لحضور الثقافة القطرية في أعمالها.

أول ناقل خليجي يصل مباشرة لعاصمة ويلز

«القطرية» تسيّر رحات يومية
إلى كارديف
الدوحة ^

أعلن��ت الخطوط الجوي��ة القطرية ،أمس،
عن إطاق رحات يومية مباشرة إلى كارديف
ابت��داءً من  1مايو  ،2018وبذلك ت ُع ّد الناقلة
الحائزة على عدة جوائز أول شركة طيران في
منطقة الخليج تس��يير رحاتها المباشرة
إلى ويلز وجنوب غرب المملكة المتحدة.
وت ُع ّد كارديف وجهة اس��تراتيجية مهمة
للخطوط الجوي��ة القطرية كونها تضيف
ج��زءً جديدً م��ن المملك��ة المتحدة إلى
ش��بكة وجهاته��ا المتنامي��ة ،فضا ً عن
الس��ماح للمزيد من الس��ياح بفرصة زيارة

مدين��ة كارديف من منطق��ة الخليج ومن
مختلف وجهات الناقلة.
وتشتهر كارديف (عاصمة ويلز) باعتبارها
واح��دة من أه��م الوجهات الس��ياحية في
المملك��ة المتح��دة لكث��رة المتاح��ف
والمعارض المتنوع��ة والعديد من اأحداث
الرياضية على مس��توى عالمي والتي ت ُقام
على استاد برينسبيلتي.
ع ّبر س��عادة الس��يد أكبر الباكر ،الرئيس
التنفي��ذي لمجموع��ة الخط��وط الجوية
القطري��ة ،ع��ن س��عادته بإط��اق الوجهة
الجدي��دة إلى عاصمة ويلز؛ حيث س��تتيح
للم��رة اأول��ى الرح��ات اليومية الس��فر

كارديف عاصمة ويلز ..أحدث وجهات الخطوط القطرية

مباش��رة من ويل��ز وجنوب غ��رب المملكة
المتح��دة إل��ى الدوح��ة وش��بكة وجهات
الناقل��ة القطري��ة ،عوضً عن الس��فر عبر
استخدام وسائل التنقل اأرضية إلى لندن
ومنها إلى الدوحة .وأضاف الس��يد الباكر:
«نتطلع قدمً نحو توفير روابط جوية سلسة
ومريح��ة للمس��افرين بقص��د الس��ياحة
والعمل من كارديف وإليها».
روابط عالمية
وقال سعادة الس��يد كاروين جونز ،الوزير
اأول لمقاطعة ويلز« :إن تس��يير الرحات
اليومي��ة م��ن الدوح��ة إل��ى كارديف في
مقاطع��ة ويلز س��يوفر رواب��ط عالمية،
والتي س��تكون بمثابة داعم قوي لقطاع
ااقتص��اد والس��ياحة ف��ي ويل��ز ،والتي
من ش��أنها أيض��ً أن تدع��م وتوفر فرصً
اقتصادية للشركات واأفراد» .وأضاف« :إن
توفير الرحات المباش��رة عبر مطار حمد
الدولي س��يجعل ويلز أقرب إلى اأس��واق
العالمي��ة الرائ��دة مثل الهن��د والصين
وسنغافورة وأستراليا».
من جهته ،قال السيد ديب باربر ،الرئيس
التنفي��ذي لمطار كارديف« :أش��عر بمزيد
من الفخ��ر وااعتزاز بإعان بدء تش��غيل
الرح��ات المباش��رة للخط��وط الجوية
القطرية ،أفضل شركة طيران في العالم،
واختيار مطار كاردي��ف لرحاتها اليومية.
إن اإعان عن بدء تس��يير الرحات الجوية
يفتح المجال أمام مس��افرينا إلى المزيد
من الروابط الجوي��ة العالمية والوجهات
ف��ي مختلف أنحاء العالم وا س��يما في
أستراليا ونيوزيلندا وإفريقيا وآسيا».
وأضاف الس��يد باربر« :يس��افر أكثر من

الباكر :نتطلع إلى توفير
روابط جوية سلسة
للمسافرين
 1.4مليون مسافر يوميً من المنطقة إلى
الوجهات المتاحة عبر ش��بكة الخطوط
الجوي��ة القطري��ة المتنامي��ة؛ حيث إن
هنالك ما نس��بته  90بالمئ��ة من هؤاء
المس��افرين يس��افرون حاليا من مطارات
لندن ،مما يؤكد حجم الطلب المتزايد في
السوق».
عاقات مثمرة
وق��ال باربر« :إننا نتطل��ع قدمً إلى تطوير
عاقاتن��ا المثم��رة مع الخط��وط الجوية
القطري��ة خال اأش��هر القادم��ة والبدء
بتشغيل الخط الجديد في مايو .»2018
وت��م اإع��ان عن ب��دء تس��يير الرحات
الجدي��دة إلى مط��ار كاردي��ف مطلع هذا
العام؛ حيث س��يتيح الفرصة للمرة اأولى
أمام المسافرين من جنوب ويلز وجنوب غرب

المملكة المتحدة لزيارة منطقة الخليج.
كما س��يتمكن المس��افرون من أستراليا
وجنوب شرق آسيا وإليها من ااستفادة من
الرحات اليومية طويلة المدى عبر الدوحة
مقر عمليات الناقلة القطرية.
وتشغل الخطوط الجوية القطرية طائرة
من طراز بوين��غ  787دريماينر؛ حيث تضم
ه��ذه الطائرة  22مقعدً عل��ى درجة رجال
اأعمال بترتي��ب  1-2-1و 232مقعدً على
الدرجة السياحية.
وعلى مت��ن طائرة بوين��غ  787دريماينر،
تس��اعد اإضاءة الديناميكية في الطائرة،
وإمكاني��ة التحك��م بش��فافية النواف��ذ
إض��اءة أفضل تتناس��ب م��ع المنطقة
الزمني��ة ،وإمكاني��ة التحك��م بالضغط
الج��وي داخ��ل المقصورة ليك��ون معادا ً
ل��أرض ،واس��تخدام نظام تنقي��ة الهواء
المتط��ور له��واء صح��ي ونظي��ف ف��ي
المقصورة ،على توفير رحلة س��فر مريحة
للمسافرين على متن هذه الطائرة وتجربة
سفر رائعة ومميزة.
وجهات جديدة
وت ُع�� ّد كاردي��ف إح��دى الوجه��ات ال� 26
الجدي��دة ،والتي تم اإع��ان عنها من قبل
الخط��وط الجوي��ة القطرية له��ذا العام
والعام المقبل ،وتضمنت الوجهات الجديدة
كانبيرا في أس��تراليا وس��ان فرانسيسكو
ف��ي الواي��ات المتحدة اأميركي��ة وغيرها
الكثير .وتوفر الناقل��ة القطرية العديد من
الروابط الجوية للمسافرين إلى أوروبا؛ حيث
دش��نت الناقلة مؤخرً رح��ات إلى كل من
كييف ،وبراغ ،وس��كوبيه ودبلن ،والعديد من
الوجهات الجديدة.
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المحال تتوقع استمرار الطلب القوي خال سبتمبر

تواصل زخم النشاط
التجاري عقب موسمي
العيد والمدارس
قال عدد من باعة المابس ،في اأسواق المحلية ،إن المبيعات
تضاعفت خال الثلث الثالث من أغسطس الماضي ،وذلك مقارنة
بالثلث اأول من الشهر ذاته ،إضافة إلى نمو مستوى اإقبال على
المحات التجارية.

اأعياد تنعش مبيعات محات اإكسسوارات

الدوحة ماهر مضيه
تصوير :حسين الشافعي

وبي��ن الباع��ة أن اإقبال عل��ى المحات
التجارية تزايد إلى أعلى المستويات خال
الفترة ذاتها ،مرجعين ذلك إلى تزامن فترة
عيد اأضح��ى المبارك م��ع العودة إلى
المدارس ،اأمر الذي عزز الطلب.
بضائع واستيراد
وأوضح هؤاء ل��� «^» أن الحصار
الجائ��ر المفروض على الدوح��ة لم يؤثر
على المبيعات ،وا على طلبيات المابس،
حيث إنهم يستوردون البضائع من تركيا
والصين مباش��رة ،ولي��س عبر إحدى دول
الحصار.
ولفت الباعة إل��ى أن البضائع التركية
المعروضة في اأسواق تعتبر عامل جذب
للزبائ��ن ،حي��ث إن العديد م��ن العائات
يرغب بشراء تلك الموديات الحديثة التي
تمتاز بالجودة العالية والثمن المنافس.
وأش��ار الباعة إلى أنه بالعادة ما تتراجع
المبيع��ات وينخفض الطل��ب في الفترة
التي تتبع مواسم اأعياد ،اأمر الذي دفع
بحرك��ة البيع والش��راء في الس��وق إلى
التباطؤ خال النصف اأول من سبتمبر.
وتوق��ع الباع��ة أن يع��ود الس��وق إلى
نش��اطه الطبيعي خال النصف الثاني
من س��بتمبر الجاري ،افتي��ن إلى إقامة

جال:
تزايد اإقبال بسبب
العودة للمدارس

محمد:
السوق شهد حركة
نشطة في أغسطس

عبد السام:
العائات قامت بشراء
احتياجاتها قبل العيد

صافي:
المبيعات تراجعت قلي ًا
بداية سبتمبر

بعض المحات التجارية خصومات على
اأس��عار ،بغية ج��ذب الزبائن ،وتحصيل
أكبر قدر من المبيعات.

وذلك مقارنة بالثلث اأول من الشهر ذاته.
وأض��اف «تزايد اإقبال ف��ي تلك الفترة
ليصل إلى مس��تويات متقدمة بس��بب
تزامن موسمي عيد اأضحى المبارك مع
العودة للمدارس ،ما دفع اأهالي لش��راء
أكثر من قطعة لتلبية متطلبات اأبناء».
ولفت ج��ال إلى أن كافة البضائع التي
يعرضه��ا يقوم باس��تيرادها م��ن تركيا
مباش��رة ،حيث تمتاز البضائ��ع بالجودة
العالية ،كم��ا أن ثمنها بمتناول الجميع،
إذ تختل��ف اأس��عار من قطع��ة أخرى
بحسب الموديل.
وتوقع جال أن يعود السوق إلى نشاطه
المعتاد خال النصف الثاني من سبتمبر
الحال��ي ،إذ إن بعض المح��ات التجارية
في الس��وق تس��عى إلى جذب أكبر قدر
ممكن من الزبائن ،من خال إقامة عروض
وخصومات على اأسعار.

المعروضة تأتي م��ن تركيا ولبنان ،حيث
إن جودته��ا أعل��ى بكثير م��ن نظيرتها
الصينية ،كما أن ثمنها يعتبر في متناول
الجميع ،اأمر ال��ذي يعتبر عنصرً جاذبً
للزبائ��ن ،خصوص��ً أن البضائع التركية
تلقي رواجً كبيرً.

إلى الفساتين الخاصة بالسيدات.
وأكد عبد الس��ام أن الحص��ار الجائر
على الدوحة من قبل ع��دد من الدول لم
يؤثر على نش��اط حركة السوق في البيع
والشراء ،وحتى في ااس��تيراد ،قائا ً «لم
نش��عر بأي تغيير أن السوق كما هو منذ
أعوام ،وبضائعنا من المصدر ذاته أيضً».

مبيعات
وفي هذا الشأن ،قال حكيم جال ،البائع
في أحد المح��ات المخصصة لمابس
اأطف��ال ،إن المبيع��ات تضاعفت خال
فترة الثلث الثالث من أغسطس الماضي،

جميع البضائع من الصناعات التركية والكويتية والصينية

ازدياد الطلب
وفي نفس الص��دد ،أك��د البائع أحمد
محمد ،في أحد المح��ات المخصصة
لبي��ع إكسس��وارات الس��يدات ،ارتفاع
مس��توى الطلب خال الثلث الثالث من
أغس��طس ،مش��يرً إلى أن السوق شهد
حركة نشطة جدً خال تلك الفترة.
وأضاف «عادة ما تنعش اأعياد مبيعات
المح��ات التجارية المخصص��ة لبيع
اإكسسوارات ،حيث إن هذه الفترة تعتبر
موسمً مهمً بالنسبة لنا ،إذ يزداد اإقبال
على الس��وق م��ن قبل الزبائ��ن الراغبين
بشراء هذه المنتجات».
وبي��ن محم��د أن غالبي��ة البضائ��ع

إقبال
وفي الصعيد ذاته ،أوضح عبد الس��ام
البائ��ع في أحد المح��ات المخصصةللماب��س النس��ائية -أن اإقب��ال على
الس��وق مميز جدً خال الثلث الثالث من
أغسطس الماضي ،مش��يرً إلى تراجعه
بالوقت الحالي ،بسبب أن غالبية العائات
واأفراد قامت بش��راء كاف��ة احتياجاتها
قبل حلول عيد اأضحى المبارك.
وأضاف «لق��د حققنا نس��بة تزيد عن
 100%م��ن المبيع��ات في تل��ك الفترة،
مقارنة بالثلث اأول من أغسطس» ،افتً
إل��ى أن كاف��ة البضائ��ع المعروضة تم
اس��تيرادها من الكويت وتركي��ا ،وتتراوح
أسعارها بين  100إلى  500ريال بالنسبة

الباعة لـ «^»:
تضاعف المبيعات
في الثلث اأخير من
أغسطس

تراجع
وف��ي نفس اإط��ار ،بي��ن البائع محمد
صافي ،بأحد المحات المخصصة لبيع
اأحذي��ة ،أن المبيع��ات حقق��ت تراجعً
في الثلث اأول من س��بتمبر الحالي ،إذا
م��ا قورنت بالثلث الثالث من أغس��طس
الماضي الذي سبق حلول عيد اأضحى
المبارك ،وتزامن مع العودة للمدارس.
وأضاف «شيء طبيعي أن يتراجع الطلب
ما بعد اأعياد ،حيث كافة العائات تقوم
بشراء متطلباتها في تلك الفترة ،كما أن
تزام��ن العيد مع العودة إلى المدارس عزز
المبيعات بشكل كبير جدً».
ولفت صاف��ي إلى أن جمي��ع البضائع
المعروض��ة لديه من الصناعة الصينية
ذات الج��ودة العالية ،إضاف��ة إلى وجود
بعض البضائ��ع التايواني��ة ،موضحً أن
أسعار اأحذية التي يقوم بعرضها تعتبر
منافسة ،وتناسب كافة المتسوقين.
وبحس��ب الباع��ة فق��د ج��رت العادة
أن يحقق الس��وق تراجعً ف��ي مبيعاته،
وانخفاض��ً في وتيرة أعمال��ه ،كما تهدأ
حركة البيع والشراء في الفترات التي تلي
موس��م العيد ،اأمر الذي اعتبره البعض
طبيعيً ويحصل في كل عام.

«ااقتصاد» :تسجيل  1766شركة
جديدة خال أغسطس
الدوحة ^

قالت وزارة ااقتص��اد والتجارة في تقرير
حديث حول سير اأعمال لقطاع التجارة،
إن الس��وق القطري شهد تسجيل 1766
ش��ركة جديدة خال ش��هر أغس��طس
الماضي ،وبلغ عدد الس��جات التجارية
الرئيسية الجديدة 1409سجاً ،بينما بلغ
عدد السجات التجارية الفرعية الجديدة
 357سجاً.
وتصدرت الش��ركات ذات المس��ؤولية
المح��دودة نس��ب الس��جات التجارية
الرئيس��ية بنسبة  ،% 61بينما حلت فئة
الش��ركات ذات المس��ؤولية المح��دودة
مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية
بنسبة  ،% 25وجاءت المؤسسة الفردية
في المرتبة الثالثة بنسبة .% 13

المقاوات
وتصدرت ش��ركات المقاوات خال شهر
أغس��طس الماضي قائمة اأنشطة اأكثر
اس��تخدامً ،حي��ث تم إصدار  193س��جا ً
تجاري��ً في ه��ذا المجال ،وت��م إصدار162
سجا ً تجاريً لمحات البقالة والتموينيات،
كما تم إصدار  154س��جا ً تجاريً أنشطة
المطاعم والكافتيريات ومحات اآيسكريم،
وكذلك أُصدر  123سجا ً تجاريً لتجارة مواد
البناء.
وأوضح التقرير أن ع��دد الرخص التجارية
التي ت��م إصدارها أو تعديله��ا أو تجديدها
خال ش��هر أغس��طس الماضي بلغ 7168
رخص��ة تجارية ،حيث بلغ عدد الرخص التي
أصدرته��ا الوزارة 1241رخص��ة ،بينما جري
تعدي��ل  949رخصة ،وبلغ عدد الرخص التي
تم تجديدها  4978رخصة تجارية.

وبل��غ ع��دد الش��ركات المغلق��ة خال
أغس��طس الماض��ي  322ش��ركة ،وبلغت
نس��بة الش��ركات المغلقة من الشركات
الجديدة .% 18.2
وبالنس��بة لأنش��طة اأكثر شطبً ،فقد
تصدرت ش��ركات المقاوات بنسبة ،% 32
بينم��ا جاءت تجارة مواد البن��اء في المرتبة
الثاني��ة بنس��بة  ،% 19وحل��ت اأجه��زة
الكهربائي��ة واإلكتروني��ة وملحقاته��ا
ومحات البقالة والتموينيات ثالثً بنس��بة
 % 17لكل منهما.
وبالنسبة للمعامات التي تم إجراؤها في
اأفرع الخارجية للوزارة خال شهر أغسطس
 ،2017فقد بلغ عددها  24490معاملة.
وفي مجال حق��وق الملكية الفكرية فقد
أش��ار التقري��ر إل��ى أن عدد طلب��ات براءات
ااختراع الجديدة خال أغس��طس الماضي

بلغت  41طلبً ،كما ت��م تجديد  146طلب
براءة اختراع.
هذا وبلغ عدد طلب��ات العامات التجارية

التي تم تسجيلها الش��هر الماضي 3552
طلبً ،كما تم إصدار  30ش��هادة في مجال
حق المؤلف والحقوق المجاورة.
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لمشاركة ذوي اإعاقة في التعبير عن شعورهم الوطني

«مدى» ُيطلق الجدارية
الرقمية القابلة للنفاذ
الدوحة ^

أطل��ق مركز «م��دى» ،ف��ي إطار
التزام��ه بضمان النف��اذ الرقمي
لأش��خاص م��ن ذوي اإعاقة في
قط��ر وتمكينه��م ف��ي جمي��ع
مج��اات حياته��م ،أو َل جداري��ة
رقمي��ة قابل��ة للنفاذ م��ن قبل
اأش��خاص ذوي اإعاق��ة ،وذل��ك
للتعبير عن مش��اعرهم الوطنية
ومبايعته��م لحض��رة صاح��ب
الس��مو الشيخ تميم بن حمد آل
ثاني أمير الب��اد المفدى .ويمكن
لأفراد م��ن ذوي اإعاق��ة ،بغض
النظر ع��ن احتياجاتهم ،الدخول
إلى الموقع الرس��مي لمركز مدى

واختي��ار الرس��الة الت��ي يرغبون
في مش��اركتها والت��ي تع ّبر عن
ث��م توقيعه��ا
أفكاره��م ،وم��ن
ّ
باسمهم لتظهر بشكل إحصائي
على الجدارية الرقمية.
وتعليقً على هذا اإطاق قالت
مها المنصوري ،الرئيس التنفيذي
لمركز مدى« :نحن في مدى ،نؤمن
بض��رورة تمكين اأش��خاص من
ذوي اإعاق��ة عب��ر التكنولوجي��ا
المساعدة ،نحن فخورون بإطاقنا
أول جداري��ة رقمي��ة قابلة للنفاذ
من قبل اأش��خاص ذوي اإعاقة
في قط��ر .إننا في مدى نس��عى
جاهدي��ن لتوفير جمي��ع اأدوات

الت��ي يحتاجه��ا اأش��خاص من
ذوي اإعاق��ة ،وذل��ك لضم��ان
مساواتهم مع جميع المواطنين
ومشاركتهم في جميع المناحي
ّ
تمكنه��م من
الحياتي��ة ،الت��ي
العيش باستقالية».
وقد ت��م تصميم هذه الجدارية
الرقمية لتك��ون قابلة للنفاذ من
قبل جميع أفراد المجتمع القطري
للمشاركة وإسماع أصواتهم عبر
الرسائل اافتراضية المختلفة.
وتكمن اأهداف ااس��تراتيجية
ل��� «مدى» في  3محاور رئيس��ية؛
وه��ي :التعلي��م ،والتوظي��ف،
والمجتم��ع .وفي س��بيل تحقيق

أولَ جدارية رقمية قابلة للنفاذ من قبل اأشخاص ذوي اإعاقة

أهداف��ه ورس��الته المتمثل��ة
ف��ي تمكين اأش��خاص من ذوي
اإعاق��ة وإبقائه��م متصلي��ن
في عال��م يرتب��ط بالتكنولوجيا
ارتباط��ً وثيق��ً ،ق��ام مركز مدى

بتحدي��د آلي��ة عمله م��ن خال
أربعة أقس��ام رئيس��ية متمثلة
في :الخدمات المباش��رة ،ومركز
اامتي��از ،والعاق��ات والتواص��ل
وااستش��ارات ،والسياس��ات؛

حيث تتفاعل آلي��ات العمل هذه
م��ع بعضه��ا البع��ض لضمان
النف��اذ وتمكين اأش��خاص من
ذوي اإعاق��ة في جميع المجاات
والقطاعات على مستوى الدولة.

بعد نجاح مبادرة تسجيل مواقع نظيراتها الحكومية

المدارس الخاصة مدعوة لاستفادة
من نطاق «»sch.qa.
الدوحة ^

دعت هيئة تنظيم ااتصاات بالتنسيق
م��ع وزارة التعلي��م والتعلي��م العالي؛
الم��دارس الخاص��ة في جمي��ع أنحاء
دول��ة قط��ر إل��ى تس��جيل مواقعهم
اإلكتروني��ة تح��ت نط��اق «،»sch.qa.
ليعكس��وا هويتهم القطرية المميزة،
ويعززوا وجودهم عبر ش��بكة اإنترنت.
ويس��اهم النط��اق ف��ي التميي��ز بين
المواقع اإلكتروني��ة للمدارس ،ومواقع
مؤسس��ات التعليم العالي المسجلة
تحت نطاق «.»edu.qa.
وتعد ه��ذه المرحلة الثانية من مبادرة
الهيئة التي تس��عى إلى زي��ادة الوجود
القطري عل��ى ش��بكة اإنترنت ،حيث
شهدت المرحلة اأولى تسجيل جميع
المواقع اإلكتروني��ة التابعة للمدارس

الحكومي��ة تح��ت نط��اق «،»sch.qa.
ويصل عددها إلى  177مدرسة.
وس��تعمل وزارة التعلي��م والتعلي��م
العال��ي -الت��ي تتولّ��ى إدارة جمي��ع
نطاقات اإنترن��ت والمواقع اإلكترونية
التابع��ة للم��دارس الحكومي��ة -على
تس��جيل المواقع اإلكترونية للمدارس
الحكومي��ة الجديدة بش��كل تلقائي
تحت نطاق «.»sch.qa.
وتهدف المرحل��ة الثانية من المبادرة
إلى تسجيل جميع المواقع اإلكترونية
للم��دارس الخاصة في دولة قطر تحت
نط��اق « ،»sch.qa.علمً أنه يتع ّين على
أي مدرس��ة ترغب في تس��جيل موقع
إلكتروني تح��ت نطاق « ،»sch.qa.أو في
نقل موقعه��ا اإلكتروني تحت النطاق
المذك��ور ،ااتصال بفري��ق الدعم في
إدارة نطاق��ات اإنترن��ت بالهيئة ،وذلك

عبر إرس��ال بريد إلكتروني إلى العنوان
.support@domains.qa
وف��ي ه��ذا الس��ياق ،صرح الس��يد
عبدالله جس��مي مدير إدارة الش��ؤون
الفنية بهيئة تنظي��م ااتصاات قائاً:
«تع ّد أسماء نطاقات اإنترنت الخاصة
بالدول��ة م��وردً وطني��ً ق ّيمً يس��اعد
الش��ركات والمؤسسات على اكتساب
هويّ��ة متم ّي��زة ،وعلى وج��ه التحديد
سيس��اعد اس��م النط��اق «»sch.qa.
المدارس على التواصل بش��كل أفضل
مع جمهورها من خال استخدام نطاق
إنترنت يعكس هويتهم القطرية».
العصر الرقمي
وفي هذا الصدد؛ قال الس��يد محمد
ملف��ي الهاجري -مدي��ر إدارة الخدمات
المش��تركة بوزارة التعلي��م والتعليم

« »ooredooتمنح عماء «الشهري»
خصومات على خدمة كريم
الدوحة ^

أعلن��ت « »ooredooي��وم أم��س عن
ش��راكة جديدة مع كريم ،الش��ركة
الرائدة في خدمة طلب السيارات عبر
تطبيق الج��وال في منطقة الش��رق
اأوسط ،توفر بموجبها لعماء خدمة
الشهري سمارت قسائم خصم % 20
من قيمة الرحلة.
وتعد ه��ذه ااتفاقي��ة الجديدة هي
اأح��دث ضمن إط��ار سلس��لة من
الش��راكات التي تحرص «»ooredoo
م��ن خالها عل��ى مكاف��أة عمائها
اختياره��م خدم��ات الش��ركة.
وس��يتمكن عم��اء باقات الش��هري
س��مارت وباقة قطرنا من ااس��تمتاع
بقسائم خصم يبلغ عددها من  1إلى
 6ش��هريً ،وذلك وفق��ً لفئة باقاتهم
ضمن خدمة الشهري.
وس��يطبق الخصم بنس��بة % 20
(ا يتج��اوز  15ر.ق) م��ن قيمة الرحلة،
بحيث يتم اقتطاعه من قيمة الفاتورة
اإجمالية للعم��اء مع نهاية الرحلة.
ومع هذا الخصم المميز ،س��يحصل
عماء باقة الش��هري سمارت  55على
قس��يمة خصم واحدة شهريً بقيمة
 ،% 20بينما يحصل عماء الش��هري
س��مارت  100على قسميتين ،وعماء
الشهري سمارت  150على  3قسائم،
وعماء الش��هري س��مارت  250وباقة
قطرن��ا  350على  4قس��ائم ،وعماء
الش��هري س��مارت  ،450وباقة قطرنا

«  »ooredooداعمة لمختلف التطبيقات والمبادرات

 600على  5قس��ائم ،وعماء الشهري
س��مارت  750ومشتركي باقة النخبة
وباقة قطرنا  850على  6قسائم.
ويمكن للعماء طلب الحصول على
الخصم بقيمة  % 20من خال تطبيق
« ،»ooredooوس��يحصل العم��اء
حينها على رمز للخص��م؛ يمكنهم
اس��تخدامه عن��د طلب س��يارة عبر
تطبيق كريم.
ضرورة
وفي هذا الس��ياق ،قالت منار خليفة
المريخي مديرة إدارة العاقات العامة

واتصاات الش��ركة في «»ooredoo
قطر« :إننا ندرك أن استخدام سيارات
للنقل يعد أمرً ضروريً بالنسبة لكثير
من عمائنا ،ل��ذا حرصنا على التعاون
مع كريم لمكافأة عمائنا على اختيار
« ،»ooredooومنحهم فرصة التنقل
في أرجاء وطننا الحبيب بتكلفة أقل».
ّ
وتمك��ن «كري��م» العماء من
ه��ذا
اختيار نوع السيارة المفضل عندهم،
وحجز رحاتهم؛ إما عبر تطبيق أجهزة
الجوال ،أو الموق��ع اإلكتروني ،أو عبر
ااتص��ال عل��ى الرق��م المخص��ص
للحجوزات.

عبدالله جسمي

العال��ي -إن ظ��روف العص��ر الرقم��ي
بمتغيراته التي نعيش��ها تحتم علينا
ب��ذل مجه��ودات كبي��رة ف��ي مج��ال
تكنولوجيا المعلومات ،لتطوير العملية
التعليمية ،وإتاحة مساحة أكبر لابتكار
واإب��داع ،وهو ما يؤدي إلى تحس��ن في
اأداء المدرس��ي ،والقدرة على س��رعة
اإنجاز ،وتحسين الجودة ،باإضافة إلى
توفير الوقت والمال والجهد.
وشدد على ضرورة استخدام المدارس
الخاص��ة لتكنولوجي��ا المعلوم��ات،

وتس��جيل مواقعهم اإلكترونية تحت
نط��اق « ،»sch.qa.م��ن أج��ل مواكبة
التط��ور التكنولوجي ،وزي��ادة الحضور
القط��ري عل��ى اإنترن��ت ،والتواص��ل
بش��كل أفض��ل مع أصح��اب العاقة
والمصلحة في العملية التعليمية.
وأع��رب عن أمله في أن يتم تس��جيل
جمي��ع المواقع اإلكتروني��ة للمدارس
الخاص��ة ف��ي دولة قطر تح��ت نطاق
« ،»sch.qa.والتي يصل عددها إلى 284
مدرسة ،وذلك قبل نهاية عام .»2018

ُ
..وتمكن «إعان» من التحول الرقمي
الدوحة ^

أعلن��ت  ،ooredooالم��زود الرائ��د
لاتص��اات وتكنولوجي��ا المعلومات
ف��ي المنطقة ،يوم أمس عن ش��راكة
جديدة مع مجموع��ة «إعان» ،الرائدة
في مج��اات اإعام والدعاية والترفيه
وتجميل المدن ،تقدم بموجبها حلول
التح��ول الرقم��ي الازم��ة لتحقي��ق
النجاح في تلك المجاات.
ومن خال هذه الش��راكة ،س��تقوم
 ooredooبتوفير الحلول التش��اركية
لأعم��ال لمجموع��ة «إع��ان» ،التي
ستس��تفيد م��ن ه��ذه الحل��ول
المتطورة أعمالها في مجاات عمل
المجموعة.
وبذل��ك س��يتمكن العامل��ون ف��ي
مجموع��ة «إع��ان» م��ن اس��تخدام
عدد كبي��ر م��ن الحل��ول والخدمات
الت��ي تش��مل المكالم��ات الصوتية
وااجتماع��ات عبر الفيديو والرس��ائل
الفورية والبريد الصوتي الذكي وغيرها
عبر منصة  ooredooالرقمية ،وتتميز
خدمات  ooredooالتشاركية لأعمال
بأنها مس��تضافة على السحابة ،إلى
جانب أنها تمن��ح مرونة كبيرة وقابلة
للترقية بكل س��هولة وأم��ان تام ،ما
يعن��ي تلبي��ة احتياج��ات مجموعة
«إعان» للتوسع والنمو مستقباً.
حلول تشاركية
وبه��ذا الص��دد ،قال يوس��ف عبد
الله الكبيس��ي ،رئي��س العمليات في
 ooredooقطر« :تأتي هذه الش��راكة

بي��ن  ooredooومجموع��ة «إع��ان»
لتبره��ن على حرص كبرى الش��ركات
في قطر عل��ى ااس��تفادة من أحدث
م��ا توصل��ت إلي��ه التكنولوجيا في
مج��ال الحل��ول التش��اركية ،لرف��ع
س��وية أعمالها من حي��ث التواصل
م��ع الموظفين والعم��اء ،ومن خال
استخدام الحلول التشاركية لأعمال
م��ن الجي��ل القادم ،تك��ون مجموعة
إعان قد طبقت أفضل الممارس��ات
في هذا المجال ،وذلك للحصول على
اتصاات أسرع وأسهل وأذكى».
من جانبه ،قال طارق الحمادي ،رئيس
الشؤون المساندة باإنابة لمجموعة
إعان« :تسعى مجموعة إعان لدعم
اإبداع واتخاذ الخطوات الهامة ،سواء
مع الشركات التابعة لها أو شركائها
ف��ي ش��تى بق��اع العالم ،ل��ذا تأتي
هذه الش��راكة مع  ooredooلتقدم
لمجموعتن��ا وش��ركائنا العالميين
خدم��ات اتص��اات ذكي��ة ومرنة من
خال مجموعة الحلول التش��اركية
لأعمال ،وس��تؤدي ه��ذه الحلول دورً
محوريً لدعم أعمالن��ا وتواصلنا مع
الجهات ذات العاقة ،ما س��يكون له
اأثر اإيجابي عل��ى نجاح مجموعتنا
ونموها» .يذكر أن الحلول التشاركية
لأعمال من  ooredooمس��تضافة
عب��ر منصة  ،Ciscoاأمر الذي يمكن
العماء م��ن الش��ركات ااختيار من
بين مجموع��ة كبي��رة ومتنوعة من
الخدمات والمزايا اإضافية حس��ب
الطلب ،إلى جانب إمكانية اس��تئجار
حلول .Cisco

أسواق
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 %13تراجع في القطاع بسبب إجازة «اأضحى»

«إزدان» :الدوحة تهيمن على
ثلثي التعامات العقارية
شهدت التعامات العقارية المحلية تراجع ًا ،خال اأسبوع السابق إجازة عيد اأضحى المبارك،
بواقع  %71مقارنة بسابقه.
ووفق ًا لتقرير صادر أمس عن مجموعة «إزدان» القابضة ،فقد شهد اأسبوع المشار إليه تداوات
قيمتها  356مليون ريال ،نفذت عبر  56صفقة ،بانخفاض نسبته  ،% 13.8مقارنة بسابقه.
وأشار التقرير إلى استحواذ تعامات اأراضي الفضاء على نسبة  ،% 35.4من إجمالي قيمة
التعامات العقارية ،بقيمة بلغت نحو  126.2مليون ريال ،في حين واصلت المباني الجاهزة
سيطرتها على تعامات القطاع العقاري ،حيث بلغت قيمة تعامات العقارات الجاهزة نحو 229.8
مليون ريال ،مستحوذة على نسبة  % 64.6من مجمل التعامات.
الدوحة ^

وش��هد عدد صفق��ات اأراضي
الفضاء نش��اطً مح��دودً ،إذ تم
تنفي��ذ نحو  25صفقة ،بنس��بة
 % 45من إجمالي عدد الصفقات،
مقاب��ل  31صفق��ة للعق��ارات
الجاهزة ،والتي اس��تحوذت على
نس��بة  % 55م��ن إجمال��ي عدد
صفقات اأسبوع.
وتص��درت بلدي��ة الدوح��ة
التعامات العقارية على مستوى
قي��م المبايع��ات ،م��ن خ��ال
اس��تحواذها على نسبة % 66.1

من مجم��ل تعامات اأس��بوع،
حيث بلغت قيمته��ا نحو 235.2
مليون ريال ،في حين اس��تحوذت
بلدية الريان على العدد اأكبر من
الصفق��ات ،من خ��ال تنفيذ 14

صفقة.
جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع
 12صفقة ،وذلك وفقً للنش��رة
اأس��بوعية الص��ادرة ع��ن إدارة
التس��جيل العقاري بوزارة العدل،

وبلغت قيم��ة المع��دل اليومي
للتعام��ات العقارية حوالي 71.2
مليون ريال.
وقد استحوذت اأراضي الفضاء
عل��ى نس��بة  % 35.4من مجمل
التعام��ات العقاري��ة ،إذ بلغ��ت
قيمتها نح��و  126.2مليون ريال،
أما بالنسبة للتعامات العقارية
المتعلق��ة بالمباني ،ق��ال تقرير
«إزدان» العق��اري إن��ه ت��م خال
اأس��بوع الماض��ي ت��داول 24
مس��كنً ،و 3عم��ارات س��كنية،
وعمارة تجاري��ة ،و 3مبا ٍن متعددة
ااستخدام.

هدوء نسبي للتعامات العقارية

وأض��اف التقري��ر أن مجم��ل
العق��ارات الجاه��زة -الت��ي تم
تداولها خال اأسبوع الماضي-
بلغ��ت قيمتها نحو  229.8مليون
ريال ،مستحوذة على نسبة 64.6
 %من مجمل تعامات اأسبوع.

وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة
على اإط��اق -تم تس��جيلهاخال اأس��بوع الماض��ي كانت
بيع عمارة سكنية في منطقة أم
غويلينة ،التابعة لبلدية الدوحة،
بقيمة بلغت  69مليون ريال.

«المصرف» :برنامج خصومات حصري
لحاملي بطاقة «فيزا»
الدوحة ^

أعلن مصرف قطر اإس��امي
(المصرف) ،بالتعاون مع شركة
فيزا العالمية ،أمس ،عن إطاق
برنامج الخصوم��ات من «فيزا
ّ
يغطي أكثر
المص��رف» ،والذي
م��ن  850متج��ر تجزئ��ة في
العالم ،وأكثر من  70متجرً في
قطر .يمك��ن لحاملي بطاقات
«المصرف فيزا» زي��ارة الموقع
اإلكترون��ي الخ��اص ببرنامج
خصوم��ات «في��زا» والموجود
ضم��ن موق��ع «المص��رف»
اإلكتروني ،للتعرف على جميع
متاج��ر التجزئة في قطر وحول
العالم المشاركة في البرنامج،
والت��ي تق ّدم خصوم��ات عند
استخدام بطاقات «المصرف».
ويس��تطيع حامل��و بطاقات
«فيزا» من «المصرف» الحصول
عل��ى خصوم��ات لحج��وزات
الغرف الفندقي��ة ،والمنتجعات
الصحية ،وصالونات التجميل،
في ع��دد من الفن��ادق المميزة

«المصرف» يواصل تقديم المزايا لعمائه

أسهم خدمية تمارس
ضغوطاتها على البورصة
الدوحة ^

تعرض مؤش��ر البورص��ة لمزيد من
التراج��ع أم��س ،متأث��رً بالضغوط
الناتج��ة عن اس��تمرار مسلس��ل
المبيع��ات .وفقد مؤش��ر ثاني أكبر
أس��واق المال العربي��ة قرابة % 0.5
م��ن قيمته ليصل مس��توى 8428
نقطة ،في جلسة تخللتها تداوات
قدرها  206مايين ريال.
وشهدت نهاية التداوات انخفاض
 30س��همً ،مقابل ارتفاع  18أخرى.
وتضمن��ت قائمة اأس��هم اأكثر
تراجع��ً س��همي «كهرب��اء وماء»،
و»أعم��ال» بنس��بة  ،% 2.7و% 2.4
عل��ى التوال��ي ،ليغل��ق اأول عند
 178.50ري��ال ،والثان��ي عن��د 9.27
ريال ،كما انخفض س��هم «مصرف

قطر اإسامي» بمعدل  ،% 2ليغلق
عند سعر  90.15ريال .وأنهى سهم
« »QNBتعام��ات أمس متراجعً ب�
 % 1عند مستوى  123.70ريال ،تاه
سهم «إزدان القابضة» بتراجع قدره
 % 0.8عند  10.71ريال.
وهبط��ت أس��هم «الدول��ي
اإس��امي» ،و»الخلي��ج الدولية»،
و»بروة العقارية» ،و»البنك التجاري»،
و»صناعات قطر» ،بنس��ب تراوحت
بي��ن  ،% 0.2و .% 0.7ف��ي المقابل،
تصدر س��هم «قط��ر اأول» قائمة
اأس��هم المرتفعة بنس��بة ارتفاع
قدره��ا  % 4.2عن��د  6.51ريال ،كما
صعد سهم «اس��تثمار القابضة»
بنس��بة  % 1.7عند  7.32ريال ،ومن
ثم س��هم «مصرف الري��ان» ب� 1.1
%عند  36.80ريال.

في قط��ر ،بجان��ب العديد من
المطاع��م والمتاج��ر .ويمكن
لحاملي بطاقات «فيزا المصرف»
ااطاع عل��ى قائمة تضم أكثر
م��ن  70متج��رً في قط��ر من
خ��ال الموق��ع اإلكترون��ي ل�
«المصرف» .وتعليقً على ذلك،
قال السيد د .أناند ،المدير العام
لمجموعة الخدمات المصرفية
لأفراد في «المصرف»« :س��واء
كان عماؤن��ا متواجدي��ن ف��ي
قط��ر ،أو كان��وا خ��ارج الب��اد
ويرغب��ون في ااس��تمتاع بهذه
التجرب��ة المميزة ،ف��إن برنامج
الخصومات من (فيزا المصرف)
س��يمنحهم خصوم��ات رائعة
ف��ي أفض��ل مح��ات التجزئة،
س��واء كانوا في قطر أو أي دولة
أخرى حول العالم».
مكانة
ويواصل «المصرف» ترس��يخ
مكانته باعتب��اره مصرفً رائدً،
بتقديم��ه حل��وا ً مصرفي��ة
مخصص��ة تناس��ب الجميع.

وفي وقت س��ابق من هذا العام،
أصبح «المص��رف» أول مصرف
ف��ي قطر يطل��ق خدم��ة «فيزا
 ،»Checkoutوه��ي خدمة دفع
مبتكرة تتي��ح لحاملي بطاقات
اائتم��ان والخصم م��ن «فيزا»
الش��راء والدف��ع عب��ر اإنترنت
بسهولة وس��رعة وأمان .فضا ً
ع��ن ذل��ك ،حص��د «المصرف»
جائ��زة «أفضل منتج إس��امي
جديد في قطر» من ش��ركة فيزا
العالمية ،نظ��رً للنجاح الكبير
للبطاقة اائتمانية الجديدة ذات
المرابحة الشهرية التي أطلقها
«المصرف» العام الماضي.
وقد أطلق «المصرف» مؤخرً
في إطار الخدمات المصرفيةللس��يدات -بطاق��ة «في��زا
سيغنتشر» اائتمانية الجديدة،
ص ّمم��ت خصيص��ً
الت��ي ُ
للسيدات .وتستكمل البطاقة
التي تق ّدم خدم��ات متنوعةوحصرية للسيدات -مجموعة
الخدمات المصرفية للسيدات
الت��ي يق ّدمه��ا «المص��رف»،

والمصمم��ة خصيصً لتلبية
احتياج��ات الس��يدات؛ تقديرً
لدورهن الكبير ف��ي المجتمع
القط��ري .وأض��اف د .آنان��د:
«س��نواصل تقدي��م منتجات
وخدم��ات مصممة خصيصً
لتناس��ب عماءنا في أي مكان
وأي وقت».
يحص��ل العم��اء الذي��ن
يحمل��ون بطاق��ات «في��زا
المصرف» عل��ى الخصومات
بش��كل تلقائ��ي .لمزي��د من
المعلوم��ات ع��ن البطاق��ات
أو برنام��ج الخصوم��ات م��ن
«في��زا المصرف» ،يُرج��ى زيارة
الموقع اإلكترون��ي الخاص ب�
«المصرف» .تسمح الصفحة
اإلكتروني��ة المخصص��ة
للعماء بعرض قائمة العروض
بناء عل��ى البلد وفئ��ة بطاقة
في��زا اائتماني��ة الخاص��ة ب�
«المص��رف» الت��ي يحملونها.
يس��هل اس��تخدام
كم��ا
ّ
الصفح��ة عل��ى الهوات��ف
الذكية واأجهزة اللوحية.

بنك بروة :فائزون جدد بجوائز السحب
من حساب «ثراء»
الدوحة ^

أعلن بنك بروة أمس عن أس��ماء الفائزين
بجوائز آخر س��حب من حس��اب التوفير
«ث��راء» المتوافق م��ع أحكام الش��ريعة
اإس��امية ،حي��ث ف��از كل من الس��ادة
حس��ن أحمد علي محمد المطوع ،ناصر
محمد ناصر التميمي ،أحمد إلياس أحمد
ش��يباني والسيدة عائش��ة ارحمة أحمد
س��عد الكواري ،بجوائ��ز نقدية قيمة كل
منها  10.000ريال.
كذلك ،ف��از كل م��ن العماء ،الس��يد
إس��ماعيل صبوح ،الس��يد علي حس��ن
عل��ي محم��د المحمدي ،الس��يد بي بي
بختيار محمودى نودز ،السيدة آمنه صالح
حامد س��الم العقيلي ،السيد ألكسندر
فرهي ،السيد محمد احمد راشد المزايدة

النعيمي والس��يد س��داناند بري��م أناند،
بجوائز نقدية قيمة كل منها  5.000ريال،
وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل
إدارة التراخيص النوعية ومراقبة اأس��واق
بوزارة ااقتصاد والتجارة.
ويقدم حس��اب «ثراء» للعم��اء فرصة
الف��وز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال
قط��ري ،للم��رة اأولى في قط��اع البنوك
اإس��امية في قط��ر ،إذ يحصل العماء
المؤهل��ون عل��ى فرصة ااش��تراك ،بناءً
على معايير متعددة ،في س��حوبات دورية
على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية
بقيمة  3.000.000ريال ،شريطة أا يتدنى
مبلغ اإي��داع ع��ن  10.000ري��ال ،ويتيح
حس��اب «ثراء» ش��هريً ،فوز  7مشتركين
بجائ��زة بقيم��ة  5.000ري��ال و  4آخري��ن
بجائزة بقيمة  10.000ريال ،باإضافة إلى

ّ
يمكن «ثراء» مرتين في السنة  4من
ذلك،
عمائه من الفوز بجائ��زة بقيمة 25.000
ريال فضا ً ع��ن فوز اثني��ن آخرين بجائزة
تصل إلى  50.000ريال ،وصوا ً إلى ااعان
عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل
قيمتها إل��ى  1.000.000ريال ،وعليه يبلغ
ع��دد الفائزين المش��تركين في حس��اب
«ث��راء»  102فائزا ،م��ع جوائز نقدية يصل
مجموعها الى  3.000.000ريال.
يتيح حس��اب «ث��راء» مزاي��ا المنتجات
المصرفي��ة المبتك��رة والت��ي تتضمن
عمليات س��حب وإيداع ومعامات تحويل
اأم��وال من مختلف الحس��ابات اأخرى،
وعب��ر مختل��ف القن��وات المصرفي��ة،
باإضافة إلى حزم��ة مصممة بدقة من
مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن
مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت.
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الشركات العالمية تعيد النظر بموقفها تجاه المنطقة

«تهور» دول الحصار يقود
اقتصادها إلى الخسائر
ذكرت وكالة بلومبيرغ اأميركية أن اأزمة الخليجية التي قسمت منطقة
الخليج ،بطريقة تبدو دائمة ،ستجبر المديرين التنفيذيين والمصرفيين
والمستثمرين وصناع القرار السياسي اأجانب على إعادة النظر في
نهجهم تجاه الخليج .وترى الوكالة أن افتتاح دولة قطر لميناء حمد
الدولي يوم  5سبتمبر الجاري يرسل رسالة تح ٍد بأن قطر لن تكون حبيسة
الحصار الذي تقوده السعودية ،كما أن قطر تقدم الخيار لشركائها
التجاريين ،فإما أن يكونوا معها أو يكونوا ضدها.
واشنطن قنا

وقالت أليس��ون ودد ،محللة في ش��ركة
«كونترول ريس��ك» في لندن ،إن الشركات
القطرية س��تفضل التعامل واستخدام
الط��رق التجاري��ة والش��ركاء الج��دد،
وس��تتجنب اإمارات العربي��ة المتحدة
والمملكة العربية الس��عودية ،مضيفة
أن الشركات متعددة الجنسيات ستفكر
بش��كل أكبر في كيفية التعامل مع دول
مجلس التعاون وطريقة إقامة عملياتها

واستثماراتها في هذه الدول.
وقد صرح وزير إماراتي في ش��هر يوليو
الماض��ي أنه يمكن اعتب��ار نتائج اأزمة
كشبكة جديدة من العاقات تحل محل
العاقات القديمة.
وي��رى اأش��خاص الذين يعمل��ون في
المنطقة أن أي خطوة خاطئة قد تغضب
أحد جانبي اأزمة.
كلفة
وأش��ارت بلومبيرغ إلى أن ه��ذه اأزمة

هل ستبقى منطقة الخليج ماذً استثماريً مناسبً ؟

يمك��ن أن تكل��ف مئ��ات المايي��ن من
الدوارات في العقود المستقبلية.
وقد ذك��ر مصرفيون أن بع��ض البنوك
اأجنبية التي تتعامل م��ع قطر من دبي
تتطل��ع إل��ى إقامة مكاتب ف��ي الدوحة
والتعام��ل مع العماء من ُعمان والكويت
من هن��اك ،بينم��ا قامت بع��ض البنوك
بإرسال موظفيهم إلى المكاتب في لندن
ونيويورك وهون��ج كونج للق��اء العماء
القطريين بسبب صعوبة السفر من دبي
إلى قط��ر ،أو أن بعض العماء القطريين

يرفضون التعامل مع أشخاص من دبي.
وف��ي الوق��ت نفس��ه ،تق��وم البنوك
القطرية بتتبع الش��ركاء اأجانب الذين
اس��تمروا ف��ي التعام��ل معه��م ،حيث
يريد مصرف قط��ر المركزي وضع قائمة
يمكن استخدامها لتحديد الجهات التي
ستتعامل معها قطر في المستقبل.
وذك��ر فاروق سوس��ا ،خبي��ر اقتصادي
في ش��ركة «س��يتي جروب» في لندن ،أن
الرواب��ط التجارية والمالية تم إضعافها،
وم��ن غير المرجح أن يتم إعادتها حتى لو

تم حل الخاف السياسي.
ويق��ول القطريون إنه��م يتكيفون مع
الحص��ار الذي أصبح طبيعي��ً ،حيث إن
اأعمال التجارية بدأت مرة أخرى ،كما تم
العثور على طرق جديدة وأصدقاء جدد.
وقال المواطن القط��ري عمر الحمادي،
الذي يعمل في مج��ال اأعمال البحرية،
إنه تم اس��تخدام الس��فن التي لم تكن
تس��تخدم من قبل ،مضيف��ً أن اأعمال
البحرية تزدهر ،وأنه طلب من الش��ركات
التحضير على المدى الطويل.

بفعل المضاربة على اأراضي وضعف القدرة الشرائية

استمرار مسلسل تهاوي سوق العقارات
السعودي
الدوحة ^

ق��ال موق��ع «الجزي��رة» اإخباري،
إن مؤش��رات قط��اع العق��ار في
المملك��ة العربي��ة الس��عودية
تش��هد تراجعً ،وفقً للمعطيات
ااقتصادية ،وذلك وس��ط توقعات
بانخفاض أس��عار العقارات العام
المقب��ل في بع��ض المناطق إلى
نح��و النص��ف .فف��ي العاصمة
الري��اض ،انخفض��ت نس��بة
اإيج��ارات ومبيع��ات المس��اكن
بنس��بة  % 3على أس��اس سنوي.
وفي جدة الواقعة غربي المملكة،
انخفض��ت صفق��ات إيج��ارات
المكات��ب بالربع الثان��ي من هذا
العام بنسبة .% 9
ويعان��ي الس��وق العق��اري
الس��عودي من مش��اكل عديدة،

تباطؤ أداء سوق العقار السعودي

أبرزها المضاربة على اأراضي غير
المط��ورة ،وطول فت��رة الحصول
عل��ى التراخيص ،إل��ى جانب عدم
توافر القدرة الشرائية بين معظم
الشرائح التي يتركز فيها الطلب.
ويرج��ع تراج��ع الطل��ب عل��ى
العق��ارات إلى أس��باب ،أبرزها بدء
الس��عودية ف��رض رس��وم عل��ى
مرافقي العمالة اأجنبية بالقطاع
الخاص منذ مطلع يوليو الماضي
بواق��ع مئ��ة ريال س��عودي (26.6
دوار) شهريً عن كل مرافق .ويرتفع
الرس��م الش��هري عن كل مرافق
إلى مئت��ي ري��ال ( 53.3دوار) من
يوليو  ،2018وثاثمئة ريال (حوالي
ثماني��ن دوارً) الع��ام التال��ي ،ثم
أربعمئة ري��ال ( 106.6دوارات) عام
2020؛ مما دفع أعدادً متزايدة من
المقيمين إلى مغادرة المملكة.

وقال��ت صحيف��ة فيننش��يال
تايم��ز ،إن تل��ك الضرائ��ب أثقلت
كاه��ل الوافدين في الس��عودية،
وخصوصً محدودي الدخل.
وف��ي يوني��و الماض��ي ،ب��دأت
المملك��ة الس��عودية تطبي��ق
الضريب��ة اانتقائية على س��لع
كمالي��ة ،كالمش��روبات الغازية،
والس��جائر ،بحوال��ي  .% 50وكان
المعهد الدولي للتمويل قد أش��ار
إل��ى اس��تمرار تراج��ع ااقتصاد
الس��عودي ،متوقع��ً أن يص��ل
معدل اانكم��اش بالنم��و نهاية
الع��ام الحال��ي إلى ربع م��ا كان
علي��ه قب��ل عامين .يُش��ار إلى أن
الس��عودية كان��ت قد كش��فت
عن وثيقة «رؤي��ة  »2030في أبريل
 ،2016لتحويل ااقتصاد بعيدً عن
النفط ،عبر ترشيد اإنفاق ،وإيجاد

إيرادات مالية غي��ر نفطية بتنويع
ااقتصاد ،واأهم رفع مس��اهمة
القطاع الخاص في إجمالي الناتج
المحل��ي إل��ى نحو الثلثي��ن .غير
أن تحقي��ق ه��ذه الرؤي��ة تواجهه
مش��اكل متع��ددة ،على رأس��ها
الحرب الت��ي تقودها المملكة في
اليمن ،وبيروقراطية اإدارة ،وتذبذب
أسعار أسواق النفط العالمية؛ ما
دفع السلطات إلى مراجعتها قبل
أن تمر إلى طور التطبيق.
وق��د تو ّقع تقري��ر لموقع «ميدل
إيس��ت آي» البريطان��ي ،فش��ل
«رؤي��ة الس��عودية  ،»2030وع ّدد
أسبابً ،منها صعوبة وقف اعتماد
المملكة على النفط ،والمشكات
التي س��تواجه ااتجاه الداعي إلى
بيع الممتلكات الضخمة من أجل
تمويل المشاريع ااستثمارية.

المنتدى ااقتصادي العالمي يبرز تفوق الدوحة الكبير على الرياض

قطر تفوق السعودية بـ  27مركزً
في مؤشر رأس المال البشري
جنيف ^

قال تقرير حديث صادر عن المنتدى
ااقتصادي العالم��ي إن قطر تحتل
مرك��زً متقدم��ً على المس��توى
اإقليمي والعالمي في ترتيب مؤشر
رأس المال البشري العالمي ،وأوضح
التقرير الذي أصدره المنتدى أمس،
ومق��ره جنيف ،أن معدل تطوير رأس
المال البش��ري القط��ري يصل إلى
 .%63.97وبحس��ب التقري��ر ،فقد
احتل��ت قط��ر المرتبة ال���  55في
الترتيب العالم��ي ،فيما جاء ترتيب
الس��عودية وهي أكب��ر اقتصاديات
اإقلي��م خل��ف قط��ر بحوالي 27
مرك��زً ف��ي المرتبة  ،82أم��ا تركيا
فحققت م��ا معدل��ه  %60وح ّلت
في المرك��ز الخامس والس��بعين،
فيما حلت مصر في المركز السابع
والتس��عين ،والت��ي تعتب��ر أكب��ر

اقتصادات المنطقة من حيث عدد
الس��كان ،وح ّل��ت ّ
كل م��ن الجزائر
وتون��س والمغرب ف��ي المركز ،112
والمرك��ز  ،115والمرك��ز  118تباعً،
لتكون بذلك أس��وأ دول اإقليم أداءً
قب��ل موريتانيا (ف��ي المركز المئة
والتاس��ع والعش��رين) واليمن (في
المركز المئة والثاثين).
محاور التنمية
وج��اء إقلي��م جنوب آس��يا في
المرتب��ة م��ا قب��ل اأخي��رة في
المؤش��ر ،بمتوس��ط بلغ ،54.10
وتصدرت س��ريانكا اإقليم في
المركز السبعين ،متبوع ًة بنيبال
ف��ي المرك��ز الثامن والتس��عين
والهند في المرك��ز المئة وثاثة
وبنغ��ادش ف��ي المرك��ز المئة
والح��ادي عش��ر ،وباكس��تان
ف��ي المرك��ز المئ��ة والخامس

والعشرين ،وباس��تثناء سريانكا،
لم تتمك��ن أي م��ن دول اإقليم
إح��راز مع��دل تطور لرأس��مالها
البشري يصل إلى حتى .%60
ويقيس التقرير أداء  130بلدً في
أربعة محاور رئيس��ية لتنمية رأس
المال البش��ري ،وهي :القدرة ،التي
يحددها إلى حد كبير ااس��تثمار
الس��ابق في النظ��ام التعليمي،
والتس��خير :م��ن حي��ث تطبيق
وبن��اء المهارات م��ن خال العمل،
والتنمي��ة ،وه��ي ااس��تثمار في
النظ��ام التعليمي للقوى العاملة
ال ُمقبلة (الجيل القادم) واستمرار
رفع مهارات القوى العاملة الحالية
وإع��ادة تأهيله��ا ،والدراية الفنية:
وال��ذي يعتمد على مدى اتس��اع
وعمق المهارات المتخصصة في
العمل ،ويق��اس أداء البلدان أيضً
عبر خمس فئ��ات عمرية أو أجيال

ذاته ،ف��إن القليل م��ن العاملين
حالي��ً � م��ن مختل��ف الفئ��ات
العمري��ة � يحصل��ون على فرص
عمل عالية المهارة وفرص لتعزيز
الدراية الفنية والمهنية.

مختلفة وهي 14-0 :سنة24-15 ،
سنة 54-25 ،سنة 64-55 ،سنة،
و 65سنةش فأكثر.
مبادئ أساسية
ويتمثل أحد المبادئ اأساس��ية
للتقرير ف��ي أن بن��اء المهارات ا
يقتصر على أو ينتهي في التعليم
الرس��مي ،وأن التطبيق المستمر
وبناء المهارات من خال العمل هو
جزء من تنمية رأس المال البشري.
فيم��ا يتعل��ق بتحقي��ق وتطوير
رأس المال البش��ري ،ف��إن فجوة
عدم المس��اواة تتس��ع بش��كل
كبي��ر خصوص��ً بي��ن اأجيال،
إا أن التقري��ر يجد ب��أن ّ
كل جيل
يواجه تحديات كبي��رة خاصة به
وبتحقيق إمكاناته الفردية ،فعلى
س��بيل المثال ،في حي��ن أن حال
الش��باب أفضل من حال اأجيال

كاوس شواب

اأكبر س��نً عندم��ا يتعلق اأمر
بااستثمار اأولي للتعليم ،إا أنه
غالبً ما ا يتم تسخير مهاراتهم
فعال ،وعليه ف��إن أرباب
بش��كل ّ
العمل يس��تمرون في البحث عن
مواهب جاهزة ذات خبرة.
وتؤثر مش��كلة نقص المهارات
ل��دى جيل الش��باب أيض��ً على
أولئك الذين تش��ارف مسيرتهم
العملية على اانتهاء ،وفي الوقت

عقلية جديدة
يقول كاوس ش��واب ،المؤسس
والرئي��س التنفي��ذي للمنت��دى
ااقتص��ادي العالم��ي« :ا تخلق
الث��ورة الصناعي��ة الرابعة خلا ً
في مجال العمل فحس��ب ،وإنما
تخل��ق أزمة بس��بب النقص في
المهارات الحديثة التي تتطلبها،
وعليه فإننا نواج��ه أزمة مواهب
عالمي��ة» ،وأض��اف« :إننا بحاجة
إلى عقلية جدي��دة وطرق تفكير
ثورية لتكييف ن ُظمنا التعليمية
م��ع التعليم الذي تحتاجه القوى
العاملة المستقبلية».
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تباين مؤشرات بورصة الكويت
الكويت قنا

أغلقت بورصة الكويت تداواتها
أم��س عل��ى ارتف��اع مؤش��رها
الس��عري ب���  18.9نقطة ليصل
إل��ى  6924نقطة ،بينما انخفض
المؤشر الوزني  1.3نقطة ،ومؤشر
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(كويت  4.2 )15نقطة.
وبلغ��ت كمي��ة اأس��هم
المتداول��ة حتى اإغاق 111.41
ملي��ون س��هم بقيم��ة نقدية
بلغ��ت نح��و  26.47مليون دينار
(نحو  86.55ملي��ون دوار) تمت
عبر  4416صفقة.

ارتفاع العجز التجاري
التونسي

عماق صناعة السيارات
األماني «فولكس
فاجن» يعرض نموذج
«كونسيبت» في معرض
فرانكفورت .ووفقً
للمنظمين ،يعرض
حوالي  1000عارض
من  39دولة منتجاتهم
وخدماتهم في هذا
الحدث الدولي المستمر
حتى  24سبتمبر.
أ .ف .ب

تونس قنا

ذكر المعه��د الوطني التونس��ي لإحصاء أمس،
أن العجز التجاري لتونس ارتفع بنس��بة  % 22في
اأش��هر الثمانية اأولى من العام الجاري ،ليتجاوز
عش��رة مليارات دينار ،مقارنة م��ع الفترة ذاتها من
العام الماضي ،بما يزي��د الضغوط على التوازنات
المالي��ة للحكومة .وقال المعه��د ،في بيان له ،إن
العج��ز ارتفع إلى  10.068ملي��ار دينار ( 4.15مليار
دوار) في الفترة من يناير إلى أغسطس ،مقارنة مع
 8.253مليار دينار في الفترة ذاتها من عام .2016
وع��زا المعهد ارتف��اع العجز التج��اري إلى زيادة
الواردات بنس��بة  % 19.3عند  31.995مليار دينار،
مقارنة مع واردات بلغ��ت  26.824مليار دينار العام
الماضي .وكانت الحكومة قد قالت قبل نحو أربعة
أش��هر ،إنها تعتزم خفض وارداتها من بعض س��لع
الرفاهية ،في مسعى لخفض العجز.

ّ
المتوقعة (مليون)
مبيعات اأجهزة القابلة لارتداء

استمرار تحسن سوق
العمل البريطاني
لندن أ .ف .ب

اأجهزة

2018

2021

الساعات الذكية

48.2

80.96

أجهزة العرض التي ُترتدى على الرأس

28.28

67.17

الكاميرات التي ُترتدى على الجسم

1.59

ّ
سماعات البلوتوث

168

206

أساور المعصم

48.84

63.86

الساعات الرياضية

21.65

22.31

أجهزة أخرى لمراقبة اللياقة البدنية

56.23

58.73

اإجمالي

347.53

504.65

تراجعت نسبة البطالة في بريطانيا إلى أدنى مستوى
له��ا منذ  42عامً ،بحس��ب ما أظهرته أرقام رس��مية
أم��س اأربعاء ،لكن نمو الروات��ب ا يزال بعيدً جدً عن
التضخم اإجمالي .وانخفضت نسبة البطالة إلى 4.3
 %ف��ي الربع المنتهي في يوليو ،وهي اأدنى منذ ،1975
بحسب ما ذكره مكتب اإحصاء الوطني في بيان.
وكانت س��جلت  % 4.4في اأشهر الثاثة السابقة
المنتهية في يونيو.
وس��جلت التوظيفات رقمً قياسيً جديدً مع 32.1
ملي��ون عامل ،فيما ارتفع ع��دد الوظائف بنحو 181
ألفً في الثاثة أشهر المنتهية في يوليو .2017

5.62

مؤسسات اقتصادية

وكالة الطاقة الدولية
أكدت وكالة الطاقة الدولية أن
الفائض النفطي العالمي بدأ في
اانخفاض بس��بب النمو ،اأقوى
م��ن المتوقع ،في الطلب اأوروبي
واأميركي ،إل��ى جانب انخفاض
إمدادات منظمة الدول المصدرة
للنف��ط «أوب��ك» والمنتجين من
خارجها.
ورفع��ت المنظم��ة -الت��ي
تنسق سياس��ات الطاقة للدول
الصناعية -من سقف توقعاتها،

لنمو الطلب على النفط في عام
 2017إلى  1.6مليون برميل يوميً
من  1.5مليون برميل في اليوم.
وأش��ارت الوكال��ة -التي تتخذ
من باريس مق��رً لها -إلى أن نمو
الطل��ب م��ن منظم��ة التعاون
ااقتص��ادي والتنمية ،مس��تمر
في قوت��ه بأكثر م��ن التوقعات،
وبخاص��ة ف��ي أوروب��ا والوايات
المتحدة.

آفاق

نويتمنز رئيسً
تنفيذيً لـ «ميماك
أوجلفي»
الدوحة ^

أعلن��ت «ميم��اك أوجلفي» ع��ن تعيين باتو
نويتمن��ز رئيس��ً تنفيذيً جديدً له��ا ،خلفً
للس��يد إدم��ون مط��ران ال��ذي ش��غل هذا
المنصب منذ تأسيس الشركة عام .1984
ويُعتب��ر مطران واحدً من أه��م وأنجح ر ّواد
التس��ويق في المنطقة ،وهو مؤسس ورئيس
مجلس إدارة «ميماك أوجلفي» ،وسيتفرغ اآن
لمس��ؤولياته اأخرى رئيس��ً لمجلس اإدارة
التنفيذي للش��ركة .وس��تتولى اآنسة باتو
نويتمنز مسؤوليات منصبها الجديد اعتبارً
من  17سبتمبر ،وينس��جم تعيينها هذا مع
اس��تراتيجية التط��ور والتكام��ل (المرحلة
القادم��ة) الت��ي وضعها الرئي��س التنفيذي
العالمي ل� «أوجلفي» جون س��يفيرت مطلع
العام الحالي ،حيث ت ُعتبر نويتمنز مرش��حة
مثلى لقيادة مس��يرة «ميماك أوجلفي» خال
هذه الفترة اانتقالية المهمة.
وس��تواصل نويتمن��ز رئاس��ة العملي��ات
الرقمي��ة م��ع منصبها الجدي��د ،اأمر الذي
يق ّوي رباط ش��ركة ميماك أوجلفي مع فريق
القيادة اإقليمي في «أوجلفي» عالميً.

النمسا تستدين
لمدة  100سنة

قنا

فيينا أ .ف .ب

صيد الكاميرا
أعلن رئيس المفوضية اأوروبية جان كلود يونكر في خطابه
السنوي عن حال ااتحاد ،أمس اأربعاء ،في ستراسبورغ،
تأييده لوجود وزير للمالية وااقتصاد لاتحاد اأوروبي ،ودعا
إلى إنشاء «سلطة مشتركة» لضبط سوق العمل.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تبنى هذه الفكرة
القديمة ،ودعا إلى تعزيز المؤسسات في منطقة اليورو،
من أجل التصدي لصدمات مثل أزمة الدين ،وقرار بريطانيا
الخروج من ااتحاد.
وقال يونكر« :نحتاج إلى وزير أوروبي للمالية يشجع ويواكب
اإصاحات البنيوية في دولنا اأعضاء».
ً
مسؤوا أمام
وتابع يونكر أن «هذا الوزير سيكون بالتأكيد
هذا البرلمان اأوروبي».
أ .ف .ب

جريدة يومية سياسية تصدر
عن دار العرب منذ 1972
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أعلنت النمس��ا أنها نجحت في اس��تدانة 3,5
ملي��ارات يورو على  100س��نة ،في ما يعد فترة
تاريخي��ة مغرية ،بفضل تدني أس��عار الفائدة
عل��ى اآجال اأقص��ر .وتفاخ��رت وزارة المالية
النمساوية أمس اأول (الثاثاء) -في بيان -بكون
النمس��ا أول دولة في منطق��ة اليورو أصدرت
سندات على مثل هذه المدة الطويلة ،بما يثبت
«ارتفاع درجة ائتمانها» لدى المستثمرين.
تهافت المس��تثمرون لش��راء الس��ندات،
وعرضوا حتى  10,8مليارات ي��ورو ،لكن وزارة
المالية قال��ت إنها قبلت  3,5ملي��ارات يورو
م��ن  208مكتتبين ،هم أساس��ً من مديري
الصناديق ،بفائدة ،% 2,1
وينتهي أجل السند في  20سبتمبر .2117
ف��ي منطق��ة الي��ورو ،اس��تدانت بلجيكا
وأيرلندا -س��ابقً في  2016على  100سنة-
 100مليون يورو من مس��تثمرين مباش��رين،
وليس عبر اإصدار العام ،واستدانت اأرجنتين
قبل أش��هر على  100سنة ،لكن بفائدة ،% 8
وقبلها فعلت المكسيك بالمثل.
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