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الدوحة تنال صفة «الوجهة
السياحية المعتمدة» لدى بكين

04
إطاق النسخة الجديدة من
برنامج «كوادر»

السادة :قطر ّ
أمنت وصول جميع
شحنات الطاقة رغم الحصار
الدوحة هداب المومني
تصوير :راجان

قال س��عادة وزير الطاق��ة والصناعة
الدكتور محمد بن صالح الس��ادة إن
دولة قطر لم تتخلف عن أي ش��حنات
م��ن النفط أو الغاز ،منذ فرض  3بلدان
خليجي��ة حصارها عل��ى الدوحة في

الخامس من يونيو الماضي.
وأض��اف س��عادته خ��ال جلس��ة
اس��تضافها الصالون الدبلوماس��ي
أم��س« :أثن��اء ه��ذا الحص��ار ل��م
نتخلف ق��ط عن ش��حنة واحدة من
النف��ط أو الغاز إلى أي من ش��ركائنا
المستهلكين».
وش��دد س��عادته على الت��زام دولة

 %12.7الفقر
في أميركا

قطر تجاه الدول المس��تهلكة بتوفير
الغاز والنف��ط باعتبارهما س��لعتين
استراتيجيتين.
ومن جهة ثانية ،دعا الوزير إلى وضع
خطة أس��واق النفط لما بعد ش��هر
مارس من قبل الدول المنتجة للنفط
اأعض��اء في «أوبك» ،وش��ركائها من
غير اأعضاء.
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واتفقت دول أوب��ك ومنتجون آخرون،
بينهم روس��يا ،في مايو الماضي على
تمدي��د العمل بخف��ض اإنتاج حتى
م��ارس  ،2018لخف��ض التخم��ة في
العرض ،وتحسين اأسعار.
ولفت السادة في هذا الصدد إلى أن
اأطراف نجحت بتنفيذ التزاماتها في
اتفاق خفض إمدادات النفط.

«قطر للمال» ملتزم بدعم أفضل
الممارسات القانونية الدولية

06
ّ
تدشن  3رحات أسبوعي ًا
«القطرية»
إلى مدينة أضنة

ّ
مرشحة للنهوض مجددً
مستثمرون :البورصة
الدوحة محمد طلبة

الدوحة ^

أظهرت بيانات م��ن الحكومة ااتحادية
نش��رت يوم أمس الثاثاء ،أن معدل الفقر
ف��ي الواي��ات المتح��دة انخف��ض إلى
 %12.7في  2016م��ن  %13.5في ،2015
في حين ارتفع متوس��ط الدخل إلى 59
أل��ف دوار في  2016من  57200دوار في
العام السابق.
وق��ال مكت��ب اإحص��اء الس��كاني
اأميركي في تقريره ع��ن الدخل والفقر
وتغطية التأمين الصحي لعام  2016إن
أكثر من  40.6مليون شخص في الوايات
المتحدة كان��وا في الفقر في  ،2016وإن
مؤش��ر الفقر غير الرس��مي ،وهو مؤشر
أوسع نطاقً ،بلغ .% 13.9
وأض��اف المكت��ب أن  % 8.8م��ن
اأش��خاص ف��ي الواي��ات المتحدة لم
يشملهم التأمين الصحي في .2016
وتملك الوايات المتحدة أكبر اقتصاد
بالعالم.

تو ّقع خب��راء ومس��تثمرون أن تنهض
البورصة القطرية م��ن كبوتها التي
دامت على مدار الجلس��ات الس��بع
الماضي��ة ،وذل��ك مع اقت��راب موعد
نتائج أعمال الشركات المدرجة على
صعيد الربع الثالث من العام الحالي.
وأكد أولئك ل� «^» أن اأس��عار
الراهنة لأس��هم ت ُعتب��ر جاذبة جدً
للش��راء وبن��اء المراك��ز الطويل��ة
والمتوس��طة ،والمستندة إلى العائد
المرتفع إزاء تلك اأسعار.
وكان مؤش��ر البورصة ق��د تع ّرض
لسلس��لة تراجع��ات ف��ي اآون��ة
اأخيرة ،وهو أمر اعتاده المس��تثمرون
ف��ي الفت��رات الت��ي تش��هد غياب��ً
للشركات ،وذلك على صعيدي اأرباح
والتوسعات.
كما يأتي انخفاض مؤش��ر الس��وق

البورصة تحتاج إلى المزيد من السيولة

المالي مجافي��ً للبيانات القوية التي
يظهرها ااقتص��اد الوطني المدعوم
بمضي الدولة قدمً في تنفيذ مشاريع
ّ
موندي��ال  ،2022أو تل��ك المتصل��ة

بالبنية التحتية ،والتي تش��ارك فيها
غالبية الشركات المدرجة بالبورصة.
ويُنتظر أن تغ ّير البورصة من مس��ار
الهاب��ط خ��ال الجلس��ات المقبلة،

زخم قوي لقطاع البناء بإصدار  719رخصة في أغسطس
الدوحة ^

قفز عدد رخص البناء الصادرة في جميع بلديات
الدولة بواق��ع  % 14خال اأس��بوع الماضي،
مقارنة بسابقه ،وصوا ً إلى  719رخصة.
وبحس��ب بيان��ات وزارة التخطي��ط التنموي
واإحصاء الصادرة أم��س ،فقد تصدرت الريان
قائم��ة البلديات اأكثر إص��دارً للرخص خال
أغس��طس الماض��ي وبواق��ع  195رخص��ة،
مشكلة نحو  % 27من اإجمالي.
وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد
 160رخص��ة أي  ،% 22تليه��ا بلدية الظعاين
حي��ث أصدرت  139رخص��ة أي  ،% 19ومن ثم
بلدية الوكرة بعدد  117رخصة أي .% 16

وج��اءت باق��ي البلديات على النح��و التالي:
أم صال  50رخص��ة ( ،)% 7الخور  30رخصة
( ،)% 4الش��يحانية  16رخص��ة ( ،)% 2وأخيرً
الش��مال  12رخصة ( .)% 2وتأتي هذه البيانات
في إطار التنسيق بين وزارتي التخطيط التنموي
واإحصاء والبلدية والبيئة لاستفادة من واقع
الرب��ط اإلكتروني القائم بينهما .أما من حيث
نوع الرخ��ص الصادرة فإن البيانات تش��ير إلى
أن عدد تراخي��ص المباني الجديدة (س��كنية
وغير س��كنية) ش��كلت  418( % 58رخصة)
م��ن إجمالي رخص البناء الصادرة خال ش��هر
أغسطس  ،2017في حين شكلت تراخيص بناء
اإضافات  283( % 39رخصة) وأخيرً تراخيص
التحويط بنسبة  18( % 3رخصة).

والت��ي س��يتخللها ب��دء موس��م
التكهن��ات حي��ال نتائ��ج
أعم��ال
الش��ركات للرب��ع 5-4
الثالث من العام.

الجزائر تطرح مناقصة
لشراء علف الشعير
هامبورج رويترز

استمرار زخم نشاط البناء

قال تجار أوروبيون ،أمس الثاثاء ،إن الديوان المهني
للحبوب في الجزائر طرح مناقصة عالمية لشراء
كمي��ة اس��مية قدره��ا  35ألف ط��ن من علف
الشعير .وذكر التجار أنه يمكن توريد الكمية من
أي منش��أ ،وأن الموعد النهائي لتقديم العروض
يوم اأربعاء .وأضافوا أن المناقصة تطلب شحن
الش��عير في الفترة بين اأول والخامس عشر من
نوفمبر على شحنتين على اأقل.
والكمي��ات ف��ي مناقص��ات الجزائر اس��مية،
وغالبً ما يشتري البلد كميات أكبر من تلك التي
يطلبها.

2

محلي

مـوقعنا :الـعـرب.قطـر | www.AlArab.QA
العدد  | 10685اأربعاء  22ذو الحجة 1438هـ |  13سبتمبر 2017م

قطر تتأهب استقبال أعداد كبيرة من الزوار الصينيين

الدوحة تنال صفة «الوجهة السياحية
المعتمدة» لدى بكين

جانب من المحادثات الثنائية

الدوحة ^

أصبح��ت قط��ر رس��ميً وجه ًة
س��ياحية معتم��دة لل��زوار
الصينيين ،وذل��ك بموجب اتفاق
ثنائ��ي أبرمت��ه الهيئ��ة العامة
للس��ياحة م��ع اإدارة الوطني��ة
للسياحة في بكين.
ويمنح هذا ااتفاق الدوحة صفة
الوجه��ة الس��ياحية المعتمدة،
مما يس��مح لها باستقبال الزوار
القادمي��ن م��ن الصي��ن ويتي��ح
للهيئ��ة التروي��ج لدول��ة قط��ر
كوجهة س��ياحية داخل الس��وق
السياحية الصينية.
وعلَق الس��يد لي جين تس��او،
رئيس اإدارة الوطنية للس��ياحة
في الصين قائاً« :يسرنا أن نرحب
بقطر في قائمة الدول الحاصلة
عل��ى صفة الوجهة الس��ياحية
المعتمدة .وه��ذه القائمة تهدف
إل��ى ضمان حص��ول المواطنين
الصينيين على خدمات سياحية

المنصوري وجين تساو يتبادان وثائق ااتفاق

آمنة وموث��وق بها ،س��واء كانت
مقدَم��ة م��ن وكاات الس��فر
المحلي��ة أو منظم��ي الرح��ات
خ��ارج الصين .ونظ��رً أننا نتابع
بإعج��اب التط��ور الكبي��ر الذي
يشهده قطاع السياحة القطري،
فنحن على يقين بأن المس��افرين
الصينيين سوف يحظون بتجارب
سياحية ممتعة وبأرقى مستويات
الضيافة في قطر».
وقال س��عادة الس��يد سلطان
بن س��المين المنصوري ،س��فير
دولة قط��ر لدى جمهورية الصين
الشعبية« :لقد كنا نتابع معدات
النمو الهائلة التي حققتها سوق
الس��ياحة الخارجية في الصين
عل��ى م��دى الس��نوات القليلة
الماضي��ة ،حت��ى وصل��ت إل��ى
 135ملي��ون مس��افر ف��ي العام
 .2016وم��ع تزاي��د ااهتمام لدى
الس��ياح الصينيين بالخروج عن
نط��اق منطقة الش��رق اأقصى
واستكش��اف مناطق أخرى مثل

العال��م العرب��ي ،فإننا ن��رى في
هذا ااهتم��ام فرصة كبيرة لبناء
جسور جديدة بين المنطقتين».
فرص تعاون
وتعتبر هذه ااتفاقية تجس��يدً
ودعم��ً لمبادرة الطري��ق والحزام،
والتي كانت قط��ر من أولى الدول
الموقعة على اتفاقية التعاون من
أجلها .ومع بدء تنفيذ المش��اريع
المتعلقة بالمبادرة نتوقع المزيد
من فرص التعاون بي��ن الدولتين،
خاص��ة ف��ي مج��اات التج��ارة
والسياحة والرياضة والثقافة.
وأضاف السيد حسن اإبراهيم،
رئي��س قط��اع تنمية الس��ياحة
بالهيئة ،قائ��اً« :بفضل تمتعها
باقتص��اد وطني قوي وسياس��ة
س��ياحية ت��زداد انفتاح��ً ،فقد
أصبح س��وق السياحة الخارجية
في الصين ه��و اأكبر في العالم
منذ ع��ام  ،2012ومن المتوقع أن
تواصل هذه الس��وق وتيرة نموها

الحالية .ونحن متحمسون للغاية
للتعاون مع ش��ركائنا في القطاع
الس��ياحي بما يتيح لهم تقديم
الضيافة القطري��ة اأصيلة إلى
ضيوفن��ا الصينيي��ن .كم��ا أننا
نتطلع إلى الترحي��ب بزوارنا وهم
يستكش��فون تراثن��ا الحضاري
وكنوزنا الطبيعية».
والجدي��ر بالذك��ر أن الخطوط
الجوي��ة القطري��ة ،توف��ر رحات
مباش��رة إل��ى  6وجه��ات ف��ي
جمهورية الصين الش��عبية ،بما
في ذلك العاصمة بكين وجوانزو
وتش��نجدو
وتشونغتش��ينغ
وشنغهاي وهانغتشو.
النهوض بالسياحة
وتعد عملية النهوض بالسياحة
إح��دى اأولوي��ات الوطنية لدولة
قطر ،حيث اعتبرته��ا قيادة قطر
س��بيا ً لتعزيز مس��يرة التنمية
وتنويع ااقتصاد .وفي هذا السياق
تتولى الهيئة العامة للس��ياحة

مهمة ترس��يخ حضور قطر على
خارطة العالم كوجهة س��ياحية
عالمي��ة ذات ج��ذور ثقافي��ة
عميق��ة .وق��د أطلق��ت الهيئة
العامة للس��ياحة في عام 2014
استراتيجية قطر الوطنية لقطاع
الس��ياحة ،والتي تستهدف تنويع
المنتجات والخدمات الس��ياحية
ف��ي الب��اد وتعزي��ز مس��اهمة
القط��اع ككل ف��ي ااقتص��اد
القطري بحلول العام .2030
وتسعى الهيئة عبر التعاون مع
الشركاء المعنيين في القطاعين
الع��ام والخ��اص لتحقي��ق هذه
المهم��ة م��ن خ��ال التخطيط
والتنظي��م والتروي��ج لقط��اع
عنص��ري
س��ياحي يرتك��ز إل��ى
ّ
ااس��تدامة والتن��وع .وف��ي إطار
جهودها على صعيد التخطيط،
تحدد الهيئة العامة للس��ياحة
أن��واع المنتج��ات والخدم��ات
السياحية التي من ش��أنها إثراء
التجرب��ة الس��ياحية ف��ي قطر،

وتسعى استقطاب ااستثمارات
الكفيلة بتنميتها.
عامة تجارية
أما الجه��ود التنظيمية للهيئة
فه��ي تتمثل ف��ي ضم��ان التزام
مؤسس��ات القط��اع الس��ياحي
بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها
لحض��ور الثقاف��ة القطري��ة في
أعماله��ا .وتتولى الهيئ��ة العامة
للسياحة مسؤولية الترويج لدولة
قطر كوجهة سياحية حول العالم
من خال العامة التجارية للوجهة
والتمثيل الدولي لها والمش��اركة
ف��ي المع��ارض المتخصص��ة،
باإضاف��ة إل��ى تطوي��ر روزنام��ة
ثري��ة بالمهرجان��ات والفعاليات.
وف��ي س��بيل تعزي��ز حضوره��ا
عل��ى المس��توى الدول��ي ،تتولى
المكاتب التمثيلية للهيئة العامة
للسياحة في كل من لندن وباريس
وبرلين وميانو وسنغافورة والرياض
دعم الجهود الترويجية للهيئة.

إلى جانب مكتبين فرعيين في شنغهاي وجوانجتسو

«السياحة» تفتتح مكتبً تمثيليً
في بكين
أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في الصين ،والذي
سيكون مقره في العاصمة بكين ،فيما ي ْتبعه مكتبان فرعيان آخران في مدينتي
شنغهاي وجوانجتسو.
الدوحة ^

وس��وف تتولى الهيئة تش��غيل المكتب
الرئيس��ي والمكتبين الفرعيين ،بالتعاون
مع ش��ركة «بي أتش جي» لاستش��ارات،
وهي إحدى الش��ركات التابعة لمجموعة
«بي أت��ش جي» الرائ��دة عالميً في مجال
تقديم الخدمات التمثيلية وااستش��ارية
للهيئات والمجالس الس��ياحية ،وشركات
إدارة الوجه��ات الس��ياحية ،وش��ركات
الطيران ،والعامات التجارية الفندقية.
وتأت��ي ه��ذه الخط��وة بعد من��ح دولة
قطر رس��ميً صفة الوجهة الس��ياحية
المعتم��دة ف��ي الصين ،ما يس��مح لها
باستقبال الس��ياح من السوق الصينية،
والتروي��ج لدولة قط��ر باعتباره��ا وجهة
سياحية داخل الصين.
وقال سعادة السيد سلطان بن سالمين
المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية
الصين الش��عبية« :لق��د أصبحت قطر
اآن وجه��ة س��ياحية ،يس��هل الوصول
إليها بالنس��بة للمس��افرين الصينيين،
خصوصً ،بعد قرار قطر بإعفاء المواطنين
الصينيين من تأشيرة الدخول.
ولذل��ك ،لم يع��د زوار قط��ر -القادمين
م��ن الصي��ن -بحاجة إل��ى تقديم طلب

للحصول على تأش��يرة الدخ��ول ،أو دفع
أي رس��وم مقابل ذلك ،وإنما بدا ً من ذلك،
أصبح يح��ق لهم الحص��ول مجانً على
تأش��يرة متعددة الدخول ل��دى وصولهم
منفذ الدخول القطري.
وق��د تزام��ن ذل��ك م��ع مع��دات نمو
متس��ارعة ،بات��ت تحققه��ا الس��ياحة
الصينية الخارجية ،ما يعني أن الوقت قد
ح��ان ليكون لقطر حض��ور داخل الصين،
واانخراط بقوة في سوق السفر والسياحة
الصينية الواسعة».
وجهة مميزة
وس��يتولى مكت��ب الهيئة ف��ي الصين
مهمة ترس��يخ حضور الهيئة في السوق
الس��ياحية الصينية ،ودعم قدراتها على
اأرض ،وتعزي��ز الوع��ي بقط��ر كوجه��ة
س��ياحية ممي��زة ،وذل��ك عب��ر عمليات
التسويق ااستباقي بين منظمي الرحات
الس��ياحية ووكاات الس��فر ،وش��ركاء
الضياف��ة ،ووس��ائل اإع��ام ،وكذل��ك
المستهلكين الصينيين.
وأوضح السيد راش��د القريصي -رئيس
قطاع التس��ويق والترويج في الهيئة  -أن
التس��ويق لقطر داخل الصين سوف يتم
عبر حملة تس��ويقية متكاملة ،تتضمن

مجموعة متنوعة من المبادرات الترويجية،
التي سيكون من بينها ورش عمل ،وزيارات
تسويقية ،وتدريب وكاء السفر ،من خال
برنام��ج «ط��واش» ،الذي تقدم��ه الهيئة
عبر ش��بكة اإنترن��ت ،وإبرام الش��راكات
مع منظمي الرحات الس��ياحية ،وإطاق
الحم��ات اإعامية واأنش��طة الدعائية
اأخرى المبتكرة ،بهدف تعزيز مكانة قطر
كوجهة س��فر مميزة في أوساط السياح
الصينيين.
وقال القريصي« :لقد سجلت السياحة
الصيني��ة الخارجي��ة نم��وً متس��ارعً
وملموس��ً ح��ول العال��م ،ولذل��ك ،فقد
أصبحت تمثل س��وقً رئيس��ية مصدرة
للس��ياحة ،وتبش��ر بنم��و مس��تقبلي
كبير ،س��واءً بي��ن ال��زوار القادمين طلبً
لاستجمام ،أو القادمين في مهمات عمل
وتج��ارة ،وأن قط��ر تولي اهتمام��ً كبيرً
بتطوي��ر قدراتها ف��ي كا الجانبين ،فإننا
نتطلع إلى العمل مع ش��ركائنا في اإدارة
الوطنية للسياحة في الصين وشركة «بي
أتش جي» لاستش��ارات من أجل التعريف
بعروض قطر ومزاياها السياحية الفريدة.
حملة تسويقية
وا شك أن وجودنا الفعلي على اأرض في

توقيع اتفاقية افتتاح المكتب التمثيلي

المنصوري :تأشيرة
مجانية متعددة
الدخول للزوار الصينيين

القريصي :التسويق
لقطر بالصين عبر حملة
بمجموعة مبادرات

الصين س��يمكننا من الترويج لقطر في
أوساط المستهلكين الصينيين ،وكذلك
تطوير العاقات مع أعضاء س��وق السفر
الصيني��ة الذي��ن س��وف يروج��ون لقطر
كوجهة سياحية».
وأض��اف« :واآن ..وبع��د أن حظيت قطر
بصفة الوجهة الس��ياحية المعتمدة في
الصي��ن ،فبإمكاننا أن نباش��ر عملنا على
الفور ،وس��وف نب��دأ بالتحضي��ر لحملة
تس��ويقية كبرى ،من المقرر انطاقها في
يناير  ،2018وهي تش��مل إعانات ترويجية
ف��ي كبري��ات الصح��ف ،ووض��ع لوحات
إعانية ف��ي اأماكن الرئيس��ية ،وتنظيم
زي��ارات تعريفية لممثلي وس��ائل اإعام
الصينية ،حتى يمكنهم التعرف مباشرة
على قطر».

استمرار النمو
أما السيد كين ماس��تراندريا -الرئيس
التنفي��ذي لمجموعة «ب��ي أتش جي»-
فعل��ق قائ��اً« :م��ع اس��تمرار النمو في
الطلب على الوجهات السياحية الفريدة،
التي توفر تجارب س��ياحية أصيلة وثرية
للمس��افرين الصينيين ،فإنه يس��عدنا
كثي��رً أن نب��رم ه��ذه الش��راكة ،التي
سوف تمتد لس��نوات مع الهيئة العامة
للس��ياحة ..كما أنن��ا نتطلع للعمل مع
الهيئة م��ن أج��ل تعزيز الوع��ي بقطر،
وبالطل��ب عل��ى عروضها الس��ياحية
الجذابة في سوق السفر الصينية ،التي
تشهد ازدهارً كبيرً».
ويتوقع مسؤولو الهيئة افتتاح مكاتب
إضافية في كل من روس��يا والهند قبل
نهاية العام الحالي.

محلي
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قطر حرصت على ضمان وصول سائر شحناتها

السادة :تأمين جميع صادرات الطاقة
رغم الحصار

السادة تناول جميع الجوانب ذات الصلة بقطاع الطاقة

الدوحة هداب المومني
تصوير :راجان

أكد س��عادة الدكتور محمد بن صالح
الس��ادة وزير الطاقة والصناعة ،أن رؤية
قطر الوطنية  2030التي أطلقها حضرة
صاحب الس��مو الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني أمير الباد المفدى ،مكنت قطر
م��ن تحقيق كثير من اأم��ور اإيجابية،
كم��ا أعطتنا كثي��رً م��ن المزايا على
المس��تويات ااقتصادية وااجتماعية
والبيئية ،مشيرً إلى متابعة تنفيذ هذه
الرؤية من مختلف الجهات في الدولة .
وأض��اف الس��ادة خ��ال جلس��ة
اس��تضافها الصال��ون الدبلوماس��ي

أمس ،أن دولة قطر لم تفقد أو تخسر أية
شحنة نفط أو غاز بسبب الحصار غير
ّ
نخل أو نتأخر في أي
الش��رعي ،كما لم
شحنة مع شركائنا ،مشددً على أن هذا
يؤكد أن الدوحة ملتزمة دائمً ليس فقط
على مس��توى اقتصادنا ومصداقيتنا،
ولك��ن أيضً لدى الدول المس��تهلكة،
أننا ندرك أهمية واس��تراتيجية س��لع

النفط والغاز للجميع.
وأوضح السادة أنه رغم الظروف ،فإن
قطر لم تس��تخدم حقه��ا في اللجوء
للق��وة القاه��رة لحجب الص��ادرات،
وذل��ك نتيج��ة لجهودن��ا والتزامنا مع
مختلف الش��ركاء ،وع��دم التأخر في
تنفيذ أي التزام ،وعدم تأخير أي شحنة
نفط أو غاز ع��ن الموعد المتفق عليه،

قطر لم تستخدم حقها في اللجوء للقوة القاهرة
لحجب الصادرات

ولضم��ان الحفاظ عل��ى مصداقيتنا
العالي��ة جدً ،مذك��رً ب��أن دولة قطر
أصبحت ه��ي الرائدة في صناعة الغاز
الطبيعي المس��ال من خال إنتاج أكثر
م��ن  77ملي��ون متر مكعب م��ن الغاز
الطبيعي المس��ال ،كما أننا أصبحنا
عاصم��ة تحويل الغ��از إلى س��وائل،
والمكثف��ات والمنتج��ات المصاحبة،
افتً إل��ى أن قطر تمكن��ت كذلك من
مضاعف��ة إنتاجها م��ن النفط ،حيث
كان إنتاجنا في التس��عينيات ا يتجاوز
 400أل��ف برميل يومي��ً ،إا أننا تمكنا
م��ن مضاعفة هذا اإنتاج والوصول به
للذروة عام  2007وذلك بإنتاج  840ألف
برميل يوميً.

الشرق اأوسط
سيبقى المزود
الرئيسي للطاقة
وبخصوص مس��تقبل أسواق
النف��ط والغاز ،أوضح الس��ادة
أن الش��رق اأوس��ط ب��ه أكب��ر
احتياطي��ات من النف��ط والغاز،
وس��تبقى ه��ذه المنطقة هي
المزود الرئيس��ي للنفط والغاز
للعالم ،مشيرً إلى أن دول الخليج
مجتمع��ة تمث��ل ثل��ث اإنتاج
العالم��ي م��ن النف��ط وخمس
احتياط��ي الغ��از ،وبالتالي فإن
المنطقة ستبقى هي المحرك
الرئيس��ي للطاق��ة وااقتصاد
على مستوى العالم ،كما تلعب
دورً مهم��ً ف��ي قطاع��ي اأمن
والطاقة ،مشيرً إلى وجود بعض
التحدي��ات ،افتً إل��ى أن الوقود
اأحفوري يحت��اج الكفاءة حتى
يكون منافس��ً ،وأن يلبي الطلب
العالم��ي على الطاقة ،افتً إلى
وجود أن��واع أخرى م��ن الطاقة،
لكن تحتاج وقتً حتى يكون لها
دور ملم��وس في س��لة الطاقة
العالمية ،النفط والغاز والفحم
الحجري ستبقى تمثل  % 75من
إجمال��ي الطاقة المس��تهلكة
ف��ي العال��م حتى ع��ام ،2040
مشيرً إلى أن النفط سيحافظ
على رقم في استهاك الطاقة،
بينما خال الفترة المقبلة حتى
 ،2040الذي سيحصل هو تزايد
الطل��ب على الغ��از ،ففي حين
يحتل الغاز حاليً رقم ثاثة بعد
الفحم الحجري ،فإنه سيصبح
رق��م  2مكان الفح��م الحجري،
أن استهاكه والطلب عليه في
تزايد.

قطر لعبت دورً بارزً في استقرار سوق النفط والغاز
ذكر الس��ادة أن قطر بش��كل
خاص ،أول��ت ااهتم��ام وبذلت
جهودً خاصة للمساعدة بإعادة
التوازن إلى س��وق النفط والغاز،
خال م��دة رئاس��تها لمنظمة
أوب��ك ،وتمكن��ا بع��د كثير من
الجه��ود أن نتوصل إل��ى اتفاق
بين المنظم��ة والدول اأعضاء،
ثم قامت بتمديد تلك ااتفاقية،
ووصلت به��ا إل��ى دول منتجة
للنف��ط والغ��از ،وهي ليس��ت
أعضاء في اأوبك.
وأضاف« :إن التوسع بااتفاقية
يعني أنن��ا أول م��رة كان لدينا
مثل ه��ذه الدرجة م��ن االتزام
بتخفيض اإنت��اج ،وكان مليونً
و 800أل��ف ،أو تقريب��ً  % 4من
اإنتاج العالمي ،وهذه النس��بة
هي التي تحتوي ث��روة المخزون
النفطي غير المسبوق ،وهذا ما
أثر على أس��عار النفط ،وبالتالي
عرفن��ا أهمي��ة ه��ذا المخزون،
سواء كان تجاريً أو استراتيجيً،
وإذا كان زائ��دً ع��ن الح��د فإن
الناتج بطبيعة الحال سيتدخل
في مع��دات الع��رض والطلب

محمد بن صالح السادة

والت��وازن بينهم��ا ،ويؤث��ر على
اأسعار ،بحيث تنخفض بشكل
س��لبي على جمي��ع المنتجين
والمستهلكين على حد سواء».
وتاب��ع« :أود أن أتحدث قليا ً عن

قطر قادت مبادرات «أوبك» وشركائها

الغ��از ،حيث إن العال��م يكافح
من أجل توفير مص��در الطاقة،
وبنفس الوقت أن ا يكون له تأثير
س��لبي على ااقتصاد العالمي،
ومع التغير المناخي الذي نعرفه

س��ينعقد في نوفمبر هذا العام
مؤتم��ر ح��ول التغي��ر المناخي
في ال��دول ف��ي ب��ون -ألمانيا،
وس��وف يعمل��ون بجه��د كبير
للتوسع بااتفاقية ،لتكون تابعة

اتفاقية باريس ،ولكي ننجح في
تنفيذ اأخيرة ،أي لحماية وإنقاذ
العال��م دون أن يؤث��ر ذل��ك على
ااقتص��اد العالم��ي ،يجب وا
بد أن يك��ون هناك مصدر مهم

للطاقة والغ��از المتوفر ويمكن
توفي��ره ،واأه��م م��ن ذلك هو
صديق للبيئة وصحة اإنس��ان،
باإضاف��ة إلى أن��ه ينتج غازات
ملوثة تعادل نص��ف ما تنتجه
الم��واد اأخرى ،إنه مصدر طاقة
رائع ،وبإمكانه أن يعمل كجس��ر
بي��ن الصناع��ات الكربوني��ة
وغيرها».
وفي تصريحات صحافية ،أعلن
السادة أن هناك حاجة إلى وضع
خطة أس��واق النف��ط لما بعد
ش��هر مارس ،مؤك��دً أن الوقت
مناسب اآن للنظر في هذا اأمر.
وقال :يتمث��ل أح��د الخيارات
الممكنة ف��ي اس��تخدام هذا
ااتف��اق وه��ذا الهي��كل وربما
تمدي��ده ،مضيف��ً أن أعض��اء
منظمة أوب��ك ومنتجي النفط
اآخرين المش��اركين في اتفاق
خفض إم��دادات النفط نجحوا
جدً في الوفاء بالتزاماتهم.
وتابع :لقد طوروا بنيانً ممتازً،
وهذا البنيان هو أساس جيد جدً
يمكن ااس��تفادة منه بش��كل
كامل لما بعد شهر مارس.

التعليم والتنمية البشرية
في قطر اأفضل بالمنطقة
ش��دد س��عادة وزي��ر الطاقة
والصناعة أن ه��دف رؤية قطر
الوطني��ة  2030في اأس��اس
هو تحقيق التنمية وااستقرار
ااقتص��ادي وااجتماعي ،ومن
خال هذه الرؤي��ة حققنا عددً
من المؤش��رات المهمة ،حيث
إن النات��ج المحل��ي اإجمالي
للفرد في قطر هو اأعلى ،كما
أن التعليم في قطر هو اأفضل
ف��ي المنطق��ة ،كم��ا حققنا
نجاحً كبيرً في مؤشرات أخرى
مثل الشفافية ،وهي اأعلى في

المنطقة ،كما أن هناك إنجازات
أخرى تبين م��دى االتزام برؤية
حض��رة صاحب الس��مو أمير
الباد المفدى التي ا تضاهى،
مش��يرً إلى أن هذه النجاحات
لم ت��أتِ بالصدفة ،ضاربً مثا ً
بأح��د أه��م المؤش��رات على
تنفيذ وتحقيق هذه الرؤية« ،أا
وهو المؤشر المتعلق بالتنمية
البش��رية ،والتي هي محور كل
جهودن��ا ،ويس��عدني أن دولة
قطر حصلت على الترتيب 32
عل��ى المس��توى العالمي عام

 ،»2017ويعتب��ر ه��ذا مؤش��رً
مرتفع��ً للتنمية ،وهذه أمور ا
تحدث بمحض الصدفة.
وتن��اول الس��ادة جه��ود
الدول��ة ف��ي تنوي��ع ااقتصاد
وتقليل ااعتم��اد على النفط،
مش��يرً إلى أنه في عام 2010
كان يس��اهم قط��اع النف��ط
والهيدروكرب��ون بنس��بة 60
 %م��ن ااقتص��اد ،بينما كان
القطاع غير النفطي ا يساهم
إا بنس��بة  ،% 40ولك��ن قطر
نجحت في عك��س هذا الرقم،

اهتمام كبير بتوقعات السادة حيال قطاع الطاقة وجوانب التنمية

حيث نجحنا في العام الماضي
برفع نس��بة مساهمة القطاع
غي��ر النفطي مث��ل الخدمات

واإنش��اءات وغيره��ا إل��ى 60
 ،%بينم��ا أصبح قطاع النفط
والهيدروكرب��ون ا يس��اهم إا

بنس��بة  % 40فق��ط ،والدليل
على هذا التن��وع في ااقتصاد
هو اأرقام التي حققناها.
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طرح أسهم جديدة وصناديق استثمارية كفيل بدعمها

البورصة تخالف قوة
ااقتصاد الوطني
ونتائج الشركات
تأتي الرياح بما ا تشتهي السفن ..هذه المقولة تنطبق على ما يحدث
في بورصة قطر في الوقت الحالي؛ حيث خالفت السوق المالية جميع
التوقعات وتراجعت إلى مستويات قياسية لم تشهدها من قبل ،بالرغم
من اأداء ااقتصادي القوي ،واستمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية
ومشاريع كأس العالم  ،2022إلى جانب التوقعات اإيجابية أرباح
الشركات في الربع الثالث الذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي.
الدوحة محمد طلبة

موق��ف البورص��ة ل��م يرتب��ط
بالظروف الداخلية للدولة؛ حيث
تؤك��د جميع المؤش��رات ارتفاع
معدات النمو ااقتصادي واأداء
الجيد للشركات ،وتراجع معدات
التضخم ،وكلها مب��ررات تدعو
البورص��ة إل��ى اارتف��اع وليس
التراجع كما يحدث حاليً.
الخبراء والمستثمرون يؤكدون ل�
«^» أن البورصة ترتبط حاليً
بأس��باب خارجية ،في مقدمتها
العوام��ل السياس��ية والحصار
الظالم المفروض على قطر منذ
الخامس م��ن يوني��و ،ويطالبون
بط��رح منتج��ات جدي��دة ف��ي
الس��وق المالي ،أهمها الشركات

اليافعي:
المستثمرون
يتربصون للفرص
ااستثمارية

القوي��ة الت��ي ت��م اإع��ان عن
طرحها لاكتتاب العام ودخولها
البورص��ة من��ذ فت��رة طويل��ة،
إضافة إلى طرح أدوات استثمارية
جديدة أمام المس��تثمرين ،لعل
أهمها المشتقات المالية وإدراج
صنادي��ق اس��تثمار جدي��دة في
البورصة.

مبررات ليست حقيقية
رجل اأعمال والمس��تثمر المالي
محمد الس��عدي يؤكد أن البورصة
ا ت��زال تواصل نزي��ف النقاط بدون
مبررات حقيقية في الس��وق وعلى
عك��س التوقع��ات؛ حيث تش��هد
أسعار النفط ارتفاعً ملحوظً خال
الفترة الماضية ،ولم تش��هد هذه
اأسعار تراجعً في اأسواق الدولية.
ويضيف أن الظروف السياسية
والحصار على قطر ت ُع ّد الس��بب
الرئيسي لتراجع البورصة ،ولكن
ليس بمس��توى هذا التراجع غير
المبرر ،فهناك دول في المنطقة
لديها اأس��باب نفس��ها ولكن
بورصاتها مس��تقرة وإن تراجعت
فبنس��بة بس��يطة ،وبالتال��ي
ف��إن العوام��ل النفس��ية ه��ي

بورصة قطر تسجل تراجعات غير مبررة

الت��ي تتحكم في الس��وق حاليً
بالرغ��م من توافر الس��يولة لدى
المستثمرين.
ويوضح السعدي أنه على إدارة
البورصة التحرك سريعً من خال
ّ
تحفز
اإج��راءات الجديدة الت��ي
المستثمرين على ااستثمار في
البورصة وتج��ذب رؤوس اأموال
من جديد ،وتفعي��ل دورها لقيادة
الس��وق المالي من خ��ال طرح
أدوات اس��تثمارية جدي��دة لعل
أهمه��ا صناديق ااس��تثمار .أما
طرح ش��ركات جديدة فسيكون
من الصعوبة ،بع��د تجربة طرح
الش��ركة اأخيرة الت��ي جانبها
الص��واب ،وتزام��ن معه��ا عدد
من المش��اكل كان له��ا التأثير
السلبي على سهم الشركة في
البورصة.
معايير لطرح الشركات
ويؤكد السعدي أن طرح الشركات
الجديدة يج��ب أن يك��ون بمعايير
الجودة وقوة المرك��ز المالي واأداء
الجي��د واأرباح المحقق��ة والعائد
عل��ى الس��هم ،وكله��ا عناص��ر
يبحثها المس��تثمر قبل ااستثمار
في أية ش��ركة ،ولكن السؤال الذي
يطرح نفس��ه بقوة حالي��ً :ما هي
تلك الش��ركة الت��ي تتواف��ر فيها
ه��ذه العناص��ر ؟ وما م��دى إقبال

آمال بتحسن مسيرة البورصة

المستثمرين عليها؟
ويش��ير الس��عدي إل��ى اعتم��اد
الس��وق على المحاف��ظ المحلية
واأجنبية في التعامات ،فالمحلية
غائبة عن السوق في الوقت الحالي
ب��دون مبررات حقيقي��ة ،في الوقت
الذي يشهد فيه ااقتصاد القطري
زيادة في معدات النمو ،واس��تمرار
اإنف��اق الحكومي على المش��اريع
المختلفة ،أم��ا المحافظ اأجنبية
فلها م��ا يبررها باعتبارها تس��عى
إلى تحقيق اأرباح والمضاربة على
حساب السوق.
ويطال��ب الس��عدي إدارة بورصة
قطر بطرح أدوات استثمارية جديدة،
بع��د أن ثب��ت ع��دم ج��دوى نظام
الت��داول بالهامش ،وتخ��وف أغلبية
المس��تثمرين من تحقيق خس��ائر
من خاله ،ويضيف أن المستثمرين
بجمي��ع طوائفهم -كب��ارً كانوا أو
صغارً -عليهم أن يدعموا البورصة
حاليً من خال ااحتفاظ باأس��هم
وع��د البي��ع المكث��ف فالحف��اظ
عل��ى اأس��هم يمن��ع الخس��ارة،
أم��ا المضاربة في الوق��ت الحالي
فتع ّرض صاحبها لتقلبات الس��وق،
خاصة أن جميع مؤشرات ااقتصاد
القط��ري قوي��ة والمس��تقبل في
صالح قطر بدون ش��ك ،فاأس��عار
الحالية تجذب المستثمرين ورؤوس
اأموال إلى البورصة.

قوة البورصة
خبير البورص��ة والمحلل المالي
محم��د اليافع��ي يؤكد عل��ى قوة
بورصة قطر والتوقع��ات اإيجابية
لها ،وأن ما يحدث حاليً هو انعكاس
للظروف السياس��ية في المنطقة.
ويضيف أن المستثمرين يحتفظون
بالس��يولة على أم��ل انتهاء اأزمة
الحالي��ة ،ف��ي ظ��ل اأداء الق��وي
لاقتص��اد المحل��ي والتوقع��ات
اإيجابية لأرباح ف��ي الربع الثالث،
مش��يرً إلى أن البورصة مس��تقرة
بالرغ��م م��ن التراجع��ات الحالية،
فهي ترجع أسباب خارجية وليست
داخلية ،وهذه اأسباب تؤثر با شك
نفس��يً على توجهات المستثمرين
وتطلعاتهم لاستثمار.
وينص��ح اليافعي المس��تثمرين
الذي��ن يبحثون عن ااس��تثمار في
البورص��ة حالي��ً بدراس��ة الوضع
بدق��ة م��ع التأكد م��ن الهدف من
ااس��تثمار س��واء خط��ف اأرباح
(المضارب��ة) أو ااس��تثمار طوي��ل
اأجل ،مع التأكيد أن الوقت الحالي
لي��س وق��ت المضارب��ة ف��ي ظل
المخاطرة الكبيرة بس��بب الظروف
السياس��ية ،موضحً أن المحافظ
المحلي��ة يج��ب أن تدعم الس��وق
ف��ي الفترة القادمة م��ن خال زيادة
عمليات البيع والش��راء ،فالس��وق
يتجاهل عوامل القوة في ااقتصاد

«قطر للمال واأعمال» ُتطلق
النسخة الجديدة من «كوادر»
الدوحة ^

قال��ت أكاديمي��ة قط��ر للمال
واأعم��ال إن دورته��ا التدريبية
الجديدة لبرنامج «كوادر» ،والتي
تعقدها للسنة الخامسة على
التوال��ي بالتعاون مع مركز قطر
للم��ال والقط��اع المصرف��ي،
ستختتم في  14ديسمبر ،2017
وكانت الدورة قد افتتحت في 10
سبتمبر الحالي.
وق��ال الدكت��ور محم��د عبد
الله العمادي ،الرئيس التنفيذي
باإناب��ة أكاديمي��ة قطر للمال
واأعمال:
«تأتي ه��ذه الدورة في س��ياق
اس��تكمال النجاح الافت الذي
حقق��ه برنام��ج «ك��وادر» ف��ي
دوراته الس��ابقة ،حيث انطلقت
فعالي��ات دورت��ه اأكاديمي��ة
الجدي��دة في ش��هر س��بتمبر،
وس��ينتظم فيه��ا ع��دد م��ن

الط��اب القطريي��ن الموهوبين
الذين سيكتسبون أرقى العلوم
المالي��ة والمصرفية ،باإضافة
إل��ى التدريب العمل��ي لصقل
مهاراته��م وإمكاناته��م ،مم��ا
يمهد الطري��ق أمامهم ليتبوأوا
المراك��ز المهم��ة ف��ي قطاع
الخدم��ات المالي��ة والتجارية
الحي��وي ف��ي قط��ر ،ويصبحوا
م��ن المهنيي��ن ورواد اأعم��ال
الناجحين وصناع القرار».
وأض��اف« :إن ااس��تثمار ف��ي
اأجيال الش��ابة يأت��ي في إطار
تنمي��ة وتطوي��ر رأس الم��ال
البش��ري القط��ري ،والذي يمثل
ركي��زة أساس��ية ف��ي تنمي��ة
ااقتصاد الوطني ،باإضافة إلى
أهميته كمصدر مستدام لرفد
قطاع المال واأعم��ال بالكوادر
المهني��ة المؤهل��ة والق��ادرة
عل��ى مواكب��ة المس��تجدات
والممارسات المتطورة في عالم

السيولة متوافرة
من جانب��ه يؤكد الخبي��ر المالي
ط��ه عبدالغن��ي ،المدي��ر الع��ام
لش��ركة نماء لاستشارات المالية،
أن م��ا يح��دث في البورص��ة حاليً
م��ن تراجع��ات كبيرة يأتي بس��بب
الظروف السياس��ية في المنطقة،
وعل��ى رأس��ها الحص��ار الجائ��ر
المف��روض على دولة قط��ر ،أي أنها
أس��باب خارجية ليس للمستثمرين
مس��ؤولية عنها ،وبالتالي فالوضع
ف��ي البورص��ة مره��ون بالعوامل
السياسية وليس ااقتصادية.
ويضي��ف عبدالغن��ي أن هن��اك
إحجام��ً م��ن المس��تثمرين ع��ن
ّ
ضخ الس��يولة في الس��وق المالي
من خال ش��راء اأس��هم وتداولها،
والعوامل النفسية هي التي تتحكم

ااس��تثمار متوس��ط اأجل وطويل
اأج��ل فيك��ون مناس��بً ف��ي ظل
اأس��عار المغري��ة الت��ي تش��جع
عل��ى الش��راء ،والتي ل��م تصلها
البورصة من س��نوات؛ حيث يحتاج
ااس��تثمار في البورصة حاليً إلى
الصب��ر والتروي ،وذلك لاس��تفادة
م��ن عوائ��د اأس��هم وتوزيع��ات
اأرب��اح ،أم��ا المضاربة فس��تكون
مرتبط��ة بالظ��روف السياس��ية
وبأس��عار النفط صع��ودً وهبوطً،
يحمله��ا مخاطر إضافية على
مما ّ
المستثمرين.

الحصار المفروض على قطر بدون
وج��ه ح��ق ،فالمس��تثمر تتحكم
في��ه العوام��ل النفس��ية وليس
ااقتصادية ،ويحتفظ باستثماراته
حتى انتهاء المشكلة؛ لذلك على
إدارة البورصة طرح منتجات جديدة
ف��ي الس��وق أهمها المش��تقات
المالية التي أعل��ن عنها من قبل،
بهدف ج��ذب المس��تثمرين على
البورصة ،وضخ استثمارات جديدة
تدع��م أداء البورصة خ��ال الفترة
القادمة.
ويضي��ف ماه��ر أنه م��ن ضمن
المقترحات أيضً تقسيم اأسهم
وإدراج الصنادي��ق ااس��تثمارية
الجدي��دة ف��ي البورص��ة؛ حي��ث
ينتظر الس��وق هذه الخطوة منذ
أكثر من عام؛ حيث س��يؤدي طرح

الصندوقي��ن إلى ارتفاع الس��وق
والتداوات وجذب المستثمرين.
وح��ول ط��رح ش��ركات جديدة
ف��ي البورص��ة يؤكد ماه��ر أن أي
مستثمر يبحث عن فرصة جديدة،
وبالتالي س��تكون هذه الش��ركات
هي الفرصة المناس��بة بش��رط
أن تك��ون جي��دة وقوي��ة وتحق��ق
أرباحً .ويش��ير إلى أنه بالرغم من
اأعاصي��ر والفيضانات في أميركا
ف��إن البورص��ة ارتفع��ت ،وكذلك
بالرغم م��ن خس��ائر الفيضانات
الت��ي وصلت إل��ى  300مليار دوار
تمث��ل  % 1.5من النات��ج القومي
اأميركي.
ويؤك��د ماهر أن ط��رح منتجات
جديدة هو الحل المثالي للبورصة
الذي يجذب رؤوس اأموال ،موضحً
أن التعامات ف��ي البورصة تتركز
عل��ى  15ش��ركة م��ن أص��ل 45
شركة ،والبقية تعامات ضعيفة
ج��دً ا تتناس��ب م��ع حجم هذه
الش��ركات ،ويضيف أن الس��يولة
متوافرة لدى المس��تثمرين وهناك
اس��تقرار اقتص��ادي ،أي أن عوامل
الق��وة متواف��رة ولك��ن العام��ل
النفس��ي يتحك��م ف��ي توجهات
المستثمرين.
ويؤكد أن دور الدولة يظل محايدً
في الوق��ت الحال��ي ،فليس هناك
مش��كلة تس��تدعي تدخلها كما
حدث ع��ام  ،2008ففي ذلك الوقت
كانت هناك أزمة مالية في العالم
كل��ه وتدخل��ت الدول��ة وقام��ت
بالمس��اهمة ف��ي رؤوس أم��وال
البنوك من خال ش��راء المحافظ
العقاري��ة وااس��تثمارية ،أما اآن
فليس هناك أزمة مالية تس��تدعي
تدخل الدولة.

عوامل نفسية
المحلل المالي أحمد ماهر يؤكد
أن تراجعات البورص��ة خال اأيام
الماضية ،السبب الرئيسي لها هو

السيولة تترقب الدخول للسوق من جديد

ناقش مد ّونة السلوك المقترحة لقطاع الخدمات القانونية

اأكاديمية تخصصها للطلبة المواطنين الموهوبين

ااقتص��اد المعاص��ر والتعامل
مع متطلبات الس��وق المتطورة
والمتغيرة».
وقال السيد يوس��ف الجيدة،
الرئي��س التنفي��ذي لمركز قطر
للم��ال« :يُعد قط��اع الخدمات
المالي��ة والمصرفي��ة أح��د
القطاعات الرئيس��ية في قطر
التي س��تواصل اازدهار ،ولهذا
السبب من المهم أن يكون لدينا
المواه��ب المحلية المناس��بة
لضمان النمو المس��تمر لهذا
القط��اع ،ونحن ف��ي مركز قطر
للمال نفخر ببرنامج كوادر الذي
أطلقت��ه أكاديمي��ة قطر للمال
واأعمال ،كما ندعم تمامً جهود
اأكاديمي��ة والتزامها وإصرارها
عل��ى بناء القيادات الش��ابة في
قطر ،وتزويدهم باأدوات الازمة
لضم��ان المس��تقبل الناج��ح
لبلدنا الحبيب».
وس��يضم برنام��ج «ك��وادر»

القط��ري التي يرتكز عليها ،وأهمها
اأداء الجيد للشركات .والمتوقع أن
تشهد أرباحً جيدة استمرارً لأرباح
الس��ابقة ،وكذل��ك تأكي��د الدولة
على تواصل اإنف��اق العام وتنفيذ
المش��اريع في مواعيدها المحددة
م��ن قب��ل .ويوض��ح أن العوام��ل
السياس��ية تلع��ب دورً كبي��رً في
تحديد توجهات اأسواق اإقليمية،
وبالتال��ي التوتر الحالي في اأوضاع
اإقليمية والدولية ينعكس س��لبً
على أوضاع البورصة.

ف��ي الت��داوات حالي��ً ،فالظ��روف
ااقتصادية جي��دة جدً ،وهناك نمو
كبير في جميع المؤش��رات وإصرار
حكوم��ي عل��ى اس��تمرار تنفي��ذ
المش��اريع الكبرى ف��ي مواعيدها
المق��ررة ب��دون تأخي��ر ،إضافة إلى
اأداء الجيد للشركات المساهمة.
وحول دور إدارة البورصة يؤكد عبد
الغني أنها غير مسؤولة عما يحدث
حاليً من تراجعات ،فدورها يتس��م
بالشفافية والحياد ،وإن كان عليها
المسارعة بطرح صناديق ااستثمار
التي أُعلن عنها منذ عام .2016
ويضيف أن المستثمرين ا يزالون
متخوفين من دخول الس��وق ،بدليل
الس��يولة الضعيفة ف��ي تداوات
اأي��ام الماضي��ة والت��ي وصل��ت
إل��ى مبالغ متواضعة ج��دً ،تبرهن
عل��ى تحف��ظ المس��تثمرين على
دخول الس��وق في الوق��ت الحالي،
وتفضيله��م ااحتفاظ بالس��يولة
المتوافرة لديهم ،كما تبرهن أن من
يقوم��ون بالبيع هم أنفس��هم من
يقومون بالش��راء على أمل تحقيق
أرب��اح حت��ى وإن كان��ت بس��يطة.
ويوضح أن الس��وق يحتاج إلى دعم
قوي من جميع اأط��راف ،خاصة أن
الوض��ع مس��تقر ولكن الس��يولة
ضعيف��ة ج��دً وهن��اك تغيير في
المراكز المالية للمس��تثمرين من
خال تبديل اأسهم.

ويش��دد عبدالغن��ي أن أس��عار
تشجع
اأس��هم في الوقت الحالي
ّ
على الش��راء وااس��تثمار بش��رط
أن يك��ون ذل��ك اس��تثمارً للمدى
المتوس��ط والطوي��ل ،وا وق��ت
للمضاربة في الوضع الحالي؛ حيث
من الممك��ن أن تلح��ق بصاحبها
خس��ائر كبيرة إذا تمت بدون دراسة
أو دراية بالس��وق ،لذلك فالمضاربة
حاليً تحم��ل مخاطرة كبي��رة ،أما

السعدي:
العوامل النفسية
تتحكم في مسار
السوق

ماهر:
التعامات تتركز
على أسهم 15
شركة فقط

عبد الغني:
أسعار اأسهم
تشجع على الشراء
وااستثمار

«قطر للمال» ملتزم بدعم أفضل
الممارسات القانونية الدولية
الدوحة ^

جانب من دورات برنامج كوادر السابقة

بنسخته الخامس��ة  31طالبً
قطري��ً من المتخ ّرجي��ن حديثً
والمهنيين الشباب من أصحاب
المواه��ب الممي��زة ،حي��ث
س��يخضعون على م��دى ثاثة
أش��هر متواصلة لدورة تدريبية
مكثفة ت��م تصميمها لتطوير
مهاراته��م ،صق��ل خبراته��م
وتنمية شخصياتهم وقدراتهم

المهنية.
يتبن��ى برنامج «كوادر» منهجً
فريدً يمزج بين أسلوب التعليم
النظ��ري والتدري��ب المهني في
أماكن العمل ،مما يمنح الطاب
نظرة معمقة على مؤسس��ات
قط��اع الخدم��ات المالية التي
س��يعودون للعمل فيها احقً،
مما يمكنهم من المساهمة في

تطوير هذه المؤسسات واارتقاء
بحياتهم المهنية والمش��اركة
بفعالي��ة ف��ي تس��ريع عجلة
التطور والتنمية ااقتصادية في
قط��ر ،وصوا ً إل��ى تحقيق رؤية
قطر الوطني��ة  ،2030ويحصل
المش��اركون على ثاث شهادات
مهني��ة تمنح من قب��ل جهات
دولية معترف بها.

اس��تضاف مرك��ز قطر للم��ال -أحد
أس��رع المراك��ز المالي��ة نم��وً ف��ي
العالم -اجتماعً موسعً مع الشركات
القانونية المحلية والدولية ،لمناقشة
تدش��ين ميث��اق الس��لوك المهن��ي
المقت��رح لقطاع الخدم��ات القانونية
في مرك��ز قطر للمال ،وذل��ك في إطار
التزام المركز المس��تمر بدعم أفضل
الممارسات القانونية الدولية.
ويهدف الميث��اق إلى ضم��ان التزام
الش��ركات القانوني��ة والمحامي��ن
العاملي��ن بها بمجموع��ة موحدة من
المعايي��ر والمب��ادئ ،الت��ي تتفق مع
أرقى معايي��ر التم ّيز في الممارس��ات
القانونية.
وقال الس��يد ناص��ر الطويل ،الرئيس
التنفي��ذي للش��ؤون القانونية بمركز
قطر للم��ال« :إننا في مركز قطر للمال
نفخر بتطبيق مستوى موحد ومتماثل
من الكفاءة والس��لوك بين الش��ركات
المس��جلة ف��ي مركز قطر
القانونية
ّ
للم��ال والمحامي��ن العاملي��ن به��ا.
ونحن س��عداء للغاية باآراء اإيجابية

ناصر الطويل

والمش��جعة التي تلقيناه��ا من عدد
ّ
كبير من الجهات المعنية .وس��نصدر
النس��خة النهائية من المد ّونة قريبً،
وكلنا ثقة في أنها س��تدعم منظومة
الممارس��ات القانوني��ة التي تتفق مع
المعايير العالمية في دولة قطر».
ويوفر قسم الشؤون القانونية -الحائز
على جوائز بالمركز -مجموعة متكاملة

من الخدم��ات القانوني��ة بالمركز ،بما
ويحسن القوانين الداخلية للمركز،
يعزز
ّ
ويحسن من البيئة القانونية فيه منصة
ّ
معترَفً به��ا دوليً للش��ركات القطرية
والدولية للتوس��ع في أو من دولة قطر،
ويع��زز ذلك ب��دوره من جه��ود النهوض
بااقتصاد الوطني وتنويع أنشطته ،كما
يسهم في تبادل المعرفة والخبرات في
دولة قط��ر وغيرها من دول العالم .وتوفر
إدارة الش��ؤون القانوني��ة في مركز قطر
للمال مجموعة ش��املة من الخدمات
القانوني��ة ،وتق��وم ب��دور مح��وري في
إطاق المبادرات ااس��تراتيجية لتطوير
المنظوم��ة القانوني��ة ف��ي مركز قطر
للمال وتعزيز كفاءته��ا وجهود التوعية
بها.
يتمتع المرك��ز بإطار قانوني وتنظيمي
خ��اص ،ونظ��ام ضريب��ي وبيئ��ة أعمال
راسخة ،تجيز الملكية اأجنبية بنسبة
 ،% 100وترحيل اأرباح بنس��بة ،% 100
وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي
بنس��بة  % 10على اأرب��اح من مصادر
محلية.
ويرحب المركز بمجموعة واس��عة من
ّ
شركات الخدمات المالية وغير المالية.

مؤشر البورصة يواصل إهدار النقاط
الدوحة ^

واصل مؤش��ر بورصة قطر إه��دار النقاط
للجلس��ة الس��ابعة عل��ى التوال��ي ي��وم
أمس ،وس��ط س��يادة نوع من التحفظ لدى
المس��تثمرين المتحفزين استقبال نتائج
أعم��ال الش��ركات للربع الثال��ث من العام
الحالي.
فقد أنهى مؤشر البورصة تعاماته أمس
على وق��ع تراج��ع قوام��ه  ،% 0.7ما دفعه
لانزاق لمس��توى  8472نقطة ،وسط قيم
تداوات بلغت إجماليً نحو  206مليون ريال.
وش��هدت نهاية الجلس��ة انخفاض 33
س��همً مقابل ارتفاع  6أس��هم واستقرار
 2أس��هم عند نفس مس��تويات الجلسة
السابقة.

وأغل��ق س��هم «أعم��ال» ضم��ن قائمة
اأس��هم اأكثر تراجعً بنسبة  % 3.8عند
س��عر  9.50ريال ،ومن ثم س��هم «الخليج
الدولية» ب�  % 2.3عند  17.15ريال.
كم��ا هبط س��هم « »ooredooبمقدار
 % 2.1عن��د  83.40ريال ،تاه س��هم «إزدان
القابضة» بمعدل  % 1.8مغلقً عند س��رع
 10.80ريال.
كما جاء س��هم «فوادف��ون قطر» من أبرز
اأس��هم المتراجعة بعد أن استحوذ على
نح��و  % 49م��ن إجمالي تداوات الس��وق،
مس��جا ً انخفاضً ب�  % 1.3عند  8.27ريال،
في حين تراجعت أس��هم «ب��روة العقارية»
و»مس��يعيد» و»البنك التج��اري» و»»QNB
و»صناع��ات قطر» بنس��ب تراوحت بين 0.1
 ،%و.% 1.2

مراجعة مكونات مؤشر بورصة قطر
الدوحة ^

قالت بورصة قطر ،أمس ،إنه سيتم إدخال
أس��هم كل م��ن ش��ركة المي��رة للمواد
ااس��تهاكية ،وبن��ك قط��ر اأول ،ومزايا
قطر للتطوير العقاري ،في حس��اب مؤشر
البورصة ،في حين س��يتم إخراج سهمي
ش��ركة قطر للتأمين ،وشركة أعمال ،من
حساب المؤشر ذاته.

أم��ا فيما يتعل��ق بمؤش��ر بورصة قطر
الريان اإس��امي ،فس��يتم إدخال س��هم
الشركة اإس��امية القطرية للتأمين في
حسابه.
وعلى صعيد مؤش��ر بورصة قطر جميع
اأس��هم ومؤش��رات القطاعات ،سيصار
إل��ى إخراج س��هم بنك اأهل��ي القطري
من حس��اب مؤشر جميع اأسهم ومؤشر
البنوك والخدمات المالية.
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تصل الوجهة التركية الجديدة  6نوفمبر المقبل

ّ
«القطرية» تدشن  3رحات
أسبوعيً إلى مدينة أضنة
دشنت الخطوط الجوية القطرية رحاتها المباشرة إلى مدينة أضنة
استجابة لطلب العماء المتزايد على الرحات إلى تركيا .وأصبحت
المدينة الجنوبية «أضنة» ،الوجهة الرابعة للناقلة الوطنية في تركيا.
وستسير الوطنية لدولة قطر ثاث رحات أسبوعي ًا إلى أضنة ،لتضاف
إلى وجهاتها الحالية ،العاصمة أنقرة والمطارين الرئيسيين في مدينة
اسطنبول.
الدوحة ^

ابت��داءً من  6نوفمبر ،2017تس�� ّير
الخطوط الجوي��ة القطرية طائرة
من ط��راز إيرب��اص  A320لخدمة
الرح��ات م��ن الدوحة إل��ى مطار
س��اكير باش��ا في أضن��ة ،حيث
تض��م هذه الطائرة  12مقعدً في
درجة رجال اأعم��ال و 132مقعدً
ف��ي الدرجة الس��ياحية ،وبإطاق
ه��ذه الرحل��ة ،تصب��ح الناقل��ة
القطرية أول شركة طيران من فئة
الخمس نجوم في الشرق اأوسط
تقدم هذه الخدمة من وإلى أضنة.
تتمت��ع أضنة بموق��ع جغرافي
ممي��ز بي��ن اأناض��ول والش��رق
اأوس��ط ،وتعتب��ر خامس أضخم
مدين��ة ف��ي تركيا ومرك��زً زراعيً
وصناعيً رئيس��يً ،كما تش��تهر
المدين��ة الت��ي تق��ع عل��ى بعد
مس��افة قريبة من س��احل البحر
اأبي��ض المتوس��ط بمطبخه��ا
التركي التقليدي الشهير ،وتضم
العديد م��ن المعال��م التاريخية
واأثرية وكذلك الزراعية ،لتشكل
محطة بداي��ة مثالي��ة للراغبين
في قضاء العطات واستكش��اف
التاريخ في تركيا.
وقال سعادة السيد أكبر الباكر،
الرئي��س التنفي��ذي لمجموع��ة
الخط��وط الجوي��ة القطري��ة:
«تس��اعد رحات الخطوط الجوية

الباكر:
الرحات الجديدة
تعزز الروابط بين
قطر وتركيا
القطري��ة الجدي��دة إل��ى أضنة
ف��ي تعزيز الروابط بي��ن دولة قطر
والجمهوري��ة التركي��ة ،كما تعزز
العاقات وسبل التعاون بين بلدينا
العظيمين».
وأضاف س��عادة الس��يد الباكر:
«تعد أضنة منطق��ة قوية زراعيً
وصناعي��ً ،ولذل��ك ستس��اهم
الرح��ات الثاث أس��بوعيً بتعزيز

الروابط التجاري��ة المهمة للغاية
بين قط��ر وتركي��ا ،كما س��تزيد
من تدفق الس��ياح إل��ى المدينة
المعروف��ة في تركي��ا بمطبخها
التقليدي الرائع الذي يس��تقطب
عش��اق الطعام من مختلف أرجاء
العال��م ،نح��ن مس��رورون للغاية
بربط جنوب تركي��ا بأكثر من 150
وجهة حول العالم عبر مطار حمد
الدول��ي ،مقر عملي��ات الخطوط
الجوي��ة القطري��ة الحائ��ز على
تصنيف خمس نجوم».
ويع ّد مطار س��اكير باشا أضنة
س��ادس مطار في تركيا من حيث
النش��اط والحركة ،يبعد المطار
 3.5كلم فقط عن مركز المدينة،
ويمك��ن لصالت��ه الدولي��ة أن
تس��توعب لغاية  3مليون مسافر
في العام.
وتس�� ّير «القطرية» رحاتها إلى
ثاث وجه��ات في تركي��ا ،بمعدل
ث��اث رح��ات يومي��ً إل��ى مطار
صبيح��ة جوكن في اس��طنبول،
و 10رحات أس��بوعيً إل��ى مطار
أتاتورك في اسطنبول ورحلة يوميً
إلى أنقرة.

الناقلة تمضي قدمً في تعزيز مكانتها

ماي ف��ي تايان��د ،ري��و دي جانيرو
في البرازيل ،س��ان فرانسيس��كو
في الوايات المتح��دة اأميركية
وغيرها الكثير ،وحصلت الخطوط
الجوية القطري��ة على مجموعة
من الجوائز هذا العام ،بما في ذلك
جائ��زة أفضل خط��وط طيران في
العالم لع��ام  2017للمرة الرابعة
ف��ي تاريخها خ��ال حف��ل جوائز
سكاي تراكس العالمية لشركات
الطي��ران ،وباإضاف��ة إل��ى هذه
الجائزة الت��ي حازت عليها بفضل
تصويت المسافرين من شتى أنحاء
العالم ،حص��دت الناقلة الوطنية

لدولة قط��ر خال الحف��ل جائزة
أفضل خطوط طيران في الش��رق
اأوسط وجائزة أفضل درجة رجال
أعم��ال في العال��م وجائزة أفضل
صال��ة انتظار لمس��افري الدرجة
اأولى في العالم.
وكانت «القطري��ة» قد انضمت
في  30أكتوب��ر  2013إلى تحالف
 oneworldالعالم��ي لتصب��ح
بذلك أول ش��ركة طيران خليجية
تنض��م إل��ى تحال��ف عالم��ي
للطي��ران ،وبانضمامه��ا إل��ى
تحال��ف  ،oneworldيحظ��ى
عماء القطرية بمزايا عديدة عند

س��فرهم عبر نحو ألف مطار في
أكثر م��ن  150دولة ح��ول العالم
إضافة إلى  14ألف رحلة يومية.
وح��ازت «القطري��ة» عل��ى ثاث
جوائز ق ّيمة خال حفل توزيع جوائز
س��كاي تراكس العالمية للسفر
 ،2013ال��ذي أقيم خ��ال معرض
باريس الجوي بفرنس��ا في ش��هر
يوني��و الماض��ي ،جائ��زة «أفضل
درج��ة رج��ال أعمال ف��ي العالم»
و»أفض��ل صالة رج��ال أعمال في
العالم» ،إضافة إلى «أفضل خدمة
موظفي��ن في الش��رق اأوس��ط»
للعام الثاني على التوالي.

وجهات
وسوف تقوم «القطرية» بإضافة
العديد م��ن الوجهات خال عامي
 2017و ،2018م��ن ضمنه��ا
كانبي��را في أس��تراليا ،تش��يانغ

تعزيز الحضور بالسوق التركي

أقيم بمبنى المغادرين في المرفأ الجوي

« :»ooredooنجاح كبير لركن صور
العيد في مطار حمد
الدوحة ^

قدم��ت « »ooredooومطار حم��د الدولي
الشكر آاف المسافرين ،الذين شاركوا في
حملة ركن صور عيد اأضحى المبارك ،التي

جانب من ركن صور العيد في مطار حمد الدولي

أقيمت في مبنى المغادرين بالمرفأ الجوي.
وكان الرك��ن قد افتتح م��ن يوم  1وحتى 6
سبتمبر بمناس��بة عيد اأضحى المبارك،
ولنش��ر أجواء العيد بين المسافرين والزوار،
إذ تمت دع��وة المس��افرين التقاط الصور

في الرك��ن ،ث��م مش��اركتها عب��ر مواقع
التواصل ااجتماعي ،باس��تخدام الهاشتاق
 .HIAQatar#واس��تخدمت الص��ور
الملتقط��ة إنش��اء لوحة فسيفس��ائية
مميزة ،ضمت أكثر م��ن  3200صورة ،كما
تمك��ن المش��اركون م��ن الحص��ول على
نس��خة مطبوعة عن صوره��م ،ولصقها
على شاشة العرض اإلكترونية ،التي تضم
جميع الصور الملتقطة.
مساهمة
وقالت من��ار خليف��ة المريخ��ي -مديرة
إدارة العاق��ات العامة واتصاات الش��ركة
ف��ي «« :-»ooredooنتمن��ى أن يكون الركن
قد س��اهم ف��ي إدخال البهج��ة في نفوس
المس��افرين خال العيد ،كما نش��كر إدارة
مطار حم��د الدولي مرة أخرى على تعاونهم
ومشاركتهم معنا في تقديم هذه الفعالية
المميزة».
من جانب��ه ،قال عبدالعزي��ز الماس -نائب
الرئي��س التنفي��ذي للعملي��ات التجاري��ة
والتس��ويق بمطار حمد الدولي« :-تعد هذه
الفعالي��ة -المش��تركة م��ع «»ooredoo

عبد العزيز الماس

في مبنى المغادرين ،الحائ��ز على الجوائز-
مؤشرً على المش��اعر اإيجابية التي تغمر
مايي��ن المس��افرين عب��ر بواب��ة قطر إلى
العالم» .يذكر أن هذه الفعالية هي اأحدث
ضمن سلس��لة الفعاليات الت��ي تنظمها
كل م��ن « »ooredooومط��ار حمد الدولي،
إذ يس��عى الطرفان إلى التعري��ف بالعادات
والتقاليد العريقة التي تميز دولة قطر.
وتعد « »ooredooشركة اتصاات قطرية
رائ��دة ،توفر خدم��ات ااتص��اات الجوالة،
واتص��اات الخط الثابت ،وإنترنت البرودباند،
والخدمات ال ُمدارة للشركات.
وق��د صمم��ت تل��ك الخدم��ات لتلبية
احتياج��ات العماء من اأفراد والش��ركات،
وباعتباره��ا ش��ركة تول��ي أهمي��ة كبيرة

منار خليفة المريخي

اللوحة الفسيفسائية
تكونت من 3200
صورة
للمجتمع��ات الت��ي تقدم فيه��ا خدماتها،
تس��هم رؤيتها -التي تتمث��ل في إثراء حياة
عمائه��ا ،وإيمانه��ا بقدرتها عل��ى تحفيز
التنمية البش��رية من خال ااتصاات -في
مس��اعدة أفراد المجتمع��ات على تحقيق
أقصى تطلعاتهم.

شركات
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تراجع مؤشرات بورصة الكويت
الكويت قنا

أغلقت بورصة الكويت تداواتها
أمس عل��ى انخفاض مؤش��راتها
الرئيس��ية الثاث��ة ،بواقع 21.05
نقطة للس��عري ،ليبلغ مستوى
 6905نقطة ،و 2.02نقطة للوزني،
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و 4.54نقطة ل� "كويت ."15
وبلغت قيمة اأسهم المتداولة
حتى اإغ��اق  34.7ملي��ون دينار
(نحو  114.5مليون دوار) ،في حين
بلغت كمية اأس��هم المتداولة
 136ملي��ون س��هم ،تم��ت عبر
 4612صفقة.

قبرص :شركتان تفشان
في العثور على الغاز

شرع سكان فلوريدا في
تقييم حجم اأضرار التي
سببها اإعصار إيرما،
الذي لم تكن قوته كما
كان متوقعً ،لكن مروره
ترك مايين اأشخاص
بدون كهرباء ،وأدى إلى
إغاق طرقات ما صعب
حركة عودة الذين أخلوا
منازلهم.
أ .ف .ب

نيقوسيا أ .ف .ب

أعلن وزي��ر الطاقة القبرصي ج��ورج اكوتريبيس،
أمس الثاث��اء ،أن أعمال التنقي��ب التي قامت بها
شركتا «إيني» اإيطالية و«توتال» الفرنسية قبالة
قبرص لم تفض إل��ى العثور على كميات من الغاز
الطبيعي مجدية لاستثمار.
وأثار اكتش��اف حقل بحري للغاز جنوب ش��رق
الجزي��رة في س��نة  2011اأمل ف��ي أن تصبح
من ال��دول الغنية بالغ��از ،لكن ا ي��زال يتعين
عليها العثور على ه��ذه الثروة بكميات مجدية
اقتصاديً.
وقال الوزي��ر إن أعمال الحفر ف��ي منطقة أخرى
أكدت وجود خزان للغاز الطبيعي ،ضمن المنطقة
ااقتصادية الحصرية لقب��رص ،ولكن «التقديرات
اأولية تفيد بأن الكمية المكتش��فة ا تجعل من
الحقل مشروعً قائمً بذاته».

آفاق

جغرافيا مبيعات الهواتف

اقتصاد ألمانيا يفقد
بعض زخمه
برلين رويترز

المنطقة

الربع الثاني 2017

الصين العظمى

27.7

آسيا والمحيط الهادي

21.4

أميركا الشمالية

11

أوروبا الغربية

9.8

أميركا الاتينية

9

مناطق أخرى

21.1

اإجمالي ()%

100

قال��ت وزارة ااقتصاد ف��ي ألمانيا ،أم��س الثاثاء ،إن
اقتصاد الباد س��يواصل النمو القوي الذي ش��هده
في النصف اأول من الع��ام ،ولكنه قد يفقد بعض
قوته الدافعة في النصف الثاني من .2017
وذك��رت الوزارة في تقريرها الش��هري «س��يواصل
ااقتصاد األماني النمو في النصف الثاني من العام.
لكن من المرجح أن تضعف القوة الدافعة نوعً ما».
وأضاف التقرير أن ااستهاك الخاص سيظل محركً
مهمً للنمو ااقتصادي ،ولكن الضبابية التي تكتنف
قطاع التجزئة نوعً ما ،ربما تشير إلى تباطؤ طفيف
في الربع الثالث ،بعد نمو قوي في الربع الثاني.

بريطانيا :التضخم
يواصل صعوده
لندن رويترز

س��جل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى
فيما يزيد على خمس��ة أعوام في أغسطس
مع ارتف��اع تكلفة الوقود والمابس ،مما يزيد
من صعوبة مهمة البنك المركزي في تفسير
أسباب عدم رفع أسعار الفائدة.
وقال مكتب اإحص��اءات الوطنية إن تراجع
قيم��ة ااس��ترليني منذ تصوي��ت بريطانيا
لصال��ح الخ��روج م��ن ااتح��اد اأوروبي في
اس��تفتاء العام الماضي ،س��اهم في ارتفاع
تكلف��ة الماب��س لتزيد  % 4.6على أس��اس
س��نوي ،وهي أكب��ر زيادة منذ إطاق مؤش��ر
أسعار المستهلكين في .1997
وذك��ر المكت��ب أم��س الثاثاء ،أن أس��عار
المستهلكين زادت بنسبة  % 2.9مقارنة بها
قبل عام ،لتتجاوز متوس��ط توقعات الخبراء
ااقتصاديين في اس��تطاع أجرت��ه «رويترز»
عند  .% 2.8وتأتي الزيادة اأعلى من التوقعات
للمؤش��ر ،مقارنة مع  % 2.6في يونيو ويوليو،
قبل إعان بنك إنجلترا المركزي المقبل بشأن
أس��عار الفائدة يوم غد الخميس .ويستهدف
بنك إنجلترا معدل تضخم عند .% 2

مؤسسات اقتصادية

«أوبك»
تو ّقعت منظمة البلدان المصدرة
للبت��رول (أوبك) زي��ادة الطلب على
نفطها في عام  ،2018وأش��ارت إلى
بوادر على تحسن السوق العالمية،
مبين��ة أن اتف��اق خف��ض اإنت��اج
الذي أبرمت��ه مع دول غي��ر أعضاء
بالمنظمة يس��اعد عل��ى تقليص
تخمة المعروض التي ضغطت على
اأسعار.
وقال��ت المنظم��ة ف��ي تقريرها
الش��هري ،أمس الثاث��اء ،إن العالم

س��يحتاج إلى  32.83مليون برميل
يوميً من نفط «أوبك» العام القادم،
بارتف��اع قدره  410آاف برميل يوميً
عن التوقعات السابقة.
وقال��ت «أوب��ك» إن المخزون��ات
تهبط ،وإن ارتفاع سعر خام القياس
العالم��ي مزي��ج برنت للتس��ليم
الف��وري ليتج��اوز الس��عر ف��ي
التعاق��دات اآجلة ،ع�� ّزز اآمال بأن
إعادة التوازن إلى السوق -والتي طال
انتظارها -أصبحت قريبة المنال.

تسرّب نفطي قرب
أثينا بعد غرق ناقلة
أثينا أ .ف .ب

صيد الكاميرا
أعلنت شركة الطيران األمانية المفلسة «أير برلين» أمس،
أنها اضطرت إلغاء عشرات الرحات ،بعد أن أبلغ «عدد
كبير جدً» من الطيارين الشركة عن إصابتهم بتوعك.
وقالت الشركة على موقعها اإلكتروني« :نأسف إزعاج
ركابنا» .وتأثرت رحات داخلية ودولية باإلغاء ،ومنها بين
برلين ولوس أنجليس.
واضطرت «يورو وينغز» الفرع المتدني الكلفة للوفتهانزا،
والتي تستأجر طائرات وكذلك طيارين وطواقم من «أير
برلين» ،إلى إلغاء بعض الرحات.
وبدأت الشركة إجراءات إعان إفاسها في 15
أغسطس ،بعد أن أوقف طيران ااتحاد ،أكبر مساهمي
الشركة األمانية ،دعمه المالي لها.
أ .ف .ب

جريدة يومية سياسية تصدر
عن دار العرب منذ 1972
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س��عت فرق الط��وارئ أمس الثاث��اء احتواء
تس��رب نفطي قرب أثينا ،نجم عن غرق ناقلة
نفط عل��ى مقربة من جزيرة س��ااميس في
نهاية اأس��بوع الماضي .وأك��د جهاز خفر
الس��واحل تضرر خليج بأكمل��ه في جنوب
ش��رق الجزيرة بعد غرق الناقلة «آيا زوني،»-2
التي كانت تنقل  2500طن من الفيول.
وانتشرت بقعة التس��رب على مسافة 1.5
كلم يرجح أن يستغرق تنظيفها أربعة أشهر،
بحس��ب ما ذكرته المس��ؤولة ف��ي مجلس
المصاي��د البحرية ف��ي أثينا ف��وا توتونزي
إذاعة البلدية في العاصمة اليونانية.
وتمك��ن الغواصون أم��س الثاثاء من وقف
التسرب من السفينة التي دخلت في الخدمة
قبل  45عامً ،بحسب خفر السواحل.
وصرحت متحدثة باسم هذا الجهاز لوكالة
فرانس ب��رس أن «الهيكل ب��ات آمنً ،وقدمت
الشركة خطة لبدء ضخ الفيول المتبقي».
وتعذر على الس��لطات تحديد كمية الوقود
التي لم تتس��رب من الس��فينة أو موعد بدء
العملية.
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