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إلكترونية مجانية 
ألصحاب المشاريع 

الناشئة 

لريادة األعمال والتطوير  أعلن مركز بداية 
املــهــنــي )املــــبــــادرة املــشــتــركــة بـــن بــنــك قطر 
بــالــتــعــاون مع  للتنمية ومــؤســســة صــلــتــك( 
شركة “فاتورة” منصة التجارة اإللكترونية 
والـــدفـــع أونـــايـــن، عـــن فــتــح بـــاب التسجيل 
ــــاك مـــوقـــع  ــتـ ــ ــلـــحـــصـــول عـــلـــى فــــرصــــة امـ لـ
إلــكــتــرونــي مـــن ضــمــن ١٠ مــــواقــــع، سيتم 
توفيرها مجانًا لرواد األعمال من أصحاب 

املشاريع الناشئة.
للتسجيل  يــــوم  آخــــر  أن  املـــركـــز  وأوضــــــح 
ســيــكــون األحـــد املــوافــق 31 أكــتــوبــر 2021 
www. مــن خــال مــوقــع بــدايــة اإللــكــتــرونــي

bedaya.qa، وبفضل التعاون مع “فاتورة” 
ــة أمـــــــام أصـــحـــاب  ــفــــرصــ ــ ســـيـــتـــم تـــوفـــيـــر ال
املـــشـــاريـــع الــنــاشــئــة مــمــن يــمــلــكــون سجا 
تــجــاريــا أو منزليا ولـــم يــمــض عــلــى إطــاق 
ــامـــن الــحــصــول  ــر مــــن عـ ــثـ مــشــاريــعــهــم أكـ
مجانًا على موقع إلكتروني متكامل يعمل 

الكمبيوتر، وبواجهة  الــجــوال وأجــهــزة  على 
ــذابـــة وســهــلــة االســـتـــخـــدام، مـــع إمــكــانــيــة  جـ
دمـــجـــه بــتــطــبــيــقــات واتــــســــاب وإنــســتــغــرام 
وغــــوغــــل لـــتـــســـويـــق مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم، وســيــتــم 
ــن حـــلـــول الــدفــع  ــع الـــعـــديـــد مـ ــع مـ ــوقـ ـــط املـ ربـ
اإللكتروني ملدة عام، كما ستتوفر خاصية 
ــتــــام ألصــحــاب  ــع املـــبـــاشـــر عــنــد االســ ــدفـ الـ
إلــى ذلــك سيتم توفير  املشاريع، باإلضافة 
نــطــاق مجاني )Domain( خــاص باملوقع 

اإللكتروني للمشروع ملدة عام.
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األمير: قطر تدعم العمل العربي المشترك لمواجهة التغير المناخي
ــو الــشــيــخ  ــمـ ــسـ ــاحــــب الـ ــرة صــ ــر حــــضــ ــكـ شـ
املفدى  الــبــاد  أمير  آل ثاني  بــن حمد  تميم 
العهد  بــن سلمان ولــي  أخـــاه األمــيــر محمد 
للمشاركة بمبادرة  الــدعــوة  السعودي على 

الشرق األوسط األخضر.
وأكــد سموه في تغريدة على حسابه على 

تويتر دعــم قطر لكل عمل عربي مشترك 
التي من شأنها مواجهة  الدولية  واملبادرات 

التغير املناخي والحفاظ على البيئة.
السمو فــي تغريدة » أشكر  وقـــال صــاحــب 
أخي األمير محمد بن سلمان على دعوتي 
الشرق األوسط  للمشاركة في قمة مبادرة 

األخـــضـــر، الـــتـــي نــاقــشــنــا أهــمــيــتــهــا مـــارس 
السعودية  العربية  للمملكة  املاضي، وأبــارك 

الشقيقة هذه الخطوة.
إننا في قطر ندعم كل عمل عربي مشترك 
التي من شأنها مواجهة  الدولية  واملبادرات 

التغير املناخي والحفاظ على البيئة«.

الدوحة - قنا

صاحب السمو يلتقي ولي العهد السعودي

الــــتــــقــــى حــــضــــرة صــــاحــــب الـــســـمـــو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
البالد املفدى، أخاه صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان بن 
عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود ولـــي العهد 
الـــوزراء وزير  نائب رئيس مجلس 
الدفاع باململكة العربية السعودية 
الشقيقة، وذلك على هامش انعقاد 
قــــمــــة مـــــــبـــــــادرة الــــــشــــــرق األوســــــــط 
ــر، وذلــــك فـــي فــنــدق الــريــتــز  األخـــضـ
ــريـــاض مــســاء  كــارلــتــون بــمــديــنــة الـ

أمس. 
وفـــي بــدايــة الــلــقــاء نــقــل ســمــو ولــي 

الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي تـــحـــيـــات خــــادم 
الحرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعــود ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة لسمو 
أمــــيــــر الـــــبـــــالد املـــــفـــــدى وتـــمـــنـــيـــاتـــه 
لــــه بــــمــــوفــــور الـــصـــحـــة والــــســــعــــادة 
وللشعب القطري مزيًدا من التطور 

والنماء.
ــيــــر  ــمــــو األمــ ــــل ســ ــّمـ ــ ــبــــه حـ ــانــ مـــــن جــ
املفدى، سمو ولي العهد السعودي 
ــه خـــــــادم الـــحـــرمـــني  ــيــ تـــحـــيـــاتـــه ألخــ
الــشــريــفــني وتــمــنــيــاتــه لـــه بــمــوفــور 
الـــــصـــــحـــــة والـــــعـــــافـــــيـــــة ولـــلـــشـــعـــب 
ــعـــــودي الـــشـــقـــيـــق بـــمـــوصـــول  الـــــســـ

التقدم واالزدهار.

 وجـــــرى خــــالل الـــلـــقـــاء اســتــعــراض 
الــــعــــالقــــات األخـــــويـــــة املـــتـــيـــنـــة بــني 
ــــاق دعمها  الــبــلــديــن الــشــقــيــقــني وآفـ
وتـــطـــويـــرهـــا ملــــا يـــحـــقـــق املـــصـــالـــح 
ــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــني  ــبـ ــلـ ــة لـ ــتــــركــ املــــشــ
ــــى مــنــاقــشــة  ــافــــة إلـ الــشــقــيــقــني، إضــ
ــيـــة  ــيـــمـ ــلـ تـــــــطـــــــورات األوضـــــــــــــاع اإلقـ
ــات املـــدرجـــة  والـــدولـــيـــة واملـــوضـــوعـ

على جدول أعمال القمة. 
حـــضـــر الـــلـــقـــاء عـــــدد مــــن أصـــحـــاب 
الـــســـعـــادة أعـــضـــاء الـــوفـــد الــرســمــي 
ــر. وحـــضـــره  ــ ــيـ ــ ــــق لــســمــو األمـ ــرافـ ــ املـ
ــدد مــن  ــ مــــن الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي عـ
أصــــحــــاب الـــســـمـــو املـــلـــكـــي الـــــــوزراء 

وكبار املسؤولني.
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األمير يشارك في قمة مبادرة الشرق 
األوسط األخضر بالرياض

ــاحــــب الــســمــو  شـــــــارك حــــضــــرة صــ
الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثــانــي 
أمير البالد املفدى، في قمة مبادرة 
ــــط األخـــضـــر، وذلـــك  الـــشـــرق األوســ
في فندق الريتز كارلتون بمدينة 
الــريــاض مــســاء أمـــس. وشـــارك في 
الــقــمــة عـــدد مــن أصــحــاب الفخامة 
والسمو والــســعــادة رؤســـاء الــدول 

والحكومات.
حضر القمة أعضاء الوفد الرسمي 
املـــرافـــق لــســمــو األمـــيـــر، وأصــحــاب 
الـــســـعـــادة أعـــضـــاء الـــوفـــود وكــبــار 

املسؤولني وضيوف القمة.
ووصـــــل حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
ــفــــدى، عــصــر أمـــــس، إلــى  الـــبـــالد املــ
الــريــاض باململكة العربية  مدينة 

السعودية الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه 
املــرافــق بمطار امللك خالد  والــوفــد 
الــــدولــــي، صـــاحـــب الــســمــو املــلــكــي 
األمــيــر محمد بــن عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة 
الرياض بالنيابة باململكة العربية 
السعودية، وســعــادة السيد بندر 
بـــن مــحــمــد الــعــطــيــة ســفــيــر الــدولــة 
لــدى السعودية، والــســادة أعضاء 

السفارة القطرية.

األمير يلتقي ولي عهد الكويت

الــتــقــى حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، 
أخاه سمو الشيخ مشعل األحمد الجابر 
الـــصـــبـــاح ولـــــي الـــعـــهـــد بــــدولــــة الـــكـــويـــت 
الـــشـــقـــيـــقـــة، وذلــــــك عـــلـــى هـــامـــش انــعــقــاد 
ــــط األخــضــر،  ــبـــادرة الـــشـــرق األوسـ قــمــة مـ
وذلــك في فندق الريتز كارلتون بمدينة 
الــريــاض مــســاء أمـــس. وفــي بــدايــة اللقاء 
ــــي عـــهـــد الـــكـــويـــت تــحــيــات  نـــقـــل ســـمـــو ولـ
صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ نـــــواف األحــمــد 
الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح أمـــيـــر دولــــــة الــكــويــت 
ــــالد املـــفـــدى  ــبـ ــ ــر الـ ــيــ الـــشـــقـــيـــقـــة لـــســـمـــو أمــ
وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة 
ــن الــتــقــدم  ــًدا مــ ــ ــزيـ ــ ولـــلـــشـــعـــب الـــقـــطـــري مـ
والـــرخـــاء. مــن جــانــبــه حــّمــل ســمــو األمــيــر 

ــــدى، ســـمـــو الـــشـــيـــخ مــشــعــل األحـــمـــد  ــفـ ــ املـ
الــجــابــر الــصــبــاح تــحــيــاتــه ألخـــيـــه سمو 
أمير دولة الكويت، وتمنياته له بموفور 
الــصــحــة والـــعـــافـــيـــة ولــلــشــعــب الــكــويــتــي 

الشقيق دوام التطور والنماء.
 وجرى خالل اللقاء استعراض العالقات 
ــة الـــوطـــيـــدة بـــني الــبــلــديــن وســبــل  األخـــويـ
دعمها وتعزيزها ملا فيه مصلحة وخير 
الــبــلــديــن والــشــعــبــني الــشــقــيــقــني، إضــافــة 
أبــرز املستجدات اإلقليمية  إلــى مناقشة 
ــيـــة واملـــوضـــوعـــات املـــدرجـــة على  والـــدولـ
جدول أعمال القمة. حضر اللقاء عدد من 
أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي 

املرافق لسمو األمير.
ــتـــي عـــدد  وحــــضــــره مــــن الـــجـــانـــب الـــكـــويـ
مـــن أصـــحـــاب الـــســـعـــادة الــــــــوزراء وكــبــار 

املسؤولني.

الرياض - قنا

األمير يعود إلى أرض الوطن

عاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى »بحفظ 
الــوطــن مساء أمــس، قــادمــا مــن اململكة العربية السعودية  إلــى أرض  الله ورعــايــتــه« 

الشقيقة.
رافق سمو األمير وفد رسمي.

وزير التجارة يلتقي رئيس مكتب االستثمار التابع للرئاسة التركية

الــتــقــى ســـعـــادة الــشــيــخ مــحــمــد بـــن حمد 
ــــي وزيـــــر  ــانـ ــ ــلــــه آل ثـ ــبــــدالــ ــعــ ــم الــ ــ ــــاسـ بـــــن قـ
الــتــجــارة والــصــنــاعــة، أمــــس، مـــع ســعــادة 
الــــســــيــــد أحــــمــــد بــــــــــوراك داغـــــلـــــي أوغــــلــــو، 
رئــيــس مكتب االستثمار التابع لرئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة، والــــوفــــد املـــرافـــق 
الــــذي يــــزور الـــبـــالد حــالــيــا. وجــــرى خــالل 
ــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة  الـ
ــــي املـــــجـــــاالت الـــتـــجـــاريـــة  ــن فـ ــديـ ــلـ ــبـ ــــني الـ بـ
ــبـــل  ــة وسـ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــة واالسـ ــيــ ــاعــ ــنــ والــــصــ
ــه  ــ تـــعـــزيـــزهـــا وتــــطــــويــــرهــــا، وبــــحــــث أوجـ

التعاون املشترك بني الجانبني..
وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، 
ــاء الــــضــــوء عـــلـــى الــســيــاســات  ــقـ ــلـ خـــــالل الـ
االقتصادية الناجحة التي أرستها دولة 

قــطــر لــدعــم الــقــطــاع الــخــاص واســتــقــطــاب 
االستثمارات االجنبية، وخاصة الحوافز 
ــفـــــرص االســـتـــثـــمـــاريـــة  ــ ــتـــشـــريـــعـــات والـ والـ

املتوافرة في الدولة.
 وقد شهد التعاون التجاري واالستثماري 
ــة قــطــر وجــمــهــوريــة تــركــيــا نــمــًوا  بــني دولــ
كبيًرا؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري 
بني البلدين حوالي مليار دوالر أمريكي 

ــــى أغــســطــس  ــــالل الـــفـــتـــرة مــــن يـــنـــايـــر إلـ خـ
ــا بــلــغ عــــدد الـــشـــركـــات الــتــركــيــة  ــ ــمـ ــ 2021.كـ
ــة قـــطـــر نـــحـــو 675 شــركــة  الـــعـــامـــلـــة بــــدولــ
منها 38 شركة مملوكة بالكامل للجانب 
التركي و636 شركة أقيمت بالشراكة بني 
الجانبني القطري والتركي، باإلضافة إلى 
شركة تركية مرخصة تحت مظلة مركز 

قطر للمال.

الدوحة - 

مع نظيريه في مصر وفلسطين

وزير العمل يجتمع مع أعضاء 
منظمة العمل العربية

ــلـــي بــن  ــتــــور عـ اجـــتـــمـــع ســــعــــادة الــــدكــ
سعيد بــن صميخ املــري وزيــر العمل 
ــلـــس إدارة  ــجـ أعـــــضـــــاء مـ مـــــع  أمـــــــــس، 
مــنــظــمــة الــعــمــل الــعــربــيــة، وذلــــك على 
ــــدورة )95( ألعــمــال  هــامــش انــعــقــاد الـ
مجلس إدارة املنظمة بالدوحة خالل 

الفترة من 24 25 أكتوبر الجاري.
 جـــــــرى خـــــــالل االجـــــتـــــمـــــاع مـــنـــاقـــشـــة 
املـــوضـــوعـــات املــتــصــلــة بــاخــتــصــاص 
مجلس إدارة منظمة العمل العربية، 
ــانـــبـــني  وأوجـــــــــــه الـــــتـــــعـــــاون بــــــني الـــجـ
والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها 

في هذا الخصوص.

ــادة وزيــــــر الــعــمــل  ــعــ  كـــمـــا اجـــتـــمـــع ســ
أمس، كل على حدة، مع سعادة السيد 
محمد محمود سعفان وزيـــر القوى 
الــعــامــلــة بــجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 
أبــو جيش  وســعــادة الدكتور نصري 
وزيـــــــر الـــعـــمـــل الــفــلــســطــيــنــي الـــلـــذيـــن 
يـــشـــاركـــان فـــي أعـــمـــال مــجــلــس إدارة 
مــنــظــمــة الــعــمــل الــعــربــيــة فـــي دورتــهــا 

)95( بالدوحة.
 تم خــالل االجتماعني مناقشة أوجه 
الـــتـــعـــاون املــشــتــرك بـــني كـــل مـــن دولـــة 
قطر وجمهورية مصر العربية ودولة 
فــلــســطــني والــســبــل الــكــفــيــلــة بــدعــمــهــا 
وتطويرها في املوضوعات املتصلة 

بمجال العمل.
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خالل مشاركته في مبادرة الشرق األوسط األخضر.. وزير الدولة لشؤون الطاقة:

2022 زراعة مليون شجرة في قطر قبل بطولة كأس العالم 
أعــلــن ســعــادة املــهــنــدس ســعــد بــن شــريــدة الكعبي 
ــة، الـــعـــضـــو املــنــتــدب  ــاقـ ــطـ ــة لــــشــــؤون الـ ــدولــ ــر الــ ــ وزيــ
والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، التزام دولة قطر 
بــدعــم مـــبـــادرة الـــشـــرق األوســـــط األخـــضـــر، بــزراعــة 
ــــأس الـــعـــالـــم 2022،  مـــلـــيـــون شـــجـــرة قـــبـــل بـــطـــولـــة كـ

وزراعة 10 ماليني شجرة بحلول عام 2030.
ــر الـــدولـــة لــشــؤون الــطــاقــة خــالل  وقــــال ســعــادة وزيــ
مشاركته أمس في مبادرة الشرق األوسط األخضر، 
إن ظاهرة التغير املناخي تلقي بظاللها على شتى 
الــيــوم، موضحًا ان هذه  الــحــيــاة فــي عاملنا  اشــكــال 
الــقــمــة تــؤكــد أن إجــمــاعــنــا عــلــى الــتــعــاون الجماعي 
يشكل أهــم السبل في مواجهة التحديات الناتجة 
ــذه الـــظـــاهـــرة. وان مـــبـــادرة الـــشـــرق األوســــط  عـــن هــ
األخـــضـــر تــشــكــل فـــرصـــة هـــامـــة لــتــنــســيــق الــجــهــود 
االقليمية والدولية لالسهام في تحقيق جملة من 
األهداف البيئية في مقدمتها اثراء التنوع الحيوي 
في منطقة الشرق األوسط من خالل تكثيف الغطاء 
الــنــبــاتــي وحــمــايــتــه واملـــحـــافـــظـــة عــلــيــه ومــكــافــحــة 
التصحر بالشكل الذي يساهم في إنماء العديد من 

األنظمة البيئية ومكافحة ظاهرة التغير املناخي.

وأضــــــــاف ســــعــــادتــــه: »فـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق أود أن 
إلــى أن دولـــة قطر جعلت التنمية البيئية  اشــيــر 
وحــمــايــتــهــا ركـــيـــزة أســاســيــة مـــن ركـــائـــز رؤيــتــهــا 
الـــعـــام  ــذا  ــ قــــدمــــت هــ انــــهــــا  كـــمـــا  ــنـــيـــة 2030،  الـــوطـ

التــفــاقــيــة األمــــم املــتــحــدة االطـــاريـــة بــشــأن التغير 
املناخي تحديثًا ملساهمتها املحددة الوطنية بما 
يتماشي مع الدور الريادي والطموح الذي تسعى 
دولة قطر الحــرازه في مجال التعامل مع ظاهرة 

التغير املناخي وتعزيز التنمية املستدامة«
وأكــــد ســعــادة املــهــنــدس الــكــعــبــي الـــتـــزام دولــــة قطر 
: »في 

ً
بدعم مبادرة الشرق األوســط األخضر، قائال

إطار دعمنا ملبادرة الشرق األوسط األخضر فإننا 
ملتزمون بزراعة مليون شجرة تنفذها دولــة قطر 
الــتــي نعتز ونفخر  الــعــالــم 2022  قبل بطولة كــأس 
بأنها أول بطولة خالية من البصمة الكربونية، كما 
أعلن عن مبادرتنا بزراعة 10 ماليني شجرة بحلول 

عام 2030«.
وقــــال ســعــادتــه: انــطــالقــًا مــن الـــتـــزام دولــــة قــطــر في 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي ملـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات املــشــتــركــة 
ونـــظـــرًا لـــالثـــار الــكــارثــيــة لــظــاهــرة الــتــغــيــر املــنــاخــي 
الــدولــة بــاعــداد خطة وطنية شاملة للتغير  قــامــت 
أكــثــر مــن 35 مــبــادرة للحد  املناخي 2030 تتضمن 
مــن االنــبــعــاثــات الكربونية وأكــثــر مــن 300 مــبــادرة 
للتكيف وتــشــمــل جــمــيــع قــطــاعــات الــطــاقــة واملــيــاه 
ــــالت واالنـــــشـــــاءات والـــصـــنـــاعـــة والــــزراعــــة  ــــواصـ واملـ
والتعليم واألبــحــاث العلمية، كما تقوم دولــة قطر 
بقيادة تمويل األنشطة املناخية وتسعير الكربون 
بالشراكة مع فرنسا من خالل مؤتمر القمة للعمل 
ــتـــحـــدة فــي  ــنـــاخـــي الــــــذي عـــقـــد فــــي مـــقـــر االمــــــم املـ املـ

نيويورك في سبتمبر 2019 ».

الدوحة -

بشأن تعزيز التخطيط التنموي المتكامل في دولة قطر

جهاز التخطيط واإلحصاء واإلسكوا 
ينظمان ورشة وطنية

بــالــتــعــاون مــع لجنة  ينظم جــهــاز التخطيط واإلحـــصـــاء 
ــم املــتــحــدة االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة لــغــربــي آسيا  األمــ
)اإلسكوا( ورشة عمل وطنية خالل الفترة 26-27 أكتوبر 
الـــجـــاري فـــي فــنــدق جـــي دبــلــيــو مـــاريـــوت مــاركــيــز سيتي 

سنتر - الدوحة.
وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود التي يبذلها جهاز 
التخطيط واإلحصاء والهادفة إلى بناء القدرات الوطنية 
في مجال التخطيط االستراتيجي املبني على النتائج، 
والتحضير الستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-
ــاء على  الــتــخــطــيــط واإلحــــصــ ــًا مـــن جـــهـــاز  2027، وحـــرصـ
اســتــخــدام أحـــدث الــطــرق واملــنــاهــج فــي مــجــال التخطيط 

التنموي.
وتندرج هذه الورشة ضمن إطار أنشطة مشروع حساب 
الــعــربــي 2030: تــعــزيــز التخطيط  ــق  الــتــنــمــيــة »نــحــو األفــ
التنموي الوطني املتكامل في املنطقة العربية«، وضمن 
ــــر التشريعية لبيئة األعـــمـــال في  طـ

ُ
تــقــريــر »األ تــوصــيــات 

البلدان العربية« الذي أعدته اإلسكوا في عام 2021.
ــقـــدرات الوطنية  وتــهــدف ورشــــة الــعــمــل هـــذه إلـــى بــنــاء الـ
للعاملني فــي الــــــوزارات واألجـــهـــزة الــحــكــومــيــة، والــقــطــاع 
الخاص، ومنظمات املجتمع املدني، والجامعات، ومراكز 
بــالــتــطــورات الحديثة واملستجدات  الــبــحــوث، وتعريفهم 
في مجال التخطيط للتنمية، بغية الوصول إلى مناهج 
أفضل يمكن األخذ بها لتطوير عملية التخطيط التنموي 
املــتــكــامــل فـــي دولــــة قــطــر، بــهــدف تــحــســني بــيــئــة األعــمــال 
واالستثمار فــي مرحلة التعافي مــن جائحة كوفيد 19، 
حيث أصبح من الضروري العمل على استعادة األعمال 

بطريقة أكثر ديناميكية.
ــــواد  ــة الــعــمــل عــلــى األدوات واملـ ــ وســتــتــركــز مـــحـــاور ورشـ
املــتــكــامــل التي  الــتــنــمــوي  واملــنــاهــج املتعلقة بالتخطيط 
أعــدتــهــا منظمة اإلســكــوا، وعــلــى النجاحات والتحديات 
فــي الــتــخــطــيــط الــتــنــمــوي الــوطــنــي فــي دولــــة قــطــر، وعلى 

الــســيــاســات الــعــامــة واإلصـــالحـــات الــتــنــظــيــمــيــة، املتعلقة 
املــبــاشــر. وبغية ضــمــان الحصول  باالستثمار األجــنــبــي 
عــلــى أفــضــل الــنــتــائــج مــن ورشـــة الــعــمــل هـــذه، تــم اختيار 
موضوعات محددة بناًء على األهمية والتأثير في عملية 

التخطيط للتنمية.
وســيــتــم الــتــركــيــز فـــي الـــورشـــة عــلــى الــتــخــطــيــط الــتــنــمــوي 
الوطني، وتحديدًا على أدوات أعدتها منظمة اإلسكوا في 
هذا املجال، وعلى تجربة دولة قطر في مجال التخطيط 
التنموي، خاصة استراتيجية التنمية الوطنية الثانية. 
 تتعلق بتطلعات 

ً
كما ستتناول مواضيع أكثر تفصيال

ــى بـــنـــاء اقــتــصــاد  دولـــــة قــطــر االســتــراتــيــجــيــة الـــهـــادفـــة إلــ
متنوع، وال سيما التركيز على اإلصــالحــات التنظيمية، 
املــبــاشــر.  املتعلقة ببيئة األعـــمـــال واالســتــثــمــار األجــنــبــي 
واإلصــالحــات التنظيمية في السياسات العامة، وكيفية 

إدخالها في تخطيط وتنفيذ األهداف املحددة. 
وسيشترك في ورشــة العمل هــذه، عــدد من املختصني 
في مجال التخطيط التنموي بدولة قطر، من الوزارات 
واألجـــهـــزة الــحــكــومــيــة، والــقــطــاع الـــخـــاص ومــنــظــمــات 
ــدنــــي ومــمــثــلــني عــــن الـــجـــامـــعـــات ومـــراكـــز  املــجــتــمــع املــ
ــن مـــنـــظـــمـــات األمــــــم املــتــحــدة  الــــبــــحــــوث. ومــــنــــدوبــــني عــ
العاملة في دولــة قطر. وسيفتتح هذه الورشة كل من 
سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز 
التخطيط واإلحصاء، وسعادة الدكتورة روال دشتي، 
وكيلة األمــني العام لألمم املتحدة واألمينة التنفيذية 

ملنظمة اإلسكوا.
وبهذه املناسبة أعــرب سعادة الدكتور صالح بن محمد 
الــنــابــت، رئــيــس جــهــاز التخطيط واإلحــصــاء عــن ســروره 
بالعمل مع منظمة اإلسكوا، وباقي منظمات األمم املتحدة 
العاملة في دولة قطر، ومع الوزارات واألجهزة الحكومية 
والقطاع الخاص واملجتمع املدني في التحضير إلعــداد 
الــثــالــثــة 2023 - 2027،  الــوطــنــيــة  الــتــنــمــيــة  اســتــراتــيــجــيــة 
ســاعــيــًا أن تــعــبــر عـــن طـــمـــوح املــجــتــمــع الـــقـــطـــري بــســائــر 

أطيافه، وهادفة إلى بناء حياة أفضل للجميع.

الدوحة -

المصرف المركزي يشارك 
في مؤتمر االبتكار بمجموعة العشرين

دولة قطر تتابع بقلق التطورات 
الحالية في السودان

ارتفاع إجمالي المتعافين 
236995 من كورونا إلى 

شارك مصرف قطر املركزي في املؤتمر الخاص بمجموعة العشرين حول تنظيم 
املــرن، والــذي عقد،أمس، عبر تقنية  االبتكار في النظام املالي لتعزيز االنتعاش 

االتصال املرئي.
وخــالل املؤتمر، ألقى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف 
املــركــزي فــي تحديات التنظيم  املــركــزي، كلمة تناولت تجربة مصرف قطر  قطر 

الناتجة عن املخاطر الجديدة والتقنيات الحديثة.
وأكد سعادة املحافظ على اهتمام مصرف قطر املركزي، بالبيئة والتغير املناخي 
وذلــك مــن خــالل تشجيع التمويل األخــضــر، وأشـــار إلــى اإلجــــراءات التي اتخذها 

املصرف بشأن التكنولوجيا املالية وإصدار اللوائح والقرارات املنظمة لها.

أكــدت دولــة قطر أنها تتابع بقلق الــتــطــورات الحالية فــي الــســودان، ودعــت كافة 
األطراف إلى عدم التصعيد، واحتواء املوقف وتغليب صوت الحكمة، والعمل بما 

يخدم مصلحة الشعب السوداني الشقيق نحو االستقرار والعدالة والسالم.
وأعــربــت وزارة الــخــارجــيــة، فــي بــيــان أمـــس، عــن تطلع دولـــة قطر لــضــرورة إعــادة 

العملية السياسية إلى املسار الصحيح تحقيقًا لتطلعات الشعب السوداني.

أعــلــنــت وزارة الــصــحــة الــعــامــة، أمـــس، تسجيل 98 حــالــة جــديــدة مــؤكــدة بــفــيــروس كــورونــا /
ــوزارة عــن شفاء 89  الـ أعلنت  كــوفــيــد-19/ ضمن املجتمع و24 حالة ضمن املسافرين. كما 

مصابا في الـ24 ساعة املاضية، ليصل إجمالي حاالت الشفاء في دولة قطر إلى 236995.
العامة بيانا حــول مستجدات فــيــروس /كــوفــيــد-19/ فــي دولــة قطر  وأصـــدرت وزارة الصحة 

تضمن التالي:
اإلصابات الجديدة وحاالت الشفاء:

العامة امس 98 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/  - سجلت وزارة الصحة 
ضمن املجتمع و24 حالة ضمن املسافرين.

الـــ24 ساعة املاضية، ليصل إجمالي حاالت  الـــوزارة عن شفاء 89 مصابا في  أعلنت  - كما 
الشفاء في دولة قطر إلى 236995.

بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد /كوفيد-19/: 
ــراد املجتمع منذ بــدايــة برنامج  لــقــاحــات /كــوفــيــد-19/ ألفـ - تــم إعــطــاء 4815431 جــرعــة مــن 

التطعيم.
- تم إعطاء 3738 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ خالل الـ24 ساعة املاضية.

- تلقى 83.7% من إجمالي السكان تطعيمهم بالكامل بجرعتي اللقاح.

الموقف الحالي لجائحة /كوفيد - 19/:
الخاصة بجائحة كورونا /كوفيد-19/ وتزايد  املفروضة  للقيود  النتائج اإليجابية  أّدت  لقد   -
وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقرونًا بالدعم منقطع النظير الذي يقّدمه الجمهور، أّدت جميعًا 
إلــى خفض مــعــدالت اإلصــابــات اليومية بــعــدوى كــورونــا /كــوفــيــد-19/ فــي دولـــة قطر خالل 

األسابيع القليلة املاضية.
اتــخــاذ أقصى درجــات  اليومية يتعني علينا  الــرغــم مــن انخفاض مــعــدالت اإلصــابــات  - على 
الحذر باعتبار أن املوجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصًا مع تفشي اثنتني من 
السالالت املتحّورة من فيروس كورونا /كوفيد-19/ في الدولة واللتني تعتبران أشد ضراوة 

وأسرع انتشارًا.
أكتوبر  املوافق 03  للقيود االحترازية يوم األحــد  التدريجي  الرفع  الرابعة من  املرحلة  بــدأت   -
2021، وذلك في إطار خطة من أربع مراحل للرفع التدريجي للقيود االحترازية املفروضة في 

دولة قطر بسبب جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/.

الدوحة قنا

الدوحة قنا

الدوحة قنا
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الــخــمــســن  ــقـــاد  أكــــد مـــواطـــنـــون أن دور االنـــعـ
ــة في  ــارقـ ملــجــلــس الــــشــــورى ســيــكــون عـــامـــة فـ
تاريخ املشاركة الشعبية للباد وكذلك تمكن 
أبــنــاء الشعب القطري مــن اختيارهم أعضاء 
مــجــلــس الــــشــــورى، مــشــيــريــن إلــــى أن مجلس 
الشورى تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في 
تعزيز تجربة الشورى الجديدة في دولة قطر.

وأضــافــوا أنــه يجب على مجلس الــشــورى أن 
يحافظ على الركائز االجتماعية التي تحققت 
في البلد وأن يجعلها موضوعات رئيسية في 
الــتــعــديــل وخــصــوصــا فيما يتعلق بالتنمية 

البشرية وأن يمثلوا كافة شرائح املجتمع.
وأكــــد رجـــل األعـــمـــال ســعــد آل تــــواه الــهــاجــري 
الـــ 50  أن افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى 
ــوم تــاريــخــي فـــي مــســيــرة الـــشـــورى الــقــطــريــة  يـ
ال سيما وأنــه أول مجلس تشريعي منتخب 
إلــى أهمية الجانب االقتصادي  للباد، الفتا 
واالستثماري في مجلس الشورى في دورته 
األولــــى، بحيث يتم العمل على تطوير بيئة 
األعمال في دولة قطر وزيادة مساهمة القطاع 
الخاص املحلي في الناتج اإلجمالي املحلي، 
مشيرا إلى أن قطاع األعمال جزء رئيسي من 
املجتمع، ومن البيئة التشريعية للدولة، إذ إن 
الــقــوانــن االقتصادية التي  هناك العديد مــن 

تنظم عمل القطاع الخاص في الدولة.
ــــى أن مـــجـــالـــس الـــشـــورى  ونــــــوه الـــهـــاجـــري إلـ
ــوانـــن الــتــي  ــقـ الـــســـابـــقـــة قـــدمـــت الــكــثــيــر مــــن الـ
ساهمت بتطوير بيئة األعمال في دولــة قطر 
وزيـــــادة تـــواجـــد الــقــطــاع الـــخـــاص املــحــلــي في 
العديد من املشاريع االقتصادية املهمة أبرزها 
قانون الشراكة بن القطاعن العام والخاص، 
ــن الـــعـــمـــل عـــلـــى وضـــع  ــد مــ مـــوضـــحـــا أنـــــه ال بــ
خطط إستراتيجية من قبل مرشحي مجلس 
الـــشـــورى مــمــا يــزيــد مــن الــتــطــور االقــتــصــادي 

الذي تشهده دولة قطر.
ويشير إلى أن املرحلة املقبلة تتطلب أن يستمر 
الــقــطــاع الــخــاص املــحــلــي فــي مــســيــرة اإلنــتــاج 
والــعــمــل، الفــتــا إلـــى أن الــقــطــاع الــصــنــاعــي ال 
يزال يحتاج إلى املزيد من الحوافز الحكومية 
لضمان استمرار نموه باالقتصاد الوطني، ال 
سيما مــع قــرب انتهاء مشاريع كــأس العالم، 
الــخــاص املحلي الفرص  وأن يستغل القطاع 
من خال تأسيس وإنشاء العديد من املصانع 
والــشــركــات الــتــي ســيــكــون لــهــا دور فــي تلبية 
إلــى جانب االستمرار  الــســوق املحلي،  حاجة 
بتحديث البيئة التشريعية أمر مهم لينسجم 

مع التغيرات الجذرية في السوق.

خدمة المواطن

اعــتــبــر املــهــنــدس حــســن بـــن إبـــراهـــيـــم األصــمــخ 
املــديــر الــعــام املــســاعــد بـــــوزارة الــبــلــديــة انــعــقــاد 
مجلس الشورى املنتخب اليوم بأنه يمثل يوما 
ــة قطر،  ــام دولـ وطــنــيــا تــاريــخــيــا بــامــتــيــاز مــن أيـ
ويجسد انتصار حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد املفدى ملبدأ 
املــشــاركــة الشعبية والـــشـــورى فــي حــكــم الــبــاد 
ويــبــعــث بــرســالــة لجميع دول الــعــالــم بـــأن قطر 
تــمــضــي بــخــطــى مـــدروســـة وثــابــتــة عــلــى طريق 
املشاركة الشعبية الكاملة في صنع القرار لكي 
الــعــربــيــة كلها  الـــرائـــدة بــن دول املنطقة  تــكــون 

بمجال الشورى واحترام تعدد اآلراء. 

وأوضــح األصمخ: »إن انعقاد املجلس يجيء 
في وقت حققت فيه الباد تقدما ملحوظا في 
كافة مجاالت التنمية االقتصادية والبشرية 
والــعــمــرانــيــة واحــتــلــت مــراكــز عــاملــيــة متقدمة 
الــصــحــة وجـــــودة التعليم  بــمــجــاالت  لــلــغــايــة 
والـــــغـــــذاء الـــصـــحـــي األمــــــر الــــــذي تـــرتـــب عــلــيــه 
ــــرض، وفــي  الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر والـــجـــوع واملــ
ســيــاق ذلـــك الــتــقــدم خــطــت الــدولــة بثقة تجاه 
مــشــاركــة املـــواطـــن فــي صــنــع الـــقـــرار ومـــن هنا 
تعتبر جلسة مجلس الشورى ودورته الراهنة 

تاريخية بكل املقاييس«.
ــا األصــمــخ أعــضــاء مجلس الــشــورى إلــى  ودعـ
»العمل من أجل خدمة املواطن القطري وتلبية 
الــجــمــاهــيــر والــتــعــبــيــر عـــن مطالبها  مــطــالــب 

املــطــالــب وتعمل  تــلــك  الـــدولـــة  حــيــث تحتضن 
على تلبيتها بقدر املستطاع«.

وأضــاف: »نعتقد أن انعقاد الشورى على إثر 
انــتــخــابــات حـــرة لــأعــضــاء فــيــه يــمــثــل خطوة 
جــديــرة بــاالهــتــمــام فــي املــنــطــقــة كــلــهــا، فكلما 
ــنــــاك مـــشـــاركـــة حــقــيــقــيــة لــلــمــجــتــمــع  كــــانــــت هــ
فـــي إدارة شـــؤونـــه وقــضــايــاه فـــإن ذلـــك يمثل 

انعكاسًا إيجابيًا في املنطقة«. 
الــشــورى بأنه  واعتبر حسن األصمخ انعقاد 
»يــجــيء عقب االنتخابات التي تمثل إضافة 
لــلــمــجــتــمــع الـــقـــطـــري بــــا شـــــك، أخـــرجـــتـــه مــن 
حـــالـــة الــــركــــود الــســيــاســي الـــــذي يــعــيــشــه إلــى 
حــالــة نــشــطــة مــن الـــحـــراك كــمــا بـــدا ذلـــك خــال 

فعالياتها«.

سمــوه يلقـي خطابــًا يستعرض أبــــــــــــــــــــــــــــرز مالمح السياسة الداخلية والخارجية

سمو األمير يفتتح دور انعقاد       مجلس الشورى الـ 50 اليـوم
يتفضل حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير البالد املــفــدى، فيشمل 
ــعــقــاد  ــاح دور االن ــت ــت ــمــة اف ــكــري ال ــتــه  ــرعــاي ب
ــعــادي األول مــن الفصل التشريعي األول،  ال
الــســنــوي الخمسني  ــعــقــاد  لـــدور االن املــوافــق 
الــيــوم الثالثاء  ــك صباح  ملجلس الــشــورى، وذل
ــق 26 أكــتــوبــر 2021 بمقر املجلس. ــواف  امل
وبهذه املناسبة سيلقي سموه خطابا يطرح 
فيه توجهات الدولة فيما يتعلق بأولويات الشأن 
الداخلي واملالمح الرئيسية للسياسة الخارجية، 
ــة قطر خــالل العام  كما يتناول مــا حققته دول
املاضي وتطلعاتها نحو مزيد من التقدم والنماء.

ويبدأ القطريون صفحة جديدة بتاريخ تجربة 
الشورى التي امتدت عبر سنوات طوال ساهم من 
خاللها مجلس الشورى برفعة الوطن وتنميته 
الشاملة باملجاالت االقتصادية واالجتماعية، 

ومواصلة ملسيرة املشاركة الشعبية بمباركة 
القيادة الرشيدة والشعب القطري.

ويتميز دور االنعقاد السنوي الخمسني ملجلس 
الشورى بكونه يضم أول مجلس شورى منتخب 
عقب انتخابات بأجواء تملؤها النزاهة والشفافية 
فــي الثاني مــن أكتوبر الــجــاري اخــتــار الشعب 

القطري ممثليه من أعضاء مجلس الشورى.
يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعني عضوًا، 
يتم انتخاب ثالثني منهم عن طريق االقتراع 
العام السري املباشر، ويعني األمير األعضاء 
الخمسة عشر اآلخرين من الـــوزراء أو غيرهم، 
وتنتهي عضوية املعينني في مجلس الشورى 

باستقالتهم أو إعفائهم.
وبحسب الدستور يتولى مجلس الشورى سلطة 
التشريع، ويقر املــوازنــة العامة للدولة، كما 
يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك 
على الوجه املبني في املادة 76 من الفصل الثالث 
من الدستور الدائم للبالد التي توضح الواجبات 

املنوطة بالسلطة التشريعية.
وقــدم مجلس الــشــورى عبر عقود مــن الزمان 
دورا متميزا على الساحتني املحلية والعاملية 
باعتباره السلطة التشريعية في البالد ساهم 
الــقــوانــني وتقديم النصح  مــن خاللها فــي ســن 
والتوصيات ألصحاب القرار ليؤكد صورة التكاتف 
والتالحم بني القيادة الرشيدة وجميع مكونات 

الشعب القطري.
واســتــطــاع مجلس الــشــورى تــعــزيــز عالقاته 
البرملانية مع املجالس النيابية في مختلف دول 
العالم، واستقبال العديد من الوفود البرملانية، 
واملشاركة في العديد من املؤتمرات البرملانية 
اإلقليمية والدولية، مبرزا الصورة املشرقة لدولة 
قطر وسياساتها الواضحة ومواقفها الثابتة تجاه 
مختلف القضايا، ومدافعا عن مصالح الوطن 

واملواطنني والقضايا العربية والدولية العادلة.
وجرت العملية االنتخابية بنظام االقتراع الحر 
السري املباشر النتخاب أعضاء مجلس الشورى، 

تنافس فيها 234 مرشحا، للفوز بـ 30 مقعدا من 
إجمالي 45، مقعدا، كما تمت العملية االنتخابية 
وفق برنامج محدد عبر ثالث مراحل زمنية، وتعنى 
ــى من البرنامج الزمني النتخابات  املرحلة األول
مجلس الــشــورى، بقيد الناخبني، والــتــي بــدأت 
بإعالن الــجــداول النهائية للناخبني، واملرحلة 
الثانية، املعنية بقيد املرشحني، ومن ثم إعالن 
الكشوف النهائية للمرشحني، واملرحلة الثالثة 

واملعنية بالدعاية االنتخابية ويوم االقتراع.
ولتوسيع قاعدة املشاركة الشعبية في مجلس 
الشورى وضمان تمثيله لكل فئات املجتمع، تم 
فتح أبــواب املجلس لعضوية املــرأة القطرية، 
وقد نص القرار األميري رقم )22( لسنة 2017، 
على تعيني 28 عضوا جديدا بمجلس الشورى، 
بينهم 4 سيدات ألول مرة في تاريخ املجلس، 
وذلك تشجيعا لها على القيام بمزيد من األدوار 
اإليجابية، واملهام الوطنية الهادفة إلى خدمة 

الوطن.

صالحيات 
يمارس مجلس الشورى صالحياته في اعتماد 
أو املوافقة أو حتى رفــض بعض القوانني من 
مشروعات القوانني واألمور األخرى التي تعرض 
عليه، ويختص املجلس بمناقشة واقتراح العديد 
مــن املسائل، مــن أهمها، مناقشة مشروعات 
القوانني واملراسيم بقوانني، وكذلك السياسة 
العامة للدولة في النواحي السياسية واالقتصادية 
الـــوزراء،  واإلداريـــة، التي تحال إليه من مجلس 
كما يناقش شؤون البالد باملجاالت االجتماعية 
والثقافية بوجه عــام واملحالة إليه من مجلس 

الوزراء أو نظرها من تلقاء نفسه.
ويناقش أيــضــا مــشــروع ميزانية املشروعات 
الــعــامــة، ومــشــروع ميزانية املجلس وحسابه 
الختامي، كما يختص املجلس بمتابعة أنشطة 
الدولة وإنجازاتها في شأن جميع املسائل، التي 

أحيلت إليه من مجلس الوزراء.

الدوحة -

مواطنــون: يوم وطنـي بامتيـاز يجسد انتصـار الدولة للمشــــــــــــاركة الشعبية

أبرز مشاريع 
القوانيـــــــن 
والمراسيــــم 

خالل دور 
االنعقاد

 49  الـ 

ــدار قـــانـــون  ــإصــ  مــــشــــروع قــــانــــون بــ
نظام انتخاب مجلس الشورى.

ــون رقـــــــــم )16(  ــ ــانــ ــ ــقــ ــ بــ املــــــــرســــــــوم   
لــســنــة 2020 بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام 
لــســنــة  ــانـــون رقـــــم )11(  بـــقـ ــــوم  ــــرسـ املـ
الـــحـــكـــومـــي  الـــتـــنـــظـــيـــم  ــأن  ــشــ بــ  2012
ــراء املــنــتــجــات الــكــيــمــاويــة  ــ لــبــيــع وشــ

والبتروكيماوية.

 املـــرســـوم بــقــانــون رقـــم )18( لسنة 
2020 بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام قــانــون 
ــم )14(  الــعــمــل الـــصـــادر بــالــقــانــون رقـ

لسنة 2004.

 املـــرســـوم بــقــانــون رقـــم )19( لسنة 
2020 بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم )21( لسنة 2015 بتنظيم دخول 

وخروج الوافدين وإقامتهم.

 املـــرســـوم بــقــانــون رقـــم )21( لسنة 
2020 بشأن الجمعيات واملؤسسات 

الخاصة.

ــانــــون بــتــعــديــل بــعــض   مــــشــــروع قــ
أحـــكـــام قـــانـــون الـــشـــركـــات الــتــجــاريــة 
بــالــقــانــون رقــــم )11( لسنة  الـــصـــادر 

.2015

 مشروع قانون بشأن رهن األموال 
املنقولة.

ــانــــون بــتــعــديــل بــعــض   مــــشــــروع قــ
أحـــكـــام قـــانـــون الـــشـــركـــات الــتــجــاريــة 
بــالــقــانــون رقــــم )11( لسنة  الـــصـــادر 

.2015

ــوقــــف،  ــأن الــ ــــون بــــشــ ــانـ ــ ــــروع قـ ــــشـ  مـ
ــلــــى )9( فـــصـــول  ــتــــمــــل عــ والــــــــــذي اشــ
و)58( مادة، وتضمن أحكامًا تتعلق 
بــإنــشــاء الــوقــف وأنـــواعـــه، ومــصــارفــه 
وشروطه، والوقف األهلي، والنظارة 
ــــف وحـــمـــايـــتـــه وعـــمـــارتـــه  ــــوقـ عـــلـــى الـ

واستثماره.

ــانــــون بــتــعــديــل بــعــض   مــــشــــروع قــ
ــم 5 لــســنــة 2015  أحـــكـــام الـــقـــانـــون رقــ
بــشــأن املــحــال التجارية والصناعية 

والعامة املماثلة والباعة املتجولن.

 مــــشــــروع قــــانــــون إنــــشــــاء مــحــكــمــة 
االستثمار والتجارة.

قـــانـــون بتنظيم خــدمــات   مـــشـــروع 
الرعاية الصحية داخل الدولة.

ــة فــي  ــ ــاطـ ــ ــــوسـ  مـــــشـــــروع قـــــانـــــون الـ
تسوية املنازعات املدنية والتجارية.

 مناقشة الدعم الحكومي للشركات 
الصغيرة واملتوسطة في ظل جائحة 

»كورونا«.

مجلس الشورى 
في سطور 

يمتد تاريخ مجلس الشورى القطري إلى أوائل سبعينيات القرن الماضي 
مع المغفور له بإذن اهلل صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، 
حين أصدر النظام األساسي المؤقت )المعدل( للبالد في شهر أبريل من 
1972 لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس  عام 

الشورى.

واستمر المجلس في أداء عمله وفقا لالئحته الداخلية المعدلة، في 
دوره المعاون لسمو أمير البالد في مناقشة القوانين واستعراض موادها 
والموافقة عليها بما يعود بالمصلحة والنفع للدولة والمواطن في كافة 
المجاالت األمر الذي هيأ مناخًا تشريعيا قويا لدولة قطر في تلك الفترة 

ُبنيت على أساسه الحياة التشريعية الحالية.

كما هو معلوم في نظام العمل في مجلس الشورى وما يخص أدوار 
االنعقاد فإن سمو األمير المفدى يفتتح دور االنعقاد العادي السنوي 
بخطاب أميري يتناول فيه جملة من القضايا المحلية والعربية والعالمية، 
وسياسات الدولة الحالية والمستقبلية في المسائل الداخلية والخارجية، 
ويبين إنجازات الحكومة في السنة المنقضية، وما تنوي القيام به من 
مشروعات وإصالحات خالل العام الجديد، ويسلط سموه الضوء على 
العديد من الرؤى المستقبلية التي تخطوها الدولة في المجاالت المختلفة. 
وتأتي كلمة صاحب السمو لتحدد منهاجا مؤسسيا للرؤية المستقبلية 
للدولة، وترسم خطوات التكامل بين المؤسسات الوطنية ورؤية الدولة في 

تحقيق البناء.

للمقر الحالي لمجلس الشورى رمزية تاريخية، فعلى مدار 54 عامًا لم يتغير 
مكان المجلس الذي صدر بشأنه قرار من المغفور له الشيخ أحمد بن علي 

آل ثاني حاكم دولة قطر عام 1964.

مدة دور انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على األقل، وال يجوز فض 
دور االنعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة. ويعقد مجلس الشورى دور انعقاده 
السنوي العادي بدعوة من األمير خالل شهر أكتوبر من كل عام. ويفتتح 
األمير أو من ينيبه دور االنعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا 

شامال يتناول فيه شؤون البالد.

وقال األصمخ: »مع انطاق جلسات الشورى 
الــيــوم أكثر مــا نحتاجه هــو صــوت العقل من 
كــل األعــضــاء، والــوعــي واملــوضــوعــيــة مــن قبل 
إيــصــال متطلباتهم لــأعــضــاء،  فــي  املــجــتــمــع 
حــتــى تــتــمــكــن الـــدولـــة مـــن مــعــالــجــة أيــــة أمـــور 
تخدم مصالح الناس، بعيدا عن أمور ال تتفق 
مع طبيعة املجتمع القطري وتقاليده وقيمه 

اإلسامية«.
ــن الــطــبــيــعــي أن يــحــصــل  ــ ــلـــص لـــلـــقـــول »مـ وخـ
نقاش مدني خال أي تجربة مشاركة شعبية 
تتخللها خــافــات عــابــرة تـــؤدي لـــرأي صائب 
يساهم في بناء املجتمع، والبد من االستفادة 
من التجارب العاملية التي تنسجم مع طبيعة 

مجتمعنا«. 

■ سعد آل تواه

■ المهندس حسن األصمخ
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لتعزيز التعاون المشترك بين المناطق الحرة في البلدين

الجيدة: نطمح في زيادة االستثمارات التركية في الدولة

»المناطق الحرة« توقع مذكرة تفاهم 
مع مكتب المنطقة الحرة الكورية

طالب مؤسسة قطر يحثون أفراد المجتمع 
على التصدي ألزمة التلوث البالستيكي

افتتاح مكتب االستثمار والمكتب 
المالي التركي بمركز قطر للمال

الــحــرة – قطر مــذكــرة تفاهم  وقعت هيئة املناطق 
مـــع مــكــتــب تــخــطــيــط املــنــطــقــة االقــتــصــاديــة الــحــرة 
في جمهورية كوريا. وتهدف مذكرة التفاهم إلى 
تــعــزيــز الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة لــكــا الــبــلــديــن على 
أســــاس املــنــفــعــة املــتــبــادلــة مــن خـــال الــتــعــاون بني 
املناطق الحرة في قطر واملنطقة االقتصادية الحرة 

في جمهورية كوريا.
وتـــم تــوقــيــع مــذكــرة الــتــفــاهــم أثــنــاء مــراســم حفل 
توقيع بحضور سعادة السيد أحمد بن محمد 
ــيــــس مــجــلــس إدارة  ــيـــد، وزيــــــر الــــدولــــة ورئــ الـــسـ
ــعــــادة الــســيــد/مــون  هــيــئــة املـــنـــاطـــق الــــحــــرة، وســ
سونغ ووك، وزيــر التجارة والصناعة والطاقة 
بجمهورية كوريا، باإلضافة الى سعادة السيد 
جون هو لي، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، 
وعدد من كبار املسؤولني في الهيئة وجمهورية 

كوريا. 

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من السيدعبد الله 
الــرئــيــس التنفيذي لهيئة املناطق  املــســنــد، نــائــب 
الــحــرة، والــســيــد/ ســـونـــغ-إل آن، مــديــر عـــام مكتب 
تخطيط املناطق االقتصادية الحرة في جمهورية 
كوريا. وتبع توقيع مذكرة التفاهم جولة تعريفية 
في منطقة راس بوفنطاس الحرة ومجمع األعمال 
واالبتكار لاطاع على البنية التحتية والخدمات 

التي تقدمها للمستثمر.
بموجب مذكرة التفاهم ستسعى الهيئة ومكتب 
الــتــعــاون بــني املناطق  إلــى تعزيز ُسبل  التخطيط 
الــحــرة فــي قــطــر واملــنــطــقــة االقــتــصــاديــة الــحــرة في 
كــوريــا فــي عـــدة مــجــاالت أبـــرزهـــا تــعــزيــز مــشــاركــة 
وتبادل السياسات وأفضل املمارسات الستقطاب 
االســــتــــثــــمــــارات، والــــتــــعــــاون إلنــــشــــاء شـــبـــكـــات بــني 
الـــشـــركـــات املـــتـــواجـــدة فـــي كـــل مــنــطــقــة. وستلتقي 
الــهــيــئــة ومــكــتــب الــتــخــطــيــط مـــرة كـــل عـــام لضمان 
الــتــفــاهــم، وسيتم  التنفيذ األمــثــل ألهــــداف مــذكــرة 

استضافة االجتماع من قبل كل دولة.

حّث طالب من أكاديمية قطر - الدوحة أفــراد املجتمع على 
تقليل استهالكهم للبالستيك في إشارة إلى آثارها املدمرة 
على العالم، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني من أسبوع 
للمباني  الــذي ينظمه مجلس قطر  قطر لالستدامة 2021 

الخضراء، عضو مؤسسة قطر، في مشيرب قلب الدوحة.
قـــال خــالــد الشعيبي، طــالــب فــي أكــاديــمــيــة قــطــر – الــدوحــة، 
جزء من التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، خالل 
املحاضرة التي أقيمت في إطار الفعاليات: »قبل عامني فقط، 
املتحمسني إحـــداث  الــشــبــاب  الــقــادة  قــررنــا كمجموعة مــن 
»لــم يكن هدفنا فقط زيــادة  الشعيبي:  تغيير بيئي«. وتابع 
لتعزيز  ــا 

ً
أيــض البالستيكية، ولــكــن  بــآثــار املخلفات  الــوعــي 

مفهوم االستدامة في مجتمعنا«.
من جهتها، أوضحت لينا الخاطر، طالبة في أكاديمية قطر - 
الدوحة، أنه خالل عملهم على حملة زيادة الوعي حول تأثير 
أن  الــواحــد، علموا  البالستيكية ذات االســتــخــدام  األكــيــاس 
حوالي ثمانية ماليني طن من البالستيك ينتهي بهم املطاف 
فــي محيطاتنا ســنــوًيــا، مما يتسبب فــي أضـــرار جسيمة 

للحياة البحرية ويزيد من خطر انقراض الحيوانات املائية.
ــيــــاس الــبــالســتــيــكــيــة هـــي فـــي الــواقــع  وقـــالـــت الـــخـــاطـــر: »األكــ
الـــوزن،  ــع، فهي تجعل حياتنا أســهــل، وخفيفة  اخــتــراع رائـ
لــلــمــاء، ويــســهــل حملها، مــمــا يجعلها ذات قيمة  ومــقــاومــة 
امليزات  فــإن هــذه  التخلي عنها. ومــع ذلــك،  كبيرة ويصعب 
للبيئة، ألنــه بينما  أكبر بالنسبة  التي تجعلها مشكلة  هي 
ا نهدد حياة العديد 

ً
نجعل حياتنا أسهل، فإننا ندمر، وأحيان

التي تستحق أن تعيش على األرض بقدر  مــن املخلوقات 
ما نفعل«.

ــدام الــكــيــس  ــخــ ــتــ ــه اســ ــيـ ــم فـ ــتـ ــتـــوســـط الــــوقــــت الـــــــذي يـ إن مـ
أن  فــقــط، ولــكــن يمكن  الــواحــد هــو 12 دقــيــقــة  البالستيكي 
يستمر في البيئة ملئات السنني قبل أن يتحلل. وهناك العديد 
القابلة  األكــيــاس  البالستيكية، مثل  لــأكــيــاس  الــبــدائــل  مــن 
إلعادة االستخدام والقابلة للتحلل، ولحث الناس على البحث 

ا حيال ذلك«.
ً
عن حلول قالت الخاطر: »دعونا نفعل شيئ

الدوحة:  وقالت روضة القصبي، طالبة في أكاديمية قطر - 
»من أجل غد أفضل، نحتاج إلى أن نكون أكثر مرونة اليوم«، 
موضحة أن االعتماد على مواد البالستيك ذات االستخدام 
الواحد زاد بشكل كبير خالل جائحة كوفيد-19، وهذا يعني 

أنه كان من الصعب على الطالب أن يبقوا متحفزين.
بــدايــة حملتنا، تلقينا  »لــكــن منذ  ــة: 

ً
قــائــل القصبي،  وأردفـــت 

الدوحة، واملجتمع األوسع،  دعًما رائًعا من أكاديمية قطر - 
املــبــادرة مــن خالل  لذلك حرصنا وحافظنا على استمرار 
ــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، وأطــلــقــنــا عــريــضــة عبر  وســـائـــل الـ
اإلنترنت، وأظهرنا أنه بالرغم من التحديات التي واجهناها، 

إال أننا أصبحنا أقوى كقادة«.
الهتمي، عضوة آخــرى مشاركة في  العنود  كما أوضحت 
البالستيكية ذات  الوعي حــول تأثير األكياس  حملة زيــادة 
الــواحــد، كيف كــانــت املجموعة سعيدة ملنحها  االســتــخــدام 
البالستيكية  الحد من األكياس  التحدث عن أهمية  فرصة 
ذات االستخدام الواحد خالل أسبوع قطر لالستدامة 2021، 
إحــدى مبادرات مجلس قطر لأبنية الخضراء، عضو في 

مؤسسة قطر.

تــم أمــس افتتاح مكتب االستثمار واملكتب املالي 
الــتــابــعــني لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة فــي مركز 

قطر للمال.
وحــضــر االفــتــتــاح السيد يــوســف الجيدة الرئيس 
ــز قـــطـــر لـــلـــمـــال وســــعــــادة الــســفــيــر  ــركـ الــتــنــفــيــذي ملـ
التركي في دولــة قطر الدكتور مصطفي كوكصو 
والسيد احمد براق ضاغلي اوغلوه رئيس مكتب 
االســتــثــمــار الــتــابــع لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة التركية 
والوفد املرافق له من الجمهورية التركية والدكتور 
الــبــروفــســور غــوغــســل اشــــان رئــيــس املــكــتــب املــالــي 
التابع لرئاسة الجمهورية التركية والوفد املرافق 
لــــه وأعــــضــــاء مــكــتــب االســـتـــثـــمـــار واملـــكـــتـــب املـــالـــي 
التابعني لرئاسة الجمهورية التركية في دولة قطر 
الــتــركــى بافتتاح املكتبني مشددا  واشـــاد السفير 
بـــانـــه ســيــســاهــم فـــى تــعــزيــز الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة 
واالســتــثــمــاريــة بــني الــبــلــديــن كــمــا أعــــرب عــن عمق 
الـــعـــاقـــات بـــني الــبــلــديــن فـــي شــتــى املـــجـــاالت وفــى 
تبادل الخبرات االقتصادية والبشرية ورفع حجم 
االستثمارات في العديد من القطاعات الحيوية. 
وأثــنــى ســعــادة السفير على الجهود واإلنــجــازات 
الــتــي يــقــوم بها مكتب االســتــثــمــار الــتــابــع لرئاسة 
الجمهورية التركية في قطر من جذب للمستثمرين 
ــراك الــى  الــقــطــريــني الــــى تــركــيــا واملــســتــثــمــريــن االتــــ

قطر. حيث كانت هذه الجهود تتويجا لاتفاقية 
الثنائية املوقعة بني البلدين في عــام 2019 تحت 
رعاية سمو أمير الباد الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني وفخامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
وابـــدى الجيده سعادته بافتتاح املكتبني اللذين 
سيساهمان فى دعم العاقات بني البلدين وقال: 
مــركــز قــطــر لــلــمــال يعتبر املــركــز الــتــجــارى لجميع 
االستثمارات االجنبية فى الدولة واننا نطمح عبر 
ــادة االســتــثــمــارات التركية فى  هــذه املنصة مــن زيـ
قطر مشددا بان قكر تملك بيئة تجارية وقانونية 
جاذبة وعادلة وشفافة تسهم فى دعم واستقطاب 
كافة االستثمارات وقال االستثمارات القطرية فى 
تركيا استراتيجية وان قطر استثمرت فى القطاع 
املالى عبر بنكني قطريني يعمان فى تركيا حيث 
املــالــى والعملة التركية بنحو 10  الــقــطــاع  دعــمــت 
الــى دعــم عــدد من املشاريع  مليارات دوالر اضافة 
عبر جهاز قطر لاستثمار واضــاف بــان املكتبني 
سيساهمان فى استقطاب املزيد من االستثمارات 
فى البلدين السيما قبل انطاق كأس العالم واشاد 
احــمــد بــــراق بــالــعــاقــات الــقــويــة بــني قــطــر وتــركــيــا 
الــجــديــد سيساهم فــى تطوير  مــشــددا بــان املكتب 
الشراكات االستثمارية بني البلدين والعمل على 
استقطاب املستثمرين االتراك الى السوق القطرى 
واكد البروفسور غوغسل اشان على اهمية افتتاح 

املكتبني لتطوير التعاون املالى بني البلدين.

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة -

سلسلة محاضرات المدينة التعليمية التابعة 
لمؤسسة قطر تؤكد أن الفن يزدهر من خالل الحرية

ناقشت أحدث نسخة من سلسلة محاضرات املدينة 
التعليمية التابعة ملؤسسة قطر ضرورة أن يتمتع الفن 
بالشمولية واالنفتاح وأن ُيستخدم كوسيلة من أجل 
التعبير، ال الدعاية، ووصفت الفنانني الذين يتمكنون 

من املجازفة والتصدي للتحديات »كأبطال«.
انعقدت هذه الجلسة النقاشية عبر اإلنترنت بعنوان: 
»عن الفن والنزاع: كيف تربط جسور الفن بني جوهر 
اإلنسان والعالم من حوله«، وذلك بالتعاون مع جامعة 
فــرجــيــنــيــا كــومــنــولــث وجــامــعــة فــرجــيــنــيــا كــومــنــولــث 
املتحدة األمريكية،  الواليات  التصميم في  كلية فنون 
ــطــت الــضــوء عــلــى دور الــفــنــون فــي االســتــجــابــة 

ّ
وســل

البعض من خالل  األفــراد ببعضهم  للنزاعات، وربــط 
القصص التي ترويها األعمال الفنّية، وما يحمله الفن 

من معاٍن حول هويتنا الذاتية.
ــعــد هـــذه الــنــســخــة مـــن ســلــســلــة مــحــاضــرات املــديــنــة 

ُ
ت

بالتعاون مع  التي يتم تنظيمها  األولــى  التعليمية هي 
الشريكة  الدولية  الجامعات  الرئيسي إلحــدى  الــحــرم 
ــة نــخــبــة مــن  ــاركـ ملـــؤســـســـة قـــطـــر، وقـــــد شـــهـــدت مـــشـ
ــاب، خــريــجــة جامعة  املــتــحــدثــني مــن بينهم أصــيــل ديــ
فــرجــيــنــيــا كـــومـــنـــولـــث، وفـــنـــانـــة تــشــكــيــلــيــة ســودانــيــة 
ومــصــمــمــة ومــبــدعــة فـــنـــون جــرافــيــتــي، والـــتـــي بـــرزت 
أعمالها الفنية في الشوارع في أثناء الثورة السودانية 
عام 2018، حيث رسمت صوًرا للشهداء في مختلف 

أنحاء السودان على الجدار الخارجي ملنازلهم.
العاملية  الــحــوار  أمـــام جمهور منصة  وتــحــدثــت ديـــاب 
: »ُيمكن أن يكون 

ً
قــائــلــة الــتــي تتيحها مؤسسة قطر 

التغطيات والتقارير اإلخبارية.  الفن مؤثًرا أكثر من 
ــم صــــــورة ألحــــدهــــم هــــو بــمــثــابــة لـــغـــة عــاملــيــة  ــ إن رسـ
التفكير  إلــى تلك الصور يجبرنا على  النظر  للحوار. 
فــيــهــا، ومــنــاقــشــة مــا يــجــري بــغــض الــنــظــر عــن آرائــنــا 

الشخصية«.
الدكتور عبدالله كــروم،  النقاش كذلك مشاركة  شهد 
الحديث، ومقّره  للفن  العربي  مدير متحف: املتحف 

املدينة التعليمية في مؤسسة قطر، الذي أشار خالل 
: »الفن 

ً
حديثه إلــى أن »الــفــن يتكيف مــع الــنــزاع« قــائــال

التعقيد داخــل مجتمعاتنا. أعتقد أن  هــو تعبير عــن 
أبطال،  الذين يعملون في ظــروف صعبة هم  الفنانني 
ودائــًمــا يــجــدون الــُســبــل إليــصــال مــعــانــاة الــنــاس، فهم 
التغيير، وهنا  يجازفون، ويعملون من أجــل صناعة 
تكمن أهمية الفن، فهو ليس على هامش املجتمع، بل 

 شيء«.
ّ

في صميم كل
املعنيني  فــإن دور املستثمرين  كـــروم،  للدكتور  ــا 

ً
وفــق

 
ً
الفن وشموليته، بدال الفن هو ضمان حرّية  وداعمي 
من جعل املتاحف »كمنصات للدعاية«، حيث أوضح 
: »أكثر األمور إثارة لالهتمام تحدث عندما يجد 

ً
قائال

الفنانون مساحة إلنتاج صور تضاهي أي دعايات. 
الــطــرق للتعبير، ولــكــن ال ُيمكن أن  الــعــديــد مــن  هــنــاك 
التعبير الصادق  تتفوق املشاريع اإليديولوجية على 

والحقيقي«.
وأضاف الدكتور كروم: »املؤسسات الفنية ال تعّبر عن 
الفن، بل هي مجرد اإلطار الذي ُيحيط به. املؤسسات 
الفنّية الجّيدة هي التي تصغي إلى الفنان، وتنظر إلى 
حدد املشاريع الفنية التي 

ُ
ما يحدث داخل املجتمع، وت

ُيمكن أن يكون لها دور، وتخلق تجربة فريدة، تجعل 
الناظرين إلى العمل الفني يشعرون وكأنهم جزٌء منه. 
الفرق الوحيد بني الفن الجيد والفن السييء هو قدرة 
م والتعبير عن 

ّ
البحث والتقصي والتعل كل فرد على 

أفكاره وأحالمه«.
النقاشية بسمة حمدي،  الجلسة  الحوار خالل  أدارت 
ــيـــك بــجــامــعــة  ــاذ مـــســـاعـــد فــــي تــصــمــيــم الـــجـــرافـ ــتــ أســ
التصميم فــي قطر،  فــنــون  فرجينيا كومنولث كلية 
إحدى الجامعات الشريكة ملؤسسة قطر. وقد انضم 
للنقاش كذلك زينة الصالح، وسيطة ومشرفة معارض 
وصــحــفــيــة فــنــيــة، حــيــث عـــّبـــرت عـــن إيــمــانــهــا بـــدور 
املساحات املبتكرة، التي على الرغم من أنها قد ال تمنع 

حدوث النزاع، إال أنها قد تخفف من آثاره.
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9 أشهر 50 % ارتفاعا في 

43.1 مليون ريال أرباح 
الخليج للتأمين التكافلي

ــن عــلــي الــعــســيــري الــرئــيــس  صـــــّرح الــســيــد عــبــدالــلــه بـ
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــخــلــيــج لــلــتــأمــن الــتــكــافــلــي، بــأن 
الشركة حققت أرباحًا عن الفترة املنتهية بتاريخ 30 
سبتمبر 2021 مبلغ 43,146,269 ريـــال قــطــري مقابل 
صافي ربــح 28,772,561 ريــاال قطريا بزيادة نسبتها 

50% لنفس الفترة من العام الذي سبقه. 
كما بلغ العائد على السهم 0,17 ريال قطري باملقارنة 
ــال قـــطـــري عــــن نـــفـــس الـــفـــتـــرة مــــن الــســنــة  ــ مــــع 0,11 ريــ

السابقة.
لــلــشــركــة كـــان  الــتــشــغــيــلــي  ــإن األداء  فـــ ــذلــــك،  لــ ــة  ــافــ إضــ
الــلــه، حيث بلغ فائض عمليات التكافل  جيدا بفضل 
ــاال قــطــريــا مــقــابــل 40,505,484 ريـــاال  51,378,878 ريــ
قــطــريــا لــنــفــس الــفــتــرة مـــن الــســنــة الــســابــقــة، وبـــزيـــادة 
فــائــض لحملة  إلــــى تــحــقــيــق  نــســبــتــهــا 27% مــمــا أدى 
الوثائق ))صندوق املشتركن(( في نهاية الفترة بمبلغ 

4,265,140 رياال قطريا.
ــذه الــنــتــائــج الــطــيــبــة بــفــضــل مـــن الــلــه،  لــقــد تــحــقــقــت هــ
والثقة املتنامية من العمالء واملستثمرين بالسياسات 
التشغيلية للشركة )) اكتتاب ومطالبات (( املستندة 
إلــى األســس الفنية، بالرغم من املنافسة الشديدة في 
ســـوق الــتــأمــن، إضــافــة إلـــى الــدعــم الكبير مــن الــســادة 
ثـــقـــة وتـــفـــاؤل  أعــــضــــاء مــجــلــس اإلدارة، وإنــــنــــا عـــلـــى 
بــاملــســتــقــبــل لـــالســـتـــمـــرار وتــحــقــيــق مـــزيـــد مـــن الــتــقــدم 

واالرتقاء والنمو إن شاء الله.
ــال »نــعــتــز فـــي الــخــلــيــج لــلــتــأمــن الــتــكــافــلــي بكوننا  وقــ
ــدة فـــي تــقــديــم الــحــلــول الــتــأمــيــنــيــة  ــ شـــركـــة وطــنــيــة رائــ
 
ً
املــبــتــكــرة واملــتــوافــقــة مــع الــشــريــعــة اإلســالمــيــة، خــدمــة
للمجتمع ومساهمة في نمو وتطور صناعة التأمن 

وبخاصة التأمن التكافلي.
منذ نشأتها، »حــافــظــت شركتنا على متانة وجــودة 
وتــنــوع منتجاتها التأمينية التي تقدمها لعمالئها 
الــــكــــرام، وذلـــــك مـــن خــــالل االســـتـــثـــمـــار فـــي فـــريـــق عمل 

الــكــفــاءة والتخصص في  بــقــدر استثنائي مــن  يتمتع 
أفرع التأمن املختلفة الذي بدوره ساعدنا على تلبية 
الــســوق القطري ســريــع النمو والــتــطــور في  متطلبات 
الكم والكيف، عالوة على دعم محفظتنا التأمينية من 
خــالل باقة مــن شــركــات إعـــادة التأمن ذات التصنيف 

اإلئتماني القوي.
ولــلــبــنــاء عــلــى مـــواطـــن قــوتــنــا، فــقــد اعــتــمــدت الــشــركــة 
مــؤخــرًا خــطــة اســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة األمـــد تستند الــى 
ثقة كبيرة باستمرار النمو في االقتصاد القطري وفي 
الصناعة التأمينية، كما شملت الخطة أيضًا تركيزًا 
على مقومات النجاح وعلى سياسات االستثمار وذلك 

في سبيل زيادة العوائد للمساهمن وللمشتركن.
نــحــرص فـــي الــخــلــيــج لــلــتــأمــن الــتــكــافــلــي عــلــى توفير 
الــكــرام  املــمــيــزة والــحــلــول املبتكرة لعمالئنا  خدماتنا 
ــــدوام إلـــى جــانــب تــوطــيــد الــعــالقــة مــع أصــحــاب  عــلــى الـ

املصالح فيما يحقق النفع واملصلحة املشتركة ».

■ عبدالله بن علي العسيري

قطر تشارك في اجتماع وكالء وزارات 
الداخلية بدول مجلس التعاون

د. مسعود المري يمثلها

شاركت دولــة قطر في االجتماع التحضيري ألصحاب السعادة وكــالء وزارات 
الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس، عبر تقنية 
االتصال املرئي، في إطار التحضير لالجتماع الثامن والثالثن ألصحاب السمو 

واملعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول املجلس.
الــلــواء عبدالعزيز بــن فيصل آل ثاني وكيل  الــدولــة فــي االجتماع ســعــادة   مثل 

وزارة الداخلية، قائد قوة لخويا.
ونــاقــش االجــتــمــاع املــوضــوعــات املــدرجــة على جـــدول األعــمــال والــتــي تسهم في 

تعزيز مسيرة التعاون األمني الخليجي املشترك.

تشارك وزارة البلدية ممثلة بالدكتور مسعود جارالله املري، مدير إدارة األمن 
الــوزاري  الغذائي، في فعاليات اجتماع كبار املوظفن التحضيري للمؤتمر 
الثامن ملنظمة التعاون اإلســالمــي بشأن األمــن الغذائي والتنمية الزراعية، 
الذي بدأ صباح أمس بمدينة إسطنبول بجمهورية تركيا، والذي يستمر ملدة 

يومن. 
الــذي ُيعقد تحت شعار »تحسن النظم الغذائية تحقيقًا  يناقش االجتماع 
لألمن الغذائي في الــدول األعضاء في منظمة التعاون اإلســالمــي«، عــددا من 
املوضوعات من أهمها: حالة الزراعة واألمــن الغذائي في الــدول األعضاء في 
الــزراعــة واألمــن الغذائي، دعم  منظمة التعاون اإلســالمــي، تمويل مشروعات 
أنشطة املنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي ومؤسسات منظمة التعاون األخرى 
الــزراعــة، برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي لتطوير  العاملة في مجال 
السلع الزراعية االستراتيجية )القمح واألرز والكسافا(، وإنــشــاء احتياطي 

األمن الغذائي ملنظمة التعاون اإلسالمي. 
هذا، وسُيعقد يوم األربعاء املقبل )27 أكتوبر(، املؤتمر الوزاري الثامن ملنظمة 
التعاون اإلسالمي حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية، بمشاركة سعادة 
الــدكــتــور: عــبــدالــلــه بــن عــبــدالــعــزيــز بــن تــركــي السبيعي، وزيـــر الــبــلــديــة، حيث 
الــقــرارات التي تم اقتراحها خــالل اجتماع كبار  سيناقش املؤتمر مقترحات 

املوظفن املعنين بهذا االجتماع.

الدوحة - قنا

الدوحة -

البلدية تشارك في المؤتمر 
اإلسالمي لألمن الغذائي

الدوحة -
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تحت رعاية وزارة العمل
اإلصدار الثالث من اإلنجازات القطرية في السالمة المهنية

الجهات المعنية تشدد على ضرورة 
االلتزام بقواعد وشروط التخييم

كشفت وزارة العمل عن إطالق اإلصدار 
الثالث من كتاب »اإلنــجــازات القطرية 
في السالمة املهنية«، خــالل احتفالية 
متها شركة صوغة للدعاية 

ّ
ُمميزة نظ

واإلعالن في فندق ومنتجع شيراتون 
جـــرانـــد الـــدوحـــة. وحــضــر االحــتــفــالــيــة 
ــيـــر، مــســتــشــار  ســـعـــادة مــحــمــد عــلــي املـ
كـــبـــار  الـــــعـــــمـــــل، ولــــفــــيــــف مــــــن  وزارة 
لها 

ّ
الــشــخــصــيــات واإلعــالمــيــن، وتخل

ــز كــــــّرم جـــهـــود الـــشـــركـــات  ــوائــ حـــفـــل جــ
تــمــّيــزت بتطبيق أفــضــل معايير  الــتــي 

الصحة والسالمة في دولة قطر.
شــّكــل حفل تــوزيــع الــجــوائــز أحــد أبــرز 
فــعــالــيــات هــــذه االحــتــفــالــيــة؛ حــيــث تم 
منح جوائز التميز للشركات املحلية 
التي التزمت بتطبيق أفضل معايير 
الــســالمــة املــهــنــيــة فـــي أمـــاكـــن ومـــواقـــع 
العمل. إلى جانب ذلك، تم تقديم جوائز 
السالمة لشركات في قطاعات متنوعة 
تشمل الشركات الصغيرة واملتوسطة، 
والعقارات، والنفط والغاز، والتجزئة، 

ومؤسسات القطاع الصحي.
وقــــــــد ُمــــنــــحــــت الـــــجـــــوائـــــز لـــلـــشـــركـــات 
ــئـــات  ــات اســـــتـــــنـــــادًا إلـــــــى فـ ــ ــســ ــ ــــؤســ واملــ
املــهــنــيــة.  الــســالمــة  فـــي مــجــال  مختلفة 
وتـــشـــمـــل الـــتـــكـــريـــمـــات جــــائــــزة الــتــمــيــز 
فــي قــطــاع اإلنـــشـــاءات )هيئة األشــغــال 
العامة(، وجائزة التميز في السالمة، 
ــاري  ــقــ ــعــ ــاع الــ ــطــ ــقــ ــالــ ــة بــ ــ ــركـ ــ ــل شـ ــ ــــضـ أفـ
)مــشــيــرب الــعــقــاريــة(، وجــائــزة التميز 
في السالمة، قطاع الصحة )مؤسسة 
ــزة الــتــمــيــز في  ــائــ حــمــد الـــطـــبـــيـــة(، وجــ
الــســالمــة، قــطــاع النفط والــغــاز )شركة 
أوريكس جي تي إل(، وجائزة التميز 
في السالمة، قطاع الصناعة )الشركة 
الـــقـــطـــريـــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة(، 
وجـــائـــزة الــتــمــيــز فـــي الـــســـالمـــة، قــطــاع 
الـــنـــقـــل )شــــركــــة مــــواصــــالت »كــــــــروة«(، 
 ( وجــائــزة التميز في قطاع السيارات 
مــجــمــوعــة نــاصــر بــن خـــالـــد(، وجــائــزة 
ــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ الــــتــــمــــيــــز فــ
ــــواوي(، وجــائــزة التميز في  )شــركــة هـ
الــســالمــة، أفــضــل شــركــة إلدارة املــوانــئ 

)كــيــوتــرمــنــالــز(، وجـــائـــزة الــتــمــيــز في 
الــســالمــة، أفــضــل بــنــك )بــنــك الـــدوحـــة(، 
ــــزة الـــتـــمـــيـــز فــي  ــائـ ــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى جـ
الــســالمــة، أفضل شركة قابضة )داللــة 

القابضة(.
ويــســتــعــرض اإلصـــــدار الــثــالــث لكتاب 
ــازات الـــقـــطـــريـــة فــــي الـــســـالمـــة  ــ ــ ــجـ ــ ــ »اإلنـ
املـــهـــنـــيـــة« الـــخـــطـــوات الـــســـريـــعـــة الــتــي 
اتــخــذتــهــا دولـــة قــطــر ملــواصــلــة مسيرة 
ــقـــدم ســـردًا  ــتـــطـــور، كــمــا ُيـ الـــحـــداثـــة والـ
لــــإنــــجــــازات الـــهـــائـــلـــة الــــتــــي حــقــقــتــهــا 
ــــة خـــــالل فـــتـــرة زمـــنـــيـــة وجـــيـــزة.  ــــدولـ الـ
ــكـــس الــــكــــتــــاب الـــــتـــــزام الـــحـــكـــومـــة  ــعـ ويـ
ــيـــر مـــســـاكـــن يــســيــرة  ــتـــوفـ الـــقـــطـــريـــة بـ
الــتــكــلــفــة لـــلـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة، وااللــــتــــزام 
الـــتـــام بــضــمــان حــقــوقــهــم األســـاســـيـــة، 
وتوفير مستوى الئق من املعيشة لهم 
فــي جميع األوقــــات مــع الــحــرص على 
دعمهم بتعويضات مالية كافية عند 

عدم قدرتهم على العمل.
وتتمثل إحدى املهام األساسية لوزارة 
العمل في ترقية أداء الجهاز الحكومي، 
الــعــمــل،  ــر أداء ســـــوق  وضـــبـــط وتـــطـــويـ
لــضــمــان رفـــاهـــيـــة واســـتـــقـــرار املــجــتــمــع 

تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. 
كما تلتزم وزارة العمل بدعم معايير 

السالمة املهنية في مختلف القطاعات، 
وتنمية الوعي بالسالمة بن العاملن 
لتجنب وقوع حوادث في مواقع العمل. 
وأكـــدت الــــوزارة بــهــذا الــصــدد إطالقها 
لسلسلة من البرامج التوعوية وورش 
العمل التدريبية في مجاالت السالمة 
واألمــن والصحة بالتعاون مع جهات 
ــة مـــخـــتـــلـــفـــة، بــــهــــدف تـــعـــزيـــز  ــيـ ــكـــومـ حـ
ــتــــزام بــقــواعــد  مــســتــويــات الـــوعـــي وااللــ

وأنظمة السالمة.
وبهذه املناسبة، قــال خليفة املهندي، 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة شـــركـــة صــوغــة 
ــــالن: »يــعــد هـــذا الكتاب  لــلــدعــايــة واإلعـ
بإصداراته الثالثة نافذة حقيقية تتيح 
لــلــعــالــم بـــأســـره االطــــــالع عــلــى كيفية 
ــتـــزام الــُعــمــال فـــي دولــــة قــطــر بأعلى  الـ
اإلرشـــادات واملعايير الدولية للصحة 
أثــنــاء ُمساهمتهم  املــهــنــيــة،  والــســالمــة 
في تشييد املالعب واملرافق املخصصة 
الستضافة نهائيات كأس العالم لكرة 

القدم )فيفا 2022( في دولة قطر.«
 وأضـــــاف املـــهـــنـــدي: »يـــحـــدونـــا الــفــخــر 
ــذه االحـــتـــفـــالـــيـــة  ــ ــ ــا فـــــي هـ ــنـ ــتـ بـــمـــشـــاركـ
املــمــيــزة، كــمــا نــتــوجــه بــخــالــص الشكر 
والتقدير ملمثلي وزارة العمل وجميع 

الرعاة على حضورهم الكريم.«

بـــاإلدارة العامة  شــدد مشاركون فــي حلقة نقاشية نظمتها وزارة الداخلية ممثلة 
لــلــمــرور، عــلــى ضــــرورة الــتــزام الــراغــبــن فــي التخييم بــالــقــواعــد والـــشـــروط الخاصة 

بالتخييم، وااللتزام التام بإجراءات األمن والسالمة. 
وتأتي هــذه الحلقة النقاشية التي حضرها مسؤولون وضباط في اإلدارة العامة 
للمرور، وممثلو الجهات املعنية بالتخييم، وعدد من طلبة املدارس، في إطار الخطة 
الــتــوعــويــة لــــإدارة الــعــامــة لــلــمــرور الــرامــيــة إلـــى خــفــض عـــدد املــخــالــفــات، والــحــد من 

الحوادث املرورية خالل موسم التخييم الشتوي )2022-2021(.
وأوضح املقدم علي البريدي رئيس قسم الفحص الفني، شروط وإجــراءات تسجيل 
/الــتــيــادر/ وأشــبــاه املــقــطــورات و/الــكــرفــانــات/، وأهمية استيفاء شــروط التسجيل، 

والتأكد من توافر شروط السالمة فيها. 
كما قدم املقدم البريدي إحصائية بعدد /التيادر/ و/الكرفانات/ التي تم تسجيلها 
وترخيصها خالل موسم التخييم املاضي.. مستعرضا شروط السالمة في الدراجة 
الصحراوية /البطابط/، وإجــراءات التسجيل للدراجات الصحراوية أعلى من )50 

سي سي(، ومشددا على أنها غير مرخصة للسير على الطريق. 
الرائد الدكتور محمد سليمان الحمادي رئيس قسم التوعية املرورية،  أكــد  بــدوره 
اكتمال كافة استعدادات إدارة التوعية املرورية، لتنفيذ حملة شاملة لرفع مستوى 
إلــى بيئة  السالمة في مناطق التخييم خــالل موسم )2021-2022(، بهدف الوصول 

مرورية خالية من الحوادث، ال سيما في منطقتي العديد وسيلن. 
وقال:« إن هذه الحملة تستند على املؤشرات والبيانات اإلحصائية للحالة املرورية 
خالل األعــوام املاضية، لضمان الوصول إلى أفضل النتائج.. مبينا أنها تستهدف 
ــددا مـــن الــفــئــات، مــثــل الــســائــقــن واملـــشـــاركـــن فـــي الــفــعــالــيــات، والــــــزوار والــســيــاح،  عــ

واألشخاص في مناطق التخييم، مع التركيز على فئة الشباب«. 
ــارات ميدانية أسبوعية للتعريف باملخالفات والسلوكيات  وتتضمن الحملة زيــ
املرورية الخطرة، وحث املخيمن على اتباع قواعد وآداب املــرور، حيث أعــدت إدارة 
التوعية املرورية لهذه الحملة سيارة مجهزة بأحدث التقنيات، لضمان الوصول إلى 

جميع مناطق التخييم.
كما أكد النقيب خالد الخاطر ضابط الدوريات، أن قسم مرور الجنوب، بدأ في تنفيذ 
الــدوريــات  املــروريــة فــي مناطق التخييم، وذلـــك عبر تكثيف  خطته لتأمن الحركة 
املرورية لتنظيم حركة /الكرفانات/ ومرافقتها إلى املناطق البرية، إلى جانب تجهيز 
دوريــات ملراقبة الطرق الخارجية، ومداخل ومخارج مناطق التخييم.. مؤكدا على 
سرعة استجابة الدوريات املرورية الستالم البالغات، والتدخل في حاالت الطوارئ 

بالتنسيق مع خدمة اإلسعاف واإلدارة العامة للدفاع املدني. 
مــن جانبه دعــا السيد سالم حسن آل ســفــران، مساعد مدير إدارة املحميات الطبيعية 
إلــى أهمية املحافظة على الحياة الفطرية في األماكن  بـــوزارة البيئة والتغير املناخي، 
البرية، وذلك من خالل االلتزام باألماكن املخصصة للتخييم، وتجنب املحميات الطبيعية. 
ــار إلــى أن اإلجــــراء املــعــمــول بــه خــالل هــذا املــوســم مــن قبل الــجــهــات املنظمة هو  وأشـ
تجميع )الكبائن( في أماكن محددة، قبل توزيعها على املناطق املخصصة للتخييم، 

األمر الذي ساهم في الحد من االزدحام. 
وقدمت الدكتورة عائشة عبيد، مدير مساعد برنامج الوقاية من اإلصابات بمؤسسة 
حمد الطبية، إحصائية خاصة بعدد إصابات الدراجات الصحراوية خالل املوسم 

املاضي، وأبرز أنواع اإلصابات التي يستقبلها مركز حمد لإصابات. 
الــدكــتــورة عبيد أولــيــاء األمـــور بأهمية مراقبة األبــنــاء، وتعزيز معرفتهم  ونــاشــدت 

باملخاطر املحتملة جراء السلوكيات الخاطئة خالل موسم التخييم.

الدوحة -الدوحة -

بحث التعاون المشترك مع رئيس مكتب االستثمار بالرئاسة التركية

رئيس الغرفة يجتمع مع وزيري العمل الفلسطيني والمصري

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد 
آل ثــانــي رئــيــس غــرفــة قــطــر فــي مــقــر الــغــرفــة أمــس 
االثــنــن، كــال مــن ســعــادة السيد نــصــري خليل ابو 
جيش وزيـــر العمل الفلسطيني، وســعــادة السيد 
ــقــــوى الـــعـــامـــلـــة املـــصـــري  مــحــمــد ســـعـــفـــان وزيــــــر الــ
ــدة، حـــيـــث جـــــرى خـــــالل االجـــتـــمـــاعـــن  ــ ــ كــــل عـــلـــى حـ
اســـتـــعـــراض عـــالقـــات الـــتـــعـــاون املــشــتــرك بـــن قطر 
وكــــل مـــن فــلــســطــن ومـــصـــر، خــصــوصــا فـــي مــجــال 
العمل والعمالة، وسبل توطيد هذه العالقات من 
حيث تسهيل استقدام العمالة املدربة الى السوق 

القطري.
وقد حضر االجتماعن املهندس ناصر املير رئيس 
مجلس إدارة منظمة العمل العربية، في حن حضر 
االجتماع األول الدكتور يحيى األغا نائب السفير 
اللقاء الثاني ســعــادة السيد  الفلسطيني، وحضر 
لــدى دولــة قطر،  عمرو الشربيني السفير املــصــري 

ــام اتـــحـــاد الــغــرف  والـــدكـــتـــور خـــالـــد حــنــفــي امــــن عــ
التجارية والصناعية العربية. 

ومـــن جــهــة أخــــرى، استقبل ســعــادة الــشــيــخ خليفة 
بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر امس االثنن، 
السيد بـــوراك أوغــلــو رئــيــس مكتب االســتــثــمــار في 
رئاسة الجمهورية التركية والوفد املرافق، بحضور 
عضو مجلس إدارة غرفة قطر الدكتور محمد بن 

جوهر املحمد.
ــاء بـــحـــث فــــــرص الــــتــــعــــاون املـــشـــتـــرك  ــقــ ــلــ ــاول الــ ــ ــنـ ــ تـ
ــتـــركـــي، وفـــرص  بـــن الــقــطــاع الـــخـــاص الــقــطــري والـ
االســتــثــمــار املــتــاحــة فــي كــال الــبــلــديــن، وكــذلــك آفــاق 
الــتــعــاون املستقبلي بــن الــشــركــات مــن الــجــانــبــن، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــتــعــريــف بــمــنــاخ االســـتـــثـــمـــار في 
قطر وتركيا وكيفية تعامل كل منها مع تداعيات 

جائحة كوفيد-19.
وقــــد أشـــــاد ســـعـــادة الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن جـــاســـم آل 
ثاني بالعالقات الوثيقة التي تربط كــال مــن دولــة 
قطر وجمهورية تركيا، منوهًا بــأن حجم التبادل 

التجاري بن البلدين وصل خالل النصف األول من 
العام الجاري نحو 2.8 مليار ريال.

ــا تــعــتــبــر وجــهــة  ــيـ ــركـ ــا أوضـــــــح ســــعــــادتــــه أن تـ ــمـ كـ
استثمارية مميزة للمستثمرين القطرين، حيث 
توجد العديد من االستثمارات القطرية الناجحة 
فـــي تــركــيــا فـــي قـــطـــاعـــات مــتــنــوعــة مــثــل الـــعـــقـــارات 
والــســيــاحــة وغـــيـــرهـــا، مــشــيــرًا بــــأن الــغــرفــة تشجع 
أصحاب األعمال القطرين على زيادة استثماراتهم 
في تركيا والتعاون مع نظرائهم االتراك في انشاء 
شــراكــات وتــحــالــفــات ســـواء فــي قــطــر أو فــي تركيا، 
لــزيــادة استثماراتها في  الــشــركــات التركية  داعــيــًا 
قــطــر واالســـتـــفـــادة مـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة املــتــطــورة 
الــجــاذب لالستثمار والتشريعات املحفزة  واملــنــاخ 

على جذب االستثمارات األجنبية.
وقال رئيس غرفة قطر إن هناك وفدا من غرفة قطر 
لــزيــارة معرض  ســيــزور تركيا خــالل الشهر املقبل 
ــــالل« الــــذي يــقــام فـــي نــســخــتــه الــثــامــنــة بمدينة  »حـ
اســطــنــبــول، مــؤكــدًا أن املــعــرض فــرصــة الستعراض 

فرص التعاون بن الجانبن في هذا القطاع وغيره 
من القطاعات األخرى.

من جانبه، قال السيد بوراك اوغلو إن هذه الزيارة 
إلــى استكشاف فــرص جــديــدة للتعاون بن  تهدف 
القطاع الخاص القطري والتركي، واطالع الجانب 
ــفـــرص االســتــثــمــاريــة املـــتـــاحـــة في  الـــقـــطـــري عــلــى الـ
تركيا في قطاعات كثيرة منها السياحة والعقارات 
ــاءات والـــضـــيـــافـــة والـــتـــعـــديـــن والــتــصــنــيــع  ــ ــشــ ــ واالنــ
الــغــذائــي والــقــطــاع الصحي والتعليمي والــتــجــارة 
االلكترونية. وأضـــاف أوغــلــو ان الشركات التركية 
ــادة اســتــثــمــاراتــهــا فـــي قــطــر، واعـــرب  ــ تــرغــب فـــي زيـ
عـــن تــرحــيــب بـــــالده بـــاالســـتـــثـــمـــارات الــقــطــريــة في 
ظـــل الــتــشــريــعــات واملـــحـــفـــزات الــتــي تــوفــرهــا تركيا 

للمستثمرين األجانب.
وأكــد أن الوفد التركي قام بعقد لقاءات عديدة في 
قطر مع عدد من الشركات القطرية وذلك لفتح افاق 
جديدة للتعاون وعقد صفقات مع هــذه الشركات 

ودعوتها لالستثمار في تركيا.

■ رئيس الغرفة خالل استقباله وزير العمل الفلسطيني ■ رئيس الغرفة خالل لقائه مع وزير القوى العاملة المصري
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أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني 
بـــن عــبــدالــلــه آل ثـــانـــي رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الـــدولـــي اإلســـامـــي نــتــائــج أعـــمـــال الــبــنــك عن 

الفترة املنتهية بتاريخ 2021/9/30.
 وجـــاء إعـــان الــنــتــائــج بــعــد اجــتــمــاع ملجلس 
بـــرئـــاســـة ســـعـــادة  الــــدولــــي اإلســــامــــي  إدارة 
ــن ثـــانـــي ملــنــاقــشــة  الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور خـــالـــد بــ
نــتــائــج أعـــمـــال الـــربـــع الــثــالــث مـــن عـــام 2021، 
حيث جاءت النتائج معبرة عن مكانة البنك 
وانسجامه مع نهضة االقتصاد القطري الذي 
يحقق نتائج متميزة في مختلف القطاعات 

وفي مقدمتها القطاع املصرفي.
وحقق الدولي اإلسامي بنهاية الربع الثالث 
صافي ربح بلغ 840 مليون ريــال، أي بنسبة 
نــمــو 7.0% مــقــارنــة بــالــفــتــرة املــقــابــلــة مــن عــام 
الــســهــم 0.55 ريـــال  الــعــائــد عــلــى  2020 وبــلــغ 

قطري.
وصـــــرح ســـعـــادة الــشــيــخ الـــدكـــتـــور خـــالـــد بن 
ــن نــتــائــج أعــمــال  ثـــانـــي بــمــنــاســبــة اإلعــــــان عـ
الدولي اإلسامي عن الفترة املنتهية بتاريخ 
الــنــتــائــج تظهر  2021/9/30 قــائــا: »إن هـــذه 
الــنــتــائــج املستهدفة  الــبــنــك تحقيق  مــواصــلــة 
وتــنــفــيــذ خــطــطــه املــرحــلــيــة واالســتــراتــيــجــيــة، 
وتسجيل أداء متميز بفضل البيئة املائمة 
ــتــــي يــقــوم  ــار والـــتـــطـــويـــر الــ ــكــ ــتــ وجــــهــــود االبــ
بــهــا، وال ننسى الــســبــب األســاســي وهـــو قــوة 
االقتصاد القطري الذي يوفر البيئة املناسبة 
ــار األعـــمـــال، ويــحــقــق أرقــــام نــمــو كبيرة  الزدهــ
تشهد عليها النهضة الشاملة التي تعيشها 
قطر في جميع املجاالت، بفضل رؤية ورعاية 
ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني أمير الباد املفدى«.
وأكـــــد ســـعـــادتـــه »أن الــــدولــــي اإلســــامــــي ركــز 
خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة عــلــى تحقيق الــتــوازن 
املــائــم فــي أعــمــالــه وأنشطته التشغيلية مع 
األخــذ بعني االعتبار مختلف عوامل السوق 
والسيما لجهة املخاطر التي شهدنا بعضها 
مع انتشار جائحة كورونا، ولكن بفضل قوة 
االقتصاد القطري والعمل الــدؤوب والجهود 
ــام  ــ ــــى فـــــرص وأرقــ املــخــلــصــة تــــم تــحــويــلــهــا إلـ
نمو بالنسبة ملختلف بنود ميزانية الدولي 

اإلسامي«.
وأضـــــاف ســـعـــادتـــه: »لــقــد حــافــظــنــا عــلــى قــوة 
تصنيفاتنا االئتمانية املرتفعة عند درجات 
مـــــن وكــــالــــة   Aمـــــن وكـــــالـــــة »مـــــــوديـــــــز« و  A2
»فــيــتــش«، حــيــث اثــنــتــا عــلــى مـــؤشـــرات البنك 
املـــالـــيـــة، وهــــو مـــا يــشــيــر إلــــى أنـــنـــا نــســيــر في 
االتــجــاه الصحيح، وننسجم مــع مقتضيات 
ــبـــي مـــتـــطـــلـــبـــات عـــمـــائـــنـــا وفـــق  ــلـ ــــوق ونـ ــــسـ الـ

احتياجاتهم وتوقعاتهم«.
ــي اإلســــامــــي واصــــل  ــدولــ ــــى »أن الــ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
تنفيذ خطط تركز على الفرص املتاحة محليًا 

عبر االنــخــراط فــي تمويل مختلف املشاريع 
أبــعــاد تنموية،  املــائــمــة، وذات  الــجــدوى  ذات 
والسيما مشاريع البنية التحتية كما استمر 
البنك في االهتمام بــرواد األعمال وأصحاب 
املــشــاريــع الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة عــبــر تقديم 
تسهيات عديدة لهم تسهم في رفد االقتصاد 
القطري بطاقات جديدة تثري قطاع األعمال 

املحلي«.
وعلى صعيد البيئة التشغيلية نــوه سعادة 
ــــي اإلســــامــــي  ــدولــ ــ الــ رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الــذي حققه البنك في  »بالتقدم االستثنائي 
مجال التحّول الرقمي، مع تنوع القنوات التي 
تقدم هذه الخدمات، وتشمل نسبة كبيرة من 
املــنــتــجــات الــتــمــويــلــيــة والـــخـــدمـــات املــصــرفــيــة 
املختلفة، وهــو أمــر انعكس بشكل جلي على 
ة الــتــشــغــيــل، وتــحــســني الفعالية  تــعــزيــز كــفــاء
وسرعة اإلنجاز، وتوسيع قاعدة العماء مع 
ارتــفــاع نسبة رضــاهــم عــن الــخــدمــات املقدمة 

بواسطة الدولي اإلسامي«.
ــادة الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور خـــالـــد بــن  ــعــ ووجــــــه ســ
ثـــانـــي »الــشــكــر لــــــإدارة الــتــنــفــيــذيــة ولــجــمــيــع 
العاملني في الدولي اإلسامي على الجهود 
التي بذلوها لتحقيق هذه النتائج املرضية، 
ودعاهم إلى بذل املزيد لتعزيز نتائج البنك 
ــى مــســتــوى املــنــافــســة، والــقــيــام  واالرتــــقــــاء إلــ

باملبادرات النوعية التي تنعكس إيجابًا على 
بيئة العمل وعلى الخدمات املقدمة للعماء 

على حد سواء«.
بدوره ألقى السيد عبدالباسط أحمد الشيبي 
الرئيس التنفيذي للدولي اإلسامي الضوء 
عــلــى الــنــتــائــج املـــالـــيـــة لــلــبــنــك بــنــهــايــة الــربــع 
الثالث من عام 2021 فأشار إلى »أن إجمالي 
إيرادات البنك وصل بنهاية الربع الثالث إلى 
1,851 مليون ريال مقابل 1,837 مليون ريال 
خـــال نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام املـــاضـــي، فيما 
وصل إجمالي األصــول إلى 58.8 مليار ريال 
وبلغت أرصـــدة مــوجــودات التمويل بنهاية 

الفترة 37.4 مليار ريال«.
الـــتـــنـــفـــيـــذي »أن أرصـــــدة  الـــرئـــيـــس  وأوضــــــــح 
إلــى 39.3 مليار ريال  ودائــع العماء ارتفعت 
أي بنسبة نمو 9.3 % مقارنة بنهاية الربع 
الثالث للعام 2020، وفي نفس الوقت واصل 
الــكــفــاءة التشغيلية  الـــدولـــي اإلســـامـــي رفـــع 
الــعــائــد( فــاســتــقــرت عند  إلـــى  نسبة )التكلفة 
الــنــســبــة %20.0  كـــانـــت هــــذه  بــيــنــمــا   %18.7
بنهاية الفترة املقابلة من العام املاضي، وهو 
األمــر الــذي يثبت بــأن جهود البنك املستمرة 
في تحديث ورفع كفاءة التشغيل في أنشطته 

املختلفة«.
وأضـــاف: »إن إجمالي حقوق امللكية بنهاية 

الربع الثالث وصل إلى 8.6 مليار ريال، فيما 
ــازل III بــنــهــايــة  ــ بـ ــال  ــ املـ ســجــلــت كــفــايــة رأس 
يــفــوق  نـــســـبـــة 16.6% وهـــــو مــــؤشــــر  الـــفـــتـــرة 
املــركــز املالي  املتطلبات التنظيمية مــا يؤكد 

الراسخ الذي يتمتع به الدولي اإلسامي«.
وأكـــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي »أن هــــذه األرقـــــام 
التي تم اإلفصاح عنها هي انعكاس منطقي 
املــبــذولــة فــي البنك، ولــورشــة العمل  للجهود 
ــيـــه مـــواكـــبـــة  االســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت فـ
للظروف التي رافــقــت جائحة كــورونــا، حيث 
ــان لــــــإجــــــراءات املـــتـــخـــذة والــــتــــّحــــوط إزاء  ــ كــ
املخاطر الناجمة عن الجائحة نتائج مؤثرة 
في التقليل من التبعات الناجمة عن التقلبات 
التي حدثت في السوق، واستطعنا أن نرتقي 
إلـــى مــســتــوى الــتــحــديــات، وأن نــحــقــق نتائج 
ــــى حــــد كــبــيــر مــــع األرقــــــام  ــمــــال تــنــســجــم إلـ أعــ
املــســتــهــدفــة، وهــــذا بــحــد ذاتــــه إنــجــاز يحسب 
لــجــمــيــع الــعــامــلــني فـــي الــبــنــك، ونــعــمــل بـــدأب 

لتحقيق املزيد من النجاحات واألهداف«.
ــا أنـــجـــزنـــاه خــــال الــفــتــرة  ــم مـ وتــــابــــع: »إن أهــ
املـــاضـــيـــة كــــان تــحــســني بــيــئــة الــتــشــغــيــل إلــى 
حد كبير، عبر استثمارنا في التكنولوجيا، 
وتوفير معظم الخدمات عبر القنوات الرقمية 
األمـــر الـــذي ســاهــم إلـــى حــد كبير فــي تطوير 
ــــادة الــثــقــة، وتــعــزيــز روح  قــاعــدة الــعــمــاء وزيـ
االبتكار، واالرتقاء إلى مستوى املنافسة التي 
تشكل أحد أهم التحديات التي نأخذها بعني 

االعتبار«.
وأشــار إلى »أن البنك استطاع تعزيز قنوات 
ــات واملـــنـــتـــجـــات لــعــمــائــه مــن  ــدمـ تـــقـــديـــم الـــخـ
األفراد والشركات بشكل نوعي، وباتت معظم 
الخدمات يمكن الحصول عليها دون زيــارة 
فروع البنك، كما أن هناك حمات وعروضا تم 
تقديمها للعماء بشكل حصري عبر القنوات 
الــرقــمــيــة، وكــانــت الــنــتــائــج أكــثــر مــن مــمــتــازة، 
وهو األمر الذي يدل على أن هناك تغيرًا كبيرًا 
ــرأ عــلــى الــثــقــافــة املــصــرفــيــة خــصــوصــًا مع  طــ
الظروف التي رافقت انتشار جائحة كورونا«.

ــيـــاح البنك  وأعـــــرب الــســيــد الــشــيــبــي »عـــن ارتـ
الـــذي تشهده بيئة األعــمــال  املــطــرد  للتحسن 
املحلية التي يركز عليها البنك بشكل أساسي 
انــطــاقــًا مـــن اعـــتـــبـــارات تــنــمــويــة، وأيـــضـــا من 
جــــدوى اســتــثــمــاريــة، حــيــث إن هــنــاك تــعــاونــًا 
فعااًل في توفير التمويل ملختلف املشاريع في 
قطاعات مختلفة، خصوصًا تلك التي تركز 
على اإلنتاج وتعزيز قوة االقتصاد الوطني«.

لــلــدولــي اإلســامــي  الــرئــيــس التنفيذي  ونـــوه 
إلى »أنه بإزاء األداء املتميز والنتائج الجيدة 
الـــتـــي حــقــقــهــا الــبــنــك خــــال الــفــتــرة املــاضــيــة، 
فقد نــال التقدير من جهات إقليمية ودولية 
عديدة، حيث منحه اتحاد املصارف العربية 
جائزة أفضل بنك رقمي في قطر لعام 2021، 
 ”World Economic“ ــا مــنــحــتــه مـــجـــلـــة ــمـ كـ
ــنــــك إســــامــــي  ــــل بــ ــــضـ األمــــريــــكــــيــــة جـــــائـــــزة أفـ
بـــدورهـــا مجلة  لـــعـــام 2021،  فـــي قــطــر  رقـــمـــي 
“International ”Finance البريطانية منحت 
الـــدولـــي اإلســـامـــي جـــائـــزة الــبــنــك اإلســامــي 
األفضل ابتكارًا في خدمات التجزئة في قطر 
لـــعـــام 2021، وفــــي مـــجـــال خـــدمـــات الــشــركــات 
ــات املــصــرفــيــة  ــدمـ ــخـ مــنــحــت لــجــنــة جــــوائــــز الـ
اإلســامــيــة الـــدولـــي اإلســـامـــي جــائــزة أفضل 
مــنــتــج فــي مــجــال بــطــاقــات ائــتــمــان الــشــركــات 

واألعمال لعام 2021«.
وعــلــى صعيد املسؤولية االجتماعية للبنك 
أوضح »أن الدولي اإلسامي واصل مبادراته 
النوعية في مجال خدمة املجتمع فقدم الدعم 
واملساندة لعدد من األنشطة واملبادرات التي 
تعكس الرغبة في تحقيق أهــداف ومضامني 
رؤيــة قطر الوطنية 2030 فــي مجال التنمية 
ــك  ــنـ ــبـ ــدة املـــجـــتـــمـــع وتـــــطـــــويـــــره، والـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ومـ
الـــدور بالتعاون مــع الجهات  ســيــواصــل هــذا 
املــبــادرات واملــشــاريــع ذات القيمة  التي تطلق 

املضافة لخدمة املجتمع بجميع فئاته«.
املـــوارد البشرية جــدد الرئيس  وعلى صعيد 
التنفيذي التأكيد على »أن الدولي اإلسامي 
يولي عناية فائقة لانسجام مع التوجيهات 
والخطط الحكومية لتمكني املواطنني، حيث 
يسعى البنك بشكل دائم الستقطاب القطريني 
والـــقـــطـــريـــات، وتـــوفـــيـــر الـــتـــأهـــيـــل والـــتـــدريـــب 
املائم، بما يكفل لهم فرص االرتقاء الوظيفي 
والقيام بدورهم الريادي في القطاع املصرفي 

املحلي وعلى مختلف مستويات العمل«.

1.85 مليار ريال إجمالي اإليرادات

840 مليون ريال صافي أرباح الدولي في 9 أشهر
الدوحة -

إجمالي األصول 
يصل إلى

 58.8 مليار ريال 
والموجودات 
التمويلية عند
 37.4 مليار ريال

العائد على 
السهم 0.55 ريال 

ونسبة كفاية 
رأس المال

%16.60 

الشيخ الدكتور خالد 
بن ثاني: الدولي 

اإلسالمي يحقق 
أداًء متميزًا بفضل 

البيئة المالئمة 

الشيبي: الفترة 
الماضية كانت حافلة 

بالنتائج اإليجابية 
على مختلف الصعد 

ونطمح للمزيد
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ــلـــى مــســتــويــاتــه  ــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط ألعـ ــفــ مــــع ارتــ
منذ سنوات )85 دوالرا للبرميل( وتفجر أزمة 
الــطــاقــة الــعــاملــيــة بــســبــب ارتـــفـــاع الــطــلــب وعـــودة 
ــع أن  ــوقـ ــتـ ــن املـ ــاط االقــــتــــصــــاد الــــعــــاملــــي، مــ ــشـ ــنـ الـ
يشهد االقتصاد الخليجي والقطري على وجه 
الـــخـــصـــوص انــتــعــاشــا مــلــحــوظــا خــــال الــفــتــرة 
املــقــبــلــة بــعــد أن تـــجـــاوز بــرمــيــل الــنــفــط الــســعــر 
ــة دولـــــة قــطــر وعـــــدد من  الـــتـــعـــادلـــي لــــدى مــــوازنــ
الـــذي تــواجــه فيه  الــوقــت  الــــدول الخليجية. فــي 
الدول املستوردة للنفط تحديات بسبب تضخم 

األسعار ونمو الطلب.
ارتــفــاع سعر النفط بالنسبة  الــذي يعنيه  إذن مــا 
ــيــــجــــي؟، وإلــــــــى أي  ــلــ ــخــ لــــاقــــتــــصــــاد الــــقــــطــــري والــ
مـــدى يــســاهــم ذلـــك فــي تنفيذ ســيــاســات التنويع 
االقــتــصــادي، ووضـــع خطط استراتيجية طويلة 
املــــدى؟ هـــذه األســئــلــة وغــيــرهــا ســنــحــاول اإلجــابــة 
عليها بناء على معلومات وتقارير من مؤسسات 

دولية.
قالت تقارير اقتصادية إن عــددًا من دول الخليج 
مـــن بــيــنــهــا قــطــر ســتــحــقــق فـــوائـــد أعــلــى وفــوائــض 
في موازناتها مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط 
عــاملــيــا والـــتـــي وصــلــت ملــســتــويــات قــيــاســيــة خــال 
الــفــتــرة املــاضــيــة، مــع تــوقــعــات بــعــض املــؤســســات 
الدولية بأن تتجاوز األسعار مستويات 90 دوالرًا 

خال الفترة املقبلة.
وقالت وكالة »بلومبيرغ« إنه ورغم وصول سعر 
لــلــبــتــرول اال انـــه من  الــنــفــط ملــســتــويــات 85 دوالرا 
غــيــر املــتــوقــع ان يــصــل الــنــفــط ملــســتــويــات 2003 و 
2014. وتواجه العديد من الــدول الخليجية عجزًا 
ــرادات  فــي مــوازنــاتــهــا مــع اتــســاع الــفــجــوة بــن اإليــ

والنفقات منذ أكثر من 6 سنوات.
ــا تــرتــفــع األصــــوات  ومـــع ضــغــوط جــائــحــة كـــورونـ

املـــنـــاديـــة بــــزيــــادة وتـــيـــرة تــنــفــيــذ خــطــط الــتــنــويــع 
االقـــتـــصـــادي لــتــحــقــيــق األهــــــداف الــتــنــمــويــة لــهــذه 

الدول.
وقـــالـــت وكـــالـــة »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« إن دوال مــثــل قطر 
ستحقق فوائد أعلى من ارتفاع أسعار النفط وذلك 
ألن السعر العادل في موازنة قطر ال يتجاوز 44 

دوالرًا للبرميل.
الــعــادل للنفط بــمــوازنــة قطر هو  ويعتبر السعر 
األقــل خليجيا عند مستويات 43.1 دوالرا، تليها 
بـــحـــوالـــي 64.6 دوالرا والـــكـــويـــت 69.3  اإلمــــــــارات 
دوالرا وسلطة عمان 72.4 دوالرا واململكة العربية 
الــبــحــريــن عند  الــســعــوديــة 76.2 دوالرا واخــــيــــرًا 

مستويات 88.2 دوالرا للبرميل، مما يجعل قطر 
في وضع أفضل من حيث املوازنة.

مشاريع البنية التحتية
وقــطــر الــتــي اوشـــكـــت عــلــى االنــتــهــاء مـــن مــشــاريــع 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة املــتــعــلــقــة بـــكـــأس الــعــالــم 2022، 

يــــرى خـــبـــراء أن الــــــدول الــخــلــيــجــيــة أمـــامـــهـــا اآلن 
الــفــرصــة بــاالســتــفــادة مــن أســعــار الــنــفــط العاملية 
للتخلص من الديون الخارجية واملحلية قصيرة 
ــل، بــمــا يــمــهــد الــطــريــق لــصــنــاع  ــ ومــتــوســطــة اآلجــ
السياسات لوضع خطط استراتيجية مهمة في 

سبيل تطبيق سياسة التنويع االقتصادي. 
أيضا يعد ارتفاع االسعار فرصة لتراكم االرصدة 
ــول الــصــنــاديــق  ــ ــم أصـ ــ ــدول ودعـ ــ الــنــقــديــة لـــهـــذه الــ
السيادية بعيدًا عن املضاربات في أسواق املال أو 
العقارات أو االنشطة السياحية. فا بد أن يكون 
للدول النفطية العربية استثمارات حقيقية في 
مجال التكنولوجيا، وفي املجاالت التي يمكنها 
أن تحقق قيمة مضافة لاقتصاد وتــســاهــم في 
خطط التنويع االقتصادي من ناحية وتقلل من 
االعتماد على االقتصادات االخرى وتتحول نحو 
االنـــتـــاج بــشــكــل تــدريــجــي لتستفيد مــن موقعها 

وسط العالم.
لـــدول الخليج بما فيها قطر االســتــفــادة  ويمكن 
مــن االرتــفــاع القياسي ألســعــار للنفط، وتعجيل 
خططها االستراتيجية املتعلقة بالتحول نحو 
اقتصاد املعرفة بعيدًا عن عائدات الهيدروكربون، 
وتبدأ خطوات فعلية نحو التعافي االقتصادي 
والـــتـــحـــول تــدريــجــيــا مـــن االقــــتــــصــــادات الــريــعــيــة 
ــاج والـــخـــدمـــات  ــ ــتـ ــ ــادات قـــائـــمـــة عـــلـــى االنـ القــــتــــصــ
ــرى مــســتــفــيــدة من  ــ وغـــيـــرهـــا مـــن الــقــطــاعــات االخــ

القفزات الكبيرة ألسعار النفط.

اجتماع أوبك+:

قبل أيام من االجتماع الشهري لتحالف )أوبك+( 
بداية نوفمبر املقبل والذي يسبقه اجتماع اللجنة 
تــهــا  الــفــنــيــة لــلــتــحــالــف لــوضــع تــوصــيــاتــهــا وقــراء
الــشــهــريــة لــلــســوق قــبــل االجــتــمــاع التـــخـــاذ الــقــرار 
النهائي، يواصل كبار املستهلكن ممارسة املزيد 

من الضغوط على التحالف لرفع االنتاج.
وتــمــارس الــواليــات املــتــحــدة املــزيــد مــن الضغوط 
الــنــفــط، وصـــرح الرئيس  على التحالف مــن ضــخ 
االمريكي جو باين قبل يومن بأنه أسعار النفط 

املرتفعة بسبب احتجاز املنتجن في أوبــك ومن 
خارجها للنفط.

ــارت الــهــنــد، ثــالــث أكــبــر مــســتــورد ومستهلك  وأشــ
للنفط في العالم، إلى أن ارتفاع أسعار الخام من 
شأنه تسريع التحول إلى مصادر الطاقة البديلة.

وارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط عــنــد تــســويــة تــعــامــات 
ــام »بـــرنـــت« ســابــع مكاسبه  الــجــمــعــة، ليسجل خـ
األسبوعية على التوالي بدعم استمرار التفاؤل 
ــــط ضــعــف  ــلـــى الــــخــــام وســ ــلـــب عـ ــيــــال نـــمـــو الـــطـ حــ

املعروض.
ووفــقــا الحـــصـــاءات »بــلــومــبــيــرغ« وصــلــت ارتــفــعــت 
نسبة الشحنات فــي املنطقة لحوالي ٪28، ويــري 
مــراقــبــون بــأنــه مــن الــجــيــد لــلــنــاقــات الــعــمــاقــة في 
منطقة الخليج أن يزيد تحالف أوبــك+ من االنتاج 
الــذي يواجه  أكثر مما تم االتــفــاق عليه، في الوقت 
فيه بعض أعضاء التحالف تحديات لرفع انتاجهم.

ــتـــاج مـــن أوبـــك+  ــادة االنـ ــ وبــالــتــالــي فـــإن تــأثــيــر زيـ

مـــحـــدود حــتــى اآلن بــســبــب عــــدم قــــدرة الــتــحــالــف 
على مــواكــبــة أهـــداف االنــتــاج الــجــديــدة. ومــع ذلك 
الــواليــات املتحدة بسحب املزيد  يتوقع أن تقوم 
من الناقات بسبب ارتفاع صادرات النفط الخام 
االمريكية، مما يخلق نقصا في توفر السفن في 

منطقة الشرق األوسط.
إلى ذلك قال الرئيس االمريكي جو باين الخميس 
إنــه ينبغي على األمريكين أن يتوقعوا  املاضي 
استمرار ارتــفــاع أسعار البنزين في العام املقبل 
ــن مــنــتــجــي  بــســبــب ســـيـــاســـات أوبــــــك وغـــيـــرهـــا مــ
النفط من خارجها. وأضــاف بايدن: ال أرى شيئا 
الــغــاز نحو  سيحدث مــن شأنه أن يدفع بأسعار 

االنخفاض«.
وقال: »هذا بسبب اإلمدادات التي تحتجزها أوبك 
املــفــاوضــات هــنــاك الكثير من  وهــنــاك الكثير مــن 
القادة في الشرق األوسط يريدون التحدث معي، 

ولست متأكدًا من أنني سأتحدث إليهم«.

الحفارات األمريكية:

ـــي رصـــدتـــهـــا  ــتـ ــانـــات الــ ــيـ ــبـ ــلـ ــا لـ ــ ــقـ ــ ــابــــل ووفـ ــقــ وبــــاملــ
فـــإن املنتجن األمــريــكــيــن ال يظهرون  »لــوســيــل« 
الــعــالــيــة، بالنظر لعدد  استجابة ألســعــار النفط 

منصات الحفر األسبوعية.
الــصــادرة عن شركة بيكر هيوز  وحسب البيانات 
ــذي أظـــهـــر تــراجــع  ــ )تـــقـــريـــر الــجــمــعــة املـــاضـــيـــة( والــ
منصات الحفر املنتشرة بالباد بحوالي منصتي 
مقارنة باألسبوع السابق لتصل إلى 443 منصة. 
وقد تتراجع مستويات التخزين في مركز كوشينغ 
للنفط فــي أوكــاهــومــا ملستويات منخفضة حتى 
ــفــــاع أســـعـــار خــــام غــــرب تــكــســاس  مـــع تـــواصـــل ارتــ
الوسيط )نايمكس( واختباره ملستويات 85 دوالرًا 

للبرميل ألول مرة منذ سبع سنوات.
وتـــراجـــعـــت مـــخـــزونـــات الــنــفــط األمـــريـــكـــي لــيــكــون 
الهبوط األول في 4 أسابيع وسط إشارات وجود 
انخفاض ملحوظ في انتاج النفط الخام أصبح 

قريبا من مستويات 2018.
بعض املــعــلــومــات األولــيــة الــتــي تشير إلــى زيــادة 
مــعــدل االمــتــثــال لــدى أوبـــك+ بمستويات اإلنــتــاج 
إلى %116 يعكس هذا االمتثال الكبير عدم قدرة 
بــعــض األعــضــاء عــلــى رفـــع اإلنــتــاج الـــى االحــجــام 
املـــتـــفـــق عــلــيــهــا. مـــمـــا يــخــلــق فـــجـــوة فــــي الـــعـــرض 
ويــضــغــط عــلــى كـــبـــار املــنــتــجــن لــضــخ املـــزيـــد من 
النفط. اذا ما قارنا ذلك بمعدل االمتثال في يوليو 

السابق حوالي 110%. 
ــتـــى قـــبـــل يــومــن  بــــصــــورة أوضــــــح الـــبـــيـــانـــات وحـ
تشير إلـــى عــجــز أوبــــك+ عــن ضــخ املــســتــهــدف من 
اإلنتاج، حيث تشير األرقام الى أن معدل االمتثال 
لــحــصــص اإلنــــتــــاج وصـــلـــت الــــى ٪116 وتــعــكــس 
زيادة معدل االمتثال الكبير التفاق سقف اإلنتاج 
ــغــــط عـــلـــى كـــبـــار  ــعـــــرض وضــ ــ ــــي الـ خـــلـــق فــــجــــوة فـ

املنتجن بضخ املزيد 
اذن ملاذا حدث ذلــك؟، السبب الرئيسي هو افتقار 
عدد من دول أوبك+ الى االستثمار واالستكشاف 
وغيرها من األعــبــاء املالية املترتبة على جائحة 

كورونا.

أصــبــحــت اآلن فـــي وضـــع أفــضــل خــاصــة أن هــذه 
ــاق عــلــيــهــا  ــ ــفـ ــ ــتـــويـــات االنـ ــلــــت مـــسـ ــاريــــع وصــ املــــشــ
بحوالي 500 مليون دوالر أسبوعيا، واآلن قطر 
في طريقها ألن تجني ثمار هــذه املشاريع، ومع 
اللقاحات كلها  تعافي االقتصاد وانتشار وتيرة 
عوامل مجتمعة ترفع سقف التوقعات لاقتصاد 

املحلي خال الفترة املقبلة.
ولـــعـــل الــتــعــديــل الــــــــوزاري األخـــيـــر الـــــذي أصــــدره 
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل 
ثــانــي أمــيــر الــبــاد املـــفـــدى، فــي الــحــكــومــة وزيـــادة 
عدد الــوزارات باستحداث وزارات جديدة وفصل 
يـــعـــطـــي إشــــــارة  الـــبـــعـــض  بـــعـــضـــهـــا  ــــن  وزارات عـ
واضــحــة ملــا تــريــد قطر أن تــكــون عليه فــي الفترة 
املقبلة، اقتصاد قائم على التنويع فــي قطاعات 
التكنولوجيا والتحول الرقمي وبالتركيز على 
قطاعات مثل الخدمات واالنتاج، بالتالي الدولة 
تسير بخطى حثيثة نحو تنفيذ رؤيتها الوطنية 

وخطط التنويع االقتصادي.
وبالفعل ومنذ نهاية الربع األول من العام الجاري 
تحولت املوازنة العامة لدولة قطر من العجز إلى 
الفائض بنحو 4 مليارات ريال في النصف األول 
بنهاية يونيو، بعد أن حققت املوازنة العامة خال 

الربع األول فائضا بنحو 200 مليون ريال.
باملقابل شكلت االيرادات غير النفطية دعما قويا 
لـــارتـــفـــاع ونـــمـــوا مــلــحــوظــا خــــال الـــربـــع الــثــانــي 
بحوالي %48.5من اجمالي االيرادات العامة خال 

الربع األول.
ووفــقــا لــبــيــانــات مــؤشــري مــديــري املــشــتــريــات في 
قطر فإن القطاع الخاص غير النفطي سجل نموًا 
خال يوليو املاضي بوتيرة أفضل خال 4 أشهر.
  وأوضـــح تقرير مؤسسة »آي إتــش إس« ماركت 
العاملية لــأبــحــاث، أن قـــراءة املــؤشــر الـــذي يقيس 
أداء الــقــطــاع الــخــاص غــيــر الــنــفــطــي، ارتــفــعــت في 
إلــى النقطة 55.9، من 54.6  يوليو للشهر الثاني 

نقطة في يونيو السابق.
ولـــفـــت الــتــقــريــر إلــــى ازدهـــــــار األعــــمــــال الــتــجــاريــة 
لــشــركــات الــقــطــاع الــخــاص الــقــطــري غــيــر املرتبط 

بالطاقة، في بداية النصف الثاني من 2021.

لــجــأت  املــاضــيــة  الــســنــوات  خليجيا وخــــال 
الـــــــدول الــخــلــيــجــيــة لـــســـد الـــعـــجـــز مــــن خـــال 
االستدانة حيث ارتفعت معدالت االقتراض 
ــة كـــــورونـــــا،  ــائــــحــ ــــى خـــــــال جــ ــلـ ــ بــــوتــــيــــرة أعـ
وارتفعت السندات الخليجية بنسبة ٪35 

مقارنة بعام 2019.
ــوالــــي ٪56.5  الـــعـــربـــيـــة حــ الـــــــدول  وتـــمـــتـــلـــك 
مـــن االحــتــيــاطــيــات املـــؤكـــدة مـــن الــنــفــط على 
مستوى العالم، كما تمتلك حــوالــي ٪26.7 

من احتياطات العالم من الغاز الطبيعي. 
أمـــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد اإلنـــــتـــــاج، فـــتـــقـــدم الـــــدول 
العربية النفطية 28.4٪ مــن حجم اإلنــتــاج 
العاملي من النفط، كما تقدم نحو 14.9٪ من 

إنتاج الغاز العاملي.
الــدول املستوردة للنفط مثل  فــإن  وباملقابل 
مــصــر واألردن ولــبــنــان واملــغــرب والــســودان 
ــفــــع الــــعــــجــــز املــــجــــمــــع فــي  ــيــــرتــ وتــــــونــــــس ســ
املعامات الجارية إلى 35 مليار دوالر هذا 
الــعــام وفــقــا ملعهد الــتــمــويــل الـــدولـــي، بينما 
تـــرتـــفـــع األصـــــــول األجـــنـــبـــيـــة لــــــدول الــخــلــيــج 
أكــثــر مـــن 3 تــريــلــيــونــات دوالر بنهاية  إلـــي 
الــنــاتــج املحلي  2022 بما يــعــادل 170٪ مــن 

اإلجمالي.
وقدر البنك الدولي في تقرير حديث التكلفة 
الــتــراكــمــيــة املـــقـــدرة لــجــائــحــة كـــورونـــا على 

اقــتــصــادات منطقة الــشــرق األوســـط وشمال 
أفــريــقــيــا ســتــبــلــغ 200 مــلــيــار دوالر بنهاية 
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استطالع رويترز

أوضــح استطاع، نشرته رويترز، آلراء خبراء 
اقتصادين أن اقتصادات الدول الست األعضاء 
في مجلس التعاون الخليجي ستنمو في العام 

املقبل بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة.
وحــذر الخبراء مــن أن انخفاض أســعــار النفط 
والــغــاز سيمثل »أكــبــر خــطــر« عــلــى التوقعات 

االقتصادية لهذه الدول.
ــتـــطـــاع إلــــى أن املــنــطــقــة الــغــنــيــة  ويــشــيــر االسـ
بالنفط ستستفيد من ارتفاع معدالت التطعيم 
بلقاحات كــورونــا، ومــن صعود أسعار النفط، 
وتخفيف قيود اإلغاق هذا العام والعام املقبل.

وهذه العوامل قد تدعم التوقعات االقتصادية 
في األجل القريب، إال أنها عرضة للتأثر بسبب 
اعــتــمــاد املنطقة عــلــى عــوائــد صــــادرات النفط، 
ــتــــصــــادي فــــي الــــصــــن، أكــبــر  وســـــط تـــبـــاطـــؤ اقــ

مستورد للنفط الخام في العالم.
وحــســب االســتــطــاع سينمو اقــتــصــاد كــل من 
الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين بما 

يتجاوز ثاثة في املئة العام املقبل.

ارتفاع األسعار فرصة للخليج للتخلص من الديون قصيرة ومتوسطة األجل

3 تريليونات دوالر األصول األجنبية 
2022 لدول الخليج بنهاية 

35 مليار دوالر عجز الدول المستوردة للنفط هذا العام

85 دوالرا القتصادات المنطقة؟                          ما الذي يعنيــه وصــول النفــــــــــــــــــــط لـ 

قطــر ودول خليجية ستحقـق       فوائد أعلى من ارتفاع األسعار
شوقي مهدي

 فرصة لزيادة وتيرة تنفيذ خطط التنويع االقتصادي وتحقيق التنمية

2030  قطر تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ رؤيتها الوطنية 

فرصة لصناع السياسات لوضع خريطة طريق أسرع نحو التنويع:
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2021 5.6 مليار ريال صافي أرباح صناعات قطر في الربع الثالث 

قطر للطاقة توقع اتفاقية للتعاون في مجال طاقة الهيدروجين

10 مواقع إلكترونية مجانية 
ألصحاب المشاريع الناشئة

حاضنة األعمال الرقمية تطلق 
التقديم في مخيم األفكار اإلبداعية

حققت شركة صناعات قطر صافي أربــاح بواقع 5.6 مليار 
املنتهية فــي 30 سبتمبر 2021،  التسعة أشهر  لفترة  ريــال 
العام  الفترة من  بزيادة تبلغ نسبتها 360% مقارنة بنفس 

املاضي.
ــرح الــلــقــاحــات املــــضــــادة لـــفـــيـــروس كــــورونــــا بــنــجــاح  أثـــمـــر طــ
واســـتـــئـــنـــاف املــجــتــمــعــات ألنــشــطــتــهــا بــشــكــل تـــدريـــجـــي في 
ارتفاع  العالم عــن زيـــادة ثقة املستهلكني مــع  أنــحــاء  مختلف 
الــطــلــب الــعــاملــي عــلــى مــنــتــجــات الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة. ومــن 
السلع األســاســيــة جــراء  ــدادات  إمــ أخـــرى، فقد توقفت  ناحية 
التي  العوائق  إلــى  املتكررة، هــذا باإلضافة  الطبيعية  الــكــوارث 
أدت  التوريد خــال عــام 2021. وقــد  ظلت تواجهها سلسلة 
هذه االختاالت في العرض والطلب إلى ارتفاع أسعار السلع 
الحالية  الطاقة  أزمة  العام. كما أسهمت  األساسية خال هذا 

الكهرباء  اتخذتها الصني لترشيد  التي  أوروبــا والتدابير  في 
السلع األساسية. وبرغم ذلــك، ومع  ارتــفــاع أسعار  بــدور في 
تــوافــر املــعــروض مــن البولي إيثيلني وتــزايــد املــخــزونــات، فقد 
العاملية بعض الشيء خال  إيثيلني  البولي  تراجعت أسعار 
الربع الثالث من عام 2021، غير أنها قد ارتفعت مقارنة بنفس 

الفترة من العام املاضي.
حــافــظــت املــجــمــوعــة عــلــى اســـتـــقـــرار عــمــلــيــاتــهــا الــتــشــغــيــلــيــة، 
املنتهية في  التسعة أشهر  لفترة  اإلنتاج  حيث بلغت أحجام 
إلــى 11.7 مليون طــن متري،  30 سبتمبر 2021 مــا يصل 
بانخفاض هامشي تبلغ نسبته 3% مقارنة بنفس الفترة من 
إلى  العام املاضي. وُيعزى هذا االنخفاض بصورة أساسية 
اتخذته املجموعة بإيقاف تشغيل  الذي  القرار االستراتيجي 
جزء من مرافقها الخاصة بإنتاج الحديد والصلب منذ أبريل 
الخاصة بإنتاج ثاثي ميثايل  2020، كذلك تطفئة مرافقها 
بــيــوتــايــل اإلثــيــر خـــال الــربــع األول مــن عـــام 2021 ألســبــاب 

تــجــاريــة، هــذا بــاإلضــافــة إلــى إجـــراء عمليات صيانة مخطط 
الكيماوية.  إنــتــاج األســمــدة  لها فــي مــرافــق  لها وغير مخطط 
وقد بلغت معدالت تشغيل املصانع لهذه الفترة ما يصل إلى 

98%، فيما بلغ متوسط معامل املوثوقية %97.
وُيعزى األداء املالي للمجموعة لفترة التسعة أشهر األولى من 
العام املاضي بصورة  الفترة من  عــام 2021 مقارنة بنفس 
أساسية إلــى عــدة عــوامــل تتضمن ارتــفــاع أســعــار املنتجات، 
التشغيلي حافظت  املبيعات، وارتفاع اإلنفاق  وزيــادة أحجام 
إيـــــرادات املــجــمــوعــة وصــافــي أربــاحــهــا عــلــى نــفــس املــســتــوى 
ــام 2021 مــقــارنــة بــالــربــع  نسبيًا خـــال الــربــع الــثــالــث مــن عـ
الثاني من نفس العام. وقد عادل إلى حد كبير تراجع أحجام 
البيع  ارتــفــاع أســعــار  الــتــي تحققت بفضل  الــفــوائــد  املبيعات 
املــصــانــع، السيما  تــراجــع مــعــدالت تشغيل  )+8%( فــي ظــل 
الحديد  الطلب على  الكيماوية، وانخفاض  في قطاع األسمدة 
والــصــلــب محليًا ألســبــاب مــوســمــيــة. وارتــفــعــت األربــــاح قبل 

احــتــســاب الــفــوائــد والــضــرائــب واالهــــاك واالســتــهــاك للربع 
الثالث من عام 2021 ارتفاعًا هامشيًا لتصل إلى 2.6 مليار 
الثاني  ريال قطري، بزيادة تبلغ نسبتها 3% مقارنة بالربع 

من نفس العام.
حــافــظــت املــجــمــوعــة عــلــى قـــوة مــركــزهــا املـــالـــي، حــيــث حققت 
إلــى 13.4  سيولة كما فــي نهاية 30 سبتمبر 2021 تصل 
مليار ريال قطري في شكل أرصدة نقدية ومصرفية، وذلك 
بعد توزيعات األرباح عن السنة املالية 2020 بواقع 2.0 مليار 
ريال قطري. وال يوجد لدى املجموعة حاليًا أية ديون طويلة 
األجل. وبلغ إجمالي أصول املجموعة وإجمالي حقوق امللكية 
39.7 مليار ريال قطري و37.4 مليار ريال قطري على التوالي 
كما في 30 سبتمبر 2021. وقد حققت املجموعة خال فترة 
التسعة أشهر تدفقات نقدية إيجابية من العمليات التشغيلية 
تبلغ 6.2 مليار ريــال قطري وتدفقات نقدية حرة بواقع 5.6 

مليار ريال قطري.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية للتعاون في مجال طاقة 
الــهــيــدروجــن H2Korea في  الــهــيــدروجــن مــع تحالف 

جمهورية كوريا. 
ــة إطـــــــــارًا لـــلـــتـــعـــاون فـــــي قـــطـــاعـــات  ــيــ ــاقــ ــفــ وتـــــوفـــــر االتــ
الـــهـــيـــدروجـــن فــــي كــــا الـــبـــلـــديـــن وتــشــجــيــع صــنــاعــة 
الـــــهـــــيـــــدروجـــــن والـــــتـــــوســـــع فــــــي إمـــــــــــــــدادات الــــطــــاقــــة 
الــهــيــدروجــيــنــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى دعـــم جــهــود تسريع 
التعاون في مجال التقنيات املتعلقة بالهيدروجن في 

جميع أنحاء العالم.
الــدوحــة بحضور سعادة  وتــم توقيع االتفاقية في 
ــر الــدولــة  املــهــنــدس ســعــد بـــن شـــريـــده الــكــعــبــي، وزيــ
لشؤون الطاقة، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 
لــقــطــر لــلــطــاقــة، وســـعـــادة الــســيــد ســـونـــغ-ووك مــون، 
وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة والــطــاقــة فــي جمهورية 

كوريا.

وفــي تصريح له خــال مراسم التوقيع، أشــاد سعادة 
الوزير الكعبي بعاقات التعاون املتينة والتاريخية 
بن قطر وكــوريــا في مجال الطاقة، وعبر عن طموح 

ورغبة الجانبن في تعزيز هذه الشراكة لعقود عديدة 
مقبلة.

الــوزيــر الكعبي: »يسعدنا توقيع هذه  وقـــال ســعــادة 

االتـــفـــاقـــيـــة فـــي مـــجـــال طـــاقـــة الـــهـــيـــدروجـــن وتــوســيــع 
عاقاتنا الــقــويــة إلــى آفـــاق جــديــدة فــي مــجــال الطاقة 
النظيفة بما فيها شراكتنا اإلستراتيجية الراسخة 
وطويلة املدى في مجال الغاز الطبيعي املسال. نحن 
نعتقد أن الهيدروجن يلعب دورا مهما في االنتقال 
إلـــى طــاقــة مــنــخــفــضــة الــكــربــون بــهــدف الـــوصـــول الــى 
نظام طاقة نظيف ومــوثــوق وبتكلفة مقبولة. وهــذه 
 مــن خـــال تــعــاون الــجــهــات املختصة وذات 

ّ
ال يــتــم إال

الصلة مثل قطر للطاقة وتحالف الهيدروجن الكوري 
H2Korea لتحقيق هذا الهدف.« تحالف الهيدروجن 
)H2Korea( هو هيئة استشارية بن القطاعن العام 
والخاص أنشأتها الحكومة الكورية عام 2017 لتعزيز 
صــنــاعــة الـــهـــيـــدروجـــن وتــطــويــرهــا بـــهـــدف الـــوصـــول 
املبّكر إلى اقتصاد الهيدروجن في جمهورية كوريا، 
والــعــمــل كــجــســر بـــن الــقــطــاعــن الـــعـــام والـــخـــاص من 
خــال استكشاف السياسات، ودعــم األعــمــال، وإنشاء 

مشاريع التعاون الدولي، والعاقات العامة.

لــريــادة األعــمــال والتطوير املهني  أعلن مركز بداية 
)املبادرة املشتركة بن بنك قطر للتنمية ومؤسسة 
صـــلـــتـــك( بـــالـــتـــعـــاون مــــع شـــركـــة »فـــــاتـــــورة« مــنــصــة 
الــتــجــارة االلــكــتــرونــيــة والـــدفـــع أون اليــــن، عـــن فتح 
بــاب التسجيل للحصول على فرصة امتاك موقع 
ــواقـــع ســيــتــم تــوفــيــرهــا  إلـــكـــتـــرونـــي مـــن ضــمــن 10 مـ
مجانًا لرواد األعمال من أصحاب املشاريع الناشئة.

وأوضح املركز أن آخر يوم للتسجيل سيكون األحد 
املـــوافـــق 31 اكــتــوبــر 2021 مـــن خـــال مــوقــع بــدايــة 
الــتــعــاون  اإللــكــتــرونــي www.bedaya.qa، وبــفــضــل 
مع »فــاتــورة« سيتم توفير الفرصة أمــام أصحاب 
املشاريع الناشئة ممن يملكون سجا تجاريا أو 
مــنــزلــيــا ولـــم يــمــض عــلــى إطــــاق مــشــاريــعــهــم أكثر 
من عامن الحصول مجانًا على موقع إلكتروني 
الــجــوال وأجــهــزة الكمبيوتر،  متكامل يعمل على 
وبواجهة جذابة وسهلة االستخدام، مع إمكانية 
دمــجــه بــتــطــبــيــقــات واتـــســـاب وانــســتــغــرام وغــوغــل 

لتسويق منتجاتهم، وسيتم ربط املوقع مع العديد 
من حلول الدفع االلكتروني ملدة عام، كما ستتوفر 
خــاصــيــة الــدفــع املــبــاشــر عــنــد اإلســـتـــام ألصــحــاب 
إلــى ذلــك سيتم توفير نطاق  املــشــاريــع، باإلضافة 
بــاملــوقــع االلــكــتــرونــي  مــجــانــي )Domain( خــــاص 

للمشروع ملدة عام.
ولتسهيل عملية التعامل أمام أصحاب املشاريع، 
سيتم مساعدتهم لعرض منتجاتهم على املوقع 
ــر املـــوقـــع  ــوفـ ــك يـ ــ ــى ذلـ ــ اإللـــكـــتـــرونـــي، بـــاإلضـــافـــة إلـ
خاصية إصدار التقارير الدورية والتي تساهم في 

عرض األداء املالي العام للمتجر.

أعــلــنــت حــاضــنــة األعـــمـــال الــرقــمــيــة عـــن فــتــح بــاب 
ــار اإلبـــداعـــيـــة  ــكــ الـــتـــقـــديـــم فــــي بـــرنـــامـــج مــخــيــم األفــ
بــنــســخــتــه الـــخـــامـــســـة وحــــتــــى مــــوعــــد أقــــصــــاه 15 

نوفمبر 2021. 
وتــســتــهــدف نــســخــة هــــذا الـــعـــام مـــن املــخــيــم رواد 
األعمال الرقمية واملطورين واملبرمجن أصحاب 
األفكار الرقمية املبتكرة التي تخدم قطاعات قطر 
الــذكــيــة )تــســمــو( املــتــمــثــلــة فـــي الــرعــايــة الــصــحــيــة، 
واملــــواصــــات، والــبــيــئــة، والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة 
فــكــرٍة رقمية، وتمنح  والــريــاضــة، كما ترحب بأية 
الــتــالــيــة: التحليات  لــلــمــجــاالت التقنية  األولـــويـــة 
املتقدمة )Advanced Analytics( وانترنت األشياء 
)IoT( والبلوك تشن )Blockchain( والــروبــوتــات 
 )Drones( وتقنية الطائرات من غير طيار )Robots(
AR/( وتــكــنــولــوجــيــا الـــواقـــع املــعــزز واالفـــتـــراضـــي

VR( والحلول املتنقلة )Mobile Solutions( وحلول 
الــبــيــانــات )Data Visualization( والــذكــاء  عـــرض 

.)AI( االصطناعي
ســيــتــم اســتــقــبــال طــلــبــات الــتــســجــيــل حــتــى مــوعــد 
أقصاه 15 نوفمبر 2021م عبر املوقع اإللكتروني: 

https://forms.gle/jSKDwfTGiAQcnxUq6 يعقب 
ذلك فحص جميع الطلبات من قبل فريق حاضنة 
األعــمــال الــرقــمــيــة، ومــن ثــم الــتــواصــل مــع أصحاب 

األفكار املقبولة لالتحاق باملخيم.
-الــبــالــغ  وستعقد ورش مخيم األفــكــار اإلبــداعــيــة 
عددها )12( ورشة باإلضافة إلى جلسات اإلرشاد 
الفردية لرواد األعمال - على مدار )6( أسابيع بدءًا 
مــن تــاريــخ 19 نوفمبر 2021م، والــتــي مــن خالها 
ســيــحــظــى رواد األعــــمــــال بــتــوجــيــه ودعــــــم فــريــق 
حاضنة االعــمــال الرقمية وخــبــراء التكنولوجيا، 
كما سيتعلم رواد األعمال استراتيجيات تطوير 
أعمالهم وسبل بناء النماذج األولــيــة ملشاريعهم 
واجـــراء دراســـة الــجــدوى، بــاإلضــافــة الــى تدريبهم 

على كيفية عرض مشاريعهم. 
ومـــع نــهــايــة املــخــيــم سيتم اخــتــيــار أفــضــل األفــكــار 
لــلــتــنــافــس فـــي يـــوم الـــعـــروض أمــــام لــجــنــة تحكيٍم 
ــزة  ــائــ ــفــ مـــتـــخـــصـــصـــة، وســــتــــحــــظــــى الـــــشـــــركـــــات الــ
ــدار عــامــن،  ــ بــمــســاحــات مــكــتــبــيــة مــجــانــيــة عــلــى مـ
بــاإلضــافــة الـــى إرشــــاد وتــوجــيــه فــريــق الحاضنة 
وشركائها، كما سيتم ربــط رواد األعــمــال بشبكة 
واســعــة مــن املستثمرين والــخــبــراء داخـــل وخـــارج 

دولة قطر.

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة -

مع تحالف الهيدروجين الكوري

بالتعاون مع شركة »فاتورة«.. مركز »بداية«:

تمكنت وزارة البلدية ممثلة بفريق التفتيش املــركــزي بمكتب 
الوكيل املساعد لشؤون البلديات بالتنسيق مع إحدى البلديات 
ووزارة التجارة والصناعة )إدارة حماية املستهلك( من ضبط 
250 طنا من اللحوم املجمدة تم التاعب بتواريخ صاحيتها. 
كــانــت معلومات قــد وردت ألعــضــاء فــريــق التفتيش بقيام أحد 
الــلــحــوم باملنطقة الصناعية بتمديد صاحية  إنــتــاج  مــصــانــع 
اللحوم املجمدة لصالح إحدى الشركات العاملة بتجارة اللحوم، 
وبــعــد الــتــأكــد مــن صحة املعلومة وتــحــديــد اســم ومــوقــع كــل من 
املصنع والشركة، تم تنفيذ حملة تفتيشية على املصنع وضبط 
عينات من اللحوم محل الشكوى، حيث تبن قيام املصنع بنزع 
الــخــاص باللحوم وإزالـــة تــواريــخ الصاحية األصلية  التغليف 
التي قاربت على االنتهاء بعد عدة أيام وإعادة تعبئتها وتمديد 

صاحيتها ملــدة عــام كــامــل، ومــن ثــم تخزينها بــإحــدى املــخــازن 
نــوال محمد عبدالله  الــدكــتــورة  بــالــدولــة. وصــرحــت  اللوجستية 
رئيس فريق التفتيش املركزي بمكتب الوكيل املساعد لشؤون 
ــم تــحــريــر مــحــضــر ضــبــط مــخــالــفــة بــالــواقــعــة  الـــبـــلـــديـــات بـــأنـــه تـ
والتحفظ على كميات اللحوم تمهيدا إلتافها وإخطار الجهات 
ــوزارة الــداخــلــيــة الستكمال بــاقــي اإلجـــــراءات لتحويل  األمــنــيــة بــ
املسؤولن عن املخالفة لجهات التحقيق. وأكــدت وزارة البلدية 
إنه في إطار حرصها على صحة املواطنن واملقيمن، لن تتهاون 
إزاء أي مخالفات تتعلق باملواد الغذائية سواء من خال الغش أو 
ترويج أغذية فاسدة أو غيرها من املخالفات، وفي نفس الوقت 
الــغــذائــيــة بمختلف أنــواعــهــا  ــــوزارة كــل الــدعــم للمنشآت  الـ تــقــدم 
ملعاونتها في رفع مستوى خدماتها التي تقدمها للمستهلكن، 
وذلك من خال تقديم النصح واإلرشاد والتوعية باالشتراطات 

الصحية السليمة الواجب اتباعها.

250 طنا من اللحوم المجمدة تم التالعب بتواريخ صالحيتها ضبط 
وزارة البلدية تؤكد عدم تهاونها في ضبط مخالفات األغذية

الدوحة -
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3 أيام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات لمدة 

انطالق معرض قطر الدولي للسياحة والسفر نوفمبر
تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة 
بــن عــبــد الــعــزيــز آل ثــانــي، رئــيــس مجلس 
ــر الــداخــلــيــة، تــقــام النسخة  الـــــوزراء ووزيــ
األولى من معرض قطر الدولي للسياحة 
والـــســـفـــر، بـــالـــشـــراكـــة اإلســتــراتــيــجــيــة مع 
جــهــاز قــطــر لــلــســيــاحــة فــي الــفــتــرة مــن 16 
الــدوحــة  إلـــى 18 نوفمبر 2021 فــي مــركــز 

للمعارض واملؤتمرات.
ويــــنــــظــــم الـــــحـــــدث الــــــدولــــــي املــــرتــــقــــب مــن 
 »NeXTfairs فــيــرز قــبــل شــركــة »نــيــكــســت 
ــلـــمـــعـــارض واملـــــؤتـــــمـــــرات، حـــيـــث يــجــمــع  لـ
مــخــتــلــف الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة والــرئــيــســيــة 
ــة والــــســــفــــر املــحــلــيــة  ــاحـ ــيـ ــاع الـــسـ فــــي قــــطــ
واإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، لــلــتــعــريــف بــأهــم 
الراقية التي يتطلع إليها  وجهات السفر 
املـــســـافـــرون، وعــــرض أحــــدث مـــا تــوصــلــت 
إليه قطاعات السياحة الفاخرة وسياحة 
األعمال والسياحة العالجية والرياضية 

والترفيهية والثقافية والسياحة الحالل.
كما يشمل الحدث على مدار أيامه الثالثة؛ 
مـــؤتـــمـــرًا يــجــمــع خـــبـــراء قـــطـــاع الــســيــاحــة 
املحليني والدوليني بهدف تبادل الخبرات 
اتــجــاهــات السياحة  واآلراء حـــول أحـــدث 
واالســتــمــاع إلـــى وجــهــات الــنــظــر والـــرؤى 
ـــقـــة بـــمـــســـتـــقـــبـــل قـــطـــاع 

ّ
ــثــــة املـــتـــعـــل الــــحــــديــ

الــســيــاحــة. كما يسعى املــعــرض إلــى ربط 
األعـــمـــال الــتــجــاريــة املــتــعــلــقــة بــالــســيــاحــة 
الــعــاملــيــة مـــعـــا، بـــهـــدف تــنــشــيــط انــتــعــاش 
ــاق وفــــرص  ــ قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة وإيــــجــــاد آفــ

جديدة لألعمال.
ــارك مــؤســســة كـــتـــارا لــلــضــيــافــة في  وتــــشــ
ــا،  ــا مـــؤســـسـ ــكــ املـــــعـــــرض بـــوصـــفـــهـــا شــــريــ
والخطوط الجوية القطرية بوصفها راعي 
الــطــيــران الــرســمــي، وشــركــة اكــتــشــف قطر 
والــقــطــريــة للعطالت بوصفهما شريكني 
ــه. وبـــــاإلضـــــافـــــة إلـــى  ــيـ ــرفـ ــتـ ــلـ مـــؤســـســـني لـ
الراعي  ذلــك، تــشــارك أمــاديــوس بوصفها 
الـــرســـمـــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا فــــي املــــعــــرض، 

ــة بــوصــفــهــا  ــافـ ــيـ ورتـــــــاج لـــلـــفـــنـــادق والـــضـ
الراعي الذهبي، وشركة مغامرات الخليج 
بـــوصـــفـــهـــا الــــــراعــــــي الــــفــــضــــي. أمـــــــا عــلــى 
الــصــعــيــد الــــدولــــي؛ يــنــضــم ملـــعـــرض قطر 
للسياحة والسفر عــدد من الشركاء، بمن 
الرابطة العاملية للتعليم والتدريب  فيهم 
 ،)AMFORHT( على الضيافة والسياحة
 ،)WLO( الــــعــــاملــــيــــة الــــتــــرفــــيــــه  ــة  ــمـ ــظـ ــنـ ومـ
ــة لــلــثــقــافــة  ــيـ ــاملـ ــعـ ــة الـ ــيـــاحـ وجـــمـــعـــيـــة الـــسـ

.)WTACH( والتراث
وقال السيد رواد سليم، الشريك املؤسس 
ــر الــــعــــام لـــشـــركـــة »نـــيـــكـــســـت فــيــرز  ــ ــديـ ــ واملـ
NeXTfairs« للمعارض واملؤتمرات: »إنه 
ملــن دواعــــي ســـرورنـــا أن تــحــظــى النسخة 
االفــتــتــاحــيــة األولــــى ملــعــرض قــطــر الــدولــي 
لــلــســيــاحــة والـــســـفـــر بـــالـــدعـــم الــحــكــومــي 
الكامل، إلى جانب الدعم من كافة الجهات 
الراعية من املنظمات الدولية واملؤسسات 
الــرائــدة في دولــة قطر. كما أننا فخورون 

بــأن النسخة األولـــى مــن املــعــرض تمّكنت 
ــة تــــشــــارك ضــمــن  ــ ــ مــــن اســـتـــقـــطـــاب 31 دول
ــع 136 عــــارضــــا.  ــ 14 جـــنـــاحـــا ضـــخـــمـــا مـ
 أولــويــة 

ّ
وبــمــا أن قــطــاع الــســيــاحــة يــحــتــل

كبرى بالنسبة القتصاد دولــة قطر، فإن 
مــعــرض قــطــر الـــدولـــي لــلــســيــاحــة والــســفــر 
ــــالزم  الـ الــــدعــــم  ــى تـــقـــديـــم  ــ إلـ ــهـــدف  2021 يـ
لتعزيز انتعاش قطاع السياحة ال سّيما 
ــــودة الــســيــاحــة  بــعــد الــجــائــحــة. كــمــا أن عـ
ــبــــالد، وإقـــامـــة  إلــــى ســـابـــق عــهــدهــا فـــي الــ
الفعاليات التجارية املتعلقة بهذا املجال 
كما في السابق؛ تعد عوامل رئيسية لدعم 

تطوير وتعزيز قطاع السياحة«.
: »ســيــقــام 

ً
وأضـــــــاف الـــســـيـــد ســلــيــم قــــائــــال

معرض قطر الدولي للسياحة والسفر في 
واحـــد مــن أكــثــر األســــواق العاملية نشاطا 
في مجال االستثمار في قطاع الضيافة، 
وذلـــك فــي الــوقــت الـــذي تستعد فــيــه دولــة 
قطر للترحيب بالعالم أجمع على أرضها 

لــكــرة القدم  الــعــالــم  لحضور بطولة كــأس 
FIFA قطر 2022«.

املــؤتــمــر عــددًا  وسيتناول املتحدثون فــي 
من املواضيع املهمة بصورة معّمقة؛ من 
بينها الحديث عن الطريق نحو انتعاش 
الــقــطــاع، ومـــا يــبــدو عليه املستقبل بهذا 
ــأن، ومـــوضـــوع الــســيــاحــة املــســتــدامــة  ــشـ الـ
ــار واالتـــــجـــــاهـــــات  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــة، واالبــ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
الــــحــــديــــثــــة. كـــمـــا ســـتـــعـــقـــد جـــلـــســـة لــكــبــار 
املسؤولني التنفيذيني ملناقشة التغيرات 
السلوكية للمستهلكني وتعيني املوظفني 
واالحــتــفــاظ بهم للعمل فــي قــطــاع السفر 

والسياحة والضيافة.
ــدولـــي أيــضــا  كــمــا يــشــتــمــل هــــذا الـــحـــدث الـ
ـــشـــتـــريـــن«، 

ُ
عـــلـــى بـــرنـــامـــج »اســـتـــضـــافـــة امل

الــذي سيشارك فيه 24 مشتريا متمّرسا 
ومــؤثــرا مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، بهدف 
الـــتـــواصـــل وإقــــامــــة الـــعـــالقـــات الــتــجــاريــة 

وإبرام الصفقات.

من جانبها قالت السيدة جيل جياو، مدير 
معرض قطر الدولي للسياحة والسفر في 
معرض حديثها حــول إحــصــاءات السفر 
والسياحة: »تشير التقارير الصادرة عن 
إلــى أن  أكسفورد للدراسات االقتصادية؛ 
دولـــة قطر ستجني مبلغا إضــافــيــا يقّدر 
أمـــريـــكـــي من  بـــحـــوالـــي 0.9 مــلــيــار دوالر 
عائدات زوار البالد، وستستقبل ما يصل 
إلــى 290,000 زائــر سنوّيا بشكل وسطي 
خالل األعوام 2022- 2025، وذلك كنتيجة 
مباشرة لالستثمار التسويقي. كما سيتم 
تحقيق مكاسب إضافية في حصة السوق 
عــلــى املـــــدى الـــطـــويـــل مـــن خــــالل مــواصــلــة 
توسيع نطاق منح تأشيرات السفر إلى 
الــــبــــالد، وتـــطـــويـــر املــنــتــجــات الــســيــاحــيــة. 
فــي حــني سيصل عــدد فــرص العمل التي 
يدعمها قطاع السفر والسياحة في 2030 

إلى حوالي 247,800 فرصة عمل.
ــاملـــي  ــعـ ــارك فـــــي هـــــــذا الـــــحـــــدث الـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ وسـ
عـــارضـــون مـــن 31 بــلــدًا إقــلــيــمــيــا ودولـــيـــا، 
ضــمــن 14 جــنــاحــا يــمــثــل هـــذه الـــــدول، من 
 ،Visit Britain -بينها: زوروا بــريــطــانــيــا
ــة، ومــنــظــمــة  ــيـ ــقـ ــريـ وهـــيـــئـــة الـــســـيـــاحـــة اإلفـ
ــة، وهــيــئــة  ــ ــــوريـ ــكـ ــ ــة الـ ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــاحـ ــيـ ــسـ الـ
السياحة اإليطالية الحكومية، ومجلس 
السياحة في أذربــيــجــان، وزوروا روانــدا- 
الــســيــاحــة في  Visit Rwanda، ومــجــلــس 
جمهورية الدومينيكان. هذا وقد انضمت 
136 شركة دولية رائدة في قطاع السياحة 
املــعــرض، بما  والسفر للمشاركة فــي هــذا 
ــات الـــطـــيـــران  ــركــ ــن شــ ــد مــ ــديـ ــعـ فــــي ذلـــــك الـ
الدولية، والفنادق واملنتجعات، وشركات 
ــرحــــالت  الــ ــــات، وشـــــركـــــات  ــهـ ــ ــــوجـ الـ إدارة 
الــبــحــريــة، وشـــركـــات الــنــقــل، عــلــى سبيل 

املثال ال الحصر.
املــعــرض أكثر  املــتــوقــع أن يستقطب  ومــن 
من 7,000 زائر على مدار أيامه الثالثة من 
16 إلى 18 نوفمبر 2021، على أرض مركز 

الدوحة للمعارض واملؤتمرات.

النسخة الثامنة عشرة تقام من 12 وحتى 17 ديسمبر

قطر للسياحة يعلن موعد انطالق 
معرض »هي« لألزياء العربية

كــشــفــت قــطــر لــلــســيــاحــة الــنــقــاب عن 
ــد انــــطــــالق الـــنـــســـخـــة الــثــامــنــة  مــــوعــ
عــشــرة مــن فــعــالــيــات مــعــرض »هــي« 
لـــألزيـــاء الــعــربــيــة، حــيــث ســيــقــام في 
الفترة من 12 وحتى 17 ديسمبر في 
مركز الدوحة للمعارض واملؤتمرات 
مـــن تــنــظــيــم شـــركـــة قــطــر لــفــعــالــيــات 

األعمال.
وستقام النسخة الثامنة عشرة من 
معرض »هي« تحت مظلة اإلجراءات 
ــة الــــتــــي أقـــرتـــهـــا الــــدولــــة  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ االحـ
مؤخرًا فيما يخص تنظيم املعارض 
والفعاليات السياحية، ومن املتوقع 
أن تشهد النسخة الحالية مشاركة 
ــــن الــــعــــالمــــات الـــتـــجـــاريـــة  ــة مـ ــ ــعـ ــ واسـ

املحلية واإلقليمية والعاملية.

ويعتبر معرض “هي” أقدم معارض 
قطر املتخصصة فــي مجال املوضة 
ــاهــــم فــي  ــيــــة، ويــــســ واألزيــــــــــــاء الــــعــــربــ
تسليط الضوء على املواهب القطرية 
وتوفير منصة استثنائية يتبادلون 
مــــن خـــاللـــهـــا الـــخـــبـــرات ويــتــعــرفــون 
عــلــى أحـــدث اتــجــاهــات املــوضــة، كما 
أنـــه يــســاهــم فـــي تــعــزيــز مــكــانــة قطر 
كوجهة للموضة واالناقة في منطقة 

الشرق األوسط والعالم.
وكانت النسخة املاضية من معرض 
»هي« قد حققت نجاحا كبيرا حيث 
تــنــظــيــمــه  يـــتـــم  ــعــــرض  ــانــــت أول مــ كــ
ــة اإلجــــــــــــراءات  ــلـ ــظـ ــنــــجــــاح تــــحــــت مـ بــ
االحــتــرازيــة وشــهــد مــشــاركــة مميزة 
ألكثر من 150 عالمة تجارية محلية 
بــاإلضــافــة إلـــى إقـــامـــة عـــدة جلسات 
حوارية وورش عمل وعروض أزياء.

ضمن فعاليات أسبوع قطر لالستدامة

إطالق »برنامج مشيرب األخضر«

ــــاق  ــن إطـ ــ ــقــــاريــــة عـ ــعــ ــ أعـــلـــنـــت مـــشـــيـــرب ال
»برنامج مشيرب األخضر« الذي يستهدف 
املطاعم واملقاهي في مشيرب قلب الدوحة 
لــتــشــجــيــعــهــا عــلــى تــطــبــيــق أعـــلـــى مــعــايــيــر 
االستدامة تماشيًا مع نهج ورؤية مشيرب 
العقارية. وجاء اإلعان عن برنامج مشيرب 
األخضر خال النسخة األولى من »حديث 
أخـــضـــر« الــــذي تــقــدمــه مــشــيــرب الــعــقــاريــة 
ضمن فعاليات أسبوع االستدامة بالتعاون 

مع مجلس قطر للمباني الخضراء.
وكانت النسخة األولى من »حديث أخضر« 
انــطــلــقــت فـــي بـــراحـــة مــشــيــرب بــمــشــاركــة 
واسعة من األفراد واملؤسسات والشركات 
التي تعرض برامجها وأفكارها وحلولها 
الخاصة باالستدامة، وتساهم  ومبادراتها 
فــي تــعــزيــز الــوعــي االجــتــمــاعــي واملــشــاركــة 
لتبني نهج االســتــدامــة فــي أعمالنا  الفاعلة 

وحياتنا اليومية.
مـــمـــثـــلـــون عــن  الــــيــــوم األول  فــــي  وشــــــــارك 
للمباني  قــطــر  الــعــقــاريــة، مجلس  مــشــيــرب 
للمشاريع واإلرث،  العليا  اللجنة  الخضراء، 

شركة شل، ومؤسسة قطر.
ــنـــت مــريــم  ــلـ ــر، أعـ ــي حـــديـــثـــهـــا األخـــــضـــ ــ وفــ
العامة واالتصال  العاقات  الجاسم، مدير 
في مشيرب العقارية عن »برنامج مشيرب 
ــي مــشــيــرب  ــر« الــــــذي ســيــطــبــق فــ ــ ــــضـ األخـ
ــة ابــــتــــداًء مـــن ديــســمــبــر املــقــبــل  ــدوحـ قــلــب الـ
ويستهدف املقاهي واملطاعم بهدف تبنيها 
ملعايير االستدامة، لتمنح شهادات مشيرب 

في الفئتني الذهبية والباتينية.
ــي حـــديـــثـــهـــا: »تــســعــى  ــت الـــجـــاســـم فــ ــ ــال وقــ
مشيرب العقارية وضمن رؤيتها ونهجها 
إلــــى تــشــجــيــع الـــشـــركـــاء لــتــطــبــيــق مــعــايــيــر 
الــواقــع، ولهذا أطلقت  االستدامة على أرض 
ــذا الــبــرنــامــج فــي مــشــيــرب قــلــب الــدوحــة.  هـ
التواصل  املقبلة على  الفترة  وسنعمل في 
البرنامج  الفعال معهم لشرح رؤيــة ونهج 

البيئية  املــعــايــيــر  لــتــطــبــيــق  ــتـــعـــاون مــعــًا  والـ
املعتمدة في البرنامج، بالتعاون مع مجلس 

قطر للمباني الخضراء«.
وســتــقــوم لجنة متخصصة مــن مشيرب 
للمباني الخضراء  العقارية ومجلس قطر 
التي  بــاملــعــايــيــر  املــشــاركــني  الـــتـــزام  بتقييم 
الشهادة  البرنامج، حيث ستمنح  وضعها 
ــــذي يحقق  الـ لــلــمــطــعــم أو املــقــهــى  الــذهــبــيــة 
الشهادة  املعايير، بينما تمنح  50 % مــن 
الباتينية فــي حـــال تحقيق 75 % منها. 
العقارية ومجلس قطر  وستوفر مشيرب 
للمباني الخضراء للحاصلني على الشهادة 
الــذهــبــيــة لــلــتــقــدم والــحــصــول عــلــى شــهــادة 
للتميز تمنح  املفتاح األخضر وهي جائزة 
لــلــمــؤســســات الـــرائـــدة فـــي تــطــبــيــق معايير 

االستدامة.
البرنامج  املعايير املعتمدة فــي  وتتضمن 
املقهى ملمارسات  أو  تبني وتطبيق املطعم 
خــاصــة تــتــعــلــق بــتــرشــيــد اســتــهــاك املــيــاه 
النفايات،  التعامل مــع  والكهرباء، وطريقة 
واعتماد منظفات صديقة للبيئة واستخدام 
الكرتون والتخلي عن  املــواد املصنوعة من 
الــبــاســتــيــك، ونــشــر ثــقــافــة االســتــدامــة بني 

املوظفني والزوار.
وكــانــت فعالية حــديــث أخــضــر قــد انطلقت 

مساء أمس في براحة مشيرب وتضمنت 
الشركات  عــروضــًا تعريفية مــن عــدد مــن 
اليافعي،  واملؤسسات. وعرض السيد علي 
ــر املــــشــــروع فــــي مـــشـــيـــرب الـــعـــقـــاريـــة،  ــديـ مـ
معايير االستدامة التي تطبقها الشركة في 
الــدوحــة والــتــي ترتكز  مدينة مشيرب قلب 
عــلــى أربــعــة مــقــومــات رئــيــســيــة هــي تمكني 
ــاه ونــظــام  ــيــ ــاءة الـــطـــاقـــة واملــ ــفــ الــــوصــــول وكــ
أن تطبيق  إلــى  النفايات. ولفت  جمع وفــرز 
ــذه الــركــائــز  مــشــيــرب الـــعـــقـــاريـــة لــجــمــيــع هــ
فـــي مــشــيــرب قــلــب الـــدوحـــة جــعــلــهــا مدينة 
لها لتحصل على  نموذجية لاستدامة وأهَّ
ــادات LEED الــعــاملــيــة  ــهـ أكــبــر عـــدد مـــن شـ

الخاصة باالستدامة.
ــدوره عـــرض املــهــنــدس مــشــعــل الــشــمــري  ــ بـ
مـــن مــجــلــس قــطــر لــلــمــبــانــي الــخــضــراء في 
حــديــثــه أهـــــداف الــحــمــلــة الــوطــنــيــة ألســبــوع 
االستدامة التي أطلقها املجلس بهدف رفع 
الــوعــي املجتمعي ونــشــر ثقافة االستدامة 
إلـــى تطبيق سلوكيات  ــراد، داعــيــًا  ــ األفـ بــني 
اليومية. كما أشــار  االســتــدامــة فــي حياتنا 
إلــــى جـــهـــود املــجــلــس فـــي هــــذا اإلطــــــار من 
شراكات وإقامة مؤتمرات وإطاق مبادرات 
ــا اإليـــجـــابـــي في  بــيــئــيــة مــهــمــة مــبــيــنــًا أثـــرهـ

تحقيق أهداف االستدامة.
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مع شركة اتحاد المقاولين العالمية بقيمة مليار جنيه

»الديار« ترسي عقد المرحلة األولى من »سيتي جيت« بالقاهرة الجديدة

أعــلــنــت شـــركـــة الــــديــــار الــقــطــريــة عـــن بــدء 
تنفيذ املرحلة األولى من مشروع »سيتي 
جــيــت« بمليار جــنــيــه، وذلـــك فــي احتفال 
أقيم - أمــس اإلثــنــن - فــي موقع املشروع 
بالقاهرة الجديدة، وقــد حضر االحتفال 
ســـعـــادة الــســفــيــر ســالــم مـــبـــارك آل شــافــي 
ســفــيــر دولــــة قــطــر فـــي مــصــر، واملــهــنــدس 
خـــــالـــــد عـــــبـــــاس نـــــائـــــب وزيــــــــــر اإلســـــكـــــان 
للمشروعات القومية، واملهندس عبدالله 
بــــن حـــمـــد الـــعـــطـــيـــة الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــار الـــقـــطـــريـــة لـــاســـتـــثـــمـــار  ــ ــديــ ــ لـــشـــركـــة الــ
الــــعــــقــــاري، والـــشـــيـــخ حـــمـــد بــــن طـــــال آل 
الــتــطــويــر واملــشــاريــع  ثـــانـــي مـــديـــر إدارة 
فـــي مــصــر والــــســــودان وأريـــتـــريـــا بــشــركــة 
الـــديـــار الــقــطــريــة، إضــافــة لــعــدد مــن كبار 

الشخصيات.
وشــهــد احــتــفــال الـــديـــار الــقــطــريــة مــراســم 
تـــوقـــيـــع شــــركــــة بــــوابــــة الــــشــــرق الـــقـــاهـــرة 
الــجــديــدة لــاســتــثــمــار الــعــقــاري – إحــدى 
شــركــات الــديــار الــقــطــريــة فــي مــصــر – مع 
 »CCC« شــركــة اتــحــاد املــقــاولــن الــعــاملــيــة
لــلــتــعــاقــد عـــلـــى تــنــفــيــذ املـــرحـــلـــة األولـــــى 

للمشروع.
ــال  ــه فــــي االحــــتــــفــــال، قـ ــتـ ــاركـ وخـــــــال مـــشـ
ــر  ــ ــــب وزيــ ــائـ ــ ــــاس نـ ــبـ ــ ــد عـ ــ ــالـ ــ ــنـــــدس خـ ــ ــهـ ــ املـ
اإلسكان للمشروعات القومية: »يسعدني 
املــشــاركــة فــي تــوقــيــع هـــذا الــعــقــد ووضــع 
حجر أســاس املرحلة األولــى من مشروع 
»سيتي جــيــت«، ونــأمــل أن نــشــارك أيضًا 
ســويــًا فــي بـــدء املــرحــلــة الــثــانــيــة والثالثة 
منه في أقرب وقت، فهذا املشروع إضافة 

كبيرة.«
فـــــي وزارة  فــــــخــــــورون  نــــحــــن  وأضــــــــــــاف: 
اإلسكان وفي هيئة املجتمعات العمرانية 
ــذي تــــم فــــي املــنــطــقــة  ــ ـــ ــاز ال ــ ــجـ ــ بـــحـــجـــم اإلنـ

حــــول املــــشــــروع، ومـــوقـــع »ســيــتــي جــيــت« 
ــن ذي قـــبـــل، ألنـــه  أصـــبـــح أكـــثـــر تـــمـــيـــزًا مــ
يتميز بميزة كبيرة وهي أنه يقع بجوار 
الــعــاصــمــة اإلداريــــــــة الـــجـــديـــدة مــبــاشــرة، 
ونــأمــل أن تتسارع وتــيــرة تنفيذ مراحل 
املــــشــــروع لــيــلــحــق بــالــعــاصــمــة اإلداريـــــــة، 
وسوف نساند املشروع ونذلل أي عقبات 
تواجهه، فنحن نقف مع الشركات الجادة، 
وشــركــة الــديــار القطرية واحـــدة مــن أكبر 

الشركات الجادة واملتميزة.«
وصرح املهندس عبدالله بن حمد العطية 
الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية 
»مــنــذ دخــولــنــا الـــســـوق املـــصـــري فـــي عــام 
الـــشـــركـــة نــحــو  الــــتــــزام  ــد ظـــهـــر  ــ 2006، وقـ
املساهمة في دفع عجلة االقتصاد املحلي 
وتنمية سوق العمل واهتمامها بالبعد 
االجــتــمــاعــي فــي جميع مــشــاريــع الشركة 
والتي وفرت عددا كبيرا من فرص العمل 
فــي املجتمع املحلي ســـواء خــال مراحل 
التنفيذ أو مــراحــل التشغيل، وبالنسبة 

ملشروع سيتي جيت فهو استمرارا لنهج 
الشركة املستمر من املتوقع أن يوفر قرابة 
200 ألــــف فـــرصـــة عــمــل فـــي ســــوق الــعــمــل 
املــشــروع وذلك  املحلي خــال فترة تنفيذ 
عدا فرص العمل التي سوف يوفرها بعد 

تنفيذ املشروع.
وأضــاف العطية: »شركة الديار القطرية 
بــصــدد اإلعــــان عــن خططها التطويرية 
واالستثمارية والشراكات االستراتيجية 
عــلــى كـــامـــل األراضـــــــي املــمــلــوكــة لــهــا في 
جمهورية مصر العربية قبل نهاية العام، 
حيث أن استثمارات الشركة فــي السوق 
املصري كانت قد تخطت ٣ مليارات دوالر 
أمــريــكــي، مــوزعــة على عــدد مــن املشاريع 
التي تجاوزت مساحتها ٤0 مليون متر 
مربع ما بن سياحية وسكنية ومتعددة 
االســـــتـــــخـــــدام، وهــــــــذا املـــــشـــــروع ســيــمــثــل 
ــــات الـــكـــبـــيـــرة الســـتـــثـــمـــارات  ــافـ ــ ــــد اإلضـ أحـ
الــشــركــة فـــي مــصــر حــيــث ســتــبــلــغ قيمته 
قــرابــة 12 مليار دوالر  بعد االنــتــهــاء منه 

أمريكي، إضافة لباقي الخطط التطويرية 
واالستثمارية التي سيتم اإلعــان عنها 

تباعا.«
وقد فازت شركة اتحاد املقاولن العاملية 
الـــتـــي  بـــاملـــنـــاقـــصـــة  ــر  فـــــي مــــصــ  »CCC«
طرحتها الشركة املالكة كمقاول رئيسي 

لبناء وتنفيذ مشروع »سيتي جيت«.
ـــق املـــهـــنـــدس مــحــمــد طـــــارق الــعــضــو 

ّ
وعـــل

املــنــتــدب ملنطقة شــمــال أفــريــقــيــا بــاتــحــاد 
املــقــاولــن الــعــاملــيــة »CCC« عــلــى الــحــدث 
الــيــوم أن يتم اختيارنا  : “يسعدنا 

ً
قــائــا

من قبل شركة »الديار القطرية« كمقاول 
رئيسي ملشروع »سيتي جيت«، فالعاقة 
ــتـــن نــاجــحــة  ــركـ الـــتـــجـــاريـــة مــــا بــــن الـــشـ
وطويلة األمــد فــي دول مختلفة، بما في 
ــــك مـــصـــر وقـــطـــر والـــــســـــودان واملـــغـــرب  ذلـ
واليمن. وخال تلك املشاريع، تمكنا مًعا 
من تقديم مشاريع بــارزة بأعلى معايير 
الــــجــــودة والــــدقــــة. وتـــأتـــي هــــذه الــشــراكــة 
الــجــديــدة بــعــد أشــهــر قليلة مــن االفــتــتــاح 
الرسمي لفندق »سانت ريجيس« والذي 
يمثل عامة فارقة في عاقتنا التجارية 

املثمرة.«
وأضـــــــاف: ســنــتــابــع عــمــلــنــا الـــــــدؤوب من 
خـــال تــقــديــم أعــلــى معايير الــجــودة إلــى 
ســوق العقارات املصري وتقديم تطويرًا 
عــاملــيــًا مــتــعــدد االســـتـــخـــدامـــات، وخــدمــة 
ــا هـــــو عــــامــــل رئـــيـــســـي  ــنـ ــمـــائـ ونـــــجـــــاح عـ
مـــن اســتــراتــيــجــيــة شــركــتــنــا، والــعــاقــات 
التعاقدية املتكررة عبر مختلف املشاريع 
والبلدان دليل واضح على التزامنا القوي 
تجاه عمائنا. وتعد الديار القطرية من 
بــن عــمــائــنــا الــرئــيــســيــن الــذيــن نــواصــل 

خدمتها في مواقع جغرافية مختلفة«.
من جانبه، قــال الشيخ حمد بن طــال آل 
ثاني مدير إدارة التطوير واملشاريع في 
مصر والسودان وأريتريا بشركة الديار 

الــقــطــريــة: »يــســرنــا أن نــشــهــد الـــيـــوم بــدء 
تنفيذ املرحلة األولــى من مشروع سيتي 
جيت الضخم، وما يميز هذا املشروع أنه 
يــقــع عــلــى مــســاحــة كــبــيــرة تــصــل إلـــى 8.5 
مليون متر مربع، ويوفر 200 ألف فرصة 

عمل.«
وأضاف: »يحظى مشروع »سيتي جيت« 
بموقع استراتيجي فريد في قلب القاهرة 
ــة الــجــديــدة،  ــ الــجــديــدة والــعــاصــمــة اإلداريـ
ويعتبر مدينة مكتفية ذاتيًا مع مجتمع 
مــتــكــامــل يــوفــر خــدمــات عـــديـــدة، ويشمل 
2٤،500 وحدة سكنية بمساحات مختلفة 
والــتــي تــتــنــوع مــا بــن الــفــيــات املستقلة 
والتاون هاوس والتوين هاوس والشقق، 
وتــطــل عــلــى مــلــعــب جــولــف كــبــيــر للغاية 
يسع 18 حفرة، كما يوفر املشروع العديد 
مــن املــرافــق الــفــاخــرة بما فــي ذلــك املــراكــز 
املجتمعية فــي جميع األحــيــاء واملـــدارس 
ــادي الــريــاضــي  ــنــ ــنـــادق الـــدولـــيـــة والــ ــفـ والـ
ومــجــمــع أعــمــال بــمــســاحــة 720 ألـــف متر 
ألــــــف مــتــر  ــع ومـــجـــمـــع طـــبـــي و٣00  ــربــ مــ
مــربــع مــن مــســاحــات الــتــرفــيــه والــتــجــزئــة، 
وجميعها مخطط لها وتنفيذها سيكون 

وفق مواصفات عاملية.«
ــــن مـــشـــروع  ــلــــة األولـــــــــى مـ وتـــشـــمـــل املــــرحــ
سيتي جيت بــنــاء ٤٣0 وحـــدة، واألعــمــال 
الـــتـــي يــغــطــيــهــا الــتــعــاقــد الــجــديــد تشمل 
بناء وإنجاز جميع الفيات على أن يتم 

تسليمها في غضون 2٤ شهًرا.
تــعــمــل شــركــة الـــديـــار الــقــطــريــة مـــن خــال 
ــة الــســكــان من  ــ مــشــروعــهــا هــــذا عــلــى راحـ
خال املساحات الخضراء املوزعة بشكل 
ــروع والـــــتـــــي تــســاعــد  ــ ــشــ ــ مـــتـــســـاو فـــــي املــ
على االســتــرخــاء. كما تــقــدم خــدمــات لكل 
الــوحــدات. يقع املــشــروع على بعد ٣0 كم 
الــقــاهــرة، و ٣0  إلــى الجنوب الشرقي مــن 

دقيقة فقط من مطار القاهرة الدولي.

■  جانب من مراسم توقيع العقد

القاهرة - 

بين دولة قطر واالتحاد األوروبي والدول األعضاء

»القطرية« ترحب بالتوقيع على االتفاقية 
الشاملة للنقل الجوي

وقعت دولة قطر على اتفاقية النقل الجوي الشاملة 
مع االتحاد األوروبــي في لكسمبورغ، وهي اتفاقية 
طيران تاريخية من شأنها أن تضمن تحقيق أعلى 
أنها ستعزز  السالمة واألمــن، في حني  املستويات 

الربط الجوي وحرية تنقل املسافرين.
وقد وقع االتفاقية من الجانب القطري سعادة السيد 
جاسم بن سيف السليطي، وزيــر املواصالت ومن 
جانب االتحاد األوروبي سعادة السيد أنزي لوغار، 
الخارجية في جمهورية سلوفينيا،  الشؤون  وزيــر 
الــدوريــة ملجلس  الــرئــاســة  بـــالده حاليا  الـــذي تتولى 
االتحاد األوروبــي، ومن جانب املفوضية األوروبية 
سعادة السيد جوزيب بوريل، املمثل األعلى لالتحاد 
الخارجية والسياسية واألمنية  األوروبــي للشؤون 

ونائب رئيس املفوضية األوروبية.
تعد دولة قطر والدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
ت هذه الشراكة في 

ّ
شركاء استراتيجيني، وقد تجل

شهر يونيو من العام 2016، وذلك بعد أن حصلت 
املفوضية األوروبية على تفويض من قبل مجلس 
االتحاد األوروبي للتفاوض على هذه االتفاقية. وقد 
بــدأ وفـــدا كــل مــن دولـــة قطر واملــفــوضــيــة األوروبــيــة 
املفاوضات في شهر سبتمبر 2016 وعقدا خمس 
جوالت رسمية من املفاوضات، وقد تم االعالن عن 
املفاوضات خالل مؤتمر سياسات  استكمال هذه 
الـــذي  قــطــر«  التنظيمية »كـــابـــا  والـــشـــؤون  الــطــيــران 
ُعقد في الدوحة خالل يومي 5 و 6 مــارس 2019، 
وبالتالي، تم التوقيع على االتفاقية باألحرف األولى 
في بروكسل 4 مارس 2019 في احتفالية حضرها 
كــبــار املــســؤولــني مــن كــل مــن املــفــوضــيــة األوروبــيــة 
ــاد األوروبــــــي وكــبــرى  ــاء فـــي االتـــحـ ــدول األعـــضـ ــ ــ وال
شــركــات الــطــيــران األوروبــيــة واالتــحــادات الرئيسية 

والوكاالت املتخصصة في مجال الطيران.  
القطرية بهذه االتفاقية،  الجوية  الخطوط  وتــرحــب 
اتفاقية في مجال  التي تعتبر األكثر أهمية من أي 
ــيــــني.  الـــطـــيـــران تـــم تــوقــيــعــهــا مـــع شــركــائــنــا األوروبــ
الجديد لالتفاقيات  العاملي  املعيار  وتمثل االتفاقية 
في مجال الطيران، وذلك  بتقديم حزمة واحدة من 
الــضــوابــط واملــعــايــيــر رفــيــعــة املــســتــوى، كــمــا تعتبر 
لبناء تعاون مثمر مستقبال حــول مسائل  منصة 
ــطــيــران مــثــل الــســالمــة واألمـــن  عـــديـــدة فـــي مــجــال ال
والــبــيــئــة واملــنــافــســة وحــمــايــة املــســتــهــلــك واملــســائــل 
االجتماعية وإدارة املالحة الجوية. واحتلت املواضيع 
املتعلقة بالبيئة مساحة هامة، وهذا يدل على أهمية 

العمل معًا للتقليل من آثار الطيران على البيئة.
واتــــــخــــــذت الــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة الــــقــــطــــريــــة، كـــأحـــد 
ــذه،  املــســتــخــدمــني الــرئــيــســني التــفــاقــيــة الـــطـــيـــران هـ
ـــدمـــًا فـــي اطـــــالق عــدة 

ُ
خـــطـــوات جــريــئــة لــلــمــضــي ق

مبادرات للتصدي للتغير املناخي، الذي يعتبر أحد 
أكثر املواضيع إلحاحًا في االتحاد األوروبي.

ــــى الـــتـــزام الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة  بـــاإلضـــافـــة إل
بــمــبــادئ منظمة الــطــيــران املــدنــي الــدولــي )االيــكــاو( 
بــالــنــمــو املــحــايــد لــلــكــربــون الــتــي اطلقتها فــي الــعــام 
بــخــفــض  املـــتـــعـــلـــقـــة  الـــســـنـــويـــة  2020 واألهــــــــــــداف 
االنــبــعــاثــات، فــإنــهــا حــريــصــة عــلــى تحقيق صافي 
انــبــعــاثــات الــكــربــون الــصــفــريــة بــحــلــول عـــام 2050، 

اتساقا مع االتفاقية الخضراء األوروبية.
القطرية، أفضل شركة  الجوية  الخطوط   وبوصف 
بالتميز فــي كافة  العالم، فإنها ملتزمة  طــيــران فــي 
عملياتها التجارية. وكانت الخطوط الجوية القطرية 
أول شركة طيران في الشرق األوســط تحقق أعلى 
للنقل  الــدولــي  البيئي لالتحاد  التقييم  مستوى في 
الجوي )IEnvA(. وأصبحت أول شركة في الشرق 
األوسط تنضم إلى التحالف العاملي ملنظمة الطيران 
املدني،  الطيران  الــدولــي )اإليــكــاو( الستدامة  املــدنــي 
املعنيني في  التزامها بالعمل مع  مؤكدة من جديد 
قــطــاع الــطــيــران، كــمــا أصــبــحــت أول شــركــة طــيــران 
الوعي  بــشــأن  املعلومات  تــبــادل  إلــى منصة  تنصم 
 )IATA Turbulence Aware( من املطبات الجوية

وذلـــك لتوفير رحــلــة أكــثــر ســالســة فــي الــجــو، وفــي 
نفس الوقت تعمل على انخفاض حرق الوقود.

ــوط الـــجـــويـــة  ــطــ ــخــ ــ ــلــــتــــزم كـــــل مـــــن شــــركــــة ال ــم تــ ــ ــ ولـ
 Qatar( لــرجــال األعــمــال القطرية  القطرية وشــركــة 
الــكــربــون والــحــد منه  Executive( بنظام تعويض 
الـــدولـــي )CORSIA( فحسب،  بــالــطــيــران  الــخــاص 
االتــحــاد األوروبــي  إنهما ملتزمان أيضًا بنظام  بل 
ملقايضة االنبعاثات« )EU ETS(. وتعمل الخطوط 
البيئية  الهيئات  القطرية حاليا عن كثب مع  الجوية 
البيئة  املانيا وفرنسا املسؤولتني عــن  فــي كــل مــن 

في اقليميهما.
التنفيذي  الرئيس  الباكر،  أكبر  السيد  وقال سعادة 
ملجموعة الخطوط الجوية القطرية »إننا سعداء جدا 
بما أدركـــه االتــحــاد األوروبـــي والـــدول األعــضــاء فيه 
بــه على  بالنفع  االتــفــاقــيــة ومــا ستعود  بقيمة هــذه 
التوقيع على االتفاقية  اقتصاداتها. كما سيمهد 
التاريخية الطريق للمعنيني من كافة األطراف لخلق 
فرص جديدة لتطوير قطاع الطيران. وبناء على ما 
تم تحقيقه في املاضي، فإنني مقتنع بأن الخطوط 
الجوية القطرية ستواصل االضطالع بدور أكبر في 
الجوي األوروبـــي. وبوصفنا  النقل  تطوير صناعة 
أفــضــل شــركــة طــيــران، فــإنــنــا نـــدرك أهــمــيــة تحقيق 
األهــداف املنصوص عليها في االتفاقية الخضراء 
األوروبــــيــــة، وســنــواصــل الــعــمــل مــعــًا عــلــى تحقيق 

أهداف الحيادية املناخية ».

تنضم إلى كييف على شبكة وجهات الناقلة الوطنية

»القطرية« تسير رحالت جديدة 
إلى أوديسا في أوكرانيا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير ثالث 
رحـــالت أسبوعيًا إلــى أوديــســا فــي أوكــرانــيــا 
اعتبارًا من 9 ديسمبر املقبل، لتصبح الوجهة 
لدولة قطر  الوطنية  الناقلة  التي تسير  الثانية 
رحالتها إليها في أوكرانيا. وستشغل الناقلة 
ــربــــاص A320 لــخــدمــة  طـــائـــرة مـــن طـــــراز إيــ
الـــجـــديـــدة، والـــتـــي تــضــم 12 مقعدًا  الـــرحـــالت 
على درجة رجال األعمال، و120 مقعدًا على 

الدرجة السياحية.
ــبــاكــر، الــرئــيــس  ــال ســـعـــادة الــســيــد أكــبــر ال وقــ
القطرية:  الجوية  الخطوط  التنفيذي ملجموعة 
»تــســّيــر الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة رحـــالت 
مــبــاشــرة إلـــى أوكــرانــيــا مــنــذ شــهــر أغسطس 
انـــطـــالق رحـــالتـــنـــا مـــن وإلـــى  ــأتـــي  2017، ويـ
أوديسا عالمة فارقة في تاريخ عالقاتنا مع 
الــبــالد. ومـــع اشــتــهــار أوديــســا بــاســم »لــؤلــؤة 
الـــزوار من  إلــى جلب  البحر األســــود«، نتطلع 
العالم الستكشاف تاريخها  أنــحــاء  مختلف 
الــثــقــافــي الــغــنــي وزيــــــارة املــنــاطــق الــســاحــلــيــة 

الجميلة في البالد«.
وأضاف سعادة السيد الباكر: » نحن نتطلع 
أيــضــًا لــنــتــيــح الــفــرصــة أمــــام املــســافــريــن من 
الوصول  السياحة إمكانية  أوكرانيا بغرض 
إلـــى شبكة وجــهــاتــنــا املــتــنــامــيــة، والــتــي تضم 
العديد من الوجهات الدافئة في فصل الشتاء 
ــزر املـــالـــديـــف  ــ فــــي املـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي، مـــثـــل جـ
الرحالت  وسيشيل وزنــجــبــار. كما ستربط 
الجديدة األوكرانيني باألصدقاء والعائلة في 
مختلف أنحاء العالم، مع رحالتنا إلى سيدني 

ودبي وبانكوك«.
ومــــع رحـــــالت إلــــى أكـــثـــر مـــن 85 وجـــهـــة في 
ــادئ وإفــريــقــيــا  ــهــ ــ ــيـــا واملـــحـــيـــط ال مــنــطــقــة آسـ
والــشــرق األوســــط، سيحظى املــســافــرون من 
أوديسا بالفرصة لالستمتاع بخيارات سفر 
متنوعة عبر مطار حمد الدولي، أفضل مطار 

في العالم.
وكذلك، يمكن للمسافرين االستمتاع بحسن 
الــضــيــافــة عــلــى مـــن الــــرحــــالت، بــمــا يشمل 
األطــعــمــة الــحــائــزة عــلــى الــعــديــد مـــن الــجــوائــز 
إلــــى جــانــب االســتــمــتــاع بمجموعة  الــعــاملــيــة، 

ــج  ــرامــ ــبــ ــ ــن األفـــــــــالم وال ــ كـــبـــيـــرة ومـــتـــنـــوعـــة مـ
أوريــكــس ون،  التليفزيونية واملوسيقى عبر 
نـــظـــام الــتــرفــيــه عــلــى مـــن الـــخـــطـــوط الــجــويــة 

القطرية.
فــيــمــا تــمــثــل الــقــضــايــا الــبــيــئــيــة أهــمــيــة كبيرة 
الخطوط  أوكــرانــيــا، تحرص  للمسافرين مــن 
الجوية القطرية على االستثمار االستراتيجي 
الطائرات  فــي مجموعة كبيرة ومتنوعة مــن 
ــاءة فــي  ــفـ ــكـ ــالـ الـــتـــي تــتــســم بـ ــركـــني  ــحـ ذات املـ
الوقود، ليضعها في مكانة مثالية  استهالك 
لـــقـــيـــادة مـــرحـــلـــة الـــتـــعـــافـــي املـــســـتـــدام لــقــطــاع 
الجوية  الخطوط  العاملي. كما أطلقت  الطيران 
ن الركاب 

ّ
القطرية مؤخرًا برنامجًا جديدًا يمك

الكربون  انبعاثات  التعويض طواعية عن  من 
الناتجة عن رحلتهم عند الحجز.

وتواصل الناقلة الوطنية لدولة قطر إعادة بناء 
شبكة وجهاتها حيث تسّير رحالتها حاليًا 
إلى أكثر من 140 وجهة عامليًا. ومع الحرص 
على زيادة عدد رحالتها إلى الوجهات العاملية 
الناقلة للمسافرين خيارات  الرئيسية، تتيح 
ســـفـــر مــتــنــوعــة مــــع إمـــكـــانـــيـــة تــغــيــيــر خــطــط 
ووجــهــة الــســفــر بــكــل ســهــولــة وُيــســر عندما 

يرغبون بذلك.
وحــصــدت الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة جــائــزة 
ــي الـــعـــالـــم« ضمن  ــران فـ ــيـ »أفـــضـــل شـــركـــة طـ
جــوائــز ســكــاي تــراكــس الــعــاملــيــة 2021، إلــى 
ــرى، وهـــي:  ــ جــانــب الـــفـــوز بــخــمــس جـــوائـــز أخـ
»أفـــضـــل درجـــــة رجـــــال أعـــمـــال فـــي الـــعـــالـــم«، 
ــال األعـــمـــال في  و«أفـــضـــل صــالــة لــدرجــة رجــ
الــعــالــم«، و«أفـــضـــل مــقــعــد عــلــى درجــــة رجــال 
العالم«، و«أفــضــل خدمات طعام  األعــمــال في 
ــال فــــي الـــعـــالـــم«،  ــ ــمـ ــ ــال األعـ ــ ــ ــة رجـ ــ ــ ــلـــى درجـ عـ
و«أفضل شركة طيران في الشرق األوسط«. 
لدولة قطر شركات  الوطنية  الناقلة  وتتصدر 
الــفــوز بجائزة األفضل  العاملية بعد  الطيران 
الــســادســة فــي تاريخها في  للمرة  العالم  فــي 
إنجاز غير مسبوق في أعوام )2011 و2012 
و2015 و2017 و2019 و2021(. كما حصل 
مطار حمد الدولي على جائزة »أفضل مطار 
املرتبة  العالم لعام 2021«، حيث حصد  فــي 
األولى بني املطارات خالل حفل توزيع جوائز 

سكاي تراكس للمطارات لعام 2021.
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6 قطاعات رغم تراجع مؤشرات 

10 أسهم تقود مؤشر البورصة لالرتفاع
أغلق املؤشر العام لبورصة قطر على ارتفاع بنسبة 
0.11% بــنــهــايــة جــلــســة أمـــس االثـــنـــن لــيــغــلــق عند 
مستوى 11834.2 نقطة، كما سجلت رسملة السوق 
مكاسب بقيمة 0.1 مليار ريـــال بعد إغــاقــهــا عند 

مستوى 681.8 مليار ريال بنهاية جلسة أمس.
الــتــداوالت  وشهدت جلسة أمــس نموا على صعيد 
وبــلــغــت 542 مــلــيــون ريـــــال، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تنفيذ 

13.14 ألف صفقة على 197 مليون سهم.
وشهدت جلسة أمس تسجيل املؤسسات األجنبية 
أعلى صافي شراء وبقيمة 58.5 مليون ريال وتاها 
املــؤســســات الخليجية بصافي شــراء بلغت قيمته 
نحو 25.8 مليون ريال، بينما جاء أعلى صافي بيع 
عبر املؤسسات القطرية وبقيمة 50.5 مليون ريال 
ثم األفــراد القطرين بصافي بيع بقيمة 43 مليون 

ريال.

وعلى الرغم من تسجيل املؤشر العام مكاسب اال 
أن الجلسة شهدت انخفاض مــؤشــرات 6 قطاعات 
ــارات الـــــذي سجل  ــقـ ــعـ بــنــهــايــتــهــا، بـــقـــيـــادة قـــطـــاع الـ
بــنــســبــة 0.65% وتــــــاه مـــؤشـــر قــطــاع  انـــخـــفـــاضـــا 
الخدمات بنسبة 0.44%، كما انخفض مؤشر قطاع 
العقارات بنسبة 0.26%، بينما سجل مؤشر قطاع 
الصناعة االرتفاع الوحيد بنسبة 1% وهو ما دعم 

األداء بنهاية الجلسة.

أداء األسهم

وعــلــى صــعــيــد إغـــاقـــات أســـعـــار األســـهـــم بنهاية 
جلسة أمس فقد ارتفعت في جلسة أمس أسهم 10 
شركة، بينما انخفضت أسعار 34 شركة واستقر 

سعر شركتن عند مستوى الجلسة السابقة.
وتـــصـــدر الــقــائــمــة الـــخـــضـــراء ســهــم »الــتــحــويــلــيــة« 
مسجا ارتفاعا بنسبة 2.3% وتاه سهم »صناعات 
الــذي سجل  قطر« بنسبة 2.1%، ثم سهم »قامكو« 
ارتــفــاعــا بنسبة 1.5%، كــمــا ارتــفــع ســهــم »الــدوحــة 
للتأمن« بنسبة 1% وكذلك ارتفع سهم »املناعي« 

بنسبة 0.9% بنهاية تداوالت جلسة أمس. 

وجاء سهم »استثمار« على رأس القائمة الحمراء 
عقب تراجعه بنسبة 3.5%، وتاه سهم »أعمال« 
ــايـــة« بــنــســبــة %2.4  بــنــســبــة 3%، ثـــم ســهــم »الـــرعـ
وكـــذلـــك ســهــم »QLM« بــنــســبــة 1.9%، و»إزدان 
القابضة« املنخفض بنسبة 1.7% بنهاية جلسة 

أمس.
وتــــواصــــل الـــشـــركـــات املــــدرجــــة فـــي بـــورصـــة قطر 
ــــان عـــن نــتــائــجــهــا لــلــربــع الـــثـــالـــث مـــن الــعــام  اإلعــ
الـــجـــاري، ويــنــتــظــر أن تــعــلــن الــيــوم كــل مــن إنــمــاء 
القابضة وشركة الكهرباء واملاء القطرية وشركة 
أعــمــال وشــركــة قــطــر للتأمن وشــركــة اإلســامــيــة 

للتأمن وشركة مخازن وشركة املاحة القطرية.

نبض السوقمحمد السقا
 أفــصــحــت الــشــركــة الــقــطــريــة العامة 
لــلــتــأمــن وإعــــــادة الــتــأمــن عـــن رفــض 
الــشــكــوى الــعــمــالــيــة املــقــدمــة مـــن قبل 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي الــســابــق للشركة 
غازي كامل عبد الرحمن أبو نحل بعد 
صدور قرار محكمة التمييز – الدائرة 
املدنية في الطعن رقم 428 لسنة 2021 
تمييز مدني الدائرة الثانية، برفض 
ــقـــدم ضـــد الــشــركــة وتــأيــيــد  الــطــعــن املـ
حكم محكمة االستئناف عمالي كلي 
رقم 26 لسنة 2021 وقــرار لجان فض 
الــلــجــنــة الثانية  الــعــمــالــيــة  املــنــازعــات 
رقـــــــم ع11208 /2020 بـــخـــصـــوص 
رفض الشكوى العمالية املقدمة ضد 

الشركة. 

 أعلن مجلس إدارة الشركة القطرية 
االملـــــانـــــيـــــة لـــلـــمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة 
عــــن مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى اســـتـــقـــالـــة عــضــو 
مجلس االدارة ممثل السادة الشركة 
الــوطــنــيــة الــعــاملــيــة الــقــابــضــة احــســان 
ولــيــد الخيمي املنتخب فــي اجتماع 
الجمعية العمومية العادية بتاريخ 
2021/03/28، وذلــك بناء على رغبة 

الشركة الوطنية العاملية القابضة.

ــة  ــ ــة داللـ ــركــ قــــــرر مـــجـــلـــس إدارة شــ  
ــار الـــقـــابـــضـــة  ــمــ ــثــ ــتــ لـــلـــوســـاطـــة واالســ
تعين مــوزة محمد السليطي عضوا 
منتدبًا للشركة بدال من فرهود هادي 
ا مـــن تـــاريـــخ 1  ــهـــاجـــري وذلـــــك بـــــدء الـ

نوفمبر املقبل.

9 شهور 23.05 مليون ريال أرباح »استثمار القابضة« في 
أعلنت مجموعة استثمار القابضة عــن البيانات املالية 
الربعية للفترة املنتهية في  30 سبتمبر  2021 حيث بلغ 
ــال قــطــري مــقــابــل صــافــي  صــافــي الـــربـــح 23.05 مــلــيــون ريــ
الــربــح 26.74 مليون ريـــال قــطــري لنفس الفترة مــن العام 

الذي سبقه.
كــمــا بــلــغــت ربــحــيــة الــســهــم 0.028 ريــــال قــطــري فــي للربع 

الــعــام  30 سبتمبر  2021 مقابل ربحية السهم  الثالث مــن 
0.032 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعــلــنــت مــجــمــوعــة اســتــثــمــار الــقــابــضــة عـــن الـــدعـــوة لعقد 
الــهــاتــفــي املــوجــه للمستثمرين ملناقشة النتائج  املــؤتــمــر 
املالية للربع الثالث 2021، وذلك يوم 27 أكتوبر الجاري في 

تمام الساعة 02:00 مساًء، بتوقيت الدوحة.

58.50.1% 275116.8
مليون ريال صافي شراء 

المؤسسات األجنبية 
بنهاية جلسة أمس

مليار ريال مكاسب 
برسملة السوق لتصل 

الى 681.7 مليار ريال

 نموا بقيم التداوالت 
لتصل الى مستوى

 542 مليون ريال

صفقات منفذة على 
شركتي »مقدام« و«الفالح« 

بالسوق الناشئة

مليون ريال تداوالت 
سهم »قامكو« 
متصدر السيولة

األرقـــــام
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ارتــفــع عجز املــيــزان التجاري لـــأردن خــال األشهر 
ــاري بــنــســبــة 27.9  ــجـ الــثــمــانــيــة األولـــــى مـــن الـــعـــام الـ
بــاملــائــة، ليبلغ 5.370 مــلــيــار ديــنــار أردنــــي، مقارنة 
بــالــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام املــاضــي والــبــالــغــة 4.199 

مليار دينار أردني.

 وبحسب تقارير دائرة اإلحصاءات األردنية، فقد 
الــصــادرات األردنــيــة الكلية لنهاية  ارتفعت قيمة 
بـــاملـــائـــة، لتبلغ  بــنــســبــة 13.7  املـــاضـــي  أغــســطــس 
4.127 مليار دينار أردنــي، مقارنة بنفس الفترة 
مــن الــعــام املــاضــي والــبــالــغــة 3.630 مــلــيــار ديــنــار 

أردني.
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن نــســبــة الــــصــــادرات الكلية  ــ  وأشـ

لـــلـــمـــســـتـــوردات بــلــغــت 43.5 بـــاملـــائـــة لــنــهــايــة شــهــر 
أغسطس هذا العام.

 وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، ارتــفــعــت قــيــمــة الـــصـــادرات 
الوطنية لأردن في شهر أغسطس هذا العام بنسبة 
11.4 باملائة، حيث بلغت 548.8 مليون دينار أردني، 
مقابل 492.6 مليون دينار أردني خال الشهر ذاته 

من عام 2020.

 أشـــار معهد ايــفــو األملــانــي لــلــدراســات االقــتــصــاديــة 
إلـــى انــخــفــاض جــديــد فــي مــؤشــر االقــتــصــاد األملــانــي 
خــال شهر أكتوبر الحالي بمقدار 2.1 نقطة. وقــال 
املعهد فــي بيان إن مؤشر أكبر اقتصاد فــي أوروبــا 

انخفض من 9.98 نقطة في سبتمبر املاضي إلى 7.97 
الــحــالــي.  وعــزا املعهد االنخفاض  نقطة فــي أكتوبر 
الــرابــع على الــتــوالــي إلــى مــعــانــاة الــشــركــات األملانية 
مــن نــقــص اإلمــــــدادات بــســبــب الــعــراقــيــل الــتــي تــواجــه 
خــطــوط اإلمـــــــدادات بــســبــب تــفــشــي وبــــاء »كـــورونـــا«. 
وعن توقعات الشركات األملانية التي يشملها مسح 

املعهد قال ايفو، إن هذه الشركات تنظر إلى األشهر 
املقبلة بقليل من التشاؤم نظرا للمشاكل التي تواجه 
قطاع التجارة العاملية بسبب استمرار تفشي الوباء. 
يذكر ان معهد )ايفو( هو األكبر من نوعه في أملانيا 
ويــســتــنــد فـــي بـــنـــاء تــوقــعــاتــه الســـتـــطـــاع آراء آالف 

الشركات األملانية الكبيرة واملتوسطة.

 أكــــد ســمــو األمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
ــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز ولــــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب  ــ بـ
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــدفــاع 
السعودي أمس، أن قمة مبادرة الشرق 
األوســــــــط األخــــضــــر تـــســـعـــى لــتــنــســيــق 
الجهود تجاه حماية البيئة ومواجهة 
ــاخــــي، ولــــوضــــع خــريــطــة  ــنــ الـــتـــغـــيـــر املــ
طــريــق لتقليل االنــبــعــاثــات الكربونية 
ــــن )%10( مــن  بـــأكـــثـــر مـ املـــنـــطـــقـــة  ــــي  فـ
الـــعـــاملـــيـــة، وزراعــــــــة )50(  اإلســــهــــامــــات 
مليار شجرة في املنطقة وفق برنامج 
يــعــد أكــبــر بــرامــج زراعــــة األشـــجـــار في 
الـــعـــالـــم، ويـــســـاهـــم فـــي تــحــقــيــق نسبة 
)%5( من املستهدف العاملي للتشجير.

وقــــــال ســــمــــوه، أثــــنــــاء افـــتـــتـــاح أعـــمـــال 
قمة مــبــادرة الــشــرق األوســـط األخضر 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــســــعــــوديــــة الـــــريـــــاض: 
»نهدف اليوم في هــذه القمة أن نعمل 
سويًا لوضع خريطة طريق إقليمية، 
ومنهجية عــمــل لتمكني تحقيق هــذه 
املــســتــهــدفــات الــطــمــوحــة«، مــشــيــرا إلــى 
الــســعــوديــة، تؤمن  أن اململكة العربية 

أن مـــصـــادر الــطــاقــة الــتــقــلــيــديــة كــانــت 
لـــتـــحـــول دول املــنــطــقــة  ــم األســــبــــاب  ــ أهـ
والعالم من اقتصاديات تقليدية إلى 
ـــحـــرك 

ُ
اقـــتـــصـــاديـــات فــاعــلــة عــاملــيــًا، وامل

والــــدافــــع الــرئــيــســي نــحــو أســـــرع نمو 
ــة عــلــى  ــريــ ــشــ ــبــ ــه الــ ــتــ ــرفــ اقـــــتـــــصـــــادي عــ

اإلطاق.
وأضـــــــاف: »إنـــنـــا الـــيـــوم نـــدشـــن حقبة 
خـــضـــراء جـــديـــدة لــلــمــنــطــقــة، نــقــودهــا 

ونقطف ثمارها معًا، إيمانًا منا بأن 
املــنــاخــي ال تقتصر على  الــتــغــّيــر  آثـــار 
الـــبـــيـــئـــة الــطــبــيــعــيــة فــــقــــط، بــــل تــشــمــل 
ــع ذلــــــك، نــحــن  ــ االقـــتـــصـــاد واألمــــــــن، ومـ
نــعــي أن الــتــغــّيــر املــنــاخــي هـــو فــرصــة 
اقتصادية لــأفــراد وللقطاع الخاص، 
ــــي ســـتـــحـــفـــزهـــا مـــــبـــــادرة الـــشـــرق  ــتـ ــ والـ
ــلـــق وظـــائـــف  ــر، لـــخـ ــ ــــضــ األوســـــــــط األخــ

نوعية وتعزيز االبتكار في املنطقة.

وأشــــــــــار إلـــــــى أن هــــنــــاك فـــــجـــــوات فــي 
املــنــاخــي فــي املنطقة،  منظومة العمل 
و«نـــســـتـــطـــيـــع عـــبـــر تــنــســيــق الـــجـــهـــود 
ــة الـــــخـــــبـــــرات  ــ ــ ــاركـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــة ومـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ اإلقـ
إنــــــجــــــازات  نـــحـــقـــق  والــــتــــقــــنــــيــــات، أن 

متسارعة في مبادراتنا«.
ــك، تــعــلــن  ــ ــ وتــــابــــع قــــائــــا: »لـــتـــمـــكـــني ذلـ
اململكة أنها ستعمل على إنشاء منصة 
ــاون لــتــطــبــيــق مـــفـــهـــوم االقـــتـــصـــاد  ــعــ تــ

الــــدائــــري لـــلـــكـــربـــون، وتـــأســـيـــس مــركــز 
ــاخــــي، وإنــــشــــاء  ــنــ إقـــلـــيـــمـــي لــلــتــغــيــر املــ
مجمع إقليمي الســتــخــاص الكربون 
واستخدامه وتخزينه، وتأسيس مركز 
إقــلــيــمــي لـــإنـــذار املــبــكــر بــالــعــواصــف، 
ــز إقـــلـــيـــمـــي لــلــتــنــمــيــة  ــركــ وتــــأســــيــــس مــ
املــســتــدامــة لــلــثــروة الــســمــكــيــة، وإنــشــاء 
بــرنــامــج إقليمي الستمطار السحب.. 
وســيــكــون لــهــذه املــراكــز والــبــرامــج دور 
كبير في تهيئة البنية التحتية الازمة 
لحماية البيئة وتخفيض االنبعاثات 

ورفع مستوى التنسيق اإلقليمي.
وحرصًا على رفــع مستوى التنسيق، 
ــن تـــأســـيـــس مــؤســســة  أعـــلـــن ســـمـــوه عــ
ــادرة الــــخــــضــــراء، كــمــؤســســة غــيــر  ــ ــبـ ــ املـ

ربحية لدعم أعمال القمة.
جدير بالذكر، أن »قمة مبادرة الشرق 
األوســـــــط األخــــضــــر« تـــعـــرف مــشــاركــة 
دولية واسعة، لرسم خريطة إقليمية 
ــاة ورفــــــع جــــودتــــهــــا، فــي  ــيـ ــحـ لــحــفــظ الـ
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــكــ ــلــ ــمــ ــا املــ ــهــ ــقــــدمــ بــــــــــــادرة تــ
الــســعــوديــة لصنع الــفــارق الــعــاملــي في 
حــفــظ الــطــبــيــعــة واإلنـــســـان والــحــيــوان 

ومواجهة تحديات التغير املناخي.

% 27.9 ارتفاع عجز الميزان التجاري لألردن بنسبة 

انخفاض مؤشر نمو االقتصاد األلماني

قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر تسعى 
لتنسيق الجهود لمواجهة التغير المناخي

في األشهر الثمانية الماضية

الرياض - قنا

عّمان - قنا

برلين - قنا

عـربي ودولـي
بنك الكويت 

المركزي يصدر 
سندات وتورقًا 
 200 بقيمة 

مليون دينار
أعـــلـــن بــنــك الــكــويــت املـــركـــزي امــس 
تخصيص إصـــدار ســنــدات وتــورق 
بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون 
ديــــنــــار كـــويـــتـــي نـــحـــو 660 مــلــيــون 

دوالر أمريكي.
 وقــــال الــبــنــك املـــركـــزي فــي بــيــان إن 
ــة أشــهــر  ــغ ثــــاثــ ــلـ ــل اإلصــــــــــدار بـ ــ اجــ

بمعدل عائد 125.1 في املائة. 
 وأشار البنك املركزي إلى انه أصدر 
يوم اإلثنني املاضي سندات وتورقا 
بقيمة إجمالية 240 مليون دينار 
نـــحـــو 782 مـــلـــيـــون دوالر  كـــويـــتـــي 
ألجل ستة أشهر وبعائد بلغ 250.1 

في املائة.

بريطانيــا 
ترفع الحد 

األدنى لألجور
الــبــريــطــانــيــة  املـــالـــيـــة  ــالـــت وزارة  قـ
اإلثـــنـــني إن الــحــكــومــة ســتــعــلــن هــذا 
ــبـــوع عـــن زيـــــادة الــحــد األدنــــى  األسـ
لأجر في الباد ألولئك الذين تبلغ 
إلــى 9.50  أعمارهم 23 عاما فأكثر 
جنيه استرليني )13.06 دوالر( في 

الساعة من 8.91 جنيه.
الـــــــــــــوزارة إن اإلعـــــــان   وأضــــــافــــــت 
سيأتي في بيان امليزانية السنوية 
ــتـــي ســيــقــدمــهــا وزيــــر  لــلــحــكــومــة الـ
إلــى البرملان  املالية ريشي ســونــاك 

يوم األربعاء.
يــــبــــدأ ســـريـــان  ــتـــظـــر أن  ــنـ املـ  ومــــــن 
الزيادة في الحد األدنــى لأجر في 

أبريل نيسان 2022.
 وقالت الـــوزارة إن من املقرر أيضا 
زيــــادة الــحــد األدنــــى لــأجــر ألولــئــك 

الذين تقل أعمارهم عن 23 عاما.

ولي العهد السعودي:

قـــال الــبــنــك األوروبــــــي لــإنــشــاء والــتــعــمــيــر أمــس 
ــنـــني إن الـــجـــزائـــر أصــبــحــت الــعــضــو رقــــم 73  االثـ

بالبنك.
الــجــزائــر تقدمت بطلب  وقـــال البنك فــي بــيــان إن 
العضوية في مارس آذار 2020 على أمل الحصول 

على استثمارات ودعم إلصاح السياسات.
 وذكـــــرت أوديـــــل ريــنــو بــاســو رئــيــســة الــبــنــك في 
الـــبـــيـــان »يـــســـعـــدنـــا اســـتـــقـــبـــال الـــجـــزائـــر كـــأحـــدث 
مــســاهــم ونــتــطــلــع لــلــعــمــل مــعــا وبـــحـــث الــخــطــوة 
الــتــالــيــة لتعاوننا املــشــتــرك خــاصــة فيما يتعلق 

باستفادة الجزائر من عمليات البنك«.
 وتأسس البنك قبل ثاثة عقود بهدف االستثمار 
فــي االقــتــصــادات الشيوعية السابقة فــي أوروبــا 

الشرقية.
 ويــعــمــل الــبــنــك فــي نــحــو 40 دولـــة بــاألســاس في 
أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا ووسط 
آسيا. وفي شرق وغرب املتوسط يستثمر البنك 
وينفذ عمليات في عدة دول منها مصر واألردن 
ولبنان واملــغــرب وتــونــس، باإلضافة إلــى الضفة 

الغربية وقطاع غزة.

الجزائر تنضم لعضوية البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير
لندن - رويترز
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 سجلت روسيا عددا قياسيا من اإلصابات اليومية 
ــط أوروبـــــا  بـــكـــوفـــيـــد19- وفـــرضـــت بــعــض دول وســ
قيودا جديدة االثنني مع اشتداد أحــدث موجة من 

الجائحة.
ــر إلـــــى تــقــديــم  ــمــ ــا، دعـــــا الـــصـــلـــيـــب األحــ ــيــ  وفـــــي آســ
مــســاعــدة عــاجــلــة إلـــى بــابــوا غينيا الــجــديــدة، وفــي 
الصني تسبب أحدث تفش في إرجاء العاصمة بكني 
سباق العدو السنوي وفرض قيود أخرى قبل أقل 
مــن أربــعــة أشــهــر عــلــى استضافتها دورة األلــعــاب 

األوملبية الشتوية.
ــت الــســلــطــات حـــول الــعــالــم جـــرس اإلنـــــذار مع   ودقــ
ــرت الـــحـــكـــومـــات فــي  ــ ــطـ ــ تـــصـــاعـــد اإلصـــــابـــــات واضـ
املناطق التي يوجد فيها معدل تطعيم منخفض 
إلــى تشديد القيود في محاولة ملنع الفيروس من 

الخروج على السيطرة.
وســجــلــت روســـيـــا االثـــنـــني 37930 إصـــابـــة جــديــدة 
ــع والــعــشــريــن  ــ ــ ــات األربـ ــاعـ ــسـ ــــال الـ ــيـــد19- خـ بـــكـــوفـ

املاضية، وهو أكبر عدد منذ بدء الجائحة.
الــتــي تشعر بخيبة  الــروســيــة،   وتــفــرض السلطات 
ــل إزاء تـــبـــاطـــؤ الـــســـكـــان فــــي الــتــطــعــيــم بــلــقــاح  ــ األمــ
)ســـبـــوتـــنـــيـــك فـــــي( الـــــروســـــي، إجــــــــــراءات أشـــــد هـــذا 
األســبــوع فــي مــحــاولــة للحد مــن الــجــائــحــة. وأعــلــن 
الرئيس افاديمير بوتني في األسبوع املاضي أن 
أكــتــوبــر تشرين األول حتى السابع  الــفــتــرة مــن 30 

الــثــانــي عطلة مــدفــوعــة األجــر.   مــن نوفمبر تشرين 
والخوف من التطعيم واسع في أنحاء وسط وشرق 
أوروبا ونتيجة لذلك صارت املنطقة بؤرة ساخنة.

 وســــرت إجــــــراءات أشـــد فـــي رومــانــيــا وجــمــهــوريــة 
التشيك أمــس االثنني بينما تم تمديد قواعد أكثر 

صــرامــة فــي ســلــوفــاكــيــا لتشمل املــزيــد مــن مناطق 
الـــبـــاد. وفــــي بــلــغــاريــا ســتــبــدأ الــشــرطــة فـــي فــرض 
غــــرامــــات عــلــى مـــن يــخــالــفــون الـــقـــيـــود اعـــتـــبـــارا من 
ــنــــني. وفــــي رومـــانـــيـــا الـــتـــي صــــرح مـــســـؤول في  االثــ
حكومتها يوم السبت بأن الباد في »حالة كارثة«، 

أعــادت الحكومة فــرض حظر تجول ليلي وجعلت 
شـــهـــادات املــــرور الــصــحــيــة إلــزامــيــة لــدخــول معظم 
األمــاكــن العامة فــي حــني عطلت السلطات املــدارس 

أسبوعني.
 وقــال جيورجي يون وهو سائق سيارة أجــرة في 
بوخارست »يبدو أن القيود تأتي بنتيجة، الناس 
أقل في الشوارع«. ومضى قائا »أنا أنتظر هنا منذ 

ساعة ولم يطلبني أحد«.
 وحــــذر وزيــــر الــصــحــة الــبــولــنــدي مــن أن الحكومة 
ســتــكــون بــحــاجــة إلـــى بــحــث اتـــخـــاذ قــيــود أشـــد إذا 
استمرت زيادة الحاالت، لكنه شدد على عدم وجود 

نية لفرض إغاق عام.
 وفي رومانيا قالت السلطات إن معدل التطعيم زاد 
في األسبوع املاضي بينما كانت جرعات التطعيم 
ــلـــى منذ  املــســتــخــدمــة فـــي جــمــهــوريــة الــتــشــيــك األعـ

أواخر أغسطس آب.
 وحذر االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 
ــاة أعـــــداد كــبــيــرة  ــ والـــهـــال األحـــمـــر مـــن احــتــمــال وفـ
من السكان في بابوا غينيا الجديدة ما لم ُيتخذ 
الــخــدمــة الصحية املتداعية  إجـــراء دولـــي ملــســاعــدة 

في الباد.
 وتشير أرقام منظمة )عاملنا في بيانات( إلى أن أقل 
من واحد في املائة من السكان تلقوا تطعيما كاما، 
ويقول الصليب األحمر إن ذلك يرجع إلى التضليل 
ــقــــاحــــات والـــتـــحـــديـــات  ــلــ ــن الــ ــ ــكــــان مـ ــــوف الــــســ ــخـ ــ وتـ

اللوجستية.

 19 روسيا تسجل إصابات قياسية بكوفيد - 
وأوروبا الشرقية تفرض قيودًا جديدة

قالت الحكومة املغربية أمس اإلثنني إنها تعتزم تعليق رسوم استيراد القمح اللني 
والصلد.

الـــوزراء إن الحكومة ستناقش مرسومني بهذا  وذكــر بيان صــادر عن مكتب رئيس 
الشأن خال اجتماع الحكومة يوم الخميس.

وقــــال تــجــار لــرويــتــرز الــشــهــر املــاضــي إن املــغــرب سيعلق الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على 
القمح اللني اعتبارا من األول من نوفمبر تشرين الثاني لضمان استقرار املعروض 

واألسعار.
 ويطبق املغرب حاليا رسوما جمركية بنسبة 135 باملائة لحماية املحصول املحلي 

من القمح اللني الذي يقول التجار إنه ال يكفي لتلبية الطلب املحلي.

المغرب سيلغي رسوم استيراد 
القمح اللين والصلد

بوخارست - موسكو - رويترز

 

حذر مسؤول بارز باألمم املتحدة من أن األموال 
الــذي تمزقه  املطلوبة إلطــعــام املــايــني فــي اليمن 
ــا املــانــحــني  الـــحـــرب قـــد تــنــفــد خـــال أســابــيــع ودعــ
املــزيــد مــن األمـــوال لتجنب مجاعة واسعة  لضخ 

النطاق.
 وقــــال ديــفــيــد بــيــزلــي املــديــر الــتــنــفــيــذي لبرنامج 
األغــذيــة الــعــاملــي الــتــابــع لــأمــم املــتــحــدة لــرويــتــرز 
إن النصف األول من عام 2022 سيكون »قاسيا« 
الـــذي يقف على شفا مجاعة بسبب  على اليمن 
الــحــرب املستمرة منذ سبع ســنــوات بــني تحالف 

تقوده السعودية وجماعة الحوثي.
 وتــســبــبــت الــحــرب واالنــهــيــار االقــتــصــادي الــذي 
ــالـــف دخـــــــول الــــــــــواردات  ــتـــحـ أعـــقـــبـــهـــا وتـــقـــيـــيـــد الـ
لــلــمــنــاطــق الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــوثــيــون في 
مــا تــقــول األمـــم املــتــحــدة إنـــه أكــبــر أزمـــة إنسانية 

في العالم إذ يواجه نحو 16 مليون من السكان 
خــطــر املـــوت جـــوعـــا.  وقـــال الــبــرنــامــج فــي يونيو 
الــتــوزيــعــات الشهرية على نحو  إنــه سيستأنف 
ستة مايني شخص فــي مناطق باليمن تعاني 
ــن الــغــذائــي بــعــد أن  مــع أعــلــى مــعــدالت نــقــص األمـ

استجاب املانحون للتحذيرات.
 لكن البرنامج أطلق صفارة اإلنذار مرة أخرى في 
سبتمبر قائا إن مبلغ 800 مليون دوالر إضافي 
مــطــلــوب بــشــكــل عــاجــل فـــي غــضــون ســتــة أشــهــر. 
وأضــــــاف إن الــحــصــص ســتــخــفــض لــتــشــمــل 3.2 
مليون شخص فقط بحلول أكتوبر لو لم يصل 

تمويل إضافي.
ــتـــال فــــي األســـابـــيـــع األخــــيــــرة فــي  ــقـ  وتـــصـــاعـــد الـ
محافظتي مــأرب وشبوة الغنيتني بالطاقة مما 
عطل بدرجة أكبر تدفق املساعدات في بلد يحتاج 
80 بــاملــائــة مـــن ســكــانــه الــبــالــغ عـــددهـــم نــحــو 30 

مليونا ملساعدات.

األمم المتحدة تطالب بضخ أموال جديدة لليمن المهدد بمجاعة
دبي - رويترز

الرباط - رويترز

األسهم األوروبية تغلق مستقرة مع تجاذبها 
بين مكاسب للبنوك وخسائر للقطاع الصناعي

الليرة التركية تسترد بعض عافيتها بعد 
تهدئة أردوغان لمخاوف دبلوماسية

أغلقت سوق األسهم األوروبية مستقرة االثنني إذ غطت 
مكاسب فــي أسهم البنوك والقطاعات املرتبطة بالسلع 
األولية على خسائر في األسهم الصناعية بفعل ارتفاع 
ــورت الـــتـــوقـــعـــات لــقــطــاع  ــدهــ عــــوائــــد الــــســــنــــدات، بــيــنــمــا تــ

االتصاالت.
ــي بــا تغير يذكر   وأغــلــق املــؤشــر ستوكس 600 األوروبــ
عند 472.21 نقطة مع تضرر املعنويات أيضا من مخاوف 

بشأن ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو االقتصادي.
 وصعدت أسهم قطاعي التعدين والطاقة 1.8 باملائة و1.0 
باملائة على الترتيب مدعومة بتسجل أسعار النفط أعلى 
مستوياتها فــي عـــدة ســنــوات وتــعــافــي أســعــار النحاس 
بدعم من هبوط في املخزونات الصينية غــذى توقعات 

ملزيد من الشراء.

 واســتــفــادت أســهــم الــبــنــوك مــن ارتـــفـــاع عــوائــد الــســنــدات 
الــواليــات  وســط توقعات بتشديد السياسة النقدية فــي 
الــقــطــاع مرتفعا 0.8  املــتــحــدة وبــريــطــانــيــا ليغلق مــؤشــر 

باملائة عند أعلى مستوى في أكثر من عامني.
 لكن تزايد العوائد كان له تأثير سلبي على أسهم قطاعي 
الــصــنــاعــة واملـــرافـــق الــلــذيــن تــراجــعــا 0.67 بــاملــائــة و0.60 

باملائة على الترتيب.
 وأغلقت أسهم شركات االتصاالت منخفضة 0.9 باملائة 
بعد أن خفض بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش مجددا 
تصنيفه ألسهم شركتي نوكيا وإريكسون بفعل توقعات 
ــاح وعـــامـــات عــلــى أن ســـوق اتــصــاالت  ــ بــانــخــفــاض األربــ

الجيل الخامس وصلت إلى الذروة.
 وكـــان املــؤشــر ستوكس 600 قــد أنــهــى األســبــوع املاضي 
عند أعلى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع مدعوما 

بأجواء تفاؤل بشأن موسم أرباح الشركات.

اســتــردت الليرة التركية بعض عافيتها لتصعد من 
أدنى مستوياتها في عدة أشهر بعد أن رحب الرئيس 
رجــب طيب أردوغـــان ببيانات امــس االثنني من بضع 
ســفــارات غــربــيــة، وهــو مــا يمهد الــطــريــق إلــى تخفيف 

تصعيد في نزاع دبلوماسي.
 وكانت الليرة قد هوت 2.4 باملائة إلى مستوى قياسي 

منخفض في التعامات املبكرة امس، وصعدت الليرة 
0.7 بــاملــائــة فــي أعــقــاب أحـــدث تعليقات مــن أردوغــــان 
والـــتـــي اعــتــبــرهــا مــحــلــلــون مــحــاولــة لــتــهــدئــة تــوتــرات 
دبلوماسية. وسجلت العملة التركية 9.5705 مقابل 

الدوالر بعد أن كانت هوت إلى 9.85.
وخـــســـرت الــلــيــرة أكــثــر مـــن 22 فـــي املـــائـــة مـــن قيمتها 
منذ بداية العام. وكانت أنهت األسبوع املاضي عند 

.9.5950

رويترز
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رئيس مجلس السيادة في السودان 
يعلن حالة الطوارئ ويحل مجلس الوزراء

الــبــرهــان رئيس  أعلن الفريق أول ركــن عبدالفتاح 
مــجــلــس الـــســـيـــادة االنــتــقــالــي فـــي الــــســــودان، حــالــة 
الــــطــــوارئ فـــي الـــبـــاد وتــعــلــيــق الــعــمــل بـــمـــواد من 
الوثيقة الدستورية، كما أعلن حل مجلس السيادة 

االنتقالي ومجلس الوزراء وإعفاء الوالة.
وقــال البرهان، في بيان بثه التلفزيون السوداني 
امس، إنه يتعهد بالتزام القوات املسلحة باالنتقال 
الــديــمــقــراطــي حــتــى تــســلــيــم الــحــكــم لــلــمــدنــيــن من 
خال انتخابات عامة، كما تعهد بتشكيل حكومة 

كفاءات وطنية.
ــاف الــبــرهــان أن »حــكــومــة مــســتــقــلــة ستحكم  ــ وأضـ
السودان حتى موعد االنتخابات التي ستجري في 

يوليو 2023«.
ــى ذلــــــك، فـــقـــد ســيــطــر الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي عــلــى  ــ الـ
السلطة واعتقل أعــضــاء فــي حكومة انتقالية كان 
مـــن املــفــتــرض أن تـــقـــود الـــبـــاد إلــــى الــديــمــقــراطــيــة 
الــســابــق عمر البشير في  بعد اإلطــاحــة بالرئيس 

انتفاضة شعبية قبل عامن.
وُسمع دوي إطاق نار بينما نزل معارضو ما قام 
به الجيش إلى الشارع وقال مسعفون إن أشخاصا 

أصيبوا في االشتباكات.
ــال الــبــرهــان إن هــنــاك حــاجــة لــلــجــيــش لحماية  وقــ
أمن وسامة الباد. وأضــاف »نؤكد مضي القوات 
املــســلــحــة فـــي اكــتــمــال الــتــحــول الــديــمــقــراطــي حتى 
لــحــكــومــة مــدنــيــة منتخبة«،  الـــدولـــة  قــيــادة  تسليم 
مــحــددا يــولــيــو 2023 مــوعــدا لــانــتــخــابــات. وتــابــع 
قائا »ما تمر به بادنا اآلن أصبح تهديدا حقيقيا 
وخــطــرا يهدد أحــام الشباب ويــبــدد أمــل األمــة في 

بناء وطن بدأت تتشكل معامله«.
وقالت وزارة اإلعام، التي يبدو أنها ما زالت تحت 
سيطرة أنصار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إنه 
قل واقتيد إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار 

ُ
اعت

بيان مؤيد »لانقاب«.
ــــان الـــبـــرهـــان بـــأنـــه »انـــقـــاب  ووصـــفـــت الـــــــوزارة إعـ
عــســكــري« ودعـــت إلــى املــقــاومــة. وقــالــت إن عشرات 
اآلالف من املعارضن له خرجوا إلى الشوارع وإن 
»جـــمـــوع الــشــعــب الـــســـودانـــي تــتــحــدى الـــرصـــاص، 
وتــصــل إلـــى مــحــيــط الــقــيــادة الــعــامــة لــلــجــيــش« في 

العاصمة.
وأفادت لجنة أطباء السودان املركزية في صفحتها 
ـــتـــا بطلق 

ُ
ــأن شــخــصــن ق عــلــى مـــوقـــع فــيــســبــوك بــ

ناري، بينما سقط أكثر من 80 مصابا. وفي مدينة 

أم درمـــــان أغــلــق مــحــتــجــون مـــن الــشــبــان الـــشـــوارع 
املــدنــي، لكن انقطاع خدمات  وهتفوا دعما للحكم 
ــبـــدو لــلــحــد  الـــهـــواتـــف واإلنــــتــــرنــــت أدت عـــلـــى مــــا يـ
مـــن قــدرتــهــم عــلــى تــنــظــيــم تــجــمــعــات أكـــبـــر، وقــالــت 
متظاهرة اسمها إيمان أحمد )21 عاما( »سندافع 

عن الديمقراطية حتى النهاية«.
ــالـــح »ال يــســتــطــيــع  ــمـــه صـ ــال إن اسـ ــ ــاب قـ ــ ــر شـ ــ وذكــ
البرهان خداعنا. هذا انقاب عسكري«. وانتشرت 
الــدعــم السريع  قـــوات مشتركة مــن الجيش وقـــوات 

شبه العسكرية في شوارع الخرطوم.
الـــجـــيـــش اعــتــقــلــت  ــوات  ــ قــ ــالـــت وزارة اإلعـــــــام إن  قـ
أعــضــاء مدنين فــي مجلس الــســيــادة وأعــضــاء في 
الحكومة. وفي بيان أرسلته لرويترز، دعت الوزارة 
السودانين »لقطع الطريق على التحرك العسكري 
لقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي«. وأضافت 
»نـــدعـــو الــجــمــيــع ملــواصــلــة املــســيــرة حــتــى إســقــاط 

املحاولة االنقابية«.
وحكم قادة عسكريون السودان معظم فترة ما بعد 
االستعمار مــن خــال انــقــابــات. وأصــبــح الــســودان 
دولــــة مــنــبــوذة مـــن الـــغـــرب ومـــدرجـــة عــلــى الــقــائــمــة 
األمـــريـــكـــيـــة الــــســــوداء لــــإرهــــاب فـــي عــهــد الــرئــيــس 
السابق عمر البشير الذي استضاف أسامة بن الدن 
في التسعينات، واملطلوب لدى املحكمة الجنائية 
ــاي بــتــهــمــة ارتـــكـــاب جـــرائـــم حـــرب.  الــدولــيــة فـــي الهــ
ويعيش السودان حالة من التوتر منذ أن أفسحت 
مـــحـــاولـــة انـــقـــاب فــاشــلــة الــشــهــر املـــاضـــي املــجــال 
لــتــبــادل حـــاد لــاتــهــامــات بـــن الــطــرفــن الــعــســكــري 
واملــدنــي اللذين كانا يقتسمان السلطة بصعوبة 
بعد اإلطاحة بالرئيس السابق البشير قبل عامن. 
الــســودان أزمــة اقتصادية خطيرة. ونسب  ويواجه 
املــســؤولــون املــدنــيــون الــفــضــل ألنفسهم فــي بعض 

عامات االستقرار املؤقتة بعد انخفاض حــاد في 
قيمة العملة ورفع دعم الوقود.

وتتالت ردود الفعل الدولية خال امس، حيث دعا 
املــتــحــدة أنطونيو جوتيريش  الــعــام لــأمــم  األمـــن 
إلى اإلفراج فورا عن رئيس الوزراء السوداني وكل 
املــســؤولــن اآلخـــريـــن بــعــدمــا ســيــطــر الــجــيــش على 

السلطة في الباد.
وكـــتـــب جــوتــيــريــش عــلــى تــويــتــر »أديــــــن االنـــقـــاب 
ــــودان. يــجــب اإلفـــــراج  ــــسـ الــعــســكــري الــــجــــاري فـــي الـ
ــوزراء حــمــدوك وكـــل املــســؤولــن  ــ ــورا عــن رئــيــس الـ فـ
اآلخرين. يجب أن يكون هناك احترام كامل للميثاق 
الدستوري لحماية التحول السياسي الذي تحقق 
بــصــعــوبــة. ســتــواصــل األمــــم املــتــحــدة الـــوقـــوف مع 

شعب السودان«.
وقالت الجامعة العربية في بيان »أعرب أحمد أبو 
الغيط األمن العام لجامعة الدول العربية عن بالغ 
القلق إزاء تطورات األوضــاع في الــســودان مطالبا 
جميع األطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة 
الدستورية التي تــم توقيعها فــي أغسطس 2019 
بــمــشــاركــة املــجــتــمــع الـــدولـــي والــجــامــعــة الــعــربــيــة، 

وكذلك باتفاق جوبا للسام. 
وقـــــال الــبــيــت األبـــيـــض يــــوم االثـــنـــن إن الــحــكــومــة 
الــتــقــاريــر عن  األمــريــكــيــة تشعر »بقلق عميق« مــن 
سيطرة الجيش على السلطة في السودان وهو ما 

يتعارض مع إرادة شعب الباد.
وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض كارين جان 
بيير »نرفض إجراءات الجيش وندعو إلى اإلفراج 
الفوري عن رئيس الوزراء واآلخرين الذين وضعوا 
قيد اإلقامة الجبرية«. كما قــال املبعوث األمريكي 
الــخــاص لــشــؤون الــقــرن اإلفــريــقــي فــي تصريحات 
بثتها قناة سكاي نيوز عربية إنه جرت محاوالت 
لـــاتـــصـــال بــرئــيــس الــــــــوزراء الـــســـودانـــي عــبــد الــلــه 
ــا املــبــعــوث جيفري  حــمــدوك لكنها لــم تــنــجــح. ودعـ
الــســودان  ــراج عــن املعتقلن فــي  ــ إلـــى اإلفـ فيلتمان 
ــــذي ســيــطــر الــجــيــش فــيــه عــلــى الــســلــطــة بــعــد أن  الـ
ألقى القبض على أعضاء بالحكومة االنتقالية من 

بينهم حمدوك نفسه.
ــال رئــيــس لجنة الــعــاقــات الــخــارجــيــة بمجلس  وقـ
الــشــيــوخ األمــريــكــي بـــوب مــيــنــنــديــز الـــيـــوم االثــنــن 
إن سيطرة الجيش على الحكومة االنتقالية في 
الـــســـودان ســتــكــون لــهــا عــواقــب طــويــلــة األمــــد على 
ــه ينبغي له  ــات املــتــحــدة، وإنــ الــعــاقــات مــع الـــواليـ

العدول عن ذلك على الفور.
ــــورا عـــن مــســؤولــي  ــا مــيــنــنــديــز إلــــى اإلفــــــراج فـ ــ ودعـ

الــســودانــي على  الحكومة، وقــال »سيطرة الجيش 
ــة أمــــر غــيــر مــقــبــول بـــاملـــرة وســتــكــون  أجـــهـــزة الـــدولـ
لها عواقب طويلة األمــد على العاقات األمريكية 

السودانية«.
ــا االتــــحــــاد االوروبـــــــي فــقــد أدان اعـــتـــقـــال رئــيــس  امــ
الــــــــوزراء الـــســـودانـــي عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك وأعـــضـــاء 
بمجلس الـــوزراء وحــث على إطــاق سراحهم فورا 

بعدما حل قائد الجيش الحكومة االنتقالية.
وقــال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية 
في االتحاد األوروبــي في بيان »ندعو قوات األمن 
لـــإفـــراج فـــورا عــن الــذيــن تحتجزهم بــصــورة غير 

قانونية«.
وقـــالـــت وزارة اإلعــــــام، الــتــي يــبــدو أنــهــا مـــا زالـــت 
قل واقتيد 

ُ
إنــه اعت تحت سيطرة أنــصــار حــمــدوك، 

إلــى مكان مجهول بعد رفضه إصـــدار بيان مؤيد 
لسيطرة الجيش على السلطة.

ــادة أبـــرز  ــة اقــتــصــاديــة حــ  ويـــخـــوض الـــســـودان أزمــ
سماتها ارتفاع قياسي في معدل التضخم ونقص 
فــي الــســلــع األســاســيــة، وإن بـــدأت تظهر مــؤشــرات 
ــلـــى تـــحـــســـن الــــوضــــع بـــعـــض الــــشــــيء مــــع تــدفــق  عـ
ــــذرت دول غــربــيــة فـــي وقــت  مــســاعــدات دولـــيـــة. وحـ
ســابــق مـــن أن ســيــطــرة الــجــيــش عــلــى الــســلــطــة من 

شأنها تعريض املساعدات للخطر.
 وحــذر بوريل من أن الحق في االحتجاج السلمي 
ــه وأيــــضــــا تـــجـــنـــب الـــعـــنـــف وإراقـــــــة  ــرامــ ــتــ يـــجـــب احــ
الـــدمـــاء بـــأي ثــمــن. وأضــــاف »أفـــعـــال الــجــيــش تمثل 
خــيــانــة لــلــثــورة والـــتـــحـــول واملـــطـــالـــبـــات املــشــروعــة 
بــالــســام والـــعـــدالـــة والتنمية  الـــســـودانـــي  لــلــشــعــب 

االقتصادية«.
ــــاب  ــقــ ــ ـــ »االنــ ــ ــل بــ ــا حــــصــ ــ ــــت بــــريــــطــــانــــيــــا مــ ــفــ ــ ووصــ
الــعــســكــري« الــــذي وقــــع فـــي الــــســــودان خــيــانــة غير 
مقبولة للشعب السوداني ودعت قوات األمن هناك 
إلى اإلفــراج عن رئيس الــوزراء السوداني عبد الله 
حمدوك.وقالت فيكي فــورد وزيــرة شــؤون أفريقيا 
الــبــريــطــانــيــة عــلــى تــويــتــر إن »االنـــقـــاب العسكري 
الذي وقع في السودان خيانة غير مقبولة للشعب 
السوداني وانتقاله الديمقراطي. يجب على قوات 
األمن اإلفراج عن رئيس الوزراء حمدوك وغيره من 
الزعماء املدنين وستتم محاسبة من ال يحترمون 

حق االحتجاج دون خوف من العنف«.
وقالت إثيوبيا في بيان إن »حكومة إثيوبيا تدعو 
الــهــدوء ووقـــف التصعيد في  إلــى  ــراف  جميع األطــ
الــســودان وبــذل كــل الجهود إلنــهــاء األزمـــة بالطرق 

السلمية«.

ردود فعل عالمية تطالب باإلفراج عن رئيس الوزراء والتمسك بـ »الدستورية«

الدوحة - 
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- قـــــال الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي مــوقــعــه 
على اإلنترنت اليوم االثنن إن مديرية 
املـــخـــابـــرات انــتــهــت مـــن الــتــحــقــيــقــات في 
أحـــــداث الــعــنــف الــتــي شــهــدتــهــا بــيــروت 
ــــت مـــلـــف املـــقـــبـــوض عــلــيــهــم إلـــى  ــالـ ــ وأحـ

النيابة العامة العسكرية.
ــة مـــــن أنـــــصـــــار حـــــــزب الـــلـــه  ــعـ ــبـ  كـــــــان سـ
ــران  الــلــبــنــانــي الــشــيــعــي املــــدعــــوم مـــن إيــ
وحليفته حركة أمل قد لقوا حتفهم في 
14 أكتوبر عندما تعرضوا إلطاق نار، 
في أســوأ أحــداث عنف تشهدها بيروت 

خال أكثر من عشر سنوات.

 قال مكتب ولي العهد البريطاني األمير 
تــشــارلــز يــوم االثــنــن إنــه ســيــزور األردن 
ــبـــل فــــي أول جــولــة  ــقـ ــر املـ ــهـ ــر الـــشـ ومــــصــ
ــاء الــعــائــلــة  ــة ألحـــــد كـــبـــار أعــــضــ ــيـ ــارجـ خـ

املالكة منذ بدء جائحة كوفيد19-.
 وقــــــــال مـــكـــتـــبـــه، كـــــارنـــــس هــــــــــاوس، إن 
الــــتــــي ســتــتــضــمــن حــفــل  زيــــــــارة األردن، 
ــن الـــعـــاهـــل األردنـــــــي واملــلــكــة  اســتــقــبــال مـ
رانــيــا لــأمــيــر وزوجـــتـــه، تــأتــي لاحتفال 
بالعيد املئوي لتأسيس اململكة األردنية 
ولــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى األهـــمـــيـــة الــتــي 
توليها الحكومة البريطانية لعاقتها 
مـــع املــمــلــكــة.  وأضـــــاف كـــارنـــس هـــاوس 
»ســـيـــركـــز األمــــيــــر عـــلـــى قـــضـــايـــا الــبــيــئــة 
والــــحــــوار بـــن األديــــــان واملــحــافــظــة على 

التراث وخلق وظائف وفرص للشباب.
 »ستواصل الدوقة التزامها بدعم النساء 

وتعليم الفتيات«.
الـــجـــولـــة   وأوضــــــــح مـــكـــتـــب تــــشــــارلــــز أن 
ختتم بزيارة ملصر تتزامن مع انتهاء 

ُ
ست

استضافة بريطانيا لقمة األمــم املتحدة 
للتغير املناخي )كوب26( وترشيح مصر 

لتولي رئاسة )كوب27(.
 وسيلتقي األمير وعقيلته أثناء الزيارة 
مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ 

الجامع األزهر.

الجيش اللبناني يعلن 
انتهاء التحقيقات في 

أحداث بيروت

األمير البريطاني تشارلز 
يزور األردن ومصر 

الشهر المقبل

االحتالل اإلسرائيلي يتوغل في خان يونس جنوب قطاع غزة

المبعوث األممي إلى ليبيا يشيد بإنجازات 
اللجنة العسكرية المشتركة

 توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح أمس، 
ملــســافــة مــحــدودة شـــرق محافظة خـــان يــونــس جنوب 
قــطــاع غـــزة. وذكــــرت وكــالــة األنـــبـــاء الفلسطينية نقا 
عن شهود عيان، أن سبع آليات عسكرية إسرائيلية، 
تــوغــلــت بــشــكــل مـــحـــدود شــــرق بــلــدة الـــفـــخـــاري، شــرق 
مــحــافــظــة خــــان يـــونـــس جـــنـــوب قـــطـــاع غــــزة وشــرعــت 

بأعمال تسوية وتجريف قرب السياج األمني.
ــلــــت قـــــــــوات االحـــــتـــــال  ــقــ ــتــ ــل، اعــ ــتــــصــ  وفــــــــي ســـــيـــــاق مــ
اإلســرائــيــلــي، ثــاثــة شــبــان فلسطينين مــن بــلــدة بيتا 
الــقــوات ثاثة شبان  جنوب نابلس، كما اعتقلت تلك 
آخرين من بلدة سلوان، جنوب املسجد األقصى بعد أن 
داهمت منازل ذويهم في البلدة، وفتشتها. ومن مدينة 
الخليل، اعتقلت قــوات االحتال شابًا فلسطينيًا بعد 

أن داهمت منزله في ضاحية إسكان البلدية وعبثت 
بمحتوياته. وفــي غــضــون ذلـــك، اقتحم مستوطنون، 
ــى املـــــبـــــارك بـــحـــمـــايـــة شـــرطـــة  ــ ــــصـ أمــــــــس، املـــســـجـــد األقـ
االحتال اإلسرائيلي. وأفاد شهود عيان، بأن عشرات 
املستوطنن اقتحموا األقصى من جهة باب املغاربة، 
ونفذوا جــوالت استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا 
إلــى أن غــــادروه مــن بــاب السلسلة. وتشهد  تلمودية، 
الــقــدس القديمة وبوابتها إجـــراءات عسكرية مشددة 
الــدقــيــق للمقدسين واملــصــلــن في  تتمثل بالتفتيش 
األقـــصـــى، إضـــافـــة إلــــى جــمــلــة مـــن االســـتـــفـــزازات بحق 
الفلسطينين. وأصيب عشرات الفلسطينين بحاالت 
اخـــتـــنـــاق خــــال مـــواجـــهـــات انـــدلـــعـــت أمـــــس، مـــع قـــوات 
الــقــوات ستة  االحــتــال اإلسرائيلي، فيما اعتقلت تلك 

فلسطينين، بينهم طفان بالضفة الغربية املحتلة.
ــــوات االحـــتـــال  ــا، أن قـ ــ ـــ وفـ  وذكـــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة لـ

اقــتــحــمــت بــلــدة يــعــبــد، جــنــوب غـــرب جــنــن، واعــتــقــلــت 
ــداء عــلــيــه  ــ ــتــ ــ ــعـــد االعــ ــيــــر مــــحــــرر بـ شــــابــــن، بــيــنــهــم أســ
بالضرب، كما اندلعت مواجهات بن الشبان وقــوات 
ــتـــي أطـــلـــقـــت بــاتــجــاهــهــم قـــنـــابـــل الـــصـــوت  ــتــــال الـ االحــ
إلــى إصــابــة عشرات  والــغــاز املسيل للدموع، مما أدى 

الفلسطينين بحاالت اختناق.
ــوات االحــــتــــال مخيم   مـــن نــاحــيــة أخـــــرى اقــتــحــمــت قـــ
الله، واعتقلت فلسطينيا.  األمعري جنوب مدينة رام 
ومن البيرة، اعتقلت قوات االحتال اإلسرائيلي، معلمًا 
فلسطينيا بعد أن داهمت منزله رغم خطورة وضعه 

الصحي.
كما أقدمت هذه القوات على اعتقال طفلن فلسطينين 
مـــن بـــلـــدة الــــزاويــــة غــــرب ســلــفــيــت، وكـــاهـــمـــا يــبــلــغــان 
ــوام، بــعــد أن داهــمــت مــنــزلــي ذويهما  مــن الــعــمــر 10 أعــ

وفتشتهما.

 أشــــــاد الـــســـيـــد يـــــان كـــوبـــيـــش املــبــعــوث 
الـــخـــاص لـــأمـــن الـــعـــام لـــأمـــم املــتــحــدة 
املــتــحــدة للدعم في  ورئــيــس بعثة األمـــم 
ليبيا، باإلنجازات التي حققتها اللجنة 
العسكرية املشتركة )5 + 5(، منذ توقيع 
اتـــفـــاق وقــــف إطـــــاق الـــنـــار الـــشـــامـــل في 

جنيف قبل عام من اآلن.
ــان صـــــــــادر لــه  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــيــــش فــ ــوبــ وقـــــــــال كــ
بمناسبة الذكرى األولــى لتوقيع اتفاق 
ــــف إطــــــاق الــــنــــار، »لـــقـــد مـــهـــد اتـــفـــاق  وقـ
وقف إطــاق النار الطريق أمــام العملية 
السياسية الشاملة، التي يقودها ويملك 
ــيـــون، نـــحـــو االســـتـــقـــرار  ــبـ ــيـ ــلـ زمـــامـــهـــا الـ
والــوحــدة واالزدهــــار والــســيــادة الكاملة 

لليبيا.
وأضـــــــاف املـــبـــعـــوث األمــــمــــي أن الــلــجــنــة 
الــعــســكــريــة املــشــتــركــة حــقــقــت فـــي مطلع 
ــر  ــر الــــــجــــــاري، إنـــــجـــــازا مـــهـــمـــا آخـ ــهـ ــشـ الـ
ــــي الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى خـــطـــة عــمــل  تـــمـــثـــل فـ
شاملة لانسحاب التدريجي واملتوازن 
واملتسلسل للمرتزقة واملقاتلن األجانب 
ــقــــوات األجــنــبــيــة مـــن لــيــبــيــا. مــشــددا  والــ
على استعداد األمــم املتحدة وشركائها 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــنـ ــلـــجـ ــــن لــــدعــــم الـ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
اتــفــاق وقــف إطــاق  املشتركة فــي تنفيذ 
الــــنــــار، وكــــذلــــك خـــطـــة الـــعـــمـــل مــــن خـــال 
املــشــاورات مــع األطـــراف املعنية داخليا 

وخارجيا. 
كما نوه بالدور الهام للجنة العسكرية 
املشتركة في إجراءات بناء الثقة املتمثلة 
فــي استئناف صــــادرات الــنــفــط، وتــبــادل 
ــادة فــتــح املـــجـــال الــجــوي  ــ املــعــتــقــلــن وإعــ

وإعادة فتح الطريق الساحلي.
جــديــر بــالــذكــر أن املــجــمــوعــة األولــــى من 
آلية مراقبة  مراقبي األمــم املتحدة لدعم 
ــى ليبيا  ــوا إلــ ــلـ ــار وصـ ــنـ وقــــف إطـــــاق الـ
األســــبــــوع املــــاضــــي، وســيــعــمــل مــراقــبــو 
األمــــــم املـــتـــحـــدة تـــحـــت اشــــــــراف الــلــجــنــة 
العسكرية املشتركة ملراقبة وقف إطاق 
الـــنـــار والــتــحــقــق مـــن انــســحــاب املــرتــزقــة 

واملقاتلن األجانب والقوات األجنبية.

إيران

جهود عودة االمتثال لالتفاق النووي 
مع إيران تمر »بمرحلة حرجة«

حذر املبعوث األمريكي الخاص لشؤون 
ــاودة  ــعـ ــهـــود مـ ــنــــن مــــن أن جـ إيـــــــران االثــ
االمتثال لاتفاق النووي اإليراني املبرم 
عـــام 2015 تــمــر اآلن »بــمــرحــلــة حــرجــة«، 
ــام طــــهــــران لــعــدم  ــ ــــررات أمــ ــبـ ــ ــائـــا إن املـ قـ

استئناف املحادثات آخذة في النفاد.

 وقــــال املــبــعــوث الـــخـــاص روبـــــرت مــالــي 
ــادة عــبــر الــهــاتــف إنــه  للصحفين فــي إفــ
ــوقـــت الـــــذي تــشــعــر فــيــه واشــنــطــن  ــي الـ فـ
بــقــلــق مــتــزايــد بــســبــب اســـتـــمـــرار طــهــران 
فــي تأجيل عودتها للمحادثات، فإنها 
تملك أيضا أدوات أخــرى ملنع إيــران من 
حيازة ساح نووي، وستستخدمها إذا 

لزم األمر.

موجــز األخبار

ليبيا

فلسطين

واشنطن - رويترز

نيويورك - قنا

القاهرة - رويترز

لندن - رويترز

القدس المحتلة - قنا
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ستيف جوبز

رئيس قسم أبحاث السلع في »جولدمان ساكس«
»صحيفة »فاينانشيال تايمز« البريطانية«

انتقام االقتصاد القديم

األصول املالية الناجم عن التيسير الكمي.
هذا التفاوت في النتائج أثر بشدة على االقتصاد القديم. في االقتصاد 
القديم، ينتج ارتفاع األسعار عندما يتجاوز حجم الطلب حجم العرض. 
قد تتحكم األسر ذات الدخل املرتفع في الدوالر، لكن األسر ذات الدخل 
املنخفض تتحكم في حجم الطلب على السلع األساسية نظرا لعددهم 

األكبر وميلهم الستهالك السلع املادية على الخدمات.
مـــع تـــضـــاؤل حــجــم الــطــلــب عــلــى الــســلــع ، تــضــاءلــت عـــوائـــد قــطــاعــات 
االقتصاد القديم. أدى انخفاض العائدات إلى إنفاق رأسمال اقتصادي 
أقــل لــدورة طويلة - والــذي يتطلب تقليديا من 5 إلــى 10 سنوات من 
الطلب الكافي - لصالح »اقتصاد جديد« قصير الدورة في االستثمار 

في مجاالت مثل التكنولوجيا.
إلــى الصني. مع تباطؤ محرك  العام 2013، عــاد هــذا الضعف  بحلول 

التصنيع في العالم وبدأت السلع في االنزالق التاريخي، تكثف هروب 
رأس املال لالقتصاد القديم.

 بالديون وملوثا بشكل مفرط. 
ً

في الواقع، كان االقتصاد القديم مثقال
الناتج  القديم ال يمثل ســوى حوالي 35% من  أن االقتصاد  في حني 
املحلي اإلجمالي العاملي، فقد تسبب فيما ال يقل عن ضعف خسائر 
الشركات، وكان لديه حوالي 90% من الديون غير املالية وخلق %80 

من االنبعاثات.
بعد انهيار أسعار النفط في العام 2015 ، سئمت األسواق من تدمير 
تــدفــق الصفقات عبر االقتصاد  إلــى وقــف  الــثــروة، مما أدى تقريبا 
الــقــديــم. تــوقــفــت الــصــني بــقــوة عــن تحفيز الــشــركــات الــخــاســرة مثل 
أولوياتنا، فقد  املناخ أصبح على رأس  الفحم. وبما أن تغير  مناجم 
البيئية واالجتماعية وقضايا  أعطى املستثمرون وزنا أكبر للقضايا 

الحوكمة، مما زاد من تقييد رأس املال.
القدرة في السلع.  الناتج في االستثمار إلى منع نمو  أدى االنخفاض 
كـــان هـــذا هــو الــحــال بشكل خـــاص فــي الــهــيــدروكــربــونــات حــيــث أدى 
البيئية واالجتماعية  تجريد املستثمرين ألسباب تتعلق بالحوكمة 

واملؤسسية إلى تفاقم مشكلة نقص االستثمار املتزايدة بالفعل.
البلدان إلى وضع  انتقلت  العرض هذه حيث  التأكيد على شدة قيود  تم 

التعافي من الوباء، مما كشف مدى الضغط الذي بلغه االقتصاد القديم.

من املغري إلقاء الالئمة على النقص الحالي في »االقتصاد القديم« - 
كل شيء من الطاقة إلى املواد األساسية األخرى، وحتى الزراعة - على 
إلــى حد كبير جائحة  التي تقودها  املؤقتة  سلسلة من االضطرابات 

فيروس كورونا املستجد »كوفيد-19«.
ولكن بعيدا عن بعض مشكالت العمل، فإن هذه االختناقات ال عالقة 
 من ذلك، يمكن إرجاع جذور أزمة السلع 

ً
لها بفيروس كورونا. وبدال

التي نشهدها اليوم إلى تداعيات األزمة املالية والعقد التالي من تراجع 
العائدات ونقص االستثمار املزمن في االقتصاد القديم.

أيــضــا قــدرة  التحتية وتــراجــع االســتــثــمــار، تضاءلت  البنية  تــقــادم  مــع 
للعديد من  السلع األســاســيــة  تــوريــد وتسليم  القديم على  االقــتــصــاد 
السلع التامة الصنع. بعد سنوات من اإلهمال، أصبحت أسعار الغاز 
املتزايدة اليوم، ونقص إمــدادات النحاس، وصراعات الصني مع توليد 

الطاقة بمثابة »انتقام االقتصاد القديم«.
في الركود االقتصادي الذي أعقب العام 2008، ركز صناع السياسات 
املركزي لدعم  للبنك  الكمي  التيسير  التعافي من خالل برامج  جهود 
األسواق. واجهت األسر ذات الدخل املنخفض تباطؤا في نمو األجور 
الــقــيــود االئتمانية  االقــتــصــادي، وتــشــديــد  األمـــن  الحقيقية، وانـــعـــدام 

واألصول التي ال يمكن تحملها بشكل متزايد. 
ــرى، اســتــفــادت األســـر ذات الــدخــل املــرتــفــع مــن تضخم  مــن ناحية أخـ

جيف كاري

“ االبتكار ليس له عالقة بكم األموال التي لديك للبحث والتطوير، لكنه 
يتعلق باألشخاص الذين يعملون في الشركة، وكيفية قيادتهم ”

ترجمة – سمر عبد الرحمن

التضخم الصاروخي والخروج عن المسار
تم نشر أول مقالة رأي لي توقعت فيها حصول تضخم قبل عقد واحد 
ويوم واحد. على الرغم من يقيني، فإن التضخم املتوقع في نيوزيلندا 
قد رفض الوصول. بدأ فشلي في أن أكون مبررا عاما بعد عام يجبرني 
الــتــي نعيشها جميعا، في  الــهــادئــة  الــلــحــظــات  تــلــك  فــي  التفكير،  عــلــى 
أنني-  الغطرسة، أفكر في نفسي  أكــون مخطئا. مع بعض  احتمال أن 
كشخصية كــاســانــدرا-- شخصية فــي األساطير اإلغريقية- ملعون 
الحقيقة أن  أبــدا. كانت  لم أصدقها  ألنني أطلق تنبؤات دقيقة لكنني 
توقعاتي تم رفضها بثقة من قبل السوق ألنها كانت على نطاق واسع 

وبدقة، ينظر إليها على أنها هراء.
ــذا. ومـــؤخـــرا، أعــلــنــت هيئة اإلحــصــاءات  الــحــظ، تــم تصحيح هـ لحسن 
ارتفعت  قــد حـــدث. فقد  انــتــظــاره  الـــذي طــال  االرتــفــاع  أن  النيوزيلندية 
األسعار بنسبة 2.2% خالل التسعني يوًما املاضية. ولدينا أربعة أرباع 

معدالت الزيادة املستمرة: 0.5 و 0.8 و 1.3 و 2.2.
إلــى تلك  املــركــزي-  البنك  تــوصــل قسم اإلحــصــاء وبــنــك االحتياطي – 
النتيجة التي مفادها أن التضخم كان 4.9%. هذا مضلل - 4.9%، مما 
يسمح بالتقريب، هو مقدار ارتفاع األسعار في األشهر الـ 12 املاضية. 
ما يهم هو مدى سرعة ارتفاع األسعار اآلن، وإذا قمنا باستقراء %2.2، 
فإن هذا يمثل 8.8% سنوًيا. الخبراء في بنك االحتياطي ليسوا أفضل 
في التنبؤ مما أنا عليه اآلن. إنهم يعانون من لعنة كاساندرا السلبية، 

ودائما ما يؤمنون بها وهي ليست دقيقة أبدا. 
يتوقع بيان السياسة النقدية لشهر أغسطس ارتفاعا قصير األجل في 
التضخم: »من املتوقع أن يرتفع تضخم أسعار املستهلكني على املدى 
الوسط  الــعــودة نحو نقطة  للجنة قبل  النطاق املستهدف  القريب فــوق 

البالغة 2% في منتصف العام 2022«.
ُيطلب منا االعتقاد بأن املشكلة ناتجة عن اضطرابات قصيرة األجل: 
قيود العرض بسبب فيروس كورونا املستجد »كوفيد-19«، وتكاليف 
الــبــنــاء، والــعــمــالــة املــرتــفــعــة. واالدعــــاء الـــذي يتم تقديمه هــو أنــنــا نواجه 

احتكاكا بسبب اختناقات. وبمجرد حلها، ستستقر األسعار.
ازداد الشحن خالل عمليات اإلغــالق، ولم يتقلص.  هذا غير صحيح. 
املدعومة  املنزل وحساباتهم املصرفية  املستهلكون، املحاصرون في 
السلع حيث ُمنعوا من اإلنفاق  املطبوع، زادوا من اإلنفاق على  بالنقد 

على املواد االستهالكية مثل املطاعم والسفر.
أنه طبع 58 مليار دوالر في وقت  البنك هو حقيقة  ما ينقص تحليل 
كان االقتصاد يعاني فيه من االنكماش. إننا نشهد تضخما مدفوعا 

بالطلب، وليس صدمات عرض قصيرة األجل.
 كــان االستهالك مدفوعا أيضا باالقتراض حيث نستجيب ألسعار 

الفائدة التي تقترب من الصفر.
يبلغ دين األسرة إلى الدخل ما يقرب من 170%، وهو أعلى مستوى له 
منذ أن بدأ بنك االحتياطي في جمع هذه البيانات قبل 23 عاما، عندما 
 عن 100%. نحن اقتصاد يحركه االستهالك ويغذيه 

ً
كان يزيد قليال

املال الرخيص واملطبعة.
ولــــدى بــنــك االحــتــيــاطــي أداتــــــان لــخــفــض األســــعــــار. األول هـــو أســعــار 
الفائدة. من خالل رفع األسعار، وسيؤدي ذلك إلى تقليل الطلب بثالث 
العقاري املرتفعة،  الرهن  الفقر مع مدفوعات  إلى  طرق: ستدفع األسر 
وستوقف الشركات االستثمارات الجديدة والبعض سيفشل، وسيزيد 

الدوالر، مما يجعل الواردات أرخص ولكن مع إفالس املصدرين.
األفـــراد والــشــركــات ماليًا،  إذا دمــرنــا  أداة وحشية، لكنها تعمل.  إنــهــا 
إنها  أقــل وستنخفض األســعــار. مثل كتابتي،  فسيكون هــنــاك طلب 
إذا  األداة األخــرى، واألكثر أهمية، هي املصداقية.  قبيحة لكنها فعالة. 
اعتقد الجمهور أن محافظ بنك االحتياطي سوف يحطم االقتصاد بدال 
التضخم يرتفع، فإنهم يفترضون أن األسعار لن ترتفع.  من أن يرى 
لديهم ثقة في أنه سيتم إدارة التضخم. وهذا، بشكل معاكس، يقلل من 
الحاجة إلى توجيه ضربة اقتصادية لضرب العمال الفقراء في براثن 

الفقر ملنعهم من اإلنفاق.

داميان جرانت

مالك شركة في أوكالند
»موقع »ستاف دوت كو« النوزيلندي«

التخزيــــن.. 
غاية أم وسيلة

مر العالم في اآلونة األخيرة بأزمة كبيرة تسببت بها جائحة 
ــر بــالــتــاريــخ املـــعـــاصـــر( فــأغــلــقــت  ــهـ كــــورونــــا )الــجــائــحــة األشـ
الــدول  أبوابها ووقفت كثير من  املــطــارات  املصانع واوصـــدت 
امــام استحقاق حيوي يتمثل فــي كيفية تأمني مستلزمات 
واحتياجات شعوبها، بل ان املصانع نفسها والشركات وقفت 
حائرة امام صعوبة تحصيل املواد األولية للعمل واإلنتاج وهو 
ما جعل أسعار املنتجات في كثير من الدول تصل ملستويات 
سعرية ُمتضخمة وغير مسبوقة، فها هي الكمامات تتحول 
من مجرد قناع للفم ملنتج يحمل بني ثناياه تصريحا للتحرك 
واالنتقال وها هي القفازات وبرغم بساطة صناعتها تتحول 
ملنتج مــفــقــود يبحث عــنــه املــاليــني، نــاهــيــك عــن مـــواد التعقيم 
م هذه الحرب املتأِججة في 

ّ
والتنظيف املتنوعة، وهنا وفي خض

ذلك الوقت بني القدرة على اإلنتاج وبني ما تحتاجه األســواق 
التي تمتلك  الشركات  التخزين، وهــو ما جعل  ظهرت أهمية 
ذلك املخزون تمتلك معه فرصتها الذهبية باالنتشار وتحقيق 
األرباح، وهو ما يحملنا للسؤال املهم: فما هو التخزين؟ وما 

ُرقه واماكنه؟
ُ
هي أهدافه؟ وما هي اهم عوامل اختيار ط

أوال وقبل أي شيء فإنه يجب اإلشارة الى ان عملية التخزين 
ــدأت مـــع تـــزايـــد حـــاجـــات االنـــســـان  ــ ــدا بـ هـــي عــمــلــيــة قــديــمــة جــ
ــدم تـــوافـــر مــســتــلــزمــاتــهــا بــشــكــل مستمر  ــى عــ ــ بـــاإلضـــافـــة ال
القديمة  السنة، وهــو مــا جعل املجتمعات  أوقـــات  وفــي جميع 
بــاملــواد وخاصة  الــطــرق لالحتفاظ  تقوم بالبحث عــن أفضل 
الغذائية منها وذلك ألطول فترة ممكنة على ان تكون صالحة 
لالستخدام في أي وقت تظهر فيه الحاجة لها، وهو ما يقودنا 
التخزين والـــذي يمكن تعريفه على  بشكل مباشر لتعريف 
ــواد واالحــتــفــاظ بــهــا لــحــني الــحــاجــة اليها،  أنـــه عملية جــمــع املــ
وذلــك بهدف املحافظة عليها لتكون متوفرة بحالة صالحة 
ُمــحــددة وهــي ما  او االستهالك بعد فترة زمنية  لالستخدام 

عرف بفترة التخزين.
ُ
ت

العملية فهو أوال ضمان  الــهــدف مــن هــذه  امــا بالحديث عــن 
وجود هذه املواد لفترة زمنية ُمعينة غالبا ما تكون أطول من 
ُعــمــرهــا االفــتــراضــي وذلـــك عــن طــريــق حمايتها مــن الــظــروف 
سِبب بعض التغييرات غير 

ُ
الطبيعية وغير الطبيعية التي قد ت

املالية  الناحية  املـــواد، كذلك فانه ومــن  املــرغــوب فيها في هــذه 
الى تحقيق وفر باألرباح خاصة للسلع  التخزين يهدف  فان 
املــواد  او حتى في  السوقي مستقبال  ارتفاع سعرها  املتوقع 
التي قد يحصل بها املشترى على خصومات سعرية بسبب 
شرائه لكميات كبيرة منها وهو ما يجعله بحاجة لتخزينها 
لفترات مستقبلية الحقة يتم بها استعمالها، أما من الناحية 
التسويقية فان الهدف من التخزين هو إرضاء املستهلك عبر 
تلبية احتياجاته بأسرع وقت وبأفضل طريقة وجودة، وأخيرا 
قــد تكون  فــان غالبية املصانع  إنتاجية  فانه مــن وجهة نظر 

بحاجة لتخزين كميات ُمحددة من املواد األولية وذلك بهدف 
ضمان استمرارية واستقرار عملية التصنيع خاصة في حالة 

َموِسمية بعض املواد او إمكانية عدم توافرها بشكل دائم.
وِحي بان عملية التخزين 

ُ
هذا وبالرغم من ان النظرة األولية ت

ان  اثبتت  الواقعية  التجارب  ان  اال  هي عملية بسيطة وسهلة 
الــتــخــزيــن وفـــي بــعــض األحــيــان يــحــتــاج ملــهــارات تقنية وفنية 
ُمــعــقــدة وهـــو مــا يــأخــذنــا للحديث عــن اهـــم الــعــوامــل الختيار 
ان  التخزين والتي يمكن تلخيصها بما يلي:  مكان وطريقة 
يــكــون مــكــان الــتــخــزيــن ُمــســتــوِفــيــا لــشــروط االمـــن والــســالمــة 
الــكــهــربــاء و  بــه ولــلــحــاجــات األســاســيــة للعمل مــثــل  للعاملني 
للظروف واالشتراطات  التهوية والتبريد وكذلك  املــاء و طــرق 
خّزنة مثل درجة الحرارة 

ُ
املطلوبة للمحافظة على جودة املواد امل

ونسبة الرطوبة مثال، كذلك فان قرب املخزن من أماكن اإلنتاج 
الكثير من  ر 

ِّ
ُيوف الدخول والخروج منه قد  والتوزيع وسهولة 

الوقت والجهد والتكلفة على املؤسسات والشركات التي تقوم 
املــخــزن نفسه وتجهيزه  فــإن مساحة  العملية وأخــيــرا  بــهــذه 
اهم  ُيعتبر من  املناسبة  باألرضيات والــرفــوف واملستلزمات 
عــوامــل نــجــاح عملية الــتــخــزيــن، وهــنــا تــجــدر اإلشــــارة الـــى ان 
ــقــرر تخزينها بــاإلضــافــة الــى دراســـة جــدوى 

ُ
اختيار املـــواد امل

او بناء املخزن هي  ايجار  العملية نفسها عبر تقدير تكلفة 
املنظومة، فقد يكون من  اغفاله فــي هــذه  عامل مهم ال يجب 
غير املقبول وفي كثير من األحيان دفع مبالغ طائلة لتخزين 
مواد ُيمكن الحصول عليها بشكل ُمستمر ويسير من قبل 
املوردين وهو ما قد يتسبب الحقا برفع تكاليف هذه املنتجات 

على الشركة دون سبب حقيقي لذلك.
التخزين هــي عملية  فــان عملية  وأخــيــرا وبــرأيــي الشخصي 
راد 

ُ
اقتصادية بحتة يجب ان تتم دراستها عبر تحديد املواد امل

تخزينها أوال ومن ثم عبر تحديد مكان وطريقة التخزين وهو 
قـــرار حــاســم لتحديد كمية  امـــام  العملية  مــا يضع مسؤولي 
ونوعية املواد التي يجب ان يتم تخزينها وهو ما قد ُيعرضه 
في حاالت سوء االختيار الى تحُمل تكاليف إضافية كان في 
ــز وبشكل كبير على ان دراسة 

ّ
ِغنى عنها، وكذلك فإنني ارك

خّزنة هو املفتاح 
ُ
توقعات الطلب والعرض املستقبلية للمواد امل

الرئيسي لنجاح هذه العملية، وهنا أستذكر احدى اهم وانجح 
التاريخ وذلك حني قام »سيدنا يوسف  التخزين في  عمليات 
امللك واخبره بانهم سيواجهون  عليه السالم« بتفسير رؤية 
الفقر والقحط بعد سبع ســنــوات مزدهرة  سبع ســنــوات مــن 
وُمثمرة، وهو ما جعله يطلب منهم أن يخزنوا القمح بسنابله 
الــعــجــاف وهــو مــا يجعلني  السبع  لــحــدوث مجاعة فــي  منًعا 
ــام االعـــجـــاز االلــهــي حــيــث أكــــدت الـــدراســـات  ايــضــا انــحــنــى امــ
الطريقة الصحيحة  القمح بسنابله هــو  الحديثة أن تخزين 

واألساسية للحفاظ عليه.

أحمد عقل

محلل مالي

قضية

تحليل

قراءات

أقــــوال

» ترجمة - »



السد مرشح قوي للعالمة الكاملة ومواصلة 
االنفراد بالصدارة

مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة 
اإلدارية والشفافية والمركز الدولي 
لألمن الرياضي

6

في التصفيات اآلسيوية لكأس آسيا تحت 23 عامًا

فوز العنابي األولمبي على نظيره اليمني بثالثية نظيفة

ماليين دينار من 
الفيفا لالتحاد التونسي 

لكرة القدم

أعلن االتحاد التونسي لكرة القدم 
أمـــس اإلثــنــن أن االتـــحـــاد الــدولــي 
لــكــرة الــقــدم »الــفــيــفــا« صـــادق على 
امللفات التقنية واإلداريـــة ودراســة 
ــنــــزل ومـــركـــز  جــــــدوى ملـــشـــروعـــي الــ
الطب الرياضي الخاص باالتحاد.

وأكـــد االتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم 
فــي الــوقــت ذاتـــه أنــه سيقدم منحة 
مـــالـــيـــة لـــاتـــحـــاد الـــتـــونـــســـي لــكــرة 
الـــــقـــــدم قـــــدرهـــــا 6 مــــايــــن ديــــنــــار 
ــام بــقــيــة  ــمــ كــمــســاهــمــة مـــنـــه فــــي إتــ
ــيــــة الســــتــــكــــمــــال  ــقــ ــبــ ــتــ األجـــــــــــــــزاء املــ

املشروعن في أقرب وقت.
وتقدم وديع الجرئ رئيس االتحاد 
الــقــدم بالشكر إلى  التونسي لكرة 
الـــســـويـــســـري جـــيـــانـــي إنــفــانــتــيــنــو 
رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 
ــتــــواصــــل لـــاتـــحـــاد  عـــلـــى دعــــمــــه املــ

التونسي.

    

األرقـام

استهل املنتخب القطري مسيرته في 
الــتــصــفــيــات اآلســيــويــة تــحــت 23 سنة 
املؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2022 
ــقــــدم بـــأوزبـــكـــســـتـــان بــتــحــقــيــق  لـــكـــرة الــ
الــيــمــنــي بنتيجة  ــفـــوز عــلــى نــظــيــره  الـ
ــرت بينهما  الـــتـــي جــ ــاراة  ــبــ املــ فـــي   0-3
مساء أمس على استاد خليفة الدولي 
ضمن منافسات املجموعة األولى التي 
الــدوحــة حتى  الــعــاصــمــة  تستضيفها 
الـــحـــادي والــثــاثــن مـــن شــهــر أكــتــوبــر 

الجاري.
ــرز الــعــنــابــي األوملـــبـــي فـــي طــريــق  ــ وأحــ
بحثه عــن بطاقة التأهل مباشرة إلى 
النهائيات القارية أهــدافــه الثاثة عن 
طريق كل من هاشم علي في الدقيقتن 
)14 و42( وخــالــد مــحــمــد فــي الدقيقة 
الــــفــــوز  فـــــي  ــه  ــتـ ــيـ ــقـ ــا أحـ ــمـ ــرجـ ــتـ )63( مـ
وســيــطــرتــه عــلــى جــل مــجــريــات املــبــارة 
في شوطيها األول والثاني وأفضليته 
في صناعة املحاولة الهجومية وفرص 

التسجيل.
 وفــي مــبــاراة ثانية باملجموعة ذاتها 
ـــق املــــنــــتــــخــــب الـــــــســـــــوري نـــظـــيـــره  ــحـ ســ
الـــســـريـــانـــكـــي بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة فــي 
املــبــاراة التي أقيمت أمــس على ملعب 

سحيم بن حمد بنادي قطر.
ــة مــــن هـــذه  ــيـ ــانـ ــثـ وســــتــــقــــام الــــجــــولــــة الـ
املـــــجـــــمـــــوعـــــة يـــــــــوم الــــخــــمــــيــــس حـــيـــث 
يــلــتــقــي املــنــتــخــب الــقــطــري مـــع نــظــيــره 
الـــســـريـــانـــكـــي فــيــمــا يــلــتــقــي املــنــتــخــب 
الــيــمــنــي مـــع نــظــيــره الـــســـوري عــلــى أن 
يـــوم األحــــد املقبل  الــتــصــفــيــات  تختتم 
بمباراتن تجمع األولى بن املنتخبن 
ــوري، والــــثــــانــــيــــة بــن  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــقــــطــــري والـ الــ

املنتخبن اليمني والسريانكي..

الدحيل يستعيد نغمة االنتصارات في انطالق الجولة 7 بدوري النجوم

أقيمت 3 مــبــاريــات مــســاء أمــس اإلثــنــن فــي انــطــاق الجولة 
السابعة من دوري نجوم QNB للموسم الرياضي 2021-
الشمال بهدف  الدحيل على  فــوز  2022 والتي أسفرت عن 
التعادل اإليجابي بهدف ملثله مباراة  دون رد فيما حسم 
نــادي قطر مع  مــبــاراة  السلبي  العربي والتعادل  األهلي مع 
الخور نغمة االنتصارات  الدحيل باستاد  الوكرة. واستعاد 
بــعــد الــخــســارة املــفــاجــأة الــتــي تــلــقــاهــا عــلــى يــد الـــوكـــرة يــوم 
الخميس املاضي بنتيجة 1-4 في املباراة املؤجلة من الجولة 
الخامسة.. ويدين الدحيل في الفوز الذي رفع به رصيده إلى 
18 نقطة ليتساوى مع املتصدر السد الذي سيلعب اليوم مع 
أم صال ملهاجمه الكيني مايكل أولونغا الذي أحرز اهدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة الـ54 من ركلة جزاء بعد 6 دقائق 
من طرد العبه البرازيلي إدميلسون.. باملقابل بقي الشمال 

الصاعد من الدرجة الثانية مستقرا في املركز الثاني عشر 
واألخير برصيد 4 نقاط..وتعادل األهلي مع العربي بهدف 
افتتاح  العربي فــي  بــالــنــادي  الكبير  ملثله على اســتــاد حمد 

منافسات الجولة السابعة.
وســجــل هـــدف األهــلــي عــبــدالــعــزيــز هـــزاع فــي الــدقــيــقــة 42، 
فيما أدرك التعادل للعربي التونسي يوسف املساكني في 
الفريقن نقطة  النتيجة حصد كل من  الدقيقة 84. وبهذه 
وحيدة رفعت رصيد العربي للنقطة 13 في املركز الثالث، 
كما رفع األهلي رصيده للنقطة الخامسة في املركز الثامن. 
وانتهت املــبــاراة التي جمعت بن نــادي قطر والــوكــرة على 
استاد حمد الكبير بالنادي العربي بالتعادل السلبي.. فلم 
النقاط  ليقتسم  يتمكن أي منهما مــن هــز شــبــاك األخــيــر 
حــيــث رفـــع الــوكــرة رصــيــده إلـــى 12 نقطة بــاملــركــز الــرابــع 
ــادي قــطــر رصــيــده إلـــى 6 نــقــاط بــاملــركــز الـــســـادس في  ونــ

الترتيب املؤقت.

   

   

الدوحة -  

2223
ألف دوالر مجموع جوائز منافسات بطولة 

الجولة العالمية الثالثة لالتحاد الدولي للتنس 
للرجال التي استضافها االتحاد القطري للتنس 
بمشاركة نخبة من الالعبين الشبان المحترفين 

في العالم.

مليون يورو يشترط بايرن ميونيخ الحصول عليها 
في االنتقاالت الصيفية المقبلة من أجل الموافقة 

على قبول أي عرض لبيع العبه الفرنسي كينغسلي 
كومان الذي تسعى عدة أندية للحصول على 

خدماته أبرزها تشيلسي ومانشستر سيتي.
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مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية 
والمركز الدولي لألمن الرياضي

وقعت هيئة الرقابة اإلداريــة والشفافية 
واملــركــز الــدولــي لــأمــن الــريــاضــي أمــس 
االثــنــن مــذكــرة تفاهم لتعزيز التعاون 
ــارات  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــي مـــــجـــــاالت االسـ
ــــداد وتنفيذ  والـــتـــدريـــب والــتــطــويــر، إلعـ
ــج تـــدريـــبـــيـــة مـــشـــتـــركـــة، وتــــبــــادل  ــ ــرامـ ــ بـ
لــرفــع مستوى األداء  الــخــبــرات العملية 

وتعزيز النزاهة والشفافية. 
وقـــع عــلــى املـــذكـــرة كـــل مـــن الــســيــد حمد 
بــن نــاصــر املــســنــد رئــيــس هيئة الــرقــابــة 
اإلداريــــــــة والـــشـــفـــافـــيـــة، والـــســـيـــد محمد 
بــن حمد الحنزاب رئيس مجلس إدارة 

املركز الدولي لأمن الرياضي.
 وقــال املسند إن توقيع مذكرة التفاهم 
يــأتــي فـــي ســيــاق حـــرص  هــيــئــة الــرقــابــة 
اإلداريــــة والشفافية على التنسيق بن 
الــجــهــات الوطنية فــي مــجــاالت النزاهة 
والــــشــــفــــافــــيــــة والـــــوقـــــايـــــة مـــــن الــــفــــســــاد، 
 واالســـتـــفـــادة مـــن الـــخـــبـــرات والـــتـــجـــارب 

الوطنية في  تعزيز ريادة دولة قطر في 
ا. ا ودولّيً هذا املجال  إقليمّيً

 التمّيز والريادة التي تتمتع 
ّ
كما أكد أن

بــهــمــا دولـــــة قــطــر يــحــتــاج مــنــا جــمــيــًعــا 
إلى بذل املزيد من الجهد للحفاظ على 
الــريــادة، وتعزيزهما  هــذا التميز وتلك 
باستمرار، بما يليق بحاضر دولة قطر 

ويستجيب لتطلعات األجيال القادمة.
ومن جانبه أشار الحنزاب إلى أن املركز 
الدولي لأمن الرياضي تمكن على مدار 
عــقــد مـــن الـــزمـــن مـــن املـــشـــاركـــة الــفــاعــلــة 
ــــي صــيــاغــة  ــي فـ ــ ــدولــ ــ ــتــــوى الــ عـــلـــى املــــســ
الــســيــاســات املتعلقة بمعايير السالمة 
ــنـــزاهـــة  ــريــــاضــــي وحـــمـــايـــة الـ واألمــــــــن الــ
ومكافحة الفساد في الرياضة العاملية، 
ولــعــل أحــــدث إســهــامــات املــركــز فــي هــذا 
املجال تمثلت في وضــع الئحة معايير 
السالمة واألمــن الرياضي الصادرة عن 
املــتــحــدة ملكافحة اإلرهـــاب،  مكتب األمـــم 
والـــتـــي تــمــت املــصــادقــة األمــمــيــة عليها 
وتعميمها على كل الــدول األعــضــاء في 

ــم املـــتـــحـــدة. كــمــا ثــمــن خــــالل كلمته  ــ األمـ
الــخــطــوات التي اتخذتها هيئة الرقابة 
اإلداريــــــة والــشــفــافــيــة فــي مــجــال حماية 

الــريــاضــة الــقــطــريــة ومــؤســســاتــهــا، بما 
يضمن االســتــدامــة، ويعكس حقيقة أن 
الــريــاضــة مــكــون مــهــم ضــمــن رؤيــــة قطر 

الوطنية 2030..
تتضمن املذكرة تفعيل التعاون املشترك 
بــن الطرفن فــي عــدة مــجــاالت بينهما، 
مع التركيز على موضوعات الشفافية 
والنزاهة في املجال الرياضي، وتعزيز 
دور الرياضة في نشر الشفافية والنزاهة 
واالســتــفــادة مــن الــخــبــرات املشتركة في 
مـــجـــاالت الـــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة، وإقـــامـــة 
الــــــدورات والـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة وورش 
الــعــمــل حــــول املـــوضـــوعـــات ذات الــصــلــة 
ــبــــادل أفــضــل  ــى تــ ــ ــة إلـ ــافــ املـــشـــتـــركـــة، إضــ
ــات فــــي املــــجــــاالت  ــمـــــارســـ املــــــهــــــارات واملـــ
التعليمية والــتــدريــبــيــة والبحثية ذات 
ــات والــبــحــوث  ــدراســـ الــصــلــة وإعـــــــداد الـــ

املشتركة.
وقـــد اتــفــق الــطــرفــان عــلــى أن يــتــولــى كل 
ــرف تــــزويــــد الــــطــــرف اآلخـــــــر بــتــقــريــر  ــ طــ
ــفـــن لــديــهــمــا فــي  ــة املـــوظـ ــاركـ حـــــول مـــشـ
الــــدورات والــبــرامــج الــتــدريــبــيــة، وتقييم 
فــيــهــا، ومــســتــوى تقييم  املــشــاركــن  أداء 

البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها.

تصوير حسين السيد 

الدوحة - 

الدوحة - 

الدوحة - 

الدوحة - 

الدوحة - الدوحة - 

تواصل منافسات التصفيات 
النهائية اآلسيوية للكريكيت

تــواصــلــت أمــس على مــالعــب املــديــنــة األســيــويــة بــالــدوحــة منافسات 
التصفيات النهائية اآلســيــويــة للكريكيت املؤهلة لنهائيات كأس 
الــعــالــم »أســتــرالــيــا 2022« بــمــشــاركــة مــنــتــخــبــات قــطــر والــســعــوديــة 

والكويت والبحرين واملالديف.
وقـــد أقــيــمــت مـــبـــاراة واحــــدة انــتــهــت بــفــوز املــنــتــخــب الــســعــودي على 
نظيره الكويتي بنتيجة 149 146- محققا بذلك فوزه الثاني ليتصدر 

املنافسة مؤقتا.
وتــتــوقــف املــنــافــســات الــيــوم قــبــل أن تــســتــأنــف نــشــاطــهــا غـــدا بــإقــامــة 
مباراتن حيث يلتقي في األولى املنتخبان القطري والسعودي، وفي 

الثانية املنتخبان البحريني واملالديفي..
وتتوالى املنافسات يوم الخميس بإجراء مباراتن تجمع األولى بن 
املنتخبن املالديفي والكويتي، والثانية بن املنتخبن السعودي 
املــوالــي )الجمعة( الستار عليها  والبحريني فيما يسدل في اليوم 

بإقامة مباراة املنتخب القطري ونظيره الكويتي..
ــادت نيتيشا كـــوثـــاري مــديــرة الــبــطــولــة مــن جــانــب االتــحــاد  وقـــد أشــ
الــدولــي للكريكيت، باملستوى املتميز واملنافسة القوية بــن جميع 
املنتخبات على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للكريكيت 

»أستراليا 2022«.
كما أعربت عن اعجابها الشديد بالتنظيم القطري املميز للبطولة، 
الــقــطــري للتصفيات االســيــويــة بصورة  وقــالــت:«يــتــواصــل التنظيم 
متميزة وهو كما عرفناه دومــا من دولــة قطر وقدرتها على تنظيم 
كبرى البطوالت، مع االلــتــزام بالبرنامج الصحي املتبع في الدولة، 
ــراءات املــشــاركــة بالتنسيق مــع الــجــهــات الصحية  ــ وتــأمــن كــافــة إجـ

املختصة ليخرج الحدث بالصورة املثالية«.

3 لالتحاد الدولي للتنس هانوين يفوز بالجولة العالمية الـ 

أحـــــرز الــصــيــنــي لـــي هـــانـــويـــن لــقــب بــطــولــة 
الــجــولــة الــعــاملــيــة الــثــالــثــة لــالتــحــاد الــدولــي 
الــتــي استضافها االتــحــاد  لــلــرجــال  للتنس 
القطري للتنس بمالعبه على مدار أسبوع 
وذلــك بمشاركة نخبة من الالعبن الشبان 

املحترفن في العالم. 
 وتمكن هانوين من الفوز على البريطاني 
جوليان كاش في املباراة النهائية بنتيجة 

مجموعتن دون رد بواقع 4-6 3-6. 
كما أحرز هانوين مع مواطنه مو تاو لقب 
ــر تــغــلــبــهــمــا على  الـــزوجـــي فـــي الــبــطــولــة إثــ
الثنائي السويدي فرويد سيمون و األملاني 

نيكالس شيل. 
وقــــام بــتــتــويــج الــالعــبــن الــفــائــزيــن كـــل من 

طـــــــارق زيــــنــــل أمـــــن الــــســــر الــــعــــام لـــالتـــحـــاد 
ــــواش والـــريـــشـــة  ــكــ ــ ــطـــري لــلــتــنــس واالســ ــقـ الـ

الــطــائــرة وســعــد املــهــنــدي املــديــر التنفيذي 
لالتحاد ومدير البطولة..

اجتماع مجلس إدارة »اتحاد المالكمة والمصارعة«

ــلــــس إدارة االتـــــحـــــاد  عــــقــــد مــــجــ
الـــقـــطـــري لــلــمــالكــمــة واملـــصـــارعـــة 
ــتـــور يـــوســـف علي  بـــرئـــاســـة الـــدكـ
الــكــاظــم اجــتــمــاعــه الــــدوري للعام 
ــــرض عــــــــددا مــن  ــعـ ــ ــتـ ــ 2021، واسـ
ــلــــى جـــــدول  الــــبــــنــــود املــــــدرجــــــة عــ

االجتماع.
حـــضـــر االجـــتـــمـــاع كــــل مــــن خــالــد 
ناصر املسيفري أمن السر العام، 
وخــالــد يوسف املــاس أمــن السر 
املساعد، والعضوين مبارك جبر 
املناعي وحسن عبدالله املحمدي.

فـــــي بـــــدايـــــة االجـــــتـــــمـــــاع، اعـــتـــمـــد 
االعضاء محضر اجتماع مجلس 
ثــــم تــم  الـــســـابـــق،  ادارة االتــــحــــاد 

التطرق إلى بعض املعوقات التي 
ــه االتــــحــــاد وســـبـــل حــلــهــا،  تــــواجــ
وخـــاصـــة مــعــوقــات الــتــدريــب في 

صـــالـــة لــوســيــل الــريــاضــيــة الــتــي 
تــنــشــغــل بـــاســـتـــضـــافـــة فــعــالــيــات 

وأحداث رياضية مستمرة.

وتــنــاول االجتماع شــؤون العبي 
ــة، وكــيــفــيــة  ــ ــارعـ ــ ــــصـ املـــالكـــمـــة واملـ
الحفاظ عليهم، وأيــضــا مناقشة 

املالكمة واملصارعة النسائية. 
ونـــاقـــش أعـــضـــاء مــجــلــس االدارة 
فــــــي االجـــــتـــــمـــــاع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ريـــاضـــتـــي املـــالكـــمـــة واملـــصـــارعـــة 
ــدادات لــلــمــشــاركــة فــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واالسـ
دورة األلعاب اآلسيوية »الدوحة 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا قطر   »2030
للمرة الثانية في تاريخها وذلك 

في العام 2030. 
ــاع مــنــاقــشــة  ــمــ ــتــ ــهـــد االجــ ــا شـ ــمـ كـ
ــــوالت  ــطــ ــ ــبــ ــ ــ املــــــــشــــــــاركــــــــات فــــــــي ال
الــخــارجــيــة وتــنــظــيــم املــعــســكــرات 

الداخلية والخارجية.

Mengniu ضمن الرعاة الرسميين 
لكأس العالم FIFA قطر 2022

األلــبــان في جمهورية  الــرائــدة في صناعة  الشركة  دخلت 
الصني الشعبية Mengniu في شراكة مع االتحاد الدولي 
العالم  لــكــأس  الرسميني  الــرعــاة  أحــد  الــقــدم لتصبح  لــكــرة 

FIFA قطر 2022™.
فّعل شركة Mengniu التي سبق لها وأن كانت راعيا 

ُ
ست

التجارية  العالم FIFA 2018™ عالماتها  رسميا لكأس 
 FIFA العالم الترويجية في اســتــادات كــأس  ونشاطاتها 

قــطــر 2022™، كــمــا ســتــكــون لــهــا نــشــاطــات عــبــر قــنــوات 
إطــار  الــجــوال فــي  اإلنــتــرنــت وتطبيقاته على  FIFA على 

دورها كراع رسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™.
الدولي لكرة  العام لالتحاد  وقالت فاطمة سامورة، األمني 
الـــقـــدم، فـــي مـــعـــرض حــديــثــهــا عـــن اإلفـــصـــاح عـــن شــركــة 
العالم FIFA قطر 2022:  Mengniu كراع رسمي لكأس 
بــعــودة شركة Mengniu كــراع  »يسعدنا جــدا أن نرحب 
إلـــى تعزيز  نــتــطــلــع  الــعــالــم FIFA، فــإنــنــا  لــكــأس  رســمــي 
عالقتنا مــع شركة Mengniu والــســوق الصيني بصفة 
الــتــي ستكون  املنافسة  لــهــذه  التحضير  عــامــة مــن خــالل 

فريدة من نوعها - كأس العالم FIFA قطر 2022™«.
الــســيــد   ،Mengniu ملــجــمــوعــة الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  وقــــال 
ــدل اســتــمــرار اســتــثــمــار شــركــة  ــو: »يــ جــيــفــري مــيــنــفــانــج لـ
تــعــزيــز  الــعــاملــيــة عــزمــهــا عــلــى  الـــريـــاضـــة  Mengniu فـــي 
عــالقــاتــهــا مـــع عــمــالئــهــا، إضـــافـــة لــتــجــســيــد قــيــم الــــروح 
القدم  النشطة لعشاق كرة  الرياضية وتشجيع املشاركة 

والجماهير على النطاق الواسع«..

توقيع مذكرة تفاهم بين االتحادين 
القطري واليمني لكرة القدم

اســتــقــبــل الــشــيــخ حــمــد بـــن خــلــيــفــة بـــن أحــمــد آل 
ثاني رئيس االتحاد القطري لكرة القدم، بمكتبه 
ظهر أمس اإلثنن، الشيخ أحمد العيسى رئيس 
ــقـــدم، بــحــضــور السيد  االتـــحـــاد الــيــمــنــي لــكــرة الـ
ســـعـــود بـــن عــبــدالــعــزيــز املـــهـــنـــدي نـــائـــب رئــيــس 
االتــحــاد الــقــطــري لــكــرة الــقــدم، والــدكــتــور حميد 

الشيباني األمن العام لالتحاد اليمني.
ويأتي االستقبال على هامش مشاركة املنتخب 
اليمني تحت 23 عامًا في التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة لنهائيات كأس آسيا بأوزبكستان 2022، 
عن املجموعة األولــى، بمشاركة منتخبات قطر 
وسوريا واليمن وسريالنكا، والتي تستضيفها 
الدوحة في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وقد تم خالل االستقبال التباحث في املواضيع 
ذات االهتمام املشترك والدور املتنامي للعالقات 

بـــن االتـــحـــاديـــن واملــســاهــمــة فـــي تــطــويــرهــا في 
جميع القطاعات املرتبطة بكرة القدم.

وعــقــب انــتــهــاء مــراســم االســتــقــبــال، وقـــع الشيخ 
حــمــد والـــشـــيـــخ أحـــمـــد الــعــيــســى مـــذكـــرة تــفــاهــم 
ــة طـــريـــق تــشــتــمــل عــلــى  ــارطــ لـــتـــكـــون بـــمـــثـــابـــة خــ

مجاالت أكثر من التعاون املشترك.
والــتــي سيكون لها الكثير مــن النتائج املثمرة 
بن االتحادين، والتي بدورها ستعزز من فرص 
الــنــجــاح لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي كـــل مـــن قــطــر والــيــمــن، 
وبــمــا يضمن تــطــورهــا عــلــى املــســتــويــن املحلى 

واآلسيوي ومن ثم الدولي.
ــه الــعــيــســي شــكــره لــالتــحــاد الــقــطــري لــكــرة  ووجــ
 فــــي الــشــيــخ 

ً
الــــقــــدم عـــلـــى دعـــمـــه الـــكـــبـــيـــر، مـــمـــثـــال

حمد بــن خليفة بــن أحمد آل ثــانــي، مــؤكــدًا على 
ثقته التامة في استمرار هــذا التعاون املتبادل 
واملشترك بن الجانبن ملا فيه مصلحة تطوير 

كرة القدم.
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QNB من دوري نجوم  3 3 مباريات في ختام الجولة 

السد مرشح قوي للعالمة الكاملة ومواصلة االنفراد بالصدارة

تــقــام مــســاء الـــيـــوم الـــثـــالثـــاء املـــبـــاريـــات الــثــالثــة 
الــجــولــة السابعة مــن دوري نجوم  األخــيــرة فــي 

QNB للموسم الرياضي 2022-2021.
ــى يـــحـــل الـــســـد ضــيــفــا ثــقــيــال  ــ ــ ــاراة األولـ ــ ــبـ ــ فــــي املـ
جــدا على أم صــالل باستاد سعود بــن الرحمن 

إنطالقا من الساعة 5 و20 دقيقة..
ويسعى السد املنتشي بتتويجه يــوم الجمعة 
املــاضــي بــكــأس األمــيــر 2021 إلــى تحقيق فــوزه 
املــســابــقــة لتحقيق العالمة  الــســابــع تــوالــيــا فــي 
بــالــصــدارة والتقدم  إنــفــراده  الكاملة ومــواصــلــة 
مجددا بفارق 3 نقاط عن وصيفه الدحيل الذي 
تساوى معه في عدد النقاط عقب تحقيقه للفوز 

أمس بإفتتاح الجولة..
باملقابل يتطلع أم صالل الذي يتوفر في رصيده 
عــلــى 5 نــقــاط إلـــى إنـــتـــزاع نتيجة إيــجــابــيــة من 
أجل تدشن رحلة خروجه من منطقة املهددين 
املــبــاراة الثانية الريان  بالهبوط.. ويلتقي فــي 
ثــانــي بــن جــاســم عند  مــع السيلية على ملعب 

الساعة 5 و20 دقيقة.
ــة لــتــضــمــيــد  ــاراة فـــرصـ ــ ــبـ ــ ويــــــرى الــــريــــان فــــي املـ
جـــراحـــه وإلســـتـــعـــادة نــغــمــة اإلنـــتـــصـــارات بعد 
خسارته في نهائي كأس األمير ولرفع رصيده 
الذي يتوقف حاليا عند 6 نقاط، وهي بالشك 
حصيلة هزيلة تضعف أيضا آماله في املربع 

الذهبي على األقل..
ويوجد السيلية في وضع أسوأ من »الرهيب« 
حيث إنه لم يحصل إلى حد اآلن سوى على 4 

نقاط في املركز الحادي عشر ماقبل األخير..
 وفــــي املــــبــــاراة الــخــتــامــيــة لــلــجــولــة الــســابــعــة، 
يستضيف الغرافة منافسه الخور على ملعب 
ثــانــي بــن جــاســم عــنــد الــســاعــة 7 و35 دقــيــقــة.. 
املــركــز الخامس  الـــذي يحتل  الــغــرافــة  ويــحــمــل 
برصيد 9 نــقــاط شــعــار الــفــوز مــن أجــل الــعــودة 
إلـــى املــربــع الــذهــبــي بــعــدمــا خـــرج مــنــه مــكــرهــا.. 
ويعود الخور ملواصلة مهمة بحثه عن الفوز 
األول في املسابقة هذا املوسم بعدما حقق أربع 
تــعــادالت فــي 6 مــبــاريــات خاضها ليتورط في 

املراكز املتأخرة منذ توقيت مبكر..

فوز المهر يونس بسباق الخيل العربية األصيلة 
المبتدئة بفرنسا

أحــــرز املــهــر »يـــونـــس« مــلــك سمو 
الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني 
شوط جائزة محمد عقيلي للخيل 
العربية األصيلة املبتدئة عمر 3 
ســنــوات ملسافة 2500 متر والــذي 
أقيم على مضمار آجــان الغارين 

بفرنسا في ثالث مشاركاته..
ــــوزًا مستحقًا  فـ وحـــقـــق »يـــونـــس« 
املــدرب فرانسو رو الذي  بإشراف 
أشركه هذه املرة في مسافة أطول 
مـــن املـــشـــاركـــتـــن الــســابــقــتــن، مع 
ــورون  خــيــالــه املـــعـــتـــاد مـــاتـــيـــاس لــ
الـــــــذي قـــــــاده فـــيـــهـــمـــا، ونــــجــــح فــي 
الــثــالــثــة فــي قــيــادتــه لــفــوز عريض 

بفارق 5 أطوال.
ــــس«  ــونــ ــ وبـــــــــــدأ »يــ

هـــــذه املــــشــــاركــــة بـــاالســـتـــقـــرار فــي 
املــــركــــز الـــثـــالـــث بــــجــــوار الـــحـــاجـــز 
فــــي املــــراحــــل األولـــــــى مــــن الـــشـــوط 
وبــأداء قــوي، وكــان يشغل املقدمة 
فـــي املـــســـار املــســتــقــيــم األول املــهــر 
»نــعــمــان الـــشـــام«، وواصــــل »ونــس 
املــنــحــنــى  الـــجـــيـــد، وعـــنـــد  ه  »أداء

األخـــيـــر بـــدا األفـــضـــل من 
مــنــافــســيــه الــعــشــرة 

املــــــــــــشــــــــــــاركــــــــــــن 
فــــــــي الــــــشــــــوط، 
وبـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــرد 
دخــولــه املسار 

املــســتــقــيــم، قــام 

اتــجــاهــه  ــــورون بتغيير  لـ الــخــيــال 
لــلــخــارج لــيــنــدفــع »يـــونـــس« بــقــوة 
مبتعدًا عن باقي الجياد وينفرد 
ــفـــوز  ــرزًا الـ ــ ــــحـ ــامـــًا مـ ــمـ ــة تـ ــدمـ ــقـ ــاملـ بـ

بفارق 5 أطوال.

وفــــــــي املـــــــراحـــــــل األخـــــــيـــــــرة تــمــكــن 
املــهــر »فــــالح« مــلــك جــاســم محمد 
ــاع بـــقـــوة  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــــش مـــــن االنـ ــ ــدرويـ ــ ــ الـ
ليخطف الوصافة بإشراف املدربة 
إليزابيث بــرنــار وبــقــيــادة الخيال 
ــاري ســـانـــشـــيـــز، بــيــنــمــا تـــراجـــع  ــ غــ
»نعمان الشام » ملك ندى موصلي 
إلى املركز الثالث وبإشراف املدرب 
تــومــا فــورســي وبــقــيــادة 
الــخــيــال جـــيـــروم كــابــر 
وبــفــارق طولن إال 
ربعا إضافين.

انطالق 
األدوار 

الرئيسية لبطولة 
قطر اآلسيوية للتنس 
للناشئين والناشئات

انطلقت األدوار الرئيسية لبطولة قطر اآلسيوية 
للتنس للفتيان والفتيات لتحت 14 سنة التي 
يستضيفها االتحاد القطري للتنس بالتعاون 
مــع نــظــيــره اآلســـيـــوي للعبة عــلــى مــــدار أســبــوع 
بمجمع خليفة الدولي وذلــك بمشاركة أكثر من 
60 العبا والعبة يمثلون دوال عدة من قارة آسيا 

من ضمنهم دولة قطر البلد املضيف. 
ــة عــــــــدد مــــــن الـــالعـــبـــن  ــولــ ــطــ ــبــ ــي الــ ــشـــــــارك فــــ ويـــــ
والــالعــبــات القطرين مــن بينهم مــشــاري نــواف 
وفهد الخليفي وهادي الشرشني وجنة الشيخ 
و دانــــة خــلــيــفــة بــنــاء عــلــى بــطــاقــة دعــــوة قدمها 
لهم االتحاد باعتباره الجهة املستضيفة لهذه 

البطولة. 
وتــعــتــمــد بــطــولــة قــطــر اآلســيــويــة لــلــتــنــس نــظــام 
ــيـــث يــــغــــادر الــــالعــــب الــــذي  خـــــــروج املــــغــــلــــوب حـ
يتعرض للخسارة الجدول الرئيسي للمنافسة. 

وقال خالد الخليفي عضو مجلس إدارة االتحاد 
القطري للتنس واالســكــواش والريشة الطائرة 
رئيس لجنة املنتخبات الوطنية فــي تعليق له 
»إن البطولة اآلســيــويــة للتنس لتحت 14 سنة 
تأتي ضمن استراتيجية االتــحــاد القائمة على 
تنظيم سلسلة من البطوالت اإلقليمية والدولية 
واملـــحـــلـــيـــة املـــفـــتـــوحـــة بـــهـــدف تـــوفـــيـــر االحـــتـــكـــاك 
املطلوب لتحسن أداء وترتيب العبي والعبات 

املنتخب الوطني«.

منتخبنا يحصد المزيد من الميداليات في البطولة العربية لألعمار السنية

واصــل املنتخب القطري للسباحة، 
امس، حصد امليداليات في البطولة 
الــعــربــيــة األولـــــى لــأعــمــار الــســنــيــة 
باملجرى القصير )25 مترا(، املقامة 
حـــالـــيـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة اإلمـــاراتـــيـــة 
بــمــشــاركــة 174 ســبــاحــًا  أبـــوظـــبـــي، 
وســـبـــاحـــة مـــن 16 دولــــــة، وتــســتــمــر 

لغاية اليوم.
ــــب الــــقــــطــــري  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ فـــــقـــــد حـــــقـــــق املـ
ــتــــان،  ــيــ ــبــ مــــنــــهــــا ذهــ ــــات  ــيـ ــ ــدالـ ــ ــيـ ــ مـ  6
بـــاإلضـــافـــة إلــــى أربـــــع فــضــيــات في 
اليوم الثاني، رافعا بذلك غلته إلى 
15 ميدالية )5 ذهبيات و7 فضيات 

و3 برونزيات(.
وقد أحرز امليدالية الذهبية األولى، 
محمد محمود فــي سباق 50 مترا 
فراشة لفئة 16-18 سنة، فيما حصد 

املـــيـــدالـــيـــة الــثــانــيــة عــمــر حــســن في 
سباق 400 متر متنوع لنفس الفئة. 
وأمـــــا املـــيـــدالـــيـــات الــفــضــيــة، فحقق 
أوالهــــا تــمــيــم مــحــمــد فــي ســبــاق 50 

مترا فراشة لفئة 14-15 سنة، ونال 
الــثــانــيــة فــريــق الــتــتــابــع املـــكـــون من 
عــبــدالــلــه أحــمــد وعــبــدالــلــه الــخــالــدي 
وتــمــيــم محمد وعــلــي النعيمي في 

سباق 4 50 مترا متنوعا لفئة 14-
15 سنة أيضا، وحصل على الثالثة 
عــبــدالــعــزيــز الــعــبــيــدلــي فـــي ســبــاق 
400 متر متنوع لفئة 19 سنة فما 
فـــوق، قبل أن يحقق فــريــق التتابع 
ــكــــون مــــن يـــوســـف حـــســـن وكـــريـــم  املــ
صالح وعمر حسن ومحمد محمود 
امليدالية الفضية الرابعة في سباق 

4 200 متر حرة لفئة 16-18 سنة.
ــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، حـــضـــر الــســيــد  مــ
إبــراهــيــم الــرمــيــحــي مــمــثــل االتــحــاد 
القطري للسباحة اجتماع الجمعية 
ــة لــــــالتــــــحــــــاد الــــعــــربــــي  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــد امــــــس عــلــى  ــقـ لـــلـــســـبـــاحـــة الـــــــذي عـ
هـــامـــش الــبــطــولــة الــعــربــيــة األولــــى 
لــأعــمــار الــســنــيــة بــأبــوظــبــي، حيث 
تــنــاول االجــتــمــاع عــدة نــقــاط أهمها 
أجــنــدة الــبــطــوالت املــقــبــلــة وتحديد 

مواعيد وأماكن إقامتها.

فوز الشرطة 
والغرافة في بداية 
دوري الكرة الطائرة

انطلق أمس اإلثنن الــدوري القطري العام لكرة الطائرة 
الــريــاضــي 2021-201 بــإجــراء مباراتن  للرجال للموسم 
على صالة اإلتحاد القطري للعبة. وقــد استهل الشرطة 
حملة دفاعه عن اللقب الذي حققه املوسم املاضي بنجاح 
حيث حقق فوزا سهال على الشمال في املباراة اإلفتتاحية 
بنتيجة ثالثة أشواط دون رد بواقع 25-21 و25-17 و25-
16. وفي املباراة الثانية فاز الغرافة على األهلي بنتيجة 
ثالثة أشواط مقابل شوط بواقع 25-21 و25-27 و21-25 
و25-19. وتتواصل منافسات الجولة األولى مساء اليوم 
الــثــالثــاء حــيــث يلتقي عــنــد الــســاعــة الــرابــعــة الــعــربــي مع 
السد فيما يلتقي قطر مع الخور عند الساعة السادسة 

والنصف..
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أطلقت الجزيرة تطبيقا إلكترونيًا جديًدا، على متجر 
تطبيقات غوغل وآبــل، يعتمد تقنية املنصة املوحدة 
)uMP(، ويجمع املحتوى الذي تنشره مواقع الشبكة 
اإللكترونية والبث الرقمي لقنواتها، ويتوافق التطبيق 

الجديد مع كل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية.
يستعني التطبيق بميزات نظام إدارة املحتوى املوحد 
الجديد للشبكة )uCMS(، وخاصية النشر املتزامن 

بني غرف األخبار في تطبيق واحد.
قـــال ديفيد  الــجــديــد،  التطبيق  إطـــاق  وتعليقا عــلــى 
هــوســتــر، مــديــر تــطــويــر املــنــتــجــات الــتــقــنــيــة بــالــقــطــاع 
الــتــطــبــيــق يستلهم شــعــار:  ــذا  الــرقــمــي بــالــشــبــكــة: »هــ

شبكة واحدة تطبيق واحد، ويدخل ضمن سعينا إلى 
الــذي تنتجه،  املتميز  إلــى املحتوى  الــوصــول  تسهيل 
ــذي يــركــز عــلــى قــصــص الـــنـــاس وهــمــومــهــم. هــذا  ــ والـ
التطبيق الجديد سوف يمنح املتابعني تجربة تصفح 
مبتكرة ويوصلهم بانسيابية إلى كل ما تنتجه غرف 

أخبارنا الرقمية«.
ــال بـــول إيــنــغــلــس، نــائــب مــديــر تطوير  مــن جــانــبــه، قـ
التطبيق  التقنية بالقطاع: »يستخدم هــذا  املنتجات 
املــحــتــوى، ويمثل  نهجا بسيطا وجــديــدا فــي عــرض 
 
ً
منصة رقمية يمكن تطويرها بشكل أكبر مستقبا
ــتـــفـــادة مـــن خــبــرتــنــا فـــي الــعــمــل مـــع أفــضــل  مـــع االسـ

الــشــركــات التقنية فــي الــعــالــم، مثل آبــل وغــوغــل، وال 
يــغــفــل الــتــطــبــيــق مــنــح املــتــصــفــح تــجــربــة شخصية 
ــن تــحــديــد خـــيـــاراتـــه املــفــضــلــة  ديــنــامــيــكــيــة تــمــكــنــه مـ
املــواقــع والتنبيهات، كما يمكن للمتصفح  وتــرتــيــب 

الوصول إلى أرشيف املواقع بسهولة«.
الــتــطــبــيــق الـــجـــديـــد صـــمـــم لـــيـــكـــون مــنــصــة مـــوحـــدة 
للمحتوى الرقمي لشبكة الجزيرة اإلعامية، ويجمع 
الشبكة  التي تنشر على مواقع  التغطيات واألخــبــار 
الــعــربــيــة واإلنــجــلــيــزيــة والصينية  بــالــلــغــات  املختلفة، 
ــــى الــبــث املــبــاشــر لــقــنــوات  والــبــوســنــيــة، بـــاإلضـــافـــة إل

الجزيرة.

تنظم مكتبة قطر الوطنية في شهر نوفمبر برنامجا زاخرا 
االفــتــراضــيــة وبــالــحــضــور الشخصي يتضمن  بالفعاليات 
حــوالــي 70 فعالية متنوعة فــي مــجــاالت املوسيقى والــذكــاء 
االصــطــنــاعــي والــفــنــون والــطــهــي والــشــعــر والــتــراث ومــهــارات 
اليوم،  العربي وغيرها. وأعلنت مكتبة قطر  الكتابة والخط 
أنـــه بــعــد تخفيف الــدولــة لـــإجـــراءات االحـــتـــرازيـــة، تقيم هــذه 
الفعاليات وفق الطاقة االستيعابية الكاملة لتلبية احتياجات 
الذين تستقبلهم  العمرية  الفئات  أفــراد املجتمع من مختلف 

املــكــتــبــة، وســـــوف تــحــتــفــي املــكــتــبــة خــــال نــوفــمــبــر بــالــخــط 
الــعــربــي، حيث تنظم أســبــوع فــن الــخــط العربي ابــتــداء مــن 6 
التي تستكشف  الفعاليات  نوفمبر، ويتضمن سلسلة من 
الــفــن وحــاضــره ومستقبله، وتتضمن مسابقة  عــراقــة هــذا 
فــي الــخــط الــعــربــي ومــحــاضــرة حـــول الــخــط الــعــربــي والــذكــاء 
االصطناعي، ومصادر املكتبة حول الخط العربي، باإلضافة 
الــذكــاء االصطناعي في خدمة  إلــى نــدوة نقاشية حــول دور 
الفنون والثقافة والتراث. كما يتضمن برنامج شهر نوفمبر 

الفائزين بجائزة  الفعاليات: منها إعــان أسماء  العديد من 
مــبــادرات اإلتــاحــة الــحــرة فــي 3 نوفمبر، وستكون عــن بعد، 
ــادرات الـــتـــي ســاهــمــت فـــي اإلتـــاحـــة  ــ ــبـ ــ وســتــمــنــح ألفـــضـــل املـ
املفتوحة في  العلمية  للبحوث األكاديمية والــدراســات  الحرة 
قــطــر خـــال الــعــام املــاضــي، وفـــي الــيــوم الــتــالــي تنظم املكتبة 
العوامل  فعالية بعنوان كن نموذجا لغويا لطفلك! ملناقشة 
ــاء فــي أن يــقــدمــوا نــمــاذج لغوية  األســاســيــة الــتــي تساعد اآلبـ
إلى جانب  لديهم،  الكام واللغة  جيدة ألطفالهم لدعم تطور 

ورشـــــة فـــي الــتــصــويــر الـــضـــوئـــي فـــي 6 نــوفــمــبــر، تــقــدمــهــا 
املصورة الفوتوغرافية مشاعل الحجازي في معرض مبنى 
الفنانني بعنوان تقنية السيانوتايب في عملية  املطافئ مقر 
املعروفة  الفنية  التقنية  تــاريــخ هــذه  تــتــنــاول  الــصــور  طباعة 
الطباعة  الــزرقــاء« وهــي واحـــدة مــن عمليات  »الطباعة  باسم 
الفوتوغرافية التي تنتج صورة جميلة بدرجات مختلفة من 
اللون األزرق، إلى جانب جلسة حول أهمية العمل التطوعي 

في حياة الشباب«، ويقدمها املتطوع الشاب جاسم العشار.

قــالــت شــركــة مــايــكــروســوفــت فـــي مــنــشــور على 
التي كانت وراء هجوم سوالر  الوكالة  مدونة إن 
املــاضــي، والتي  الــعــام  اإللكتروني الضخم  ويــنــدز 
مـــقـــرهـــا روســــيــــا، اســـتـــهـــدفـــت مـــئـــات الـــشـــركـــات 
واملــنــظــمــات األخـــرى فــي أحـــدث مــوجــة لهجماتها 
عـــلـــى أنـــظـــمـــة الــكــمــبــيــوتــر األمـــريـــكـــيـــة.  أضـــافـــت 
مــايــكــروســوفــت، فــي املــنــشــور املــــؤرخ 24 أكتوبر 
أن أحــدث موجة من هجمات نوبليوم استهدفت 
»بــائــعــي الــتــجــزئــة وآخـــريـــن مــن مــقــدمــي خــدمــات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا« لـــلـــخـــدمـــات الـــســـحـــابـــيـــة. وقـــالـــت 
الهجمات كانت جــزءا من  مايكروسوفت إن هذه 
أنها  حملة أوســع نطاقا خــال الصيف، مضيفة 
أخــطــرت 609 عــمــاء بــني أول يوليو تــمــوز و 19 

أكتوبر تشرين األول بأنهم تعرضوا لهجمات.
 وقالت مايكروسوفت لصحيفة نيويورك تايمز، 
الــهــجــوم، إن نسبة  الــتــي كــانــت أول مــن نشر نبأ 
ــاوالت األخـــيـــرة هــي التي  ــحـ صــغــيــرة فــقــط مــن املـ
لــم تعط تفاصيل أخــرى.  تكللت بالنجاح، لكنها 
العملية  أن  للتايمز  أمــريــكــيــون  وأكـــد مــســؤولــون 
جارية، ووصفها مسؤول كبير باإلدارة األمريكية 
بــأنــهــا »عــمــلــيــات تشغيلية غير  يــذكــر اســمــه  لـــم 
مــعــقــدة كـــان مــن املــمــكــن منعها لــو طــبــق مقدمو 
املمارسات األساسية لألمن  السحابية  الخدمات 

اإللكتروني«.

ــــوزارة  تــنــظــم مكتبة الـــوكـــرة الــعــامــة الــتــابــعــة ل
الــثــقــافــة بــالــتــعــاون مــع مــركــز فــتــيــات الــوكــرة 
التابع لوزارة الشباب والرياضة، فعالية »قراءة 
قصة«، والتي سيتم قراءتها ومناقشتها مع 
الطالبات في مدرسة السام االبتدائية للبنات. 
ــم الـــخـــاطـــر، مـــديـــرة مـــركـــز فــتــيــات  ــالـــت ريــ وقـ
الوكرة ومكتبة الوكرة العامة، إنه سيتم خال 
ذات الفعالية تعريف الطالبات بمكتبة الوكرة 
وأقسامها وتوزيع القصص عليهن، كهدايا 
املكتبة لتشجيعهن، وتعزيز دور  مقدمة من 

القراءة لدى الفتيات. 
ــار الــفــعــالــيــات، الــتــي يتم  وأضــافــت أنـــه فــي إطـ
العامة  الوكرة  تنظيمها بالتعاون بني مكتبة 
يــوم  الـــوكـــرة، فسيتم تنظيم  فــتــيــات  ومــركــز 
ــــقــــراءة«،  مــفــتــوح بــعــنــوان »رحـــلـــة فـــي عــالــم ال
بالتعاون مع  العامة  الوكرة  ويقام في مكتبة 
مركز فتيات الوكرة، ومدرسة الوكير الثانوية 

للبنات. 

أحدث هجوم إلكتروني 
روسي يستهدف مئات 

الشبكات األمريكية

فعاليتان لتشجيع القراءة 
بين طالبات المدارس

الجزيرة تطلق تطبيقا موحدا لمواقعها اإللكترونية اإلخبارية

مكتبة قطر تقدم أسبوع الخط العربي
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أقدم املشرع القطري على خطوة مفصلية 
ــارة  ــتـــجـ ــال الـ ــقـــاضـــي فــــي مــــجــ ــتـ ــأن الـ بــــشــ
واالستثمارات وذلك بإصدار القانون رقم 
21 لسنة 2021 املتعلق بــإنــشــاء محكمة 
ــارة، الـــــــذي ســيــنــفــذ  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ االســـتـــثـــمـــار والـ
ويعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره 
بــالــجــريــدة الــرســمــيــة. ويــتــعــلــق مــوضــوع 
بـــإحـــداث محكمة مختصة  الــقــانــون  هـــذا 
للنظر في الدعاوى املتعلقة باالستثمار 
ــال الـــتـــجـــاريـــة لــتــبــت فــيــهــا وفـــق  ــ ــمـ ــ واألعـ
ــراءات وتــنــظــيــم يــتــنــاســب مــع طبيعة  ــ إجــ

هذه النوعية من القضايا.
وتعكس هــذه الخطوة القانونية الهامة 
حرص املشرع القطري على تطوير املناخ 
ــال،  ــمــ الــتــشــريــعــي فـــي مـــجـــال املـــــال واألعــ
وتيسير اإلجراءات في القضايا التجارية 
الـــتـــي تــتــطــلــب فــــي الــــعــــادة ســـرعـــة الــبــت 
ــاة مـــتـــخـــصـــصـــن مــلــمــن  ــ ــــضـ ووجـــــــــــود قـ
بــطــبــيــعــتــهــا، وهـــــــذه املــــمــــيــــزات يــصــعــب 
ــا بـــالـــنـــظـــر  ــيــــرهــ لـــلـــقـــضـــاء الــــــعــــــادي تــــوفــ
ــائـــل  ــهـ ــات عـــــديـــــدة مــــثــــل الــــكــــم الـ ــراهـــــ إلكـــــ
املــحــاكــم وعــدم  املــعــروضــة على  للقضايا 
وجود قضاة وكادر إداري متخصص في 

هذا النوع من الدعاوى.
وجاء القانون الجديد مكونا من 35 مادة 
نظمت املقتضيات القانونية للتقاضي 
أمـــــــام مـــحـــكـــمـــة االســــتــــثــــمــــار والــــتــــجــــارة، 
ــذه املـــحـــكـــمـــة مـــــن دوائـــــــر  ــتــــألــــف هـــــ ــتــ وســ
ابتدائية واستئنافية، وسيكون لها مقر 
مستقل وموازنة خاصة ورئيس وهيكل 
إداري مــنــظــم، وســيــنــعــقــد االخــتــصــاص 
الــوالئــي لــهــا حــســب املــــادة 7 فــي نــزاعــات 
محددة على سبيل الحصر تدور كلها في 

فلك القطاع التجاري واالستثماري.
وإيمانا منه بطابع السرعة الذي تتطلبه 
الـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة حـــدد هـــذا الــقــانــون 
مـــددا قــصــيــرة لــلــطــعــون، إذ بــخــاف املــدد 
الزمنية للطعن باالستئناف في القضايا 
الــعــاديــة أصــبــح ميعاد االســتــئــنــاف أمــام 
هذه املحكمة 15 يوما من تاريخ اإلعان، 
أيـــام بالنسبة للمسائل املستعجلة  و7 
ــلـــى الـــعـــرائـــض  ــلـــم مــــن األوامـــــــــر عـ والـــتـــظـ
الــوقــتــيــة، و30 يــومــا بالنسبة  واألوامــــــر 

للطعن بالتمييز.
ومــــن أهــــم املـــيـــزات الــتــي جــــاء بــهــا أيــضــا 
قانون إنشاء محكمة االستثمار والتجارة 
املــادة 13 »النظام اإللكتروني«  ما سمته 
والــذي بموجبه سيكون أي إجــراء يتخذ 
الــدعــوى يتم إلكترونيا ســـواء تعلق  فــي 
بتقييد الــدعــوى أو إيـــداع طلب أو ســداد 
رســـوم أو إعـــان أو غــيــره، وذلـــك تعزيزا 
للرقمنة فــي املــجــال القضائي التجاري، 
ــــداث  ــشـــودة مــــن إحـ ــنـ تــحــقــيــقــا لــلــغــايــة املـ
لــرؤيــة قطر  قضاء متخصص يستجيب 

املستقبلية.
إنـــــــشـــــــاء مـــحـــكـــمـــة  ــا أن  ــ ــامـ ــ ــتـ ــ ونـــــــؤكـــــــد خـ
ــات االســــتــــثــــمــــاريــــة  ــ ــازعــ ــ ــنــ ــ ــاملــ ــ ــة بــ ــ ــاصــ ــ خــ
والتجارية في قطر سيعطي دفعة قوية 
لاقتصاد الوطني وسيساهم في جلب 
االســـتـــثـــمـــارات األجـــنـــبـــيـــة الـــكـــبـــرى، لــكــن 
الــجــديــد يجب أن  املــولــود القضائي  هــذا 
يستفيد من التجارب املقارنة في املحاكم 
الـــتـــجـــاريـــة بـــالـــبـــلـــدان األخــــــــرى لـــتـــفـــادي 
اإلشــكــاالت والــصــعــوبــات الــتــي قــد تطرح 

مستقبا.

إنشاء محكمة 
االستثمار والتجارة

المحامي 
عبد اهلل نويمي الهاجري

عضو مجلس إدارة جمعية املحامن القطرية

brqqtr@hotmail.com
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