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٤٤

بمنطقة راس بوفنطاس الحرة 

الدوحة - [:

 أعــلــنــت هــيــئــة الــمــنــاطــق الـــحـــرة - 
إلنشاء  اتفاقية  توقيع  عن  أمس  قطر 
في  الكهربائية  للمركبات  مصنع  أول 
ـ  مــع  الــحــرة  بوفنطاس  راس  منطقة 
موبيليتي»،  أدفانس  «جوسين  شركة 
وهــــي شـــراكـــة بــيــن شـــركـــة جــوســيــن 
للسيارات  العطية  وشــركــة  الفرنسية 
يـــورو  ــيــون  مــل  ٢٠ بــقــيــمــة  والـــتـــجـــارة 
لتجميع المركبات الكهربائية وتسريع 

للبيئة.  الصديقة  المركبات  انتشار 

محمد  بـــن  أحـــمـــد  ســـعـــادة  وقـــــال   
مجلس  ورئــيــس  الــدولــة  وزيــر  السيد، 
بــهــذه  الـــحـــرة  الــمــنــاطــق  هــيــئــة  إدارة 
الـــشـــراكـــة: «نـــرحـــب بــتــأســيــس شــركــة 
جــوســيــن أدفـــانـــس مــوبــيــلــيــتــي والــتــي 
لتجميع  مصنع  أول  لتأسيس  ستمّهد 
الــمــركــبــات الــكــهــربــائــيــة فــي قــطــر».. 
في  الــحــرة  المناطق  دور  إلــى  مشيًرا 
للشراكات  جاذبة  أعمال  بيئة  توفير 
ـــشـــركـــات  ـــقـــطـــاع الــــخــــاص وال بـــيـــن ال

الدولية.  

العزيز  عبد  السيد  قــال  جانبه  من   
شركة  إدارة  مجلس  رئــيــس  العطية، 
«هــذه  والــتــجــارة:  لــلــســيــارات  العطية 
الــشــراكــة ســـوف تــوفــر فــرًصــا ومــزايــا 
رائـــــعـــــة لـــلـــتـــوســـع فـــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
إنــشــاء  قــّررنــا  كــمــا  والــعــالــم.  المنطقة 
مــــشــــروع ُمــــشــــتــــرك لـــضـــمـــان نـــجـــاح 
الشراكة على المدى البعيد بين شركة 
وشركة  والــتــجــارة  للسيارات  العطية 
جــوســيــن وتــســريــع انــتــشــار الــمــركــبــات 
الــــصــــديــــقــــة لـــلـــبـــيـــئـــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 

كريستوف  الــســيــد  وقـــال  الــمــنــطــقــة». 
لشركة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  جــوســيــن 
«تمهد  موبيليتي:  أدفــانــس  جوسين 
االتــفــاقــيــة الــطــريــق لــتــحــقــيــق تــعــاون 
مرَكبات  لتصنيع  الطويل  المدى  على 
صديقة للبيئة». وقال السيد عبد اهللا 
المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة 
ـــحـــرة فـــي قــطــر:»تــمــثــل  الــمــنــاطــق ال
االتــفــاقــيــة فــرصــة لــتــحــقــيــق الـــريـــادة 
السيارات  وتصدير  تجميع  مجال  في 

الكهربائية». 

توقيع اتفاقية أول مصنع للمركبات الكهربائية في قطر
حزمة المحفزات تعزز الثقة واالستقرار لبيئة األعمال 

الدوحة - [: 

 أشادت رابطة رجال األعمال القطريين 
واالقــتــصــاديــة  المالية  الــمــحــفــزات  بحزمة 
التي قدمتها الحكومة دعًما للقطاع الخاص 
عام  بشكل  والــمــالــي  االقــتــصــادي  والــقــطــاع 
السمو  صــاحــب  حــضــرة  لتوجيهات  تنفيًذا 
البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ 
فيروس  أزمــة  تحديات  لمواجهة  المفدى، 

كورونا «كوفيد-١٩». 
مجلس  اجتماع  خــالل  الرابطة،  وأكــدت 
إدارتـــهـــا الــثــانــي والــثــالثــيــن بــرئــاســة الشيخ 
المجلس  رئيس  ثاني  آل  قاسم  بــن  فيصل 
الــمــالــيــة  الــُمــحــفــزات  حــزمــة  أن  اإلدارة، 
واالقتصادية أعطت القطاع الخاص مزيًدا 
لبيئة  واالســتــقــرار  واالطــمــئــنــان  الثقة  مــن 
األعــمــال، واالســتــمــرار بـــدوره كشريك في 

تحقيق التنمية الشاملة للدولة. 
 وأشاد أعضاء مجلس اإلدارة، باالجتماع 
الذي دعا إليه معالي الشيخ خالد بن خليفة 
بـــن عــبــد الــعــزيــز آل ثــانــي رئــيــس مجلس 
الــــوزراء وزيـــر الــداخــلــيــة، مــع بــدايــة انتشار 

لمناقشة  (كوفيد-١٩)،  كـــورونـــا  جــائــحــة 
الُمترتبة  والتجارية  االقتصادية  األوضـــاع 
عــلــيــهــا، وتــأثــيــراتــهــا عــلــى الــقــطــاع الــخــاص 
أن  مؤكدين  لتجاوزها،  الُمناسبة  والحلول 
الحكومة  ُمواصلة  على  دليل  االجتماع  هذا 
تــقــديــم الـــدعـــم الــــــالزم لــلــقــطــاع الـــخـــاص، 

وتشجيعه على قيامه بالدور المنوط به. 
التي  الجهود  إلى  الرابطة  اجتماع  وأشار   
الــخــاص»  القطاع  معوقات  «لجنة  تبذلها 
رئيس  معالي  مــن  بــقــرار  تشكيلها  تــم  التي 
مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، الــعــام 
الــمــاضــي، بــرئــاســة ســعــادة الــســيــد عــلــي بن 
والصناعة،  الــتــجــارة  وزيـــر  الــكــواري  أحــمــد 
ـــادرة حــكــومــيــة تـــهـــدف إلـــــى تــعــزيــز  كـــمـــب
والــخــاص  الــعــام  القطاعيين  بين  الــشــراكــة 
التنمية  عملية  فــي  األخــيــر  هـــذا  وإشــــراك 
التقدم  إلى  أشاروا  كما  للدولة.  االقتصادية 
الــمــلــحــوظ الــــذي أحـــرزتـــه الــلــجــنــة فــي حل 
الــمــشــاكــل والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه القطاع 
الـــخـــاص الــقــطــري والـــدعـــم الــكــامــل الـــذي 
تقدمه له ليكون شريًكا حقيقًيا في العملية 

االقتصادية. 

الرابطة تشيد بالدعم الحكومي للقطاع الخاص

٢

 تضم ٧٠ ألف مستشفى ومركز صحي 

الدوحة - [:

 أعلنت شركة «كيو إل إم» لتأمينات الحياة 
والتأمين الصحي عن توسيع شبكتها الطبية 
على  الشركة  حرص  من  وانطالًقا  العالمية، 
تــقــديــم األفـــضـــل لــعــمــالئــهــا ولــراحــتــهــم في 
من  العالمية  شبكتها  عبر  ُمعامالتهم  كافة 
مقدمي الرعاية الصحية، تأتي هذه الخطوة 
بعمالئها  باالهتمام  الشركة  نهج  على  لتؤكد 

واالرتقاء بخدماتها. 
 وقــــال الــســيــد ســالــم بـــن خــلــف الــمــنــاعــي 
للتأمين:  قطر  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
كبيرة  النطالقة  أم  ال  كيو  شــركــة  «تستعد 
شريحة  أكبر  لتالئم  منتجاتها  تطوير  عبر 
فقد  ذلــك  على  وبــنــاء  الــعــمــالء،  جمهور  مــن 
لتضم  العالمية  الطبية  شبكتنا  بتوسيع  قمنا 
طبي  ومــركــز  مستشفى  ألـــف   ٧٠ مــن  أكــثــر 

حول العالم والقارات الخمس «.
«تطوير  أن  المناعي  سالم  السيد  وكشف 
الشبكة الطبية العالمية للشركة قد اكتمل في 
تأجيل  تم  ولكن  العام  هــذا  من  سابق  وقــت 
وتوقف  «كوفيد-١٩»  جائحة  بسبب  اإلعالن 
أن  «وبــمــا  وأضـــاف:  عالمًيا».  السفر  حركة 
بالرفع  بــدأت  قــد  السفر  حركة  على  القيود 
التدريجي وجدنا أنه قد حان الوقت لإلعالن 
أكبر  من  تعتبر  والتي  الجديدة  الشبكة  عن 
تنافس  والتي  المنطقة  في  الطبية  الشبكات 

التأمين  شركات  أهم  وكفاءتها  حجمها  في 
العالمية».

حرصت  المناعي،  سالم  السيد  وأضــاف   
الــمــجــمــوعــة عـــلـــى تـــوفـــيـــر شــبــكــة مــــزودي 
خــــدمــــات طــبــيــة عـــلـــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى مــن 
بما  الجغرافي  واالنــتــشــار  والــكــفــاءة  الــجــودة 
يضمن سهولة الوصول إليها لتوفير خدمات 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــلــعــمــالء فـــي كـــل أنــحــاء 
إلى  تــهــدف  الشركة  أن  إلــى  ُمــشــيــًرا  الــعــالــم، 
جديدة  أســواق  في  والدخول  عالمًيا  التوسع 
ومــــن هــــذا الــُمــنــطــلــق تـــقـــوم بـــإبـــرام عــقــود 
ُمباشرة مع مقدمي الخدمات على مستوى 
العالم كخطوة من ضمن خطوات مسيرتها 

للنمو.

الدوحة - [:

 أكـــد تــقــريــر شــركــة األصـــمـــخ لــلــمــشــاريــع 
التحتية  البنية  تطوير  مشاريع  أن  العقارية 
تــدعــم انــتــعــاش الــقــطــاع الــعــقــاري. وأوضـــح 
التقرير أن الدولة تعمل على تنفيذ المشاريع 
ميزانية  ورصدت  التحتية،  بالبنية  الخاصة 
مشروًعا   ١٨ لتنفيذ  ريــال  مليار   ١٨ بـ  تقّدر 
 ،٢٠١٩ ـــعـــام  ال خــــالل  الــســكــنــيــة  بــالــمــنــاطــق 
حالًيا  الدولة  في  الُمختصة  الجهات  وتعمل 

خاًصا  مــشــروًعــا   ٣٣ أعــمــال  استكمال  على 
المواطنين  ألراضــي  التحتية  البنية  بتطوير 
بتكلفة إجمالية تبلغ ١٣٫٧ مليار ريال، وذلك 
سكنية  قسيمة  ألــف   ٣٠ مــن  أكــثــر  لــخــدمــة 
الخريطيات  منها:  منطقة   ١٧ في  موزعة 
وروضــــة إقــديــم وإزغـــــوى وجــنــوب الــوكــيــر 
غرب  وجنوب  والمعراض  الشمال  ومدينة 
معيذر والعب والعبيب وجنوب الدحيل وأم 
خالد،  عين  وشــمــال  نجيمة  وجــريــان  لخبا 

وغيرها.

«كيو إل إم» توسع شبكتها الطبية العالمية

 مشاريع البنية التحتية تنعش القطاع العقاري
٥

٣

٢

«الدوحة 
التجاري» ينطلق 

الخميس

الدوحة - [: 

مـــــعـــــرض  ـــــق  يـــــنـــــطـــــل  
الــــدوحــــة الـــتـــجـــاري يـــوم 
ســبــتــمــبــر   ٢٤ الـــخـــمـــيـــس 
تستمر  والـــذي  الــجــاري، 
أكتوبر   ٣ حتى  فعالياته 
الــمــقــبــل بــمــركــز الــدوحــة 
ــــــــك  لــــــلــــــمــــــعــــــارض، وذل
ـــعـــديـــد مــن  بـــمـــشـــاركـــة ال
ـــنـــتـــجـــات الـــعـــالـــمـــيـــة.  ـــُم ال
هذا  نسخة  تكون  وسوف 
الــعــام لــمــعــرض الــدوحــة 
الـــتـــجـــاري ُمـــتـــنـــوعـــة مــن 
حـــيـــث نــــــوع الـــمـــنـــتـــجـــات 
والـــــشـــــركـــــات الـــقـــطـــريـــة 

العالمية. والُمنتجات 

الدوحة - [:

 وقـــعـــت مــجــمــوعــة بـــــروة الــعــقــاريــة 
مذكرة تفاهم مع جامعة قطر؛ لتعزيز 
وتــوطــيــد الــتــعــاون الــمــشــتــرك مـــع كلية 
الــهــنــدســة بـــمـــجـــاالت تـــبـــادل الــخــبــرات 
التعاون  إلــى  باإلضافة  العلمي  والبحث 
األداء  كــفــاءة  لــرفــع  والمهني  األكــاديــمــي 
لـــدى الــطــرفــيــن وفـــق مــعــايــيــر الــجــودة 
والتشريعات  واالخــتــصــاصــات  الــشــامــلــة 
في  يصب  بما  الدولة،  في  بها  المعمول 
الوطنية  قــطــر  رؤيـــة  مــرتــكــزات  تنفيذ 
الوطنية  التنمية  واستراتيجية   ،«٢٠٣٠»

 .(٢٠١٨-٢٠٢٢)
ــتــعــاون في  ـــصُّ الــمــذكــرة عــلــى ال وتـــنُ
مــجــال تـــبـــادل الـــخـــبـــرات والــمــعــلــومــات 
واإلحـــــصـــــاءات والـــبـــيـــانـــات والــــدراســــات 
والـــــنـــــشـــــرات والــــــــدوريــــــــات الــــتــــي تــهــم 
الــجــانــبــيــن، بــاإلضــافــة إلـــى دعـــم بــرامــج 
طـــلـــبـــة كـــلـــيـــة الـــهـــنـــدســـة فــــي مـــشـــاريـــع 
تــخــرجــهــم وتــدريــبــهــم الــعــمــلــي، فــضــالً 

ــُمــســابــقــات  عـــن تــنــظــيــم الــفــعــالــيــات وال
والـــمـــؤتـــمـــرات الــُمــشــتــركــة الـــتـــي تــخــدم 
تطلعات وأهداف الجانبين.   وقال السيد 
الرئيس  الرميحي  جــبــارة  بــن  اهللا  عبد 
الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة بــــروة الــعــقــاريــة 
ستؤسس  الــمــذكــرة  هــذه  بــاإلنــابــة: «إن 
لمرحلة جديدة من التعاون البّناء، بين 
مجموعة بروة العقارية وجامعة قطر، 

مؤكًدا أن تطوير مهارات الشباب وتبني 
ــعــد مــن أولــويــات  أفــكــارهــم الــريــاديــة يُ
بروة العقارية».  من جانبه قال الدكتور 
جامعة  رئيس  الدرهم،  راشــد  بن  حسن 
قـــطـــر عــــن الـــتـــعـــاون بـــيـــن الــطــرفــيــن: 
«تسعى الجامعة ألن تكون هذه الشراكة 
بتوظيف  ينتهي  لــتــدريــب  فعلية  بــدايــة 
الخريجين في مواقع اإلنتاج المختلفة». 

بروة وجامعة قطر تعززان التعاون

الدوحة - قنا:

 بــلــغ حــجــم تــــداول الــعــقــارات في 
عــقــود الــبــيــع الــُمــســجــلــة لــــدى إدارة 
ــــــوزارة الــعــدل  الــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري ب
الجاري  للعام  أغسطس  شهر  خــالل 
ألًفا  و٣٤١  مليونًا  و١٥٦  مليارات   ٤
و٩٤٠ رياًال. وأظهرت بيانات النشرة 
العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة 
صفقة   (٤٩٧) عـــدد  تسجيل  الــعــدل 
وبالمقارنة  الــشــهــر.  خـــالل  عــقــاريــة 
مع شهر يوليو نجد أن مؤشر قيمة 
العقارات سّجل ارتفاًعا بنسبة ٤٩ في 
المئة، فيما سّجل مؤشر المساحات 
المتداولة ارتفاًعا بنسبة ٤٢ في المئة. 
وتصدرت بلديات الظعاين والدوحة 

وأم صالل والريان التداوالت األكثر 
نــشــاًطــا مــن حــيــث الــقــيــمــة الــمــالــيــة، 
بلديات  الصفقات  أحجام  في  تلتها 
الوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، 
المالية  القيمة  وبلغت  والشيحانية. 
لــتــعــامــالت بــلــديــة الــظــعــايــن مــلــيــاًرا 
و٥٩٣ مليونًا و٧٧٩ ألًفا و٢٨٤ رياالً، 
لتعامالت  المالية  القيمة  بلغت  فيما 
مليونًا  و٧٢  مــلــيــاًرا  الـــدوحـــة  بــلــديــة 
وبلغت  ريــــــاالً،  و٢٤١  آالف  و٣٠٨ 
ــتــعــامــالت بــلــديــة  الــقــيــمــة الــمــالــيــة ل
ألــًفــا  و٣٧٤  مــلــيــونًــا   ٦٣٣ صـــالل  أم 
المالية  القيمة  وبلغت  ريـــاًال،  و٦٢٨ 
و٨٨٢  مليونًا   ٦١٩ الريان  لتعامالت 

ألًفا و٦٧٨ رياالً.

٤٫١٦ مليار ريال تداوالت العقارات في أغسطس

 من توقيع مذكرة التفاهم 

٣

٦
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 لمواجهة أزمة كورونا 

ــــــــال  ــــــــم األع ـــــة  ـــــئ ـــــي ـــــب ل ـــــــــــرار  ـــــــــــق واالســـــــــــت الـــــــثـــــــقـــــــة  ــــــــزز  ــــــــع ت الـــــــمـــــــحـــــــفـــــــزات  ــــــــة  ــــــــزم ح  

األعــــــمــــــال ــــــطــــــاع  ق ــــز  ــــزي ــــع ــــت ل ــــــة  ــــــط ــــــراب ال جــــــهــــــود  ــــرض  ــــع ــــت ــــس ي اإلدارة  ــــس  ــــجــــل م اجــــــتــــــمــــــاع 

الدوحة - [:

 أشــــادت رابــطــة رجـــال األعــمــال 
الــقــطــريــيــن بــحــزمــة الــُمــحــفــزات 
قّدمتها  التي  واالقتصادية  المالية 
الــحــكــومــة دعـــًمـــا لــلــقــطــاع الــخــاص 
والقطاع االقتصادي والمالي بشكل 
عــــام، تــنــفــيــًذا لــتــوجــيــهــات حــضــرة 
صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بن 
المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 
فيروس  أزمـــة  تحديات  لُمواجهة 

كورونا «كوفيد-١٩». 
ــــــطــــــة، خــــالل  ــــــراب  وأكــــــــــــدت ال
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس إدارتـــــهـــــا الــثــانــي 
والــثــالثــيــن بــرئــاســة الــشــيــخ فيصل 
المجلس  رئيس  ثاني  آل  قاسم  بن 
الــمــحــفــزات  حـــزمـــة  أن  اإلدارة، 
ــــصــــاديــــة أعـــطـــت  ـــيـــة واالقــــت ـــمـــال ال
الثقة  مــن  مــزيــًدا  الــخــاص،  القطاع 
لبيئة  واالســــتــــقــــرار  واالطـــمـــئـــنـــان 
األعــــــمــــــال، واالســـــتـــــمـــــرار بــــــدوره 
كشريك في تحقيق التنمية الشاملة 

للدولة. 
اإلدارة،  مجلس  أعضاء  وأشــاد   

بــاالجــتــمــاع الـــذي دعــا إلــيــه معالي 
الــشــيــخ خــالــد بـــن خــلــيــفــة بـــن عبد 
مجلس  رئــيــس  ثـــانـــي،  آل  الــعــزيــز 
بداية  مع  الداخلية،  وزيــر  الـــوزراء 
انتشار جائحة كورونا (كوفيد-١٩)، 
لــمــنــاقــشــة األوضـــــــاع االقــتــصــاديــة 
ــيــهــا،  ـــتـــرتـــبـــة عــل ـــُم والــــتــــجــــاريــــة ال
وتــأثــيــراتــهــا عــلــى الــقــطــاع الــخــاص 
والـــحـــلـــول الــمــنــاســبــة لــتــجــاوزهــا، 
دليل  االجــتــمــاع  هـــذا  أن  مــؤكــديــن 
عــلــى ُمـــواصـــلـــة الــحــكــومــة تــقــديــم 
الـــدعـــم الـــــالزم لــلــقــطــاع الــخــاص، 
وتــشــجــيــعــه عــلــى الـــقـــيـــام بـــالـــدور 

المنوط به. 
 وأشــــــار اجـــتـــمـــاع الـــرابـــطـــة إلــى 
الجهود التي تبذلها «لجنة معوقات 
تشكيلها  تم  التي  الخاص»  القطاع 
بــقــرار مــن مــعــالــي رئــيــس مجلس 
الـــــــــوزراء وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، الـــعـــام 
الماضي، برئاسة سعادة السيد علي 
بــن أحــمــد الــكــواري وزيـــر التجارة 
والـــصـــنـــاعـــة، كـــمـــبـــادرة حــكــومــيــة 
تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الــشــراكــة بين 
القطاعيين العام والخاص وإشراك 

هــــذا األخـــيـــر فـــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة 
االقتصادية للدولة. 

 كــــمــــا أشـــــــــــــاروا إلــــــــى الــــتــــقــــدم 
اللجنة  أحـــرزتـــه  ــــذي  ال الــمــلــحــوظ 
التي  والتحديات  المشاكل  حل  في 
تـــواجـــه الــقــطــاع الـــخـــاص الــقــطــري 
والـــدعـــم الــكــامــل الــــذي تــقــدمــه له 
العملية  في  حقيقًيا  شريًكا  ليكون 

االقتصادية. 
 وشـــــارك فـــي االجـــتـــمـــاع الــســيــد 
األول  ـــنـــائـــب  ال ـــــفـــــردان  ال حــســيــن 
والــدكــتــور  اإلدارة  مجلس  لــرئــيــس 
الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني النائب 
الثاني لرئيس مجلس اإلدارة، وكل 
من الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، 
السيد شريدة سعد جبران الكعبي، 
الــســيــد ســعــود الــمــانــع، والــســيــد عبد 
عن  السالم عيسى أبو عيسى ممثالً 

السيد عيسى أبو عيسى. 
استعراض الجهود 

مجلس  اجتماع  استعرض  وقــد   
األعــــمــــال  رجــــــــال  رابـــــطـــــة  إدارة 
الـــقـــطـــريـــيـــن، أنـــشـــطـــة الـــرابـــطـــة 
الماضي  الــعــام  خـــالل  وُمــبــادراتــهــا 

الحالي  الــعــام  مــن  األول  والــنــصــف 
أزمة  تداعيات  بعد  خاصة   ،٢٠٢٠
قطاع  على  كــورونــا  جائحة  تفشي 
األعـــمـــال فــي الـــدولـــة. كــمــا ناقشت 
ُمــشــاركــاتــهــا فــي الــلــجــان الـــوزاريـــة 
جملة  واســـتـــعـــرضـــت  الــُمــخــتــلــفــة، 
ورفعتها  أعدتها  التي  التقارير  من 

للجهات المختصة. 
ُمشاركة  اإلدارة  مجلس  وبحث   
الــرابــطــة فـــي عـــدة لــجــان وزاريــــة 
ــــــوزارات والــهــيــئــات  مــع مــخــتــلــف ال
وضع  في  الُمشاركة  بهدف  وذلــك 
الــخــطــط والـــســـيـــاســـات الــُمــتــعــلــقــة 
الــخــاص،  والــقــطــاع  األعــمــال  ببيئة 
ونـــذكـــر مــنــهــا لــجــنــة اســتــراتــيــجــيــة 
-٢٠١٨ الــثــانــيــة  الــوطــنــيــة  الــتــنــمــيــة 
كذلك  الخارجية،  وزارة  مع   ٢٠٢٢
االقتصاد  لمنتدى  المنظمة  اللجنة 
أيًضا   ،WIEF العالمي  اإلســالمــي 
شاركت  كما  الخارجية،  وزارة  مع 
الــرابــطــة مــؤخــًرا فــي فــريــق العمل 
الــفــنــي لــلــجــنــة الــتــنــوع االقــتــصــادي 
مع  بالتعاون  المالية  واالســتــدامــة 

بنك قطر للتنمية .

ــــطــــة فــي  ــــراب كـــمـــا اســــتــــمــــرت ال
الزخم  وبنفس  أعمالها  مــمــارســة 
عــبــر تــقــنــيــات االتــــصــــال الــمــرئــي، 
بعقد  المرحلة  هذه  استهلت  حيث 
لمناقشة  الرابطة  ألعــضــاء  اجتماع 
تداعيات هذه المرحلة، واستعرض 
الــمــجــتــمــعــون عــــــدًدا مـــن األفـــكـــار 
ــقــتــرحــات والـــُمـــبـــادرات الــتــي  ــُم وال
االقتصادي  األثــر  تقليل  شأنها  من 
لجائحة كورونا على قطاع األعمال، 
وقـــــد قــــّدمــــت الـــرابـــطـــة «دراســــــة 
ـــة» لــتــحــلــيــل مـــؤشـــرات  ـــصـــادي اقـــت
االقتصاد الرئيسية حالًيا مع تقديم 
بــعــض الــُمــقــتــرحــات الــعــاجــلــة، وتــم 

رفعها للجهات المعنية.
 وفي اإلطار نفسه كانت الرابطة 
قــــد أعــــــدت أكـــثـــر مــــن ٦ تــقــاريــر 
القطاعات  ُمختلف  وفي  اقتصادية 
هذا  الُمختصة،  للجهات  ورفعتها 
التنافسية  تــقــريــر  إلـــى  بــاإلضــافــة 
ـــا مــع  الـــعـــالـــمـــي الــــــذي تـــعـــده ســـنـــويً
الـــمـــنـــتـــدى االقــــتــــصــــادي الــعــالــمــي 
كشريك أساسي للُمنتدى في دولة 
قــطــر، وذلـــك عــلــى مـــدار ١٥ سنة 

الرابطة  استكملت  حيث  ُمتتالية، 
التابع  البحوث  معهد  مع  بالشراكة 
توزيع  فــي  جهودها  قطر  لجامعة 
وجمع البيانات من رجال وسيدات 
األعــــمــــال وكـــبـــار الــمــســؤولــيــن في 

شركات القطاع الخاص.
تعزيز العالقات 

وقـــامـــت الــرابــطــة بــالــعــديــد من 
الـــجـــهـــود لـــلـــتـــواصـــل مــــع شــركــائــهــا 
والـــمـــؤســـســـات االقـــتـــصـــاديـــة حــول 
الـــعـــالـــم، حــيــث نــظــمــت مــجــمــوعــة 
ــائــيــة عــبــر  ــن ــث مــــن االجـــتـــمـــاعـــات ال
تــقــنــيــات االتـــصـــال الــمــرئــيــة، ومــن 
أبـــــرزهـــــا عـــقـــد اجــــتــــمــــاع مــجــلــس 
الُمشترك  التركي  القطري  األعمال 
االقتصادية  الــعــالقــات  جمعية  مــع 
لبحث   ،DEIK لتركيا  الخارجية 
فــرص الــتــعــاون االقــتــصــادي خالل 
وتوطيد  الحالية  العالمية  األزمـــة 
أواصــــر الــعــالقــات مــع الــمــؤســســات 
واالســتــفــادة  للتعّرف  االقــتــصــاديــة 
ــمــيــة وبــحــث  ــعــال ـــتـــجـــارب ال مــــن ال
شركات  لــدعــم  المقترحة  الحلول 

ومؤسسات القطاع الخاص.

خالل  أنه  بالذكر  الجدير  ومن   
العديد  الــرابــطــة  استقبلت   ،٢٠١٩
مـــن الــــوفــــود األجــنــبــيــة الــتــجــاريــة 
واالقتصادية، برئاسة رؤساء دول، 
الغرف  ورؤســاء  خارجية،  ووزراء 
الــتــجــاريــة والــهــيــئــات االقــتــصــاديــة 
مـــن مــخــتــلــف دول الــعــالــم، نــذكــر 
الحصر  ال  المثال  سبيل  على  منها 
ــيــا، كــنــدا،  أمـــريـــكـــا، فــرنــســا، ألــمــان
أستراليا، إنجلترا، روسيا، ماليزيا، 
األردن،  أرمينيا،  جورجيا،  تركيا، 
كـــوريـــا، كـــوبـــا، بــوتــســوانــا، بــلــغــاريــا، 
ــــان، وذلــــــك فــي  ــــيــــون فـــنـــزويـــال وال
سبل  لتعزيز  الُمستمر  سعيها  إطار 
الثنائية  العالقات  وتطوير  التعاون 
بــمــا يــخــدم الــقــطــاع الــخــاص وفتح 
األعمال  رجال  أمام  جديدة  أسواق 
الـــقـــطـــريـــيـــن. أمـــــا عـــلـــى الــمــســتــوى 
الــدولــي فقد شــاركــت الــرابــطــة في 
من  العديد  في  والمشاركة  تنظيم 
والبعثات  والُمنتديات  االجتماعات 
الــتــجــاريــة الــخــارجــيــة إلـــى الــيــابــان 
ماليزيا  ألمانيا،  فرنسا،  والصين، 

والنمسا. 

الرابطة تشيد بالدعم الحكومي للقطاع الخاص

سعود المانع  نواف بن ناصر آل ثاني عبد السالم عيسى أبو عيسىحسين الفردان  شريدة سعد الكعبي  د. خالد بن ثاني آل ثاني فيصل بن قاسم آل ثاني

صعود أسهم ٣٨ شركة 

الدوحة - [: 

 قـــــــال تــــقــــريــــر مـــــركـــــز الـــبـــيـــرق 
للدراسات: إن المؤشر العام لبورصة 
نــقــطــة   ١٧٨٫٣ بــنــحــو  ارتــــفــــع  قـــطـــر 
السابق  األســبــوع  عــن   ٪١٫٨٣ وبنسبة 
كما  نقطة،   ٩٩٤٢ مستوى  إلى  ليصل 
بنسبة  اإلسالمي  الريان  مؤشر  ارتفع 
٢٫٦٨٪. وقد ارتفعت ٦ من المؤشرات 
القطاعية كان أكثرها ارتفاًعا مؤشر 
ثم   ،٪٨٫٧٦ بنسبة  الــعــقــارات  قــطــاع 
 ،٪٣٫٢٢ بنسبة  الصناعة  قطاع  مؤشر 
ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة ١٫١٩٪، 
 ،٪٠٫٩٧ بنسبة  النقل  قطاع  فمؤشر 
بنسبة  االتــــصــــاالت  قـــطـــاع  فــمــؤشــر 
الــخــدمــات  قـــطـــاع  فــمــؤشــر   ،٪٠٫٩٤
اقــتــصــر  حـــيـــن  فــــي   ،٪٠٫٧٧ بــنــســبــة 
االنخفاض على مؤشر قطاع التأمين 

بنسبة ١٫٩٥٪.
أسعار  ارتفاع  إلــى  التقرير  وأشــار   
أسهم ٣٨ شركة تصّدرها سعر سهم 
سهم  فسعر   ،٪١٧٫٧ بنسبة  المتحدة 
سهم  سعر  ثم   ،٪١٦٫٣ بنسبة  إزدان 
سهم  فــســعــر   ،٪١٢ بــنــســبــة  اإلجــــــارة 
سهم  سعر  ثــم   ،٪١١٫٤ بنسبة  مــزايــا 

قطر وُعمان بنسبة ٨٫٧٪. 
أسهم  أســعــار  تــراجــعــت  حين  فــي   
سهم  سعر  ُمقدمتها  فــي  شــركــات   ٦
سهم  ســعــر  ثـــم   ،٪٥٫٧ بــنــســبــة  إنـــمـــاء 
سعر  ثم   ،٪٣٫٩ بنسبة  للتأمين  قطر 

فسعر   ،٪٠٫٧١ بنسبة  السينما  سهم 
 ،٪٠٫٥٣ بنسبة  والماء  الكهرباء  سهم 

فسعر سهم الدولي بنسبة ٠٫١٢٪.
 وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن إجــمــالــي 
ــتــداول قــد ارتــفــع فــي أسبوع  حجم ال
بنسبة ٦٤٫٤٪ إلى نحو ٣٧٤١٫٧ مليون 
ريــال.  مليون   ٧٤٨٫٣ بمتوسط  ريــال 
وجاء التداول على سهم المتحدة في 
ريال،  مليون   ٦٦٠٫٦ بقيمة  المقدمة 
يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 
استثمار  فسهم  ريــال،  مليون   ٢٧٠٫٢
فسهم  ريــــال،  مــلــيــون   ٢٤٣٫٤ بقيمة 
ريـــال،  مــلــيــون   ٢٤٠٫٩ بقيمة  إزدان 
مليون   ١٩٩٫٥ بقيمة  مزايا  سهم  ثم 

ريال.
 ونوه التقرير بأن األفراد القطريين 
قد انفردوا بالشراء الصافي أمام كل 
مليون   ١٦١٫٩ بقيمة  األخــرى  الفئات 
ريــال، في حين بــاع األفــراد األجانب 
ريـــال،  مــلــيــون   ٢٦٫١ بــقــيــمــة  صــافــي 
وبــاعــت الــمــحــافــظ الــقــطــريــة صافي 
وبــاعــت  ريــــال،  مــلــيــون   ٤٩٫٤ بقيمة 
بقيمة  صــافــي  األجــنــبــيــة  الــمــحــافــظ 
٨٦٫٥ مليون ريال. وكان من ُمحصلة 
مــــا جـــــرى فــــي أســــبــــوع أن ارتــفــعــت 
الرسملة الكلية ألسهم البورصة بنحو 
 ٥٨٨٫١ مستوى  إلى  ريــال  مليار   ١٦٫٩
إلى  الربح  ُمكرر  وارتفع  ريال،  مليار 
 ١٦٫٤٧ بـ  ُمقارنة  مرة   ١٦٫٩٦ مستوى 

مرة قبل أسبوع.

 ١٫٨ ٪ ارتفــاع مـؤشـــر
البورصـــة فــي أســـبوع

تستمر فعالياته حتى ٣ أكتوبر بمركز الدوحة للمعارض  

الدوحة - [:

الــتــجــاري  الــدوحــة  مــعــرض  ينطلق   
يـــوم الــخــمــيــس ٢٤ ســبــتــمــبــر الـــجـــاري، 
أكتوبر   ٣ حتى  فعالياته  تستمر  والــذي 
الــمــقــبــل بــمــركــز الــــدوحــــة لــلــمــعــارض 
المنتجات  من  العديد  بمشاركة  وذلــك 
ــعــالــمــيــة. وتـــأتـــي خــطــة انـــعـــقـــاد هــذا  ال
الحكومية  الــتــوجــيــهــات  بــعــد  الــمــعــرض 
المفروضة  للقيود  التدريجي  بالرفع 
بــســبــب كـــورونـــا والـــــذي بــــدأ مـــع بــدايــة 
سبتمبر، وسوف تكون نسخة هذا العام 
لــمــعــرض الـــدوحـــة الــتــجــاري ُمــتــنــوعــة 
مــن حــيــث نـــوع الــُمــنــتــجــات والــشــركــات 

القطرية والُمنتجات العالمية.
 وقــــــــــال الــــســــيــــد حــــســــن جـــمـــعـــة، 

المسوقون  لــشــركــة  التنفيذي  الــمــديــر 
الجديدة  النسخة  هذه  إن  القطريون: 
من معرض الدوحة التجاري للتسويق 
في  الثانية  للمرة  تــأتــي  والــتــي   ،٢٠٢٠
وننظمها  لــلــمــعــارض،  الــدوحــة  مــركــز 
لتنظيم  «صقلية  شركة  مع  بالتعاون 
ــــمــــرات»، تــعــتــبــر  ــــمــــؤت الــــمــــعــــارض وال
على  جاهدين  نعمل  حيث  استثنائية، 
سبقها  لــمــا  ُمــطــابــقــة  نسخة  تــكــون  أن 
مــن مــعــارض، وتــحــمــل تــغــّيــرات عــّدة 
على مستوى التنظيم، وطريقة عرض 
الُمنتجات والخدمات أيًضا حتى يكون 
ِقبلة  هــذه  نسخته  فــي  الــمــعــرض  هــذا 
لــكــل الــشــرائــح، ووجــهــة مــثــالــيــة تلبي 
تــطــلــعــات الــجــمــيــع وتـــرضـــي أذواقـــهـــم 
الُمختلفة خاصة بعد توقف للمعارض 

دام أكثر من ٦ أشهر.
 وأكــــد عــلــى االلــــتــــزام بــــاإلجــــراءات 

االحترازية والصحّية في المعرض. 
عمار  محمد  السيد  قال  جانبه  من   
الــبــنــي، الــمــديــر الــعــام لــشــركــة صقلية 
المؤتمرات: «إننا  و  المعارض  لتنظيم 
الدوحة  معرض  اهللا  بمشيئة  سنفتتح 
ســيــكــون  والــــــــذي   ،٢٠٢٠ الــــتــــجــــاري 
للمعارض  انقطاع  بعد  التحدي  بمثابة 
فيروس  بسبب  أشهر  ستة  من  ألكثر 
كورونا». وأشار إلى «أهمية المعرض 
فـــي إنـــعـــاش الـــســـوق الــمــحــلــي فـــي ظل 
هذا  المعرض  ويقام  اآلمــن».  التسوق 
الـــعـــام عــلــى مــســاحــة أكــثــر مـــن ٥٠٠٠ 
للمعارض  الدوحة  بمركز  مربع  متر 
ــشــارك فيه أكــثــر من  والــمــؤتــمــرات ويُ

الــعــديــد  تـــقـــدم  مــحــلــيــة،  شـــركـــة   ١٤٠
مــن الــُمــنــتــجــات الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة. 
أن  الــمــعــرض  لــــزوار  يمكن  وأضــــاف: 
على  استثنائية  تسّوق  بتجربة  يحظوا 
امــتــداد أيـــام الــمــعــرض الــعــشــرة بصفة 
العاشرة  الساعة  من  بداية  متواصلة، 
صــبــاًحــا وحــتــى الــعــاشــرة مــســاًء ويــوم 
الــجــمــعــة ســيــكــون الـــــدوام مــن الــثــانــيــة 
ظــهــًرا حتى الــعــاشــرة لــيــالً. وقـــال: إننا 
نعمل على أن تتوفر بالنسخة الجديدة 
والنجاح.  التميز  أسباب  كل  للمعرض 
ودعــــــا الـــســـيـــد أنــــــور الـــشـــيـــخ، الــمــديــر 
القطريون،  الــمــســوقــون  لشركة  الــعــام 
الجمهور إلى زيارة المعرض مع توفر 
والسالمة  االحترازية  اإلجراءات  جميع 

لجميع الزوار.

 معرض الدوحة التجاري ينطلق الخميس
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وقعتا مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والبحث العلمي وتطوير مهارات طلبة الهندسة

ـــشـــبـــاب مـــن أولــويــاتــنــا    ــــارات ال ــــه  د. حسن الدرهم: بداية فعلية لتدريب ينتهي بتوظيف الخريجينالـــرمـــيـــحـــي: تــطــويــر م

الدوحة - [ : 

وقــــعــــت مـــجـــمـــوعـــة بـــــروة 
الــــعــــقــــاريــــة مـــــذكـــــرة تــفــاهــم 
مــــع جـــامـــعـــة قـــطـــر؛ لــتــعــزيــز 
وتــوطــيــد الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك 
بمجاالت  الــهــنــدســة  كلية  مــع 
تــــبــــادل الــــخــــبــــرات والـــبـــحـــث 
العلمي، باإلضافة إلى التعاون 
األكــــاديــــمــــي والـــمـــهـــنـــي لــرفــع 
الــطــرفــيــن  لـــدى  األداء  كـــفـــاءة 
الشاملة  الــجــودة  معايير  وفــق 
والتشريعات  واالخــتــصــاصــات 
بما  الــدولــة،  فــي  بها  المعمول 
يــصــب فـــي تــنــفــيــذ مــرتــكــزات 
الوطنية «٢٠٣٠»،  قطر  رؤية 
الوطنية  التنمية  واستراتيجية 

 .(٢٠١٨-٢٠٢٢)
ع المذكرة السيد عبد اهللا  وقَّ
الرئيس  الرميحي  جــبــارة  بــن 
الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة بـــروة 
الــعــقــاريــة بــاإلنــابــة، والــدكــتــور 
حسن بن راشد الدرهم رئيس 

جامعة قطر. 
ــــــصُّ الـــــمـــــذكـــــرة عــلــى  وتــــــنُ
الـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــال تـــبـــادل 
الــــــخــــــبــــــرات والــــمــــعــــلــــومــــات 
واإلحـــــــــصـــــــــاءات والــــبــــيــــانــــات 
والــــــــــدراســــــــــات والـــــنـــــشـــــرات 
والــــــــــــدوريــــــــــــات الــــــتــــــي تـــهـــم 
دعم  إلى  باإلضافة  الجانبين، 
بـــرامـــج طــلــبــة كــلــيــة الــهــنــدســة 
فـــــــي مــــــشــــــاريــــــع تـــخـــرجـــهـــم 
عن  فضًال  العملي،  وتدريبهم 
والمسابقات  الفعاليات  تنظيم 
التي  المشتركة  والــمــؤتــمــرات 
تــــخــــدم تـــطـــلـــعـــات وأهــــــــداف 

الجانبين.

دعم  ــرة  الــمــذكَّ ستُتيح  كما 

العلمّية  والـــدراســـات  الــبــحــوث 

ــيــة  كــل فــــــي  الــــعــــمــــل  وورش 

تشكيل  خــــالل  مـــن  الــهــنــدســة 

فــــريــــق عـــمـــل مـــشـــتـــرك بــيــن 

الطرفين.

وتـــعـــلـــيـــًقـــا، عـــلـــى الـــمـــذكـــرة 

قال السيد عبد اهللا بن جبارة 

المذكرة  هــذه  إن  الرميحي: 

من  جديدة  لمرحلة  ستؤسس 

مجموعة  بين  البّناء،  التعاون 

بروة العقارية وجامعة قطر، 

الــرائــدة  التعليمية  الــمــؤســســة 

األكــاديــمــي  التميز  مــجــال  فــي 

والــــبــــحــــثــــي فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، 

ـــادل  ـــب وســــتــــعــــزز مـــــجـــــاالت ت

الـــخـــبـــرات والــبــحــث الــعــلــمــي، 

والمهني  األكاديمي  والتعاون 

بما يدعم طلبة كلية الهندسة 

وبرامج تدريبهم.

وأضاف: إنَّ مجموعة بروة 

العقارية تدعو بشكل دائم إلى 

والتكامل  الــتــعــاون  مــن  مــزيــد 

مــــــع جــــامــــعــــة قـــــطـــــر، لـــرفـــع 

الحيوي  القطاع  هــذا  تنافسية 

في إجراء البحوث والدراسات 

األكـــاديـــمـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 

شباب  الطلبة  مهارات  تطوير 

ـــذيـــن يــعــتــبــرون  الــمــســتــقــبــل ال

الـــعـــنـــصـــر الـــرئـــيـــســـي لــنــجــاح 

المدى  طويلة  التنمية  خطط 

قطر  رؤيــة  تحقيق  يدعم  بما 

أن  مــــؤكــــًدا   ،٢٠٣٠ الــوطــنــيــة 

تطوير مهارات الشباب وتبني 

أفـــكـــارهـــم الــــريــــاديــــة يــعــتــبــر 

العقارية،  بــروة  أولــويــات  من 

االستراتيجي  الــشــريــك  كونها 

والشركة  قطر  دولة  لحكومة 

ـــرائـــدة فـــي مــجــال الــتــطــويــر  ال

العقاري.

تطوير القطاع 
هذه  أن  الرميحي  وأوضــح 

المذكرة ستدعم كافة جوانب 

الــعــمــل مـــع جــامــعــة قــطــر في 

العلمية  والـــدراســـات  الــبــحــوث 

التي ستسهم في تطوير القطاع 

الـــعـــقـــاري وإنــــشــــاء مــشــاريــعــه 

المتعددة. مؤكًدا أن مجموعة 

كافة  تمتلك  الــعــقــاريــة  بـــروة 

يجعل  بما  المطلوبة  الخبرات 

منها شريًكا متميًزا للجامعة، 

لتحقيق نهضة علمية وتعاون 

طلبة  مسار  يدعم  بّناء  بحثي 

كلية الهندسة في سوق العمل. 

بالشكر  الرميحي  تــقــدم  كما 

لــكــل مـــن ســاهــم فـــي تحقيق 

هذا التعاون الناجح بما يسهم 

فـــي دعــــم الــمــســيــرة الــعــلــمــيــة 

والعملية المشتركة.

تعزيز التعاون 
مـــن جــانــبــه قــــال الــدكــتــور 

ــــدرهــــم،  حـــســـن بــــن راشـــــــد ال

رئـــــيـــــس جــــامــــعــــة قــــطــــر عــن 

الــــتــــعــــاون بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن: 

االتفاقية  هـــذه  تــوقــيــع  «يــأتــي 

قطر  جامعة  الــتــزام  إطــار  في 

الــــــدائــــــم بـــخـــدمـــة الــمــجــتــمــع 

الخاص  القطاع  مع  والتعاون 

في  تساهم  الــتــي  القضايا  فــي 

تنمية وتطوير هذا القطاع. إن 

التعاون البناء الذي يجمع بين 

جامعة قطر ومجموعة بروة 

مع  ويتماشى  متنوع  العقارية 

لتطوير  الــمــؤســســتــيــن  خــطــط 

قـــــــدرات الـــشـــبـــاب الـــقـــطـــري، 

وفــي هــذا اإلطـــار يــأتــي توقيع 

هـــذه االتــفــاقــيــة الــتــي ستمكن 

الخبرات  تبادل  من  الطرفين 

كما  الــمــشــتــركــة،  واألبــــحــــاث 
تـــشـــمـــل االتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــعـــاون 
فــــي مـــجـــال الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
والـــــــــدراســـــــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، 
والتدريب الميداني وكلها أمور 
الجامعة  تسعى  حيث  مهمة، 
بداية  الشراكة  هذه  تكون  ألن 
فعلية لتدريب ينتهي بتوظيف 
اإلنتاج  مــواقــع  فــي  الخريجين 
الــمــخــتــلــفــة بـــهـــذه الــمــؤســســة 

الوطنية المهمة. 
مــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن 
مـــجـــمـــوعـــة بـــــــروة الـــعـــقـــاريـــة 
ـــة فــي  ـــل تـــمـــتـــلـــك خــــبــــرة طـــوي
لــلــمــشــاريــع  الــحــكــيــمــة  اإلدارة 
الــتــطــويــريــة وتــحــديــد الــفــرص 
في  الــمــشــاريــع  وتنفيذ  بعناية 
الــوقــت الــمــحــدد؛ مــع االلــتــزام 
بـــمـــعـــايـــيـــر الـــــجـــــودة وكــــفــــاءة 
الــتــكــلــفــة وتــوظــيــف الــخــبــرات 
والـــــمـــــصـــــادر بــــهــــدف إنـــجـــاح 
األعــــمــــال وتــحــقــيــق الــنــهــضــة 
ـــتـــطـــويـــريـــة واالقــــتــــصــــاديــــة  ال

والتعليمية في دولة قطر. 
 ٣٫٦ الـــــيـــــوم  ـــــــروة  ب ـــــــدى  ول
مـــــلـــــيـــــون مـــــتـــــر مــــــربــــــع مـــن 
التشغيل،  قيد  البناء  مساحات 
ومــزيــج مــتــوازن مــن األصــول 
سكني  بــيــن  تــتــنــوع  التشغيلية 
ولوجستي  وصناعي  وتجاري 
ومــتــعــدد االســتــخــدامــات، من 
سكنية  وحــدة   ٨,١٢٩ ضمنها 
العاملة  للفئة  غرفة  و٣٧,٣٤٠ 
من  مــربــًعــا  مــتــًرا  و٣٣٥,٩٨١ 
ووحـــدات  التجارية  الــوحــدات 
و٤٤٥,٧٧٩  بــالــتــجــزئــة  الــبــيــع 
ــــــورش  مـــــتـــــًرا مــــربــــًعــــا مـــــن ال

والمستودعات.

«بــروة العقــاريــة» وجـامعـة قطــر  تعـــززان التعــاون

لقطة جماعية ضمت المشاركين في توقيع مذكرة التفاهم 

ـــــاري  ـــــق ـــــع ــــــطــــــاع ال ــــــق ــــــــــــات لـــــتـــــطـــــويـــــر ال ــــــــــــدراس ــــــحــــــوث وال ــــــب دعــــــــــم ال

تعزز حركة البناء واالستثمارات .. تقرير «األصمخ»:

السريعة  ــرق  ــط ال ــن  م ــدة  ــجــدي ال الــكــيــلــومــتــرات  ــات  مــئ ــاز  ــج إن

ــة  ــي ــن ــك س ـــة  ـــم ـــي ـــس ق ألـــــــف   ٣٠ مــــــن  ـــــر  أكـــــث ــــة  ــــخــــدم ل ـــة  ـــي ـــت ـــح ـــت ال الــــبــــنــــيــــة  لــــتــــطــــويــــر  ـــــا  ـــــروًع ـــــش م  ٣٣

أســبــوع خـــالل  ــة  ــاري ــق ــع ال ــامــالت  ــع ــت ال ريــــال  ــيــون  مــل  ٦١٧٫٢  

الدوحة - [ :

أكـــد تــقــريــر شــركــة األصــمــخ 
ــعــقــاريــة عــلــى أن  لــلــمــشــاريــع ال
التحتية  البنية  تطوير  مشاريع 
العقاري.  القطاع  انتعاش  تدعم 
وأوضــــح الــتــقــريــر بـــأن الــدولــة 
تــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ الــمــشــاريــع 
ــنــيــة الــتــحــتــيــة،  ــب ــال الـــخـــاصـــة ب
 ١٨ بـــ  تقدر  ميزانية  ورصـــدت 
مليار ريال لتنفيذ ١٨ مشروًعا 
بـــالـــمـــنـــاطـــق الـــســـكـــنـــيـــة خـــالل 
الجهات  وتعمل   ،٢٠١٩ الــعــام 
المختصة في الدولة حالًيا على 
مشروًعا   ٣٣ أعــمــال  استكمال 
التحتية  البنية  بتطوير  خــاًصــا 
بتكلفة  الــمــواطــنــيــن  ألراضــــــي 
إجمالية تبلغ ١٣٫٧ مليار ريال، 
وذلـــــك لــخــدمــة أكــثــر مـــن ٣٠ 
ألف قسيمة سكنية موزعة في 
الخريطيات  منها:  منطقة   ١٧
وروضــــــــــة إقـــــديـــــم وإزغـــــــــوى 
وجنوب الوكير ومدينة الشمال 
والــــمــــعــــراض وجــــنــــوب غـــرب 
معيذر والعب والعبيب وجنوب 
وجـــريـــان  لــخــبــا  وأم  الـــدحـــيـــل 
نــجــيــمــة وشـــمـــال عــيــن خــالــد، 

وغيرها.
وتــجــدر اإلشـــارة إلــى أنــه تم 
الماضية  القليلة  األعــوام  خــالل 

قسيمة  ألــف   ٣٥ حوالي  خدمة 
ســكــنــيــة، مــنــهــا قــرابــة ٥ آالف 
المواطنين  أراضــي  في  قسيمة 
الجديدة وقرابة ٣٠ ألف قسيمة 
في أراضي المواطنين القائمة. 
وأكد التقرير أن هذه المشاريع 
ســتــســاهــم بـــانـــتـــعـــاش الــقــطــاع 
وستؤثر  كبير،  بشكل  العقاري 
االستثمار  زيـــادة  على  إيجابًيا 
العقاري وحركة اإلنشاء والبناء 
في تلك المناطق، كما ستساهم 
تلك المشاريع في زيادة الطلب 
على األراضي في تلك المنطقة.

الجهات  إن  التقرير:  وقـــال 
على  تعمل  الــدولــة  في  المعنية 
تــنــفــيــذ الــعــديــد مـــن الــمــشــاريــع 
لــتــطــويــر الـــطـــرق، عــــالوة على 
تــنــفــيــذ خــطــة تــطــويــر الــطــرق 
وتــتــضــمــن تــحــويــل الــــــــدوارات 
مــروريــة.  بــإشــارات  لتقاطعات 
الطرق  مــشــاريــع  صعيد  وعــلــى 
أن  التقرير:  أضــاف  السريعة، 
سيشهد   ،٢٠٢٠ الــحــالــي  الــعــام 
إنــــجــــاز مـــئـــات الــكــيــلــومــتــرات 
السريعة،  الطرق  من  الجديدة 
المشاة  مسارات  إلــى  باإلضافة 
والـــــدراجـــــات الـــهـــوائـــيـــة. وبــيــن 
الــمــشــاريــع  هــــذه  أن  الــتــقــريــر 
ســتــســاهــم فــــي دعـــــم الــقــطــاع 
ـــعـــقـــاري فــــي تـــلـــك الــمــنــاطــق  ال

وستؤثر على حركة الطلب، كما 
ستساهم هذه المشاريع بتعزيز 

أعمال شركات المقاوالت.
ـــتـــقـــريـــر إلــــــى أن  وأشـــــــــار ال
خالل  ستنجز  المعنية  الجهات 
الــعــام الحالي أيــًضــا، عـــدًدا من 
المشاريع ما بين مشاريع عامة 
وصحية وتعليمية. موضًحا أن 
قطاعات مواد البناء واإلسمنت 
المرتبطة  والخدمات  والحديد 
الــتــأثــيــرات  مــن  ستستفيد  بــهــا 
الممنوحة  لــلــعــقــود  اإليــجــابــيــة 
ستفرض  كما  المشاريع  لــهــذه 
ـــع حــــركــــة فــي  ـــمـــشـــاري هــــــذه ال
األعمال اإلنشائية مما سينعكس 
التطوير  شــركــات  على  ــا  إيــجــابً
العقارية. وقال التقرير: إن هذا 

الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع 
على  سيستمر  الــمــبــانــي  إنـــشـــاء 
والقصير  الــمــتــوســط  الــمــديــيــن 
المطورين  تــوجــه  مــع  وتــزامــن 
والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــعـــقـــاريـــيـــن 
استثماراتهم  فــي  الــتــوســع  إلـــى 
العقارية خالل السنوات المقبلة. 
حجم  أن  الـــتـــقـــريـــر  وأوضـــــــح 
التنموية  المشاريع  على  اإلنفاق 
فـــي قــطــر ســيــعــزز نــمــو قــطــاع 
سينعكس  والــذي  المباني  إنشاء 
االقتصادي  النمو  على  بـــدوره 
القطاعي  المستوى  على  ســـواء 
أرقــام  تبينه  ما  وهــذا  الكلي  أو 
الــتــقــاريــر الــمــحــلــيــة الــرســمــيــة 
والــعــالــمــيــة الــتــي تشير إلـــى أن 
قـــطـــاع الـــبـــنـــاء واإلنـــــشـــــاء شهد 

ازدهاًرا.
تداوالت األسبوع 

األصمخ  شــركــة  تقرير  قــال 
حجم  إن  الــعــقــاريــة  للمشاريع 
أداًء  شهد  العقارية  الصفقات 
مــرتــفــًعــا فـــي األســـبـــوع الــســابــق 
من حيث القيم في التعامالت 
الــعــقــاريــة، وفــــق بــيــانــات آخــر 
إدارة  عــــــن  صـــــــــــادرة  نـــــشـــــرة 
وزارة  فــي  الــعــقــاري  التسجيل 
الـــعـــدل لـــألســـبـــوع الــمــمــتــد من 
الــحــالــي»،  سبتمبر   ٩ إلـــى   ٦»
الصفقات  عـــدد  سجلت  حــيــث 
العقارية «١٣٥» صفقة، ولفت 
عمليات  قيم  أن  إلــى  التقرير 
البيع والرهن وصلت إلى قرابة 

«٦١٧٫٢» مليون ريال.

بلديتي  أن  التقرير  وأوضــح 
الـــــدوحـــــة والــــــريــــــان حــافــظــتــا 
عــلــى الــنــشــاطــات الــكــبــيــرة في 
الــــتــــعــــامــــالت بـــحـــيـــث احــتــلــتــا 
على  والثانية  األولى  المرتبتين 
الـــتـــوالـــي فـــي عــــدد الــصــفــقــات، 
وأشار التقرير إلى أن متوسط 
عــــدد الــصــفــقــات الــمــنــفــذة في 
اليوم الواحد بلغت «٢٧» صفقة 

تقريبًا.
 أسعار األراضي 

وعــلــى صعيد أســعــار الــقــدم 
المربعة لألراضي والتي نفذت 
األسبوع  خــالل  صفقات  عليها 
الــحــالــي،  سبتمبر  مــن  الــثــالــث 
لشركة  الــعــقــاري  الــمــؤشــر  بين 
«األصـــــــمـــــــخ» بــــأنــــهــــا شـــهـــدت 

ــا فـــي األســـعـــار، مــوضــًحــا  تــبــايــنً
الــعــرض  أســـعـــار  مــتــوســط  أن 
لــلــقــدم الــمــربــعــة الـــواحـــدة في 
درهم  وبن  المنصورة  منطقة 
وســجــل  ريـــــــاًال،   «١٣٨٠» بــلــغ 
 «١٣٢٠» النجمة  منطقة  فــي 
الواحدة،  المربعة  للقدم  ريــاًال 
القدم  سعر  متوسط  واســتــقــر 
المعمورة  منطقة  في  المربعة 
استقر  كما  ريـــاًال،  عند «٣٨٥» 
متوسط سعر القدم في منطقة 
المطار العتيق عند «٨٧٠» رياًال 

للعمارات.
كــمــا أشـــــار مـــؤشـــر األصــمــخ 
الــعــقــاري إلـــى أن ســعــر الــقــدم 
منطقة  فـــي  ســجــل  الــمــربــعــة 
كما  ريـــــاًال   «٣٦٥» الــعــزيــزيــة 
غويلينة  أم  منطقة  فــي  سجل 
لــلــقــدم  ريــــــاًال   «١٣٥٠» ســعــر 

المربعة الواحدة.
متوسط  إن  التقرير:  وقــال 
في  سجل  المربعة  القدم  سعر 
 «٤٠٠» سعر  الثمامة  منطقة 
الــواحــدة،  المربعة  للقدم  ريــال 
القدم  سعر  متوسط  واســتــقــر 
منطقة  فــي  التجاري  المربعة 
ــــاًال،  ري  «١٤٥٠» عــنــد  الـــوكـــرة 
وســجــل مــتــوســط ســعــر الــقــدم 
الـــمـــربـــعـــة لـــكـــل مــــن (الــــوكــــرة 
/ عـــمـــارات) و(الـــوكـــرة /  فــلــل)، 

ريـــاًال  و«٢٧٥»  ريــــاًال،   «٥٩٠»
على التوالي. وقال تقرير شركة 
األصمخ للمشاريع العقارية: إن 
المربعة  الــقــدم  سعر  متوسط 
سعر  سجل  الوكير  منطقة  في 

«٢١٠» رياالت.
كــمــا بــيــن الــمــؤشــر الــعــقــاري 
لشركة «األصمخ» أن متوسط 
في  ارتفع  المربعة  القدم  سعر 
منطقة معيذر الشمالي ليسجل 
فــي  وســــجــــل  ــــــــال،  ري  «٣٠٠»
منطقة الريان «٣١٠» رياالت.

وأشار تقرير األصمخ إلى أن 
المربعة  الــقــدم  سعر  متوسط 
في منطقة الغرافة سجل سعر 
متوسط  وسجل  ريــاًال،   «٣٧٥»
سعر عرض القدم المربعة في 
 «٣٨٠» الــخــريــطــيــات  منطقة 
اللقطة  مــنــطــقــة  وفــــي  ريــــــاًال، 
سجل سعر «٣٠٠» ريال للقدم 

المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير أن متوسط 
سعر القدم المربعة في منطقة 
 «٢١٠» عـــنـــد  اســـتـــقـــر  الــــخــــور 
رياالت للقدم المربعة، وسجل 
الــخــيــســة «٢٩٥»  مــنــطــقــة  فـــي 
ريــــاًال، وســجــل فــي منطقة أم 
ريــــاًال،   «٢٩٠» مــحــمــد  صـــالل 
علي  صـــالل  أم  مــنــطــقــة  وفـــي 

«٢٦٠» رياًال للقدم المربعة.

 مشـاريع البنيـة التحـتية تنعـش القـطاع العقـاري 
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توقيع االتفاقية مع «جوسين أدفانس موبيليتي»  

ـــــة  ـــــي ـــــدول ال والــــــــشــــــــركــــــــات  الــــــــخــــــــاص  ــــــاع  ــــــط ــــــق ال ـــــن  ـــــي ب الــــــــشــــــــراكــــــــات  ـــــز  ـــــزي ـــــع ت ــــــد:  ــــــي ــــــس ال  

الدوحة - [:

 أعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة الــمــنــاطــق 
عــن  أمـــــــس  قــــطــــر   - الـــــحـــــرة 
ـــشـــاء أول  تــوقــيــع اتــفــاقــيــة إلن
الكهربائية  للمركبات  مصنع 
بوفنطاس  راس  منطقة  فــي 
الـــحـــرة مـــع شــركــة «جــوســيــن 
أدفـــانـــس مــوبــيــلــيــتــي»، وهــي 
جوسين  شــركــة  بــيــن  شـــراكـــة 
الــفــرنــســيــة وشـــركـــة الــعــطــيــة 
 ٢٠ بقيمة  والتجارة  للسيارات 
مليون يورو لتجميع المركبات 
الــكــهــربــائــيــة وتــســريــع انــتــشــار 

المركبات الصديقة للبيئة. 
ــتــوقــيــع   حـــضـــر مــــراســــم ال
األعمال  ُمجّمع  في  ُعقد  الذي 
راس  بـــمـــنـــطـــقـــة  واالبـــــتـــــكـــــار 
ــــحــــرة، ســـعـــادة  بـــوفـــنـــطـــاس ال
أحمد بن محمد السيد، وزير 
إدارة  مجلس  ورئــيــس  الــدولــة 
وسعادة  الحرة  المناطق  هيئة 
عــبــد الــعــزيــز الــعــطــيــة، رئيس 
العطية  شــركــة  إدارة  مجلس 
لــلــســيــارات والــتــجــارة والــســيــد 
الرئيس  جوسين،  كريستوف 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة جــوســيــن، 
(عبر تقنية التلفزيون المرئي 
ـــســـيـــد لــيــم  مــــن فــــرنــــســــا)، وال
التنفيذي  الرئيس  وي،  مينج 
وعدد  الحرة،  المناطق  لهيئة 
بهيئة  الــمــســؤولــيــن  كــبــار  مــن 
ـــحـــرة فـــي قــطــر.  الــمــنــاطــق ال
االتفاقية  على  بالتوقيع  وقــام 
كل من السيد عبد اهللا المسند، 
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  نائب 
الــمــنــاطــق الـــحـــرة فـــي قــطــر، 

جوسين،  كــريــســتــوف  والــســيــد 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
التلفزيون  تقنية  عبر  جوسين 
المرئي والسيد محمد معالي، 
ـــمـــديـــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة  ال

العطية للسيارات والتجارة. 

أول مصنع 

 وقـــــال ســـعـــادة أحـــمـــد بن 
مــحــمــد الــســيــد، وزيــــر الــدولــة 
هيئة  إدارة  مــجــلــس  ورئــيــس 
المناطق الحرة بهذه الشراكة: 
«نـــــرّحـــــب بـــتـــأســـيـــس شـــركـــة 
موبيليتي  أدفـــانـــس  جــوســيــن 
والــتــي ســتــمــّهــد لــتــأســيــس أول 
مــصــنــع لــتــجــمــيــع الــمــركــبــات 
الكهربائية في قطر. ونرّحب 
جوسين  شركة  مــع  بالشراكة 
الــفــرنــســيــة وشـــركـــة الــعــطــيــة 
للسيارات والتجارة، ما يعكس 
عـــمـــق الــــعــــالقــــات الـــتـــجـــاريـــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة الــثــنــائــيــة الــتــي 
تــجــمــع دولـــــة قــطــر بــفــرنــســا، 
الحرة  المناطق  دور  ويعكس 
جاذبة  أعمال  بيئة  توفير  في 
للشراكات بين القطاع الخاص 
وأضــاف:  الدولية.  والشركات 
وعلى الصعيد الوطني، ستتيح 
لنا هذه الشراكة ُمواصلة دعم 

الــشــركــات الــوطــنــيــة الـــبـــارزة، 
هــــــذا بــــاإلضــــافــــة إلــــــى إنـــشـــاء 
مركز للبحث والتطوير لدعم 
وُمنتجات  تكنولوجيا  تطوير 
بدوره  سيدعم  ما  المركبات، 
نمو ونجاح هذه الشركات في 
هـــذا الــقــطــاع الــهــام فــي دولــة 

قطر. 

ُصنع في قطر 

عبد  السيد  قال  جانبه  من   
العزيز العطية، رئيس مجلس 
إدارة شركة العطية للسيارات 
والــــتــــجــــارة: «تـــفـــخـــر شــركــة 
الــعــطــيــة لــلــســيــارات والــتــجــارة 

مبادرة  دعــم  في  تُساهم  بــأن 
ُصـــنـــع فـــي قــطــر الــُمــســتــوحــاة 
لصاحب  الحكيمة  الرؤية  من 
حمد  بــن  تميم  الــشــيــخ  الــســمــو 
المفدى  الــبــالد  أمير  ثاني  آل 
الوطنية  قطر  بــرؤيــة  وعــمــالً 
إطـــــالق  ــــا  ــــشــــّرفــــن ويُ  .٢٠٣٠
هيئة  مــع  إستراتيجي  تــعــاون 
الـــمـــنـــاطـــق الــــحــــرة فــــي قــطــر 
حــيــث دخــلــنــا فــي شــراكــة مع 
شــركــة جــوســيــن الـــرائـــدة في 
المستوى  على  االبتكار  مجال 
الـــعـــالـــمـــي، لــجــلــب الــتــقــنــيــات 
من  تــقــدًمــا  األكــثــر  المستقلة 

للمعدات  التكنولوجية  الناحية 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الـــُمـــخـــصـــصـــة 
والمطارات  البحرية  للموانئ 
والــذكــيــة  اللوجستية  والــمــدن 
فــــي قــــطــــر». وقـــــــال: «هــــذه 
الــشــراكــة ســـوف تــوفــر فــرًصــا 
ومــــزايــــا رائــــعــــة لـــلـــتـــوّســـع فــي 
جميع أنحاء المنطقة والعالم، 
ــــا إنــــشــــاء مـــشـــروع  كـــمـــا قــــّررن
ُمـــــشـــــتـــــرك لــــضــــمــــان نـــجـــاح 
البعيد  الــمــدى  عــلــى  الــشــراكــة 
للسيارات  العطية  شركة  بين 
والـــتـــجـــارة وشـــركـــة جــوســيــن 
وتـــســـريـــع انـــتـــشـــار الــمــركــبــات 

ُمستوى  على  للبيئة  الصديقة 
المنطقة». 

تعزيز الشراكات 

 وقـــــال الــســيــد كــريــســتــوف 
هذه  توقيع  «يمثل  جوسين: 
نحو  إيجابية  خطوة  االتفاقية 
تــحــقــيــق الــمــزيــد مـــن الــتــقــدم 
لـــشـــركـــتـــنـــا فـــــي دولـــــــة قــطــر 
ما  األوســـط  الــشــرق  ومنطقة 
ُمبتكرة  كشركة  دورنــا  يدعم 
والخدمات  النقل  مــجــال  فــي 
أنشطتنا  ويُكسب  اللوجستية 
ــــــا».  وأضـــــــــاف: «كــمــا  زخــــــًم
ســتــمــّهــد االتـــفـــاقـــيـــة الــطــريــق 

الــمــدى  عــلــى  تــعــاون  لتحقيق 
الـــطـــويـــل لــتــصــنــيــع مــركــبــات 
أتوجه  وعليه  للبيئة،  صديقة 
ـــكـــل مـــــن ســـعـــادة  بـــالـــشـــكـــر ل
وسعادة  العطية  العزيز  عبد 
أحـــمـــد الـــســـيـــد وفــــريــــق عــمــل 
تجميع  لجعل  الحرة  المناطق 
الــمــركــبــات الــكــهــربــائــيــة أمـــًرا 
تامة  ثقة  على  ونحن  ممكنًا، 
الُمشترك  المشروع  هــذا  بــأن 
ســيــســاهــم فـــي دعــــم أهــــداف 
 ٢٠٣٠ الــوطــنــيــة  قــطــر  رؤيـــــة 
الــتــقــدم  تحقيق  إلـــى  الــرامــيــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة فــي 

المجاالت». مختلف 

الجهود  تضافر 

وقـــــــــال الــــســــيــــد عــــبــــد اهللا 
ــــمــــســــنــــد، نـــــائـــــب الــــرئــــيــــس  ال
التنفيذي لهيئة المناطق الحرة 
في قطر: «في حين تتضافر 
إلى  للتوصل  العالمية  الجهود 
لإلنتاج  اســتــدامــة  أكــثــر  حــلــول 
بــأن  نفخر  األعـــمـــال،  وإنــجــاز 
تــســاهــم هــــذه االتـــفـــاقـــيـــة في 
ُمستقبل  نــحــو  قــدًمــا  الــُمــضــي 
أكـــثـــر اســــتــــدامــــة وذكـــــــــاًء فــي 
مـــجـــال صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات، 
تمثل  االتــفــاقــيــة  هــذه  أن  كما 

فــــرصــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــريـــــادة 
فـــي مــجــال تــجــمــيــع وتــصــديــر 
وذلــك  الكهربائية،  الــســيــارات 
مـــن خــــالل تــوفــيــر مــنــتــجــات 
الـــمـــصـــنـــع وإتـــــاحـــــة الـــفـــرصـــة 
للعمل  المحليين  لــلــمــوّرديــن 
الُمشترك  الــمــشــروع  هـــذا  مــع 
لتصنيع المواد المستخدمة في 

ُمنتجاته». 
 تجدر اإلشارة إلى أن مثل 
هــــذه الــمــشــاريــع تــســاهــم في 
خــلــق فــــرص عـــمـــل، وتــنــمــيــة 
الـــمـــهـــارات عــالــيــة الــمــســتــوى، 
الــقــدرة  تعزيز  إلــى  بــاإلضــافــة 
الوطنية  للصناعات  التنافسية 

على المستوى العالمي.  
 يُــذكــر أن هــيــئــة الــمــنــاطــق 
ُممارسة  بدأت  قطر   - الحرة 
بــهــدف   ٢٠١٩ فـــي  أنــشــطــتــهــا 
ــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة  دعـــــم ال
وإنشاء مجموعة من المناطق 
في  الــمــســتــوى  عالمية  الــحــرة 
تأمين  عن  فضالً  قطر،  دولة 
وتوفر  الــثــابــتــة.  االســتــثــمــارات 
الــمــنــاطــق الــحــرة الــعــديــد من 
التنافسية  والــمــزايــا  الــفــرص 
لـــلـــشـــركـــات الـــتـــي تــســعــى إلـــى 
بما  وعــالــمــًيــا  إقليمًيا  الــتــوســع 
فـــــي ذلــــــك الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ـــــــدي الــعــامــلــة  الـــحـــديـــثـــة، األي
الــمــدربــة، والــتــمــلــك األجــنــبــي 
بـــاإلضـــافـــة   ،٪١٠٠ بـــنـــســـبـــة 
صناديق  مــن  االســتــفــادة  إلـــى 
االســـــتـــــثـــــمـــــار واإلعــــــــفــــــــاءات 
الــضــريــبــيــة وفــــرص الــشــراكــة 
القطرية  الشركات  كبرى  مع 

والقطاع الخاص. 

أول مصـــنع للمركبـــات الكهـــربائية في قطــــر 

ُ

ــة  ــي ــائ ــكــهــرب ـــارات ال ـــي ـــس ــع وتـــصـــديـــر ال ــجــمــي ـــي ت ــــادة ف ــــري ــتــحــقــيــق ال  الــمــســنــد: فـــرصـــة ل

ـــة ـــي ـــائ ـــكـــهـــرب ال لــــلــــمــــعــــدات  ــــا  ــــدًم ــــق ت ـــــر  ـــــث األك ـــات  ـــي ـــن ـــق ـــت ال جــــلــــب  الــــعــــطــــيــــة:   
ــــة مـــســـتـــقـــبـــًال  ــــئ ــــي ــــب ــــل ـــــة ل ـــــق ـــــدي ــــــات ص ــــــب ــــــرك ــــع م ــــي ــــصــــن ــــــن: ت ــــــي ــــــوس ج

ـــتـــجـــات الـــمـــركـــبـــات ـــر لـــدعـــم تـــطـــويـــر تــكــنــولــوجــيــا ومـــن ـــوي ـــط ـــت ــحــث وال ــب ــل  مـــركـــز ل

خالل شهر يوليو .. التخطيط واإلحصاء:

الدوحة - قنا:

 أظــــهــــرت بـــيـــانـــات جــــهــــاز الــتــخــطــيــط 
واإلحــــصــــاء أن مـــؤشـــر اإلنـــتـــاج الــصــنــاعــي 
يوليو  في  نقطة،   ١٠٧٫٣ سّجل  الــدولــة  في 
بــالــمــئــة   ٢٫٣ بــنــســبــة  مـــرتـــفـــًعـــا  ـــمـــاضـــي،  ال
(يــونــيــو٢٠٢٠)،  لــه  السابق  بالشهر  مقارنة 
مع  مقارنة  بالمئة   ١٫٦ بنسبة  ومنخفًضا 
ويعكس   .٢٠١٩ الــعــام  مــن  المماثل  الشهر 
هــــذا الـــمـــؤشـــر تــفــاصــيــل نــمــو الــقــطــاعــات 
االقـــتـــصـــاديـــة الــصــنــاعــيــة الــمــخــتــلــفــة مثل 
وإنــتــاج  التحويلية،  والــصــنــاعــات  الــتــعــديــن، 
تبلغ  الــتــي  الــمــاء،  وتحلية  وإنــتــاج  الكهرباء 
و١٥٫٢  بــالــمــئــة،   ٨٣٫٦ الــنــســبــيــة  أهــمــيــتــهــا 
على  بالمئة  و٠٫٥  بــالــمــئــة،  و٠٫٧  بــالــمــئــة، 
مؤشر  أن  إلـــى  الــبــيــانــات  وتــشــيــر  الــتــوالــي. 
قــطــاع الــتــعــديــن ارتــفــع فــي يــولــيــو الماضي 
بــنــســبــة ٢٫٧ بــالــمــئــة، عــلــى أســــاس شــهــري 
قياًسا بشهر يونيو ٢٠٢٠، ويرجع ذلك إلى 
االرتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة 
النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، 
األخـــرى  األنــشــطــة  مجموعة  ارتــفــعــت  كــمــا 
لــلــتــعــديــن واســتــغــالل الــمــحــاجــر بــنــحــو ١٫٥ 
بالمئة.. فيما سّجل القطاع انخفاًضا قدره 
بالُمقارنة  سنوي،  أســاس  على  بالمئة   ١٫٩
الصناعة  قــطــاع  وســّجــل   .٢٠١٩ يــولــيــو  مــع 
بين  بالمئة   ٠٫١ قـــدره  ارتــفــاًعــا  التحويلية 
الرتفاع  نتيجة   ٢٠٢٠ ويوليو  يونيو  شهري 
في  تتمثل  مــجــمــوعــات،  أربـــع  فــي  اإلنـــتـــاج 
صـــنـــاعـــة الـــفـــلـــزات الـــقـــاعـــديـــة (الـــمـــعـــادن 
وصناعة  بالمئة،   ١٣٫٠ بنسبة  األســاســيــة) 
 ١٠٫٥ بنسبة  الــُمــكــررة  النفطية  الُمنتجات 
 ٨٫٥ بنسبة  الــمــشــروبــات  وصناعة  بالمئة، 
بــالــمــئــة، وصــنــاعــة اإلســمــنــت وُمــنــتــجــات 
الــمــعــادن الــالفــلــزيــة األخـــــرى بــنــســبــة ٠٫٧ 
صناعة  فــي  اإلنــتــاج  انخفض  فيما  بالمئة. 

الكيميائية  والُمنتجات  الكيميائية  الــمــواد 
الــُمــنــتــجــات  وصــنــاعــة  بــالــمــئــة،   ٤٫٠ بنسبة 
وصــنــاعــة  ــالــمــئــة،  ب  ١٫٦ بــنــســبــة  الـــغـــذائـــيـــة 
ُمــنــتــجــات الــمــطــاط والـــلـــدائـــن بــنــســبــة ٠٫٧ 
الطباعة  بمجموعة  يتعلق  وفيما  بالمئة. 
فقد  الُمسّجلة،  اإلعــالم  وسائط  واستنساخ 
لم  أنه  إلى  واإلحصاء  التخطيط  جهاز  نبه 
الصناعة،  لــهــذه  ُمتعلقة  بــيــانــات  أي  تـــرد 
يوليو  شهر  خالل  إنتاج  وجود  لعدم  وذلك 
وبالتالي  كـــورونـــا،  جــائــحــة  بسبب   ،٢٠٢٠
المجموعة  لــهــذه  النسبي  الـــوزن  تــوزيــع  تــم 
عــلــى بــاقــي الــمــجــمــوعــات الــفــرعــيــة لقطاع 
احتساب  ثــم  ومــن  التحويلية،  الــصــنــاعــات 
وعلى  الــصــنــاعــي.  لــإلنــتــاج  القياسي  الــرقــم 
الصناعات  لــقــطــاع  الــســنــوي  التغير  صعيد 
الــتــحــويــلــيــة، فــقــد شــهــد الــقــطــاع انــخــفــاًضــا 
قدره ٠٫٧ بالمئة قياًسا بشهر يوليو ٢٠١٩، 
بسبب انخفاض اإلنتاج في أربع مجموعات 
وُمــنــتــجــات  اإلســمــنــت  صــنــاعــة  فــي  تمثلت 
 ١١٫٠ بنسبة  األخــــرى  الــالفــلــزيــة  الــمــعــادن 
ــتــجــات الــنــفــطــيــة  ــن ــُم ــمــئــة، وصـــنـــاعـــة ال ــال ب
وصــنــاعــة  بــالــمــئــة،   ٩٫٢ بــنــســبــة  الـــُمـــكـــررة 
الــفــلــزات الــقــاعــديــة (الــمــعــادن األســاســيــة) 
ُمــنــتــجــات  وصــنــاعــة  بــالــمــئــة،   ٤٫٩ بــنــســبــة 
بينما  بالمئة..   ٢٫٧ بنسبة  واللدائن  المطاط 
ارتفاًعا  الغذائية  الُمنتجات  صناعة  حققت 
صناعة  تلتها  بالمئة،   ٤٫٥ بنسبة  في اإلنتاج 
صناعة  ثم  بالمئة،   ٤٫٠ بنسبة  المشروبات 
الكيميائية  والمنتجات  الكيميائية  الــمــواد 
الكهرباء  قــطــاع  وفـــي  بــالــمــئــة.   ٢٫٧ بنسبة 
اإلنتاج  في  شهريًا  ارتفاًعا  البيانات  تظهر 
بين شهري يونيو ويوليو ٢٠٢٠ بنسبة ١٥٫٣ 
بنسبة  السنوي  االرتفاع  كان  بينما  بالمئة، 
ــتــاج فــي قطاع  ٤٫١ بــالــمــئــة.. كــمــا شــهــد اإلن
 ٣٫٣ بنسبة  شهريًا  ارتفاًعا  اآلخــر  هو  الماء 

بالمئة، وسنويًا بنسبة ٦٫٤ بالمئة.

٢٫٣ ٪ ارتفاع مؤشر اإلنتاج الصناعي 
:QNB .. مع دخول حقبة سياسية جديدة 

الدوحة - قنا:

الركائز  أن   (QNB) تقرير  رّجــح   
كانت  التي  الكلي  لالقتصاد  األساسية 
ســـائـــدة فـــي الـــيـــابـــان خــــالل الــســنــوات 
القليلة الماضية ستظل ثابته أو قد يتم 
دخــول  خلفية  على  وذلــك  تعزيزها، 
ــابــان فـــي حــقــبــة ســيــاســيــة جــديــدة  ــي ال
من  آبــي  شينزو  السيد  استقالة  عقب 
منصب رئيس الوزراء ألطول مدة في 

تاريخ اليابان (٢٠١٢ - ٢٠٢٠).
 وقــــال الــتــقــريــر: إنـــه مـــن الــمــؤكــد 
يُعد  ال  الــيــابــان  فــي  الــقــيــادة  تغير  أن 
ُمواجهة  ظل  في  خاصة  بسيًطا،  أمــًرا 
الـــبـــالد لــلــعــديــد مـــن الـــتـــحـــديـــات، بما 
فـــي ذلــــك جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
االقــتــصــادي  والــــركــــود  (كوفيد-١٩) 
الــحــالــي والـــتـــطـــورات الــجــيــوســيــاســيــة 
تستمر  أن  متوقًعا  آسيا،  في  السريعة 
ـــشـــار  الــــمــــبــــادئ االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يُ
إلــيــهــا عــــادة بــســيــاســة «آبــيــنــومــيــكــس» 
التوسع  من  مزيج  (وهــي  االقتصادية 
النقدي والمالي الجريء واإلصالحات 
شينزو  بــعــد  مــا  حقبة  فــي  الهيكلية) 

آبي.
وأفــــــــاد الـــبـــنـــك فــــي تــحــلــيــلــه بــأنــه 
بــســيــاســة  الـــعـــمـــل  يــســتــمــر  أن  يـــتـــوقـــع 
أســبــاب،  لثالثة  نــظــًرا  «آبينوميكس» 
أولـــهـــا أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــقــدم 
الُمحرز حتى اآلن، إال أن هذه السياسة 
لم تحقق أهدافها بالكامل في توجيه 
االنكماش  مصيدة  عــن  بعيًدا  اليابان 
النمو  مــعــدالت  بانخفاض  تتسم  التي 
المديونية،  نسب  وارتــفــاع  والتضخم 
ولــتــحــقــيــق تــلــك الــغــايــة، يــتــعــيــن على 
نمو  وتــســريــع  التضخم  زيـــادة  الــيــابــان 

ــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجـــمـــالـــي اإلســمــي،  ال
كبير  تحسن  وجــود  من  الرغم  وعلى 
فـــي كـــال الــمــقــيــاســيــن بــالــُمــقــارنــة مع 
يُحققا  لم  أنهما  إال  السابقة،  الفترات 
الوضع  وفــي  اإلستراتيجية،  األهـــداف 
الــمــثــالــي، يــنــبــغــي أن تــكــون مــعــدالت 
اليابان  فــي  والتضخم  االســمــي  النمو 

أعلى من ٢ بالمئة.
ــــفــــت الــــســــبــــب الــــثــــانــــي إلـــــــى أن  ول
تـــؤدي  الــهــائــلــة  (كوفيد-١٩)  صــدمــة 
إلـــى تــضــخــيــم الــمــشــاكــل االقــتــصــاديــة 
لليابان، حيث ينهار نمو إجمالي الناتج 
الضغوط  وتــتــراكــم  اإلســمــي،  المحلي 
االنكماشية ويزداد مستوى المديونية، 
وفـــــي ظــــل هـــــذه الـــــظـــــروف، يــنــبــغــي 
تحت  الُمندرجة  اإلجـــراءات  استخدام 
ســيــاســة «آبــيــنــومــيــكــس» االقــتــصــاديــة 
بــشــكــل أكـــثـــر صـــرامـــة، وهـــــذا يشمل 

واتــخــاذ  الــنــقــدي  التيسير  مــن  الــمــزيــد 
مــوقــف مــالــي أكــثــر مــرونــة، كــمــا أنــه 
دفعة  إعــطــاء  الــضــروري  مــن  سيكون 
النقدية  الــســيــاســات  خـــالل  مــن  قــويــة 
االقتصاد  تحفيز  أجــل  مــن  والــمــالــيــة 
حـــدوث  دون  والــحــيــلــولــة  مــــجــــدًدا، 

دّوامة انكماشية سلبية أخرى.
ـــث، فــنــظــًرا  ـــال ـــث ــــا لــلــســبــب ال ووفــــًق
لليابان  الرسمية  الفائدة  أسعار  لكون 
قــد وصــلــت بالفعل إلـــى الــحــد األدنـــى 
سلبية  حالًيا  الــفــائــدة  (أســعــار  الفعلي 
أســــــاس)،  نـــقـــاط   ١٠ بـــمـــقـــدار  قـــلـــيـــًال 
فـــإن بـــدائـــل الــســيــاســة الــنــقــديــة قليلة 
وُمـــتـــبـــاعـــدة، وتــحــتــاج الــحــكــومــة إلــى 
يتطلب  وهــذا  المالية  الحوافز  تكثيف 
اليابان  بنك  مــع  التنسيق  مــن  مــزيــًدا 
المركزي، ومن أجل االستجابة لمثل 
بنك  على  سيتعين  االحتياجات،  هذه 

ميزانيته  تــوســيــع  الــمــركــزي  ــيــابــان  ال
العمومية أكثر.

إجمالي  يبلغ  الراهن،  الوقت  وفي   
ــيــابــان الــمــركــزي ٦٩٠  أصــــول بــنــك ال
تــريــلــيــون   ٦٫٥) يــابــانــي  يـــن  تــريــلــيــون 
دوالر أمريكي) أو حوالي ١٢٥ بالمئة 
للبالد،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  مــن 
الُمتضخم  الحجم  مــن  الــرغــم  وعلى 
لــلــمــيــزانــيــة الــعــمــومــيــة لــبــنــك الــيــابــان 
الــــمــــركــــزي، ال يــــــزال هـــنـــاك مــجــال 
للتيسير  النظرية،  الناحية  من  أكبر، 
الكمي أو عمليات شــراء األصــول على 
نطاق واسع، حيث يمتلك بنك اليابان 
من  بالمئة   ٥٤ حوالي  اآلن  المركزي 
المتداولة  الحكومية  المالية  األوراق 
بالمئة   ٦ يعادل  ما  ويحوز  اليابان  في 
لبورصة  السوقية  القيمة  إجمالي  من 

طوكيو لألوراق المالية.
 واخــتــتــم الــتــقــريــر بــالــقــول: نعتقد 
ســيــاســة (آبــيــنــومــيــكــس) ســتــدخــل  أن 
فـــي مــرحــلــة ثــانــيــة فـــي الـــيـــابـــان بعد 
شينزو آبي، ومن المرّجح أن تستمر 
السلطات المالية والنقدية في التحلي 
بــالــُجــرأة، وتــعــزيــز حجم اإلجــــراءات 
غــيــر الــتــقــلــيــديــة اســتــجــابــة لــصــدمــة 
النسخة  ستوفر  ولذلك  (كوفيد-١٩)، 
الثانية من هذه السياسة (آبينوميكس 
الـــمـــهـــمـــة  الــــمــــعــــلــــومــــات  بــــعــــض   (٢
لــصــانــعــي الــســيــاســات اآلخــــريــــن، مع 
على  تقدًما  األكــثــر  االقــتــصــادات  سير 
إجــراءات  استخدام  في  اليابان  خطى 
الــتــوســع.  دائــمــة  االقــتــصــادي  التحفيز 
معدالت  بانخفاض  يتسم  عالم  وفــي 
الــنــمــو والــتــضــخــم، مـــن الــمــمــكــن أن 
تصبح (آبينوميكس) سياسة اقتصادية 

عالمية.

 ثبات الركائز األساسية لالقتصاد الكلي في اليابان 



األحد ٣ صفر ١٤٤٢هـ - ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠١٥)

٥٥   

تضم أكثر من ٧٠ ألف مستشفى ومركز طبي 

ـــــــدة ــــــــــــــــــــواق جـــــــدي ــــــــــي أس ـــــــا والــــــــــــــدخــــــــــــــول ف ـــــــيً ـــــــم ـــــــال ــــــــع ع ــــــــوس ــــــــت ــــــــاعــــــــي: ال ــــــــمــــــــن ال

الدوحة -[: 

إم»  إل  «كيو  شركة  أعلنت 
لــتــأمــيــنــات الــحــيــاة والــتــأمــيــن 
شبكتها  تــوســيــع  عــن  الــصــحــي 
الطبية العالمية، وانطالًقا من 
تقديم  عــلــى  الــشــركــة  حـــرص 
ولراحتهم  لعمالئها  األفــضــل 
فــــي كـــافـــة مــعــامــالتــهــم عــبــر 
مقدمي  من  العالمية  شبكتها 
هذه  تــأتــي  الصحية،  الــرعــايــة 
الــــخــــطــــوة لـــتـــؤكـــد عـــلـــى نــهــج 
بعمالئها  االهـــتـــمـــام  الــشــركــة 

واالرتقاء بخدماتها. 
 وقال السيد سالم بن خلف 
الــمــنــاعــي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لـــمـــجـــمـــوعـــة قـــطـــر لــلــتــأمــيــن 
إم  إل  كــيــو  شـــركـــة  تــســتــعــد   »
تطوير  عبر  كبيرة  النــطــالقــة 
منتجاتها لتالئم أكبر شريحة 
من جمهور العمالء وبناء على 
ذلك فقد قمنا بتوسيع شبكتنا 
الطبية العالمية لتضم أكثر من 
٧٠ ألف مستشفى ومركز طبي 
حول العالم والقارات الخمسة.

وكشف السيد سالم المناعي 
الطبية  الــشــبــكــة  تــطــويــر   » أن 
اكتمل  قــد  لــلــشــركــة  الــعــالــمــيــة 
في وقت سابق من هذا العام 
عنه  اإلعــالن  تأجيل  تم  ولكن 
كوفيد-١٩  جـــائـــحـــة  بـــســـبـــب 

وتوقف حركة السفر عالمًيا.
حركة  على  القيود  أن  وبما 
الـــســـفـــر قـــــد بــــــــدأت بـــالـــرفـــع 
التدريجي، وجدنا أنه قد حان 
الشبكة  عـــن  لـــإلعـــالن  الـــوقـــت 
الجديدة والتي تعتبر من أكبر 
المنطقة  في  الطبية  الشبكات 
والــــتــــي تـــنـــافـــس فــــي حــجــمــهــا 
وكــــفــــاءتــــهــــا أهــــــــم شــــركــــات 

التأمين العالمية».

أعلى مستوى 

المناعي  سالم  السيد  وأّكــد   
توفير  على  المجموعة  حرص 
طبية  خدمات  مــزودي  شبكة 

على أعلى مستوى من الجودة 
الجغرافي  واالنتشار  والكفاءة 
بــمــا يــضــمــن ســهــولــة الــوصــول 
الرعاية  خدمات  لتوفير  إليها 
الصحية للعمالء في كل أنحاء 
الشركة  أن  إلى  مشيًرا  العالم، 
تـــهـــدف إلـــــى الـــتـــوســـع عــالــمــًيــا 
والـــدخـــول فــي أســــواق جــديــدة 
ومن هذا المنطلق تقوم بإبرام 
عـــقـــود مــبــاشــرة مـــع مــقــدمــي 
العالم  مستوى  على  الخدمات 
كــخــطــوة مـــن ضــمــن خــطــوات 

مسيرتها للنمو.
وأضاف المناعي، أن شركة 
كيو إل إم ستتواصل مع عمالئها 
الشبكة  بتفاصيل  لــتــزويــدهــم 
القريب  فــي  العالمية  الطبية 
إل  كيو  شركة  وتعتبر  العاجل. 
والتأمين  الحياة  لتأمينات  إم 
تأمين  شــركــة  أكــبــر  الــصــحــي 

صحي في دولة قطر والشركة 
الوحيدة المختصة والتي تقود 
قــطــاع الــتــأمــيــن الــصــحــي عبر 
وبرامجها  المتطورة  خدماتها 
التأمينية المرنة والتي تناسب 
جــمــيــع شـــرائـــح الــمــجــتــمــع في 

دولة قطر.

شبكة جديدة 

وبــاإلشــارة إلــى قــوة الشبكة 

الجديدة لشركة كيو إل إم فإنها 
تتميز بحجمها من حيث عدد 
مــزودي الخدمات  وانتشارها 
لتشمل  الجغرافي  النطاق  على 
جميع القارات وتحتوي الشبكة 
الرئيسية  المستشفيات  عــلــى 
والــمــســتــوصــفــات والـــعـــيـــادات 
والـــمـــراكـــز الــطــبــيــة وعـــيـــادات 
والصيدليات  والعيون  األسنان 

وغيرها حول العالم.
وإضـــــافـــــة إلــــــى ذلــــــك فـــإن 

مساعدة  مكتب  توفر  الشركة 
مــع مــنــدوب خــاص فــي بعض 
الـــــــدول الــرئــيــســيــة لــمــســاعــدة 
ودعـــــــــم عـــمـــالئـــهـــا وتـــيـــســـيـــر 
وعبر  المباشر  الدفع  إجــراءات 
لسهولة  الجوال  الهاتف  تطبيق 
والذي  المزايا  لجميع  الوصول 
ـــشـــركـــة مــن  يــمــكــن عــــمــــالء ال
الـــبـــحـــث عـــــن مـــــــزود خــدمــة 
لــمــزودي  شبكتها  قــائــمــة  مــن 
كاملة  تفاصيل  مــع  الــخــدمــات 
عــــن األطــــبــــاء وتــخــصــصــاتــهــم 
وكـــــذلـــــك خـــــدمـــــات تـــحـــديـــد 

المواقع عبر الـ (جي بي اس).
 وتــعــتــبــر شــركــة كــيــو إل إم 
لــتــأمــيــنــات الــحــيــاة والــتــأمــيــن 
ـــاقـــة دائـــــًمـــــا فــي  الـــصـــحـــي ســـّب
تــطــبــيــق أفـــضـــل الـــحـــلـــول الــتــي 
تسهل على عمالئها االنتفاع من 
ومنذ  تقدمها،  التي  الخدمات 

أكثر مــن أربــعــة أعـــوام أطلقنا 
خــدمــة الــتــأمــيــن الــصــحــي من 
القطرية  الهوية  بطاقة  خــالل 
التأمين  بــطــاقــات  عــن  كــبــديــل 
الصحي للمواطنين والمقيمين 
التأمين  نــظــام  فــي  المسجلين 
الــصــحــي لــديــنــا. وتــوفــر شركة 
كيو إل إم الــرائــدة في التأمين 
الحياة،  على  والتأمين  الطبي 
خدمات العالج في جميع أنحاء 
نظاًما  استحدثت  وقــد  العالم 
هو األول من نوعه في الشرق 
الشركة  تقوم  حيث  األوســـط، 
بدفع نفقات العالج الطبي خارج 
دولـــــة قــطــر لــمــقــدم الــخــدمــة 
مباشرًة في جميع أنحاء العالم 
وبناء على اختيار العميل لمكان 
مع  يتناسب  بــمــا  الــعــالج  تلقي 
جــــدول الـــمـــزايـــا الـــخـــاص بكل 
بــولــيــصــة تـــأمـــيـــن طــــبــــي.  إن 

الــقــيــام بــهــذا الــتــوســع يــأتــي بعد 
إجــــــراء الــعــديــد مـــن الــلــقــاءات 
واالجـــتـــمـــاعـــات والــمــراجــعــات 
والمراكز  المستشفيات  لكبرى 
الطبية المشمولة ضمن الشبكة 
ــــــك مــــن أجـــل  الــــجــــديــــدة، وذل
التأكد من جودة الخدمات التي 
المستشفيات  هـــذه  ستوفرها 
والـــــمـــــراكـــــز الـــطـــبـــيـــة لــعــمــالء 
الشركة، إن هذا التوسع الكبير 
في الشبكة يتزامن مع استعداد 
الـــشـــركـــة لــتــطــويــر خــدمــاتــهــا 
والرقي بها إلى أعلى الدرجات 
مـــــن أجــــــل مــــواكــــبــــة الـــشـــركـــة 
لقاعدة عمالئها المتزايدة على 
الــصــعــيــد الــمــحــلــي واإلقــلــيــمــي 
على  اعتمدت  فقد  والعالمي، 
توفير  فــي  الحديثة  التقنيات 
توفير  يــضــمــن  بــمــا  خــدمــاتــهــا 
أعـــلـــى مــســتــوى مـــن خــدمــات 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــمــقــدمــة 
مــن قــبــل مــــزودي الــخــدمــات 
باإلضافة  لعمالئها،  الصحية 
المنتشرة  فروعها  شبكة  إلــى 

حول العالم.

«كيو إل إم» توسع شـبكتها الطــبيــة العالمـــية

  سالم المناعي

ـــــا ـــــيً ـــا وإقــــلــــيــــمــــيـًـــا ودول ـــيً ـــل ـــح ــــة م ــــرك ــــش ـــــدة عــــمــــالء ال ـــــاع ــــة نــــمــــو ق ــــب ــــواك  م
الـــعـــالـــمـــيـــة الـــــتـــــأمـــــيـــــن  شـــــــركـــــــات  أهـــــــــم  يـــــنـــــافـــــس  ــــة  ــــك ــــب ــــش ال حـــــجـــــم   

مؤسسة عبداهللا بن حمد العطية: 

آســـــــــيـــــــــا ـــــــــــــــــي  ف ـــــــــــــــــاز  ـــــــــــــــــغ ال بـــــــــــــأســـــــــــــعـــــــــــــار  يــــــــــصــــــــــعــــــــــد  الــــــــــــطــــــــــــلــــــــــــب   

الدوحة -[: 

قـــــــــال تـــــقـــــريـــــر مـــؤســـســـة 
عــــبــــداهللا بــــن حـــمـــد الــعــطــيــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة والــتــنــمــيــة 
أســــعــــار  إن  الــــمــــســــتــــدامــــة، 
الــنــفــط شــهــدت قــفــزة قــويــة 
األســـبـــوع الـــمـــاضـــي. وأوضــــح 
الـــتـــقـــريـــر أنــــه لـــم يـــطـــرأ أي 
تــغــيــيــر عـــلـــى أســــعــــار الــنــفــط 
يــــوم الــجــمــعــة الـــمـــاضـــي بــعــد 
حــفــتــر،  ــيــفــة  خــل صــــــرح   أن 
على  المفروض  الحظر  بــأن 
صــــــادرات الــنــفــط فـــي لــيــبــيــا 
سُيرفع لمدة شهر، في حين 
اإليجابية  المؤشرات  عــززت 
الجــتــمــاع أوبـــك بــلــس أســعــار 
العقود اآلجلة. وقد سجل كال 
الــخــامــيــن الــقــيــاســيــيــن زيـــادة 
ضــغــطــت  أن  بــعــد  أســبــوعــيــة 
أوبك  أعضاء  على  السعودية 
ـــتـــاج  لـــاللـــتـــزام بــحــصــص اإلن
الـــمـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا، فــــي حــيــن 
تــــراجــــع اإلنـــــتـــــاج األمـــريـــكـــي 
عــالوًة  ســالــي،  إعــصــار  بسبب 
عــــلــــى تـــــوقـــــعـــــات الــــبــــنــــوك، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا بـــنـــك جـــولـــدمـــان 

ســـاكـــس، بـــحـــدوث عــجــز في 
خام  سعر  الــمــعــروض.وكــان 
بــرنــت قـــد هــبــط بــقــيــمــة ١٥ 
ســنــتًــا يـــوم الــجــمــعــة الــمــاضــي 
دوالر   ٤٣٫١٥ عــنــد  لــيــســتــقــر 
لــلــبــرمــيــل، عــلــى الـــرغـــم من 
ارتـــــفـــــاع الـــســـعـــر األســـبـــوعـــي 
خام  أمــا  بالمئة.   ٨٫٣ بنسبة 
ارتفع  فقد  الوسيط  تكساس 
لــيــســتــقــر  ـــا  ســـنـــتً  ١٤ بـــقـــيـــمـــة 
دوالر   ٤١٫١١ ســــعــــر  عــــنــــد 
لـــلـــبـــرمـــيـــل، وحــــقــــق بـــذلـــك 
نسبتها  بلغت  أسبوعية  زيادة 
شــهــد  وبـــيـــنـــمـــا  بـــالـــمـــئـــة.   ١٠
نسبًيا،  استقراًرا  النفط  سوق 
الــــلــــواء  تـــصـــريـــحـــات  أن  إال 
يوم  حفتر،  خليفة  المتقاعد 
الــجــمــعــة حــــول رفــــع الــحــظــر 
عــلــى صــــادرات الــنــفــط لــمــدة 
شـــــهـــــر قـــــــد أضـــــعـــــفـــــت مـــن 
مــــعــــنــــويــــات الــــــســــــوق. وكـــــان 
أدى  قــــد  الـــــصـــــادرات  حـــظـــر 
من  الليبي  اإلنتاج  خفض  إلى 
بــرمــيــل  ــيــون  مــل  ١٫٢ حـــوالـــي 
ألــف   ١٠٠ قــرابــة  إلـــى  يــومــًيــا 
برميل حالًيا. ولم يتضح بعد 
أن  يمكن  التي  السرعة  مدى 

إنتاجها. من  ليبيا  بها  تزيد 

بلس أوبك   

الرئيسية  اللجنة  وضغطت 
ــــــك بـــلـــس يـــــوم الــخــمــيــس  ألوب
الماضي على األعضاء من أجل 
االمتثال بحصص اإلنتاج بشكل 
أفضل. وحذرت المنظمة من 
اإلصـــابـــة  حـــــاالت  ارتــــفــــاع  أن 
بفيروس كوفيد-١٩ في بعض 
الــبــلــدان قــد يــحــد مــن الطلب 
عـــلـــى الـــطـــاقـــة بـــالـــرغـــم مــن 
تراجع  على  األولية  المؤشرات 
تُوص  ولم  النفط.  مخزونات 
اإلنــتــاج  خفض  بتغيير  اللجنة 
المتفق عليه والبالغ ٧٫٧ مليون 
برميل يومًيا، أو ما يقارب ٨٪ 

من الطلب العالمي.

المتحدة،  الــواليــات  وفــي   
ـــــدأ الـــمـــنـــتـــجـــون فــــي خــلــيــج  ب
الــمــكــســيــك بـــــإعـــــادة تــشــغــيــل 
مــنــصــات الــحــفــر بــعــد إغـــالق 
دام خمسة أيام بسبب إعصار 
ســالــي. وتــجــدر اإلشـــــارة إلــى 
آخــر  ــا  اســتــوائــًي ُمــنــخــفــًضــا  أن 
خليج  من  الغربي  الجزء  في 
الــمــكــســيــك قــــد يـــتـــحـــول إلـــى 
إعــــصــــار فــــي األيــــــام الــقــلــيــلــة 
الــــقــــادمــــة، األمــــــر الــــــذي قــد 
يـُــــــهـــــــدد مـــــنـــــشـــــآت الــــنــــفــــط. 
هيوز»  «بيكر  شركة  وكانت 
ذكــرت  قــد  الطاقة  لخدمات 
الـــنـــفـــط  مـــنـــصـــات  عــــــدد  أن 
على  مؤشر  وهو  األمريكية، 
قد  المستقبلي،  اإلنتاج  حجم 

واحدة  منصة  بواقع  انخفض 
هــــذا األســــبــــوع لــيــصــل الــعــدد 
العاملة  للمنصات  اإلجــمــالــي 
أدنــى  وهــو  منصة،   ١٧٩ إلــى 
مـــســـتـــوى لـــهـــا مـــنـــذ مــنــتــصــف 

أغسطس. شهر 

الغاز أسعار   

 وبــالــنــســبــة ألســـــواق الــغــاز 
أســعــار  أن  الــتــقــريــر  أوضـــــح 
ـــمـــســـال  ـــيـــعـــي ال الـــــغـــــاز الـــطـــب
ارتـــفـــعـــت فـــي آســـيـــا األســـبـــوع 
الــمــاضــي مــدعــومــة بــالــطــلــب 
آسيا،  جنوب  ودول  الصيني 
العرض  تراجع  استمر  بينما 
والواليات  أستراليا  قبل  من 
الـــمـــتـــحـــدة. وُقــــــدر مــتــوســط 
المسال  الطبيعي  الــغــاز  سعر 

ـــم فــــــي شــهــر  ـــســـل ـــــــــذي ســـي ال
نوفمبر إلى شمال شرق آسيا 
٤٫٨٠ دوالر لكل مليون  بنحو 
وحدة حرارية بريطانية، أي 
بزيادة قدرها خمسة سنتات 
عن األسبوع السابق. كما قدر 
ســـعـــر تــســلــيــم شـــهـــر أكــتــوبــر 
٤٫٦٠ دوالر لكل مليون  بنحو 
وحدة حرارية بريطانية، أي 
بزيادة قدرها خمسة سنتات 
أيـــًضـــا. ومـــن نــاحــيــة أخـــرى، 
قبيل  الصيني  الــطــلــب  يــدعــم 
فــصــل الـــشـــتـــاء األســــعــــار، فــي 
في  المصانع  إغــالق  أن  حين 
المتحدة  والواليات  أستراليا 
يـــحـــد مــــن حـــجـــم الــــعــــرض. 
وكــــانــــت شــــركــــة «ســـيـــنـــوبـــك 

قــد  الــصــيــنــيــة   «Sinopec  -

ستُسلم  شحنات   ١٠ اشــتــرت 
فـــي الــفــتــرة مـــا بــيــن شــهــري 
نــوفــمــبــر ومــــارس مــن الــعــام 
الـــمـــقـــبـــل، وهــــــو أعــــلــــى مــن 
عــــدد الــشــحــنــات الـــتـــي كــانــت 
ــيــهــا ســـابـــًقـــا، بــيــنــمــا  تــســعــى إل
 - «قوانغتشو  شــركــة  اشــتــرت 
شحنة  للغاز   «Guangzhou
الــثــانــي  الــنــصــف  فــي  للتسليم 
مـــن شــهــر أكـــتـــوبـــر. أمــــا فــي 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة، فــيــبــدو 
 - «كـــــامـــــيـــــرون  مـــصـــنـــع  أن 
الطبيعي  للغاز   «Cameron
المسال في والية لويزيانا قد 
العمل  إلى  العودة  من  اقترب 
التيار  انــقــطــاع  اســتــمــرار  بــعــد 
الــكــهــربــائــي نــتــيــجــة إعــصــار 
منذ  مغلًقا  أبــقــاه  الـــذي  لـــورا 
األمر  أغسطس،  شهر  أواخر 
الــــــذي قــــد يـــحـــد مــــن زيـــــادة 
الفورية.  الــســوق  فــي  األســعــار 
ومــع ذلـــك، فــقــد يــتــأثــر إنــتــاج 
ـــمـــســـال  ـــيـــعـــي ال ـــــغـــــاز الـــطـــب ال
مــــــرة أخــــــــرى بــــعــــد وصـــــول 
إعـــصـــار ســـالـــي إلــــى الــيــابــســة 
ـــمـــاضـــي. وكـــانـــت  األســــبــــوع ال

ــــغــــاز عـــلـــى مـــؤشـــر  أســــعــــار ال
هـــنـــري هــــب قــــد انــخــفــضــت 
الماضي،  األسبوع   ٪٩ بنسبة 
دوالر   ٢٫٠٥ عـــنـــد  لــتــســتــقــر 
لــكــل مــلــيــون وحـــدة حــراريــة 
أما  الجمعة.   يــوم  بريطانية 
في أوروبا، فقد أغلق مؤشر 
دوالر   ٣٫٨٨ سعر  عند   NBP
لــكــل مــلــيــون وحـــدة حــراريــة 
بــريــطــانــيــة، فـــي حــيــن أغــلــق 
مـــؤشـــرTTF عــنــد ســعــر٣٫٩٥ 
وحــــدة  مـــلـــيـــون  لـــكـــل  دوالر 
وفهمت  بريطانية.  حــراريــة 
المفوضية  رئيسة  تصريحات 
األوروبــــيــــة فـــون ديـــر اليـــن، 
تعديل  اقــتــرحــت  الــتــي  أمــس، 
خـــطـــة االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــي 
بـــزيـــادة   ٢٠٣٠ عــــام  لــلــمــنــاخ 
نــــســــبــــة خـــــفـــــض انــــبــــعــــاثــــات 
الغازات الدفيئة من ٤٠٪ إلى 
أسعار  بــأن  األقــل،  على   ٪٥٥
الــكــربــون ســتــرتــفــع وســيــزيــد 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــغـــــاز. ومـــن 
تــعــزيــز  يــــؤدي  أن  الــمــحــتــمــل 
المزيد  إلى  الغاز  على  الطلب 
الفحم  استهالك  خفض  مــن 

الطاقة. مزيج  في 

قفـــزة في أســــعـار النفــــط خـــالل أســـــبوع  



٦٦
األحد ٣ صفر ١٤٤٢هـ - ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠١٥)

  

خالل شهر أغسطس.. وزارة العدل: 

 ٪  ٤٩ ـــــادة  ـــــزي ب عــــقــــاريــــة  صـــفـــقـــة   ٤٩٧ ـــةتـــســـجـــيـــل  ـــداول ـــت ـــم ال الــــمــــســــاحــــات  مــــؤشــــر  ـــــاع  ـــــف ارت  ٪  ٤٢

الدوحة- قنا:

بـــلـــغ حـــجـــُم تـــــــداول الـــعـــقـــارات 
فـــي عـــقـــود الــبــيــع الــمــســّجــلــة لــدى 
بـــوزارة  الــعــقــاري  التسجيل  إدارة 
للعام  أغسطس  شهر  خالل  العدل 
مليونًا  و١٥٦  مليارات   ٤ الــجــاري 

و٣٤١ ألًفا و٩٤٠ رياًال.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــاُت الـــنـــشـــرة 
عن  الــصــادرة  التحليلية  العقارية 
 (٤٩٧) عدد  تسجيل  العدل  وزارة 
صــفــقــة عـــقـــاريـــة خـــــالل الــشــهــر. 
نجد  يوليو  شهر  مــع  وبــالــمــقــارنــة 
سجل  الــعــقــارات  قيمة  مــؤشــر  أن 
الــمــائــة،  فـــي   ٤٩ بــنــســبــة  ارتـــفـــاًعـــا 
بــيــنــمــا ســجــل مـــؤشـــر الــمــســاحــات 
 ٤٢ الـــمـــتـــداولـــة ارتــــفــــاًعــــا بــنــســبــة 
فـــي الـــمـــائـــة. وتــــصــــّدرت بــلــديــات 
صــالل  وأم  والــــدوحــــة  الــظــعــايــن 
نشاًطا  األكثر  التداوالت  والريان 
تلتها  المالية،  القيمة  حيث  من 
فـــي أحـــجـــام الــصــفــقــات بــلــديــات 
ــــوكــــرة، والــــخــــور والـــذخـــيـــرة،  ال

والشيحانية. والشمال، 
التعامالت  قيمة 

وبــــلــــغــــت الــــقــــيــــمــــُة الــــمــــالــــيــــُة 
ملياًرا  الظعاين  بلدية  لتعامالت 
و٢٨٤  ألــًفــا  و٧٧٩  مــلــيــونًــا  و٥٩٣ 
المالية  القيمة  بلغت  بينما  ريــاًال، 
لــتــعــامــالت بــلــديــة الــدوحــة مــلــيــاًرا 
و٢٤١  آالف  و٣٠٨  ــا  مــلــيــونً و٧٢ 
ريـــــــاًال، وبــلــغــت الــقــيــمــة الــمــالــيــة 
 ٦٣٣ صـــالل  أم  بــلــديــة  لــتــعــامــالت 
ـــاًال،  ري و٦٢٨  ــا  ــًف أل و٣٧٤  مــلــيــونًــا 
لتعامالت  المالية  القيمة  وبلغت 
ألــًفــا  و٨٨٢  ــا  مــلــيــونً  ٦١٩ الـــريـــان 

و٦٧٨ رياًال.
كـــمـــا بـــلـــغـــت الـــقـــيـــمـــة الـــمـــالـــيـــة 
تــداوالت  الوكرة  بلدية  لتعامالت 
ــا  ألــًف و٢٢٢  ــا  مــلــيــونً  ١٢٢ بــقــيــمــة 
بــلــديــة  وســـجـــلـــت  ريـــــــــاًال،  و٤٦٤ 
بقيمة  تــداوالت  والذخيرة  الخور 
رياًال،  و٥٦٢  ألًفا  و٩٣٧  مليونًا   ٥٣
تــلــتــهــا بــلــديــة الـــشـــمـــال بـــتـــداوالت 
بقيمة ٥٢ مليونًا و٤٢٤ ألًفا و٦٦٦ 
ريــــــــاًال، وأخـــــيـــــًرا ســجــلــت بــلــديــة 
ـــــــداوالت بــقــيــمــة ٨  ــيــة ت الــشــيــحــان

ماليين و٤١٢ ألًفا و٤١٧ رياًال.
المساحات  مؤّشر  حيث  ومــن   
ـــة، تــظــهــر الـــمـــؤشـــرات  ـــداول ـــمـــت ال
صــالل  وأم  الــظــعــايــن  بــلــديــات  أن 
والـــريـــان ســجــلــت أكــثــر الــبــلــديــات 

نــــشــــاًطــــا لـــمـــســـاحـــات الــــعــــقــــارات 
أغسطس،  شهر  خــالل  الــمــتــداولــة 
لبلدية  المائة  في   ٤٤ بنحو  وذلك 

صــالل  أم  بــلــديــة  تلتها  الــظــعــايــن، 
بــيــنــمــا  الــــمــــائــــة،   فــــي   ٢٠ بــنــســبــة 
ســجــلــت بــلــديــتــا الـــريـــان والـــوكـــرة 

 ١٢ ـــة بــنــســبــة  ـــداول مـــســـاحـــات مـــت
بلدية  ثم  منهما،  لكل  المائة  في 
الــمــائــة،  فـــي   ١٧ بــنــســبــة  الــــريــــان 

الــمــائــة،  فــي   ١١ بنسبة  والــدوحــة 
٣ في  والـــوكـــرة والــشــمــال بــنــســبــة 
الــــمــــائــــة لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا، والــــخــــور 

المائة. في   ٢ بنسبة  والذخيرة 
 ومــــــــن حــــيــــث مــــــؤّشــــــر عــــدد 
الــصــفــقــات (الــعــقــارات الــمــبــاعــة)، 
أظــهــرت مـــؤشـــرات الـــتـــداول بــأن 
شهر  خالل  نشاًطا  البلديات  أكثر 
المباعة  العقارات  لعدد  أغسطس 
فــي   ٣١ بــنــســبــة  الــظــعــايــن  بــلــديــة 
بنسبة  الريان  بلدية  تلتها  المائة، 
الدوحة  بلدية  ثم  المائة،  في   ١٩
بلدية  ثــم  الــمــائــة،  فــي   ١٨ بنسبة 
الــمــائــة،  فــي   ١٣ بنسبة  صــالل  أم 
في   ٩ بنسبة  الــوكــرة  بلدية  تلتها 
الخور  بلدية  سّجلت  فيما  المائة، 
في   ٥ بنسبة  صفقات  والــذخــيــرة 
٤ فــي  الـــمـــائـــة، والـــشـــمـــال بــنــســبــة 
الشيحانية  بلدية  وأخــيــًرا  المائة، 

المائة. في   ١ بنسبة 
القدم  أســعــار  متوسط  وتـــراوح 
بين  مــا  أغسطس  لشهر  المربعة 
الــــدوحــــة،  فــــي   (١٠٥٥  -  ٥٣١)
و(٢٥٦ - ٤٧٩) في الوكرة، و(٣٢٢ 
- ٤٦٥) في الريان، و(٢٥١ - ٣٥٣) 

 (٤٨٠  - و(٢٩٠  صـــــالل،  أم  فـــي 
في   (٢٦٨  - و(١٨٤  الظعاين،  في 
 (٢٧٤  - و(١٤١  والذخيرة،  الخور 
في  و(١٢٥-٣٠٤)  الـــشـــمـــال،  فـــي 

الشيحانية.

ـــــداول عــن  ـــــت وكــــشــــف حــــجــــُم ال
تـــســـجـــيـــل أعـــــلـــــى قــــيــــمــــة عـــشـــرة 
أغسطس،  لشهر  مباعة  عــقــارات 
عــقــارات  عـــدد (٤)  ســجــلــت  حــيــث 
عقارات  و(٣)  الدوحة،  بلدية  في 
في  وعقاَرين  الظعاين،  بلدية  في 
بــلــديــة أم صـــالل، وعـــقـــاًرا واحـــًدا 

الريان. بلدية  في 
العقاري  التداول  بياناُت  تظهر 
خـــــــالل شــــهــــر أغــــســــطــــس لـــلـــعـــام 
الـــعـــقـــارات  قـــطـــاع  أن  الـــــجـــــاري، 
يــــــواصــــــل نــــــمــــــّوه الـــــمـــــطـــــرد فـــي 
االســتــثــمــاريــة  الــمــجــاالت  مختلف 
حركة  بذلك  لتستمّر  والتجارية، 
الـــــــتـــــــداوالت الــــقــــويــــة والـــنـــشـــطـــة 
الــــتــــي يـــشـــهـــدهـــا الــــقــــطــــاُع خـــالل 
الــــفــــتــــرة األخــــــيــــــرة، خــــاصــــة مــع 
صـــــــدور الــــقــــوانــــيــــن والــــــقــــــرارات 
الـــجـــديـــدة الــمــتــعــلــقــة بــالــوســاطــة 
الـــعـــقـــاريـــة والــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري 
والــتــمــّلــك واالنــتــفــاع إلـــى جــوانــب 
الــقــوانــيــن الــجــاذبــة لــــرأس الــمــال 
الــمــحــلــّي واألجـــنـــبـــّي. كــمــا تــؤّكــد 
أسس  ومتانة  قــوة  البياناُت  هــذه 
نمّو  واستمرار  القطري  االقتصاد 
مكّوناته  كــأحــد  الــعــقــاري  الــقــطــاع 

الرئيسية.

 ٤٫١٦ مليــــــار ريـــــال تــــداوالت العـــقـــارات  

ً

ـــــا  ـــــاًط ـــــش ن األكـــــــــثـــــــــر  والـــــــــــريـــــــــــان  صـــــــــــالل  وأم  والـــــــــــدوحـــــــــــة  ــــــن  ــــــاي ــــــظــــــع ال

ــــــــصــــــــاد ــــــــت ـــــــــاع الــــــــــعــــــــــقــــــــــاري يـــــــعـــــــكـــــــس قـــــــــــــــوة االق ـــــــــط ـــــــــق نــــــــــمــــــــــّو ال

تصّدرتها الدوحة 

فــــيــــمــــا يـــــخـــــّص حـــــجـــــَم مــــعــــامــــالت 
للعام  أغسطس  شهر  خــالل  الــرهــونــات 
إلى  الشهريُة  النشرُة  أشـــارت  الــجــاري، 
تّمت  الــتــي  الــرهــن  مــعــامــالت  حجم  أّن 
بقيمة  معاملًة،   (٨٩) بلغ  الشهر  خــالل 
مليونًا  و٦٥١  مليارات   ٣ بلغت  إجمالية 

٤٨٥ ألًفا و٥٢٦ رياًال. 
 وســّجــلــت بــلــديــُة الــدوحــة أعــلــى عدد 
 (٣٦) بــــعــــدد  الــــرهــــن  مــــعــــامــــالت  فــــي 
المائة  في   ٤٠٫٤ يعادل  ما  أي  معاملة، 
المرهونة،  العقارات  عــدد  إجمالي  من 
معاملة،   (٢٤) بعدد  الريان  بلدية  تلتها 
من  الـــمـــائـــة،  فـــي   ٢٧٫٠ يـــعـــادل  مـــا  أي 
ثم  الــمــرهــونــة،  الــعــقــارات  عــدد  إجمالي 
مــعــامــالت،  بــعــدد (١٠)  الـــوكـــرة  بــلــديــة 
من  الــمــائــة  فـــي   ١١٫٢ يـــعـــادل  مـــا  وهـــو 

المرهونة. العقارات  إجمالي 
 كــمــا ســّجــلــت أيــًضــا بــلــديــُة الــظــعــايــن 
 ٩٫٠ عــدد (٨) مــعــامــالت، أي مــا يــعــادل 
العقارات  عدد  إجمالي  من  المائة،  في 
المرهونة، ثم بلدية أم صالل عدد (٧) 

معامالت، وهو ما يعادل ٧٫٩ في المائة 
المرهونة،  العقارات  عــدد  إجمالي  من 
ثــم بــلــديــة الــخــور والــذخــيــرة عـــدد (٤) 
معامالت، وهو ما يعادل ٤٫٥ في المائة 

من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
أشــارت  الــرهــون  قيمَة  يخّص  وفيما 
الدوحة  بلدية  أن  إلــى  الشهرية  النشرة 
ملياًرا  بلغت  بقيمة  المقدمة  في  جــاءت 
و٨٠٠ مليون و٦٥٥ ألًفا و٩٦٧ رياًال، في 
حين سّجلت بلديُة الخور والذخيرة أدنى 

قيمة بلغت ٥ ماليين و٥٢٥ ألَف ريال.
 وبــالــنــظــر لــمــؤّشــر حــركــة عــمــلــيــات 
الـــرهـــن مـــن خـــالل دراســـــة نــســبــة عــدد 
قيمتها  نسبة  إلــى  الــمــرهــونــة  الــعــقــارات 
الــمــالــيــة نــجــد أن نــســبــة عـــدد الــعــقــارات 
الــــمــــرهــــونــــة أكــــبــــر مـــــن نـــســـب مـــبـــالـــغ 
مـــعـــامـــالت الــــرهــــن، وذلـــــك فـــي كــافــة 
رهن  مــعــامــالت  شــهــدت  الــتــي  المناطق 
حيث  والوكرة،  الدوحة  بلديتَي  عدا  ما 
حّققت  الرهن  معامالت  مبالغ  أن  نجد 
عمليات  عدد  بمعدل  قياًسا  أعلى  نسبة 

الرهن. 
 وبــتــتــبــع حـــركـــة وحـــجـــم مــعــامــالت 
أغسطس  شهر  خالل  تمت  التي  الرهن 
 (٥) ســّجــلــت  الــــدوحــــة  ــلــديــة  ب أن  نــجــد 
مـــرهـــونـــة،  عــــقــــارات   (١٠) أعـــلـــى  مــــن 
فــي حــيــن ســّجــلــت بــلــديــة الــوكــرة ثالثة 
ـــة، وســـجـــلـــت بــلــديــة  عــــقــــارات مـــرهـــون
إجمالي  من  مرهونَين  عقاَرين  الريان 
الــــعــــقــــارات الــــمــــرهــــونــــة. وبــــلــــغ حــجــم 
 ٨٧ عقارات   ١٠ ألعلى  الرهن  معامالت 
لجميع  اإلجمالية  القيمة  من  المائة  في 
شهر  خالل  تّمت  التي  الرهن  معامالت 

أغسطس.
 وفيما يخّص حركة التداول بمنطقة 
الــلــؤلــؤة والــقــصــار، فــقــد ســّجــلــت خــالل 
شــهــر أغــســطــس لــلــعــام الــجــاري ارتــفــاًعــا 
فــي حــجــم الـــتـــداول، مــقــارنــة مــع شهر 
صفقًة  الصفقات (٨٩)  عدد  وبلغ  يوليو، 
عمليات  شملتها  التي  السكنية  للَوحدات 
بلغت  إجــمــالــيــة  بقيمة  والـــشـــراء،  الــبــيــع 

١٧٦ مليونًا و٩٧١ ألًفا و٢٠٦ رياالت.

٣٫٦٥ مليـــار ريـــال معــــامالت الـــرهـــونات



٧٧ سياحةسياحة

أالحد ٣ صفر ١٤٤٢هـ - ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠١٥)

: مارتن شنيدر المدير العام لـ 

ـــــــســـــــالمـــــــة   ـــــــصـــــــحـــــــة وال ــــــــــي ال ــــــــــزة «آيـــــــــــــــــــــــزو» ف ـــــــى جــــــــــائ ـــــا عـــــــل ـــــن ـــــل ـــــص ح

ـــة» ـــف ـــظـــي ــــــــــــــــــادات «قـــــطـــــر ن ـــــــة وإرش ـــــــرازي ــــــــــراءات االحـــــــت ــــــــــاإلج نــــلــــتــــزم ب

ــف  ــي ــص ـــاحـــة الـــداخـــلـــيـــة خــــــالل ال ـــي ـــس ــــي ال ــر مــــانــــداريــــن أوريــــنــــتــــال اإللـــكـــتـــرونـــي طــــفــــرة ف ــج ــت  تـــدشـــيـــن م

 وأكــــــــد «شـــــنـــــيـــــدر» عــلــى 
تـــطـــبـــيـــق كـــــافـــــة إرشـــــــــــادات 
بــــرنــــامــــج «قــــطــــر نــظــيــفــة» 
آمنة  سياحية  تجربة  لتقديم 
والتطهير  بالتعقيم  وااللتزام 
الــُمــســتــمــر لــجــمــيــع الــمــرافــق، 
يُطبق  الفندق  أن  إلى  مشيًرا 
أيـــــًضـــــا بــــرنــــامــــج «نـــولـــيـــكـــم 
اهــتــمــامــنــا» الــخــاص بــفــنــادق 
مـــانـــداريـــن أوريـــنـــتـــال حـــول 
راحة  لضمان  وذلــك  العالم، 
وســـالمـــة وصـــحـــة الــضــيــوف 

والموظفين.
حـــــجـــــوزات  أن  وأوضــــــــــح 
ملحوًظا  نمًوا  شهدت  الفندق 
ــــعــــدم تـــمـــكـــن الـــمـــواطـــنـــيـــن  ل
لقضاء  السفر  من  والمقيمين 
عـــطـــالتـــهـــم الـــســـنـــويـــة خــــارج 
الــســيــاحــة  أن  مـــؤكـــًدا  قـــطـــر، 
الـــداخـــلـــيـــة حــقــقــت انــتــعــاشــه 
قـــويـــة خــــالل الــصــيــف بــدعــم 
الضيافة  قــطــاع  عــروض  مــن 

للسياحة. الوطني  والمجلس 
وقـــال شــنــيــدر إنـــه الــتــزاًمــا 
يعمل  االحترازية  باإلجراءات 
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن ثــالثــة 
بالفندق  وكافيهات  مطاعم 
والـــتـــي تــشــمــل، مــطــعــم إيـــزو 
ــــا مــتــنــوعــة  ــــــقــــــّدم أطــــبــــاًق ويُ
بـــنـــكـــهـــات الــــبــــحــــر األبــــيــــض 
جيالتو،  وكــافــيــه  الــمــتــوســط، 
ــا  ــنً ــي وردهــــــــة الـــــبـــــراحـــــة، مــب
افــتــتــاح  ــعــيــد  ســُي الـــفـــنـــدق  أن 
مـــطـــعـــمـــي مـــــوزايـــــك ولـــيـــانـــغ 
وردهـــــة أكـــــوا خــــالل الــفــتــرة 

لمقبلة. ا

عائلية وجهة 

ـــفـــنـــدق  ال أن  إلـــــــى  ونـــــــــوه   
وجـــهـــة عــائــلــيــة رائــــــدة حيث 
ــــــر لـــضـــيـــوفـــه خــــدمــــات  ــــــوّف يُ
الضيافة  مع  تتماشى  عصرية 

الــقــطــريــة األصـــيـــلـــة، وأعــلــن 
مــانــداريــن  متجر  افــتــتــاح  عــن 
أوريــنــتــال اإللــكــتــرونــي والــذي 
من  ُمنتجات  للضيوف  يُقّدم 
بــاإلضــافــة  الــصــحــي،  المنتجع 
إلــــى مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 

المنتجات األخرى.
وقــــال شــنــيــدر: إن الــفــنــدق 
الصحي  المنتجع  افتتاح  أعــاد 
الــــجــــاري،  ســبــتــمــبــر   ١٥ فــــي 
ـــــــــى تـــدشـــيـــن  ــــــاإلضــــــافــــــة إل ب
الشخصيات  لــكــبــار  جــنــاحــيــن 
جديدة  بآفاق  الضيوف  لُيبهر 
مــن الــفــخــامــة حــيــث يــوفــران 
عــــالجــــات شـــامـــلـــة وتـــجـــربـــة 

ُمـــــســـــتـــــوحـــــاة مـــــــن طــــقــــوس 
الشخصية  والعناية  التجميل 
إن  وأضــــــــــــاف:  بــــالــــبــــشــــرة.  
مـــانـــداريـــن أوريـــنـــتـــال افــتــتــح 
ــــا فـــنـــدقـــيـــة ُمـــصـــّمـــمـــة  شــــقــــًقُ
إلقــــامــــة مـــثـــالـــيـــة لــلــعــائــالت 
لـــمـــدة طـــويـــلـــة تــــتــــراوح بــيــن 
أكثر،  أو  سنة  إلى  أشهر  ستة 
للمقيمين  يــمــكــن  أنـــه  ُمــبــيــنًــا 
فـــي هـــذه الــشــقــق االســتــفــادة 
مـــن مـــرافـــق الــفــنــدق ونـــادي 
البدنية،  والــلــيــاقــة  الــرفــاهــيــة 
على  الحصول  إلــى  باإلضافة 
المطاعم  فــي  خــاصــة  أســعــار 
وخـــدمـــة الــغــســيــل والــتــدبــيــر 

السيارات. ومواقف  المنزلي 

عصرية مرافق 

 وأعرب شنيدر عن تشوقه 
الســتــقــبــال وفــــود وُمــشــجــعــي 
يقام  والـــذي   ٢٠٢٢ مــونــديــال 
الــشــرق  بــمــنــطــقــة  مـــرة  ألول 
أن  مؤكًدا  قطر،  في  األوسط 
بالمنتجعات  تــزخــر  الـــدولـــة 
ــــســــيــــاحــــيــــة  ــــــــمــــــــرافــــــــق ال وال
للضيوف  يوفر  مــا  الــفــاخــرة، 
لالستمتاع  استثنائية  فرصة 

باألصالة. مليئة  بتجربة 
وجــهــة  الــفــنــدق  أن  وأكــــد   
والمقيمين  للُمواطنين  رائدة 
قطر،  إلى  الوافدين  والسياح 
الــذي  الكبير  بــالــدعــم  مــشــيــًدا 

تــــقــــدمــــه شـــــركـــــة مـــشـــيـــرب 
ساهم  مــا  لــلــفــنــدق  الــعــقــاريــة 

نتائجه. تعزيز  في 
أن  إلــــــــى  شــــنــــيــــدر  ونــــــــــوه 
ـــتـــال يــضــم  ـــن ـــداريـــن أوري مـــان
جـــنـــاًحـــا  و٤١  غــــرفــــة   ١١٧
ُمــجــّهــزة  فــنــدقــيــة  شــقــة  و٩١ 
بـــالـــكـــامـــل، فــــي مـــزيـــج بــيــن 
بـــراعـــة الــتــصــمــيــم الــُمــعــاصــر 
وعـــنـــاصـــر الــــتــــراث الــقــطــري 
الــتــقــلــيــدي الـــدقـــيـــق والـــبـــالـــغ 
األنــــاقــــة، ُمــبــيــنًــا أنــــه بــفــضــل 
الجمالية  بــالــعــنــاصــر  الــعــنــايــة 
واالهــتــمــام بـــأدق الــتــفــاصــيــل 
يـــتـــمـــتـــع الــــفــــنــــدق بــــاألنــــاقــــة 
والــــبــــســــاطــــة والـــتـــصـــمـــيـــمـــات 

الرائعة.  واللمسات  الرحبة 
وقــــال: إن مــنــافــذ الــطــعــام 
تجربة  تقدم  بالفندق  التسعة 
نكهات  تجلب  حيث  جــذابــة، 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــــــن وجــــهــــات 
وتركز  العالم،  حول  ُمختلفة 
عــلــى األطــــبــــاق والـــمـــأكـــوالت 
ذات  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  الـــمـــحـــلـــيـــة 

الشهي. المذاق 
إن  شـــــنـــــيـــــدر:  وأضـــــــــــاف   
الــُمــنــتــجــع الــصــحــي بــالــفــنــدق 
 ٣٠٣٠ مـــســـاحـــة  عـــلـــى  يـــمـــتـــد 
غرفة   ٢ ويضم  مربًعا  مــتــًرا 
عـــالجـــيـــة خــــاصــــة، وجـــنـــاًحـــا 
لكبار  وجــنــاحــيــن  ُمـــزدوًجـــا، 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات، ومــــــرافــــــق 

عــالجــيــة مـــــزودة بــالــحــرارة 
والــــــمــــــيــــــاه تــــشــــمــــل مـــســـابـــح 
مركز  ــم  ُصــمِّ حيث  داخــلــيــة، 
الـــصـــحـــة والـــلـــيـــاقـــة بـــأحـــدث 
الصاالت  عالم  فــي  التقنيات 
الـــريـــاضـــيـــة، ويـــضـــم كــذلــك 
مـــنـــاطـــق ُمـــشـــتـــركـــة وأخــــرى 
ـــــدات،  ـــــســـــي ـــــل ـــــخـــــصـــــصـــــة ل ُم
ـــــــــــى ثـــــالثـــــة  بــــــــاإلضــــــــافــــــــة إل
ـــمـــة  ـــــوهـــــات ُمـــصـــّم ـــــودي اســـــت
لــتــمــاريــن الــبــيــالتــس والــيــوغــا 
وكــــــويــــــنــــــاكــــــس، وتـــــمـــــاريـــــن 

الجسم. لكامل  المقاومة 
الـــمـــســـابـــح  أن  وأوضــــــــــــح 
الــــُمــــتــــواجــــدة أعــــلــــى الــســطــح 

للتحكم  بــنــظــام  والــــمــــزودة 
فــي درجــــات الـــحـــرارة تــوفــر 
إطالالت خالبة على المدينة، 
ومـــــلـــــحـــــق بـــــهـــــا شــــالــــيــــهــــات 
بأشعة  لــالســتــمــتــاع  لــلــضــيــوف 

الدافئة. الشمس 
األمــاكــن  أن  شــنــيــدر  وأكـــد 
إلقامة  المخصصة  والمرافق 
الــفــعــالــيــات والــمــنــاســبــات في 
بالخصوصية  تتمتع  الــفــنــدق 
ـــهـــا مـــــزودة  الـــتـــامـــة، كـــمـــا أن
بــــــــردهــــــــة حــــــصــــــريــــــة عـــنـــد 
الــفــنــدق  أن  مــبــيــنًــا  الــمــدخــل، 
مناسبات  قــاعــة  أيــًضــا  يــضــم 
 ٢٥٠ بين  ما  الستضافة  تتسع 
بــاإلضــافــة  ضــيــف،   ٤٠٠ إلـــى 
إلـــــى ســبــعــة غـــــرف إضــافــيــة 
لــالحــتــفــاالت والــمــنــاســبــات، 
ـــفـــنـــدق الـــوجـــهـــة  كـــمـــا يُـــعـــد ال
الــمــثــالــيــة إلقــامــة الــفــعــالــيــات 

المميز. موقعه  بفضل 

سياحية طفرة 

المجلس  جــهــود  إن  وقـــال: 
الـــوطـــنـــي لــلــســيــاحــة ســاهــمــت 
السياحية  الحركة  تنشيط  في 
خـــالل الــصــيــف، حــيــث أطــلــق 
ـــامـــج «صــيــف  ـــرن الـــمـــجـــلـــس ب
قطر» بالتعاون مع ٤٠ فندًقا 
تصل  خصومات  يوفر  والــذي 
حــــجــــوزات  عــــلــــى   ٪٥٠ ــــــى  إل
الـــغـــرف. وأشـــــار شــنــيــدر إلــى 
ضمن  السياحة  تضع  قطر  أن 
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة ذات 
التنوع  بها  والمنوط  األولــويــة 
االقـــــتـــــصـــــادي ونــــمــــو الـــنـــاتـــج 
الـــمـــحـــلـــي لـــلـــقـــطـــاعـــات غــيــر 
التنمية  وتــحــقــيــق  الــنــفــطــيــة، 
االقــــتــــصــــاديــــة الـــُمـــســـتـــدامـــة، 
مبينًا أن الدولة تعد من أكثر 
الوجهات السياحية اآلمنة في 

العالم.

 ماندارين أورينتال أول فندق قطري ينضم لـ«فوربس»  
 

ســـــــالمـــــــة 

ة»

ـــــــات عـــصـــريـــة ـــــــدم ـــــــر خ ـــــــوف ــــة رائــــــــــــــدة وي ــــي ــــل ــــائ ــــــة ع الــــــفــــــنــــــدق وجــــــه

ــــة الــــفــــاخــــرة ــــي ــــاح ــــي ــــس قــــطــــر تـــــزخـــــر بــــالــــمــــنــــتــــجــــعــــات والــــــمــــــرافــــــق ال

٢٠٢٢ مـــــــونـــــــديـــــــال  مــــشــــجــــعــــي  ــــظــــر  ــــت ــــن ت ــــة  ــــي ــــائ ــــن ــــث ــــت اس ـــــة  ـــــجـــــرب ت

ـــن ـــدي جـــدي ـــن  ـــي ـــاح ـــن ج ــــن  ــــي ــــدش وت  .. الــــصــــحــــي  ـــع  ـــج ـــت ـــن ـــُم ال ــــاح  ــــت ــــت اف إعــــــــــادة 

الدوحة ـ عاطف الجبالي:

 كــشــف الــســيــد «مــارتــن شــنــيــدر» الــمــديــر الــعــام لــفــنــدق مــانــداريــن 
ــنــتــال، عــن تحقيق األخــيــر نــجــاحــات كــبــيــرة خـــالل الــعــام األول  أوري
«فوربس»  قائمة  ضمن  إدراجــه  في  أبرزها  تمثل  والتي  الفتتاحه، 
ألبرز فنادق الـ ٥ نجوم في العالم، وهو الفندق الوحيد في قطر الذي 

ُيحقق هذا اإلنجاز.

وقال لـ [ ^: يعتبر دليل «فوربس» للسفر مرجًعا 
يعتمد  حيث   ،١٩٥٨ عام  منذ  الفنادق  أرقى  لتصنيف  موثوًقا  عالمًيا 
في تصنيفه على ٥٠٠ معيار صارم للجودة الفائقة للخدمة، ونفتخر 
على  قطر  يمثل  الفندق  بات  حيث  «فوربس»،  قائمة  في  بإدراجنا 
الممتازة  الخدمة  تقديم  مواصلة  على  حرصنا  ونؤكد  عالمي،  نطاق 

التي تليق بنزالئنا. 

 وأشار شنيدر إلى أن ماندارين أورينتال حصد جائزة آيزو ٢٢٠٠٠ 
مـــن الــمــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــمــعــايــيــر حـــول مــقــايــيــس الصحة 

يلتزم  الفندق  أن  مبينًا  الغذائي،  األمــن  في  والسالمة 
فــيــروس  لمكافحة  االحــتــرازيــة  اإلجـــــراءات  بتطبيق 
وزارة  معايير  مع  يتماشى  بما   (١٩ ـ  (كوفيد  كــورونــا 

الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية.



األحد ٣ صفر ١٤٤٢هـ - ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠١٥)

األخيرةاألخيرة

الدوحة - [:

أطلقت Ooredoo عرًضا 
جــــديــــًدا ضــمــن بــرنــامــجــهــا 
لمكافأة  المخصص  نــجــوم 
العمالء، وذلك بالشراكة مع 
كــلــيــان لــلــمــجــوهــرات. ومــع 
ستمنح  الـــجـــديـــد،  الـــعـــرض 
نــجــوم  أعـــضـــاء   Ooredoo
الـــثـــالثـــة  األشـــــهـــــر  خــــــالل   -

الحصول  فــرصــة  القادمة- 
عــلــى ضــعــف نــقــاطــهــم من 
نجوم مع جميع مشترياتهم 
مـــن كــلــيــان لــلــمــجــوهــرات، 
إضـــافـــة إلــــى بــطــاقــة هــديــة 
بقيمة ١٠٠ ريال عند إنفاق 
أكــثــر.  أو  ريـــال   ٥٠٠٠ مبلغ 
ولــالســتــفــادة مــن الــعــرض، 
يــجــب عــلــى الـــعـــمـــالء إبـــالغ 
ــــمــــســــؤول فــي  الــــمــــوظــــف ال
بعضويتهم  كــلــيــان  مــتــجــر 
البطاقة  وتقديم  نجوم  في 
رقم  أو  القطرية  الشخصية 
الجوال المسجل في برنامج 
النقاط  إضــافــة  لتتم  نــجــوم 
هذا  األعــضــاء.  حسابات  إلــى 
العالمات  مــن  كليان  وتــعــد 
الـــتـــجـــاريـــة الـــمـــعـــروفـــة في 
ولديها  المجوهرات،  مجال 
 ١٣٧ مــن  أكــثــر  تضم  شبكة 
مــتــجــًرا فــي الــهــنــد والــشــرق 
األوســـط، وتــقــدم مجموعة 
جــــمــــيــــلــــة مـــــــن تـــصـــامـــيـــم 

الــــمــــجــــوهــــرات الــتــقــلــيــديــة 
والـــمـــعـــاصـــرة مــــن الــذهــب 
واأللماس واألحجار الكريمة 

والمعادن الثمينة األخرى. 
وقــــــــــال صـــــبـــــاح ربـــيـــعـــة 
إدارة  مــــديــــر  الــــــــكــــــــواري، 
الــــــعــــــالقــــــات الـــــعـــــامـــــة فــي 
Ooredoo: يسعدنا أن نقدم 
نجوم  أعــضــاء  مــن  لعمالئنا 
هـــذا الــعــرض الــجــديــد الــذي 
يــمــنــحــهــم بــــال شــــك قــيــمــة 
أكـــبـــر أثـــنـــاء تــســوقــهــم لــدى 
للمجوهرات.  كليان  فــروع 
باستمرار  نسعى  وأضــــاف: 

المقدمة  الــعــروض  لتعزيز 
ضمن برنامجنا نجوم، سواء 
المكافآت  قيمة  حيث  مــن 
أو تنوعها من خالل إضافة 
الجدد  الشركاء  من  المزيد 
ينال  أن  ونــأمــل  لــلــبــرنــامــج. 
ــــــعــــــرض الـــــجـــــديـــــد رضــــا  ال
ــعــمــالء، فــهــذا هـــو الــهــدف  ال
دائماً.  لتحقيقه  نسعى  الذي 
حتى  الــعــرض  هــذا  ويستمر 
وال   ،٢٠٢٠ ديـــســـمـــبـــر   ١٥
يــــســــري عــــلــــى مـــشـــتـــريـــات 
العمالت الذهبية أو السبائك 

الذهبية.

Ooredoo تطلق عرًضا 
عبر برنامجها نجوم

الباب المفتو حالباب المفتو ح

لــعــامــلــة تــشــعــر  كـــانـــت أمــيــنــة الــمــكــتــبــة ا
حديثة  الفتاة،  تلك  زارتها  كلما  بالتفاؤل 
الـــســـن جــمــيــلــة الــمــظــهــر تـــبـــدو واثـــقـــة مــن 
في  ذوقها  الفتاة  تلك  غيرت  فقد  نفسها، 
الــكــتــب وانــتــقــلــت مــن الــمــواضــيــع الــتــافــهــة 
لـــمـــواضـــيـــع  لـــمـــكـــتـــبـــة إلـــــى ا بـــنـــظـــر أمـــيـــنـــة ا
الــمــهــمــة فــعــًال، أيــًضــا فــقــد أصــبــحــت تــأخــذ 
وتــطــويــر  الــمــشــاريــع  وتــعــلــم  اإلدارة  كــتــب 
أن  تجهله  كانت  ما  ولكن  وغيرها،  الذات 
نوعين  بــيــن  تنتقل  كــانــت  اللطيفة  الــفــتــاة 
لــــعــــلــــوم، مــتــنــاقــضــيــن  لــــمــــعــــارف وا مــــن ا
طــــرف  أحــــدهــــمــــا  يــــمــــس  ال  مـــتـــبـــاعـــديـــن 
األول  أن  نــظــرهــا  وجــه  مــن  ولــكــن  اآلخــر، 
لـــمـــشـــروع لــلــمــال،  ُيـــعـــنـــى بــالــكــســب غـــيـــر ا
ــثــانــي بــالــتــشــغــيــل الــكــفء لــلــمــال، وأنــهــا  وال
ولــكــن  مــبــدئــهــا  وال  طــريــقــهــا  مــن  تــغــيــر  لــم 
كما  والطريق  ذهنها،  في  والنهاية  بدأت 

إلى  للوصول  وسائل  عدة  إلى  يحتاج  ترى 
لهدف.  ا

مــن  الــصــحــيــحــة  االنـــتـــمـــاءات  اخــتــيــار  إن 
لـــقـــدرة عــلــى تــصــور الــنــهــايــات،  ــبــدايــة وا ال
تحقيق  أجل  من  ا  جدًّ مهم  شرط  هو  إنما 
كيف  تــحــدد  عــنــدمــا  ألنــه  وذلــك  األهـــداف 
تــضــع  فـــإنـــك  لـــنـــهـــايـــات،  ا تـــكـــون  أن  تـــريـــد 
خــطــًطــا مــحــكــمــة تــســاعــدك عــلــى تــحــقــيــق 
لـــتـــخـــطـــيـــط ســــواء  لـــنـــتـــائـــج ويــــكــــون هـــــذا ا ا
تــصــور  هــو  االســتــراتــيــجــي  أو  األجــل  قــصــيــر 
استحضار  خــالل  مــن  للمستقبل  الــوصــول 
لــــواقــــع، فـــأحـــد أهــــم شـــروط  إمـــكـــانـــيـــات ا
الــتــخــطــيــط هـــو تــطــابــق مـــراحـــل الــتــنــفــيــذ 
مــع اإلمــكــانــات الــمــتــاحــة، أضــف إلــى ذلــك 
القصير  التخطيط  فــي  يــشــتــرط  أيــًضــا  أنــه 
كــل  أن  بــمــعــنــى  ــا  تــســلــســلــيًّ يــكــون  أن  األمـــد 
على  تعمل  هي  إنما  منه  مستقلة  مرحلة 

تليها. التي  المرحلة  تكملة 
بــيــن  ـــا  فـــارًق هــنــالــك  أن  أعـــي  نـــا  أ ــا  ــًع طــب
ــا  مـــا نــخــطــط لـــه وبـــيـــن مـــا يـــحـــدث فــعــلــيًّ
لـــرقـــابـــة  بــــالــــحــــيــــاة، ولـــــذلـــــك البــــــد مـــــن ا
ودراســة  األعــمــال،  منجزات  على  الدائمة 
لـــتـــي تـــحـــدث عـــلـــى الــعــمــل  االنــــحــــرافــــات ا
أو  إيـــجـــابـــيـــة  ســـــواء  بــالــتــخــطــيــط  مـــقـــارنـــة 

المناسبة. بالنتائج  والخروج  سلبية 
«البعض  كوفي  ستيفن  الكاتب  ومقولة 
لــنــجــاح  يــعــمــل بـــكـــل جـــهـــد لــيــتــســلــق ســـلـــم ا
نــــه تــســلــق الــســلــم  لــنــهــايــة أ لــيــكــتــشــف فـــي ا
لـــمـــقـــال، وأنــنــا  الـــخـــطـــأ» هـــو مـــحـــور هــــذا ا
صــالحــيــة  لـــبـــدايـــة  ا مــنــذ  نــــدرك  أن  يــجــب 
لــــتــــي نـــخـــوضـــهـــا قـــبـــل فـــــوات  لـــمـــعـــركـــة ا ا
لنصل  بــجــد  نعمل  كــنــا  أنــنــا  ونــدرك  األوان 
إلـــى الــوجــهــة الــخــاطــئــة، فــكــم مــن طــالــب 
بعدما  الخطأ  التخصص  اخــتــار  أنــه  أدرك 

قـــضـــى ســــنــــوات فــــي دراســـــتـــــه، وكـــــم مــن 
الخطأ  الــوظــيــفــة  اخــتــار  أنــه  أدرك  مــوظــف 
بــعــد ســـنـــوات عــلــى عــمــلــه ومـــن صــديــق أو 
اخــتــار  أنـــه  األوان  فـــوات  بــعــد  أدرك  زوج 

الخطأ. الشخص 
الــخــطــأ  ــا  ــن خــيــارات أن  هـــي  الــمــشــكــلــة  إن 
كذلك  أنــهــا  نــدرك  حــتــى  زمــن  إلــى  تــحــتــاج 
الوقت  أو  الزمن  بأن  علًما  عنها،  ونتراجع 
ال  مسترد،  وغير  مستنفد  عنصر  أهم  هو 
لذلك  إياه،  أحد  يقرضنا  أو  إعادته  نملك 
وتمعن  وشــاور  وخــطــط  مليًّا  وفــكــر  احــذر 
جـــديـــد،  مــــشــــروع  أي  فــــي  لــــدخــــول  ا قـــبـــل 
البدايات.  قبل  نهاياتك  تختار  أن  وعليك 
المكتبة  أمينة  مكان  في  تكون  أال  ويجب 
زاويتك  من  األمور  ترى  المقال  قصة  في 
الــخــاصــة، ولــكــن ُكـــن أنـــت صــانــع الــرؤيــة 

القرار. وصاحب  التكاملية  الشمولية 

الخطأ» الــســلــم  تسلق  أنـــه  الــنــهــايــة  ــي  ف ليكتشف  الــنــجــاح  ســلــم  ليتسلق  جــهــد  بــكــل  يعمل  الــبــعــض   »

حدد انتماءاتك قبل أن تبدأ 
قصة حياتك 

د. عبدالرحيم الهور 

 DRALHOUR@GMAIL.COM

تقيس جودة النوم ونبضات القلب  

الدوحةـ [: 

أطلقت فودافون قطر ساعة 
 HUAWEI WATCH FIT
األنيق  التصميم  ذات  الجديدة 
بالنشاط.  يتميز  حياة  ألسلوب 
وتتوفر الساعة الذكية الجديدة 
في متاجر فودافون المتواجدة 
ـــدمـــارك،  ـــالن فـــي فــيــالجــيــو وال
ـــــــــى الـــمـــتـــجـــر  بــــــاإلضــــــافــــــة إل

اإللكتروني.
 HUAWEI ســاعــة  وتـــأتـــي 
شــاشــة  مــــع   WATCH FIT
كــبــيــرة  مــربــعــة   AMOLED
ما  ومـــع  بــوصــة،  مــقــاس ١٫٦٤ 
ــا  ــًع يــقــرب مـــن ١٣٠ نــمــًطــا رائ
لــوجــه الـــســـاعـــة، وثـــالثـــة ألــــوان 
أنيقة: الوردي واألخضر الفاتح 

واألسود الجرافيت.
وتــــم تـــزويـــد أحـــــدث ســاعــة 
ذكـــيـــة مـــن هــــــواوي بــبــطــاريــة 
يمكن أن تــدوم حتى ١٠ أيام، 
بـــاإلضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، تــدعــم 
 HUAWEI WATCH ساعة 
FIT تقنية الشحن السريع من 

لشحنة  يمكن  حــيــث  هـــــواوي، 
أن  دقائق  خمس  لمدة  واحــدة 
تــحــافــظ عــلــى الــســاعــة الــذكــيــة 
لـــيـــوم كـــامـــل مـــن االســـتـــخـــدام 
الــــعــــادي، بــيــنــمــا نــصــف ســاعــة 
فــقــط تــشــحــن الــبــطــاريــة حتى 

 .٪٧٠

 HUAWEI ســـاعـــة  تــعــمــل 
مراقبة  على   WATCH FIT
صـــحـــتـــك وتـــتـــبـــعـــهـــا بـــبـــيـــانـــات 
دقـــيـــقـــة فــــي الــــوقــــت الــفــعــلــي. 
تتبع  أيــًضــا  للمستخدم  يمكن 
بــيــانــات االســـتـــرخـــاء الــخــاصــة 
 HUAWEI تقنية  بفضل  بــه، 

تراقب  الــتــي   TruRelaxTM
الــضــغــط عــلــى مـــــدار الــســاعــة، 

طوال أيام األسبوع. 
 HUAWEI تقنية  وتساعد 
قياس  في   ٢٫٠ TruSleepTM
تتبع  يشمل  بــمــا  الـــنـــوم،  جــــودة 
معدل نبضات القلب في الوقت 

النوم،  أثــنــاء  والتنفس  الفعلي، 
الضخمة.  البيانات  وتحليالت 
 HUAWEI ســــاعــــة  وتــــقــــدم 
تـــقـــنـــيـــة   WATCH FIT
 ٤٫٠ ™ HUAWEI TruSeen
القلب.  نبضات  معدل  لمراقبة 
يــمــكــن لــهــذه الــمــيــزة مــراقــبــة 
مــعــدل نــبــضــات الــقــلــب بشكل 

مستمر وسريع ودقيق.
 HUAWEI كما تأتي ساعة
مجموعة  مع   WATCH FIT
من ميزات تتبع اللياقة البدنية 
نشطة  حياة  أسلوب  توفر  التي 
وجــــــديــــــدة.  ويُــــعــــد الــــمــــدرب 
الــشــخــصــي الــمــتــحــرك مــجــرد 
واحــــــدة مـــن مـــيـــزات الــلــيــاقــة 
الــبــدنــيــة الـــفـــريـــدة فـــي ســاعــة 
 .HUAWEI WATCH FIT

مع ١٢  الذكية  الساعة  وتأتي 
دورة لياقة بدنية متحركة و٤٤ 
تدعم  مدمًجا.  قياسًيا  تمرينًا 
 HUAWEI WATCH ساعة 
و١١  للتمرين  وضًعا   ٩٦   FIT
وضــًعــا ريــاضــًيــا احــتــرافــًيــا و٨٥ 

ا. ا مجانًيّ وضًعا رياضًيّ

HUAWEI WATCH FIT فودافون تطلق ساعة

فنلندا تساعد 
عمال «نيستيه 

أويل» 

هلسنكى ـ د ب أ:

 قالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين 
المساعدة  لتقديم  تستعد  حكومتها  إن 
في  وظائفهم  فقد  بصدد  الذين  للعمال 
للنفط،  الفنلندية  أويــل  نيستيه  مؤسسة 
التي تخطط إلغالق مصفاة النفط التابعة 

الساحلية.  نانتالى  بمدينة  والــواقــعــة  لها 
وذكــــرت رئــيــســة الـــــوزراء الــفــنــلــنــديــة في 
تصريحات للصحفيين في مدينة نانتالي 
مؤسسة  تحول  إلى  بالنظر  أنه  الساحلية 
األحفوري  الوقود  إنتاج  عن  أويل  نيستيه 
المتجددة،  الطاقة  مصادر  إلى  واالتجاه 
فإن الحكومة الفنلندية يمكنها الحصول 

ــــدوق االنـــتـــقـــال  عـــلـــى أمـــــــوال مــــن «صــــن
والــذي  األوروبـــي  لالتحاد  التابع  الــعــادل» 
إلــى  الــتــحــول  عــلــى  للمساعدة  آلــيــة  يمثل 
وذلك  للبيئة،  الصديقة  الطاقة  مصادر 
لـــمـــســـاعـــدة الـــعـــمـــال الــــذيــــن ســيــفــقــدون 
إلى  المؤسسة  لتحول  نتيجة  وظائفهم 

مصادر الوقود الصديقة للبيئة.

تراجع مؤشرات األسهم األمريكية

نيويورك ـ قنا:

في  الرئيسية  األسهم  مؤشرات  أغلقت   
على  األمــريــكــيــة  ســتــريــت»  بــورصــة «وول 

تراجع مع نهاية تعامالت أول أمس.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 
جلسة التعامالت متراجًعا بمقدار ٥٦ر٢٤٤ 

إلــى  لــيــصــل  ٩ر٠٪،  مـــن  أقــــل  أو  نــقــطــة، 
ستاندرد  مؤشر  وخسر  نقطة.  ٤٢ر٢٧٦٥٧ 
آند بورز ٥٠٠ األوسع نطاًقا ٥٤ر٣٧ نقطة، 

أو ١ر١٪ ، ليصل إلى ٤٧ر٣٣١٩ نقطة.
ألسهم  المجمع  ناسداك  مؤشر  وتراجع 
١ر١٪،  أو  نــقــطــة،  ٩٩ر١١٦  الــتــكــنــولــوجــيــا 

ليصل إلى ٢٨ر١٠٧٩٣ نقطة.

بكين ـ قنا وأ ف ب:

 أعـــلـــنـــت الـــصـــيـــن، أمــــس، 
الالزمة  التدابير  ستتخذ  أنها 
لـــحـــمـــايـــة حــــقــــوق ومـــصـــالـــح 
شركاتها، وذلك رًدا على قرار 
األمريكية  المتحدة  الواليات 
تــوك»  «تــيــك  تطبيقي  حظر 
و«وي  المصورة  للتسجيالت 
والتواصل  للمراسلة  تــشــات» 
اليوم  من  اعتباًرا  االجتماعي 
بـــحـــجـــة تـــهـــديـــدهـــمـــا األمـــــن 

القومي األمريكي.
الـــتـــجـــارة  وزارة  وأكـــــــدت 
الـــصـــيـــنـــيـــة، فــــي بــــيــــان لــهــا، 
للقرار  الــشــديــدة  مــعــارضــتــهــا 
األمـــريـــكـــي.. قــائــلــة إنـــه «فــي 
استخدمت  أدلــــة،  أي  غــيــاب 
الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــــراًرا 
ضد  الـــدولـــة  سلطة  وتـــكـــراًرا 
الـــشـــركـــتـــيـــن (الـــلـــتـــيـــن يــتــبــع 
لــهــمــا الــتــطــبــيــقــان) ألســبــاب 
غــيــر مــبــررة، وهـــو مــا عطل 

أنشطتهما  خطير  نــحــو  عــلــى 
وقــوض  الطبيعية  الــتــجــاريــة 
الدوليين  المستثمرين  ثــقــة 
ـــمـــاريـــة  ـــث ـــبـــيـــئـــة االســـت فـــــي ال
بــالــواليــات الــمــتــحــدة وألــحــق 
االقتصادي  بالنظام  أضـــراًرا 
والتجاري العالمي الطبيعي».

وأوضــــحــــت الـــــــــوزارة أنــهــا 
حـــثـــت الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ـــــفـــــوري لــمــا  عـــلـــى الـــــوقـــــف ال
أســـمـــتـــه «أعـــــمـــــال الــتــنــمــر» 
ــنــظــام  وحـــمـــايـــة الـــقـــواعـــد وال
ــيــيــن، مــشــيــرة إلـــى أنــه  الــدول

ـــــات  ـــــوالي ال اســــتــــمــــرت  «إذا 
حسب  التصرف  في  المتحدة 
ستتخذ  الصين  فــإن  هــواهــا، 
ــــة لــحــمــايــة  تـــدابـــيـــر ضــــروري
الحقوق والمصالح المشروعة 

للشركات الصينية بحزم».
الكيانات  «قــائــمــة  وتعتبر 
غــيــر الـــمـــوثـــوقـــة» الــمــتــوقــعــة 
مــن الــصــيــن عــلــى أنــهــا ســالح 
الواليات  على  للرد  بكين  بيد 
الــمــتــحــدة الـــتـــي اســتــخــدمــت 
الخاصة  الــكــيــانــات»  «قــائــمــة 
االتصاالت  شركة  لحظر  بها 

السوق  في  العمالقة  الصينية 
تتحرك  أن  قــبــل  األمــريــكــيــة 
لقطات  تطبيق  تــنــزيــل  لمنع 
الــفــيــديــو الــقــصــيــرة تــيــك تــوك 
وتحظر استخدام وي تشات.

الصادر  اإلعــالن  يذكر  ولم 
الصينية  الــتــجــارة  وزارة  عــن 
بين  الــجــاري  التصعيد  وســط 
شركة  أي  وواشــنــطــن،  بكين 
أجنبية باالسم. لكنه ذكر أن 
في  سينظر  الــجــديــد  الــنــظــام 
فرض عقوبات على الكيانات 
التي تقوم بأنشطة «تسيء إلى 
وإلى  للصين  الوطنية  السيادة 
األمن  صعيد  على  مصالحها 
والتنمية» أو تنتهك «القواعد 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــتــــجــــاريــــة 

المرعية دولًيا».
ــــــعــــــهــــــدت تـــــيـــــك تـــــوك  وت
أمام  ترامب  حملة  بمحاربة 
أداة  تعيق  إنها  قائلة  القضاء، 
الذات  عن  والتعبير  «للترفيه 

والتواصل».

الصين: تدابير لحماية «تيك توك» و«وي تشات»
تراجع االستثمارات 

الخارجية لكوريا الجنوبية
سول - قنا:

 تــراجــعــت االســتــثــمــارات 
لكوريا  المباشرة  الخارجية 
الجنوبية بنسبة ٢٧٫٨ بالمئة 
على أساس سنوي في الربع 
 ،٢٠٢٠ عـــــام  مــــن  الـــثـــانـــي 
ــفــتــرة  ــال ـــة ب وذلــــــك مـــقـــارن

نفسها من العام الماضي.
الــمــالــيــة  وزارة  وذكــــرت 
الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، فــي 
«يونهاب»  وكالة  بثته  بيان 
قــيــمــة  أن  أمــــــس،  ـــاء  ـــب ـــألن ل
اســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــشــــركــــات 
بلغت  الــجــنــوبــيــة  الـــكـــوريـــة 
فــي  دوالر  مـــلـــيـــار   ١٢٫١٤
الــــفــــتــــرة مـــــن أبـــــريـــــل إلـــى 
مقارنة  الــمــاضــيــيــن،  يــونــيــو 
في  دوالر  مــلــيــار   ١٦٫٨٢ بـــ 
نــــفــــس الــــفــــتــــرة مـــــن عــــام 
إلــى  الــبــيــان  وأشـــــار   .٢٠١٩
أكبر  يمثل  التراجع  هذا  أن 
انــخــفــاض ربـــع ســنــوي منذ 
الربع األول من عام ٢٠١٨. 
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