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 تشغيل محطة الحاويات الثانية في ديسمبر
إنجاز جديد لميناء حمد.. وزارة المواصالت: 

الدوحة - [ :

الــــــمــــــواصــــــالت  وزارة  ـــــنـــــت  أعـــــل
ـــــي  واالتــــــصــــــاالت عــــن الــتــشــغــيــل األول
ميناء  فــي  الــثــانــيــة  الــحــاويــات  لمحطة 
حــمــد خـــالل شــهــر ديسمبر مــن الــعــام 
الــحــاويــات.  لــمــنــاولــة   ،٢٠٢٠ الــحــالــي 
وتــــتــــألــــف عـــمـــلـــيـــات تـــطـــويـــر مــحــطــة 
الـــحـــاويـــات الــثــانــيــة مـــن أربــــع مــراحــل 
للمرحلتين  الــكــامــل  التشغيل  وســيــتــم 
األولى والثانية قبل نهاية العام ٢٠٢٢، 
وبـــذلـــك ســتــصــل الـــقـــدرة االســتــيــعــابــيــة 
حاوية  ماليين  ثالثة  إلــى  حمد  لميناء 
نمطية في العام الواحد، وسيتم تطوير 
للمحطة  والــرابــعــة  الثالثة  المرحلتين 
الحًقا لزيادة القدرة التشغيلية للميناء 

وفًقا لمتطلبات السوق المحلي.
وقــــــال ســــعــــادة الـــســـيـــد جـــاســـم بــن 
ســيــف الــســلــيــطــي وزيـــــر الـــمـــواصـــالت 
الــتــشــغــيــل  إعـــــــالن  إن  واالتـــــــصـــــــاالت: 
يعد  الثانية  الــحــاويــات  لمحطة  األولـــي 
سلسلة  إلــى  يضاف  آخــر  جديًدا  إنــجــاًزا 
بما  حــمــد،  لميناء  السابقة  اإلنـــجـــازات 
يعزز من إمكانياته الضخمة ومرافقه 
الحديثة وأنظمته المتطورة في زيادة 

دول  مـع  لقطر  البينية  التجارة  حجم 
الـــعـــالـــم. فـــضـــًال عـــن تــحــســيــن الـــقـــدرة 
تحويلها  طريق  عن  للدولة  التنافسية 
يخلق  بما  إقليمي،  تجاري  مركز  إلــى 

تنمية مستدامة لألجيال المقبلة.
انتهاء  اقــتــراب  يــؤكــد  كما  وأضــــاف: 
كــــافــــة أعـــــمـــــال مـــحـــطـــة الــــحــــاويــــات 
تطوير  خطط  اســتــمــرار  على  الثانية، 
ورفـــــع الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة لــلــمــيــنــاء 
وســـاق،  قـــدم  عــلــى  تنفيذها  يــتــم  الــتــي 
التداعيات  رغــم  إبطاء  أو  تأجيل  دون 

الــمــرتــبــطــة بــجــائــحــة فـــيـــروس كــورنــا 
على  أثرت  التي  (كوفيد-١٩)  المستجد 
العالم  دول  مــن  الــعــديــد  اقــتــصــاديــات 

بشكل مباشر أو غير مباشر. 
ـــه خـــالل تطوير  وقــــال ســعــادتــه: إن
محطة الحاويات الثانية وأعمال البناء 
واإلنشاءات المتعلقة بها تم تنفيذ رؤية 
وزارة المواصالت واالتصاالت الرامية 
إلــــى دعــــم الــتــصــنــيــع الــمــحــلــي، وتــبــنــي 
أحــــدث الــتــكــنــولــوجــيــات الــقــائــمــة على 
النظيفة،  والطاقة  البيئية  االســتــدامــة 

مـــوضـــًحـــا فـــي هــــذا الـــصـــدد أن كــافــة 
استخدامها  تم  التي  والمعدات  الــمــواد 
والتجهيزات  التحتية  البنية  أعمال  في 
واإلنشاءات الخاصة بمحطة الحاويات 
وهــي  قــطــر  فــي  تصنيعها  تــم  الــثــانــيــة 
إلى  باإلضافة  عالمية،  مواصفات  ذات 
الكهربائية  الــقــاطــرات  هياكل  تصنيع 
الــخــاصــة بــنــقــل الـــحـــاويـــات فـــي قطر 
والتي سيتم استخدامها لنقل الحاويات 

داخل المحطة في الميناء.
٣

قطر للتنمية يستعرض جهود مواجهة كورونا فيصل جابر لـ                                             : 

الدوحة - [:

شــاي  إن «  جــابــر  فيصل  قـــال   
قــــطــــر» مـــنـــتـــج قــــطــــري بــهــويــة 
وطنية، يخطو بنجاح وثقة لتأكيد 
تواجده القوي في السوق القطري. 
وأشار إلى أن فكرة إطالق المنتج 
وتحديًدا  سنوات  ثالث  قبل  بدأت 
مــنــذ الــحــصــار الــجــائــر عــلــى دولــة 
قطر. وأوضــح في لقاء لـ [ 
إطـــــالق «شـــاي  إن  االقـــتـــصـــاديـــة 
قبل  مراحل   ٣ على  جرى  قطر» 

٣ سنوات. 
وأشــــار إلـــى أن «شــــاي قــطــر» 
يـــتـــفـــوق عـــلـــى جـــمـــيـــع األصــــنــــاف 
الــــــمــــــوجــــــودة فــــــي الــــــســــــوق مــن 
نــاحــيــة الـــجـــودة كــأفــضــل مـــذاق، 
والــمــنــتــج الــصــحــي بـــدون إضــافــة 
فمنتجنا  صناعية،  منكهات  أي 
ورد  فيه  ويظهر   ٪١٠٠ طبيعي 

الــشــاي، بــاإلضــافــة إلــى أن صنف 
متميًزا  نــوًعــا  يستخدم  األكــيــاس 
تغليف  على  عالوة  من «الورق»، 
األكـــــيـــــاس لـــحـــمـــايـــة الــــشــــاي مــن 
على  يحافظ  وبــالــتــالــي  الــرطــوبــة 

جودته لفترة طويلة.
وقــــال إنــنــا وهللا الــحــمــد خــالل 

تحقيق  فــي  بــدأنــا  الحالية  الفترة 
بيع  منافذ  فــي  بالتواجد  النجاح، 
الميرة  شــركــة  يــتــصــدرهــا  مهمة 
لــلــمــواد الــغــذائــيــة واالســتــهــالكــيــة، 
والتي رحبت بمنتج «شاي قطر» 

وفتحت له جميع الفروع.

 «شاي قطر» .. منتج بهوية وطنية

ـــال الــمــحــطــة ـــم ــر أع ــوي ــط ــــالل ت ــي خ ــحــل ــم ــع ال ــي ــصــن ــت ــــم ال ــطــي: دع ــي ــل ــس الدوحة - قنا: ال

اجــتــمــع ســـعـــادة الــســيــد عــلــي بـــن أحــمــد 
ــــــر الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة  الــــــكــــــواري، وزي
فالح  بن  نايف  الدكتور  معالي  مع  أمــس، 
التعاون  لمجلس  العام  األمين  الحجرف 
لدول الخليج العربية والوفد المرافق الذي 
االجتماع  خالل  جرى  حالًيا.  البالد  يــزور 
استعراض عدد من الموضوعات والقضايا 
على  الــمــشــتــرك  الــخــلــيــجــي  ـــشـــأن  ال ذات 

تم  كما  والــصــنــاعــي.  الــتــجــاري  الصعيدين 
مجلس  دول  تبذلها  التي  الجهود  مناقشة 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي لــمــواجــهــة الــتــحــديــات 
االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة جــــراء تــداعــيــات 
وسبل  «كوفيد-١٩»،  كورونا  وبــاء  انتشار 
ظل  في  المشترك  التعاون  مسيرة  تعزيز 
هذه التحديات بما يعود بالنفع على دول 
ومصالحها  الـــتـــعـــاون،  مــجــلــس  وشـــعـــوب 

المشتركة.

وزيــر التجــارة يجـتمع 
مع أمـين مجـلس التعـاون

٧٢ ٪ من خدمات وزارة المواصالت .. إلكترونية
٣

الذهب يحافظ على 
مكاسبه في أسبوع

الدوحة -[ :

قـــال تــقــريــر شــركــة ســبــائــك الـــدوحـــة لتجارة 
الذهب إن الذهب أنهى تداوالت األسبوع الماضي 
عند مستوى ١٩٥٠ دوالًرا محافًظا على مكاسبه 
رغم حالة الترقب لقرارات الفيدرالي األمريكي، 
األصفر  الــمــعــدن  على  الطلب  بــارتــفــاع  مــدعــوًمــا 
وأشــار  الجمعة.  يــوم  وخــصــوًصــا  األســبــوع  نهاية 
مرحلة  نهاية  أن  واضــًحــا  بـــدا  أنـــه  إلـــى  التقرير 
التداول األفقي ألونصة الذهب التي استمرت أكثر 
المقاومة  بكسر  تنتهي  ســوف  أسابيع  ثالثة  من 
الهبوط  وليس  دوالر   ٢٠٠٠ حاجز  إلى  واالتجاه 
وكانت  دوالر.   ١٩٠٠ إلــى  واالتــجــاه  الدعم  تحت 
عدم  حالة  من  المستفيدة  هي  الثمينة  المعادن 
ارتفعت  حيث  الفيدرالي  اجتماع  وترقب  اليقين 
دوالًرا   ١٩٥٦ إلــى  الجمعة  يــوم  الــذهــب  أونــصــة 
بارتفاع ٢٣ دوالًرا عن أدنى مستوى المسته يوم 
الخميس وظهرت طلبات الشراء بقوة مع هبوط 

األونصة دون مستوى ١٩٤٠ دوالًرا.

٤

الدوحة - قنا:

عـــقـــدت جــلــســة حــــواريــــة بـــيـــن بـــنـــك قــطــر 
وتنمية  لرعاية  الوطني  والــصــنــدوق  للتنمية 
ـــوســـط فــي  ـــمـــت الــــمــــشــــروعــــات الـــصـــغـــيـــرة وال
«تعثر  عــنــوان  تحت  الشقيقة،  الــكــويــت  دولـــة 
ظل  فــي  والمتوسطة  الصغيرة  الــمــشــروعــات 
عبدالعزيز  السيد  وشـــارك  كــورونــا».  جائحة 
لبنك  التنفيذي  الرئيس  خليفة  آل  ناصر  بن 
عبر  أقيمت  الــتــي  الجلسة  فــي  للتنمية  قطر 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي، مــشــيــًرا إلــى  مــنــصــات ال
خبرة وتجارب دولة قطر في دعم ومساندة 

ـــصـــغـــيـــرة والــــمــــتــــوســــطــــة. كــمــا  الــــشــــركــــات ال
للتنمية  قطر  بنك  إستراتيجية  عــن  تــحــدث 
فــي الــتــصــدي لــلــجــائــحــة، الفــتًــا إلـــى أن هــذه 
هي  أســـس  ثــالثــة  عــلــى  تستند  اإلســتــراتــيــجــيــة 
الــصــمــود والــنــهــوض واالزدهـــــار، حيث بــدأت 
بمحاولة تجاوز المرحلة األولى من الجائحة 
الخاص  القطاع  استعادة  ثم  فيها،  والصمود 
لــعــافــيــتــه، وأخــــيــــًرا الـــتـــوســـع فـــي الــمــبــيــعــات. 
وأضــــاف «تــرجــمــنــا هـــذه اإلســتــراتــيــجــيــة من 
المناسبة  والمعلومات  التدريبية  الورش  خالل 

لكل حالة على حدة».

٤

٤

                                                           

كتب- أكرم الكراد:

أظـــهـــر رصــــد لــــ [ االقـــتـــصـــاديـــة 
التي  الحكومية  الــخــدمــات  مــن   ٪٧٢ أن 
واالتــصــاالت  الــمــواصــالت  وزارة  تقدمها 
منها  يستفيد  إلــكــتــرونــيــة،  خــدمــات  هــي 
قـــطـــاع األعــــمــــال واألفــــــــراد والــــزائــــرون 
ـــتـــطـــور الــكــبــيــر  لــــلــــدولــــة، وذلــــــك بـــعـــد ال
النقل  قطاعي  فــي  ـــوزارة  ال شهدته  الــذي 
وتكنولوجيا  واالتـــصـــاالت  والــمــواصــالت 
للتطور  المستمرة  ومواكبتها  المعلومات، 
الحكومية،  الــخــدمــات  فــي  الــتــكــنــولــوجــي 
اإللكترونية  قطر  حكومة  برامج  وتنفيذ 

واإلشراف عليها، وصوًال إلى بناء مجتمع 
المعرفة القائم على االقتصاد الرقمي. 

وقـــــد بـــلـــغ إجـــمـــالـــي عـــــدد الـــخـــدمـــات 
الــمــواصــالت  وزارة  قــبــل  مـــن  الــمــقــدمــة 
من  خــدمــة،   ٧٨ للجمهور  واالتـــصـــاالت 
ضمنها ٥٦ خدمة إلكترونية، و٢٠ خدمة 
ورقـــيـــة، وخــدمــتــان مــعــلــومــاتــيــة، وذلــك 
اإللكترونية  قــطــر  حــكــومــة  لــبــوابــة  وفــًقــا 
المال  قــطــاع  يستفيد  حيث  «حــكــومــي»، 
تــلــك  مـــــن  خــــدمــــة   ٧١ مـــــن  واألعــــــمــــــال 
منها  يــســتــفــيــد  خــدمــة  و٣٥  الـــخـــدمـــات، 

الحكومة. قطاع 

٢

الدوحة- [ :

وعمليات  إدارة  ــاقــالت»  «ن تــولــت 
الــتــشــغــيــل الــفــنــيــة الــكــامــلــة لــســفــيــنــة 
«الــركــيــات»  الــمــســال  الطبيعي  الــغــاز 
شركة  من  «كيوفليكس»  طــراز  من 
والشحن  للتجارة  إنترناشونال  «شل 
أمس  من  اعتباراً  (شل)،  المحدودة“ 
وذلـــك كــجــزء مــن الــمــرحــلــة الــثــانــيــة 
الــفــنــيــة  اإلدارة  نــقــل  عــمــلــيــة  لــخــطــة 
والــتــشــغــيــلــيــة لــلــســفــن لــيــتــم إدارتـــهـــا 
داخلًيا. سفينة «الركيات» ذات قدرة 
مكعب  مــتــر   ٢١٦،٣٠٠ اســتــيــعــابــيــة 
«ناقالت»  قبل  من  بالكامل  مملوكة 
ومــســتــأجــرة مــن قــبــل شــركــة «قطر 

للغاز». 
تم بناء السفينة في كوريا الجنوبية 
للصناعات  هيونداي  شركة  قبل  من 
 ٢٠٠٩ يونيو  في  تسليمها  وتم  الثقيلة 

وهي في الخدمة منذ ذلك الحين. 
تـــعـــتـــبـــر «الــــــركــــــيــــــات» الـــســـفـــيـــنـــة 
ضمن  الثانية  المرحلة  من  السادسة 
والتشغيلية  الفنية  اإلدارة  نقل  عملية 

لــلــســفــن مـــن شــركــة شـــل إلـــى شــركــة 
«نـــاقـــالت لــلــشــحــن قــطــر الــمــحــدودة 
ــيــصــل إجـــمـــالـــي عـــدد  هـــــذا الــــعــــام» ل
ـــا مــــن قــبــل  ـــًي الـــســـفـــن الــــمــــدارة داخـــل

«ناقالت» إلى ٢٥ سفينة، تتكون من 
و٤  المسال  الطبيعي  للغاز  سفينة   ٢١

المسال.  البترول  لغاز  سفن 

«ناقالت» تتولى إدارة سفينة الغاز «الركيات»

٣
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االثنين ٤ صفر ١٤٤٢هـ - ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠١٦)

  

يستفيد منها قطاع األعمال واألفراد والزائرون  

كتب - أكرم الكراد:

أجرته  خــاص  مسح  أظــهــر 
 ٪٧٢ أن  االقــتــصــاديــة   ]
التي  الحكومّية  الخدمات  من 
الــمــواصــالت  وزارة  تــقــدمــهــا 
واالتــــــصــــــاالت هــــي خـــدمـــات 
إلـــكـــتـــرونـــّيـــة، يــســتــفــيــد مــنــهــا 
قــــطــــاع األعــــــمــــــال واألفــــــــــراد 
والزائرون للدولة، وذلك بعد 
شهدته  الـــذي  الكبير  الــتــطــّور 
ــــــــوزارة فـــي قــطــاعــي الــنــقــل  ال
والــــمــــواصــــالت واالتـــــصـــــاالت 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات، 
للتطور  المستمرة  ومواكبتها 
الــتــكــنــولــوجــي فـــي الــخــدمــات 
الــحــكــومــيــة، وتــنــفــيــذ بــرامــج 
حــكــومــة قــطــر اإللــكــتــرونــيــة 
واإلشــراف عليها، وصــوًال إلى 
القائم  المعرفة  ُمجتمع  بــنــاء 

على االقتصاد الرقمي. 
وقــــــد بـــلـــغ إجــــمــــالــــي عـــدد 
ِقبل  مــن  المقدمة  الــخــدمــات 
وزارة المواصالت واالتصاالت 
مــن  خــــدمــــة،   ٧٨ ــلــجــمــهــور  ل
إلكترونّية،  خدمة   ٥٦ ضمنها 
و٢٠ خدمة ورقّية، وخدمتان 
مـــــعـــــلـــــومـــــاتـــــيـــــتـــــان، وذلــــــــك 
ـــا لـــبـــوابـــة حــكــومــة قطر  وفـــًق
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة «حــــكــــومــــي»، 
حــيــث يــســتــفــيــد قـــطـــاع الــمــال 
من  خدمة   ٧١ مــن  واألعــمــال 
خدمة  و٣٥  الــخــدمــات،  تــلــك 
الحكومة،  قطاع  منها  يستفيد 
يستفيد  خدمة   ٢٨ عن  فضًال 
األفــــراد،  مــن  الــجــمــهــور  منها 
األمر الذي يؤّكد ازدياد اعتماد 
والمؤسسات  المجتمع  أفـــراد 
متزايدة  بــصــورة  االقــتــصــادّيــة 
عـــلـــى تـــطـــور خــــدمــــات الــنــقــل 
واالتصاالت لتحقيق متطلبات 
الــنــقــل والــتــنــقــل واالتـــصـــاالت 
فـــي مــخــتــلــف مــنــاحــي الــحــيــاة 

الخدمية.

خدمات قطاع المواصالت

ـــخـــاص  ـــمـــســـح ال وكــــشــــف ال
خــدمــات  مـــن   ٪٦٢ نــحــو  أن 
قــــــطــــــاع الـــــــمـــــــواصـــــــالت فـــي 
بشكل  تقّدم  أصبحت  الـــوزارة 
إلكتروني للجمهور من قطاع 
الـــمـــال واألعــــمــــال واألفـــــــراد، 
خــدمــة   ٢٧ ـــــك  ذل ويـــتـــضـــمـــن 
إلكترونّية من أصل ٤٤ خدمة 
حــكــومــيــة يــقــدمــهــا الــقــطــاع، 
منها ١٧ خدمة ورقية، حيث 
البحري  النقل  قطاع  يستحوذ 
تلك  مــن  الكبرى  النسبة  على 
الــخــدمــات الــحــكــومــيــة، والــتــي 
 ٢٨ مــنــهــا  خـــدمـــة،   ٣٩ بــلــغــت 
خـــدمـــة مــخــصــصــة لــخــدمــات 
يمكن  حيث  الكبيرة،  السفن 
لـــلـــشـــركـــات تـــقـــديـــم الــطــلــب 
إلــكــتــرونــًيــا لـــ ٢٣ خــدمــة منها 
عبر الموقع اإللكتروني لوزارة 
ــــمــــواصــــالت واالتــــــصــــــاالت،  ال
وعـــبـــر تــطــبــيــق الــــــــوزارة على 

األجهزة الذكية.
وتـــشـــمـــل خــــدمــــات الــســفــن 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي قــــطــــاع الــنــقــل 
ملكية،  نــقــل  طــلــب  الــبــحــري، 
ـــــب شـــــــهـــــــادة صــــالحــــيــــة  طـــــل

الــمــالحــة، طــلــب شـــهـــادة خلو 
مــن الـــقـــوارض، طــلــب شــهــادة 
تسجيل  شهادة  طلب  تسهيل، 
التمديد  شــهــادة  طــلــب  دائــــم، 
لــلــســفــن، طــلــب شــهــادة إعــفــاء 
سفينة،  شطب  طلب  للسفن، 
طـــلـــب رهـــــن ســـفـــيـــنـــة، طــلــب 
تـــعـــديـــل مـــــواصـــــفـــــات، طــلــب 
الــربــان،  تقرير  على  تصديق 
طــلــب تــســجــيــل مـــؤقـــت، طلب 
اآلمــن،  للتطقيم  األدنــى  الحد 
طـــلـــب إفــــــــادة عـــــدم مــمــانــعــة 
مــــن اإلعـــــــالن عــــن الــتــحــذيــر 
المالحي، طلب إصدار شهادة 
تــفــويــض لــهــيــئــات الــتــصــنــيــف، 
ــــــدل فـــاقـــد،  طـــلـــب إصـــــــــدار ب
شـــــهـــــادة ســــالمــــة الـــتـــأمـــيـــن، 
ـــو مـــــن الــــرهــــن،  شـــــهـــــادة خـــل
الخدمة  إنــهــاء  اعتماد  شــهــادة 
ترخيص  لــلــبــحــارة،  الــبــحــريــة 
السفن األجنبية العاملة بالمياه 
المبدئية  الموافقة  القطرية، 
العـــتـــمـــاد مــــراكــــز الـــتـــدريـــب 
لــلــبــحــارة، االعــتــمــاد الــقــطــري 
البحرية،  األهــلــيــة  لــلــشــهــادات 
الموجز  السجل  وثيقة  إصــدار 
لــلــســفــيــنــة، إصـــــــدار وتــجــديــد 

تــــرخــــيــــص وكـــــيـــــل مــــالحــــي، 
إصــــــــدار وتـــجـــديـــد تــرخــيــص 
ـــبـــحـــري،  ـــشـــحـــن ال وســــيــــط ال
إصـــــــــــدار مــــوافــــقــــة مـــبـــدئـــيـــة 
لــلــرخــصــة الــتــجــاريــة لــنــشــاط 
شهادة  إصــدار  البحري،  النقل 
لــمــن يــهــمــه األمــــــر، وإصـــــدار 

وتجديد وثيقة بحرية.
وتـــشـــمـــل خــــدمــــات الــســفــن 
الصغيرة ١١ خدمة حكومية، 
تشمل طلب نقل ملكية السفن 
الــصــغــيــرة، طــلــب فـــك رهـــن، 
طـــلـــب شـــطـــب، طـــلـــب تــعــديــل 
مــــواصــــفــــات، طـــلـــب تــســجــيــل 
تسجيل،  تجديد  طلب  جديد، 
لملكية  شــريــك  إضــافــة  طــلــب 
السفن الصغيرة، طلب إصدار 
بــدل فــاقــد، إلــغــاء شــريــك من 
مـــلـــكـــيـــة الـــســـفـــن الـــصـــغـــيـــرة، 
مالك،  تسلسل  شهادة  إصــدار 
وطلب معاينة وتفتيش السفن 

الصغيرة.
النقل  قــطــاع  يــتــضــمــن  كــمــا 
البري ٤ خدمات، تشمل طلب 
موافقة مبدئية ألنشطة تأجير 
السيارات وسيارات الليموزين، 
ألنشطة  مبدئية  موافقة  طلب 

النقل البري، دراسة التأثيرات 
التطوير  لــمــشــاريــع  الــمــروريــة 
موافقة  وطــلــب  المستقبلية، 
النقل  ألنشطة  وتجديد  تعديل 

البري.

خدمات قطاع االتصاالت

وفــــــي قــــطــــاع االتـــــصـــــاالت 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات، 
أوضــــــح الـــمـــســـح الــــخــــاص أن 
ضــمــن  مــســجــلــة  خــــدمــــة   ٣١
بـــــــوابـــــــة قـــــطـــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 
«حــــكــــومــــي» تـــشـــمـــل خـــدمـــة 
واحــــــــــدة بــــمــــجــــال الـــبـــطـــاقـــة 
التحويل  خدمة  وهي  الذكية، 
الــبــنــكــي لــخــدمــات الــحــكــومــة 
اإللــكــتــرونــيــة، وخــدمــتــان في 
المناقصات التجارية، تشمالن 
لتقديم  اإللــكــتــرونــي  الــنــظــام 
الــــمــــنــــاقــــصــــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
وزارة  مــع  كــمــورد  والتسجيل 
ــــمــــواصــــالت واالتــــــصــــــاالت،  ال
وخـــــدمـــــتـــــان لـــلـــتـــســـجـــيـــل فــي 
و»األنشطة  «حكومي»  بــوابــة 
البرية»، فضًال عن ٣ خدمات 
فـــي االتـــصـــاالت وتــكــنــولــوجــيــا 
لمركز  إحـــداهـــا  الــمــعــلــومــات، 
تــكــنــولــوجــيــا مـــســـاعـــده لـــذوي 

تختص  والــثــانــيــة  اإلعــــاقــــات، 
بــــــأدوات الــشــمــولــيــة الــرقــمــيــة 
بمجموعة  والــثــالــثــة  لــلــمــرأة، 
الصغيرة  الــمــؤســســات  أدوات 
والــــــمــــــتــــــوســــــطــــــة الـــــخـــــاصـــــة 
بـــــاالتـــــصـــــاالت وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
هذه  تتيح  حيث  المعلومات، 
االستفادة  للشركات  الخدمة 
مثل  الــحــديــثــة،  التقنيات  مــن 
والتجارة  اإللكتروني  التواجد 
ــــيــــة والـــحـــوســـبـــة  ــــكــــتــــرون اإلل

السحابية.
القطاع  هذا  يتضمن  كذلك 
«كيوسيرت»،  في  خدمة   ٢٣
وتـــشـــمـــل خـــدمـــة اســـتـــشـــارات 
واستعادة  األعمال  استمرارية 
وخدمة  الــكــوارث،  بعد  النظم 
اســــتــــشــــارات حـــمـــايـــة الــبــنــيــة 
الهامة،  للمعلومات  التحتية 
خدمة قاعدة بيانات االعتماد 
الــــمــــتــــبــــادل لـــحـــمـــايـــة الــبــنــيــة 
الهامة،  للمعلومات  التحتية 
خــدمــة مــســاعــدة الــجــهــات في 
القطاعات الهامة على االلتزام 
المساعدة  خــدمــة  بالمعايير، 
القطاعات  جهات  سياسة  في 
ــتــوعــيــة  الــــهــــامــــة، وخــــدمــــة ال

خدمة  اإللــكــتــرونــي،  بــاألمــن 
في  العاملين  لتطوير  تدريب 
مـــجـــال األمــــــن اإللـــكـــتـــرونـــي، 
الرقمية،  التحقيقات  خــدمــة 
خــــدمــــة اســــتــــشــــارات ضــمــان 
أمـــن تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
واالتــــــــصــــــــاالت الـــحـــكـــومـــيـــة، 
خـــــــدمـــــــة مــــكــــتــــبــــة ضــــمــــان 
تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــمــــعــــلــــومــــات 
واالتــــــــصــــــــاالت الـــحـــكـــومـــيـــة، 
لــلــحــوادث،  االستجابة  خــدمــة 
البرامج  تحليل  مختبر  خدمة 
الـــخـــبـــيـــثـــة، خــــدمــــة تـــجـــارب 
االخــــــــتــــــــراق، طــــلــــب اعـــتـــمـــاد 
مـــقـــدم خــــدمــــات اســتــشــاريــة 
المعلومات،  أمـــن  مــجــال  فــي 
خدمات  مــقــدم  اعــتــمــاد  طلب 
اإللكترونية  للخدمات  تدقيق 
الـــحـــكـــومـــيـــة، طـــلـــب اعـــتـــمـــاد 
مـــقـــدم خـــدمـــات تــدقــيــق في 
طلب  المعلومات،  أمن  مجال 
شــــهــــادة تـــأمـــيـــن الــمــعــلــومــات 
امتثال  شهادة  طلب  الوطنية، 
ضــمــان أمـــن وجـــــودة بــرامــج 
الخدمات اإللكترونية، خدمة 
الــنــشــرة اإلخـــبـــاريـــة األمــنــيــة، 
ـــقـــاريـــر األمـــنـــيـــة،  ـــت خــــدمــــة ال

ـــــــذارات الــتــهــديــدات  خـــدمـــة إن
األمـــنـــيـــة، خـــدمـــة اســتــشــارات 
المتخصصة،  المعلومات  أمن 

وخدمة تقييم األمن التقني.
 ٢٨ الــخــدمــات  تلك  وتشمل 
بشكل  تــقــديــمــهــا  يــتــم  خــدمــة 
وزارة  إلــكــتــرونــي عــبــر مــوقــع 
ــــمــــواصــــالت واالتــــــصــــــاالت،  ال
لـــقـــطـــاع  خـــــدمـــــة   ٢٣ مـــنـــهـــا 
خدمة  و٢١  واألعــمــال،  الــمــال 
خدمات  و٣  الحكومة،  لقطاع 
ــــألفــــراد، فـــضـــًال عـــن تــواجــد  ل
خـــــدمـــــة واحــــــــــــدة رقــــمــــيــــة، 
وخـــدمـــتـــيـــن مــعــلــومــاتــيــتــيــن، 
ـــــــألفـــــــراد،  ُمــــخــــصــــصــــتــــيــــن ل
ويــــقــــدمــــهــــمــــا مـــــركـــــز مــــدى 
وقسم  المساعدة،  للتكنولوجيا 

الشمولية الرقمّية.
كــمــا كــشــف الــمــســح الــخــاص 
عن وجــود ٣ خدمات أخــرى، 
تــشــمــل خـــدمـــة االطــــــالع على 
بصفحة  الموجودة  التفاصيل 
«بـــــيـــــانـــــاتـــــي»، حــــيــــث يــمــكــن 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن 
المسجلين في بوابة «حكومي» 
االطالع على البيانات التجارية 
المختلفة  والعقارية  والصحية 
الشخصي  بالملف  الــمــوجــودة 
فــــــي صـــفـــحـــة «بــــيــــانــــاتــــي»، 
وخدمة تعبئة الرصيد النقدي 
هذه  وتتيح  قــطــر»،  لـ»أزور- 
للهيئات  الــســحــابــيــة  الــخــدمــة 
تعبئة  والــعــالــمــيــة  الــقــطــريــة 
أزور-  فــي  حساباتها  أرصــــدة 
قطر، لكي يتم صرفها مقابل 
الــــخــــدمــــات الــمــخــتــلــفــة الــتــي 
إمكانية  عــن  فــضــًال  تــقــدمــهــا، 
تـــقـــديـــم طـــلـــب مـــــن األفـــــــراد 
وشــــركــــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
والــمــؤســســات الــحــكــومــّيــة إلــى 
وزارة المواصالت واالتصاالت 
لـــُمـــعـــايـــنـــة وتـــفـــتـــيـــش الــســفــن 

الصغيرة.

٧٢٪ من خدمات وزارة المواصالت .. إلكترونية 

ــــــــال ــــــــم واألع ــــــــال  ــــــــم ال ـــــــطـــــــاع  ق ـــــهـــــا  مـــــن ــــد  ــــي ــــف ــــت ــــس ي ـــــــة  خـــــــدم  ٧١

ـــة خـــدم  ٣٩ بـــــــ  ـــــرى   ـــــب ـــــك ال الـــنـــســـبـــة  ــــى  عــــل يـــســـتـــحـــوذ  الــــبــــحــــري  ــــقــــل  ــــن ال

إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة ـــــــــالت   ـــــــــواص ـــــــــم ال ـــــــطـــــــاع  ق ــــــــات  ــــــــدم خ ــــــــن  م  ٪٦٢

ـــة ـــاري ـــج ـــت ال بــــالــــُمــــنــــاقــــصــــات  وخـــــدمـــــتـــــان  «كــــيــــوســــيــــرت»  ـــــي  ف خــــدمــــة   ٢٣

لــــــألفــــــراد و٢٨  الـــــحـــــكـــــومـــــة  قــــــطــــــاع  ــــهــــا  مــــن ـــد  ـــي ـــف ـــت ـــس ي خــــــدمــــــة   ٣٥

ــــرة ــــي ــــغ ــــص ال ــــن  ــــف ــــس ــــل ل و١١  الـــــكـــــبـــــيـــــرة  ــــن  ــــف ــــس ــــل ل خـــــــدمـــــــة   ٢٨

إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة   ٢٧ ـــــا  ـــــه مـــــن ــــــقــــــل  ــــــن ال ــــــقــــــطــــــاع  ل ـــــــة  ـــــــدم خ  ٤٤

ــــة ــــي ــــرون ــــت ــــك إل   ٢٨ مــــنــــهــــا  ــــــــــصــــــــــاالت  االت ـــــاع  ـــــط ـــــق ب خــــــدمــــــة   ٣١

الدوحة - [:

 نظمت Ooredoo، بالتعاون مع مركز 
حملة  من  الثالثة  الفعالية  البيئة،  أصدقاء 
تهدف  والتي  قطر،  في  الشواطئ  تنظيف 
ونظافة  الــبــحــرّيــة  الــحــيــاة  عــلــى  للحفاظ 
الــزّوار.   جميع  بجمالها  ليستمتع  الشواطئ 
 Ooredoo مــوظــفــي مــن  فــريــق  وشــــارك 
سبتمبر،   ١٩ يوم  سيلين  شاطئ  بتنظيف 
وكل  النفايات  إزالــة  في  للمساهمة  وذلك 
ما يؤذي البيئة بهدف الحفاظ على الحياة 
شــارك  فيما  الــشــواطــئ،  وجــمــال  البحرية 
للغواصين  الــدوحــة  فــريــق  مــن  أعــضــاء   ٦
الحملة  هذه  وكانت  البحر.  قاع  بتنظيف 
بالتعاون  أســابــيــع  عـــدة  مــنــذ  انطلقت  قــد 
النظافة  وإدارة  والبيئة  البلدية  وزارة  مع 

العامة ومركز أصدقاء البيئة تحت شعار
اتــركــوا_فــقــط_الــقــصــور_الــرمــلــيــة،   #  
الــشــواطــئ  مــرتــادي  تشجيع  إلـــى  وتــهــدف 
على تحمل مسؤولية تنظيف الشاطئ بعد 
إلى  تهدف  كما  نظيًفا.  وتركه  استخدامه 
الحفاظ على نظافة الشواطئ وجمالها في 
قطر بما يعود بالنفع على الحياة البحرية.

وقــــال صــبــاح ربــيــعــة الــــكــــواري، مــديــر 
 :Ooredoo فــي  الــعــامــة  الــعــالقــات  إدارة 
حملتنا  من  الثالثة  الفعالية  بنجاح  سعداء 
جميع  ونشكر  البيئة.  على  للحفاظ  هــذه 
ـــذيـــن ال يــــدخــــرون وقــتًــا  الــمــشــاركــيــن ال
الحملة  هـــذه  فــي  لــلــمــســاهــمــة  جــهــًدا  وال 
وتأتي  الجو.  حــرارة  من  بالرغم  المميزة 
على  حرصنا  من  انطالًقا  المبادرة  هــذه 
إطــار  وضــمــن  قطر  فــي  الــشــواطــئ  نظافة 

ونحن  للشركة،  المجتمعية  المسؤولية 
الحملة  هـــذه  لــمــواصــلــة  جـــًدا  متحمسون 

الهامة. 
اتـــصـــاالت  شـــركـــة   Ooredoo وتـــعـــد 
االتــصــاالت  خــدمــات  توفر  رائـــدة  قطرية 
وإنترنت  الثابت  الخط  واتصاالت  الجوالة 
للشركات.  الُمدارة  والخدمات  البرودباند 
وقـــــد صــمــمــت تـــلـــك الــــخــــدمــــات لــتــلــبــيــة 
احتياجات العمالء من األفراد والشركات. 
وبــاعــتــبــارهــا شــركــة تــولــي أهــمــيــة كبيرة 
خدماتها،  فيها  تــقــدم  الــتــي  للمجتمعات 
حياة  إثــراء  في  تتمثل  التي  رؤيتها  تسهم 
تحفيز  على  بقدرتها  وإيمانها  عمالئها، 
االتــصــاالت،  خــالل  مــن  البشرية  التنمية 
تحقيق  على  الُمجتمع  أفــراد  مساعدة  في 

أقصى تطلعاتهم.

Ooredoo تُنظم الفعالية الثالثة من حملة تنظيف الشواطئ
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٣٣   

إنجاز جديد لميناء حمد.. وزارة المواصالت: 

إبطاء  أو  تأجيل  دون  حمد  ميناء  طاقة  رفع  خطط  استمرار  السليطي: 

للمحطة  والثانية  األولــى  المرحلتين  مساحة  مربع  متر  ألف   ٣٨٠

ضـــــــائـــــــع ـــــــــــــــــت  وق أو  حــــــــــــــــــــــــــوادث  بـــــــــــــــــــــدون  عـــــــــمـــــــــل  ســـــــــــاعـــــــــــة  ــــــــونــــــــا  ــــــــي مــــــــل

المحطة  أعـــمـــال  ــر  ــطــوي ت خـــالل  الــمــحــلــي  الــتــصــنــيــع  دعـــم   

ــم ــال ــع ال دول  مـــــــع  ــة  ــي ــن ــي ــب ال الـــتـــجـــارة  حـــجـــم  ـــــــادة  زي

متطورة  كهربائية  قاطرة   ٢٢ بعدد  أيًضا  الثانية  المحطة  تزويد 

و٢    ١ المرحلتين   اكتمال  مع  االستيعابية  الطاقة  حاوية  ماليين   ٣

الدوحة - [:

الــمــواصــالت  وزارة  أعــلــنــت 
واالتــــــصــــــاالت عــــن الــتــشــغــيــل 
األولـــــــي لــمــحــطــة الـــحـــاويـــات 
خالل  حمد  ميناء  فــي  الثانية 
شهر ديسمبر من العام الحالي 

٢٠٢٠، لمناولة الحاويات.
وتـــتـــألـــف عــمــلــيــات تــطــويــر 
من  الثانية  الحاويات  محطة 
التشغيل  وسيتم  مراحل  أربــع 
الــكــامــل لــلــمــرحــلــتــيــن األولــــى 
والـــثـــانـــيـــة قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 
القدرة  ستصل  وبذلك   ،٢٠٢٢
إلى  حمد  لميناء  االستيعابية 
نمطية  حــاويــة  ماليين  ثــالثــة 
فــــي الــــعــــام الـــــواحـــــد، وســيــتــم 
تــطــويــر الــمــرحــلــتــيــن الــثــالــثــة 
والــــرابــــعــــة لــلــمــحــطــة الحـــًقـــا 
ــــقــــدرة الــتــشــغــيــلــيــة  ــــادة ال ــــزي ل
للميناء وفًقا لمتطلبات السوق 
الـــمـــحـــلـــي. وبــــهــــذه الــمــنــاســبــة 
قـــــال ســــعــــادة الـــســـيـــد جــاســم 
ــيــطــي، وزيـــر  بـــن ســيــف الــســل
الــمــواصــالت واالتـــصـــاالت: إن 
إعالن التشغيل األولي لمحطة 
إنــجــاًزا  يـُـعــد  الثانية  الــحــاويــات 
جديًدا آخر يُضاف إلى سلسلة 
اإلنـــــجـــــازات الــســابــقــة لــمــيــنــاء 
حمد، بما يعزز من إمكانياته 

الحديثة  ومــرافــقــه  الضخمة 
زيادة  في  المتطورة  وأنظمته 
لقطر  البينية  الــتــجــارة  حجم 
عن  فــضــًال  ــعــالــم،  ال دول  مـــــع 
تــحــســيــن الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة 
تحويلها  طــريــق  عـــن  لــلــدولــة 
إلى مركز تجاري إقليمي، بما 
يخلق تنمية مستدامة لألجيال 

المقبلة.
وأضاف سعادته: كما يؤكد 
ــتــهــاء كــافــة أعــمــال  اقـــتـــراب ان
محطة الحاويات الثانية، على 
ورفع  تطوير  خطط  استمرار 
للميناء  االســتــيــعــابــيــة  الــطــاقــة 
قــدم  عــلــى  تنفيذها  يــتــم  الــتــي 
إبطاء  أو  تأجيل  دون  وســـاق، 
رغــــم الـــتـــداعـــيـــات الــمــرتــبــطــة 
بـــجـــائـــحـــة فــــــيــــــروس كــــورنــــا 
الــتــي  (كوفيد-١٩)  الــمــســتــجــد 
العديد  اقتصادات  على  أثــرت 
مباشر  بشكل  العالم  دول  من 

أو غير مباشر. 
وقــــال ســعــادتــه: إنـــه خــالل 
تـــطـــويـــر مـــحـــطـــة الـــحـــاويـــات 
الــــثــــانــــيــــة وأعـــــــمـــــــال الــــبــــنــــاء 
تم  بــهــا  المتعلقة  واإلنـــشـــاءات 
تنفيذ رؤية وزارة المواصالت 
واالتــــــصــــــاالت الــــرامــــيــــة إلـــى 
ـــيـــع الـــمـــحـــلـــي،  ـــتـــصـــن دعـــــــم ال
التكنولوجيات  أحـــدث  وتبني 

الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى االســــتــــدامــــة 
الــبــيــئــيــة والـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، 
مــوضــًحــا فــي هـــذا الــصــدد أن 
كــافــة الـــمـــواد والــمــعــدات التي 
تـــم اســتــخــدامــهــا فـــي أعــمــال 
والتجهيزات  التحتية  البنية 
بمحطة  الخاصة  واإلنــشــاءات 
تصنيعها  تم  الثانية  الحاويات 
في قطر وهي ذات مواصفات 
تصنيع  إلى  باإلضافة  عالمية، 
الكهربائية  القاطرات  هياكل 
في  الــحــاويــات  بنقل  الــخــاصــة 
استخدامها  سيتم  والتي  قطر 
لنقل الحاويات داخل المحطة 
في الميناء، بما يخدم ويدعم 
ـــيـــجـــيـــة وتـــشـــريـــعـــات  اســـتـــرات
الــمــركــبــات الــكــهــربــائــيــة الــتــي 
تهدف إلى دعم مسيرة الدولة 
مستقبل  نــحــو  خــطــواتــهــا  فـــي 

أخضر.
وأضاف سعادته: إن وزارة 
الــمــواصــالت واالتـــصـــاالت من 
من  الــنــوع  لــهــذا  دعمها  خــالل 
كبير  وبشكل  تساهم  األعمال 
الصناعة  تــوطــيــن  تــعــزيــز  فــي 
والـــــخـــــبـــــرة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ـــا، إلـــى  الــمــســتــخــدمــة عـــالـــمـــًي
جـــانـــب خــطــطــهــا فـــي تــوطــيــن 
الحقيقية  التشغيلية  العمليات 
لــلــعــديــد مـــن مـــشـــاريـــع الــنــقــل 

بما  واالتــصــاالت  والمواصالت 
لدى  االستثماري  الفكر  يثري 
لتحقيق  المحلية،  الــشــركــات 
 .٢٠٣٠ الــوطــنــيــة  قــطــر  رؤيــــة 
وتـــبـــلـــغ مـــســـاحـــة الــمــرحــلــتــيــن 
األولـــــى والــثــانــيــة مـــن محطة 
ألــف   ٣٨٠ الــثــانــيــة  الـــحـــاويـــات 
الرصيف  وطـــول  مــربــع،  متر 

الخاص بها ٦٢٤ متًرا.
المرحلة األولى 

وحققت شركة كيوتيرمنلز 
وتــشــغــيــل  إدارة  تــتــولــى  الـــتـــي 
الــمــرحــلــة األولـــــى مـــن مــيــنــاء 
حـــمـــد مـــلـــيـــونـــي ســــاعــــة عــمــل 
بــدون حــوادث أو وقــت ضائع 
ضــمــن أعــمــالــهــا فـــي مــشــروع 
تـــطـــويـــر مـــحـــطـــة الـــحـــاويـــات 
كيوتيرمنلز  وستقدم  الثانية، 
المعدات  كافة  الشحن  لقطاع 

أحدث  تستخدم  التي  الحديثة 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــطــورة في 
الــــعــــالــــم والـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة 
إلنـــجـــاز أعــمــالــهــم بــالــســهــولــة 
والــســرعــة الـــالزمـــة، حــيــث تم 
من  األولــــى  الــمــرحــلــة  تجهيز 
ــانــيــة  ــث مــحــطــة الــــحــــاويــــات ال
السفن  مـــن  رافـــعـــات   ٣ بــعــدد 
مــزودة   (STS) الرصيف  إلــى 
منها  جــًدا  حديثة  بتكنولوجيا 
األوتوماتيكية  شبه  العمليات 
ــعــد،  وأنـــظـــمـــة الــتــحــكــم عـــن بُ
وتـــتـــمـــيـــز أيـــــًضـــــا بــســرعــتــهــا 
المناولة  في  العالية  وكفاءتها 
ــعــامــل مع  ــت وقـــدرتـــهـــا عــلــى ال
أحدث أنواع السفن، وتستطيع 
أربع  مناولة  الــواحــدة  الرافعة 
حـــاويـــات حــجــم ٢٠ قــدًمــا أو 
مًعا  قدًما   ٤٠ حجم  حاويتين 
في الوقت ذاته، وسيتم إضافة 
٤ رافــعــات أخــرى خــالل العام 
عددها  ليصبح   ٢٠٢١ المقبل 

اإلجمالي ٧ رافعات.
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى عــــــدد ١٢ 
رافــعــة جــســريــه ذات إطـــارات 
وسيتم   ،(RTGs) مــطــاطــيــة 
أخـــــرى  رافـــــعـــــة   ١٤ إضـــــافـــــة 
 ٢٠٢١ الــمــقــبــل  الــــعــــام  خـــــالل 
ليصبح العدد اإلجمالي لها ٢٦ 
مناولة  في  وتستخدم  رافعة، 

األرض،  عــــلــــى  الـــــحـــــاويـــــات 
وســـتـــســـاهـــم هـــــذه الـــرافـــعـــات 
الناتجة  البيئية  اآلثـــار  بتقليل 
عن عملياتها بفضل استهالكها 
المنخفض للوقود كونها تعمل 
الهجينة،  البطاريات  من  بنوٍع 
إنزال  أو  حمولتها  إفراغ  وعند 
ترتفع  حــاويــات  مــن  تنقله  مــا 
فيها  الــمــتــولــدة  الــطــاقــة  كمية 
شحن  إعـــادة  فــي  يساعد  مما 

البطاريات بشكٍل سريع.
نقل الحاويات 

وتــــــــم تــــــزويــــــد الـــمـــحـــطـــة 
قاطرة   ٢٢ بعدد  أيًضا  الثانية 
طراز  من  متطورة  كهربائية 
لــنــقــل   (٧٥T HE  APM)
الــــحــــاويــــات داخــــــل الــمــحــطــة 
مميزات  أهم  ومن  والميناء، 
هــذه الــقــاطــرات قــدرتــهــا على 
العمل بكفاءة عالية في البيئة 
الــشــديــدة الـــحـــرارة، حــيــث تم 
ذات  بـــبـــطـــاريـــات  تــــزويــــدهــــا 
حساسة  غير  مــتــطــورة  تقنية 
تغيرات  مــع  الــتــأقــلــم  تستطيع 
درجـــة الـــحـــرارة الــتــي تــتــراوح 
تــحــت  درجـــــــــة   ٢٠ بــــيــــن  مـــــا 
الصفر إلى ١٦٠ درجة مئوية، 
وهــــــذا ســـيـــدعـــم آلـــيـــة عــمــلــهــا 
فــي مــيــنــاء حــمــد خـــالل أشهر 
درجات  ترتفع  عندما  الصيف 

وتتميز  كبير.  بشكل  الــحــرارة 
الــــقــــاطــــرات أيــــًضــــا بــقــدرتــهــا 
وانخفاض  العالية،  اإلنتاجية 
تــكــالــيــف عــمــلــيــات صــيــانــتــهــا، 
وســـهـــولـــة قــيــادتــهــا بــمــســتــوى 
عــــاٍل مـــن األمـــــان والــســالمــة، 
وتعد صديقة للبيئة، وموفرة 
بالطاقة  عملها  وآلية  للطاقة، 
يجعلها  بــالــكــامــل  الكهربائية 
أي  تــــصــــدر  وال  مــــســــتــــدامــــة 
كربونية  أو  مــلــوثــة  انــبــعــاثــات 
تـــســـاوي  حـــيـــث  ضــــوضــــاء،  أو 
الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
الناتجة عنها صفر طن سنويًا، 
بتكلفة  تميزها  إلى  باإلضافة 
وستوفر  منخفضة،  تشغيلية 
الــواحــدة  الكهربائية  الــقــاطــرة 
ما يقارب من ٤٥٫٥ ألف ريال 
سنويًا بالمقارنة مع القاطرات 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تــعــمــل على 
تكلفة  تــصــل  حــيــث  الــــديــــزل، 
الساعة  في  الواحد  واط  الكيلو 
الكهربائية  للقاطرة  بالنسبة 
بينما  قطري،  ريــال   ٠٫٣٢ إلى 
الواحد  واط  الكيلو  تكلفة  تبلغ 
لـــقـــاطـــرة الــــديــــزل الــتــقــلــيــدي 
٢٫٣٢ ريال قطري في الساعة، 
فـــضـــًال عـــن ذلــــك تــتــوفــر في 
الــمــحــطــة أيــــًضــــا ٤ حـــامـــالت 
 ،(ECH) الــفــارغــة  للحاويات 

و٢٤ مقطورة. 
 المباني الالزمة

كــمــا تـــم إنـــشـــاء وبـــنـــاء كــافــة 
الــمــبــانــي الــــالزمــــة والــخــاصــة 
بـــــالـــــخـــــدمـــــات والــــعــــمــــلــــيــــات 
الــــتــــشــــغــــيــــلــــيــــة فـــــــي مـــحـــطـــة 
مبنى  مثل  الثانية،  الحاويات 
ــتــغــذيــة الــرئــيــســيــة  لــمــحــطــة ال
لـــلـــكـــهـــربـــاء والـــــمـــــاء، ومــبــنــى 
ومبنى  الكهربائية،  للمولدات 
بـــالـــمـــحـــطـــة،  خــــــاص  إداري 
المبردة  للحاويات  ومــخــازن 
المرافق  مــن  وعــدد   ،(RSG)
الــــخــــاصــــة بــــوســــائــــل الــــراحــــة 
مــــجــــاورة لــرصــيــف الــمــيــنــاء، 
ـــكـــات  ــــــاإلضــــــافــــــة إلـــــــــى شـــب ب
واألعمال  الحديثة،  االتصاالت 
الكهربائية، وشبكات متطورة 
لـــتـــصـــريـــف مــــيــــاه األمـــــطـــــار، 
وغــــيــــرهــــا مــــن الـــتـــجـــهـــيـــزات 
التحتية  والــبــنــيــة  واإلنـــشـــاءات 
ذات الصلة. كما ستكون جميع 
فضًال  أوتوماتيكية،  الــبــوابــات 
بأنظمة  السلس  االرتــبــاط  عــن 
ــــادل الــبــيــانــات  ــــب الــتــشــغــيــل وت
الجهات  وأنظمة  اإللكتروني 
المعنية األخرى، وتكاملها مع 
التي  األولــى  الحاويات  محطة 
شهر  في  رسمًيا  تشغيلها  بــدأ 

ديسمبر من العام ٢٠١٦.

التشغيل األولي لمحطة الحاويات الثانية في ديسمبر

جاسم بن سيف السليطي 

من طراز «كيوفليكس»

الدوحة - [:

وعمليات  إدارة  «نـــاقـــالت»  تــولــت 
الــتــشــغــيــل الــفــنــيــة الـــكـــامـــلـــة لــســفــيــنــة 
الــغــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال «الــركــيــات» 
شركة  مــن  «كيوفليكس»  طـــراز  مــن 
والشحن  لــلــتــجــارة  إنــتــرنــاشــونــال  شــل 
أمس،  من  اعتباًرا  «شل»،  المحدودة 
وذلــــك كــجــزء مـــن الــمــرحــلــة الــثــانــيــة 
الــفــنــيــة  اإلدارة  نــقــل  عــمــلــيــة  لــخــطــة 
والــتــشــغــيــلــيــة لــلــســفــن لــيــتــم إدارتــــهــــا 

داخلًيا.
قــــدرة  ذات  «الــــركــــيــــات»  ســفــيــنــة 
مــكــعــب  مــتــر   ٢١٦،٣٠٠ اســتــيــعــابــيــة 
«ناقالت»  قبل  من  بالكامل  مملوكة 
ومــســتــأجــرة مــن قــبــل شــركــة «قطر 
لــلــغــاز». تــم بــنــاء الــســفــيــنــة فــي كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة مــن قــبــل شــركــة هــيــونــداي 

في  تسليمها  وتــم  الثقيلة  للصناعات 
منذ  الــخــدمــة  فــي  وهـــي   ٢٠٠٩ يــونــيــو 

ذلك الحين. 
السادسة  السفينة  تعتبر «الركيات» 
عملية  ضــمــن  الــثــانــيــة  الــمــرحــلــة  مـــن 
للسفن  والتشغيلية  الفنية  اإلدارة  نقل 
مــن شــركــة شــل إلــى شــركــة «نــاقــالت 
العام»  هــذا  المحدودة  قطر  للشحن 
الــمــدارة  الــســفــن  عـــدد  إجــمــالــي  ليصل 
ــا مــن قــبــل «نـــاقـــالت» إلـــى ٢٥  ــًي داخــل
للغاز  سفينة   ٢١ مــن  تتكون  سفينة، 
ــغــاز  ل ســـفـــن  و٤  ـــمـــســـال  ال الــطــبــيــعــي 

المسال.  البترول 
لنقل  قطرية  شركة  هــي  ونــاقــالت 
حلقة  وتشكل  المسال  الطبيعي  الغاز 
نـــقـــل مــهــمــة ورئـــيـــســـيـــة فــــي ســلــســلــة 
ـــتـــوريـــد الـــخـــاصـــة بــالــغــاز  اإلمـــــــداد وال
ويعتبر  قطر  بدولة  المسال  الطبيعي 

سفينة   ٦٩ من  يتألف  الــذي  أسطولها 
الطبيعي  الـــغـــاز  لــنــقــل  أســـطـــول  أكــبــر 
الـــمـــســـال عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، كما 
٤ ســفــن لنقل  تــديــر الــشــركــة وتــشــغــل 
غـــــاز الــــبــــتــــرول الـــمـــســـال بـــاإلضـــافـــة 
المــتــالكــهــا وإدارتــــهــــا وحـــــدة عــائــمــة 
لحالته  المسال  الغاز  وإعــادة  لتخزين 
الطبيعية. وتضطلع الشركة باإلشراف 
جابر  بن  أرحمة  حــوض  أنشطة  على 
في  السفن  وإصـــالح  لبناء  الجالهمة 
مدينة راس لفان الصناعية من خالل 
االستراتيجية  المشتركة  مشاريعها 
لألعمال  كيبيل  «ناقالت  شركة  وهي 
الـــبـــحـــريـــة الـــــمـــــحـــــدودة» والـــشـــركـــة 
القطرية لتصنيع الهياكل. ومن ناحية 
توفير  نــاقــالت  شــركــة  تتولى  أخـــرى، 
للسفن  الــكــامــلــة  الــبــحــريــة  الــخــدمــات 
العاملة في المياه اإلقليمية القطرية.

ناقالت تتولى إدارة سفينة الغاز «الركيات»
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فيصل جابر لـ                                               :        

وأضـــــــــاف: وبـــــدأنـــــا رحــلــة 
سفر وعمل طويلة في مزارع 
ومـــصـــانـــع عـــــدد مــــن الـــــدول 
المشهورة بإنتاج الشاي ومنها 
ســريــالنــكــا والــهــنــد ومــالــيــزيــا 
وتـــركـــيـــا وغـــيـــرهـــا، إلـــــى أن 
استقر الرأي على اختيار دولة 
منتج  لــيــكــون  «ســيــريــالنــكــا» 
«شـــاي قــطــر» مــن مــزارعــهــا 
ومـــصـــانـــعـــهـــا. وأضـــــــــاف: إن 
ـــكـــا رغــــم  اخــــتــــيــــار ســـيـــريـــالن
شـــهـــرة أصــــنــــاف الــــشــــاي فــي 
زرناها،  التي  األخــرى  الــدول 
يــــعــــود لــــعــــدة أســـــبـــــاب مــنــهــا 
أفــضــل  هــــي  ســيــريــالنــكــا  أن 
بـــلـــد يـــحـــافـــظ عـــلـــى مــعــايــيــر 
جــــــودة الــــشــــاي فــــي الـــعـــالـــم، 
زرنــا  عندما  أنــنــا  على  عـــالوة 
مـــــزارع ومــصــانــع الـــشـــاي في 
ســيــريــالنــكــا، طــلــبــوا مــنــا أن 
ـــا لــدى  يــتــم الــتــســجــيــل رســـمـــيًّ
بالدولة،  المختصة  الجهات 
وهـــــي مـــيـــزة أخـــــرى لـــدولـــة 
ســيــريــالنــكــا عـــن غــيــرهــا من 
الدول. وبالفعل سجلنا حقوق 
«شاي قطر» في سيريالنكا.

طويلة  رحلة 

وقــــــال فــيــصــل جــــابــــر: إن 
لديها  سيريالنكا  في  المصانع 
تعمل  حــيــث  طــويــلــة  خـــبـــرات 
منذ ١٠٠ -١٥٠ سنة في إنتاج 
أحد  اخترنا  هنا  ومن  الشاي، 
بخبراتها  المعروفة  المصانع 

الـــطـــويـــلـــة فــــي هـــــذا الــمــجــال 
وأضــاف  مــعــه.  العمل  وبــدأنــا 
تــنــتــج  الـــمـــصـــانـــع  مـــعـــظـــم  إن 
صــنــًفــا   ٦٠-  ٥٠ مـــن  حـــوالـــي 
مــن الـــشـــاي، ووقــــع اخــتــيــارنــا 
حيث  مــمــيــزة،  نــوعــيــات  على 
اخــتــرنــا ٨ أصــنــاف مــتــنــوعــة، 
رغـــــم مــــا يــحــمــلــه ذلـــــك مــن 
مخاطر كبيرة - حيث يفضل 
الــتــجــار اخــتــيــار صــنــف واحــد 
لكننا   - به  التجارة  لبدء  فقط 
رغبة  الثمانية  األنــواع  اخترنا 
فــــي الـــعـــمـــل وتـــوفـــيـــر أفــضــل 
القطري.  للسوق  الشاي  أنــواع 
وبــعــد عــودتــنــا إلـــى قــطــر من 
عن  بحثًا  طويلة  سفر  رحلة 
ــــــواع الــــشــــاي، قــمــنــا  أفـــضـــل أن
بــتــجــربــة األصـــنـــاف الــثــمــانــيــة 
الــــمــــخــــتــــارة عــــلــــى األفـــــــــراد 
والـــفـــنـــادق والــمــقــاهــي، وهللا 
الــحــمــد كـــانـــت هـــنـــاك إشــــادة 
للمنتجات  والــمــذاق  بالجودة 

المختارة. 
وجـــــــاءت بــعــد 
ـــــك الــمــرحــلــة  ذل
ــــــثــــــة مـــن  ــــــثــــــال ال
إطـــــــــــــــالق شــــــاي 
قــــــــطــــــــر، وهــــــي 
تصميم  مــرحــلــة 
عـــبـــوة مــنــتــجــات 
«شــــــــــاي قـــطـــر» 
هــذه  مثلت  وقــد 
الــمــرحــلــة تــحــديـًـا 

حوالي  استمرت  والتي  كبيًرا 

اخـــتـــرنـــا  أن  إلـــــــى  أشــــهــــر   ٦

الــتــصــمــيــم الـــمـــنـــاســـب لــعــبــوة 

عن  التصميم  ليعبر  الــشــاي، 

اســــم قــطــر، مـــع وجــــود أحــد 

«التراثية  المشهورة  المعالم 

والثقافية» على العبوة كسوق 

واقـــــف عــلــى ســبــيــل الــمــثــال. 

وقـــــــال فـــيـــصـــل جــــبــــر: رغـــم 

الــتــكــلــفــة والــخــســائــر الــمــالــيــة 

البداية،  في  لها  تعرضنا  التي 

لـــكـــن الــــحــــرص عـــلـــى تــوفــيــر 

جعلنا  وطــنــيــة،  بــهــويــة  منتج 

نــســتــكــمــل الــمــســيــرة، وبـــدأنـــا 

ــا ثــمــار الــنــجــاح،  ــيًّ نــجــنــي حــال

مـــشـــيـــًرا إلـــــى أنـــــه بــالــتــســويــق 

تــواجــًدا  نتوقع  للمنتج  الجيد 

وحــــصــــة قــــويــــة مــن 

ســــــــوق الــــــشــــــاي فــي 

قـــطـــر الـــــــذي يــشــهــد 

كبيًرا.  استهالًكا 

األفضل  المذاق 

وأكـــــــد فـــيـــصـــل جــــابــــر أن 

«شـــــاي قـــطـــر» يــتــفــوق عــلــى 

جــمــيــع األصـــنـــاف الــمــوجــودة 

الجودة  ناحية  من  السوق  في 

كـــأفـــضـــل مــــــــذاق، والـــمـــنـــتـــج 

ـــــدون إضـــافـــة أي  الـــصـــحـــي ب

فمنتجنا  صناعية،  منكهات 

فيه  ويــظــهــر   ٪١٠٠ طــبــيــعــي 

ورد الشاي، باإلضافة إلى أن 

صنف األكياس يستخدم نوًعا 

ـــــورق، عـــالوة  مــتــمــيــًزا مـــن ال

لحماية  األكياس  تغليف  على 

الشاي من 

الرطوبة، 

وبــالــتــالــي 

يــــحــــافــــظ 

ــــــــــــى  عــــــــــــل

وقال:  طويلة.  لفترة  جودته 

مــن  فــــريــــد  قـــطـــر  شــــــاي  إن 

نــــوعــــه مـــقـــارنـــة بـــاألصـــنـــاف 

إن  وقال  السوق.  في  األخرى 

الــمــكــانــة والــســمــعــة الــكــبــيــرة 

فتحت  عالمًيا،  قطر  لــدولــة 

ــــخــــارج  ــــــــــواب فـــــي ال لــــنــــا األب

عــنــدمــا قــمــنــا بــزيــارة الـــدول 

الــتــي تــضــم مـــزارع ومــصــانــع 

لـــلـــشـــاي، وهــــو مـــا ســـهـــل لــنــا 

كــثــيــًرا الهــتــمــام الــمــنــتــجــيــن 

العمل  على  وحرصهم  هناك 

 . معنا

 وقــال 

إنــنــا وهللا 

ــــحــــمــــد  ال

خـــــــــــــالل 

ـــا فــي  الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة بـــدأن
في  بالتواجد  النجاح،  تحقيق 
تتصدرها  مهمة  بيع  منافذ 
ـــــرة لــــلــــمــــواد  ـــــمـــــي شــــــركــــــة ال
الـــغـــذائـــيـــة واالســـتـــهـــالكـــيـــة، 
«شــاي  بمنتج  رحــبــت  والــتــي 
قـــطـــر» وفـــتـــحـــت لــــه جــمــيــع 
الـــــفـــــروع، كـــذلـــك كــــارفــــور، 
ونــــتــــطــــلــــع إلـــــــى الــــعــــمــــل مــع 
جــمــيــع مــنــافــذ الــبــيــع الــقــويــة، 
ــــــادق والــــمــــقــــاهــــي،  ــــــفــــــن وال
العمل  إلــى  مستقبًال  ونتطلع 
ـــة  ـــقـــطـــري مــــــع الـــــخـــــطـــــوط ال
قطر»  «شــاي  منتج  لتوفير 
مختلف  إلـــى  رحــالتــهــا  عــبــر 

العالم.  دول 

أصناف   ٨  

وأشـــــــــار فــيــصــل 
أن  إلــــــــى  جـــــابـــــر 
«شــــــــــاي قــــطــــر» 
أصناف،   ٨ يشمل 
ثالثة  على  مقسمة 
األول  مـــســـتـــويـــات، 

 ٥ مـــــنـــــهـــــا 

أصــــنــــاف لـــفـــنـــادق الــخــمــس 
ـــمـــقـــاهـــي «عـــالـــي  نــــجــــوم وال
نكهة  طبيعي،  ورد  الــجــودة 
إضــافــات  أي  بـــدون  طبيعية 
التغليف  ومستوى  صناعية، 
الــــعــــالــــي» وهــــــذه األصـــنـــاف 
شـــاي  ــــوع  ن أي  عـــن  تــخــتــلــف 
آخـــر فـــي قــطــر. أمـــا الــقــســم 
ـــــشـــــاي  الـــــثـــــانـــــي فــــيــــضــــم «ال
الــــخــــشــــن» الـــــــذي يــســتــخــدم 
فــــــــي «الـــــــــــكـــــــــــرك» والــــــبــــــر 
الثالث  والقسم  والمناسبات. 
يـــشـــمـــل «شــــــــاي االكـــــيـــــاس» 
وهو  يومًيا  يستخدم  والــذي 
«بــالك،  صنفين  عــن  عــبــارة 
ـــقـــيـــل، وخـــفـــيـــف»  لـــيـــت» «ث
التي  األذواق  جميع  ليناسب 

الشاي.  تحب 
وقــــــــــــــال: مــــــــن األشــــــيــــــاء 
قطر»،  «شــاي  فــي  المميزة 
باسم «قطر  نوًعا  وفرنا  أننا 
يتناول  الــذي  فاست»  بريك 
مــــع اإلفـــــطـــــار، كـــذلـــك 
جراي»  «إيرل  هناك 
والـــشـــاي بــالــيــاســمــيــن 
والــــــشــــــاي بـــالـــنـــعـــنـــاع 
والـــــشـــــاي الـــمـــغـــربـــي، 
ـــــــهـــــــا بـــــــــالـــــــــورد  وكـــــــل
ــــزهــــرة  الــــطــــبــــيــــعــــي ل

الشاي. 
وأضـــــــــــــــــــــاف بــــــــأن 
عــــدًدا مـــن صــالــونــات 
«الـــــــــــــــرشـــــــــــــــاقـــــــــــــــة» 

منتجاتنا،  جربت  و«الجيم» 

وشــــادت بــالــجــودة والــمــذاق 

مــــؤكــــدة أنـــــه مـــنـــتـــج صــحــي 

بالتعامل  ورحبت  وطبيعي، 

 . معنا

قطر  في  مصنع   

مــــن جـــانـــبـــه كـــشـــف هـــالل 

ســــــرور الـــعـــرابـــيـــد عــــن أنــنــا 

في  مصنع  إقامة  بصدد  اآلن 

ـــتـــاج شــــاي قــطــر ..  قــطــر إلن

مرحلة  فــي  أنــنــا  إلــى  مــشــيــًرا 

األجهرة  واستيراد  التجهيز 

والــمــعــدات الــالزمــة، وبــإذن 

شــهــر  فـــي  اإلنـــتـــاج  نـــبـــدأ  اهللا 

المقبل.  أكتوبر 

الخارجية  األسواق 

 وقــــال هـــالل ســــرور إنــنــا 

نجاحنا  تــحــقــيــق  بــعــد  نــتــطــلــع 

الــقــوي فــي الــســوق الــقــطــري 

إلــــــى االنــــتــــشــــار فــــي أســــــواق 

وخارجية.  مجاورة 

ــا عــلــى  وقــــال إنـــنـــا اعــتــمــدن

الــتــمــويــل الـــذاتـــي فـــي تــنــفــيــذ 

الـــمـــشـــروع، رغـــم مـــا تــوفــره 

بنك  مثل  المختصة  الجهات 

ــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة  ــت ــل قـــطـــر ل

مــن تــســهــيــالت فــي عــمــلــيــات 

التمويل  إن  وأضاف  التمويل. 

رغم  التحديات  قلص  الذاتي 

ــا فــي  ــن ــت الـــخـــســـائـــر الـــتـــي طــال

منتج  وإطــالق  اختيار  بــدايــة 

قطر». «شاي 

 «شـــــاي قطـــــر» .. منتــــج بهــــويـــة وطنيــة  

األذواق  ـــع  ـــي ـــم ج ـــــي  ـــــراع ت ـــــاف  ـــــن أص  ٨ ـــــا  ـــــرن وف

فروعها  جميع  لنا  فتحت  والميرة  قوية..  بيع  منافذ  في  نتواجد 

ـــــي الــــجــــودة        ـــــال ـــعـــي وصــــحــــي وع ـــي مـــنـــتـــجـــنـــا طـــب

ــــــم    ــــــال ــــــع ـــــــــــشـــــــــــاي فـــــــــــي ال ـــــــــــاف ال ـــــــــضـــــــــل أصـــــــــــن ـــــــــة طـــــــويـــــــلـــــــة الخـــــــــتـــــــــيـــــــــار أف رحـــــــــل

والمقاهي  نــجــوم  الخمس  لــفــنــادق  ــجــودة  ال عالية  ــاف  أصــن   ٥

الـــتـــراث روح  ــكــســان  ــع ي ـــاي  ـــش ال عـــبـــوة  ــيــف  ــل ــغ وت تــصــمــيــم 

ــوق  ــس ـــي ال ــع إلــــى حــصــة قـــويـــة ف ــطــل ــت ـــا.. ون ـــجـــاًح حــقــقــنــا ن

                            

الدوحة - [:

شـــاي   » إن  جـــابـــر  فــيــصــل  قـــــال   

وطنية،  بهوية  قطري  منتج  قطر» 

تــواجــده  لتأكيد  وثــقــة  بنجاح  يخطو 

القوي في السوق القطري. وأشار إلى 

قبل  بــدأت  المنتج  إطــالق  فــكــرة  أن 

الحصار  منذ  وتحديًدا  سنوات  ثالث 

الــجــائــر عــلــى دولــــة قــطــر. وأوضـــح 

فــي لــقــاء «[ االقــتــصــاديــة» أن 

إطـــالق «شـــاي قــطــر» جـــرى عــلــى ٣ 

مراحل، األولى كانت مع بداية فترة 

 ،٢٠١٧ عـــام  رمـــضـــان  فـــي  الــحــصــار 

حــيــث رأيــــت أنـــا وشــريــكــي ضـــرورة 

الــعــمــل لــيــكــون لــنــا دور فـــي تــوفــيــر 

للسوق  المهمة  والسلع  االحــتــيــاجــات 

القطري. وأضاف: رغم قلة خبراتنا 

فــي مــجــال الــبــيــزنــس قــمــنــا بــدراســة 

على  للوقوف  القطري  للسوق  قوية 

الــمــنــتــجــات الـــتـــي يــحــتــاجــهــا، ولــفــت 

انــتــبــاهــنــا أن مــنــتــجــات «الـــشـــاي» ال 

فــي  قـــطـــر  بــــاســــم  مـــنـــتـــج  أي  تـــضـــم 

الـــســـوق، عــــالوة عــلــى الــنــقــص الـــذي 

بداية  مع  الشاي  منتجات  في  حدث 

فــتــرة الــحــصــار. ومـــن هــنــا رأيــنــا أن 

ننطلق في تجارة الشاي. وقد اتفقت 

مـــع شــريــكــي عــلــى أن يــكــون االســـم 

الملكية  حقوق  وأخذنا  قطر»  «شاي 

الـــفـــكـــريـــة عــلــيــه فــــي هـــــذا الـــصـــدد، 

وكـــانـــت هـــذه هـــي الــمــرحــلــة األولـــى 

التي استمرت حوالي عام. ثم جاءت 

استمرت  والــتــي   - الــثــانــيــة  الــمــرحــلــة 

أفضل  عن  البحث  عبر   - أيًضا  عاًما 

على  نعمل  أن  يمكن  التي  األصناف 

تــوفــيــرهــا لــلــســوق الـــقـــطـــري.. وقــد 

اختيار  بهدف  عمل  فريق  شكلنا 

األصـــنـــاف  أو  األنـــــــواع  أفـــضـــل 

والــجــودة  الــمــذاق  ناحية  مــن 

العالية.
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الــتــكــلــفــة والــخــســائــر الــمــالــيــة 

البداية،  في  لها  تعرضنا  التي 

ر ي وف ت ى ل ع رص ح ال ن ك ل

و م

ـــــورق، عـــالوة مــتــمــيــًزا مـــن ال

لحماية األكياس  تغليف  على 

لـــلـــشـــاي، وهــــو مـــا ســـهـــل لــنــا 

كــثــيــًرا الهــتــمــام الــمــنــتــجــيــن 

ل ال ل ه هناك

ــــــادق والــــمــــقــــاهــــي،  ــــــفــــــن وال
العمل  إلــى  مستقبًال  ونتطلع 

فــــــــي «الـــــــــــكـــــــــــر
و والمناسبات. 
ل «شــــــــاي
يستخدم ي 
صن عــن  ة 
ـــقـــيـــل » «ث
جميع ب 
االشلشاياي. 

ـــــــــــال: مــــ
» فــي  زة 
نوًعا فرنا 
فاست»

مــــع اإلفـــــط
» هناك 
والـــشـــاي
والــــــشــــــاي
والـــــشـــــاي
ـــــــه وكـــــــل
الــــطــــبــــيــــ

الشاي.
وأضـــــ
عــــدًدا م

«الـــــــــــــــرش

وفـــيـــر أفــضــل 
القطري.  وق 
ـــى قــطــر من 
عن بحثًا  يلة
ـــشــــاي، قــمــنــا 
افاف االـلـثثــمــاانـنـيــةة
لــــى األفـــــــــراد 
ـقــاهــي، وهللا 
هـــنـــاك إشــــادة 
للمنتجات  ق 

د
ة
ن
ي
ي
م
ت
«
ه
ا

الــــحــــرص عـــلـــى تــوفــيــر  لـــكـــن

جعلنا  وطــنــيــة،  بــهــويــة  منتج 

نــســتــكــمــل الــمــســيــرة، وبـــدأنـــا 

ــا ثــمــار الــنــجــاح،  ــيًّ نــجــنــي حــال

مـــشـــيـــًرا إلـــــى أنـــــه بــالــتــســويــق 

تـوـواجــًدا  نتووقعع للمنتجج الجيد 

وحــــصــــة قــــويــــة مــن

ســــــــوق الــــــشــــــاي فــي 

قـــطـــر الـــــــذي يــشــهــد 

كبيًرا.  استهالًكا 

األفضل  المذاق 

ي س ي ي ى

الشاي من 

الرطوبة، 

وبــالــتــالــي 

يــــحــــافــــظ 

ــــــــــــى  عــــــــــــل

العمل  على  وحرصهم هناك 

. معنا

وقــال 

وهللا  إنــنــا

ــــحــــمــــد  ال

خخـــــــــــــــــــــــــالـاللل

ـــة  ـــقـــطـــري مــــــع الـــــخـــــطـــــوط ال
قطر»  «شــاي  منتج  لتوفير 
مختلف  إلـــى  رحــالتــهــا  عــبــر 

العالم. دول 

أصناف ٨

وأأشـشــــــــارا فــيــصــلل
أن إلــــــــى  جـــــابـــــر 
«شــــــــــاي قــــطــــر»
أصناف،  ٨ يشمل 
ثالثة على  مقسمة 
ووألوللل ا مـــســـتـــووويويويـــات، 

٥٥٥٥ مــمـــمـمــمـمـــمـــمممـممـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـنننـنـنـنــــــــــــــــــههههـهـهـــــــــــــاااا

يـــشـــمـــل
والــذي
عــبــارة
لـــيـــت»
ليناسب
تتحب
وقـــــ
المميز
وف أننا 
بريك
م

مستفيًدا من ترقب قرار المركزي األمريكي 

قـــــال   :]  - الـــــــــدوحـــــــــة 

تــقــريــر شــركــة ســبــائــك الــدوحــة 

أنهى  الذهب  إن  الذهب  لتجارة 

عند  الــمــاضــي  األســبــوع  تــــداوالت 

محافًظا  دوالًرا   ١٩٥٠ مــســتــوى 

الترقب  حالة  رغم  مكاسبه  على 

لــقــرارات الــفــيــدرالــي األمــريــكــي، 

مـــدعـــوًمـــا بـــارتـــفـــاع الــطــلــب عــلــى 

الــمــعــدن األصــفــر نــهــايــة األســبــوع 

وخــصــوًصــا يــوم الــجــمــعــة. وأشــار 

أن  واضــًحــا  بــدا  أنــه  إلــى  التقرير 

نــهــايــة مــرحــلــة الـــتـــداول األفــقــي 

ألونــصــة الــذهــب الــتــي اســتــمــرت 

أكـــثـــر مـــن ثـــالثـــة أســـابـــيـــع ســوف 

واالتجاه  المقاومة  بكسر  تنتهي 

ولــيــس  دوالر   ٢٠٠٠ حــاجــز  إلـــى 

الــهــبــوط تــحــت الـــدعـــم واالتـــجـــاه 

١٩٠٠ دوالر.  إلى 

منخفضة  الـــتـــداوالت  وكــانــت 

واضًحا  وبــدا  األســبــوع  بــدايــة  مــن 

اجــتــمــاع  تــرقــب  فـــي  الــجــمــيــع  أن 

الشراء  تأجيل  وقــرار  الفيدرالى 

ــبــعــد قـــــرار الـــفـــيـــدرالـــى  والـــبـــيـــع ل

المعادن  وكانت  الفائدة.  ألسعار 

الــثــمــيــنــة هــــي الـــمـــســـتـــفـــيـــدة مــن 

ارتفعت  حيث  اليقين  عدم  حالة 

إلى  الجمعة  يوم  الذهب  أونصة 

دوالًرا   ٢٣ بارتفاع  دوالًرا   ١٩٥٦

عــن أدنـــى مــســتــوى المــســتــه يــوم 

الشراء  طلبات  وظهرت  الخميس 

بــقــوة مــع هــبــوط األونـــصـــة دون 

دوالًرا.  ١٩٤٠ مستوى 

ـــأن األســــواق   ونــــوه الــتــقــريــر ب

الـــعـــالـــمـــيـــة تـــنـــقـــســـم حــــالــــًيــــا إلـــى 

أزمــة  أن  يــعــتــقــد  األول  قــســمــيــن 

ـــهـــاء  ـــت ـــى وشــــــك االن كـــــورونـــــا عـــل

لــــوجــــود أكـــثـــر مــــن جـــهـــة بــــدأت 

ونسبة  الــســريــريــة  الــتــجــارب  فــي 

ـــحـــصـــول عـــلـــى أمـــصـــال  نـــجـــاح ال

ولـــهـــذا  مـــرتـــفـــعـــة،  لكوفيد-١٩ 

الذهب  اتجاه  إلى  التوقعات  تميل 

ــــى الـــهـــبـــوط نـــظـــًرا النــخــفــاض  إل

آمن.  كمالذ  عليه  الطلب 

والــــقــــســــم اآلخـــــــر يـــمـــيـــل إلــــى 

ضـــــــرورة زيـــــــادة الــــحــــيــــازة مــن 

الـــــذهـــــب والــــتــــوقــــعــــات بـــصـــعـــود 

دوالر   ٢٠٠٠ فــــــوق  األونــــــصــــــة 

دولة  من  أكثر  عودة  إلى  بالنظر 

من  األول  الــمــربــع  إلــى  أوروبــيــة 

حـــالـــة كـــورونـــا وفــــرض الــحــظــر 

األجواء. على  سيسيطر  واإلقفال 

المحللين  احــتــمــاالت  وتــصــب 

ألن  الــــــــــذهــــــــــب  ــــــــح  صــــــــال فــــــــــي 

الـــتـــمـــســـك بــــالــــذهــــب وحـــيـــازتـــه 

ســيــكــون الــطــابــع الـــعـــام لـــألفـــراد 

والــمــســتــثــمــريــن قــبــل الــشــركــات 

والــصــنــاديــق االســتــثــمــاريــة. إلــى 

ذلــــك انــحــســرت الــتــعــامــالت فــي 

السابقة  كــاألســابــيــع  ضــيــق  نــطــاق 

وظــــلــــت أســــعــــار األونـــــصـــــة بــيــن 

 ٢٧٫٥٠ ومــســتــوى  دوالر   ٢٦٫٥٠

دوالر. 

بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــســــوق الـــمـــحـــلـــى 

ــــــدا األســــــبــــــوع مـــنـــتـــعـــًشـــا،  فــــقــــد ب

ـــــال عـــلـــى الــــشــــراء  وظــــهــــر اإلقـــــب

وكـــان لــلــســبــائــك والــذهــب الــخــام 

يرغب  الكل  ألن  األكبر  النصيب 

ـــــذهـــــب لـــلـــتـــحـــوط  فـــــي شــــــــراء ال

وبلغ  لــلــزيــنــة  ولــيــس  واالســتــثــمــار 

لــلــجــرام   ٢٤ عــيــار  الــذهــب  ســعــر 

الذهب  الجنيه  وحقق  رياًال   ٢٢٨

رياًال.   ١٦٥٠ مبلغ 

عـــلـــى  اإلقــــــــبــــــــال  كــــــــان  كـــــمـــــا   

من  أفضل  الذهبية  المشغوالت 

اإلقــبــال  وزاد  الماضية  األســابــيــع 

والصغيرة  الخفيفة  القطع  على 

مــــثــــل الـــــخـــــواتـــــم واالنـــــســـــيـــــاالت 

على  الطلب  وانخفض  واألســاور 

األطـــقـــم والــشــبــكــات لــبــدء نــهــايــة 

وبلغ  واألعــــراس  الــصــيــف  مــوســم 

 ١٩٩٫٨٧ مــبــلــغ   ٢١ عــيــار  الــجــرام 

ريــاًال   ١٧١ مبلغ   ١٨ وعيار  ريــال 

للجرام.

 الذهب يحــافظ عـــلى مكـــاسبه فــي أسبــوع
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٥٥   

خالل جلسة حوارية بينه وبين الصندوق الوطني الكويتي 

الدوحة - [ وقنا:  

ـــــقـــــدت جـــلـــســـة حــــواريــــة  ُع
بــــيــــن بــــنــــك قــــطــــر لــلــتــنــمــيــة 
والـــصـــنـــدوق الــوطــنــي لــرعــايــة 
الصغيرة  المشروعات  وتنمية 
الكويت  دولـــة  فــي  والمتوسط 
«تعثر  عــنــوان  تحت  الشقيقة، 
الــــــمــــــشــــــروعــــــات الــــصــــغــــيــــرة 
جائحة  ظــل  فــي  والمتوسطة 

كورونا».
عبدالعزيز  السيد  وشــــارك 
الرئيس  خليفة  آل  نــاصــر  بــن 
للتنمية  قطر  لبنك  التنفيذي 
فـــــي الـــجـــلـــســـة الــــتــــي أقــيــمــت 
عـــــبـــــر مـــــنـــــصـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
خبرة  إلى  مشيًرا  االجتماعي، 
وتجارب دولة قطر في دعم 
الصغيرة  الشركات  ومساندة 

والمتوسطة.
كما تحدث عن إستراتيجية 
بنك قطر للتنمية في التصدي 
هذه  أن  إلــى  ــا  الفــتً للجائحة، 
اإلستراتيجية تستند على ثالثة 
والنهوض  الصمود  هي  أســس 
ـــــدأت  واالزدهـــــــــــــــــار، حــــيــــث ب
بــمــحــاولــة تــــجــــاوز الــمــرحــلــة 
األولــى من الجائحة والصمود 
فــيــهــا، ثـــم اســـتـــعـــادة الــقــطــاع 
الــــخــــاص لــعــافــيــتــه، وأخــــيــــًرا 

التوسع في المبيعات.
وأضــــــــاف «تـــرجـــمـــنـــا هـــذه 
ـــجـــيـــة مـــــن خـــالل  ـــي ـــرات اإلســـت
والمعلومات  التدريبية  الــورش 
المناسبة لكل حالة على حدة».
للتنمية  قطر  بنك  وأطــلــق 
العديد من البرامج والمبادرات 
ــــامــــج الـــضـــمـــانـــات  مــــثــــل بــــرن
الــوطــنــي، وبــرنــامــج الــنــهــوض 
/ هاكاثون  ومبادرة  باألعمال، 
كوفيد-١٩/ ، ومسابقة «تحويل 

التي   ، فــرص»  إلــى  التحديات 
ـــق مــشــهــد  ســـاهـــمـــت فـــــي خـــل
حيوي وفعال وحفظت صالبة 
الــقــطــاع الـــخـــاص بـــل ودفــعــتــه 

نحو آفاق جديدة.
كـــمـــا ولـــــد مــــن رحـــــم هـــذا 
ــــحــــدي فـــــي دولـــــــــة قــطــر  ــــت ال
في  جــديــدة  تعاونية  عــالقــات 
التي  تلك  مثل  القطري  السوق 
كانت بين قطاع اإللكترونيات 
المشاريع  وبين  واللوجستيات 
األخرى، مسرعًة بذلك عملية 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي لــلــشــركــات 
الــمــتــوســطــة والــصــغــيــرة. كما 
كــانــت هــنــاك أكــثــر مــن أربعة 
ــــــدأت فــي  مـــصـــانـــع قـــطـــريـــة ب
تصنيع األقنعة الطبية لخدمة 
السوق المحلي، وهناك مصانع 
مبيعاتها  حــجــم  زاد  أخـــــرى 
منتجاتها  فــي  غــيــرت  أن  بعد 
ـــاســـب مــــــع مـــتـــطـــلـــبـــات  ـــن ـــت ـــت ل

المرحلة. 
الـــســـوق  انــــفــــتــــاح  زاد  كـــمـــا 
القطري على األســواق الدولية 
عـــبـــر وكـــــالـــــة قـــطـــر لــتــنــمــيــة 

الــصــادرات، الــذراع التصديرية 
لـــبـــنـــك قـــطـــر لــلــتــنــمــيــة الــتــي 
شــاركــت فــي بــدايــة هــذه العام 
في معرض «ُصنع في قطر» 
الشقيقة.  الــكــويــت  ــــة  دول فـــي 
وأقـــامـــت شــراكــة مــع منظمة 
الــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة إلطـــــالق 
الــنــســخــة الــعــربــيــة مــن منصة 
بالتجارة  الخاصة  المعلومات 
 Global Trade الــــدولــــيــــة 
نـــافـــذة  لـــتـــكـــون   Helpdesk
المتوسطة  للشركات  عالمية 
والــــصــــغــــيــــرة، واســـتـــطـــاعـــت 
الحصول على موافقة باإلجماع 

والتتبع  الترميز  مكتب  إلنشاء 
للمنتجات القطرية من مكتب 
الترميز العالمي GS١ ليصبح 
٦٣٠ هــو رمـــز الــتــتــبــع الــدولــي 

لمنتجات دولة قطر.
بدون أن ننسى الطفرة التي 
تشهدها دولة قطر في مجال 
حاضنة  فــي  ســـواء  الحاضنات 
قـــطـــر لـــألعـــمـــال وبـــرامـــجـــهـــا 
الــتــخــصــصــيــة  الـــحـــاضـــنـــات  أو 
قطر  ومسرعة  حاضنة  مثل: 
ومركز  الرياضة،  لتكنولوجيا 
قــطــر لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة، 
والــحــاضــنــة الــتــي أعــلــن عنها 
متاحف  مع  بالشراكة  مــؤخــًرا 
قطر والمتخصصة في األزياء 

والتصميم. 
وحسب بيان للبنك تمكنت 
استراتيجية  عبر  قطر  دولـــة 
شبكة  وعبر  المعالم  واضــحــة 
وطــنــيــة مــؤســســاتــيــة تــعــاونــيــة 
نفسها  مـــن  تــجــعــل  أن  قـــويـــة 
عالمة إقليمية ودولية فارقة 
في مجال دعم ورعاية القطاع 
المتوسطة  والشركات  الخاص 

يبدو  والمستقبل  والصغيرة، 
أقرب من أي وقت مضى في 
الخطوات الهائلة التي اجتازتها 

إلى اآلن. 
قطر  دولـــــة  واســتــطــاعــت   
محطة  نفسها  مــن  تجعل  أن 
مــمــيــزة وعـــالمـــة فـــارقـــة في 
الــمــشــهــد اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي 
المتوسطة  للشركات  الــداعــم 
والصغيرة. وتمكن بنك قطر 
المسؤولة  المؤسسة  للتنمية 
المشاريع  بقطاع  العناية  عــن 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة من 
آلفــاق  المسؤولية  هــذه  حمل 
صعوبة  برغم  وجديدة  رحبة 
الــتــحــديــات الــتــي واجــهــهــا هــذا 
الحصار  خـــالل  ســـواء  الــقــطــاع 
الجائر على قطر أو في األزمة 
األخــــيــــرة لــجــائــحــة فــيــروس 
كورونا المستجد، جاعًال بذلك 
لنهل  معرفية  ِقبلًة  قطر  من 
قصص  من  والتعلم  الخبرات 
النجاح التي تمر بها الشركات 
ــــوســــطــــة والــــصــــغــــيــــرة  ــــمــــت ال

القطرية.

قطر للتنمية يستعرض جهود مواجهة كورونا 

عبدالعزيز آل خليفة

الدوحة - قنا: 

اجــتــمــع ســـعـــادة الــســيــد عــلــي بـــن أحــمــد 
ـــــكـــــواري، وزيــــــر الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة،  ال
فالح  بــن  نايف  الدكتور  معالي  مــع  أمــس، 
التعاون  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  الحجرف 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة والـــوفـــد الــمــرافــق 
الـــــذي يـــــزور الـــبـــالد حـــالـــًيـــا. جــــرى خــالل 
الموضوعات  من  عدد  استعراض  االجتماع 
المشترك  الخليجي  الشأن  ذات  والقضايا 
تم  كما  والصناعي.  التجاري  الصعيد  على 

مجلس  دول  تبذلها  التي  الجهود  مناقشة 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي لــمــواجــهــة الــتــحــديــات 
ــتــجــاريــة جــــراء تــداعــيــات  االقــتــصــاديــة وال
وسبل  «كوفيد-١٩»،  كــورونــا  وبــاء  انتشار 
ظل  في  المشترك  التعاون  مسيرة  تعزيز 
دول  على  بالنفع  يعود  بما  التحديات  هذه 
وشـــعـــوب مــجــلــس الـــتـــعـــاون، ومــصــالــحــهــا 
التدابير  استعراض  إلى  إضافة  المشتركة، 
االحـــتـــرازيـــة واإلجـــــــراءات الــوقــائــيــة الــتــي 
تفشي  مــن  للحد  المجلس  دول  اتــخــذتــهــا 

الوباء.

الكويت - قنا:

اســتــهــلــت بــــورصــــة الـــكـــويـــت تــعــامــالتــهــا 
األسبوعية، أمس، على ارتفاع مؤشر السوق 
١٦ر٥٥٠٤  مــســتــوى  ليبلغ  نقطة   ٥٧ الــعــام 
المئة.  في  ٠٥ر١  بلغت  صعود  بنسبة  نقطة 
وتم تداول كمية أسهم بلغت ٥ر٤٢٩ مليون 
نــقــديــة  صــفــقــة   ١٤٢٦١ عــبــر  تــمــت  ســهــم 
بقيمة بلغت ٥ر٥٢ مليون دينار كويتي نحو 
وارتــفــع  أمــريــكــي.  دوالر  مــلــيــون  ٧٥ر١٨٣ 
ليبلغ  نقطة  ٥ر٤٠  الرئيسي  الــســوق  مــؤشــر 
مستوى ٩٣ر٤٣٧٢ نقطة بنسبة صعود بلغت 
٩٣ر٠ في المئة من خالل كمية أسهم بلغت 
٣ر٣٣١ مليون سهم تمت عبر ٨٤٤٤ صفقة 

٥ر٥٩  نحو  ديــنــار  مليون   ١٧ بقيمة  نقدية 
مليون دوالر.

٢ر٦٥  األول  الـــســـوق  مــؤشــر  ارتـــفـــع  كــمــا 
نقطة ليبلغ مستوى ١١ر٦٠٧٥ نقطة بنسبة 
صــعــود بــلــغــت ٠٩ر١ فــي الــمــئــة مــن خــالل 
تمت  سهم  مليون  ٢ر٩٨  بلغت  أسهم  كمية 
مــلــيــون  ٥ر٣٥  بــقــيــمــة  صــفــقــة   ٥٨١٧ عــبــر 
بـــدوره  دوالر.  مــلــيــون  ٢ر١٢٤  نــحــو  ديــنــار 
نقطة  ٩ر٤٤  نحو   ٥٠ رئيسي  مؤشر  ارتــفــع 
ليبلغ مستوى ٤٩ر٤٤١٧ نقطة بنسبة صعود 
بلغت ٠٣ر١ في المئة من خالل كمية أسهم 
 ٦٣٥٤ عبر  تمت  سهم  مليون  ٩ر٢٧٩  بلغت 
نحو  دينار  مليون   ١٤ بقيمة  نقدية  صفقة 

٤٩ مليون دوالر.

وزير التجــارة يجتمـــع
مع األمين العام لمجلس التعاون

ارتفاع بورصة الكويت

ـــرة والــمــتــوســطــة ـــصـــغـــي ــــخــــاص والــــمــــشــــروعــــات ال ـــاع ال ـــط ـــق ـــــم ال دع

باقي القطاعاتالعقاراتالخدماتالبنوكالقطـــاع

٢٧٫٣٪٣٤٫٧٪٢١٫١٪١٦٫٩٪النسبة

٪السعرالشركة
٢٫١٧٩٫٠٥بلدنا

١٫٧١٨٫٠٩المتحدة للتنمية
١٫٠٦٤٫٨١قامكو

٢٫٠٥٢٫٦٥قطر للتأمين
٠٫٦٨١٫٤٩السالم

٪السعرالشركة
٣٫٧٥٨٫١١السينما
٢٫٦١٢٫٧٢الطبية
١٠٫١٧١٫٧٤صناعات
١٫٤٣١٫٣٨قطر االول

١٫٩٥١٫٢٧الخليج التكافلي

الكميةالسعرالشركة
١٫٧١١٠٦٠٢٩١٤٨المتحدة للتنمية

١٫٠٦٧٠٦٤٧٦٥٣قامكو

٠٫٦٦٤٦٠٦٢٠٦٤استثمار القابضة

١٫٢٦٤٤٩٨٩٦٣١فودافون

٢٫١٧٣٨٧١٤٢٤١ بلدنا

القيمة اإلجمالية للتداولإجمالي عدد األسهمإجمالي الصفقات المنفذة الـتـغـيـر٪الـتـغـيـرالمؤشر السابقالمؤشر الحالي

٠٫٢٦١٣٠٠٦٤٥٤٫٣١١٫١٤٩٧٣٧٫٨٥٠٫٩٣٧٫٧٦-٢٦-٩٫٩١٥٠٨٩٫٩٤٢٫٠٦

القطاعات األكثر تداوًال بالبورصةالقطاعات األكثر تداوًال بالبورصة

األسهم األكثر نشاًطا بالبورصةاألسهم األكثر نشاًطا بالبورصة األكثر 
ارتفاًعا

األكثر 
انخفاًضا

نســـب التـــداولنســـب التـــداول

ألكثرألكثر 
رتفاًعارتفاًعا

األكثراألكثر
انخفاًض
رر
انخفاًض

نســـــــب الشـــــــــراء

أجانبالعربخليجيونقطريون

٪٧٫٣٣٪١٤٫٠٣٪١٫٥٦٪٧٧٫٠٦

نســـــــب البيـــــــع

أجانبالعربخليجيونقطريون

٪٩٫٤٦٪١١٫٢٣٪٠٫٨٦٪ ٧٨٫٤٢

ارتفاع أسهم ١٩ شركة

الدوحة - [:

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، 
أولى جلسات األسبوع على انخفاض 
بما   ،٪٠٫٢٦ قــدرهــا  بنسبة  طفيف 
يعادل ٢٦ نقطة وأغلق عند مستوى 
مــؤشــر  وتـــراجـــع  نــقــطــة،   ٩٩١٥٫٨٠
 ٪٠٫٣٣ بنسبة  األســهــم  لجميع  قطر 
نــقــطــة،   ٣٠٦٤ مــســتــوى  إلـــى  لــيــصــل 
اإلسالمي  الريان  مؤشر  ارتفع  بينما 
بنسبة ٠٫٣٢٪ ليصل إلى ٤١٧٧ نقطة. 
وتــم أمــس تـــداول أســهــم ٤٧ شركة 
ارتفعت منها أسهم ١٩ شركة، بينما 
تــراجــعــت أســهــم ٢٤ شــركــة أخــرى، 
عند  شـــركـــات   ٤ أســهــم  واســـتـــقـــرت 

وانخفضت  السابق.  إغالقها  مستوى 
قيم التداول في بورصة قطر بنهاية 
مليون   ٧٣٧ نحو  إلى  أمس  تعامالت 
سهم  مليون   ٤٥٤ على  توزعت  ريال 
صفقات،   ١٣٠٠٦ تنفيذ  خــالل  مــن 

٨١٦ مــلــيــون ريــــال تم  مــقــابــل نــحــو 
والتي  السابقة  الجلسة  فــي  تــداولــهــا 
من  سهم  مليون   ٣٢٢ على  توزعت 

خالل تنفيذ ١١١١٧ صفقة.
الــقــطــاعــات،  أداء  صــعــيــد  وعـــلـــى 

حيث  األداء،  فـــي  ــا  ــنً ــاي ــب ت فــســجــلــت 
ارتفع قطاع الخدمات بنسبة ٠٫٠٣٪، 
وصــــعــــد قــــطــــاع االتـــــصـــــاالت بــنــحــو 
العقارات  قــطــاع  ارتــفــع  كما   ،٪٠٫١١
التأمين  قطاع  وسجل   ،٪٢٫١١ بنحو 
نمًوا نسبته ١٫٧٪، بينما تراجع قطاع 
وانــخــفــض   ٪٠٫٦٤ بــنــســبــة  الـــبـــنـــوك 
قطاع الصناعة بنحو ٠٫٧٦٪، وتراجع 
وأبــدى    .٪٠٫٠٨ بنسبة  النقل  قطاع 
تفاؤًال  اقتصاديون  ومحللون  خبراء 
كبير  تحسن  حدوث  باحتمال  كبيًرا 
فـــي بـــورصـــة قــطــر خـــالل الــمــرحــلــة 
السوق  يشهد  أن  وتــوقــعــوا  المقبلة، 
انــتــعــاًشــا خــــالل تـــعـــامـــالت األســـبـــوع 

الحالي لتحقق مستويات جديدة.

٧٣٧ مليون ريال قيمـة تداوالت البــورصة



٦٦
االثنين ٤ صفر ١٤٤٢هـ - ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠١٦)

  

يجيز للتطبيق العمل بالواليات المتحدة

واشنطن ـ قنا:

تــــوصــــل تـــطـــبـــيـــق «تــــيــــك تـــــوك» 

القصيرة،  الفيديو  لمقاطع  الصيني 

وشــــركــــة «أوراكــــــــــل» األمـــريـــكـــيـــة، 

إلــــــى «اتـــــفـــــاق مــــبــــدئــــي» ســتــكــون 

التقني  الـــمـــزود  بــمــوجــبــه  الــشــركــة 

وشركة  المتحدة  الــواليــات  فــي  لــه 

ــــمــــارت» الــشــريــك الــتــجــاري،  «وول

فيدرالي  حظر  سريان  قبيل  وذلك 

تملك  الــتــي  الصينية  الــشــركــة  عــلــى 

التطبيق.

وقــالــت «أوراكـــــل»، إنــهــا توصلت 

لتشغيل  تــــوك»  «تــيــك  مــع  لصفقة 

بتخزين  المتعلقة  األمنية  العمليات 

مــــعــــلــــومــــات الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن فــي 

خدمات «أوراكل كالود» السحابية، 

مشيرة إلى أنها ستتمكن من توفير 

للتطبيق  عالية»  حماية  ذات  «بيئة 

بيانات  خصوصية  على  و«الحفاظ 

المستخدمين األمريكيين». 

 وأضـــــافـــــت أنـــهـــا ســتــعــمــل عــلــى 

اآلمنة  السحابية  التكنولوجيا  «دمج 

للشيفرات  المستمرة  المراجعة  مع 

الــبــرمــجــيــة ومــراقــبــتــهــا وتــعــديــلــهــا 

خصوصية  على  الحفاظ  من  للتأكد 

المستخدمين وحماية معلوماتهم». 

دونالد  األمريكي  الرئيس  وقــال   

تــــــرامــــــب، فـــــي تــــصــــريــــح بــالــبــيــت 

األبيض، إنه «سيبارك» االتفاق مع 

«أوراكل» بعد أن عالجت المخاوف 

المتعلقة باألمن القومي األمريكي، 

في  الــعــمــل  للتطبيق  يتيح  مــا  وهـــو 

الــــواليــــات الــمــتــحــدة بــعــد الــتــهــديــد 

بحظره في أغسطس الماضي.

 وكانت وزارة التجارة األمريكية، 

قـــد أعــلــنــت مــــؤخــــًرا، حـــظـــًرا على 

للتسجيالت  تـــوك»  «تــيــك  تطبيقي 

للمراسلة  تشات»  و«وي  المصورة 

والـــــتـــــواصـــــل االجــــتــــمــــاعــــي بــحــجــة 

تهديدهما األمن القومي األمريكي.

تــدخــل  أن  الـــمـــقـــرر  مــــن  وكــــــان 

توك  تيك  على  الــمــفــروضــة  الــقــيــود 

التنفيذ  حيز  المتحدة  الواليات  في 

اتفاق  ألي  ويمكن  الجاري.  األسبوع 

أن يتفادى تلك 

اإلجراءات. وأكدت وزارة الخزانة 

األمريكية إحراز تقدم نحو التوصل 

باسم  المتحدثة  وقالت  اتفاق.  إلــى 

بيان  فــي  كــراولــي  مونيكا  الـــــوزارة 

يــــوم الــســبــت «اســـتـــعـــرض الــرئــيــس 

مـــارت  وول  أوراكــــــل  بــيــن  صــفــقــة 

تهديد  لمواجهة  جلوبال  توك  وتيك 

عمليات  تشكله  الذي  القومي  األمن 

تــيــك تــــــوك». وأضــــافــــت كـــراولـــي: 

بالمسؤوليات  أوراكــــل  «ستضطلع 

لحماية  الرئيسية  واألمنية  التقنية 

جـــمـــيـــع بــــيــــانــــات الـــمـــســـتـــخـــدم فــي 

وزارة  وقالت  المتحدة».  الــواليــات 

الــتــجــارة إنـــه «فـــي ضـــوء الــتــطــورات 

اإليــجــابــيــة األخــــيــــرة»، فــــإن وزيـــر 

بــتــوجــيــه  روس،  ويـــلـــبـــر  الـــتـــجـــارة 

مــن تــرامــب، ســـوف «يــؤجــل حظر 

مــعــامــالت مـــحـــددة» وفـــًقـــا لــألمــر 

في   الرئيس  عــن  الــصــادر  التنفيذي 

أغـــســـطـــس والـــــــذي كـــــان ســيــجــري 

بموجبه حظر تطبيق تيك توك في 

الواليات المتحدة الشهر الجاري ما 

لم يتم بيعه لشركة أمريكية.

اتـفـــــاق بـيـــــن «أوراكــــــل» و«تيـــــك تــــــوك» 
األمريكيون يفضلون 
العمل من المنزل

نيويورك - د ب أ:

إرغامهم  يتم  الــذيــن  األمريكيون  الموظفون  يفضل 
عــلــى الـــعـــودة إلـــى مــقــار أعــمــالــهــم االســتــمــرار فــي أداء 
وظائفهم من المنزل، على األقل بضعة أيام في األسبوع. 
وتقول وكالة بلومبرج لألنباء إن هذا األمر ال يعني أنهم 
أصبحوا يحبون  أنهم  يعني  إنما  العودة،  يكرهون فكرة 
أصبح  لقد  أكــبــر.  بشكل  المنزل  مــن  العمل  حــيــاة  حــًقــا 
العمل  أماكن  عبر  للنقاش  الرئيسي  الموضوع  هو  هــذا 
الموظفين  إقــنــاع  الشركات  تــحــاول  حيث  االفتراضية، 
بترك مكاتبهم المؤقتة في غرف النوم أو على طاوالت 
المطبخ أو الشرفات أو األفنية الخلفية للمنزل والعودة 
إلى المكتب القديم الجيد. وكشف استطالع لشركة ويلز 
موظًفا   ١٠٩٤ مــن   ٪٤٢ أن  جــالــوب  ومــؤســســة  فــارجــو 
لديهم  أغسطس  فــي  أجـــري  الـــذي  االســتــطــالع  شملهم 
 ٪١٤ مقابل  بُــعــد،  عــن  العمل  إزاء  إيجابية  نظر  وجهة 
كانت لديهم وجهة نظر سلبية. وقال نحو ثلث العاملين 
شملهم  موظف   ١٢٠٠ وعــددهــم  أمريكية  مكاتب  فــي 
كوبرز»  ووتــرهــاوس  «بــرايــس  شركة  أجرته  استطالع 
إلى  الــعــودة  عــدم  يفضلون  إنهم  يونيو  في  لالستشارات 
المكتب مطلًقا، بينما قال ٧٢٪ إنهم يرغبون في العمل 
بعيًدا عن المكتب على األقل يومين في األسبوع. وحتى 
يكفي  بما  المحظوظين  ألولئك  بالنسبة  قريب،  وقــت 
للحصول عــلــى وظــيــفــة والـــقـــدرة عــلــى الــقــيــام بــهــا من 
إلى  الــعــودة  يــريــدون  كانوا  إذا  ما  مسألة  كانت  المنزل، 

المكتب مسألة نظرية.
شركة  أبــلــغــت  فــقــد  حقيقًيا.  االحــتــمــال  أصــبــح  اآلن   
«جـــي بــي مـــورجـــان تــشــيــس» كــبــار مــوظــفــي المبيعات 
بحلول  مكاتبهم  إلى  العودة  عليهم  يتعين  أنه  والتجارة 
اليوم ٢١ سبتمبر(هناك استثناءات ألولئك الذين يعانون 
وفي  أطفال).  أو يقومون برعاية  صحية  مشكالت  من 
شركات أخرى، يتم تشجيع الموظفين على العودة بدال 
من إصدار أوامر لهم بالعودة، ويتناقش الموظفون حول 

ما إذا كان هذا يعني أن لديهم خيار عدم العودة.

عواصم - د ب أ:

الـــــتـــــواصـــــل  مــــنــــصــــة  أعـــــــربـــــــت   
ـــمـــاعـــي لـــمـــشـــاركـــة الــفــيــديــو  االجـــت
«تـــيـــك تـــــوك» عـــن أمـــلـــهـــا فـــي أن 
يــعــالــج االتــفــاق الـــذي تــوصــلــت إليه 
الــشــركــة الــصــيــنــيــة األم لــهــا «بــايــت 
و«وول  «أوراكــــــــــل»  مــــع  دانـــــــس» 
لــإلدارة  األمنية  المخاوف  مــارت» 

المتعلقة  المسائل  ويحل  األمريكية 
الــواليــات  فــي  تـــوك  تــيــك  بمستقبل 

المتحدة.
تتخذ  الــتــي  الــشــركــة،  وأصــــدرت 
بيانًا،  لها،  مقًرا  أنجليس  لوس  من 
بــعــد ســـاعـــات مـــن إعــــالن الــرئــيــس 
موافقته  ترامب  دونالد  األمريكي 

على صفقة بين األطراف 
الــــثــــالثــــة. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنـــبـــاء 

تيك  أن  (شينخوا)  الجديدة  الصين 
التفاصيل  بــعــض  عــن  كشفت  تــوك 
تسليمها  تم  والتي  االتفاقية،  حول 

يوم  المعنية  السلطة  إلى 
األبيض  البيت  ويبحثها  االثنين، 
أوراكـــــــل  إن  ـــة  ـــل قـــائ اآلن،  حـــتـــى 
ســتــصــبــح «مــــــــزود الــتــكــنــولــوجــيــا 
الموثوق به»، وستلعب وول مارت 

دوًرا في «الشراكة التجارية».

«تيك توك» تأمل في معالجة مخاوف أمريكا
أ

بسبب أزمة «كوفيد-١٩ » 

نيويورك - أ ف ب: 

فـــيـــروس  أزمـــــــة  أن  يــــبــــدو 
تتيح  قـــد  الــمــســتــجــّد  كــــورونــــا 
أحد  تحقيق  األمريكي  لليسار 
أحــالمــه الــكــبــرى عــبــر فــرض 
ضــــرائــــب عـــلـــى األمــريــكــيــيــن 
ــــــــة  والي إن  إذ  األثـــــــــــريـــــــــــاء 
نــيــوجــيــرســي فــتــحــت الــمــجــال 
أمـــــام ذلـــــك، األمـــــر الـــــذي قد 
يــشــّجــع واليــــات ديــمــوقــراطــيــة 
أخــــرى عــلــى الـــحـــذو حــذوهــا. 
الحاكم  مــورفــي  فيل  ويــعــتــزم 
الــديــمــوقــراطــي لــهــذه الــواليــة 
ماليين  تسعة  قرابة  تعّد  التي 
نــســمــة، زيــــادة الــضــريــبــة على 
مــداخــيــل أصـــحـــاب الــمــاليــيــن 
منذ تسلمه مهامه مطلع العام 
من  يــتــمــكــن  لـــم  لــكــنــه   ،٢٠١٨
البرلمان.  دعــم  على  الحصول 
إال أن أزمــة الوباء الــذي أودى 
شخص  ألــف   ١٦ قــرابــة  بحياة 
فـــي هــــذه الــــواليــــة الـــمـــجـــاورة 
لـــنـــيـــويـــورك، تــســبــبــت بـــزيـــادة 
حـــــادة فـــي مـــعـــدالت الــبــطــالــة 
وإغــــــــالق مـــتـــاجـــر وشــــركــــات 

وحـــــــرمـــــــان الــــســــلــــطــــات مــن 
الضريبية.  الــعــائــدات  مليارات 
وعـــلـــى غـــــرار مـــا يــحــصــل في 
واليات أخرى، لم تعد ميزانية 

نيوجيرسي تحتمل. 
ـــمـــجـــتـــمـــعـــات  وتــــنــــتــــظــــر ال
الــمــحــلــيــة مـــنـــذ أســـابـــيـــع مــن 
ضــّخ  اآلن،  حــتــى  نتيجة  دون 
الكونغرس  جــانــب  مــن  أمــــوال 
ــــشــــهــــد فـــــــي خـــضـــم  الــــــــــــذي ي
الرئاسية،  لالنتخابات  الحملة 
الديموقراطيين  بين  ــا  تــجــاذبً
والجمهوريين. في هذا السياق، 

في  ومسؤولون  مورفي  أعلن 
الخميس  نيوجيرسي  برلمان 
زيادة  حول  اتفاق  إلى  التوصل 
الـــــضـــــرائـــــب عــــلــــى أصــــحــــاب 
الــمــاليــيــن الـــذي يــشــكــلــون نحو 
٩٪ من األسر في هذه الوالية 
الــواليــات  فــي  نسبة  أعلى  أي   -
التصنيف  بــحــســب  الــمــتــحــدة، 
األخـــــيـــــر لـــمـــعـــهـــد «فـــيـــنـــكـــس 

ماركتينغ انترناشونال».
 ٢٠٢١ المالية  السنة  وخــالل 
التي تبدأ في األول من  أكتوبر، 
على  الضريبة  معّدل  سيرتفع 

دوالر  المليون  يفوق  دخل  كل 
وهو   ٪١٠,٧٥ إلــى   ٪٨,٩٧ مــن 
على  حالًيا  المفروض  المعّدل 
خمسة  تتجاوز  التي  المداخيل 

ماليين دوالر.
    وعلى هذا النحو، ستتيح 
ــقــّدر بحوالي  اإليــــرادات الــتــي تُ
 ٥٠٠ دفــع  دوالر،  مليون   ٣٩٠
دوالر للعائالت التي ال تتجاوز 
مــداخــيــلــهــا الــــــ١٥٠ ألـــف دوالر 

سنويًّا (مع طفل).
وأوضـــــــــــح الــــحــــاكــــم الــــــذي 
كــان مــعــروًفــا فــي دوائـــر وول 

مهنية  مــســيــرة  بــعــد  ســتــريــت 
فــــي بـــنـــك غـــولـــدمـــان ســاكــس 
عشرين  مـــن  أكــثــر  اســتــمــّرت 
فعًال  كشف  «كوفيد  أن  عــاًمــا، 

التفاوتات».
واعتبر في حديث إلى شبكة 
جّيد  أنه «أمــر  نيوز»  «فوكس 
أولئك  من  الطلب  العموم  في 
ــــعــــّد وضـــعـــهـــم جـــّيـــدا  الــــذيــــن يُ
في  االســتــثــمــار  فــي  مساعدتنا 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، خــصــوًصــا 
فــــي فـــتـــرة األزمـــــــة الــصــحــيــة 

واالقتصادية هذه».
في  ورد  مـــا  عــلــى  وتــعــلــيــًقــا 
ســـتـــريـــت  «وول  ـــفـــة  صـــحـــي
جــــــــــــورنــــــــــــال» الـــــمـــــعـــــروفـــــة 
بافتتاحياتها المحافظة للغاية، 
بشأن هرب مرتقب ألصحاب 
إلى  نيوجيرسي  فــي  الماليين 
الــمــجــاورة،  كونيتيكت  واليـــة 
ــا جـــــًدا.  بـــــدا مــــورفــــي مــطــمــئــنً
ـــهـــا الـــضـــرائـــب على  فـــقـــال «إن
الضرائب  وليست  الــعــقــارات» 
عــلــى الــمــداخــيــل «الــتــي يمكن 
أن تغّير رأي» الناس خصوًصا 

المتقاعدين.

نيوجيرسي: اتجاه لفرض ضرائب أكبر على األثرياء
رئيس بنك إنجلترا يدعو لثورة تكنولوجية

لندن - د ب أ: ذكر رئيس بنك إنجلترا، 

الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي، أنـــــدي هــــالــــدان أن 

إجراء  تتخذ  أن  يجب  البريطانية  الحكومة 

لــتــحــفــيــز ثـــــورة تــكــنــولــوجــيــة ســـتـــؤدي إلــى 

الشركات  وتجهز  وأذكــى»  اقتصاد «أســرع 

طبًقا  كــورونــا،  فيروس  وبــاء  بعد  ما  لعالم 

أمس.  لألنباء  وكالة «بلومبرج»  ذكرته  لما 

وكـــتـــب هــــالــــدان فـــي مـــقـــال مــشــتــرك مع 

تشارلي مايفيلد، الرئيس السابق لـ «شراكة 

أمس  ميل»  «ذا  لصحيفة  لويس»  جــون 

إن االنتعاش في المملكة المتحدة في يوليو 

المتوقع،  من  وأســرع»  أبعد  الماضي «كان 

لكن هناك حاجة لمجموعة جديدة كاملة 

ضريبية  حوافز  بينها  من  اإلجـــراءات،  من 

الماليين  لمساعدة  تمويل،  إلــى  والــوصــول 

من الشركات في التكيف.

تــأتــي الــتــوصــيــة الــســيــاســيــة الـــنـــادرة قبل 

أســابــيــع فــقــط مــن كــشــف وزيــــر الــخــزانــة، 

ــتــه ومــراجــعــة  ريـــشـــي ســـونـــاك عـــن مــيــزان

االقتصاد  وإحــيــاء  الوظائف  إلنــقــاذ  اإلنــفــاق 

المتضرر بسبب فيروس كورونا.

بكين - د ب أ: 

تــعــتــزم شــركــة تــريــنــا ســـوالر لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة استثمار 
وحدة  مشروع  لبناء  صيني،  يــوان  مليارات   ٣ إلــى  يصل  ما 
مدينة  فــي  الــســنــة  فــي  جــيــجــاوات   ١٥ تبلغ  بــطــاقــة  شمسية 
بورصة  أعلنت  حسبما  الصين،  شــرقــي  الــواقــعــة  تشانجتشو 
شــنــغــهــاي فــي بــيــان أمـــس األحــــد. وذكــــرت وكــالــة بلومبرج 
إنشاء  عمليات  أن  الصينية  البورصة  بيان  عــن  نقًال  لألنباء 
المشروع من المتوقع أن تكتمل بحلول عام  ٢٠٢٣. ووقعت 
شــركــة تــريــنــا ســـوالؤ ومــقــرهــا الــرئــيــســى مــديــنــة تشانجتشو 
اتفاًقا مع الحكومة المحلية أمس من أجل االستثمار والدعم 

للمشروع.

مشروع للطاقة الشمسية في الصين
سول - د ب أ: 

خــلــص اســتــطــالع إلـــى أنـــه مــن المتوقع 

الكبرى  التكنولوجية  الشركات  تحقق  أن 

الربع  خــالل  المتوقع  مــن  أفضل  إيــــرادات 

الــثــالــث، عــلــى الــرغــم مــن أزمــــة فــيــروس 

كورونا، وذلك يرجع إلى تمكنها من توفير 

النفقات. ووفًقا الستطالع قامت به خدمة 

لوكالة  المالية  الــذراع  انفوماكس،  يونهاب 

من  فإنه  لألنباء  الجنوبية  الكورية  يونهاب 

الــمــتــوقــع أن تــســجــل شـــركـــات ســامــســونــج 

أرباًحا تشغيلية بقيمة ٣ر١٠ تريليون وون 

(٨٥ر٨ مليار دوالر) عن الفترة من يوليو 

بارتفاع  الــجــاري،  سبتمبر  حتى  الماضي 

من  الربع  بنفس  مقارنة  ٥٦ر٣٢٪  بنسبة 

تسجل  أن  المتوقع  ومــن  الــمــاضــي.  الــعــام 

تريليون  ٦ر٦٣  بقيمة  مبيعات  سامسونج 

بنسبة  بارتفاع  الفترة،  نفس  خــالل  وون 

٦ر٢٪ مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام 

النتائج،  هــذه  تحقيق  حــال  وفــي  الماضي. 

أرباح  فيها  تتجاوز  مرة  أول  تكون  سوف 

سامسونج التشغيلية الربعية ١٠ تريليونات 

وأرجع  لــعــام٢٠١٨.  الرابع  الربع  منذ  وون 

على  لــســامــســونــج  الــقــوي  األداء  الــمــحــلــلــون 

لتفشي  االقتصادية  التأثيرات  من  الرغم 

خفض  على  قدرتها  إلــى  كــورونــا  فيروس 

من  مزيد  اتجاه  ظل  في  التسويق  تكاليف 

اإلنــتــرنــت.  شبكة  عبر  لــلــشــراء  األشــخــاص 

التشغيلية  األربــاح  ترتفع  أن  المتوقع  ومن 

لشركة ال جي لإللكترونيات بنسبة ٢٣ر٧٪ 

خالل الربع الثالث، لتصل إلى ٥ر٧٨١ مليار 

المتوقع  االرتــفــاع  المحللون  وأرجــع  وون. 

المنزلية  األجــهــزة  على  الطلب  تزايد  إلــى 

والمجففات،  األطــبــاق  غسل  أجــهــزة  مثل 

وذلـــك فــي ظــل بــقــاء الــمــواطــنــيــن لفترات 

أطول في المنزل.

توقع إيرادات قوية للشركات التكنولوجية في كوريا

قاٍض أمريكي يوقف حظر «وي تشات»
واشنطن - د ب أ:

 أصــدر قاض في واليــة كاليفورنيا األمريكية أمــًرا قضائًيا يمنع إدارة الرئيس 
دونالد ترامب من حظر تطبيق المراسلة «وي تشات»، ومقره الصين، في الواليات 
المتحدة. وأرجع القاضي حكمه إلى مخاوف تتعلق بحرية التعبير. وتشير التقديرات 

إلى أن عدد مستخدمي التطبيق في البالد ال يتجاوز بضعة 
الحظر  إن  قالوا  مستخدمين  جانب  من  الــدعــوى  إقامة  تمت  أنــه  إال  ماليين، 
سينتهك حقوقهم. ويأتي الحكم بعد ساعات من إعالن ترامب مباركته لصفقة 
بين «أوراكل» و«تيك توك» تتيح مواصلة تشغيل منصة التواصل االجتماعي الصينية 

الشهيرة تيك توك في الواليات المتحدة.
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للمسافرين على درجة رجال األعمال.. القطرية:

ــيــنتـــطـــبـــيـــق أحــــــــدث إجــــــــــــراءات الـــصـــحـــة والـــســـالمـــة ــب ــفــل ال ـــــى  إل ـــا  ـــيً ـــوع ـــب أس ـــة  ـــل رح  ٣٠ تــســيــر  الـــنـــاقـــلـــة 
كتب ـ عاطف الجبالي:

أعــلــنــت الـــخـــطـــوط الــجــويــة 

القطرية عن تحديث خدمات 

للمسافرين  الــمــرجــان  صــالــة 

عــلــى درجــــة رجــــال األعــمــال، 

بــــمــــا يــــتــــمــــاشــــى مــــــع أحــــــدث 

إجــــــراءات الــصــحــة والــســالمــة 

لضمان تقديم خدمات مطار 

حمد الدولي والناقلة الوطنية 

على أفضل مستوى.

حسابها  عبر  الناقلة  وقالت 

الــرســمــي عــلــى «تــويــتــر» إنها 

إلـــى  الـــــرحـــــالت  عـــــدد  زادت 

مـــطـــار كـــــالرك لــتــصــل إلــــى ٩ 

سيزيد  مما  أسبوعيًّا،  رحالت 

إلى  الناقلة  رحــالت  عــدد  مــن 

الفلبين  في  وجهاتنا  مختلف 

(سيبو، وكالرك، ومانيال) إلى 

٣٠ رحلة أسبوعًيا.

الجوية  الخطوط  وأشـــارت 

 ٦٥٠ تسير  أنها  إلــى  القطرية 

رحـــلـــة أســـبـــوعـــيـــة إلـــــى أكــثــر 

استئناف  مــع  وجــهــة   ٩٠ مــن 

وعنتيبي  َعــّمــان  إلــى  رحالتها 

وهانوي وسيشيل وويندهوك 

ويريفان.

وتـــواصـــل الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة 

قيادة قطاع الطيران العالمي، 
تفوق  سفر  خيارات  إتاحة  مع 
طيران  شــركــة  أي  تقدمه  مــا 
أُخـــــــرى، وســيــتــضــاعــف عــدد 
وجــــــهــــــات الــــقــــطــــريــــة ثــــالث 
مرات بحلول منتصف أكتوبر 

المقبل.
القطرية  أسطول  وساهم   
الــمــتــنــّوع مــن الــطــائــرات التي 
استهالك  فــي  بالكفاءة  تتسم 
التخطيط  إلى  إضافًة  الوقود، 
ــــــجــــــي لـــشـــبـــكـــة  ــــــي ــــــرات االســــــت
من  تمكينها  فــي  الــوجــهــات، 
استئناف وزيادة عدد رحالتها 
الجوية بما يتماشى مع الطلب 

المتزايد على السفر.

ريادة عالمية

ووفـــــــًقـــــــا لــــإلحــــصــــائــــيــــات 

االتحاد  عن  الصادرة  األخيرة 

الــجــوي (إيــاتــا)،  للنقل  الــدولــي 

أصــبــحــت الـــخـــطـــوط الــجــويــة 

طيران  شركة  أكبر  القطرية 

دولـــــيـــــة خــــــالل الــــفــــتــــرة مــن 

من  وذلــك  يونيو؛  حتى  أبريل 

خالل الوفاء بمهمتها المتمّثلة 

بإيصال الناس إلى بالدهم. 

وتمكنت القطرية من جمع 

خــــبــــرات كـــبـــيـــرة فــــي مــجــال 

بالدهم  إلــى  المسافرين  نقل 

بــأمــان، وأصــبــحــت فــي موقع 
فـــريـــد أتــــــاح لـــهـــا إعـــــــادة بــنــاء 
شبكة وجهاتها العالمية بشكٍل 
ــــال، كـــمـــا قـــامـــت الــنــاقــلــة  فــــّع
بـــتـــطـــبـــيـــق أحــــــــدث الـــتـــدابـــيـــر 
بالصحة  الخاصة  واإلجــراءات 
والسالمة على متن طائراتها، 

وفي مطار حمد الدولي.
الوطنية  الــنــاقــلــة  واتـــخـــذت 
لتعزيز  اإلجــــراءات  عـــدًدا مــن 
تـــدابـــيـــر الـــســـالمـــة عــلــى مــتــن 
تقديم  خـــالل  مـــن  رحــالتــهــا، 
الشخصية  الــحــمــايــة  مـــعـــدات 
لــطــاقــم الـــضـــيـــافـــة، وحــقــيــبــة 
ـــــزمـــــات الــــحــــمــــايــــة  ـــــل مـــــســـــت

لـــلـــوجـــه  وواٍق  الـــشـــخـــصـــيـــة 
كافة  على  للمسافرين  مجانًا 

الدرجات. 
ويــحــظــى الــمــســافــرون في 
مقاعد كيو سويت على درجة 
رجـــــــال األعـــــمـــــال بــالــفــرصــة 
لـــتـــجـــربـــة الـــخـــصـــوصـــيـــة فــي 
أبـــهـــى صـــورهـــا مـــع إمــكــانــيــة 
ـــــى جــنــاح  تـــحـــويـــل الـــمـــقـــعـــد إل
من  بواحة  واالستمتاع  خاص 
الــهــدوء والـــراحـــة. كــمــا يمكن 
زر  على  الضغط  للمسافرين 
في  الموجود  اإلزعــاج»  «عــدم 
مع  الــتــواصــل  لتقليل  الــمــقــعــد 
الناقلة  وتتيح  الضيافة.  طاقم 

الــقــطــريــة هـــذه الــمــقــاعــد إلــى 

في  بما  وجــهــة،   ٣٠ مــن  أكثر 

ــــك جــــوانــــزو وكـــوااللـــمـــبـــور  ذل

وباريس  ولندن  وفرانكفورت 

ونيويورك.  

تنوع األسطول

وال تعتمد عمليات القطرية 

على نوع محدد من الطائرات 

لــتــســيــيــر عــمــلــيــاتــهــا. وبــســبــب 

على   ١٩- كوفيد  جائحة  تأثير 

قــراًرا  الناقلة  اتــخــذت  السفر؛ 

بـــإيـــقـــاف أســـطـــول طــائــراتــهــا 

 ،A٣٨٠ إيـــربـــاص  طــــراز  مـــن 

مـــبـــرر  يــــوجــــد  حـــيـــث إنــــــه ال 

لــتــشــغــيــل  بـــيـــئـــي  أو  تـــــجـــــاري 
الكبير  الحجم  بــهــذا  طــائــرات 
فـــي الـــســـوق الـــحـــالـــي. ويــشــكــل 
يضم  الــذي  القطرية  أسطول 
طراز إيرباص  من  طائرة   ٤٩
طراز  من  طائرة  و٣٠   A٣٥٠
األمـــثـــل  الـــخـــيـــار   ٧٨٧ بـــويـــنـــغ 
لــخــدمــة الــــرحــــالت الــطــويــلــة 
االســتــراتــيــجــيــة  األهــمــيــة  ذات 
إلـــى إفــريــقــيــا واألمــريــكــيــتــيــن 
ومـــنـــطـــقـــة آســــيــــا والــمــحــيــط 

الهادئ وأوروبا.
الدولي  حمد  مطار  وعــزز 
مـــن إجــــــراءات الــتــنــظــيــف في 
تطبيق  مــبــاشــرة  مــع  أرجـــائـــه 

قـــواعـــد الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي 

فـــي مــخــتــلــف مـــرافـــقـــه. كــمــا 

يـــتـــّم تــعــقــيــم جــمــيــع األمـــاكـــن 

مــن  تـُــلـــمـــس  أن  يــمــكــن  الـــتـــي 

ِقــبــل الــمــســافــريــن كــل ١٠ إلــى 

تــنــظــيــف  ـــتـــم  وي دقـــيـــقـــة.   ١٥

كــافــة مــرافــق بــوابــات الصعود 

وحـــافـــالت نــقــل الــمــســافــريــن 

بعد  والطائرات  البوابات  بين 

كــّل رحــلــة. إضــافــة إلــى توفير 

مـــعـــقـــم الــــيــــديــــن فـــــي نـــقـــاط 

الــــفــــحــــص األمـــــنـــــي ومـــكـــتـــب 

الجوازات. 

وحـــاز مــطــار حمد الــدولــي 

مؤخًرا على لقب ثالث أفضل 

مطار في العالم ضمن قائمة 

العالم  فــي  الــمــطــارات  أفــضــل 

مـــطـــاًرا،   ٥٥٠ ـــت  ضـــَمّ والـــتـــي 

وذلــــك بــحــســب نــتــائــج جــوائــز 

ـــــراكـــــس الـــعـــالـــمـــيـــة  ســـــكـــــاي ت

باإلضافة   ،٢٠٢٠ لــلــمــطــارات 

إلــــى ذلـــــك، فــــاز مـــطـــار حمد 

الدولي بجائزة «أفضل مطار 

للعام  األوســـــط»  الـــشـــرق  فـــي 

السادس على التوالي، وجائزة 

«أفـــضـــل خـــدمـــة لــلــمــوظــفــيــن 

للعام  األوســـــط»  الـــشـــرق  فـــي 

الخامس على التوالي.

تحديث خدمات صالة المرجان بمطار حمد  

الحكومة تخصص مليار يورو لدعم القطاع

هلسنكي - أ ف ب: 

في  الـــــزوار  آالف  يــتــهــافــت 
سانتا  كهف  لــزيــارة  شــتــاء  كــل 
ــــوز «الــــحــــقــــيــــقــــي»، لــكــن  كــــل
البــالنــد  فــي  كوفيد-١٩  وبــــاء 
سلبية  بتبعات  ينذر  الفنلندية 
عـــلـــى مـــوســـم هـــــذا الــــعــــام مــا 
يـــــؤرق الــعــامــلــيــن فـــي قــطــاع 
االقتصادية  الــرئــة  الــســيــاحــة، 

للمنطقة. 
نسّجل  جين:  سيني  وتقول 
حجًزا أو حجزين في األسبوع 
ــــرّد  وفــــــي أغــــلــــب األحـــــيـــــان ن
الـــمـــدفـــوعـــات»، مــعــربــة عن 
خشيتها من اإلفالس في حال 
لم تستقبل مزيًدا من الزبائن 

بعد ديسمبر. 
وتـــــــــوّفـــــــــر شــــــركــــــة جـــيـــن 
يونيك  «نــورديــك  للسفريات 
تــرافــيــلــز» رحــــالت وجـــوالت 
الشاسعة  الفنلندية  التندرا  في 
من  آتين  لمسافرين  األرجـــاء 

أوروبا وآسيا. 
وهي تستعين عادة بثمانين 
ذروة  فــــي  مـــوســـمـــًيـــا  عــــامــــًال 
مناطق  مـــن  يـــأتـــون  الــمــوســم 
لكّنها  الــعــالــم،  مــن  مختلفة 
سوى  السنة  هــذه  تــوّظــف  لــن 

شخصين أو ثالثة أشخاص .
وقـــــد تـــلـــّقـــت ســيــنــي جــيــن 
مساعدة طارئة من الحكومة 
ـــيـــع  ـــرب الـــــتـــــي أعــــلــــنــــت فـــــي ال
تــخــصــيــص أكـــثـــر مـــن مــلــيــار 
يـــــورو لــمــســاعــدة الـــشـــركـــات، 
لكن ذلك لن يكفي للتعويض 
ما  بحسب  السياح،  غياب  عن 

تقول الشابة. 
وهـــي تــخــشــى أن «يــذهــب 
في  هباء  ألجله  عملنا  ما  كــّل 
المستقبل القريب». ويشاركها 
الــــــــرأي مـــــــــــزّودون آخــــــرون 
حيث  المنطقة  في  للخدمات 

يــوّفــر قــطــاع الــســيــاحــة عشرة 
آالف فرصة عمل ويدّر مليار 

يورو من العائدات كّل سنة. 
وفـــــي ظـــــّل غـــيـــاب الـــــــزّوار 
تتوّقع  الــشــتــاء،  هـــذا  األجـــانـــب 
السياحية  الشركات  من   ٪  ٦٠
تــــراجــــع رقـــــم أعـــمـــالـــهـــا إلـــى 
النصف، على أقّل تقدير، وال 
احــتــمــال  مــنــهــا   ٪  ٧٥ يستبعد 
بحسب  مـــوّظـــفـــيـــن،  تــســريــح 
مـــا كــشــف تــقــريــر صــــادر عن 
المكتب الفنلندي للسياحة في 

البالند. 
ويــــقــــول كـــــاي إركــــيــــال مــن 
تــســجــيــل  نــــأمــــل  «ال  جـــهـــتـــه 

حجوزات ملحوظة». 
وهـــــــــــو يـــــــديـــــــر مــــؤســــســــة 
أشـــخـــاص   ١٠ مـــــن  عـــائـــلـــيـــة 
تـــســـتـــعـــيـــن بـــنـــحـــو ١٠٠كــــلــــب 
مزالج  تجّر  سيبيري  هسكي 
الصطحاب الزّوار في جوالت 

في غابات البالند. 
ويــصــّرح إركــيــال «فــي حال 
بقيت العائدات منخفضة هذا 
الــشــتــاء، لــن يــكــون فــي وسعنا 

العمل في موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ 
مكلفة  ـــكـــالب  ال ـــة  رعـــاي ألن 

جًدا». 
فـــورســـيـــل  نـــيـــنـــا  تـــــؤكـــــد    
المسؤولة عن جمعية مقّدمي 
الخدمات السياحية أن الوضع 
حــــرج بــالــنــســبــة إلــــى شــركــات 
«ففي  المنطقة،  مــن  كثيرة 
حـــــال أفـــلـــســـت هـــــذا الـــشـــتـــاء، 
طــويــًال  ــا  وقــتً األمـــر  سيتطّلب 

كي تنهض من كبوتها». 
وفــــي مــســعــى إلــــى إنــعــاش 
أعلنت  البــالنــد،  فــي  السياحة 
الــحــكــومــة الــفــنــلــنــديــة أخـــيـــًرا 
الــتــدابــيــر  بــعــض  تخفيف  عــن 
الــمــعــتــمــدة لــلــحــّد مــن انــتــشــار 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا وأتـــاحـــت 
لــلــســيــاح األوروبـــيـــيـــن فــرصــة 
وفي  أيــام.  لثالثة  البلد  زيــارة 
حــال دامــت الــزيــارة أكثر من 
لحجر  الخضوع  ينبغي  ذلــك، 

ذاتي وفحص تشخيص. 
كــذلــك ســمــحــت الــحــكــومــة 
ـــــــدخـــــــول غـــــيـــــر مـــــشـــــروط  ب
بلدان  من  اآلتين  للمسافرين 

تسّجل فيها أقّل من ٢٥ حالة 
جــديــدة لــكــّل ١٠٠ ألــف نسمة 

(في مقابل ١٠ سابًقا). 
الـــتـــدابـــيـــر  هــــــذه  أن  غـــيـــر 
شــــّكــــلــــت «خــــيــــبــــة كـــبـــيـــرة» 
البالند  في  السياحية  للهيئات 
الـــقـــواعـــد  أن  اعـــتـــبـــرت  ـــتـــي  ال
معّقدة وغير قابلة للتطبيق. 

ــــقــــول ســــانــــا كـــاركـــايـــنـــن  وت
مديرة هيئة السياحة المحلية 
«فـــيـــزيـــت روفـــانـــيـــيـــمـــي» إن 
جّيد  حّل  فنلندا  حــدود  «فتح 
يـــنـــطـــوي عـــلـــى خـــطـــر بــســيــط 
لكنني  مــعــه.  التعامل  يمكننا 
كاف  حــّل  بــأنــه  مقتنعة  لست 
على  والحفاظ  الطلب  لتلبية 

الشركات هنا في البالند». 
الخدمات  مــزّودو  وتعاون 
الـــســـيـــاحـــيـــة مــــع خــــبــــراء فــي 
الصحة إلعداد بروتوكول من 
تخفيف  على  يساعد  أن  شأنه 

القيود بعد أكثر. 
وقــــد ســّجــلــت فــنــلــنــدا أحــد 
أدنــــى مـــعـــّدالت اإلصـــابـــة في 
أوروبا هذا الصيف. ومن بين 

ـــحـــاالت الــتــي أحــصــيــت في  ال
تقريبًا،  آالف   ٩ بمقدار  البلد 
رصدت ٢٤٣ حالة في البالند. 
بـــعـــض  قــــــــــــــّررت  وقـــــــــد    
سانتا  مثل  الكبيرة،  الشركات 
بارك في روفانييمي، أال تفتح 
أبــوابــهــا هـــذا الــشــتــاء. ويــوّظــف 
الترفيهي  المتنّزه  هــذا  عــادة 
 ١٢٠ ويــســتــقــبــل  شــخــص   ٤٠٠

ألف زائر كّل موسم. 
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــلــشــركــات 
األصــــغــــر حــــجــــًمــــا، فــيــقــضــي 
الــــــرهــــــان بــــإبــــقــــاء األبـــــــــواب 
تسمح  أن  أمــل  على  مفتوحة 
الــحــكــومــة بــتــوافــد مــزيــد من 

الزّوار األجانب. 
وتــقــول ســانــا كــاركــايــنــن إن 
عــــدد الـــســـّيـــاح لـــم يــكــن يــومــا 
السنوات  في  كان  كما  مرتفعا 
«وهو  المنطقة،  في  األخيرة 
مـــــا يـــؤســـفـــنـــا فــــعــــال. فــنــحــن 
بـــحـــاجـــة إلــــــى هــــــذا الـــقـــطـــاع 
لـــضـــمـــان مــســتــقــبــل البـــالنـــد. 
ولــيــس الــتــخــّلــي عــنــه احــتــمــاال 

واردا».

فنلندا   فـــي  لــلــســيــاحــة  كــبــيــر  تـــراجـــع 
ـــــــشـــــــركـــــــات تــــخــــشــــى اإلفـــــــــــــــالس وتــــــــســــــــرح مـــوظـــفـــيـــن ال

ّّ

عـــواصـــم ـ وكـــــاالت: ال يــوجــد أفــضــل من 
وبالنسبة  لإللهام،  كمصدر  الطبيعة  اتــخــاذ 
العلماء  يتطلع  الطائرات  صناعة  مجال  إلــى 
الهوائية  الديناميكا  إلى  المطورة  والشركات 

بال منازع، أي الطيور.
أنواع  بعض  أســراب  مشاهدة  خالل  ومن 
الــطــيــور الــمــهــاجــرة فـــي الـــســـمـــاء، أصــبــحــت 
مصدر  الــطــيــور  بــهــا  تحلق  الــتــي  التشكيالت 
 ،«Airbus UpNext» في  للباحثين  إلهام 
للرحالت  التوضيحي  الــعــرض  منصة  وهــي 
الــمــســتــقــبــلــيــة لـــشـــركـــة تــصــنــيــع الـــطـــائـــرات 

«إيرباص».
في  الطيور  علماء  بدأ  مضى،  قرن  ومنذ 
كفاءتها  من  تزيد  الطيور  أن  نظرية  تفسير 
في الطيران، من خالل تحليقها في أسراب 
بــتــشــكــيــالت قـــريـــبـــة مـــن بــعــضــهــا الــبــعــض، 
جناحي  في  الهواء  تدفق  تغير  من  مستفيدًة 

كل طائر في السرب.
مشروع  فإن  في االعتبار،  ذلك  أخذ  ومع 

رحلة طيران «Airbus fello›fly»، سيشمل 
في  كبيرتين  تــجــاريــتــيــن  طــائــرتــيــن  تحليق 
ســعــيــاً   ،«V» حــــرف شــكــل  تــتــخــذ  وضــعــيــة 
زيـــادة  فـــي  الــطــيــور  تــحــلــيــق  أســـلـــوب  لتقليد 

كفاءتها وتوفير الطاقة.
وبـــنـــاًء عــلــى الـــرحـــالت الــتــجــريــبــيــة الــتــي 
 «Aأجــرتــهــا كــل مــن طــائــرة إيــربــاص «٣٨٠
ذات   «٩٠٠-A٣٥٠» وطـــائـــرة  جــيــت  مــيــجــا 
 «fello›fly» الجسم العريض، يأمل مشروع
الديناميكية  الــكــفــاءات  وقــيــاس  إظــهــار  فــي 
أثناء  التشغيل  إجـــراءات  تطوير  مع  الهوائية 

الرحلة.
ــــدأت اخــتــبــارات الــطــيــران األولـــيـــة مع  وب
مــارس  فــي   «Aطـــراز «٣٥٠ مــن  طــائــرتــيــن 
الــمــاضــي. وســيــتــم تــوســيــع الــبــرنــامــج الــعــام 
 «Bee» شـــركـــة مـــشـــاركـــة  لــيــشــمــل  الــمــقــبــل 
االسكندنافية،  الجوية  والخطوط  الفرنسية 
إلى جانب مزودي خدمات مراقبة الحركة 
الـــجـــويـــة، والـــمـــالحـــة الـــجـــويـــة مـــن فــرنــســا، 

والمملكة المتحدة، وأوروبا.

الــســيــاحــة  وزيـــــرة  بــحــثــت  أ:  ب  د  ـ  عــمــان 
واآلثار األردنية مجد شويكة أمس مع جمعية 
الــمــطــاعــم الــســيــاحــيــة إعـــــادة فــتــح الــمــطــاعــم 

والمقاهي.
وقـــــــال مــــصــــدر فــــي جــمــعــيــة الــمــطــاعــم 
أمس  األردنــيــة  «الـــرأي»  لصحيفة  السياحية 
إن الــقــصــد مـــن االجــتــمــاع هـــو الـــعـــدول عن 
تنفيذه  بدأ  الذي  والكافيات  المطاعم  إغالق 
الــخــمــيــس الـــمـــاضـــي، مــــؤكــــًدا أن أصـــحـــاب 
بفتح  المطالبة  عــن  يتراجعوا  لــن  المطاعم 
الـــمـــطـــاعـــم، وفــــي حـــالـــة عــــدم اتـــخـــاذ قـــرار 

العودة، فإنهم سيلجأون إلى طرق تصعيدية 
سلبية  آثـــار  مــن  القطاع  بــهــذا  حــل  مــا  بسبب 

جراء استمرار اإلغالقات.
وكشف المصدر عن أن أصحاب المطاعم 
رغم  اإلغالق  قرار  من  مستاؤون  والمقاهي 
الصحية  االشــتــراطــات  جميع  يطبقون  أنهم 

واالحترازية التي أقرتها الحكومة.
إصابة  عن  أعلنت  السياحة  وزارة  وكانت 
عــــدد مـــن مــوظــفــيــهــا الــعــامــلــيــن فـــي لــجــان 
عضًوا  مخالطتهم  نتيجة  والتفتيش،  الرقابة 
في اللجان التابعة لوزارة الصحة التي أعلنت 

الصحة عن إصابته بكورونا في وقت سابق.

«إيرباص» تسير طائراتها على طريقة أسراب الطيور

األردن يبحث إعادة فتح المطاعم والمقاهي
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األخيرةاألخيرة

بقلم: بقلم: 
مها عيسى بن ثامر آل ثاني مها عيسى بن ثامر آل ثاني 

إصــــــرار قــطــر وإنـــجـــازاتـــهـــا هـــزمـــت كــل 
فرغم  واألزمــــات.  والــصــعــوبــات  الــتــحــدّيــات 
سنوات  ثالث  من  أكثر  منذ  الجائر  الحصار 
العالمية،  واالقــتــصــاديــة  المالية  واألزمـــات 
أنــه  إال   ،«١٩  - «كـــوفـــيـــد  كــــورونــــا  وأزمــــــة 
بفضل اهللا تعالى ثم جهود قيادتنا الرشيدة 
التحديات  هذه  كل  تجاوز  في  قطر  نجحت 
بمواصلة  صالحنا  إلى  وتحويلها  واألزمات، 
مــســيــرة الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة بــالــبــالد وإنــجــاز 
مشاريعنا الوطنية الكبرى بدون أي تأخير، 
وقبل  المشاريع  هــذه  إنــجــاز  فــي  نجحنا  بــل 

الُمحدد.  موعدها 
وإنجازاتنا واضحة في كل مجال، فخالل 
السنوات الثالث الماضية أنجزت قطر عدًدا 
والــزراعــيــة  الصناعية  الــمــشــاريــع  مــن  كــبــيــًرا 
المهمة التي عززت من تحقيق إستراتيجية 
االكتفاء الذاتي من السلع الضرورية. وتدفق 
الــســلــع والــمــنــتــجــات الــوطــنــيــة إلـــى األســــواق 
المستهلكين  مــن  عــلــيــهــا  الــكــبــيــر  واإلقـــبـــال 
الطفرة  يعكس  ما  ومقيمين»؛  «مواطنين 

الوطنية.  صناعتنا  في  الهائلة 
الخاص  الــقــطــاع  بمشاركة  نجحت  قطر 
منتجات  مــن  الــذاتــي  االكــتــفــاء  تحقيق  فــي 
كبيرة  طفرة  حققنا  كما  والدواجن،  األلبان 
التوسعات  بفضل  الــزارعــيــة  المنتجات  مــن 

القطاع  أطلقها  الــتــي  الــجــديــدة  والــمــشــاريــع 
الخاص. 

مضي  إلى  باإلضافة  المشاريع  هذه  وكل 
الــحــكــومــة قــدًمــا فــي مــشــاريــعــهــا الــعــمــالقــة 
يتعلق  ما  أو  خارجها،  أو  قطر  داخــل  ســواء 
بــبــنــيــة االســتــثــمــار بــإنــشــاء الــمــنــاطــق الــحــرة 
والــلــوجــســتــيــة الـــعـــمـــالقـــة، مـــا جــعــل كــبــرى 
في  العمل  إلــى  تتسابق  العالمية  الــشــركــات 
نجحت  كما  المناطق.  هذه  خالل  من  قطر 
في  ذلــك  مــع  بالتزامن  الــرشــيــدة  حكومتنا 
االقتصادية  والــقــوانــيــن  التشريعات  تعزيز 
واالســــتــــثــــمــــاريــــة، مـــــا ســــاعــــد فـــــي جــــذب 
كبرى  واســتــقــطــاب  األجــنــبــيــة  االســتــثــمــارات 
خاصة  قطر  في  للعمل  العالمية  الشركات 
تشمل  التي  واللوجستية  الحرة  المناطق  في 

متميزة.  وتشريعية  تحتية  بنية 
كما واصل اقتصادنا الوطني مسيرة النمو 
إشادة  موضع  كان  ما  وهو  التحديات  رغم 
المحلي  فالناتج  الــدولــيــة،  المؤسسات  مــن 
اقتصاد  أن  حين  في  النمو،  واصــل  الوطني 
في  الــحــصــار  دول  وخــاصــة  المنطقة  دول 

تراجع. 
الــدولــيــة  الــتــصــنــيــف  مـــؤســـســـات  أن  كــمــا 
ـــــورز وفـــيـــتـــش ثــبــتــت  مـــثـــل ســـتـــانـــدرد أنــــد ب
النظرة  على  وأكـــدت  قطر،  دولــة  تصنيف 

حين  في  لالقتصاد،  المستقرة  المستقبلية 
على  وأكدت  الحصار  دول  تصنيف  خفضت 

القتصاداتها.  السلبية  نظرتها 
وحــافــظــت قــطــر أيــًضــا رغـــم الــتــحــديــات 
الــهــائــلــة خـــالل الـــســـنـــوات الـــثـــالث الــمــاضــيــة 
ــــى عــالــمــًيــا فــي تــصــديــر  عــلــى الــمــرتــبــة األول
مكانتها  عــلــى  تــحــافــظ  قــطــر  الــغــاز،  وإنــتــاج 
في   ٢٢٫١ بحصة  عالمًيا  األولى  المرتبة  في 
المسال  الطبيعي  الغاز  صــادرات  من  المائة 
الــمــائــة  فـــي   ٢١٫٦ بــنــســبــة  أســـتـــرالـــيـــا  تــلــيــهــا 
المائة  فــي   ٩٫٨ بنسبة  المتحدة  والــواليــات 
وروســـيـــا بــنــســبــة٨٫١ فـــي الــمــائــة ومــالــيــزيــا 

المائة. في   ٧٫٢ بنسبة 
ــا  ــبــتــرول مــشــروًع ــل كــمــا أطــلــقــت قــطــر ل
 ١٢٦ إلى  الغاز  من  إنتاجنا  وزيــادة  لتوسعة 
حالًيا  سنويًا  طن  مليون   ٧٧ من  طن  مليون 
لبناء  اتفاقية  وقعت  كما   .٢٠٢٦ عام  بحلول 
إلى  قيمتها  تصل  بصفقة  جديدة  ناقلة   ١٠٠
٢٠ مليار دوالر لمواكبة هذه التوسعات في 

المسال.  الطبيعي  الغاز  وتصدير  إنتاج 
الماضية  السنوات  خالل  قطر  تتوقف  لم   
عن اإلنجازات في تنفيذ مشاريع بنية تحتية 
هــائــلــة خـــاصـــة فـــي الـــطـــرق والـــمـــواصـــالت 
يعتبر  الــــذي  ـــدولـــي  ال حــمــد  مـــطـــار  ومــنــهــا 
والثالث  األوســط  بالشرق  المطارات  أفضل 

العمالق  المشروع  الدوحة  ومترو  عالمًيا، 
بعام.  المحدد  موعده  قبل  إنجازه  تم  الذي 
العالم  كــأس  مشاريع  تنفيذ  قطر  وواصلت 
قطر،  فــي   «٢٠٢٢ الــقــدم «مــونــديــال  لــكــرة 
٨٥٪ من  حــيــث تــم االنــتــهــاء مــن أكــثــر مــن 
هــــذه الـــمـــشـــروعـــات الــخــاصــة بــالــمــونــديــال 

عامين. من  أكثر  الموعد  على  ويتبقى 
ـــقـــت قـــطـــر عـــــــدًدا مــــن الـــمـــشـــاريـــع  وأطـــل
الـــرائـــدة ومــنــهــا مـــشـــروع الــقــمــر الــصــنــاعــي 
«سهيل سات ٢» ألغراض خدمية وتجارية 
التليفزيوني  والــبــث  الحكومية  للقطاعات 

واالتصاالت. 
في  دولة   ٢٠ أفضل  ضمن  قطر  وتصنف 
األول  والمركز   ،٢٠٢٠ لعالم  األعمال  بيئة 
مــؤشــرات  فــي  عالمًيا  عشر  والــثــالــث  عربًيا 

الغذائي.  األمن 
إن االقــتــصــاد الــقــطــري اســتــطــاع بــاقــتــدار 
المعوقات،  ويــتــجــاوز  الصعاب  يتخطى  أن 
ونجحت  ويفشلها.  الــمــؤامــرات  يــواجــه  وأن 
قيادتنا الرشيدة في إدارة اقتصادنا الوطني 
نــحــو الــمــزيــد مــن االنــفــتــاح والــتــنــّوع وجــذب 
واضحة،  تشريعّية  بيئة  في  االستثمارات، 
المزيد  في  يسهم  ما  وهــو  تاّمة،  وشفافية 
ـــرفـــاه لــلــمــواطــن، ولــكــل من  مـــن الــنــمــو وال

قطر. داخل  ويستثمر  يعمل 

إنجازات قطر  
هزمت كل التحديات

ـــرة هـــائـــلـــة فــــي كــــل الـــمـــجـــاالت  ـــف ــا ط ــن ــق ــق ــــوة.. وح ــــق ــضــي ب ــم ــا ت ــن ــع ــاري ــش م
ــــة تـــعـــكـــس قــــــوة اقــــتــــصــــادنــــا الـــوطـــنـــي ــــي ــــدول إشـــــــــادة الــــمــــؤســــســــات ال

الشركة قد تجمع ٣٫٢ مليار دوالر

لندن ـ د ب أ:

 أعلنت شركة «رولز رويس 
ما  تجمع  قد  أنها  هولدينجز» 
جنيه  مــلــيــار  ٥ر٢  إلــــى  يــصــل 
دوالر)  مليار  (٢ر٣  إسترليني 
لتعزيز  خــيــارات  تــدرس  بينما 

ميزانيتها.
البريطانية  الشركة  وتجري 
الطائرات  لمحركات  الُمصنعة 
الثروة  صناديق  مع  محادثات 
الـــــســـــيـــــاديـــــة، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
لحكومة  االســتــثــمــار  مــؤســســة 
ســنــغــافــورة (جـــي آي ســـي بي 
مــن  ومــســتــثــمــريــن  إي)،  تـــي 
أجــــــل تـــدبـــيـــر تـــلـــك األمــــــــوال 
ذكرت  حسبما  المقبل،  الشهر 
تــايــمــز،  فــايــنــانــشــيــال  صحيفة 
على  أشــخــاص  ثالثة  عــن  نقًال 

اطالع مباشر باألمر.
وأضـــــافـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن 

مجموعة  مـــع  تــعــمــل  الــشــركــة 
«جــولــدمــان ســاكــس جـــروب» 
الذى  المال  رأس  زيــادة  بشأن 

تم التخطيط له.

وحـــســـب وكــــالــــة بــلــومــبــرج 
لـــألنـــبـــاء، قـــالـــت الـــشـــركـــة إنــهــا 
كــانــت  إذا  مـــا  بــعــد  تـــقـــّرر  لـــم 
من  أي  فـــي  قـــدًمـــا  ســتــمــضــي 

جمع  توقيت  أو  الخيارات  تلك 
األموال.

وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مـــن 
األســــــبــــــوع الـــــمـــــاضـــــي، قـــالـــت 

الـــشـــركـــة إنـــهـــا تـــواصـــل الــنــظــر 
فـــي طــــرق لــتــعــزيــز خــزائــنــهــا 
بــعــد تــراجــع اإليــــــرادات بسبب 

فيروس كورونا.

رولز رويس تدرس خيارات لتعزيز ميزانيتها

بكين ـ قنا:

ــة عــلــى ستة  وافـــقـــت الــحــكــومــة الــصــيــنــّي
مشاريع لالستثمار في األصول الثابتة، بقيمة 
دوالر  مــلــيــار   ١٣ (حــوالــي  يـــوان  مــلــيــار   ٨٨٫٢

أمريكي) في أغسطس الماضي.
 وذكرت لجنة الدولة للتنمية واإلصالح في 
البالد،  في  اقتصادي  مخطط  أكبر  الصين، 
في  كانت  المشاريع  أن  أمـــس،  لها  بــيــاٍن  فــي 

صناعات النقل والمعلومات بشكل رئيسي.

 وكـــانـــت قـــد أظـــهـــرت بــيــانــات ســابــقــة أن 
االســتــثــمــار فــي األصــــول الــثــابــتــة فــي الصين 
انــخــفــض بــنــســبــة ٠٫٣ بــالــمــائــة عــلــى أســـاس 
سنوي، خالل الفترة من يناير إلى أغسطس، 
في  بالمائة   ١٫٦ مــن  االنخفاض  تضييق  مــع 

األشهر السبعة األولى.
 الــجــديــر بــالــذكــر أن اســتــثــمــارات األصــول 
البنية  فــي  الــمــال  رأس  نفقات  تضم  الثابتة 
من  وغيرها  والتصنيع  والــعــقــارات  التحتّية 

األصول المادّية.

فولفسبورج ـ د ب أ: 

األلمانية «فولكس  السيارات  شركتا  تقوم   
فاجن» واألمريكية «فورد» بدمج جزء من 

أساطيلهما.
وقال ُمتحدث باسم فولكس فاجن لوكالة 
في  كحليفين  التسجيل  إن  لألنباء  بلومبرج 
المفوضية  لدى  الخفيفة  التجارية  المركبات 
األوروبية من شأنه أن يُساعد فولكس فاجن 

على االمتثال لقواعد االتحاد األوروبي بشأن 
إلى  االضطرار  وعــدم  الكربونية،  االنبعاثات 
يزال  ال  أنــه  الُمتحدث  وأوضــح  غرامة.  دفــع 
أمـــام فـــورد مهلة لــالمــتــثــال لــهــذه الــقــواعــد، 
ولم  فاجن.  فولكس  صالح  في  يصب  وهــذا 
ستتدّفق  أمــوال  هناك  كان  إذا  ما  بعد  يتضح 
 ٢٠١٩ عام  وفي  حجمها.  أو  الشركات،  بين 
أبــرمــت شــركــة «فـــيـــات» اإليــطــالــّيــة صفقة 

مماثلة مع «تيسال» األمريكية.

الصين تستثمر ١٣ مليار دوالر في ٦ مشاريع

دمج أساطيل فولكس فاجن وفورد

بإجراءات قد تصل الستبعادها من السوق الُمشتركة

باريس ـ أ ف ب:

تعتزم المفوضية األوروبية 
تــعــزيــز أدواتــــهــــا الــتــشــريــعــّيــة 
ضد   ٢٠٢٠ عــام  نهاية  بحلول 
هــيــمــنــة الـــشـــركـــات الــرقــمــيــة 
ـــتـــي قـــد تصل  الـــعـــمـــالقـــة، وال
إلــــى اســتــبــعــادهــا مـــن الــســوق 
الـــمـــشـــتـــركـــة، وفـــــق مــــا أعــلــن 
مفوض السوق الداخلية تييري 
فاينانشيال  لصحيفة  بريتون 

تايمز.

الـــــــمـــــــفـــــــوض  ويــــــــــــــــــــرى   
شـــــركـــــات  أن  األوروبـــــــــــــــــــي 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــالقــة الــتــي 
يــعــبــر عــنــهــا اخـــتـــصـــاًرا بــاســم 
«غـــافـــا» («غــــوغــــل» و»آبــــل» 
و»فــيــســبــوك» و»أمـــــــازون») 
تثير  لـــدرجـــة  جـــــًدا  «كـــبـــيـــرة 
االهـــتـــمـــام»، مــشــيــًرا إلــــى أن 
إلى  األوروبي «يحتاج  االتحاد 
إشــــــراف أفـــضـــل» عــلــى هــذه 
قواعد  تعزيز  مثل  الــشــركــات 
أزمة  بعد  المصرفي  النشاط 

عام ٢٠٠٨.
تكشف  أن  الــمــقــرر  ومـــن   
الـــــمـــــفـــــوضـــــيـــــة األوروبــــــــيــــــــة 
تـــشـــريـــعـــات جــــديــــدة بــحــلــول 
الخدمات  (قانون  العام  نهاية 
الرقمية)، تعد أولوية للسلطة 
التنفيذية األوروبية، من أجل 
توسيع  لكيفية  أفضل  مراقبة 
ألنشطتها  الكبيرة  المنصات 
ومواجهة المعلومات المضللة 

أو إدارة البيانات الشخصية. 
ــــــــى حـــمـــايـــة  ــــــهــــــدف إل  وت

الــمــســتــهــلــكــيــن والــمــنــافــســيــن 
الــصــغــار بــشــكــل أفـــضـــل. وقــد 
يـــــصـــــل حـــــجـــــم الــــعــــقــــوبــــات 
الــمــفــروضــة عــلــى الــمــنــصــات 
على  مستخدميها  تجبر  التي 
فقط،  بــخــدمــاتــهــا  االســتــعــانــة 
عن  باالنفصال  مطالبتها  إلى 
بعض عملياتها. واعتبرت فيرا 
جوروفا، المسؤولة عن القيم 
والشفافية في المفوضية، أنه 
«يــجــب أن تــكــون الــمــنــصــات 
عليها  ويتعين  مسؤولية  أكثر 

الخضوع للمساءلة، ويجب أن 
تصبح أكثر شفافية. لقد حان 
القوننة  تدابير  لتجاوز  الوقت 
الـــذاتـــيـــة» مـــن خــــالل تــقــديــم 
لتنفيذ  سبتمبر  بــدايــة  تقييم 
قانون الممارسات الجيدة ضد 
الــمــعــلــومــات الــمــضــلــلــة، الـــذي 
ووقعت   ٢٠١٨ عام  في  أطلق 
و»فيسبوك»  «غــوغــل»  عليه 
و»مايكروسوفت»  و»تويتر» 
و»مـــــوزيـــــال» وأخــــيــــًرا «تــيــك 

توك».

المفوضية األوروبية تواجه هيمنة الشركات الرقمية

إضراب موظفي شركة البريد األلمانية
دوسلدورف ـ د ب أ:

 أضـــــــرب مــــوظــــفــــون فـــــي شـــركـــة 
الــبــريــد األلــمــانــيــة أمـــس مـــجـــدًدا في 
استباًقا  األلمانية  الواليات  من  العديد 
للجولة الجديدة من محادثات األجور 

والمقررة اليوم.

باسم  متحدث  لتصريحات  ووفًقا 
الـــشـــركـــة أمـــــس، شـــــارك نــحــو ٤٣٠٠ 
مـــوظـــف فـــي اإلضــــــراب الــتــحــذيــري، 
مشيًرا إلى أن اإلضراب أثر على أقل 
من ٥٪ من كمية الطرود والخطابات 
المعتاد توصيلها خالل أمس، وأوضح 
تأخر  الــتــي  والــخــطــابــات  الــطــرود  أن 

تــضــرًرا  األشـــد  المناطق  فــي  تسليمها 
في  تسليمها  ســيــتــم  اإلضــــــراب،  مـــن 
باسم  متحدث  وقـــال  الــتــالــيــة.  األيـــام 
اتــــحــــاد نــــقــــابــــات عــــمــــال الـــخـــدمـــات 
(فــيــردي) فــي وقــت الحــق إن ٥٧٠٠ 
موظف شاركوا في اإلضــراب، مشيًرا 
إلى ان إجمالي عدد الموظفين الذين 

التحذيرية  اإلضـــرابـــات  فــي  شـــاركـــوا 
بلغ  الماضيين،  األسبوعين  في  الستة 
نحو ٢٢ ألف موظف. ويطالب فيردي 
لــنــحــو ١٤٠ ألـــف مــوظــف فـــي شــركــة 
البريد بزيادة في األجر بنسبة ٥ر٥٪ 
في مدة ١٢ شهًرا. ولم تقّدم الشركة 

عرًضا في المقابل.
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