
 :]- الدوحة 

قــامــت ُمــنــظــمــُة الــطــيــران الــمــدنــي 

علي  الــســّيــد  باعتماد  (إيــكــاو)  الــدولــي 

األمــــن  إدارة  مــــن  الــــعــــذبــــي   طـــالـــب 

للطيران  العامة  بالهيئة  والتسهيالت 

الــمــدنــي كـــأّول مـــدّرب قــطــرّي دولــّي 

في  الُمعتمدين  المدّربين  قائمة  في 

هيئُة  وقالت  الجوّي.   النقل  تسهيالت 

على  حــســابــهــا  فـــي  الــمــدنــّي  الــطــيــران 

يأتي  االعتماد  هذا  إنَّ  أمس  «تويتر» 

اســتــكــمــاًال لــجــهــود الــهــيــئــة وحــرصــهــا 

ـــة  عــلــى تــمــثــيــل وتـــعـــزيـــز مــكــانــة دول

الطيران  صناعة  خريطة  على  قطر 

الـــــمـــــدنـــــي فــــــي الـــــعـــــالـــــم مــــــن خــــالل 

الفعاليات  كافة  في  الدائمة  الُمشاركة 

والــُمــبــادرات الــتــي تـُـقــيــمــهــا «إيــكــاو»، 

ُمــشــيــرًة إلــى تــعــزيــز الــتــعــاون وتــبــادل 

الُممثلة  الــدول  ُمختلف  مع  الخبرات 

المنظمة.  في 

خالل ملتقى افتراضي مطلع ديسمبر المقبل.. قطر للتنمية:

الدوحة - [:

ـــنـــُك قـــطـــر لــلــتــنــمــيــة  أّكــــــد ب

إقـــــامـــــة مـــلـــتـــقـــى االســـتـــثـــمـــار 

الــــســــنــــوّي بـــشـــكـــٍل افـــتـــراضـــي 

تحت  قطر  في  األولــى  للمّرة 

شعار «تحول األعمال والنمّو» 

وأّكــد  المقبل.  ديسمبر  مطلع 

ناصر  بــن  الــعــزيــز  عــبــد  الــســيــد 

التنفيذّي  الرئيس  خليفة،  آل 

لــبــنــك قــطــر لــلــتــنــمــيــة، طــرح 

ـــشـــركـــات الــقــطــريــة  فـــــرص ال

الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة عــلــى  

الـــُمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــمـــحـــلـــيـــيـــن 

الشريكة  الدولية  والصناديق 

خـــالل الــمــؤتــمــر، مــشــيــًرا إلــى 

حــــرص بـــنـــك قـــطـــر لــلــتــنــمــيــة 

مــــــــــن خـــــــــــــالل الـــــــصـــــــنـــــــدوق 

كافة  توفير  على  االستثمارّي 

ــــرّواد األعــمــال  ســبــل الــنــجــاح ل

الصغيرة  المشاريع  وأصحاب 

عقد  إلــى  ولفت  والمتوسطة. 

الـــُمـــؤتـــمـــر بــشــكــل افـــتـــراضـــّي 

نــــــظــــــًرا لــــجــــائــــحــــة كــــــورونــــــا، 

ـــيـــة  وســــيــــمــــّثــــل فــــرصــــة مـــوات

ـــُمـــســـتـــثـــمـــريـــن وأصـــــحـــــاب  ـــل ل

الـــشـــركـــات والــُمــهــتــمــيــن مــن 

الصغيرة  الــشــركــات  أصــحــاب 

األعــمــال  ورّواد  والــمــتــوّســطــة 
لــــــــــالطــــــــــالع عـــــــلـــــــى مــــشــــهــــد 
الــــمــــال  ورأس  االســــتــــثــــمــــار 
وكذلك  الدولة،  في  الجريء 
المتوفرة.  المشاريع  معرفة 

التنفيذي  الرئيس  وأضاف 
نهج  للتنمية  قطر  بنك  يتبع 
رّواد  ونــرافــق  العميل،  رحلة 
الفكرة  مرحلة  من  األعــمــال 
ـــتـــســـريـــع نــضــجــهــم  وصــــــــوًال ل
وفـــــــتـــــــح آفــــــــــــاق الــــتــــصــــديــــر 
والدولية  اإلقليمية  لألسواق 
أمــــامــــهــــم، كـــمـــا نـــعـــمـــل عــلــى 
الُمستثمرين  بــأبــرز  ربــطــهــم 
لـــكـــي يـــتـــمـــّكـــنـــوا مــــن تــحــقــيــق 
طــــمــــوحــــاتــــهــــم عــــلــــى أحـــســـن 

وجه. 

طرح فرص للمستثمرين المحليين والعالميين
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«إيكـــاو» تعتمــد أول قطـــري في قائمة المدّربيـن الدولييــن

الدوحة - [:

ــعــامــة الــقــطــرّيــة  أطــلــقــت الــمــؤّســســُة ال

ــكــهــربــاء والــــمــــاء «كــــهــــرمــــاء» ُمــمــثــلــًة  ــل ل

وكــفــاءة  للترشيد  الــوطــنــّي  الــبــرنــامــج  فــي 

الــطــاقــة «تــرشــيــد» الــدلــيــل االســتــرشــادي 

المركبات  شحن  لوحدات  التحتية  للبنية 

موقعها  على  قطر  دولــة  في  الكهربائية 

اإللــكــتــرونــي دعــًمــا إلرســــاء قــواعــد البنية 

بالدولة  الكهربائية  للمركبات  التحتية 

الــتــي تــشــّجــع انــتــشــار تــلــك الــمــركــبــات التي 

وخفض  الطاقة  مصادر  تنّوع  في  تُساهم 

ــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة.  ويـــقـــوم الــدلــيــُل  االن

األسئلة  كافة  عــن  باإلجابة  االســتــرشــادي 

ـــتـــي تــتــعــّلــق بــتــركــيــب وحـــــــدات شــحــن  ال

المركبات الكهربائية للقطاَعين الحكومي 

باختيار  يــتــعــّلــق  فيما  خــاصــًة  والـــخـــاص، 

ـــــواع مـــعـــدات الشحن  أجـــهـــزة الــشــحــن وأن

والُمواصفات العامة الالزم توافرها في أي 

التّيار  ونوع  الطاقة،  قدرة  ومنها  شاحن، 

الشاشات  ونــوع  الداخلي  الــعــداد  وخــيــارات 

وبــــروتــــوكــــول نـــقـــاط الــشــحــن وُمــســتــوى 

الــحــمــايــة ونــوعــيــة االّتــــصــــال والــبــرمــجــة 

والضمان لألجهزة.

دليـــل استرشادي لوحــدات 
شحـــن المركبـــات الكهربائيـة

الدوحة- [: 

حــصــلــت شــركــُة قــطــر لــلــتــأمــيــن، على 

تــصــنــيــف «أفـــضـــل شـــركـــة اســتــثــمــاريــة» 

للسنة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي، فــي دراســة 

أجرتها مجلة «ذا آسيت»، وأعرب السيد 

التنفيذي  الرئيس  المناعي،  خلف  سالم 

لــمــجــمــوعــة قــطــر لــلــتــأمــيــن عــن ســـروره 

شركة  أفضل  لقب  للتأمين  قطر  بحصد 

األوســط  الــشــرق  منطقة  فــي  استثمارّية 

الجائزة  هذه  إّن  وقال  إفريقيا.   وشمال 

الــمــرمــوقــة تـــرمـــز إلــــى الـــنـــجـــاح الــبــاهــر 

المبنية  الــمــؤّســســة  أعــمــال  إلستراتيجية 

عــلــى نــهــج يـــرّكـــز عــلــى الــعــمــالء، ويتسم 

مستمر  بـــدعـــم  الــتــكــنــولــوجــي  بــالــتــقــدم 

مــن قبل فــريــق االســتــثــمــار. وأضـــاف إّن 

للتأمين  قطر  التزام  تؤّكد  االستثمارات 

رائـــدة  كــشــركــة  مكانتها  عــلــى  بــالــحــفــاظ 

فــي الــســوق فــي مــجــال الــتــأمــيــن وإدارة 

االستثمار».

قطر للتأمين أفضل شركة استثمارّية
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صمم باقاتك بنفسك

امسح الرمز لمراسلتنا عبر واتساب

فودافون شارك 
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إقامة ملتقى االستثمار السنوي افتراضيًا مطلع ديسمبر.. قطر للتنمية:

والمتوسطة الصغيرة  والمشاريع  األعــمــال  رواد  دعــم  خليفة:  قطرآل  فـــي  االســـتـــثـــمـــار  ــة  ــئ ــي ب تــطــويــر  ـــد:  ـــي ـــول ال بـــن  عــلــي 

للتنمية  قــطــر  بــنــك  أعــلــن 
االستثمار  ملتقى  إقــامــة  عــن 
السنوي بشكٍل افتراضي للمرة 
شعار  تحت  قطر  فــي  األولـــى 
«تــــحــــول األعـــــمـــــال والـــنـــمـــو» 

مطلع ديسمبر المقبل. 
وأّكــــــد الــســيــد عــبــدالــعــزيــز 
خـــلـــيـــفـــة،  آل  ــــــاصــــــر  ن بـــــــن 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــبــنــك 
فــرص  طـــرح  للتنمية،  قــطــر 
الصغيرة  القطرية  الشركات 
والمتوسطة على المستثمرين 
الدولية  والصناديق  المحليين 
الـــشـــريـــكـــة خـــــالل الــمــؤتــمــر، 
قطر  بنك  حرص  إلى  مشيًرا 
الصندوق  خــالل  من  للتنمية 
كافة  توفير  على  االستثماري 
ســبــل الــنــجــاح لــــرواد األعــمــال 
الصغيرة  المشاريع  وأصحاب 

والمتوسطة.
ولــفــت إلـــى عــقــد الــمــؤتــمــر 
بشكل افتراضي نظًرا لجائحة 
ـــــا، وســـيـــمـــثـــل فــرصــة  كـــــورون
مواتية للمستثمرين وأصحاب 
الـــشـــركـــات والــمــهــتــمــيــن من 
الصغيرة  الــشــركــات  أصــحــاب 
األعــمــال  ورواد  والــمــتــوســطــة 
لإلطالع على مشهد االستثمار 
في  الــــجــــريء  الـــمـــال  ورأس 
الــــــدولــــــة وكــــــذلــــــك مـــعـــرفـــة 

المشاريع المتوفرة. 
وأضاف الرئيس التنفيذي: 
نهج  للتنمية  قطر  بنك  يتبع 
رحــلــة الــعــمــيــل، ونــرافــق رائــد 
الفكرة  مرحلة  مــن  األعــمــال 
وصــــــــوًال لـــتـــّســـريـــع نــضــجــهــم 
لألسواق  التصدير  آفاق  وفتح 
أمامهم،  والدولية  اإلقليمية 
بأبرز  ربطهم  على  نعمل  كما 
الــمــســتــثــمــريــن لــكــي يــتــمــكــنــوا 
على  طموحاتهم  تحقيق  من 

أحسن وجه. 
بـــــــدوره قـــــال الـــشـــيـــخ عــلــي 
الرئيس  ثــانــي،  آل  الــولــيــد  بــن 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــوكــــالــــة تـــرويـــج 

ــــمــــار فــــــي قــــطــــر إن  ــــث االســــت

والبيئة  االقتصادية  المرونة 

ــــمــــاريــــة فــــــي قـــطـــر،  ــــث االســــت

ســاهــمــتــا فـــي تــوفــيــر الــعــديــد 

ـــــــفـــــــرص الــــمــــربــــحــــة  مـــــــن ال

والــــمــــتــــنــــوعــــة فـــــي مــخــتــلــف 

طموحات  لتحقيق  القطاعات 

الــمــســتــثــمــريــن لـــلـــتـــوســـع فــي 

المنطقة.

وكــــالــــة  أن  ـــــــى  إل وأشـــــــــــار 

بصفتها  االســتــثــمــار،  تـــرويـــج 

لمنتدى  اإلستراتيجي  الراعي 

االســتــثــمــار الــســنــوي الــثــالــث، 

ترحب بفرصة توحيد جهودنا 

مـــع بــنــك قــطــر لــلــتــنــمــيــة من 

االستثمار  بيئة  تــطــويــر  أجـــل 

فـــي قــطــر واســتــكــشــاف سبل 

جـــــديـــــدة لـــتـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة 

المحلي  الــخــاص  القطاع  بين 

والشركات األجنبية.

فرص لرّواد األعمال 

للتنمية  قــطــر  بــنــك  وقــــال 

إن الملتقى الذي يُقام برعاية 

إستراتيجية من وكالة ترويج 

ورعاية  قطر،  في  االستثمار 

بالتينية من وزارة المواصالت 

عامه  في  يهدف  واالتصاالت 

األعمال  رواد  لتّعريف  الثالث 

بـــالـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن ومــــصــــادر 

مكانة  وتــّعــزيــز  الــمــال،  رأس 

قـــطـــر كـــمـــركـــز اســـتـــثـــمـــاري، 

األعــمــال،  ريــــادة  بيئة  وإثــــراء 

والــمــســاهــمــة فــي نــمــو وتــّنــويــع 
االقــتــصــاد الــمــحــلــي، وكــذلــك 
اتجاهات  أبــرز  على  التعرف 
االســــــتــــــثــــــمــــــارات الـــــدولـــــيـــــة 
والــــقــــطــــاعــــات الـــخـــدمـــاتـــيـــة 

والصناعية الواعدة. 
وســــــــــــــوف يـــــــــشـــــــــارك فـــى 
الـــمـــلـــتـــقـــى قـــائـــمـــة عــريــضــة 
مــن الــمــســتــثــمــريــن؛ بــــدًءا من 
الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن واألفــــــــــــراد، 
ـــــنـــــوك  ـــــب ــــــــشــــــــركــــــــات، وال وال
االســـتـــثـــمـــاريـــة وصــــــــوًال إلـــى 
الجريء  المال  رأس  شركات 
وكافة  األعــمــال،  ومــّســرعــات 
الــــمــــهــــتــــمــــيــــن بـــاســـتـــكـــشـــاف 
ـــــمـــــشـــــاريـــــع فـــــــي مـــخـــتـــلـــف  ال
مقاييس  ومختلف  القطاعات 

االستثمار ومراحل النمو.
 وســــُيــــتــــاح لــلــمــســتــثــمــريــن 
التعرف على المشاريع الناشئة 
بــشــكــل ُمـــعـــّمـــق عـــبـــر مــنــصــة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة هــي 
قطر،  فــي  نوعها  مــن  األولـــى 
ستُطلق في هذا الملتقى، تتيح 

اجتماعات  عــّقــد  فــرصــة  لهم 
األعـــمـــال  رواد  مـــع  مـــبـــاشـــرة 
أصــــحــــاب هــــــذه الـــمـــشـــاريـــع، 
وبيانات  لمعلومات  والوصول 
هـــذه الــشــركــات والــتــوســع في 
نــقــاش الــفــرص االســتــثــمــاريــة 
بـــمـــا يــــعــــود بــــالــــفــــائــــدة عــلــى 

الطرفين. 
للتنمية  قطر  بنك  ويحمل 
سجًال نوعًيا من الخدمات في 
مجال االستثمار يتوجها هذه 
أطلق  حيث  السنوي،  الملتقى 
صــنــدوق  للتنمية  قــطــر  بــنــك 
رأس المال االستثماري بزهاء 
قــطــري،  ريـــــال  ــيــون  مــل  ٣٦٥
ويــــبــــلــــغ مـــــقـــــدار االســـتـــثـــمـــار 
فــــي الــــشــــركــــات الــمــتــوســطــة 
ريــال  مليون   ٢٢٠ والصغيرة 
بنك  لــدى  يوجد  كما  قطري، 
 ٣٠ مـــن  أكــثــر  للتنمية  قــطــر 
ويمتد  محفظته،  فــي  شركة 
ـــنـــك قـــطـــر لــلــتــنــمــيــة  دعــــــم ب
ليشمل جميع هذه الشركات. 

تمويل المساهمين 
للتنمية  قــطــر  بــنــك  وعــمــل 

أيــــًضــــا عـــلـــى إطـــــــالق خــدمــة 
تحت  المساهمين»  «تــمــويــل 
لديه،  المباشر  التمويل  قسم 
والهدف منها تمويل المشاريع 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة والــــمــــتــــوســــطــــة 
ــــــمــــــدرجــــــة تـــــحـــــت مـــظـــلـــة  ال
الريادية  االستثمارات  برنامج 
والصغيرة  الناشئة  للشركات 
التمويل  ويهدف  والمتوسطة. 
إلــــى ســـد فـــجـــوة الــتــســهــيــالت 
قصيرة األجل لمتطلبات رأس 
 ٧٫٥ أقصى  بحد  العامل  المال 
فترة  مع  قطري  ريال  مليون 
سداد تصل حتى ٣ سنوات بما 
فـــي ذلـــك فــتــرة ســمــاح تصل 
حــتــى عـــام واحــــد، ومـــع خيار 
تحويل تمويل الدين إلى أسهم 

ملكية في الشركة.

ويتضمن الملتقى هذا العام 

حلقة نقاشية موسعة بعنوان: 

«تـــــحـــــول ونـــــمـــــو الــــشــــركــــات 

الناشئة.. التغلب على تحديات 

وورشــة  واالزدهـــار،»  للتوسع 

ـــمـــار  ـــث ــــاول االســـت ــــن ــــت عــــمــــل ت

فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة، 

ــــارة مــن  ــــخــــت ومـــجـــمـــوعـــة ُم
الــشــركــات الــنــاشــئــة وســريــعــة 
أفكارها  ستطرح  الــتــي  النمو 
الـــــمـــــبـــــتـــــكـــــرة الســــتــــقــــطــــاب 
مستوى  ولــرفــع  المستثمرين 
االســـتـــثـــمـــار فـــي مــشــاريــعــهــم 

الريادية. 
ويـــــــأتـــــــي هـــــــــذا الـــمـــلـــتـــقـــي 
االستثماري بعد النجاح الكبير 
الذي حققه بنك قطر للتنمية 
مؤتمر  فــي  الماضي  األســبــوع 
فــي   «٢٠٢٠ قـــطـــر  «رواد 
األولـــى،  االفــتــراضــيــة  نسخته 
للتنمية  قــطــر  بــنــك  ويــســعــى 
استراتيجيته  على  لالستمرار 
فــــي دعـــــم وإثــــــــراء مــنــظــومــة 
ريادة األعمال في دولة قطر 

عبر هذه المنصات. 

مشاركة واسعة 

ويُواجه رواد األعمال العديد 
من التحديات الخاصة بإيجاد 
رؤوس  وأصحاب  مستثمرين 
لالستثمار  مستعدين  أمــــوال 
لكي  ودعمها  مشاريعهم  في 

تحقق نجاحات أكبر، ويسعى 
بنك قطر للتنمية عبر ذراعه 
هذا  خــالل  ومــن  االستثمارية 
التحدي  هذا  لتجاوز  الملتقى 
تعاونية  مساحة  صناعة  عبر 
المستثمرين  تجمع  مشتركة 
واهتماماتهم  أنواعهم  بشتى 
بـــشـــتـــى  األعــــــــمــــــــال  ورواد 
عبر  وأحــالمــهــم  طموحاتهم 

منصة واحدة.
 وقـــــــــد حـــــضـــــر الـــنـــســـخـــة 
ــتــقــى مــا  الـــمـــاضـــيـــة مــــن الــمــل
من  مــشــارك   ٤٠٠ على  يــزيــد 
من  أعمال  ورواد  مستثمرين 

داخل وخارج دولة قطر. 
للتنمية  قطر  بنك  تــأســس 
مسمى  تحت   ١٩٩٧ عــام  فــي 
الصناعية،  للتنمية  قطر  بنك 
وهـــــو كـــيـــان تـــنـــمـــوي تــمــلــكــه 
أنشئ   ،٪١٠٠ بنسبة  الحكومة 
لدعم االستثمار في الصناعات 
ولدفع  وتــطــويــرهــا،  المحلية 
عــــجــــلــــة الـــــتـــــطـــــور والـــــتـــــنـــــّوع 
االقتصادي في دولة قطر مع 

التركيز على القطاع الخاص.
ــــك قــطــر  ــــن ـــــق ب ــــقــــد حـــــّق ل
في  بــــارزة  نــجــاحــات  للتنمية 
ـــوات األخـــــيـــــرة، فــشــّكــل  ـــســـن ال
النمو  تسيير  في  أساس  حجر 
ضـــمـــن مـــخـــتـــلـــف قـــطـــاعـــات 
االقتصاد. كما لعب دوًرا فّعاًال 
التنموية  المساعي  تحفيز  في 
االقــتــصــادي  المستويين  عــلــى 
واالجــــتــــمــــاعــــي، حـــيـــث قـــام 

بــتــمــويــل الــمــشــاريــع الــوطــنــيــة، 

وقـــــــّدم دعـــمـــه إلـــــى الــقــطــاع 

الــخــاص عبر خــدمــات رائــدة 

وباعتماد  مضافة.  قيمة  ذات 

تحّققت  اإلستراتيجية،  هــذه 

مجموعة من النتائج اإليجابية 

قد يكون أهّمها تمكين القوى 

عن  فضًال  القطرية،  العاملة 

الشركات  أمام  المجال  إتاحة 

الـــقـــطـــريـــة لـــالســـتـــفـــادة مــن 

الفرص  من  واسعة  مجموعة 

وتنمية  الــهــامــة  االســتــثــمــاريــة 

الـــــــصـــــــادرات ودعـــــــم دخـــــول 

أسواق  إلى  القطرية  الشركات 

جديدة.

كما بلور البنك إستراتيجيته 

بــمــا يــتــوافــق مـــع رؤيـــــة قطر 

على  عــمــًال   ،٢٠٣٠ الــوطــنــيــة 

تعزيز وتسهيل التطور والنمو 

الخاص  القطاع  أنشطة  ضمن 

فـــي الـــمـــجـــاالت االقــتــصــاديــة 

الـــرئـــيـــســـيـــة، وذلــــــك لــتــكــويــن 

اقتصاد متنوع ومستدام.

للتنمية  قطر  بنك  ويهدف 

الـــمـــبـــادرة  روح  تـــعـــزيـــز  إلـــــى 

وتوفير  الــخــاص  القطاع  عند 

الـــخـــدمـــات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 

والتنوع  والنمو  التطور  تسهيل 

فــي الــمــجــاالت االقــتــصــاديــة، 

من خالل توفير الوصول إلى 

وتنمية  واحتضان  المعلومات 

قـــــدرات الــشــركــات الــصــغــيــرة 

الوصول  وتوفير  والمتوسطة، 

إلى التمويل من خالل التمويل 

الضمانات  وإصــــدار  المباشر 

واالســـتـــثـــمـــار فــــي الـــشـــركـــات 

الصغيرة والمتوسطة، وكذلك 

تــوفــيــر الــوصــول إلـــى األســـواق 

مـــن خــــالل تــوطــيــن الــفــرص 

الصغيرة  للشركات  المحلية 

والـــمـــتـــوســـطـــة وفـــتـــح أســـــواق 

للمصدريين  عالمية  جــديــدة 

وتمويل  وتــأمــيــن  الــقــطــريــيــن 

الصادرات.

طرح فرص للمستثمرين المحليين والصناديق الدولية

 عبدالعزيز آل خليفة   علي بن الوليد آل ثاني 

الدوحة - [ :

يتضمن مزايا وخصومات مميزة

عــرًضــا   Ooredoo أطــلــقــت 
شريحة  بــاقــات  لعمالء  جــديــًدا 
موسم  بالتزامن   ،٥G البيانات
التخييم في قطر، مشيرًة إلى 
أن العرض يهدف إلى مساعدة 
بأجواء  االستمتاع  على  العمالء 
اتــصــال  عــلــى  والــبــقــاء  التخييم 
حـــتـــى أثـــــنـــــاء وجــــــودهــــــم فــي 
البعيدة،  الصحراوية  المناطق 
مع  الـــشـــركـــة  لــهــم  ســتــوفــر  إذ 
رائعة  ترفيهية  مزايا  العرض 

وخصومات. 
ومـــــــع الــــــعــــــرض الــــجــــديــــد، 
سيحصل العمالء الجدد، الذين 
شريحة  بــاقــة  فـــي  يــشــتــركــون 
أو   XL أو   ٥G ) L الــبــيــانــات 
ترفيهية  مــزايــا  عــلــى  مــاكــس) 
رائــــعــــة مــــن خـــــالل حــصــولــهــم 
بإحدى  مجاني  اشــتــراك  على 
الترفيهي،  المحتوى  خــدمــات 
 OSN Streaming أو Netflix
أو   Disney بخدمة  الــمــزودة 
 beIN أو   STARZ PLAY
لما  وإضـــافـــة   .CONNECT
على  الــعــمــالء  سيحصل  ســبــق، 
بــاقــة  ســعــر  عــلــى   ٪٢٠ خــصــم 

أو   ٥G ) L الــبــيــانــات شــريــحــة 

أشهر   ٣ لمدة  مــاكــس)  أو   XL

عبر  الباقة  في  االشــتــراك  عند 

متجر Ooredoo اإللكتروني. 

وكل ما على العمالء فعله هو 

 Ooredoo تطبيق إلى  الدخول 

الترفيهية  الــخــدمــة  واخــتــيــار 

الــمــفــضــلــة لـــديـــهـــم، لــلــحــصــول 

أما  الــعــرض.  مــع  مجانًا  عليها 

بــالــنــســبــة لـــلـــخـــصـــومـــات عــلــى 

ــــاقــــات، فــســتــطــبــق  ــــب أســــعــــار ال

تلقائًيا. 

بشبكة  االستمتاع  ولضمان 

٥G من Ooredoo ألقصى حد 

للعمالء  يمكن  التخييم،  أثــنــاء 

أيــــًضــــا الـــحـــصـــول عـــلـــى جــهــاز 

 NETGEAR Nighthawk

متجر  مـــن  الــجــديــد   ٥G  M٥

Ooredoo اإللكتروني. ويتميز 

مع  التقنيات  بــأحــدث  الــجــهــاز 

شاشة لمس سريعة االستجابة 

وإعدادات التصفح اآلمن. 

بالجهاز  التحكم  يمكن  كما 

عــبــر تــطــبــيــق لـــلـــجـــوال يــســاعــد 

فــــي عـــــرض حـــالـــة االتــــصــــال، 
واإلعـــــــدادات وكــمــيــة الــبــيــانــات 
الــمــســتــخــدمــة عــبــر الـــجـــوال أو 
الــجــهــاز الــلــوحــي. وقـــال صباح 
إدارة  مــديــر  الـــكـــواري،  ربــيــعــة 
 Ooredoo العالقات العامة في
قطر: «سعداء بانطالق موسم 
التخييم هذا العام، وال شك أن 
يفضلون  عمالئنا  مــن  الــعــديــد 
االســـتـــمـــتـــاع بــــأجــــواء الــتــخــيــيــم 
والـــطـــقـــس الــــرائــــع والــــخــــروج 
فــي الـــهـــواء الــطــلــق فــي الــعــديــد 
قطر.  في  الرائعة  المواقع  من 
وحرًصا منا على منح عمالئنا 
عـــلـــى أفـــضـــل تـــجـــربـــة تــخــيــيــم 
الــعــرض  هـــذا  أطلقنا  ممكنة، 
بإمكانية  لــتــزويــدهــم  الــجــديــد 
الترفيهي  المحتوى  مــشــاهــدة 
المميز أثناء التخييم مع خصم 
على عــدد مــن بــاقــات شريحة 
البيانات ٥G. ونأمل أن يستمتع 
العمالء بهذا العرض وبسرعات 
اإلنترنت الفائقة التي يحصلون 
باقات  مــع  شبكتنا  عبر  عليها 

 «.٥G شريحة البيانات
 Ooredoo شركة اتصاالت 
خدمات  توفر  رائـــدة  قطرية 
واتصاالت  الجوالة  االتصاالت 

ــــتــــرنــــت  الـــــخـــــط الـــــثـــــابـــــت وإن

ـــــد والـــــخـــــدمـــــات  ـــــان ـــــرودب ـــــب ال

الــــــُمــــــدارة لــــلــــشــــركــــات، وقـــد 

لتلبية  الخدمات  تلك  صممت 

احتياجات العمالء من األفراد 

والشركات.

ــبــارهــا شـــركـــة تــولــي   وبــاعــت

أهــمــيــة كــبــيــرة لــلــمــجــتــمــعــات 

الـــتـــي تـــقـــدم فــيــهــا خــدمــاتــهــا، 

في  تتمثل  الــتــي  رؤيتها  تسهم 

وإيمانها  عمالئها،  حياة  إثــراء 

بقدرتها.

٥G تطلق عرًضا جديًدا لعمالء باقات Ooredoo
الدوحة - [ :
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أطلقته كهرماء على موقعها اإللكتروني 

الــــــطــــــاقــــــة   ــــــع  ــــــوي ــــــن ــــــت ل ــــــة  ــــــي ــــــائ ــــــرب ــــــه ــــــك ال الـــــــمـــــــركـــــــبـــــــات  اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام  ـــــع  ـــــي ـــــج ـــــش ت  

الدوحة - [: 

العامة  الــمــؤســســة  أطــلــقــت   
الــقــطــريــة لــلــكــهــربــاء والـــمـــاء 
«كــــــهــــــرمــــــاء» ُمــــمــــثــــلــــة فـــي 
للترشيد  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج 
وكـــفـــاءة الــطــاقــة «تــرشــيــد»، 
للبنية  االســتــرشــادي  (الــدلــيــل 
الـــتـــحـــتـــيـــة لــــــوحــــــدات شــحــن 
الــمــركــبــات الــكــهــربــائــيــة في 
ـــــة قـــطـــر) عـــلـــى مــوقــعــهــا  دول
اإللـــكـــتـــرونـــي دعـــًمـــا إلرســــاء 
قــــــواعــــــد الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
ـــيـــة  ـــائ ـــكـــهـــرب لــــلــــمــــركــــبــــات ال
بــالــدولــة الــتــي تــشــّجــع انــتــشــار 
ــــــات الــــتــــي  ــــــمــــــركــــــب تــــــلــــــك ال
تـــســـاهـــم فــــي تـــنـــوع مـــصـــادر 
الــطــاقــة وخــفــض االنــبــعــاثــات 

الكربونية. 
 ويقوم الدليل االسترشادي 
بــاإلجــابــة عــلــى كــافــة األســئــلــة 
وحــدات  بتركيب  تتعلق  الــتــي 
الكهربائية  المركبات  شحن 
ــــحــــكــــومــــي  ــــقــــطــــاعــــيــــن ال ــــل ل
يتعلق  فيما  خاصة  والــخــاص 
باختيار أجهزة الشحن وأنواع 
والمواصفات  الشحن  معدات 
الــــعــــامــــة والــــــــــالزم تـــوافـــرهـــا 
فــي أي شــاحــن ومــنــهــا قــدرة 
وخيارات  التيار  ونــوع  الطاقة 
العداد الداخلي ونوع الشاشات 
وبــــروتــــوكــــول نـــقـــاط الــشــحــن 
ومـــســـتـــوى الــحــمــايــة ونــوعــيــة 
والضمان  والبرمجة  االتصال 

لألجهزة.
 كما يقوم الدليل باستعراض 
لمحطات  الُمختلفة  القدرات 
لكل  وفــًقــا  وتناسبها  الــشــحــن 
مـــكـــان وتـــشـــّجـــع «كـــهـــرمـــاء» 

العامة  األماكن  الستخدامات 
الــتــيــار  ذات  الـــشـــواحـــن  فــئــات 
العامة  لألماكن   DC الُمستمر
والـــتـــي ال تــســتــغــرق أقــــل من 
ســــاعــــة لـــلـــشـــحـــن وقــــــد تــصــل 
ألقل من نصف ساعة بحسب 
كثيًرا  تؤثر  التي  الجهاز  قدرة 

في زمن الشحن.  
 فـــال يــمــكــن مـــثـــًال تــركــيــب 
 AC ـــــرّدد ـــــت أجــــهــــزة تــــيــــار ُم

١١ كــيــلــووات  كــجــهــاز قــدرتــه 
فــــي األمـــــاكـــــن الـــعـــامـــة الــتــي 
ــا ســريــًعــا وإنــمــا  تــحــتــاج شــحــنً
يــمــكــن تــركــيــبــه فــــي أمـــاكـــن 
يــمــكــن أن تــقــف بـــه الــســيــارة 
لفترة أكثر من ٦ ساعات كأن 
ُمقيًما  السيارة  صاحب  يكون 
في فندق مثًال أو من ساكني 
أحد األبراج السكنية لمطوري 
أو  المبيت  ويمكنه  الــعــقــارات 

االنتظار لتلك المدة. 
الـــــدلـــــيـــــل  ـــــل  ـــــحـــــمـــــي ـــــت ول  
التحتية  للبنية  االســتــرشــادي 
لــــوحــــدات شـــحـــن الــمــركــبــات 
الــكــهــربــائــيــة فـــي دولــــة قطر 
فـــــضـــــًال الـــــــذهـــــــاب لــــلــــرابــــط 
«كهرماء»  موقع  على  التالي 

. km.qa :اإللكتروني
 وقـــــد قـــــام فـــريـــق الــعــمــل 
الــُمــشــتــرك بــيــن «كـــهـــرمـــاء» 

الـــــــمـــــــواصـــــــالت  ووزارة 
واالتـــــصـــــاالت بــــإصــــدار هـــذا 
ُمواصفاته  والُمعتمدة  الدليل 
الــفــنــيــة الــخــاصــة بــالــشــواحــن 
التحتية  الــبــنــيــة  وتــجــهــيــزات 
الــمــزود  قبل «كــهــرمــاء»  مــن 
بالدولة  للكهرباء  الــحــصــري 
كــخــطــوة داعــمــة لــتــوعــيــة من 
يــرغــب فــي تــركــيــب وحـــدات 
الكهربائية  للمركبات  شحن 

ســـواء بــالــقــطــاع الــحــكــومــي أو 
الصناعي.  أو  التجاري 

أن  ــــذكــــر  ــــال ب والـــــجـــــديـــــر   
الـــــفـــــريـــــق الـــــُمـــــشـــــتـــــرك بــيــن 
«كــــــهــــــرمــــــاء» ُمــــمــــثــــلــــة فـــي 
وكـــــفـــــاءة  الــــتــــرشــــيــــد  إدارة 
الــمــواصــالت  ووزارة  الــطــاقــة 
واالتــــــــصــــــــاالت ُمـــمـــثـــلـــة فــي 
الــــــشــــــؤون الــــفــــنــــيــــة، يــتــلــقــى 
الــعــديــد مـــن طــلــبــات تــركــيــب 

وحــــدات الــشــحــن الــكــهــربــائــي 
بالدولة،  ُمختلفة  جهات  من 
حـــــيـــــث يـــــتـــــم الــــــتــــــأكــــــد مـــن 
أنـــهـــا تــتــطــابــق مـــع الــمــعــايــيــر 
والــــمــــواصــــفــــات الـــقـــيـــاســـيـــة، 
وتــتــوافــق مـــع خــطــط الــدولــة 
الخصوص،  بهذا  الُموضوعة 
تنفيذ  عــمــل  فــريــق  قــبــل  مــن 
الشواحن  تركيب  إستراتيجية 
التواصل  ويمكن  الكهربائية، 

الطلبات  لفحص  الفريق  مــع 
ـــرونـــي  ـــكـــت ـــى الــــبــــريــــد اإلل عـــل
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رابط  عن  قريبًا  الفريق  يعلن 
لدراسة  اإللكتروني  التقديم 

الواردة. الطلبات  كافة 
ـــعـــد الــمــؤســســة الــعــامــة   وتُ
الــقــطــريــة لــلــكــهــربــاء والـــمـــاء 
والُمشّغل  المالك  «كهرماء» 
الـــوحـــيـــد لــمــنــظــومــة شــبــكــات 
والمياه  الكهرباء  وتوزيع  نقل 
ــــــة قـــطـــر، وأنـــشـــئـــت  فــــي دول
«كـــهـــرمـــاء» فـــي يــولــيــو عــام 
تــنــظــيــم  أجــــــــل  مــــــن   ٢٠٠٠
وتـــأمـــيـــن الــكــهــربــاء والــمــيــاه 
بــدرجــة  الــُمــشــتــركــيــن  لجميع 
عــالــيــة مــن الــكــفــاءة. وتــتــولــى 
«كــــهــــرمــــاء» شــــــراء وتـــوزيـــع 

والمياه.  الكهرباء  وبيع 
 كـــمـــا أنـــهـــا تـــتـــولـــى إعـــــداد 
ـــــــــــرام اتــــفــــاقــــيــــات شـــــراء  وإب
الـــــكـــــهـــــربـــــاء والــــــمــــــيــــــاه مـــن 
وتوفير  الُمستقلين  الُمنتجين 
الــــدعــــم الـــفـــنـــي والـــمـــؤســـســـي 
إلنــــشــــاء مــــشــــاريــــع مــحــطــات 
ــيــة  ـــيـــد الــــكــــهــــربــــاء وتــحــل ـــول ت
ـــــاء  ـــــَش ــــك وإن ــــمــــل الـــــمـــــيـــــاه؛ وتَ
وتوزيع  نقل  شبكات  وتْشِغيل 
الــكــهــربــاء والــمــيــاه فــي دولــة 
وبرامج  خطط  وإعداد  قطر؛ 
تــطــويــر شــبــكــات نــقــل وتــوزيــع 
الـــكـــهـــربـــاء والـــمـــيـــاه؛ ووضـــع 
الـــقـــواعـــد الــمــنــظــمــة ألعــمــال 
الــــتــــوصــــيــــالت الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
لمختلف  الــمــيــاه  وتــمــديــدات 
وتقديم  والــمــنــشــآت؛  المباني 
الــخــدمــات واالســتــشــارات في 

األنشطة. مجال 

دليل استرشادي لوحدات شحن المركبات الكهربائية 

ــــشــــحــــن ـــــات ال ـــــط ـــــح ـــــم ـــــــــــدرات الــــمــــخــــتــــلــــفــــة ل ـــــــــــق اســــــــتــــــــعــــــــراض ال

زيادة اإلقبال تعكس الثقة الكبيرة بالمشروع 

الدوحة - [: 

 أكــــــــدت شــــركــــة «وصــــيــــف» 
وتسويق  إدارة  مجال  في  الرائدة 
العقارات أن اإلقبال على استئجار 
الــــوحــــدات الــســكــنــيــة والـــمـــرافـــق 
مسيمير  مــســاكــن  فــي  الــتــجــاريــة 
والــســيــلــيــة فـــي ارتـــفـــاع مــســتــمــر، 
التي  الــمــمــيــزة  الــخــدمــات  نتيجة 
بأقل  للمستفيدين  توفيرها  يتم 

الممكنة. التكاليف 
 ويعتبر هذا المشروع الذي تم 
ُمنفصلين  موقعين  على  إنشاؤه 
ـــمـــشـــاريـــع الــــتــــي طـــّورتـــهـــا  مــــن ال
لدعم  الــعــقــاريــة  بـــروة  مجموعة 
ـــقـــاء بــالــظــروف  الــُمــجــتــمــع واالرت
المحدود  الدخل  لفئة  المعيشية 
احتياجات  يُلبي  بما  والمتوسط، 
الــعــمــالء مــن ُمــخــتــلــف الــشــرائــح. 
وحـــدة   ١٩٨٤ الــمــشــروع  ويـــوفـــر 
وصالة  (غرفتين  بين  ما  سكنية 
وثالث غرف وصالة) و٢٢ محًال 
تــــجــــاريًــــا بـــمـــســـاحـــات مــتــنــوعــة، 
إلــــى جـــانـــب الـــمـــرافـــق الــخــدمــيــة 

المتكاملة. 
المسؤولة  «وصيف»  وتوضح   
الـــمـــرافـــق  وتـــأجـــيـــر  إدارة  عــــن 
ـــــوحـــــدات الــســكــنــيــة فــــي هـــذا  وال
الـــتـــأجـــيـــر  نـــســـبـــة  أن  الــــمــــشــــروع 
الــحــالــيــة لــلــوحــدات الــســكــنــيــة في 
 ،٪  ٩٧ تــبــلــغ  مــســيــمــيــر  مــســاكــن 
فيما  الــتــجــاريــة.  للمحال   ٪ و٩٢ 

تــبــلــغ فـــي مــســاكــن الــســيــلــيــة ٨٦٪ 
 ٪ و٥٣  الـــســـكـــنـــيـــة،  ــــوحــــدات  ــــل ل
لــلــمــحــال الــتــجــاريــة. مـــؤكـــدة أن 
قــيــم اإليـــجـــار الــمــتــاحــة لــمــرافــق 
الــمــشــروع تــتــواكــب مــع األهـــداف 
الـــتـــي أنـــشـــئ مـــن أجــلــهــا وتــعــتــبــر 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه مــــن األســـعـــار 

المحلي. السوق  في  التنافسية 
نسب  أن  «وصـــيـــف»  وتــبــيــن   
اإلشـــــغـــــال الـــُمـــرتـــفـــعـــة لــمــســاكــن 

مدى  تعكس  والسيلية  مسيمير 
هذا  اكتسبها  التي  الكبيرة  الثقة 
الــمــشــروع لــدى الــجــمــهــور، حيث 
يُعد من أفضل المشاريع العقارية 
الـــقـــائـــمـــة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، 
والمستفيدين  للساكنين  ويُــوفــر 
والمتطلبات  االحــتــيــاجــات  كــافــة 
ـــقـــديـــم مــجــمــوعــة  مـــــن خــــــالل ت
الخدمات  من  ومتكاملة  واسعة 
الــــتــــرفــــيــــهــــيــــة، والــــتــــســــويــــقــــيــــة، 

واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
جــودة  ذات  عــامــة  مــرافــق  شبكة 
من  قدر  أكبر  تحقق  بما  عالية، 
الــوحــدات  ســكــان  لجميع  الــراحــة 

السكنية.
ــــقــــدم شــــركــــة «وصــــيــــف»   وت
ـــــخـــــدمـــــات فــي  الـــــعـــــديـــــد مــــــن ال
الــــمــــشــــروع، كـــتـــوفـــيـــر الــصــيــانــة 
لـــجـــمـــيـــع األنــــظــــمــــة والـــمـــبـــانـــي، 
وخــــدمــــة الــــحــــراســــات األمـــنـــيـــة، 

بـــاإلضـــافـــة إلـــى تــوفــيــر خــدمــات 
وبشكل  مستمرة  بصورة  النظافة 
دوري، فضًال عن مراقبة أنظمة 
ُمستمر  بشكل  والــطــوارئ  األمــان 
لـــضـــمـــان أفــــضــــل بـــيـــئـــة ُمــمــكــنــه 

المشروع. من  للمستفيدين 
أن  «وصــــــــيــــــــف»  وتـــــــوضـــــــح   
والطرق  التحتية  البنية  مشاريع 
بالقرب  مؤخًرا  افتتحها  تم  التي 
والسيلية  مسيمير  مــســاكــن  مــن 

المنطقتين  جــعــل  فـــي  ســاهــمــت 
اللتين يقعان فيها المشروع أكثر 
حيوية، بما انعكس بشكل إيجابي 
من  كبيرة  شريحة  تفضيل  على 

فيهما.  للسكن  الجمهور 
 وتــضــيــف: إن افــتــتــاح الــطــرق 
الــســريــعــة حـــول مــحــيــط مــســاكــن 
الــدائــري  الــطــريــق  مــثــل  مسيمير 
الـــــــــســـــــــادس وطــــــــريــــــــق شــــرقــــي 
الــصــنــاعــيــة جــعــل مـــن الــمــشــروع 

جنوب  فــي  حيوّية  اتــصــال  نقطة 
إمكانية  للسكان  ووّفــر  الدوحة، 
المناطق  من  العديد  إلى  الوصول 
والـــــمـــــرافـــــق الـــحـــيـــويـــة كـــمـــطـــار 
التجاري  والــشــارع  الــدولــي  حمد 
بصورة  الــدوحــة  وقــلــب  والــوكــرة 

وآمنة. وسريعة  سهلة 
بـــمـــســـاكـــن  ـــق  ـــعـــل ـــت ي وفــــيــــمــــا   
الــســيــلــيــة، بــّيــنــت «وصـــيـــف»: إن 
المركزي  السيلية  ســوق  تشغيل 
العمل  إلـــى  بــاإلضــافــة  الــجــديــد، 
ذات  طــرق  توفير  فــي  المستمر 
جــــــــودة عـــالـــمـــيـــة فـــــي مــنــطــقــة 
الــســيــلــيــة والــمــنــاطــق الــمــحــيــطــة 
السيلية  مساكن  مــن  جعل  بــهــا، 
بالعديد  مرتبًطا  حيويًا  مشروًعا 
مــن الــمــرافــق الــمــهــمــة والــطــرق 
تساعد  التي  الحيوية،  الرئيسية 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر حـــركـــة مـــروريـــة 
ســلــســة ومـــرنـــة لــلــســاكــنــيــن فــي 

المشروع. 
 وتجدر اإلشارة إلى أّن شركة 
كبيرة  مــقــدرة  تــمــتــلــك  وصــيــف 
العقاري،  والتسويق  اإلدارة  فــي 
ولـــديـــهـــا الـــخـــبـــرة الــــالزمــــة فــي 
وتأجير  وصيانة  وتشغيل  إدارة 
كانت  ســـواء  الــعــقــاريــة،  الــمــرافــق 
الـــقـــطـــاع  أو  ــــخــــاص  ال لـــلـــقـــطـــاع 
الــحــكــومــي مــن مــبــانــي الـــوزارات 
واألبـــــــــراج والـــمـــبـــانـــي ُمـــتـــعـــّددة 
السكنية  والُمجمعات  الخدمات، 

التجارية.  والمجمعات 

تأجير ٩٧٪ من «مساكن مسيمير» و٨٦٪ من «السيلية»
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لتحفيز االبتكار وتشجيع المنتج المحلي

الـــشـــعـــار  ـــم  ـــي ـــصـــم ـــت ب لــــلــــفــــائــــز  ريـــــــــال  ألــــــــف   ٢٥

ــات ــارك ــش ــم ال ــم  ــدي ــق ــت ل مـــوعـــد  آخــــر  ــل  ــب ــق ــم ال ــر  ــب ــســم دي  ١٠

الدوحة - [: 

والــصــنــاعــة  الـــتـــجـــارة  وزارُة  أطــلــقــت 
»منتج  شــعــار  أفــضــل  لتصميم  مــســابــقــًة 
لتحفيز  جــهــودهــا  إطــــار  فـــي  قـــطـــري»، 
المنتج  وتشجيع  االبــتــكــار  ثــقــافــة  وإثــــراء 

المحلي.
ــــــوزارُة شــــروَط وأحــكــام  وأوضـــحـــت ال
المتسابق  على  ينبغي  بحيث  المسابقة، 
ارتــبــاطــه  يــعــكــس  عــصــري  شــعــار  تصميم 
حديَث  التصميم  يكون  وأن  قطر،  بدولة 
نمط  أي  يــتــبــع  وال  ومــبــتــكــًرا،  الــمــالمــح 

تقليدي. 
كما ينبغي أن تكون التصاميم المقدمة 
مــــن عـــمـــل الـــمـــتـــســـابـــق، ولـــــم يـــســـبـــق لــه 
وأال  أخــرى،  ُمسابقات  في  بها  المشاركة 

تكون مقتبسة من أي تصاميم أخرى.
يكون  أن  ينبغي  ذلـــك  إلـــى  بــاإلضــافــة 
المشارك من الُمواطنين أو المقيمين في 
المقّدم  العمل  يحتوي  وأال  قــطــر،  دولــة 
عــلــى مـــــواّد إعــالمــيــة أو تــرويــجــيــة ألي 
التصاميم  باستخدام  يُسمح  ال  كما  جهة، 

الُمشاركة في أعمال أخرى حتى في حال 
عدم اختيارها.

وعــــلــــى صـــعـــيـــد الــــــشــــــروط الـــخـــاصـــة 
الُمقدمة،  للتصاميم  الفنية  بالُمواصفات 
تظهر  أن  يــجــب  أنـــه  الـــــــوزارُة  أوضـــحـــت 
تـــفـــاصـــيـــل الــــشــــعــــار بـــشـــكـــل واضـــــــح عــنــد 
ســنــتــيــمــتــر،   ٢×٢ مـــقـــاس  إلــــى  تــصــغــيــره 
واســتــخــدام لـــون األدعــــم (الـــلـــون األحــمــر 
الشعار،  تصميم  فــي  الــداكــن)  أو  الــغــامــق 
(مــنــتــج  اســـــم  الــتــصــمــيــم  يــتــضــمــن  وأن 
واإلنجليزية  العربية  باللغتَين  قــطــري) 
تقديم  يجب  كما   ،(Qatari Product)
وتحديد  بــيــان  مــع  ملونة  بنسخة  الشعار 
أرقام ودرجات ورموز األلوان، باإلضافة 
إلى نسخة باللونَين األبيض واألسود، وأال 
تتأثر مالمح الشعار في حال تلوينه كامًال 
ويجب  هــذا  واألســــود،  األبــيــض  باللونَين 
 Ai - PDF) :تقديم الشعار بالصيغ التالية
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ـــضـــمـــن االشــــــتــــــراطــــــات األخـــــــرى  ـــت وت
تصاميم  نماذج  تقديم  يتم  أن  للُمسابقة، 
ــظــهــر تــوظــيــف الـــشـــعـــار عــلــى مــنــتــجــات  تُ

على  الفائز  المتسابق  وموافقة  مختلفة، 
أن يُصبح التصميم ملكية حصرية لوزارة 
التجارة والصناعة، كما يحق للمشارك أن 

يتقدم بأكثر من تصميم في المسابقة.
أن  الـــوزارُة  أوضحت  ذلــك،  جانب  إلــى 
المنتج القطري هو كل منتج تتم صناعته 
بتصميم  الــفــائــز  وأن  قــطــر،  دولــــة  فـــي 
مالية  جائزة  على  سيحصل  شعار  أفضل 

بقيمة ٢٥ ألف ريال قطري.
على  ينبغي  أنــه  إلــى  الــــوزارُة  وأشــــارت 
التصاميم  إيــداع  المشاركة،  في  الراغبين 
فـــي مـــظـــاريـــف مــغــلــقــة ومــعــنــونــة بــاســم 
رئــيــس لــجــنــة الــمــنــاقــصــات والــمــزايــدات، 
الرسمية  الــدوام  أوقــات  خــالل  وتسليمها 
ــــــة  واإلداري الــمــالــيــة  الـــشـــؤون  إدارة  إلــــى 
وزارة  مــبــنــى  فـــي  الـــمـــشـــتـــريـــات)  (قـــســـم 
التجارة والصناعة الكائن بمنطقة لوسيل 
فــي الــبــرج (أ) بــالــدور الــرابــع، وذلـــك في 
كما   ،٢٠٢٠ ديــســمــبــر   ١٠ أقــصــاه  مــوعــد 
البريد  عبر  الــتــواصــل  للُمشاركين  يمكن 
tendersgroup@) اآلتـــي:  اإللــكــتــرونــي 

moci.gov.q) لمزيد من االستفسارات.

وزارة التجارة تُطلق مسابقة لتصميم شعار «منتج قطري»

لتعزيز تجربة مصرفية تواكب احتياجات الطالب

الدوحة- [:

أقـــــــــام الــــبــــنــــُك الــــتــــجــــارّي 
وجـــامـــعـــُة قــطــر حــفــل تــوزيــع 
جــــوائــــز فــــي جـــامـــعـــة قــطــر، 
أسماء  عــن  اإلعــــالُن  تــّم  حيث 
التصميم  بمسابقة  الــفــائــزيــن 
التي تهدف إلى تعزيز تجربة 
مـــصـــرفـــّيـــة عـــصـــريـــة تـــتـــالَءم 
ــــى مــع أســلــوب  بــالــدرجــة األول

حياة طالب الجامعة. 
وبــــفــــضــــل تــــــواجــــــد الـــبـــنـــك 
جامعة  محطة  في  الحصري 
الدوحة،  لمترو  التابعة  قطر 
يــســعــى الـــبـــنـــُك الـــتـــجـــاري من 
خـــــالل هـــــذه الـــُمـــســـابـــقـــة إلـــى 
تــخــصــيــص مـــســـاحـــة خــاصــة 
بــــالــــطــــالب، يــــلــــجــــؤون إلــيــهــا 
وقضاء  والدراسة،  لالستراحة 
وقـــٍت مــع أصــدقــائــهــم. وكــان 
على الطالب أن يبتكروا فكرًة 
المساحة  وتصميم  الستخدام 
الـــُمـــخـــصـــصـــة لـــهـــم فــــي فـــرع 
محطة  فـــي  الـــتـــجـــاري  الــبــنــك 
لمترو  الــتــابــعــة  قــطــر  جــامــعــة 
عليها  يــطــلــقــوا  وأن  الـــدوحـــة، 
بين  ومن  يقّدمونها.  ثّم  اسًما 
لجنة  اختارت  مشروًعا،  الـــ٢٩ 
لالنتقال  مشاريع   ٦ التحكيم 

إلى النهائيات، وذلك بناًء على 
المقترحة  الُممّيزة  التصاميم 

فيها. 
الفائزين  عن  اإلعـــالُن  وتــّم 
بــالــجــوائــز عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 
حـــــــصـــــــدت كــــــــل مــــــــن بــــتــــول 
الــشــيــخ، وعــال الــهــواري جائزة 
ريــال،   ١٠,٠٠٠ بقيمة  نقدّية 
تدريبية  دورة  إلــى  باإلضافة 
ـــبـــنـــك الـــــتـــــجـــــاري. كــمــا  فـــــي ال

فــريــٍق  مــع  الــفــائــزتــان  ستعمل 
المحترفين  المصممين  مــن 
أرض  على  فكرتهما  لتصميم 
ـــواقـــع. كــمــا حــصــلــت كـــل من  ال
هــديــل صــالــح، وعــابــدة خــان، 
وروضـــــة ســلــيــم عــلــى جــائــزة 

نقدّية بقيمة ٥,٠٠٠ ريال. 
كــــــمــــــا حــــــصــــــل كــــــــــــــٌلّ مـــن 
الـــمـــشـــاركـــيـــن: ســـعـــد هـــــارون 
ــــرشــــيــــد، وســـعـــيـــد هــــــارون  ال

محمد  وعبدالرحمن  الرشيد، 
طــاهــر، وهــاجــر جــابــر، وعبد 
الــلــطــيــف مـــشـــهـــور، وتــســنــيــم 
داوود،  وطـــــــــارق  مــــشــــهــــور، 
وعـــمـــرو عـــــودة، عــلــى جــائــزة 
ريـــال.   ١,٠٠٠ بــقــيــمــة  نــقــدّيــة 
وحــصــل كــل الــمــشــاركــيــن على 

شهادة مشاركة.
وقـــــال أمـــيـــت ســـــاه، ُمــديــر 
عام تنفيذي، رئيس الخدمات 

الــمــصــرفــيــة االســتــهــالكــّيــة في 
من  الــتــجــاري: «كــجــزء  البنك 
وانطالًقا  يُــوث  صــدارة  عرض 
الطالب  يعّبر  أن  أهــمــّيــة  مــن 
عــن ذاتــهــم وأفــكــارهــم، نحن 
فخورون بالنجاح الكبير الذي 
حــّقــقــه الـــتـــعـــاون بــيــنــنــا وبــيــن 

جامعة قطر».
استحسان  المسابقة  والقت 
الــكــثــيــر مـــن الـــطـــالب الــذيــن 

نــجــحــوا فـــي تــخــّطــي تــوقــعــات 
اعــتــبــر  إذ  الـــتـــحـــكـــيـــم.  لـــجـــنـــة 
مدير  اهللا،  العبد  علي  حسين 
عــــام تــنــفــيــذي، رئــيــس قــطــاع 
التجاري،  البنك  فــي  التسويق 
الطالب  عّرفت  أّن «المسابقة 
ـــد لــألعــمــال  عـــلـــى وجـــــه جـــدي
جــعــلــتــهــم  إذ  الــــمــــصــــرفــــيــــة، 
ــثــمــرون فــــي طــاقــاتــهــم،  يــســت
واســـــتـــــكـــــشـــــاف مــــواهــــبــــهــــم، 

واإلبــداع إلى أقصى الحدود». 
المسابقة  هــذه  نــجــاح  ويــعــزى 
إلــــى الـــتـــعـــاون الــمــثــمــر لــفــرق 
العمل لكل من البنك التجاري 
من  قطر  وجامعة  جهة،  من 

جهة أخرى.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، أعـــرب 
الــيــافــعــي،  اهللا  عــبــد  الـــدكـــتـــور 
للحياة  الُمساعد  الرئيس  نائب 
بجامعة  والخدمات  الطالبية 

قـــطـــر، عــــن ســـعـــادتـــه بــثــمــرة 
هذه  أّن  ُمعتبًرا  التعاون  هــذا 
الـــمـــســـابـــقـــة «أضــــفــــت طــابــًعــا 
خاًصا على النشاطات الطالبية 

في الجامعة». 
التعاون  هذا  «إّن  وأضــاف: 
المسابقة  عــنــه  أثــمــرت  الــــذي 
يجّسد شكًال مثالًيا من أشكال 
ــــتــــي نـــطـــمـــح فــي  الــــتــــعــــاون ال
وفيما  تنظيمها.  إلى  الجامعة 
بنجاح،  المسابقة  هذه  نختتم 
نـــتـــطـــّلـــع إلـــــى تــنــفــيــذ الــفــكــرة 
الفائزة على أرض الواقع وإلى 
البنك  مع  التعاون  من  المزيد 

التجاري». 
نجاح  على  لها  تعليق  وفــي 
إدارة  مدير  صّرحت  التعاون، 
األنـــشـــطـــة الــطــالبــيــة بــاإلنــابــة 
فــي جــامــعــة قــطــر، نـــدى أســد 
عن  «بالنيابة  قائلًة:  العمادي 
أتــقــّدم  أن  أوّد  قــطــر،  جامعة 
الذي  التجاري  للبنك  بالشكر 
أتــــاح هـــذه الــفــرصــة لــطــالبــنــا. 
العملية  الخبرة  أّن  أرى  فــأنــا 
الـــمـــكـــتـــســـبـــة مـــــن الـــمـــســـابـــقـــة 
متعّددة الفوائد، وتشّكل جزًءا 
العملية  الــمــهــارات  مــن  هــاًمــا 
الـــتـــي عــلــى الـــمـــوّظـــف الــنــاجــح 

التحّلي بها».

التجاري وجامعة قطر يعلنان الفائزين بالمسابقة اإلبداعية
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باقي القطاعاتالعقاراتالنقلالبنوكالقطـــاع

٢٩٫١٪٢١٫١٪٢١٫٦٪٢٨٫٢٪النسبة

نســـــــــــب  الشـــــــــراء
أجانبعرب     خليجيونقطريون     

٪٣٤٫٠٧٪١٣٫١٢٪٢٫٠٦٪٥٠٫٧٤

نســـــــــــب  البيــــــــــع
أجانبعرب     خليجيونقطريون     
٪٢١٫٢٩٪١٤٫٧٠٪٢٫٣٢٪ ٦١٫٦٧

٪السعرالشركة
١٫٥٨٩٫٩٧إزدان
١٫٨٤٧٫٤٨الطبية
١٫٨٩٥٫٣٣داللة

٠٫٥٨٥٫٢٢استثمار القابضة
٤٫٤٨٤٫٧٦البنك التجاري

%السعرالشركة
٨٫٧٦٢٫٣٧الرعاية

٢٫٥٤١٫٧٤قطر للتأمين
QNB١٨٫٦٢٠٫٩٦

٢٫٤٣٠٫٤١بنك الدوحة
٣٫٠٢٠٫٢٠المناعي

القيمةالسعرالشركة

٠٫٥٨٤٠٠٨٣٥٧٧استثمار القابضة

١٫٥٨٣٦٤٥٤٩٢٢أزدان

١٫٢٢٣٢٢٤٢١٣٠مزايا

٣٫٣٠٢٧٣٥٩٠٨٤ناقالت

٠٫٦١٢٠٤٨٦٣٨٢ السالم

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

١٫٢٤١٢٤٤٤٢٣٨٫٦٨٢٫٧٨٦٥٠٠٫٠٢٢٫٣٤٤٫٩١+١٢٦+١٠٣٢٩٫٦٥١٠٢٠٢٫٧٨

القطاعات األكثر تداوالً بالبورصةالقطاعات األكثر تداوالً بالبورصة

األسهم األكثر نشاطاً بالبورصةاألسهم األكثر نشاطاً بالبورصة األكثر 
ارتفاعاً

االكثر 
انخفاضاً

نســـب التـــداولنســـب التـــداول

ألكثرألكثر 
رتفاعاً
رر
رتفاعاً

االكثراالكثر
انخفاض
رر
انخفاض

٥٠٠ مليون ريال قيمة التداوالت

الدوحة - [:

ســجــلــت بــورصــة قــطــر ارتــفــاًعــا 
ـــــا بـــنـــهـــايـــة تــــعــــامــــالت أمـــس  قـــــويً
مـــدعـــومـــة بــعــمــلــيــات شــــــراء مــن 
قـــبـــل الــمــســتــثــمــريــن عـــلـــى أســهــم 
الـــشـــركـــات الــقــيــاديــة والــصــغــيــرة. 
وربـــح الــرأســمــال الــســوقــي ألسهم 
نحو  بالبورصة  المقيدة  الشركات 
٧٫٨ مليار ريال ليصل إلى مستوى 
 ٥٨٧٫٣ مقابل  ريــال  مليار   ٥٩٥٫١
لتصل  األول،  أمـــس  ريــــال  مــلــيــار 
جلستين  فـــي  الــبــورصــة  مــكــاســب 

فقط إلى ١٦٫١ مليار ريال.
ــــفــــع مـــؤشـــر الــــســــوق أمـــس  وارت
يــعــادل  بــمــا   ٪١٫٢٤ قــدرهــا  بنسبة 

مستوى  عــنــد  وأغـــلـــق  نــقــطــة   ١٢٦
مــن  وذلــــــك  نـــقـــطـــة،   ١٠٣٢٩٫٦٥
٤٤ شركة من  خالل تداول أسهم 
بالسوق،  مدرجة  شركة   ٤٧ أصــل 
بينما  شركة   ٣٧ أسهم  منها  ارتفع 
أخرى  شركات   ٥ أسهم  تراجعت 
واســتــقــرت بــاقــي الــشــركــات عند 

مستوى إغالقها السابق.
وشــــــهــــــدت الــــــبــــــورصــــــة أمــــس 
الــتــداوالت،  فــي  ملحوًظا  انتعاًشا 
حــيــث ارتــفــعــت أحـــجـــام الـــتـــداول 
مــقــابــل  ســهــم،  مــلــيــون   ٢٣٨ إلـــى 
تــعــامــالت  فــي  ســهــم  مــلــيــون   ١٣٣
قيم  ارتــفــعــت  كــمــا  األول.  أمـــس 
ريـــال  مــلــيــون   ٥٠٠ إلـــى  ـــتـــداول  ال
فــي  ريـــــال  مــاليــيــن   ٣١٠ مــقــابــل 

الــجــلــســة الـــســـابـــقـــة، نـــفـــذت عــلــى 
صفقة.  ١٢٤٤٤ مدى 

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر 
 ٪١٫٤ بــنــســبــة  اإلســــالمــــي  الــــريــــان 
وصعد  نــقــطــة،   ٤١٧٠ إلـــى  لــيــصــل 
األسهم  لجميع  قطر  مؤشر  أيًضا 
 ٣١٨٤ عــنــد  وأغــلــق   ٪٠٫٩٣ بنسبة 

نقطة.
وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى الـــمـــســـاهـــمـــة 
شبه  ارتــفــاًعــا  سجلت  الــقــطــاعــيــة، 
العقارات  قطاع  بــصــدارة  جماعي 
 ،٪٢٫٩ نسبته  ارتــفــاًعــا  سجل  الــذي 
نسبته  بنمو  الــصــنــاعــة  قــطــاع  تـــاله 
بنسبة  النقل  قطاع  وصعد   ،٪١٫٨
بنسبة  البنوك  قطاع  وارتفع   ،٪١٫٥
االتــصــاالت  قــطــاع  وصــعــد   ،٪٠٫٦٢

قطاع  تــراجــع  بينما   ٪٠٫٦٨ بنسبة 
التأمين بنحو ٠٫٩٧٪.

ــــد مـــــن خــــبــــراء  ــــعــــدي ويــــــــرى ال
الـــســـوق  أن  الــــبــــورصــــة  ومـــحـــلـــلـــي 
خالل  القوي  نشاطه  يواصل  سوف 
تــزايــد  ظــل  فــي  المقبلة  الــجــلــســات 
المتعاملين  لـــدى  الــتــفــاؤل  ــبــرة  ن
خــاصــة فـــي ظـــل اســتــمــرار األنــبــاء 
الجيدة بشأن العديد من قطاعات 
الـــبـــورصـــة فـــي مــقــدمــتــهــا الــبــنــوك 
والــــصــــنــــاعــــة. ويـــــؤكـــــد الــــخــــبــــراء 
الــوقــت  فـــي  تــشــهــد  الـــبـــورصـــة  أن 
دخــول  مــع  جــديــدة  سيولة  الحالي 
ما  وهــو  للسوق  جــدد  مستثمرين 
ــتــداول  ال أحــجــام  زيــــادة  إلـــى  أّدى 

خالل الفترة الماضية.

البورصة: ارتفاع قوي للمؤشر.. والمكاسب ٧٫٨ مليار ريال

قطر للتأمين.. أفضل شركة استثمارية في المنطقة 
للسنة الثالثة على التوالي

ـــــــة أعــــــــــــمــــــــــــال الـــــــشـــــــركـــــــة  ـــــــي ـــــــج ـــــــي ـــــــرات ـــــــت ـــــــــاعـــــــــي: نــــــــــجــــــــــاح إس ـــــــــمـــــــــن ــــــــــم ال ســــــــــال

االســــتــــثــــمــــار وإدارة  ــــن  ــــي ــــأم ــــت ال ــــــي  ف مـــكـــانـــتـــنـــا  ــــى  ــــل ع ــــاظ  ــــحــــف ــــال ب ــــون  ــــزم ــــت ــــل م

ـــــــة أعـ ـــــــي ـــــــج ـــــــي ـــــــرات ـــــــت ـــــــــاعـــــــــي: نــــــــــجــــــــــاح إس ـــــــــمـــــــــن ــــــــــم ال ســــــــــال

ــــت ال ــــــي  ف مـــكـــانـــتـــنـــا  ــــى  ــــل ع ــــاظ  ــــحــــف ــــال ب ــــون  ــــزم ــــت ــــل م

الدوحة - [: 

ــــت شــــــركــــــة قـــطـــر  حــــصــــل
في  الرائدة  الشركة  للتأمين، 
منطقة  فـــي  مــجــال الــتــأمــيــن 
ـــــشـــــرق األوســــــــــط وشــــمــــال  ال
أفـــــريـــــقـــــيـــــا، عــــلــــى تــصــنــيــف 
استثمارية»  شركة  «كأفضل 
لــلــســنــة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي، 
وذلـــــك فـــي دراســــــة أجــرتــهــا 
وقـــد  آســـــيـــــت».  «ذا  مـــجـــلـــة 

صـــنـــفـــت الــــــــدراســــــــة أفـــضـــل 
شركات االستثمار في آسيا في 
مجال السندات التي تصدرها 
جـــهـــات آســـيـــويـــة بــالــعــمــالت 
ـــثـــالث الــرئــيــســيــة (الــــــدوالر  ال
األمـــريـــكـــي والـــــيـــــورو والـــيـــن 
الـــيـــابـــانـــي)، وذلــــك بـــنـــاًء على 
عـــدد األصـــــوات الــتــي حصلت 
المستثمرين.  قبل  من  عليها 
هـــذا وقـــد تــضــمــنــت الـــدراســـة 
تــقــيــيــم وتــصــنــيــف أكـــثـــر من 
مختلفة  مؤسسة   ٤٣٠
بــمــا فــي ذلــك 

مــــديــــرو األصــــــــول، صــنــاديــق 
الخاصة،  المصارف  التحوط، 
الــمــصــارف الــعــامــة، شــركــات 
الــثــروات  وصــنــاديــق  التأمين، 
الــســيــاديــة. وقـــد كــانــت نتيجة 
الــتــصــنــيــف مــبــنــيــة عــلــى عــدد 
كبار  مــن  المكتسبة  األصـــوات 
الــمــحــلــلــيــن واالقــتــصــاديــيــن، 
والـــخـــبـــراء اإلســتــراتــيــجــيــيــن، 
في  والتجار  المبيعات  وفــرق 
هـــذه الــمــؤســســات. بــاإلضــافــة 
إلــــى أن هــــذا الــتــصــنــيــف كــان 
الترجيح  منهجية  على  مبنًيا 
خالل  مــن  تحديدها  تــم  التي 
يدلي  الـــذي  الــفــرد  تصنيف 
بـــصـــوتـــه 

للمستثمرين.
وقـــــال الــســيــد ســـالـــم خلف 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــمــنــاعــي، 
لــمــجــمــوعــة قــطــر لــلــتــأمــيــن: 
أفضل  بلقب  نتشرف  «نــحــن 
منطقة  في  استثمارية  شركة 
ـــــشـــــرق األوســــــــــط وشــــمــــال  ال
أفــريــقــيــا لــلــســنــة الــثــالــثــة على 
الـــــتـــــوالـــــي. وأضــــــــــــاف: هــــذه 
إلى  ترمز  المرموقة  الجائزة 
إلستراتيجية  الــبــاهــر  الــنــجــاح 
أعــــمــــال الـــمـــؤســـســـة الــمــبــنــيــة 
العمالء،  على  يركز  نهج  على 
التكنولوجي  بالتقدم  ويتسم 
فريق  قبل  من  مستمر  بدعم 

االستثمار.
وأضـــــــــــاف الــــســــيــــد ســـالـــم 
قــائــًال: إن االســتــثــمــارات هي 
مــعــلــم لـــنـــجـــاح أعـــمـــالـــنـــا مــمــا 
التي  المتميزة  السمعة  يبين 
للتأمين  قــطــر  شــركــة  بــنــتــهــا 

عــلــى مـــــدار ســـنـــوات عــمــلــهــا، 
والتزامنا  شغفنا  يبرز  وأيًضا 
بالحفاظ على مكانتنا كشركة 
رائــــدة فــي الــســوق فــي مجال 

التأمين وإدارة االستثمار.
وشــــركــــة قـــطـــر لــلــتــأمــيــن 
ـــأمـــيـــن عـــامـــة  هـــــي شــــركــــة ت
األوراق  ســــوق  فـــي  مـــدرجـــة 
وتتمتع  قطر.  بــدولــة  المالية 
الــشــركــة بـــــأداء جــيــد وتــاريــخ 
في  سنة   ٦٥ يتجاوز  مشرف 
وقد  الــعــالــمــي.  التأمين  ســوق 
 ،١٩٦٤ عــام  الشركة  تأسست 
التأمين  شركات  أولى  وكانت 
وقد  قطر.  دولة  في  المحلية 
أصبحت شركة قطر للتأمين 
اليوم من رواد قطاع التأمين 
في دولــة قطر، وواحــدة من 
كـــبـــريـــات شــــركــــات الــتــأمــيــن 
الــعــربــي  الــخــلــيــج  منطقة  فــي 
ومــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا. وبــفــضــل 
المكتتبة  األقـــســـاط  إجــمــالــي 
وإجمالي األصول، فإن شركة 
ـــعـــد كــبــرى  قـــطـــر لــلــتــأمــيــن تُ
منطقة  في  التأمين  شركات 
ـــــشـــــرق األوســــــــــط وشــــمــــال  ال
أفــريــقــيــا. وهـــي مــدرجــة في 
بدولة  المالية  األوراق  ســوق 
سوقية  قيمة  بإجمالي  قطر 
ريـــال  مــلــيــار   ٨٫٤٠ تـــتـــجـــاوز 

قطري.

سالم المناعي



٦٦
الثالثاء ٩ ربيع اآلخر ١٤٤٢هـ - ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠٨٠)

  

من مجلة «ذا ديجيتال بانكر».. لالبتكار في الخدمات المصرفية

للعمالء والـــخـــدمـــات  ــتــجــات  ــمــن ال أفــضــل  ــر  ــي ــوف ت ــــول رقــمــيــةجـــمـــال:  ــــل ـــر ح ـــي ـــوف ـــت ـــة ل ـــي ـــج ـــي ـــرات ـــت لـــديـــنـــا إس

الدوحة - [:

اإلسالمي  قطر  مصرف  حصد   

(المصرف)، ثالث جوائز مرموقة 

لالبتكار  العالمية  الــجــوائــز  ضمن 

لألفراد  المصرفية  الخدمات  في 

لعام ٢٠٢٠ من مجلة «ذا ديجيتال 

بانكر».

وقد فاز المصرف بثالث جوائز 

«أفــضــل بــنــك رقــمــي فــي قــطــر»، 

قطر»،  في  لألفراد  بنك  و»أفضل 

و»أفـــــضـــــل بـــنـــك فــــي اســتــقــطــاب 

العمالء وفتح الحسابات رقمًيا في 

الشرق األوسط».

ديــجــيــتــال  «ذا  جـــوائـــز  وتــعــتــبــر 

بـــانـــكـــر» الــعــالــمــيــة لـــالبـــتـــكـــار فــي 

الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة لـــألفـــراد 

تتويًجا ألفضل البنوك والمؤسسات 

المالية التي تقدم خدمات لألفراد 

في العالم، والتي كان لها إسهامات 

ــمــنــح  فـــي الـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي. وتُ

البنوك  لتميُّز  تقديًرا  الجوائز  هذه 

عــلــى مــســتــوى االبـــتـــكـــار الــرقــمــي، 

وتــــطــــويــــر الـــمـــنـــتـــجـــات الــبــنــكــيــة، 

وجــــــودة الـــخـــدمـــات، واالهـــتـــمـــام 

فضًال  تجاربهم،  وتطوير  بالعمالء 

وقوتها  للبنوك  المالي  األداء  على 

المالية. وتعتبر جوائز «ذا ديجيتال 

بـــانـــكـــر» الــعــالــمــيــة لـــالبـــتـــكـــار فــي 

ذائعة  جوائز  المصرفية  الخدمات 

حيث  العالم،  مستوى  على  الصيت 

تمنح بناًء على تقييم تجريه كبرى 

العالمية  االســـتـــشـــارات  مــؤســســات 

والـــخـــبـــراء لــضــمــان دقــــة ونــزاهــة 

تقييم المرشحين.

وقال السيد باسل جمال، الرئيس 

الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة الــمــصــرف: 

الجوائز  هذه  على  الحصول  يسرنا 

من مجلة ذا ديجيتال بانكر نتيجًة 

لما حققناه من ابتكار وأداء متميز 

في خدمة جميع عمالئنا.

رؤيته  المصرف  لدى  وأضــاف: 

الخاصة والخبرة في توفير أفضل 

الــمــنــتــجــات والـــخـــدمـــات لــعــمــالئــه 

نعتز  ونــحــن  والـــجـــدد،  الــحــالــيــيــن 

على  المبنية  إستراتيجيتنا  بــكــون 

من  الــعــمــالء  خــدمــة  على  التركيز 

أصبحت  الــرقــمــيــة  الــحــلــول  خـــالل 

موضع تقدير في قطر والمنطقة.

في  الــمــصــرف  سيستمر  وتــابــع: 

الخاصة  النمو  إستراتيجية  تطبيق 

وسنواصل  الطويل،  المدى  على  به 

ومنحهم  للعمالء  األولــويــة  إعــطــاء 

أفـــضـــل، وأســــــرع، وأكـــثـــر الــحــلــول 

المصرفية موثوقية في قطر.

وأضاف السيد باسل: إن تتويجنا 

جميع  لعمل  ثمرة  أيًضا  هو  اليوم 

ــتــزامــهــم  ــتــيــجــة الل ــا، ون ــن مــوظــفــي

المبتكرة  اإلســتــراتــيــجــيــة  بتطبيق 

اإلدارة ودعمه  مجلس  أقّرها  التي 

المتواصل لتنفيذها.

الخدمات  في  االبتكار  إن  وقــال 

األساسية  الركيزة  يعتبر  الرقمية 
لـــلـــمـــصـــرف فـــــي تـــصـــمـــيـــم حـــلـــول 
ومــنــتــجــات وخــــدمــــات مــصــرفــيــة 
مــبــتــكــرة، وذلـــك فــي إطـــار سعينا 
الــذي  الــمــصــرف  لــنــكــون  المستمر 
رقمية  مــصــرفــيــة  خــدمــات  يــوفــر 

بالكامل لعمالئه.
 وتابع: تمكنا بفضل إستراتيجية 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي الـــخـــاصـــة بــنــا 
مـــن طــــرح حـــلـــول رقــمــيــة فــريــدة 
مـــن نـــوعـــهـــا، مــنــهــا حـــلـــول لــلــمــرة 
ومن  والمنطقة،  قطر  في  األولــى 
أسرع  عمالئنا  منح  في  االستمرار 
الـــتـــجـــارب الــمــصــرفــيــة مـــن خــالل 
تطبيق جوال المصرف ومن خالل 

قنواتنا المصرفية عبر اإلنترنت.

أطــلــق   ،٢٠٢٠ مـــــــارس  ومــــنــــذ 
معامالتك  حملة «أنجز  المصرف 
والتي  مطمئن»،  وأنــت  بيتك  من 
ســـاعـــدت عــلــى الـــرفـــع مـــن اعــتــمــاد 
ـــجـــدد على  الــعــمــالء الــحــالــيــيــن وال
في  الرقمية  المصرفية  الــقــنــوات 
إنجاز معامالتهم. وباالعتماد على 
نجح  الرقمية،  المصرفية  قنواته 
استمرارية  ضــمــان  فــي  الــمــصــرف 
ـــــر الـــطـــبـــيـــعـــي  ـــــســـــي األعــــــــمــــــــال وال
من  للعمالء  الــمــقــدمــة  لــلــخــدمــات 
األفراد والشركات، في حين كانت 
مفتوحة  فــروعــه  مــن  فــقــط   ٪٢٠
أقل  استمرار  مع  العمالء  الستقبال 
المصرف  مــوظــفــي  مــن   ٪٢٠ مــن 
ــعــمــل مـــن مــكــاتــبــهــم خــالل  فـــي ال

الفترة من أبريل إلى يونيو ٢٠٢٠.
ونـــجـــح الــمــصــرف خــــالل الــعــام 
منتجات  إطــالق  تسريع  في   ٢٠٢٠
وكونه  مبتكرة.  رقمية  وخــدمــات 
فتح  خــدمــة  يــطــرح  مــصــرف  أول 
تطبيق  عبر  الجدد  للعمالء  حساب 
الـــــــجـــــــوال، نــــجــــح الــــمــــصــــرف فــي 
استقطاب عمالء جدد ممن فتحوا 
حسابات جارية وحسابات التوفير، 
وحـــســـاب مــســك خــــالل ٥ دقــائــق 
فــقــط ومــن دون الــحــاجــة لــزيــارة 
قام  كما  المصرف.  فــروع  من  أي 
الــمــصــرف بــإطــالق حــســاب رقمي 
المنزليين  الــعــمــال  ــن  يــمــكِّ جــديــد 
من فتح حسابات مصرفية خاصة 
بــــهــــم، وذلـــــــك بـــطـــريـــقـــة رقــمــيــة 

جــوال  تطبيق  خــالل  مــن  بالكامل 

ــا مـــع مـــبـــادرة  الـــمـــصـــرف، تــمــاشــًي

مـــصـــرف قـــطـــر الــــمــــركــــزي الــتــي 

تــهــدف إلـــى تــعــزيــز مــبــدأ الــشــمــول 

المنزلية،  العمالة  فئة  لدى  المالي 

أوقاتها  في  األجــور  ســداد  وتسهيل 

الــــمــــحــــددة، فـــضـــًال عـــلـــى تــســهــيــل 

التحويالت المالية الدولية.

المصرف  جــوال  تطبيق  ويسمح 

خدمات  مــن  بــاالســتــفــادة  للعمالء 

الحصول  منها  ومبتكرة،  عــديــدة 

عــــلــــى تــــمــــويــــل شــــخــــصــــي، وفـــتـــح 

حــســاب إضـــافـــي، والــحــصــول على 

الحصول  أو  االئتمانية،  البطاقات 

التكافلي  الــتــأمــيــن  خـــدمـــات  عــلــى 

مؤخًرا  المصرف  أعلن  كما  فــوًرا. 

تطبيق  على  جديدة  تحديثات  عن 

الــــجــــوال لــمــنــح عـــمـــالئـــه خـــدمـــات 

مــصــرفــيــة مــبــتــكــرة تــمــكــنــهــم من 

السحب  لبطاقات  الفورية  اإلدارة 

ــيــة،  ــمــان ــت اآلجــــــل والـــبـــطـــاقـــات االئ

وتــمــكــيــنــهــم مــــن تـــحـــديـــث كــافــة 

بياناتهم الشخصية وبيانات جهات 

عملهم مباشرة عبر التطبيق.

يــمــكــن تــحــمــيــل تــطــبــيــق جــــوال 

المصرف عبر متاجر «آب ستور» 

و»غـــوغـــل بــــالي»، و»هــــــواوي آب 

على  التطبيق  وحــصــل  غــالــيــري». 

تصنيف أكثر من ٤٫٧ في متجري 

ما  ســتــور»،  و»آب  ســتــور»  «بـــالي 

يجعله التطبيق المصرفي الحاصل 

عـــلـــى أعــــلــــى تـــصـــنـــيـــف فـــــي قــطــر 

أكثر  وجــود  ومــع  تصويتًا.  واألكــثــر 

عبر  حالًيا  متاحة  خدمة   ١٠٠ من 

تــطــبــيــق جــــوال الـــمـــصـــرف، أصــبــح 

المصرفية  الــقــنــاة  اآلن  الــتــطــبــيــق 

األكـــثـــر شـــمـــوًال وســـهـــولـــة لــجــمــيــع 

الــعــمــالء إلتــمــام كــافــة الــمــعــامــالت 

مكان  أي  من  بُعد  عن  المصرفية 

من العالم وعلى مدار الساعة.

وأعــلــن الــمــصــرف مـــؤخـــًرا عن 

المنتهية  أشهر  التسعة  فترة  نتائج 

حقق  حيث   ٢٠٢٠ سبتمبر   ٣٠ في 

 ٢٫٢١٦٫٥ بــقــيــمــة  صــافــيــة  أربـــاًحـــا 

مــلــيــون ريـــــال قـــطـــري عـــن فــتــرة 

الــتــســعــة أشــهــر الــمــنــتــهــيــة فـــي ٣٠ 

سبتمبر ٢٠٢٠، عند نفس المستوى 

لنفس الفترة من العام ٢٠١٩. كما 

ارتفع إجمالي موجودات المصرف 

ليصل إلى ١٧٠ مليار ريال قطري 

٤٪ مــقــارنــة  مــحــقــًقــا نــمــًوا بــنــســبــة 

بنسبة  وزيــادة  ديسمبر٢٠١٩،  مع 

 ٢٠١٩ سبتمبر  مــع  مــقــارنــة   ٪٩٫٨

ـــا بــالــنــمــو الــمــســتــمــر فــي  مـــدعـــوًم

وبلغ  واالستثمار.  التمويل  أنشطة 

 ١١٣٫٢ التمويل  موجودات  إجمالي 

نــمــًوا  محقًقا  قــطــري  ريـــال  مــلــيــار 

٥٫٧٪ بالمقارنة مع سبتمبر  بنسبة 

الــعــمــالء  ودائــــع  بــلــغــت  كــمــا   .٢٠١٩

بنسبة  قــطــري  ريــــال  مــلــيــار   ١١٢

سبتمبر  مــع  بالمقارنة   ٪٥ زيـــادة 

.٢٠١٩

«المـصـرف» يحصـــد ثــــالث جـوائز مـرمـوقــة

ارتفاع بورصة الكويت

«داللة» تفصح عن صفقة عقارية

مايكل ديتر مدير تنفيذي 
لمجمع شركات المناعي

الكويت - قنا:

أمس  تعامالتها  الكويت  بورصة  أغلقت   
على ارتفاع مؤشر السوق العام ٢٥٫٢ نقطة 
ليبلغ مستوى ٥٥٦٥٫٨١ نقطة بنسبة صعود 
كمية  تــــداول  وتـــم  الــمــئــة.  فــي   ٠٫٤٦ بلغت 
عبر  تمت  سهم  مليون   ١٥٨٫٤ بلغت  أسهم 
مليون   ٤٩٫٦ بقيمة  نقدية  صفقات   ١١٨٠٥
دوالر  مــلــيــون   ١٧٣٫٦ نــحــو  كــويــتــي  ديـــنـــار 

أمريكي.
وانــخــفــض مــؤشــر الــســوق الــرئــيــســي ٢٫٣ 
بنسبة  نقطة   ٤٣٦٢٫٣٨ مستوى  ليبلغ  نقطة 
هبوط بلغت ٠٫٠٥ في المئة من خالل كمية 
عبر  تمت  سهم  مليون   ٨٠٫٩ بلغت  أسهم 

ماليين  ستة  بقيمة  نقدية  صفقة   ٣٠٦٢
دينار نحو ٢١ مليون دوالر.

نقطة   ٣٨٫٥ األول  السوق  مؤشر  وارتــفــع 
ليبلغ مستوى ٦١٧١٫٦٥ نقطة بنسبة صعود 
بلغت ٠٫٦٣ في المئة من خالل كمية أسهم 
 ٨٧٤٣ عبر  تمت  سهم  مليون   ٧٧٫٤ بلغت 
صفقة بقيمة ٤٣٫٦ مليون دينار نحو ١٥٢٫٦ 
انخفض  ذلــك  غضون  وفــي  دوالر.  مليون 
ليبلغ  نقطة   ١٫٨ نحو   (٥٠ (رئيسي  مؤشر 
مستوى ٤٤٨٠٫١٨ نقطة بنسبة هبوط بلغت 
٠٫٠٤ في المئة من خالل كمية أسهم بلغت 
صفقة   ٢٠٩٣ عبر  تمت  سهم  مليون   ٥٩٫٥
 ١٦٫٤ نحو  ديــنــار  مليون   ٤٫٧ بقيمة  نقدية 

مليون دوالر.

الدوحة - [:

ـــوســـاطـــة  ـــل أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة داللــــــــة ل
داللــة  شــركــة  أن  الــقــابــضــة  واالســتــثــمــار 
على  تــعــاقــدت  قــد  لها  التابعة  الــعــقــاريــة 
االركية  منطقة  في  سكني  مبنى  شراء 
بــمــديــنــة لـــوســـيـــل، وأوضـــحـــت الــشــركــة 
لــتــعــاقــد  ا أن  قــطــر  بـــورصـــة  مـــوقـــع  فـــي 
عــلــى الــمــبــنــى يــأتــي بــغــرض بــيــع الــشــقــق 

بحلول  تسليمها  ســيــتــم  والــتــي  السكنية 

داللـــة  شـــركـــة  وكـــانـــت   .٢٠٢٢ أكـــتـــوبـــر 

أعلنت  قد  القابضة  واالستثمار  للوساطة 

ــيــانــات الــمــالــيــة الــربــعــيــة لــلــفــتــرة  ــب عـــن ال

٢٠٢٠، حيث بلغ  ٣٠ سبتمبر  المنتهية في 

قطري  ريال  مليون   ٣٫٢٢١ الربح  صافي 

مــلــيــون   ٥٫٧٨٥ الــخــســارة  صــافــي  مــقــابــل 

ريــــال قــطــري لــنــفــس الــفــتــرة مـــن الــعــام 

سبقه. الذي 

الدوحة - [:

مايكل  السيد  تعيين  عن  المناعي  شركات  مجمع  أعلن   
مناصب  ديتر  وشغل  قطر.  لعمليات  تنفيذيًا  مديًرا  ديتر 
ونايكي  مايكروسوفت  مثل  الصناعة  قادة  مع  عليا  إداريــة 
ووولــجــريــن بــوتــس أاليــنــس ومــؤخــًرا ليفي ســتــراوس آند 
مالية  قيادية  مناصب  فــي  مــســؤوًال  كــان  حيث  كومباني، 
مناطق  عبر  األعــمــال  وتطوير  تنمية  عــن  الــشــركــات  لهذه 
وأفريقيا.  األوســـط  والــشــرق  أوروبـــا  فــي  واســعــة  جغرافية 
واسعة  بخبرات  المناعي  شركات  مجمع  إلــى  ديتر  ويأتي 
في تطوير السوق وبناء المؤسسات وإعادة هيكلة الشركات 

وعمليات الدمج واالستحواذ.
 مايكل ديتر

بدعم من لقاح «كوفيد - ١٩»

عواصم - رويترز:

أبـــقـــى بـــنـــك بـــاركـــلـــيـــز أمـــــس عــلــى 
 ٢٠٢١ تــوقــعــاتــه لــســعــر الــنــفــط لــعــام 
دوالًرا   ٥٣ برنت  خام  يبلغ  أن  وتوقع 
أوبــك  منظمة  ضبط  بفعل  للبرميل 
تعزيز  إلى  واستناًدا  لإلنتاج  وحلفائها 
الطلب  لـ»كوفيد-١٩»  محتمل  لقاح 

في النصف الثاني من العام.
إنتاج  أن  مذكرة  في  البنك  وكتب 
المدى  على  الفاعلية  عالية  لقاحات 
تحول  نقطة  بمثابة  سيكون  القصير 
للطلب إذ قد يُفضي لتعاٍف اقتصادي 

استدامة. أكثر 
في  برنت  مزيج  يسجل  أن  وتوقع 

غــرب  وخــــام  دوالًرا   ٥٣ الــمــتــوســط 
تكساس الوسيط األمريكي ٥٠ دوالًرا 

المقبل. العام  للبرميل 

وقالت مصادر لرويترز إن أعضاء 
للبترول  الــمــصــدرة  الــبــلــدان  منظمة 
فيما  وحــلــفــائــهــمــا،  وروســيــا  (أوبــــك) 

زيادة  لتأجيل  يميلون  بأوبك،  يعرف 
مزمعة لإلنتاج في يناير، لمدة ثالثة 

أشهر على األقل.
أوبــك  ترفع  أن  المقرر  مــن  وكــان 
اإلنتاج بواقع مليوني برميل يومًيا في 
لتخفيضات  المتدرج  التخفيف  إطــار 
في  عليها  االتــفــاق  تــم  قياسية  إنــتــاج 

الجاري. العام 
ترجئ  أن  «نتوقع  البنك  وأضـــاف 
أوبــــك زيـــــادة أهـــــداف اإلنـــتـــاج ثــالثــة 
الحــق  وقـــت  فــي  تجتمع  حــيــن  أشــهــر 

من الشهر الجاري».
كــمــا قــــال جـــولـــدمـــان ســاكــس هــذا 
الشهر إنه يتوقع أن ترجئ المجموعة 

زيادة اإلنتاج المزمعة.

باركليز: ٥٣ دوالرًا لسعر النفط في ٢٠٢١

الذهب يهبط ٢٪ 
إلى أدنى مستوى 

في ٤ أشهر

لندن - رويترز: 

هبطت أسعار الذهب اثنين بالمئة إلى 

أثناء  أشهر  أربعة  في  لها  مستوى  أدنــى 

من  أفضل  بيانات  بعد  أمــس  التعامالت 

الــواليــات  فــي  الــشــركــات  لنشاط  المتوقع 

الــمــتــحــدة وتـــفـــاؤل بــتــقــدم فــي لــقــاحــات 

وهو  «كوفيد-١٩»،  مــرض  مــن  للوقاية 

ما عزز اآلمال في تعاٍف اقتصادي أسرع 

األصول  نحو  للتوجه  المستثمرين  ودفــع 

الــعــالــيــة الــمــخــاطــر. وتــراجــع الــذهــب في 

دوالر   ١٨٣٢٫٥١ إلى  الفورية  المعامالت 

لــألوقــيــة (األونـــصـــة) عــنــد الــســاعــة ١٦١٥ 

مستوى  أدنـــى  وهـــو  جــريــنــتــش،  بــتــوقــيــت 

لــه مــنــذ الــحــادي والــعــشــريــن مــن يوليو. 

ـــعـــقـــود األمـــريـــكـــيـــة اآلجـــلـــة  وهـــبـــطـــت ال

دوالر   ١٨٣١٫٦٠ إلى  بالمئة   ٢٫١٧ للذهب 

بالمئة   ٢٫٦ الفضة  وانخفضت  لألوقية. 

إلى ٢٣٫٥١ دوالر لألوقية. ونزل البالتين 

٢٫٨ بالمئة إلى ٩١٩٫٢٣ دوالر لألوقية.

عواصم - رويترز:

 قفزت األسهم األوروبية أمس إذ حفزت تطورات 
بتعاٍف  تكهنات  لـ»كوفيد-١٩»  لقاح  بشأن  مشجعة 
اقتصادي أسرع في أنحاء العالم، حتى في ظل ارتفاع 
معدالت اإلصابة، ما يضفي ضبابية على اآلفاق في 

األمد القصير.
ــقــاحــهــا  ل فـــاعـــلـــيـــة  إن  أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا  وقـــــالـــــت 
أوكسفورد  جامعة  مع  تطوره  الــذي  لـ»كوفيد-١٩» 
قد تبلغ نحو ٩٠ بالمئة. لكن أسهم الشركة انخفضت 

واحًدا بالمئة. وارتفع المؤشر ستوكس ٦٠٠ األوروبي 
جرينتش  بتوقيت   ٠٨١٠ الساعة  بحلول  بالمئة   ٠٫٥
وبلغ مستوى جديًدا مرتفًعا سجله في أواخر فبراير 
الماضي، فيما قاد قطاعا الطاقة والبنوك المكاسب 
على  أسبوع  ثالث  القياسي  المؤشر  وسجل  المبكرة. 
التوالي من المكاسب الجمعة الماضي عقب تطورات 
إيجابية بشأن لقاح لـ»كوفيد-١٩» في اآلونة األخيرة.
 ٣٫٩ الفرنسي  أجريكول  كريدي  بنك  سهم  وقفز 
بالمئة بعد أن دشنت وحدته اإليطالية عرًضا لشراء 

البنك اإليطالي كريديتو فالتلينيس.

آمال اللقاح ترتفع بأسهم أوروبا
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تعزيًزا لموقع قطر على خريطة صناعة الطيران المدني العالمي

الدوحة - [: 

قـــــامـــــت مـــنـــظـــمـــة الــــطــــيــــران 
باعتماد  (إيــكــاو)  الــدولــي  المدني 
الــســيــد عــلــي طــالــب الــعــذبــي من 
بالهيئة  والتسهيالت  األمن  إدارة 
الــعــامــة لــلــطــيــران الــمــدنــي كــأول 
قائمة  في  دولــي  قطري  مــدرب 
الــــمــــدربــــيــــن الـــمـــعـــتـــمـــديـــن فــي 

تسهيالت النقل الجوي. 
المدني  الطيران  هيئة  وقالت 
فـــي حــســابــهــا عــلــى تــويــتــر أمــس 
استكماًال  يأتي  االعتماد  هــذا  إن 
لــجــهــود الــهــيــئــة وحــرصــهــا على 
تــمــثــيــل وتـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة دولــــة 
قـــطـــر عـــلـــى خـــريـــطـــة صــنــاعــة 
من  العالم  فــي  المدني  الطيران 
خــــالل الـــمـــشـــاركـــة الـــدائـــمـــة في 
ـــادرات  ـــمـــب كـــافـــة الــفــعــالــيــات وال

إلى  مشيرة  إيــكــاو،  تقيمها  التي 
الخبرات  وتبادل  التعاون  تعزيز 
في  الممثلة  الـــدول  مختلف  مــع 

المنظمة. 
اهللا  عبد  السيد  ســعــادة  وهــنــأ   
رئيس  السبيعي  تركي  ناصر  بن 
المدني  للطيران  الــعــامــة  الهيئة 
اختياره  على  العذبي  طالب  علي 
ـــمـــاده  ـــتـــم اعـــت كــــــــأول قــــطــــري ي
كـــــمـــــدرب دولــــــــي فـــــي مــنــظــمــة 
معربًا  إيــكــاو،  الــمــدنــي  الــطــيــران 
عــن اعـــتـــزازه بــأنــه أحـــد الــكــوادر 
الـــقـــطـــريـــة الـــتـــي قـــامـــت الــهــيــئــة 
بابتعاثه  المدني  للطيران  العامة 
بــعــد الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة لـــدراســـة 
الــــبــــكــــالــــوريــــوس فـــــي الـــــواليـــــات 
المتحدة في تخصص إدارة علوم 

الطيران.
وقـــــــال الـــســـيـــد عـــلـــي الـــعـــذبـــي 

والــتــســهــيــالت  األمــــــن  إدارة  إن 
التقنية  اإلدارات  أهـــم  بــيــن  مــن 
النقل  تسهيالت  بتقديم  المعنية 
الـــجـــوي، مــشــيــًرا إلـــى ســعــيــه إلــى 
تعزيز موقع قطر على الخريطة 
الـــدولـــيـــة فـــي صــنــاعــة الــطــيــران 
الـــمـــدنـــي مــــن خـــــالل مــشــاركــتــه 
فــي اجــتــمــاعــات مــع الــعــديــد من 
بدور  مشيًدا  الدوليين،  الخبراة 
ودعــمــه  الــمــدنــي  الــطــيــران  هيئة 
حصل  الذى  الدولي  االعتماد  في 

عليه من إيكاو.
علي  السيد  أن  بالذكر  الجدير 
الــعــذبــي مــن الــكــوادر والــكــفــاءات 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــطــيــران الــمــدنــي وكــــان قــد تم 
لدراسة  الهيئة  قبل  مــن  ابتعاثه 
الــــواليــــات  فــــي  ـــطـــيـــران  ال إدارة 
خضع  كما  األمريكية،  المتحدة 

التدريبية  الــــدورات  مــن  للعديد 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة فـــي هــذا 

المجال. 
ـــعـــامـــة  ال ـــة  ـــئ ـــهـــي ال أن  يـــــذكـــــر 
للطيران المدني افتتحت مكتبها 
ــــدائــــم فــــي مــنــظــمــة الـــطـــيـــران  ال
بمدينة  «إيــكــاو»  الدولي  المدني 
مـــونـــتـــريـــال الـــكـــنـــديـــة، مــــا يـــدل 

في  القطري  الـــدور  أهمية  على 
مجتمع الطيران المدني. 

نوعية  إضافة  المكتب  ويقدم   
لــصــنــاعــة الـــطـــيـــران الــمــدنــي في 
المشاركة  خــالل  من  قطر  دولــة 
الــــدائــــمــــة والـــفـــعـــالـــة فــــي كــافــة 
الـــفـــعـــالـــيـــات والــــمــــبــــادرات الــتــي 
المدني  الطيران  منظمة  تقيمها 
في  دوره  إلى  باإلضافة  الدولي، 
الخبرات  وتبادل  التعاون  تعزيز 
مــــع مــخــتــلــف الــــــــدول الــمــمــثــلــة 
بــمــنــدوبــيــن مــقــيــمــيــن فـــي مقر 

المنظمة بمونتريال.
لدولة  الــدائــم  المكتب  ويــضــم 
قـــطـــر فــــي اإليـــــكـــــاو نـــخـــبـــة مــن 
ـــخـــبـــراء فــــي مـــجـــال الـــطـــيـــران  ال
ـــــي. وشــــــهــــــدت صـــنـــاعـــة  ـــــمـــــدن ال
ـــمـــدنـــي جــمــلــة مــن  الــــطــــيــــران ال
النوعية  والــنــجــاحــات  اإلنـــجـــازات 

الزاخر  سجلها  إلــى  تضاف  التي 
وتاريخها الحافل بالتميز.

 وقـــــد اســـتـــطـــاعـــت عـــبـــر هـــذه 
منتج  مكونات  تقديم  المنجزات 
متطلبات  مــع  يتماشى  عــصــري 
قـــطـــاع الـــنـــقـــل الــــجــــوي الــعــالــمــي 
ويـــعـــزز مـــن مــكــانــة دولــــة قطر 
المدني  الــطــيــران  خــريــطــة  عــلــى 
الهيئة  استطاعت  فقد  العالمي، 
الــعــامــة لــلــطــيــران الــمــدنــي إبـــرام 
اتــفــاقــيــات نــقــل جـــوي بــيــن دولــة 
الـــعـــالـــم  دول  ومـــخـــتـــلـــف  قـــطـــر 
أهمها مع االتحاد األوروبي وهي 
بين  نوعها  من  األولــى  االتفاقية 

االتحاد ودولة خليجية.
وتـــــــواصـــــــل الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
اتفاقيات  إبــرام  المدني  للطيران 
النقل الجوي مع العديد من دول 
العالم إلعطاء الخطوط القطرية 

عملياتها  شبكة  لتعزيز  الفرصة 
التشغيلية 

 ومن أبرز اإلنجازات أن دولة 
الشرق  فــي  دولــة  أول  هــي  قطر 
المبادئ  بــإصــدار  تــقــوم  األوســـط 
في  السيبراني  لألمن  التوجيهية 
مــجــال الــطــيــران الــمــدنــي إضافة 
إلــــى فـــوزهـــا بــعــضــويــة الــمــجــلــس 
ـــفـــيـــذي لـــلـــهـــيـــئـــة الـــعـــربـــيـــة  ـــن ـــت ال
دولــة  وتكريم  المدني  للطيران 
الطيران  منظمة  قبل  من  قطر 
الــمــدنــي الــدولــى «إيـــكـــاو» خــالل 
الدورة  اجتماعات  في  مشاركتها 
األربـــعـــيـــن لــلــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
إلنجازاتها  نظًرا  وذلك  للمنظمة 
في مجال سالمة وأمن الطيران 
للقواعد  الفعال  التنفيذ  وتحسين 
المتعلقة  ــيــة  الــدول والــتــوصــيــات 

بهذا المجال. 

«إيكاو» تعتمد أول قطري في قائمة المدربين الدوليين

 علي العذبي

قطاع الضيافة في ألمانيا يطالب 
بمساعدات إضافية للشتاء 

برلين - د ب أ:

طالب قطاع الضيافة في ألمانيا بمزيد من المساعدات في حالة 
تمديد قيود مكافحة جائحة كورونا.

المختص  األلماني  «ديهوجا»  التحاد  التنفيذية  المديرة  وقالت 
بــقــطــاع الــضــيــافــة، إنــجــريــد هــارتــجــيــس، فــي تــصــريــحــات لصحيفة 
«راينيشه بوست» األلمانية الصادرة أمس إنه إذا قرر السياسيون يوم 
في  هناك  يكون  أن  فيجب  والمطاعم،  الفنادق  إغالق  استمرار  غد 
وقالت: «مساعدات  المساعدات،  هذه  بمواصلة  التزام  نفسه  الوقت 

نوفمبر يجب أن تصبح مساعدات لفصل الشتاء».
وذكرت هارتجيس أنه في الفترة من مارس حتى نهاية نوفمبر  
الجاري، تُقدر الخسائر في مبيعات القطاع بـ ٣٢ مليار يورو، مشيرة 
لشركات  بالنسبة  الــمــيــالد «الــكــريــســمــاس»  عــيــد  فــتــرة  أهــمــيــة  إلـــى 
القطاع، موضحة أن القطاع حقق في   ديسمبر ٢٠١٩ مبيعات صافية 

بلغت ثمانية مليارات يورو.
حكومات  رؤســاء  مع  التشاور  ميركل  أنجيال  المستشارة  وتعتزم 
في  ويــلــوح  الجائحة.  احــتــواء  فــي  المضي  كيفية  حــول  غــًدا  الــواليــات 
األفق تمديد اإلغالق الجزئي، الذي بدأ منذ بداية هذا الشهر وكان 
مشروع  وتضمن  الشهر.  نهاية  حتى  تطبيقه  يمتد  أن  المقرر  من 
بــاإلعــداد  الــخــاص  الــواليــات  حكومات  رؤســـاء  مؤتمر  لرئاسة  قــرار 
 ٢٠ حتى  الجزئي  اإلغــالق  بتمديد  اقتراًحا  ميركل  مع  للمشاورات 

ديسمبر المقبل.

لندن - أ ف ب: 

ــــنــــت الـــــخـــــطـــــوط الــــجــــويــــة  أعــــل
الــبــريــطــانــيــة «بــريــتــش إيـــروايـــز» 
أزمة  بسبب  اقتصاديًا  تعاني  التي 
للبيع  طرحها  أمس  «كوفيد-١٩»، 
ــا تــســتــخــدم فـــي الــطــائــرات  ــاًق أطــب
 ٧٤٧ بوينغ  طــائــرة  مــن  وأغــراًضــا 

أسطولها. من  سحبتها  التي 
وأوضـــــحـــــت شــــركــــة الـــطـــيـــران 
أدوات  أن  بــيــان  فــي  الــبــريــطــانــيــة 
مـــائـــدة مــســتــخــدمــة فـــي الـــدرجـــة 
األولــــــــى وبــــطــــانــــيــــات، مـــــن بــيــن 
«إلعادة  للبيع  المعروضة  األشياء 
تــــجــــربــــة طـــــيـــــران ســــحــــريــــة فــي 

المنزل».
ويـــــــمـــــــكـــــــن لـــــــــهـــــــــواة الـــــجـــــمـــــع 
أيـــــًضـــــا الــــحــــصــــول عـــلـــى األشــــيــــاء 
الــمــســتــخــدمــة فـــي طـــائـــرة بــويــنــغ 
أجــل  ومــــن  الـــعـــربـــات.  مــثــل   ٧٤٧
تــحــســيــن أوضــاعــهــا الــمــالــيــة الــتــي 
الصحية  األزمـــة  بــســبــب  تــضــررت 
السفر،  عــلــى  قــيــوًدا  فــرضــت  الــتــي 

ـــــك بـــيـــع  قــــــــــررت الـــــشـــــركـــــة كـــــذل
األعـــمـــال الــفــنــيــة الــمــعــروضــة في 
بها.  الــخــاصــة  االســتــقــبــال  صـــاالت 
لمجموعة  الخسائر  إجمالي  وبلغ 
شركتَي  تملك  التي  جي»  إيه  «أي 

ــــــز»  ــــــرواي طــــــيــــــران «بــــريــــتــــش إي
منذ  يورو  مليار   ٥٫٦ و»ايبيريا»، 
مليار   ١٫٧٦ بينها  من  العام  بداية 
أجل  ومن  الثالث.  الربع  في  يورو 
«أي  نــفــذت  األزمـــة،  على  التغلب 

إيــــه جــــي» إعـــــادة هــيــكــلــة كــبــيــرة 
في  وظــيــفــة  ألــف   ١٣ إلــغــاء  تشمل 
خفضت  كما  إيروايز».  «بريتيش 
االستثمارية.  نفقاتها  المجموعة 
٦٨ طــائــرة  وهـــي أرجــــأت طــلــبــيــة 

٢٠٢٢ وقــررت  جــديــدة إلــى الــعــام 
التي   ٧٤٧ بــويــنــغ  طــائــرات  ســحــب 
من  جيتس»  «جامبو  عليها  يطلق 
أســطــولــهــا قــبــل الــمــوعــد الــمــتــوقــع، 

الهائل. حجمها  إلى  نظًرا 

«بريتش إيروايز» تبيع قطًعا وأدوات مائدة

بنقل الطرود البريدية والمعدات واألدوية واألطعمة

الدوحة - [: 

أكـــــدت الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
على  حــســابــهــا  فـــي  الــقــطــريــة 
للشحن  الــقــطــريــة  أن  تــويــتــر 
مختلف  بنقل  تسهم  الــجــوي 
الـــــمـــــواد حـــــول الــــعــــالــــم، مــن 
واألدويـــة،  األطعمة،  ضمنها 
ــــــــــطــــــــــرود الـــــبـــــريـــــديـــــة،  وال
والــــمــــعــــّدات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، 
المخصص  الــجــزء  متن  على 
للشحن في طائرات الركاب، 
ما  الجوي  الشحن  وطــائــرات 
يــعــنــى قــيــامــهــا بــــدور حــيــوي 
العالمية  التجارة  تعزيز  في 
وضـــمـــان اســـتـــمـــرار ســالســل 

الدولية.  التوريد 
تسير  إنها  القطرية  وقالت 
٧٠٠ رحــلــة  حــالــًيــا أكــثــر مــن 
أســبــوعــًيــا إلـــى مــا يــزيــد على 
وبحلول  عالمًيا.  وجهة   ١٠٠
تتطلع  الــشــتــاء،  فــصــل  نــهــايــة 
شبكة  بـــنـــاء  إلعـــــادة  الــنــاقــلــة 
 ١٢٦ إلـــــى  لــتــصــل  وجـــهـــاتـــهـــا 
وجــهــة   ٢٠ عــالــمــيــة،  وجـــهـــة 
وجــهــة  و١١  إفـــريـــقـــيـــا،  فــــي 
وجهة  و٤٢  األمريكتين،  في 

والمحيط  آســيــا  منطقة  فــي 
فــي  وجــــهــــة  و٣٨  الـــــهـــــادئ، 
فــي  وجــــهــــة  و١٥  أوروبـــــــــــا، 

األوسط.  الشرق 
وســـــــــــــوف يــــــتــــــم تـــســـيـــيـــر 
الــــــــرحــــــــالت وفـــــــــق جـــــــدول 
مع  وقـــوي،  منتظم  رحـــالت 
إلى  أكثر،  أو  يومية  رحــالت 

العالمية.  المدن  من  العديد 
وقـــــالـــــت الــــقــــطــــريــــة إنـــهـــا 
تــمــكــنــت مــــن دعـــــم الــقــطــاع 
الـــبـــحـــري وإجـــــالء الــعــامــلــيــن 
تغيير  مــهــمــة  وتــســهــيــل  فــيــه 
الــــطــــواقــــم بـــفـــضـــل تــشــغــيــلــهــا 
الوجهات  من  واسعة  لشبكة 
تضم حالًيا ما يزيد على ١٠٠ 
وجـــهـــة عــالــمــيــة، عــلــى مــتــن 
أسطول متنوع من الطائرات 
ـــكـــفـــاءة فــي  ـــال الــــتــــي تـــتـــســـم ب
اســـتـــهـــالك الــــوقــــود، لــتــســيــيــر 
ــــة وغـــيـــر  رحــــــــالت مــــجــــدول
حمد  مـــطـــار  عــبــر  مــجــدولــة 
الــدولــي، األفــضــل فــي الشرق 

األوسط.
سّيرت  أنــهــا  إلــى  وأشـــارت 
الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الــــــرحــــــالت 
لـــوجـــهـــات جــــديــــدة لــــم تــكــن 

ضـــــمـــــن شــــبــــكــــة وجــــهــــاتــــهــــا 
ــيــن  الـــعـــالـــمـــيـــة لـــنـــقـــل الــعــامــل
ـــحـــري إلـــى  ـــب ـــقـــطـــاع ال فــــي ال
في  أبــيــدجــان  مثل  بــلــدانــهــم، 
ســاحــل الــعــاج، وبــريــدجــتــاون 
فــي بـــاربـــادوس، ولــومــي في 
سبين  اوف  وبــــورت  تـــوجـــو، 
فـــــي تــــريــــنــــيــــداد وتــــوبــــاغــــو، 

وبــــورت مــورســبــي فـــي بــابــوا 
الجديدة.  غينيا 

كــــمــــا حــــافــــظــــت الـــنـــاقـــلـــة 
على  قــطــر  لـــدولـــة  الــوطــنــيــة 
جــــدول رحــــالت قـــوي طـــوال 
مـــع  ســــيــــمــــا  ال  الـــــجـــــائـــــحـــــة، 
عــــدم تـــوقـــف رحـــالتـــهـــا عــلــى 
أمستردام  مدن  إلى  اإلطالق 

وبــــرشــــلــــونــــة وكـــوبـــنـــهـــاجـــن 
وجـــــاكـــــرتـــــا وكـــــوااللـــــمـــــبـــــور 
وأوسلو وساو باولو وسيؤول 
وســــــنــــــغــــــافــــــورة وغـــــيـــــرهـــــا. 
وبـــــفـــــضـــــل دعـــــــــم الــــقــــطــــاع 
من  الناقلة  تمكنت  البحري، 
تـــدشـــيـــن رحــــــالت مــنــتــظــمــة 
في  وكــالرك  سيبو  مــدن  إلــى 

الــفــلــبــيــن. وحــــازت الــخــطــوط 
الـــجـــويـــة الـــقـــطـــريـــة جـــائـــزة 
أفـــــضـــــل «شــــــركــــــة طــــيــــران 
ــــم» خــــــالل حــفــل  ــــعــــال فـــــي ال
تراكس  ســكــاي  جــوائــز  تــوزيــع 
حصدت  كما   .٢٠١٩ العالمية 
الــــنــــاقــــلــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــدولــــة 
شركة  «أفــضــل  جــائــزة  قطر 

األوسط»  الشرق  في  طيران 
وجــــــائــــــزة «أفـــــضـــــل درجـــــة 
رجـــــال أعــــمــــال» فـــي الــعــالــم 
على  مقعد  «أفــضــل  وجــائــزة 
درجـــة رجـــال األعـــمـــال» عن 

سويت. كيو  مقاعد 
سويت  كيو  مقاعد  تمتاز   
المقصورة  في  موّزعة  بأنها 
مــا   ،١-٢-١ تـــرتـــيـــب  حـــســـب 
يـــوفـــر لـــلـــمـــســـافـــريـــن أفــضــل 
خــــدمــــة فـــــي األجـــــــــــواء عــلــى 
والتي  األعمال،  رجال  درجة 
تــتــمــيــز بــالــمــســاحــة الــرحــبــة، 
والـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة الـــــتـــــامـــــة، 
ومراعاة  المطلقة،  والــراحــة 

االجتماعي. التباعد 
وســـاهـــمـــت االســـتـــثـــمـــارات 
اإلســتــراتــيــجــيــة فـــي أســطــول 
من  المتنوع  القطرية  الناقلة 
الــمــحــركــيــن  ذات  الـــطـــائـــرات 
ـــكـــفـــاءة فــي  ـــال الــــتــــي تـــتـــســـم ب
اســـتـــهـــالك الــــوقــــود، بــمــا فــي 
ـــيـــر مــن  ذلـــــــك أســـــطـــــول كـــب
في   A٣٥٠ إيرباص  طائرات 
الناقلة  أمــام  الفرصة  إتــاحــة 
لـــالســـتـــمـــرار فــــي الـــطـــيـــران 
طــيــلــة فـــتـــرة هـــــذه األزمـــــة، 

قطاع  تعافي  مرحلة  وقيادة 
الــــطــــيــــران الـــعـــالـــمـــي بــشــكــل 

مستدام. 
القطرية  الناقلة  واستلمت 
مؤخًرا ثالث طائرات حديثة 
-A٣٥٠ إيــربــاص  طـــراز  مــن 

عـــدد  بـــذلـــك  ــيــصــل  ل  ،١٠٠٠
من  أسطولها  فــي  الــطــائــرات 
طائرة،   ٥٢ إلى   A٣٥٠ طراز 
يصل  للطائرات  عمٍر  بمعدل 
ــــى عـــامـــيـــن ونـــصـــف الـــعـــام  إل
جائحة  لتأثير  ونتيجًة  فقط. 
الــســفــر،  عــلــى  «كوفيد-١٩» 
ـــة الـــقـــطـــريـــة  ـــاقـــل ـــن ــــــــأت ال ارت
من  طائراتها  تشغيل  إيــقــاف 
حيث   A٣٨٠ إيــربــاص  طــراز 
إنه ال يوجد أي مبرر لتشغيل 
الكبير  الــحــجــم  بــهــذا  طــائــرة 
تـــعـــمـــل بــــأربــــعــــة مـــحـــركـــات 
كما  حــالــًيــا.  األســـواق  لخدمة 
أطـــلـــقـــت الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الــقــطــريــة مـــؤخـــًرا بــرنــامــًجــا 
ــلــمــســافــريــن  خــــاًصــــا يـــتـــيـــح ل
فـــرصـــة الــتــعــويــض الــطــوعــي 
ـــكـــربـــون الـــنـــاجـــم عــن  عــــن ال
حجز  نقطة  منذ  رحالتهم، 

السفر. تذاكر 

«القطرية للشحن الجوي» تدعم سالسل التوريد العالمية
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األخيرةاألخيرة

الطلب  اضطراب  بين  الجمُع  أّدى 
 ،«١٩- لــفــيــروس «كــوفــيــد  الــوبــائــّي 
ووفــــرة الــعــرض إلـــى حــــدوث أزمــة 
غير مسبوقة لصناعة النفط والغاز. 

ثالَث  والغاز  النفط  صناعُة  تشهد 
عــاًمــا،   ١٢ خــالل  األســعــار  فــي  انهيار 
انتعشت  األولَيين،  الصدمتَين  وبعد 
كالمعتاد،  العمُل  واســتــمــّر  الصناعُة 
وهــــــذه الـــــمـــــّرُة ُمـــخـــتـــلـــفـــٌة. ويــجــمــع 
العرض  صدمة  بين  الحالي  السياُق 
وانــخــفــاض الــطــلــب غــيــر الــمــســبــوق، 

واألزمة اإلنسانّية العالمّية.
فــي ظـــّل ُمــعــظــم الــســيــنــاريــوهــات 
أســعــاُر  تنتعش  أن  يــمــكــن  األفـــضـــل، 
إلـــى   ٢٠٢٢ أو   ٢٠٢١ فــــي  الـــنـــفـــط 
ُمــســتــويــات مــا قــبــل األزمــــة مــن ٥٠ 
من  لــلــبــرمــيــل.  دوالًرا   ٦٠  - دوالًرا 
ــُمــحــتــمــل أيـــًضـــا أن تــمــّثــل فـــروق  ال
الفترة  هذه  في  الخام  النفط  أسعار 
تـــحـــديـــاٍت وفــــرًصــــا عـــــّدة لــمــشــاريــع 
الــمــصــافــي، وغــيــرهــا مــن الــمــشــاريــع 
وصناعة  والــبــتــروكــيــمــاويــة  النفطية 

الغاز الطبيعّي المسال. 
من  أيــًضــا  الــّصــنــاعــُة  تستفيد  قــد 

المتواضع،  الــمــؤّقــت  األســعــار  ارتــفــاع 
حــيــث يــنــتــُج عــن االنــخــفــاض الهائل 
 ، فــي االســتــثــمــار الــيــوم نــقــٌص فـــوريٌّ
ُمستويات  إلــى  الــوصــوُل  يتم  ال  وقــد 
األســعــار هــذه حتى عــام ٢٠٢٤. وقد 
ُمستويات  إلى  النفط  أسعار  تعود  ال 
إال  فوق ٧٠ دوالًرا للبرميل  الماضي 

بعد عقود. 
والغاز  النفط  فــإّن  حــال،  أي  على 
يــــمــــران بــبــعــض األوقــــــــات الــصــعــبــة 
بسبب  الُمقبلة  القليلة  السنوات  في 

تقّلبات السوق. 
الغاز  أســعــار  تنخفض  أن  ويمكن 
اإلقليمّية أقّل بكثير مما كانت عليه 
حيث  السابقة،  الضخمة  الــدورة  في 
وصل سعر الغاز الطبيعي المسال إلى 
بريطانّية  وحــدة  مليون   / دوالًرا   ١٤
فــي الــمــاضــي، وِفـــي الــوقــت الحالي 
وحـــدة  مــلــيــون   / دوالر   ٤٫٥ تــقــريــبًــا 
في  المدى  طويلة  للعقود  بريطانّية 
تقريبًا  العالمي  الفوري  والسوق  آسيا 
٣ دوالرات/ مليون وحدة بريطانّية، 
بينما في أوروبا يصل سعر الغاز إلى 
أقل من ٢٫٨ دوالر/ وحدة بريطانّية. 

في  اإلقــلــيــمــّيــة  الـــغـــاز  أســـعـــار  إنَّ   
أوروبــــــــا وآســــيــــا ســـتـــكـــون مـــدفـــوعـــًة 
باألسعار في Henry Hub، باإلضافة 
إلى التكاليف النقدّية للنقل والتسييل 
 / دوالر   ١ حـــــوالـــــي  تـــبـــلـــغ  (عـــــــــالوة 
 .(MMBtu  /  $  ٢ إلـــــى   MMBtu
شرسة  المنافسة  تصبح  ســوف  لهذا 
للغاز  والــمــصــّدريــن  الُمنتجين  بــيــن 
فــي   (LNG) الــــمــــســــال  الـــطـــبـــيـــعـــي 
للمصافي  بالنسبة  القادمة.  السنوات 
تبدو  المكّررة  النفطية  والُمشتقات 

قاتمة، وخاصة وقود الطائرات. 
اليوم  أزمـــة  بعد  مــا  إلــى  وبالنظر 
القرن  مــن  الثالث  العقد  أواخـــر  فــي 
تــصــبــح  أن  الــــمــــقــــّرر  مــــن  الــــحــــالــــي، 
أبدأ  وهنا  صعوبًة.  أكثر  الُكلية  البيئة 
أن  المتوّقع  فمن  والطلب،  بالعرض 
الهيدروكربونات،  على  الطلب  يصل 
ــغــاز، إلــى ذروتــه  وخــاصــًة النفط وال
في ثالثينيات القرن الحالي، ثم يبدأ 

في االنخفاض البطيء.
أما بالنسبة للمخاطر الجيوسياسية 
ا  رئيسًيّ عــامــًال  كــونــهــا  فــي  ستستمّر 
يــؤّثــر عــلــى الــعــرض، فـــإنَّ الــمــصــادر 

الــــجــــديــــدة لــــــإلمــــــدادات ُمــنــخــفــضــة 
من  ستقّلل  الــدورة  وقصيرة  التكلفة 
اّتساع ومدة ارتفاع األسعار ومع ذلك، 
للنفط  الــفــرعــي  الــقــطــاع  ســيــســتــمــّر 
والغاز الصخري المتضّرر في توفير 
اإلمـــــــــدادات الـــتـــي يــمــكــن تــوصــيــلـُـهــا 
حتى  مــرونــتــه  تتحسن  قــد  بــســرعــة. 
مــع قــيــام الــالعــبــيــن األكــبــر واألقـــوى 
انخفاض  وســيــؤّدي  القطاع،  بتوحيد 
ــا بــتــحــول الــطــاقــة،  الــطــلــب، مــدفــوًع
وزيــــادة الــعــرض الــعــالــمــي إلـــى جعل 
وليس  أصعب  وأوبـــك+  أوبــك  مهمة 

أسهل.
وســيــكــون لــلــغــاز الــعــالــمــّي والــغــاز 
في  إيــجــابــٌي  دوٌر  الــمــســال  الطبيعي 
في  مكانًا  يضمن  ما  الطاقة،  تحّول 
مزيج الطاقة في الُمستقبل، مدعوًما 
بــنــمــّو الــطــلــب الــمــســتــمــّر فـــي الــعــقــد 
الُمقبل، ومع ذلك، في الغاز الطبيعي 
ــــدوري  الـــمـــســـال، ســـيـــؤّدي الـــتـــوّســـع ال
العقد  مدى  على  والمحتمل  المتوّقع 
إلى زيادة الضغط والتقّلب على أسعار 
عقود الغاز الطبيعي المسال العالمّية، 
اإلقليمّية.  الغاز  أسعار  على  وبالتالي 

 ،(٢٠٣٥ بعد  الطويل (ما  المدى  على 
ســيــواجــه الــغــاز نــفــس الــضــغــوط التي 
الــطــلــب  ذروة  مـــع  الــنــفــط  يــواجــهــهــا 
واالقـــتـــصـــاد اإلضــــافــــّي الـــــذي يــقــود 
تستمّر  وســوف  الــقــرار،  صنع  عملية 
السعر  عــلــى  األســــواق  فــي  المنافسة 

والُمواصفات. 
يـــــتـــــســـــاءل عـــــــــدٌد ُمــــــتــــــزايــــــٌد مــن 
شركات  كانت  إذا  عما  الُمستثمرين 
عوائد  ستحّقق  الحالية  والغاز  النفط 
انتقال  فــي  دورهـــا  أّن  كما  مقبولة. 
الــطــاقــة غــيــر مـــؤّكـــد. ويــتــعــيــن على 
قدرتها  إثبات  والغاز  النفط  شركات 
عــلــى إتـــقـــان هـــذا الــمــجــال وســيــكــون 
وتخصيص  التمويل  فــي  االنــضــبــاط 
الـــمـــخـــاطـــر  وإدارة  الـــــمـــــال  رأس 
والـــحـــوكـــمـــة والــــخــــبــــرة الــمــتــراكــمــة 
وســـرعـــة اّتـــخـــاذ الــــقــــرارات وتــحــويــل 
منهجية التسويق من بيع إلى تجارة 
ربحية بالغ األهمية في ظّل الظروف 
الــراهــنــة وتــبــاطــؤ الــنــمــّو االقــتــصــادّي 
االستهالك  وهبوط  كورونا  وجائحة 
الُمشتقات  النفط  مثل  الــوقــود  على 

النفطية والغاز الطبيعّي المسال.

ـــرص؟ ـــف ال مــــن  ـــد  ـــدي ج عـــصـــر  أم  ـــحـــســـاب  ال يـــــوم   ..«١٩- ـــد  ـــي ـــوف «ك بـــعـــد  ــــاز  ــــغ وال الـــنـــفـــط 

ــــوات الـــقـــادمـــة؟ ــــســــن ــــي ال ــــد مـــقـــبـــولـــة ف ــــوائ ـــــاز ع ـــــغ ـــط وال ـــف ـــن ــــات ال ــــرك ــــل ســتــحــقــق ش ه

تحديات اليوم 
والمستقبل 

saadalkuwari١٩٦٣@gmail.com

المهندس سعد الكواري المهندس سعد الكواري 
خبير في النفط والغاز

مكاسب قوية للعمالت الرقمية

عقد بـ ٢٫٥ مليار دوالر لسامسونج

لندن - رويترز:  

وإكـــس.آر.بـــي  إيــثــيــريــوم  عملتا  ارتــفــعــت 
الرقميتان، أمس، إذ اكتسبتا زخًما من تعزز 
مستوى  أعلى  نحو  متقدمة  بتكوين  عملة 
ثاني  إيثيريوم،  وقفزت  اإلطــالق.  على  لها 
حيث  مــن  بتكوين  بعد  رقمية  عملة  أكبر 
أعلى  إلــى  بالمئة  سبعة  الــســوقــيــة،  القيمة 
رفع  ما  وهو   ،٢٠١٨ يونيو  منذ  لها  مستوى 
مكاسبها إلى أكثر من ٢٥ بالمئة في األيام 
إن  متعاملون  وقال  فقط.  الماضية  الثالثة 
بالتوازي  تتحرك  ما  غالبًا  التي  إيثيريوم، 
مــــع بـــتـــكـــويـــن، تــلــقــت دعــــًمــــا مــــن تــنــامــي 
الكتل  سلسلة  شبكة  تحديث  قبيل  الطلب 

(بلوكتشين) الخاصة بها، المقرر في أوائل 
نطاق  على  المتوقع  مــن  والـــذي   ، ديسمبر 

واسع أن يجعلها أسرع وأكثر أمانًا.
عملة  أكبر  ثالث  بــي،  آر  إكــس  وصعدت 
لها  مستوى  أعــلــى  إلــى  بالمئة   ١٥ رقمية، 
في عامين، وهو ما رفع مكاسبها إلى أكثر 
الماضية.  الثالثة  األيــام  في  بالمئة   ٧٥ من 
فورية  أنــبــاء  توجد  ال  إنــه  متعاملون  وقــال 
مــحــفــزة لــقــفــزتــهــا أمـــــس. كـــانـــت بــتــكــويــن 
قــد قــفــزت نــحــو عــشــرة بالمئة عــلــى مــدار 
األسبوع الماضي وجرى تداولها في أحدث 
المعامالت عند ١٨٣٤٧ دوالًرا، غير بعيدة 
البالغ  اإلطـــالق  على  لها  مستوى  أعلى  عــن 

١٩٦٦٦ دوالًرا.

سول - قنا:

 أعــلــنــت شــركــة ســامــســونــج لــلــصــنــاعــات 
 ٢٫٥ بقيمة  اتفاًقا  أبرمت  أنها  أمس  الثقيلة 
لتزويدها  أوروبية  شركة  مع  دوالر  مليار 

بهياكل السفن وغيرها من المعدات.
وذكرت الشركة في تقرير دوري لها، أن 
هذه الصفقة هي أكبر صفقة تبرمها على 

عام  مــن  ديسمبر  فــي  وستنتهي  اإلطـــالق 
للصناعات  سامسونج  أبرمت  حيث   ،٢٠٢٥
الثقيلة حتى اآلن صفقات بقيمة ٣٫٨ مليار 
هدفها  من  بالمئة   ٤٥ بذلك  لتحقق  دوالر 

لهذا العام.
التراكمية  القيمة  ترتفع  الصفقة  وبهذه 
 ٢١٫١ إلــى  الــشــركــة  أمنتها  الــتــي  للطلبيات 

مليار دوالر.

قطر للتنمية اختتم برنامج «خطوة»

نائب محافظ المركزي:

الدوحة - قنا:

النسخة  للتنمية  قــطــر  بــنــك  اخــتــتــم 
لبناء  «خــطــوة»  برنامج  مــن  الخامسة 
ريــادة  مجال  فــي  المتقاعدين  قـــدرات 
بالتعاون  تنظيمها  تم  والتي  األعــمــال، 
والتأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة  مع 

االجتماعية.
وقــــــال الـــســـيـــد عـــمـــر الــــدفــــع مــديــر 
برنامج خطوة في تصريح على هامش 
فــعــالــيــات الــخــتــام، إن الــبــرنــامــج أتــاح 
المتقاعدين  األعــمــال  لـــرواد  الــفــرصــة 
لــتــقــديــم أفـــكـــارهـــم وخـــطـــط الــعــمــل 
التي  اإلبداعية  لمشروعاتهم  المتكاملة 
االقــتــصــادي  الــتــنــوع  خــدمــة  شأنها  مــن 

الوطني، وفتح آفاق تجارية جديدة.
خطوة  بــرنــامــج  أن  الــدفــع  وأوضــــح 
الــنــجــاحــات  يــتــوج  الــحــالــيــة  نسخته  فــي 
عبر  السابقة  دوراتــه  في  تحققت  التي 
تمكنه من الوصول ألهدافه في تحفيز 
المبتكرة..  واألفكار  الجديدة  المشاريع 
منوًها إلى أن النسخة الخامسة امتازت 
عن الدورات السابقة بأن جميع ورشها 
عن  المرئي،  االتصال  تقنية  عبر  تمت 
ضد  الوقائية  بــاإلجــراءات  التزاًما  بُعد، 
إلى  مشيًرا  كوفيدـ١٩..  كورونا  فيروس 

أنها تجربة ناجحة بكل المقاييس.
مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــاد الـــســـيـــد مــحــمــد 
الـــمـــالـــكـــي مــــديــــر الــــعــــالقــــات الـــعـــامـــة 
للتقاعد  الــعــامــة  الهيئة  فــي  واالتــصــال 

والــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة بــنــجــاح هــذه 
ــتــي تميزت  الــنــســخــة مـــن الــبــرنــامــج ال
مشاريع  وتقديمهم  المشاركين  بتفاعل 

أعمال مبتكرة.
الذي  البرنامج  «إن  المالكي:  وقــال 
انطلقت نسخته األولى عام ٢٠١٤، يؤتي 
ثــمــاره ويــحــقــق أهـــدافـــه، حــيــث لمسنا 
في  شاركوا  الذين  المتقاعدين  استفادة 
الــبــرنــامــج واكــتــســابــهــم الــخــبــرات لبناء 

مشاريع أعمال ناجحة ومنافسة».
ـــــــــد مــــديــــر الــــعــــالقــــات الـــعـــامـــة  وأّك
للتقاعد،  العامة  الهيئة  فــي  واالتــصــال 
للتنمية  قطر  بنك  مع  الشراكة  أهمية 
لتحقيق األهداف المشتركة في خدمة 
في  مشاركتهم  وتــعــزيــز  المتقاعدين 

شكره  عــن  معربًا  الــوطــنــي..  االقــتــصــاد 
أظهروه  لما  البرنامج  على  للقائمين 
هذه  إلنجاح  مستمر  ودعم  تعاون  من 
التدريب،  خدمات  خالل  من  المبادرة 
المجانية،  واالســـتـــشـــارات  والــتــحــفــيــز، 

والتمويل.
يــعــد  خــــطــــوة،  ـــامـــج  ـــرن ب أن  ــــذكــــر  يُ
مــــبــــادرة مــجــتــمــعــيــة تـــهـــدف إلــــى بــنــاء 
المتقاعدين  ومهارات  قدرات  وتطوير 
وتــشــجــيــعــهــم عــلــى تــأســيــس أعــمــالــهــم 
ومــشــاريــعــهــم الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، 
وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، 
قرابة  منه  المستفيدين  عدد  بلغ  حيث 
الــنــســخ  مـــجـــمـــوع  فــــي  مـــتـــقـــاعـــًدا   ١٥٠

السابقة.

إسطنبول - (رويترز): 

 قـــال نــائــب مــحــافــظ الــبــنــك الــمــركــزي 
جًدا  قويًا  احتماًال  هناك  إّن  أمس،  التركي، 
في  إيجابًيا  نمًوا  تركيا  اقتصاد  يسجل  ألن 
وأبلغ  الــعــام.  هــذا  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
التمويل  لمعهد  نـــدوة  اوزبـــــاس  اوجـــــوزان 
الـــدولـــي أن إجـــــــراءات الـــعـــزل الـــعـــام الــتــي 
اتــخــذتــهــا تــركــيــا مــؤخــًرا الحــتــواء فــيــروس 
كــــورونــــا، والـــتـــي تــشــمــل إغـــــالق الـــمـــدارس 
والـــمـــطـــاعـــم، كــبــحــت عـــلـــى األرجـــــــح آثــــار 
وتوقع  االقتصادي.  النشاط  على  الجائحة 
أن يــســتــمــر تــعــافــي االقــتــصــاد فـــي الــفــتــرة 
المتبقية من العام الحالي، رغم أنه سيكون 

بوتيرة أبطأ. وقال أيًضا إن تشديد السياسة 
االستثمار  الجــتــذاب  كــافــًيــا  لــيــس  الــنــقــديــة 
األجــنــبــي وإن تــركــيــا تــخــطــط إلصــالحــات 
أوســـع فــي االقــتــصــاد والــنــظــام الــقــضــائــي. 
الماضي  األسبوع  التركي  المركزي  ورفــع 
أساس  نقطة   ٤٧٥ الرئيسي  الفائدة  سعر 
في  للفائدة  زيادة  أكبر  في  بالمئة   ١٥ إلى 
أكثر من عامين. وقال اوزباس إن الدولة 
للسياسة  الجديد  الموقف  بفضل  ستتراجع 
الــنــقــديــة. وقــــال أيــًضــا إن نــــزوع األتــــراك 
لــإلقــبــال عــلــى شـــــراء الــعــمــالت األجــنــبــيــة 
تركيا  أن  مضيًفا  السياسة،  فاعلية  يقيد 
في  مماثل  اتجاه  على  تغلبت  أن  لها  سبق 

الماضي وستفعل هذا مجدًدا.

تشجيع المتقاعدين على تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة

نمـو الـناتـج المحـلي لتركــيا فــي ٢٠٢٠

عواصم - (رويترز): 

 أظهر مسح، أمس، ارتفاع نشاط الشركات 
األمريكية بأسرع وتيرة في أكثر من خمس 
سنوات في نوفمبر بقيادة أسرع انتعاش في 
 ،٢٠١٤ سبتمبر   منذ  التحويلية  الصناعات 
يحقق  زال  مــا  االقــتــصــاد  أن  إلــى  يشير  مما 
كوفيد-١٩  أزمـــة  ركـــود  تــجــاوز  فــي  تــقــدًمــا 
بالرغم من ارتفاع عدد اإلصابات بالمرض. 

وصعد مؤشرا آي.إتش.إس ماركت لمديري 
التحويلية  الصناعات  لقطاعي  المشتريات 
والخدمات متجاوزين أكثر التوقعات تفاؤًال 
استقرارهما.  تــوقــع  لــرويــتــرز  اســتــطــالع  فــي 
كــمــا تــقــدم الــقــراءتــان الــصــور األولـــى لحالة 
الرئاسة  انتخابات  بعد  األمريكي  االقتصاد 
فيها  وهــزم  أسابيع  ثالثة  قبل  أجريت  التي 
الجمهوري  الرئيس  بايدن  جو  الديمقراطي 

دونالد ترامب.   

لندن - (رويترز): 

قطاع  نشاط  أن  االثنين  أمــس  مسح  أظهر   

األعمال البريطاني انكمش في نوفمبر ، بينما 

تــعــصــف مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن قـــيـــود مكافحة 

فــيــروس كـــورونـــا بــقــطــاع الــخــدمــات الضخم، 

لكن أنــبــاء عــن احــتــمــال الــتــوصــل إلـــى لقاحات 

دعــمــت اآلمــــال حــيــال ٢٠٢١.وهـــبـــطـــت قـــراءة 

أولية لمؤشر آي.إتــش.إس ماركت/ سي.آي.بي.

إس لمديري المشتريات المجمع، وهو مقياس 

لنمو الــقــطــاع الــخــاص، إلــى أدنـــى مستوى في 

 ٥٢٫١ من  نوفمبر  في   ٤٧٫٤ عند  أشهر  خمسة 

في أكتوبر. وهذه المرة األولى التي يهبط فيها 

عتبة  يمثل  الـــذي   ٥٠٫٠ مستوى  دون  المؤشر 

النمو منذ يونيو. وكان استطالع أجرته رويترز 

آلراء اقتصاديين قد أشار إلى تراجع أكبر من 

واسع  نطاق  على  المتوقع  ومن  عند ٤٢٫٥.  هذا 

أن ينكمش االقتصاد البريطاني في الربع الرابع، 

وإن كان بصورة أقل مقارنة باالنكماش الذي 

شهده خالل إجراءات العزل العام األولى، بعدما 

أمــر رئــيــس الــــوزراء بــوريــس جــونــســون بفرض 

إجراءات العزل ألربعة أسابيع في إنجلترا. 

وفــــرضــــت مـــنـــاطـــق أخــــــرى فــــي الــمــمــلــكــة 

المتحدة قيوًدا على الشركات ومنها تلك العاملة 

في قطاع الضيافة واألنشطة التي تحتاج تعامًال 

مباشًرا مع الجمهور.

زيادة سريعة في أنشطة الشركات األمريكية

انكمــاش اقتصــاد بريطانيــــا قطار «سيمنس» الهيدروجيني 
ينطلق  ٢٠٢٤

برلين -(د ب أ):

 قد تحل القطارات التي تعمل بالهيدروجين في يوم من األيام 

الحديدية  السكك  شبكة  على  بالديزل  تعمل  التي  القطارات  محل 

األلمانية، إذا ثبت نجاح مشروع تجريبي أعلنت عنه شركة السكك 

العمالقة  األلمانية  «سيمنس»  وشــركــة  بــان»  «دويتشه  الحديدة 

عام  في  التجربة  إجــراء  المقرر  ومن  أمــس.  الهندسية  للصناعات 

٢٠٢٤ في والية بادن-فورتمبرج الواقعة غربي البالد، بحسب بيان 

السكك  تشغيل  عــن  المسؤولة  بـــان»،  شركة «دويتشه  عــن  صــادر 

يبلغ  أن  المخطط  ومــن  ألمانيا.  في  للدولة  والمملوكة  الحديدية 

التكنولوجيا  عمالق  تصنعه  الــذي  القطار،  سيقطعه  الــذي  المدى 

«سيمنس»، ٦٠٠ كيلومتر. وقالت زابينا يشكه، عضو مجلس إدارة 

والتكنولوجيا:  الرقمنة  بشؤون  المختصة  بــان»  «دويتشه  شركة 

«من الممكن حدوث ثورة نقل صديقة للمناخ». تهدف الشركة إلى 

جعل سككها الحديدية محايدة مناخًيا خالل الثالثين عاًما القادمة.  
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