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صمم باقاتك بنفسك

امسح الرمز لمراسلتنا عبر واتساب

فودافون شارك 

تسريع إجراءات الفصل في المنازعات
محكمة قطر الدولية تعزز ثقة المستثمرين.. وزير التجارة:

الدوحة - [:

أكـــد ســعــادة الــســيــد عــلــي بــن أحمد 
الكواري، وزير التجارة والصناعة على 
قطر  محكمة  تؤديه  التي  الهام  الدور 
قطر  دولـــة  مكانة  دعــم  فــي  الــدولــيــة 
المنطقة  في  رائدة  استثمارية  كوجهة 
والـــعـــالـــم، مــشــيــًرا إلـــى أن تــوجــيــهــات 
الشفافية  بتكريس  الحكيمة  الــقــيــادة 
على  والــمــســاءلــة  الــرشــيــدة  والحوكمة 
ساهمت  القانون،  سيادة  مبدأ  أساس 
بــتــعــزيــز ثــقــة الــمــســتــثــمــريــن األجــانــب 

الوطني. باالقتصاد 
وقــــال ســعــادتــه بــمــنــاســبــة احــتــفــال 
ــالــذكــرى  مــحــكــمــة قــطــر الـــدولـــيـــة، ب
الــســنــويــة الـــعـــاشـــرة عــلــى إنــشــائــهــا إن 
إجراءات  تسريع  على  عملت  المحكمة 
فيها  والــفــصــل  الــمــنــازعــات  فــي  النظر 
بــاالعــتــمــاد عــلــى نــخــبــة مــتــمــيــزة من 
الــقــضــاة الــدولــيــيــن مــن ذوي الــكــفــاءة 

الدولية. والخبرة 
الــمــحــكــمــة  أن  ســعــادتــه  وأضــــاف   
عـــززت الــبــيــئــة االســتــثــمــاريــة اآلمــنــة 
الــتــي تــتــمــيــز بــهــا دولـــة قــطــر، حيث 
تــوفــر الــضــمــانــات الـــالزمـــة لــحــمــايــة 
األطـــراف  كــافــة  ومستحقات  حــقــوق 

فــي الــمــنــازعــات الــمــدنــيــة والــتــجــاريــة 
وفق  وذلــك  واالستثمارية  والمالية 
والمساواة  والنزاهة  العدالة  مبادئ 
المعمول  القوانين  مع  يتماشى  وبما 

الشأن. هذا  في  بها 
رئيس  توماس  اللورد  سعادة  وقال 
الــمــحــكــمــة إنــهــا تــمــكــنــت مــن تــكــويــن 
ســـمـــعـــة مـــمـــيـــزة فـــــي اخـــتـــصـــاصـــهـــا 
أو  ـــــجـــــاري  ـــــت ال ســـــــــواء  الـــــقـــــضـــــائـــــي، 
الــتــنــظــيــمــي، حــيــث أصــــدرت الــعــديــد 
ـــنـــزاعـــات الــمــالــيــة  ـــل مــــن األحــــكــــام ل

الـــدولـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة والـــتـــي تــعــزز 
التنظيمية  الــمــعــايــيــر  أعــلــى  بــدورهــا 
للمال. قطر  مركز  في  بها  المعمول 

وأشــــار إلـــى أن لــألحــكــام الــصــادرة 
ـــا واســًعــا  ـــًي مـــن الــمــحــكــمــة صــــدى دول
قطر  دولة  مكانة  بــدوره  عزز  والــذي 
والتجارية  المالية  المراكز  أهم  كأحد 

على المستوى الدولي.
وقــــــال الـــســـيـــد فــيــصــل الــســحــوتــي، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــمــحــكــمــة قطر 
الـــدولـــيـــة، إنــهــا تــســاهــم بــشــكــل فــعــال 

فـــي تــقــديــم خـــدمـــات قــضــائــيــة تتسم 
الشركات  لــدى  والعدالة  بالمصداقية 

الدولية العاملة في دولة قطر.
عامل  المحكمة  شكلت  وأضـــاف: 
الماضية  سنين  العشر  خــالل  جــذب 
للمال،  قطر  مركز  في  العمل  لبيئة 
األمــــــر الــــــذي أظـــهـــر مـــــدى مـــرونـــة 
قــــواعــــد الـــعـــمـــل الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا فــي 
الــمــحــكــمــة بــاإلضــافــة إلـــى الـــقـــدرات 
العدالة  لتحقيق  تمتلكها  التي  التقنية 

٢الناجزة. 

أصفهان - قنا:

الجمهورية  فــي  أصــفــهــان  بمدينة  عقد 
اإلسالمية اإليرانية، أمس، االجتماع السابع 
لــلــجــنــة الــقــطــريــة - اإليـــرانـــيـــة الــمــشــتــركــة 
للتعاون التجاري واالقتصادي، برئاسة كل 
الــكــواري  أحمد  بــن  علي  السيد  ســعــادة  مــن 
الدكتور  وسعادة  والصناعة،  التجارة  وزير 

رضا أردكانيان وزير الطاقة اإليراني.

وأشــــــاد ســـعـــادة الــســيــد عــلــي بـــن أحــمــد 
في  لالجتماع،  اإليجابية  بالنتائج  الكواري، 
تطوير مستوى التعاون الثنائي بين البلدين 

في جميع المجاالت.
بـــــــــدوره، قـــــال ســــعــــادة الــــدكــــتــــور رضـــا 
تــمــت  الـــتـــي  الـــمـــواضـــيـــع  إن  أردكـــــانـــــيـــــان، 
عليها،  واالتــفــاق  االجــتــمــاع  فــي  مناقشتها 
الطرفين  لكال  الــجــادة  المساعي  على  تــدل 

لتطوير مستوى التعاون الثنائي.

الدوحة - [:

ــعــزيــز بـــن نــاصــر آل  أكــــد الــســيــد عــبــد ال
خــلــيــفــة، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــبــنــك قطر 

لــلــتــنــمــيــة، الــعــمــل عــلــى تــطــويــر بــيــئــة عمل 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق 
قطر  رؤيــة  مــع  تماشًيا  االقــتــصــادي  التنوع 

الوطنية ٢٠٣٠. 

الدوحة - [:

ــمــنــتــدى  شــــاركــــت غــــرفــــة قـــطـــر فــــي ال
للطاقة،  عــشــر  الـــحـــادي  األلــمــانــي  الــعــربــي 
الـــذي عــقــد عــبــر تقنية االتــصــال الــمــرئــي، 
التي  الفرص  واستكشف  التحديات  وناقش 
تواجه قطاع الطاقة في التحول إلى أنظمة 
الطاقة الخالية من الكربون. وقال الدكتور 

إدارة  مجلس  عضو  الهاجري  كليفيخ  خالد 
العالقات  إن  المنتدى،  خالل  قطر،  غرفة 
مختلف  في  نمًوا  تشهد  األلمانية  العربية 

المجاالت.
 وأكد السيد صالح حمد الشرقي المدير 
بين  الــتــجــاري  الــتــبــادل  نمو  للغرفة،  الــعــام 
في  دوالر  مليون   ٩٤٦ إلــى  وألمانيا  قطر 

النصف األول من العام الجاري.

قطر وإيران تعززان التعاون االقتصادي

تطوير بيئة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة

٩٤٦ مليون دوالر التبادل
التجاري بين قطر وألمانيا

الدوحة ـ [:

أكــــد الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــســيــاحــة 
من  عــشــرة  الــســابــعــة  النسخة  انــطــالق 
في  العربية»،  لــألزيــاء  «هــي  معرض 
مطلع  إلــــى  نــوفــمــبــر   ٢٧ مـــن  ــفــتــرة  ال
الــدوحــة  مــركــز  فــي  المقبل  ديسمبر 
للمعارض والمؤتمرات بمشاركة ١٥٠ 
ورواد  مصممون  بينهم  مــن  عــارًضــا 

أعمال محليون.
يقام  الــمــعــرض  إن  المجلس  وقـــال 
هـــــذا الــــعــــام فــــي ظــــل هـــويـــة وشـــعـــار 
جــــديــــديــــن، حـــيـــث يـــــقـــــّدم لــــــــرواده 
تــشــكــيــالت مــتــمــيــزة مــــن الــعــبــايــات 
الفاخرة  واألزيــــاء  الــراقــيــة  والــمــالبــس 

وفساتين السهرة.
الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  وأوضــح 

األمـــــيـــــن الـــــعـــــام لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي 
للسياحة، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
الخطوط الجوية القطرية، أن معرض 
هــــي لــــألزيــــاء الـــعـــربـــيـــة بـــــات يــحــظــى 

بــاهــتــمــام واســــع بــيــن عــشــاق الــمــوضــة 
العربية في قطر وخارجها.

دوًرا  أدى  المعرض  أن  إلــى  وأشــار 
حــيــويًــا فــي رعــايــة الــمــواهــب المحلية 

إطالق  في  ساهم  كما  األعمال  ورواد 
الــعــديــد مــن الــعــالمــات الــتــجــاريــة التي 
ــــــدة فـــي مــجــال  أصــبــحــت أســـمـــاء رائ

األزياء العربية. 

١٥٠ عـارضـًـا يشاركون فـي «هـي لألزيــاء»

الكواري:اختبار مركبة ذاتية القيادة 
في «مشيرب قلب الدوحة»

الذوادي: تجربة ذكية للزوار خالل المونديال

«القطرية» توفر مزايا إضافية ألعضاء نادي االمتياز

الدوحة - [:

كــــشــــف الــــمــــهــــنــــدس عــــلــــي الـــــكـــــواري 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي بــالــوكــالــة لــمــشــيــرب 
باختبارات  الــشــركــة  قــيــام  عــن  العقارية 
مشيرب  في  القيادة  الذاتية  للمركبات 
قـــلـــب الــــدوحــــة تـــمـــهـــيـــًدا لــوضــعــهــا حــيــز 

الــتــشــغــيــل فــور االنــتــهــاء مــن االخــتــبــارات 
الـــكـــامـــلـــة. وقـــــال الــــكــــواري خــــالل قــمــة 
الـــدوحـــة لــلــمــدن الــذكــيــة، الــتــي عــقــدت 
إن  الــمــرئــي،  االتــصــال  تقنية  عــبــر  أمــس 
أذكى  من  تعتبر  الدوحة،  قلب  مشيرب 
الـــمـــدن وأكـــثـــرهـــا اســـتـــدامـــة فـــي قــطــر 

لعالم. وا

الدوحة - [:

 أكد سعادة السيد حسن عبد اهللا الذوادي، 
األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث، 
والتخطيط  بــالــعــمــل  اســتــطــاعــت  قــطــر  أن 
الــســلــيــم الــتــغــلــب عــلــى مــخــتــلــف الــتــحــديــات 
العالم  كــأس  لبطولة  بالتحضير  المرتبطة 
االستدامة  أهمية  إلى  مشيًرا  القدم،  لكرة 
في المحافظة على البيئة وهو ما اعتمد في 

بناء المنشآت. 

وأضـــــــاف خـــــالل مـــشـــاركـــتـــه فــــي قــمــة 
تعمل  قــطــر  أن  الــذكــيــة  لــلــمــدن  الـــدوحـــة 
عــلــى تــقــديــم تــجــربــة ذكــيــة لـــلـــزوار خــالل 
صعودهم  لحظة  منذ  العالم  كأس  بطولة 
حمد  مطار  إلــى  ووصولهم  الطائرة  على 
اإلقامة  وحجز  الدوحة  بمترو  وانتقالهم 
بين  والتنقل  الــدوحــة،  قلب  مشيرب  فــي 
الجيل  شبكة  أهــمــيــة  مــؤكــًدا  االســـتـــادات، 
الخامس والمبادرات الذكية في دعم هذه 

األهداف.

الدوحة ـ [:

 أعــلــن نــــادي االمــتــيــاز الــتــابــع للخطوط 
الـــجـــويـــة الـــقـــطـــريـــة عــــن تــخــفــيــض عـــدد 
الــكــيــومــايــلــز الــمــطــلــوبــة لــحــجــز رحــــالت 
وذلــك   ،٪٤٩ إلـــى  تــصــل  بنسبة  الــمــكــافــآت 
ضــمــن جـــهـــوده لــتــوفــيــر مـــزايـــا ومــكــافــآت 

تخفيض  وسيتم  ألعــضــائــه،  وأفــضــل  أكثر 
رحالت  لحجز  المطلوبة  الكيومايلز  عــدد 
الـــمـــكـــافـــآت لــجــمــيــع مـــســـافـــري الــخــطــوط 
رحالتهم  يواصلون  الذين  القطرية  الجوية 
عــبــر أفــضــل مــطــار فـــي الـــشـــرق األوســــط، 

مطار حمد الدولي.

الدوحة - قنا:

أعـــــلـــــنـــــت هــــيــــئــــة تـــنـــظـــيـــم 
مـــركـــز قـــطـــر لـــلـــمـــال أمــــس، 
قضائية  بدعوى  تقدمها  عن 
األول،  أبـــوظـــبـــي  بـــنـــك  ضــــد 
لـــــدى الــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
مطالبة  إلى  تهدف  نيويورك، 
القضائي  الدين  بتسديد  البنك 
المستحق بأمر من المحكمة، 
والذي تبلغ قيمته ٢٠٠ مليون 
مــلــيــون   ٥٥) قــــطــــري  ريـــــــال 

دوالر أمريكي).
تنظيم  هــيــئــة  وأوضــــحــــت 
قامت  أنها  للمال  قطر  مركز 
بــرفــع الـــدعـــوى فــي نــيــويــورك 
المستحق  الــمــبــلــغ  الســتــرجــاع 
األصـــول  مــن  الــتــنــظــيــم  لهيئة 
ــــواســــطــــة بــنــك  الـــمـــمـــلـــوكـــة ب
نيويورك،  فــي  األول  أبوظبي 

عن  تــخــلــف  الــبــنــك  أن  مبينة 
سداد الدين المستحق عليه إلى 
القرار  بموجب  التنظيم  هيئة 
المحكمة  عن  الصادر  النهائي 
الــمــدنــيــة والــتــجــاريــة لــمــركــز 
ــمــال، مـــا دفــــع هيئة  ــل قــطــر ل
الــتــنــظــيــم التـــخـــاذ اإلجـــــراءات 
الالزمة لتنفيذ الحكم الصادر 
بها  معترف  تــدابــيــر  بموجب 
فـــي تــنــفــيــذ األحـــكـــام الــدولــيــة 

الخاصة بالقضايا المالية.
ـــئـــة تــنــظــيــم  وذكـــــــــــرت هـــي
مــركــز قــطــر لــلــمــال أن سبب 
رفــــــع الـــــدعـــــوى يــــعــــود لــقــيــام 
بــإعــاقــة  األول  أبــوظــبــي  بــنــك 
مــجــريــات الــتــحــقــيــق الــقــائــمــة 
لديها والتصرف بصورة ال تنم 
عن مستوى النزاهة المطلوب 
مــــن الـــشـــركـــات الـــعـــامـــلـــة فــي 

المركز.

مركز المال يقاضي بنك أبو ظبي األول في نيويورك
استئناف تعداد قطر 

مطلع ديسمبر

الدوحة - [:

واإلحــصــاء  التخطيط  جــهــاز  أعــلــن 
عـــن اســتــئــنــاف الــعــمــل فـــي الــمــرحــلــة 
للتعداد  الميداني  العمل  من  األخــيــرة 
والمنشآت  والمساكن  للسكان  الــعــام 
بسبب  تعليقها  تم  التي   ،(٢٠٢٠ (لعام 
اتخذتها  التي  االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات 

الدولة للوقاية من فيروس كورونا. 
صحفي  بيان  فــي  الجهاز  وأوضـــح 
أمس أن المرحلة األخيرة من التعداد 
اإلنترنت  طــريــق  عــن  تستأنف  ســوف 
يناير   ٧ ولغاية  ديسمبر   ١ من  اعتباًرا 
فسوف  الــمــيــدانــي  الــعــمــل  أمـــا   ،٢٠٢١
ديــســمــبــر   ١٣ تــــاريــــخ  مــــن  يـــســـتـــأنـــف 
وحتى منتصف شهر يناير ٢٠٢١ بعد 
الصحة  وزارة  موافقة  على  الحصول 
أهم  المرحلة  هــذه  وتعتبر  الــعــامــة.  
مــراحــل الــتــعــداد على اإلطـــالق، حيث 
يتم خاللها النزول الميداني للباحثين 
بالسكان  الخاصة  البيانات  الستيفاء 

والمساكن والمنشآت.
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خالل اجتماع اللجنة المشتركة في أصفهان

أصفهان - قنا:

ـــــقـــــد بــــمــــديــــنــــة أصـــــفـــــهـــــان فــي  ُع

الــجــمــهــوريــة اإلســـالمـــيـــة اإليـــرانـــيـــة، 

أمس، االجتماع السابع للجنة القطرية 

لــلــتــعــاون  الـــمـــشـــتـــركـــة  ــــة  ــــي ــــران اإلي  -

كٍل  برئاسة  واالقــتــصــادي،  الــتــجــاري 

مـــن ســـعـــادة الــســيــد عــلــي بـــن أحــمــد 

الـــكـــواري وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة، 

وســـعـــادة الـــدكـــتـــور رضـــا أردكـــانـــيـــان 

سعادة  وأشاد  اإليراني.  الطاقة  وزير 

الـــســـيـــد عـــلـــي بــــن أحــــمــــد الـــــكـــــواري، 

بــالــنــتــائــج اإليــجــابــيــة لــالجــتــمــاع، في 

بين  الثنائي  التعاون  مستوى  تطوير 

المجاالت. جميع  في  البلدين 

رضا  الدكتور  سعادة  قــال  بـــدوره، 

تمت  الــتــي  المواضيع  إن  أردكــانــيــان، 

مــنــاقــشــتــهــا فـــي االجـــتـــمـــاع واالتـــفـــاق 

عــلــيــهــا، تـــدل عــلــى الــمــســاعــي الــجــادة 

لـــكـــال الـــطـــرفـــيـــن لـــتـــطـــويـــر مــســتــوى 

المجاالت  جميع  في  الثنائي  التعاون 

األساسية بما يؤدي لالرتقاء بالتنمية 

في كال البلدين.

قطر وإيــران تعززان التعاون التجــاري واالقتصــادي

المشاركون في اجتماع اللجنة القطرية اإليرانية المشتركة في أصفهان 

 وزير التجارة ووزير الطاقة اإليراني عقب االجتماع 

خالل االحتفال بمرور ١٠ سنوات على إنشاء  محكمة قطر الدولية.. وزير التجارة:

الدوحة - [: 

أّكد سعادة السيد علي بن أحمد 
والصناعة،  التجارة  وزير  الكواري، 
عـــلـــى الـــــــدور الــــهــــام الــــــذي تـــؤديـــه 
دعــم  فـــي  الــدولــيــة  قــطــر  محكمة 
مــكــانــة قــطــر كــوجــهــة اســتــثــمــاريــة 
رائدة في المنطقة والعالم، مشيراً 
الحكيمة  القيادة  توجيهات  أن  إلى 
بــتــكــريــس الــشــفــافــيــة والــحــوكــمــة 
الــرشــيــدة والــمــســاءلــة عــلــى أســاس 
مـــبـــدأ ســـيـــادة الـــقـــانـــون، ســاهــمــت 
األجانب  المستثمرين  ثقة  بتعزيز 

باالقتصاد الوطني.
وقال سعادته: إّن محكمة قطر 
الدولية عملت على تسريع إجراءات 
النظر في المنازعات والفصل فيها 
من  متميزة  نخبة  على  باالعتماد 
القضاة الدوليين من ذوي الكفاءة 

والخبرة الدولية.
المحكمة  أن  سعادته  وأضـــاف   
اآلمنة  االستثمارية  البيئة  عــززت 
حيث  قطر،  دولــة  بها  تتميز  التي 
تــوفــر الــضــمــانــات الــالزمــة لحماية 
األطراف  كافة  ومستحقات  حقوق 
والتجارية  المدنية  المنازعات  في 
والمالية واالستثمارية، وذلك وفق 
والمساواة  والنزاهة  العدالة  مبادئ 
وبما يتماشى مع القوانين المعمول 

بها في هذا الشأن.
جــــاء ذلــــك فـــي كــلــمــة لــســعــادتــه 
بــمــنــاســبــة احــتــفــال مــحــكــمــة قطر 
الــــدولــــيــــة، الــــتــــي تـُـــعــــد الــمــحــكــمــة 
الــمــدنــيــة والــتــجــاريــة لــمــركــز قطر 
العاشرة  السنوية  بالذكرى  للمال، 
ـــشـــائـــهـــا، وذلـــــــك بــمــوجــب  عـــلـــى إن
 ٧ رقــم  للمال  قطر  مــركــز  قــانــون 
واألنظمة  وتــعــديــالتــه   ٢٠٠٥ لسنة 
والـــقـــواعـــد اإلجـــرائـــيـــة لــلــمــرافــعــات 
المحكمة  لــدى  والتجارية  المدنية 
الــمــدنــيــة والــتــجــاريــة لــمــركــز قطر 
لــلــمــال واألنــظــمــة اإلجــرائــيــة لــدى 
قطر للمال  تنظيم مركز  محكمة 
الــــوزراء  مجلس  بــقــرار  والـــصـــادرة 
رقم (٥٣) لسنة ٢٠١٠، وقال سعادة 
اللورد توماس رئيس المحكمة، إّن 

المحكمة تمكنت من تكوين سمعة 
القضائي،  اختصاصها  في  مميزة 
حيث  التنظيمي،  أو  التجاري  سواء 
أصــــــــدرت الـــعـــديـــد مــــن األحــــكــــام 
للنزاعات المالية الدولية والتجارية 
المعايير  أعلى  بدورها  والتي تعزز 

مركز  في  بها  المعمول  التنظيمية 
قــطــر لــلــمــال. ولــألحــكــام الــصــادرة 

واســع  دولـــي  صــدى  المحكمة  مــن 
والــــذي عـــزز بــــدوره مــكــانــة دولــة 

المالية  الــمــراكــز  أهــم  كــأحــد  قطر 
الــدولــي.  المستوى  على  والتجارية 

حـــظـــيـــت بـــالـــعـــمـــل مــــع مــجــمــوعــة 
ـــكـــادر الــقــضــاة من  مــمــيــزة مـــن ال
باإلضافة  والــكــفــاءة  الــخــبــرة  ذوي 
إلـــى رئــيــس تــنــفــيــذي، رئــيــس قلم 
الذين  الموظفين  مــن  ومجموعة 
في  وواضــــح  كبير  بشكل  ســاهــمــوا 

دعم مسيرة النجاح للمحكمة. 
وحرصت محكمة قطر الدولية 
على   ،٢٠٠٩ العام  في  نشأتها  منذ 
نوعية  قــضــائــيــة  مــنــظــومــة  إرســـــاء 
مختصة في فض النزاعات المدنية 
المال  بيئة  خضم  فــي  والــتــجــاريــة 
واألعمال اآلخذة بالتسارع في النمو 
بدولة قطر. وترأس المحكمة منذ 
إنشائها ثالثة رؤساء شغلوا منصب 
وويــلــز،  إنجلترا  لمحاكم  الــرئــيــس 
اللورد  إلى  وولف  اللورد  من  ابتداء 
توماس  بــالــلــورد  وانــتــهــاء  فيليبس، 
الرئيس الحالي، والذين عملوا خالل 
متنوعة  كوكبة  مع  ترؤسهم  فترة 
مــن الــقــضــاة أصــحــاب الــخــبــرة في 
الــتــخــصــصــات الــمــدنــيــة والــقــانــون 
العام. وتمتلك المحكمة واحًدا من 
أكثر الكوادر القضائية تنوًعا، حيث 
قطر،  مــن  قــضــاة  المحكمة  تضم 
اسكتلندا،  ويلز،  إنجلترا،  الكويت، 
الهند،  إفــريــقــيــا،  جــنــوب  قــبــرص، 
سنغافورة، هونج كونج، نيوزيلندا، 
المتحدة  الـــواليـــات  إلـــى  بــاإلضــافــة 
األمــريــكــيــة. وقـــد عــقــدت محكمة 
قطر الدولية ندوة افتراضية حول 
التجارية  المحاكم  أمــام  التقاضي 
الدولية، تزامنًا مع الذكرى العاشرة 
نقابة  فــعــالــيــات  ضــمــن  لتأسيسها 
المحامين الدولية، والتي حضرها 
عـــــدٌد مـــن الــمــحــامــيــن والـــخـــبـــراء 
والمحليين.  الدوليين  القانونيين 
حول  النقاشية  الجلسة  وتمحورت 
الــدولــيــة  الــتــجــاريــة  المحاكم  دور 
المنازعات  تسوية  في  المتخصصة 
الفقه  تطوير  في  ودورهــا  الدولية 
التجاري الدولي. كما لعبت محكمة 
في  ــا  مــحــوريً دوًرا  الــدولــيــة  قــطــر 
تــحــســيــن بــيــئــة الــــمــــال واألعــــمــــال 
ــمــال وجـــذب  ــل فـــي مـــركـــز قــطــر ل
االســتــثــمــار األجــنــبــي فــي الــمــركــز، 
باإلضافة إلى مساهمتها في جهود 
دولة قطر في دعم اقتصادها من 
األمر  الدخل،  مصادر  تنويع  خالل 
من  أكثر  تأسيس  في  ساهم  الــذي 
تحت  أعمالها  تــزاول  شركة   ١٠٠٠

مظلة المركز.

تعزيز ثقة المستثمرين األجانب في االقتصاد الوطني
ـــة والــــحــــوكــــمــــة والـــمـــســـاءلـــة  ـــي ـــاف ـــف ـــش تـــكـــريـــس ال

ـــــة ـــــي ـــــدول ــــــة ال ــــــاري ــــــج ــــــت ـــــة وال ـــــي ـــــال ـــــم ـــــر مـــــــن أهــــــــــم الـــــــمـــــــراكـــــــز ال ـــــط الـــــــــلـــــــــورد تـــــــــومـــــــــاس: ق

ـــي الــمــنــازعــات  ـــــــراف ف ــة حـــقـــوق األط ــاي ــم ــح ضـــمـــانـــات ل

اللورد توماسعلي بن أحمد الكواري

فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي:

قـــال الــســيــد فــيــصــل الــســحــوتــي، 
قطر  لمحكمة  التنفيذي  الرئيس 
فّعال  بشكل  تساهم  إنها  الدولية، 
فــــي تـــقـــديـــم خــــدمــــات قــضــائــيــة 
لدى  والعدالة  بالمصداقية  تتسم 
الـــشـــركـــات الـــدولـــيـــة الــعــامــلــة في 
ـــــــة قــــطــــر. وأضـــــــــاف شــكــلــت  دول
الــمــحــكــمــة عـــامـــل جـــــذب خـــالل 
العشر سنين الماضية لبيئة العمل 
فـــي مـــركـــز قــطــر لــلــمــال، األمـــر 
الـــذي أظــهــر مــدى مــرونــة قواعد 
المحكمة  في  بها  المعمول  العمل 
باإلضافة إلى القدرات التقنية التي 
الناجزة.  العدالة  لتحقيق  تمتلكها 
وأعــرب عن اعتزازه بفريق عمل 
جدارتهم  أثبتوا  الــذيــن  المحكمة 
للتحديات  مواجهتهم  خــالل  من 
العدالة  تقديم  مواصلة  وضــمــان 
لقيم  ذلك  إلى  مستندين  للجميع 
العدالة،  على:  والمبنية  المحكمة 

النزاهة  االبتكار  الجماعي،  العمل 
والخدمة الممتازة.

هــــذا وحــقــقــت مــحــكــمــة قطر 
اإلنـــجـــازات،  مــن  الكثير  الــدولــيــة 
على  اليوم  إلى  نشأتها  منذ  وذلــك 
غــــرار تــدشــيــن قــواعــد الــمــســاعــدة 
القانونية لألشخاص غير القادرين 
على تحمل نفقات الدعوى والذي 
يتضمن مجانية الدفاع إلى جانب 
القانونية  المشورة  من  االستفادة 
والــــتــــي يــعــطــي فــيــهــا الــمــحــامــي 
المعين الرأي القانوني في المسألة 
توفير  يتم  كما  عليه.  المعروضة 
المساعدة القانونية لألطراف التي 
تجارية،  أو  مدنية  نزاعات  لديها 
أو طــعــون ضـــد قـــــرارات صـــادرة 
قانونية  نــزاعــات  أي  أو  حقها  في 
االختصاص  ضمن  وذلك  أخرى، 
الـــقـــضـــائـــي لــلــمــحــكــمــة الــمــدنــيــة 
للمال.  قــطــر  لــمــركــز  والــتــجــاريــة 

ويـــأتـــي إطـــــالق هــــذا الـــنـــظـــام في 
تفشي  إثــر  الراهنة  الــظــروف  ظل 
فــيــروس كــورونــا، حيث حرصت 
المتضررين  دعــم  على  المحكمة 
مــن تــداعــيــات الــجــائــحــة وضــمــان 
المقتدرين  لغير  الــعــدالــة  وصـــول 
ــنــزاعــات  الـــذيـــن واجـــهـــوا بــعــض ال
إدارة  نـــظـــام  وأثـــبـــت  الــقــانــونــيــة. 
ـــرونـــي الـــخـــاص  ـــكـــت الـــقـــضـــايـــا اإلل

تم  الــذي  الدولية،  قطر  بمحكمة 
إطـــالقـــه فـــي مــطــلــع عــــام ٢٠١٨، 
الفترة  خـــالل  ونجاعته  فاعليته 
الحالية، حيث أتاح مواصلة انعقاد 
جلسات المحكمة دون انقطاع أو 
تأخير، األمــر الــذي يُعد من أهم 
مـــنـــجـــزات الــمــحــكــمــة فـــي الــعــقــد 
األخير والذي يدعم رؤيتها الهادفة 
إلــــى االلــــتــــزام بــأفــضــل الــمــعــايــيــر 
الـــدولـــيـــة فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
ــــوفــــر الــمــحــكــمــة  الـــقـــضـــائـــيـــة. وت
اإللكترونية للمستخدمين إمكانية 
الخاصة  الــدعــوى  طلبات  تقديم 
بُعد  عــن  الجلسات  حــضــور  بــهــم، 
اإلخطارات  استالم  إلى  باإلضافة 
ومتابعة سير الدعاوى. واستكماًال 
لجهودها في دعم الوسائل البديلة 
لتسوية المنازعات، أعلنت محكمة 
قطر الدولية مؤخًرا هذا العام عن 
الوساطة  خدمات  قواعد  تدشين 

خياًرا  تشكل  والتي  بها،  الخاصة 
نزاعاتهم  لتسوية  لألطراف  آخر 
الـــلـــجـــوء  ودون  ســـــــري  بـــشـــكـــل 
أكثر  تعتبر  والتي  أخرى  لوسائل 
والتحكيم.  التقاضي  مثل  رسمية 
وتخضع عمليات الوساطة لقواعد 
قطر  بمحكمة  الخاصة  الوساطة 
توفير  إلـــى  بــاإلضــافــة  الــدولــيــة، 
من  لقائمة  لــألطــراف  المحكمة 
الــخــبــرة  ذوي  مـــن  الــمــحــكــمــيــن 
والــــــكــــــفــــــاءة لـــلـــنـــظـــر فــــــي فــض 

النزاعات القائمة بينهم.
وعـــــقـــــدت الـــمـــحـــكـــمـــة جــلــســة 
ــــمــــاع عـــــن بـُــــعـــــد فـــــي شــهــر  اســــت
جميع  وحضرها  الماضي  أبريل 
األطــــــــــراف بـــمـــن فـــيـــهـــم قـــضـــاة 
الـــمـــحـــكـــمـــة بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــة 
ـــمـــا أتـــــاح  ــــي، ب ــــمــــرئ االتـــــصـــــال ال
الـــفـــرصـــة لــمــتــابــعــة اإلجــــــــراءات 

القضائية بشكل آمن وفّعال. 

المحكمــة تدعم بيئة العمل فـي مـركـز المـال

 فيصل السحوتي
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٣٣   

رفع دعوى لدى المحكمة العليا إللزام البنك بتسديد دين بـ ٢٠٠ مليون ريال

المدنية  المحكمة  ــرار  ــق ب المستحق  ــن  ــدي ال يــســدد  ــم  ل الــبــنــك 
ــــع فـــــي اإلضــــــــــرار بـــالـــعـــمـــلـــة الـــقـــطـــريـــة  ـــك ضــــال ـــن ـــب ال

ــزاهــة  ــن ــال ب ــتــســم  ي ولــــم  ــتــحــقــيــق  ال أعـــــاق  األول»  «أبـــوظـــبـــي 
ــة ــي ــمــال ـــة ال ـــزاه ـــن ــة الـــســـالمـــة وال ــاي ــم ــح ـــاذ تـــدابـــيـــر ل ـــخ ات

الدوحة -قنا:

للمال  قطر  مركز  تنظيم  هيئة  أعلنت 
ضد  قضائية  بــدعــوى  تقدمها  عــن  أمـــس، 
العليا  المحكمة  لــدى  األول،  أبوظبي  بنك 
البنك  مطالبة  إلـــى  تــهــدف  نــيــويــورك،  فــي 
بتسديد الدين القضائي المستحق بأمر من 
مليون   ٢٠٠ قيمته  تبلغ  والــذي  المحكمة، 

ريال قطري (٥٥ مليون دوالر أمريكي).
وأوضـــحـــت هــيــئــة تــنــظــيــم مــركــز قطر 
للمال أنها قامت برفع الدعوى في نيويورك 
التنظيم  لهيئة  المستحق  المبلغ  الســتــرداد 
من األصول المملوكة بواسطة بنك أبوظبي 
األول في نيويورك .. مبينة أن البنك تخلف 
هيئة  إلــى  عليه  المستحق  الدين  ســداد  عن 
الــصــادر  الــنــهــائــي  الــقــرار  بــمــوجــب  التنظيم 
لمركز  والــتــجــاريــة  المدنية  المحكمة  عــن 
التخاذ  التنظيم  هيئة  دفع  ما  للمال،  قطر 
الصادر  الحكم  لتنفيذ  الــالزمــة  اإلجــــراءات 
بــمــوجــب تــدابــيــر مــعــتــرف بــهــا فـــي تنفيذ 

األحكام الدولية الخاصة بالقضايا المالية.
وذكرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال 
أن ســبــب رفـــع الـــدعـــوى يــعــود لــقــيــام بنك 
التحقيق  مــجــريــات  بــإعــاقــة  األول  أبــوظــبــي 
القائمة لديها والتصرف بصورة ال تنم عن 
الشركات  مــن  المطلوب  الــنــزاهــة  مستوى 

العاملة في المركز.
وكــــانــــت هـــيـــئـــة الـــتـــنـــظـــيـــم قــــد بــــــادرت 
محققين  تــعــيــيــن  إلــــى   ٢٠١٨ مـــــارس  فـــي 
متخصصين للتحقيق في الشبهات المتصلة 

بضلوع بنك أبوظبي األول في مسألة انتهاك 
بالعملة  اإلضــرار  طريق  عن  السوق  أنظمة 
الــحــكــومــيــة  الــمــالــيــة  واألوراق  الــقــطــريــة، 

القطرية، واألدوات المالية ذات الصلة.
وقد تم منح البنك تصريًحا إلنشاء فرع 
الطلب  على  بناء  للمال  قطر  مركز  في  له 
لمركز  الــبــنــك  قــبــل  مــن  تقديمه  تــم  الـــذي 
قطر للمال.. وبموجب هذا التصريح يلتزم 
والقواعد  األنظمة  لكافة  باالمتثال  البنك 
مع  الــتــعــاون  ومــنــهــا  الــمــركــز  فــي  المطبقة 
التي  التحقيق  عمليات  فــي  التنظيم  هيئة 

تقودها للكشف عن المخالفات.
أبوظبي  بنك  التنظيم  هيئة  طالبت  وقد 
الــتــداول  ســجــالت  عــن  نــســخ  بتقديم  األول 
الــمــعــنــّيــة، ومـــا يتصل بــهــا مــن مــســتــنــدات، 
البنك  أن  التحقيقات..غير  هذه  من  كجزء 
رفــــض تــقــديــم الــمــعــلــومــات والــمــســتــنــدات 
بالقيام  تأكيده  البنك  رفض  كما  المطلوبة، 
بحفظ  والمتمثل  عليه  الــواجــب  بــااللــتــزام 
عن  ـــنـــاع  واالمـــت الــصــلــة  ذات  الــمــســتــنــدات 
أبــوظــبــي  بــنــك  إلخــفــاق  وكنتيجة  إتــالفــهــا. 
المطلوبة،  الــمــســتــنــدات  تــقــديــم  فــي  األول 
ــنــظــيــم بـــشـــكـــوى لـــدى  ــت تـــقـــّدمـــت هــيــئــة ال
قطر  لمركز  والتجارية  المدنية  المحكمة 
إلى  باالمتثال  البنك  طالبت  حيث  للمال، 
اعتراض  ورغم  المستندات..  بتقديم  طلبها 
المحكمة  أمـــرت  الــطــلــب،  هــذا  على  البنك 

البنك بتوفير المستندات المطلوبة.
وعــلــى إثـــر ذلـــك، قـــام الــبــنــك باستئناف 
الحكم إال أنه بتاريخ ١٣ مايو ٢٠١٩ رفضت 

بــإلــزام  حكمها  وأصــبــح  الــطــعــن  المحكمة 
البنك بتقديم المستندات المطلوبة نهائًيا.

ورغـــــم ذلــــك اســتــمــر الــبــنــك فـــي رفــض 
إعاقة  وبالتالي  المحكمة،  ألوامــر  االمتثال 
كما  التنظيم.  هيئة  لــدى  الــقــائــم  التحقيق 
رفـــض الــبــنــك الــتــعــهــد بــحــفــظ الــمــســتــنــدات 
فقد  عليه  وبناًء  إتالفها..  وعــدم  المطلوبة 
سبتمبر   ١٧ تـــاريـــخ  فـــي  الــمــحــكــمــة  قــامــت 
ازدراء  يفيد  رســمــي  قـــرار  بــإصــدار   ،٢٠١٩

بنك أبوظبي األول لقرارات المحكمة.
وبــعــد صـــدور قـــرار رفـــض االســتــئــنــاف، 
أعلن بنك أبوظبي األول من جهته وبصورة 
مركز  مــن  انسحابه  عــن  الــجــانــب،  أحــاديــة 
قــطــر لــلــمــال وإغــــــالق فـــرعـــه الــعــامــل في 
المركز، في محاولة منه لتفادي المسؤولية 
بإعاقة  ولالستمرار  أفعال  من  به  قام  عما 
التنظيم..  هيئة  لــدى  القائمة  التحقيقات 
بالخطوات  يستتبع  لم  اإلعــالن  هذا  أن  غير 
من  االنــســحــاب  لتفعيل  الــالزمــة  القانونية 
مركز قطر للمال وعليه، لم يتغير الوضع 
يزال  ال  وهــو  األول  أبوظبي  لبنك  القانوني 
خاضًعا لواجب االمتثال إلى األنظمة  قانونًا 

والقواعد المطبقة في المركز.
هـــذا ويــعــد مــركــز قــطــر لــلــمــال السالمة 
والنزاهة المالية من أهم األسس التي يبني 
بالشركات  العمالء  وثقة  مصداقيته،  عليها 
ـــنـــدرج في  الــمــصــرح لــهــا بــالــعــمــل فــيــه، وت
التحقيق  على  الــقــدرة  أهمية  الــســيــاق  هــذا 
الشركات،  قبل  من  المرتكبة  بالمخالفات 
تعمد  الـــــذي  األول  أبـــوظـــبـــي  بــنــك  ومــنــهــا 

االســـتـــمـــرار بــإعــاقــة الــتــحــقــيــقــات ورفـــض 
والرقابية،  القانونية  للمتطلبات  االمتثال 
ويــشــكــل تــهــديــًدا حــقــيــقــًيــا لــمــكــانــة الــمــركــز 

كمركز عالمي للمال واألعمال.
ونــتــيــجــة لــقــيــام بــنــك أبـــوظـــبـــي بــإعــاقــة 
التنظيم،  هيئة  تجريها  الــتــي  التحقيقات 
فــقــد قـــــررت هــيــئــة الــتــنــظــيــم بـــتـــاريـــخ ٢١ 
أغسطس ٢٠١٩ فرض غرامة مالية بقيمة 
لخطورة  نــظــًرا  قــطــري،  ريــال  مليون   ٢٠٠
المخالفات المرتكبة من بنك أبوظبي األول 
القائم  التحقيق  إعاقة  إلــى  عمًدا  والهادفة 

لديها وإلحاق الضرر بمركز قطر للمال.
الدعوى  إثــر  وعلى  تقدم،  ما  على  وبــنــاًء 
المقدمة من هيئة التنظيم بموجب أنظمة 
مــركــز قــطــر لــلــمــال، صـــدر عــن المحكمة 
المدنية والتجارية لمركز قطر للمال قرار 
ريــال  مليون   ٢٠٠ البالغة  العقوبة  باعتبار 
ومستحق  األداء  واجب  قضائًيا  دينًا  قطري 

الدفع لهيئة التنظيم.
الدين  ســـداد  إلــى  يــبــادر  لــم  البنك  أن  إال 
ــيــه بـــرغـــم كـــونـــه الـــتـــزاًمـــا  الـــمـــفـــروض عــل
التنظيم  هيئة  فقررت  عليه،  واجبًا  قانونًيا 
الســتــرداد  القضاء  إلــى  أخــرى  مــرة  اللجوء 
مستحقاتها، في خطوة تؤكد عدم ترددها 
في اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة 
لحماية السالمة والنزاهة المالية في مركز 
أحد  بصفته  الــمــركــز  وسمعة  للمال  قطر 
ولمعالجة  الرائدة،  واألعمال  المال  مراكز 
أي  بــســبــب  بـــالـــمـــركـــز  تــلــحــق  أضـــــــرار  أي 

مخالفات أو سلوكيات مسيئة للمركز.

مركز المال يقاضي بنك أبو ظبي األول في نيويورك 

مطلع ديسمبر ..التخطيط واإلحصاء:

الدوحة – [:

عن  واإلحصاء  التخطيط  جهاز  أعلن 
األخــيــرة  المرحلة  فــي  العمل  استئناف 
من العمل الميداني للتعداد العام للسكان 
والمساكن والمنشآت (لعام ٢٠٢٠)، التي 
تم تعليقها بسبب اإلجراءات االحترازية 
التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس 
كورونا (كوفيد -١٩). وأوضح الجهاز في 
بيان صحفي أمس أن المرحلة األخيرة 
طريق  عــن  تستأنف  ســوف  الــتــعــداد  مــن 
ولغاية  ديسمبر   ١ من  اعتباًرا  اإلنترنت 
الــمــيــدانــي  الــعــمــل  أمــــا   ،٢٠٢١ يــنــايــر   ٧
ديسمبر   ١٣ تاريخ  من  يستأنف  فسوف 

وحتى منتصف شهر يناير ٢٠٢١ وذلك 
بعد أن تم الحصول على موافقة وزارة 
الصحة العامة. كما أكد جهاز التخطيط 
واإلحصاء على االلتزام التام باإلجراءات 
االحـــتـــرازيـــة والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة من 
المرحلة  تنفيذ  خالل  كورونا،  فيروس 
ــتــعــداد الـــمـــذكـــور. وتــعــد  األخـــيـــرة مـــن ال
هــــذه الــمــرحــلــة أهــــم مـــراحـــل الــتــعــداد 
على اإلطــالق؛ حيث يتم خاللها النزول 
البيانات  الستيفاء  للباحثين  الــمــيــدانــي 
الخاصة بالسكان والمساكن والمنشآت، 
الستيفاء  األســرة  لرب  الفرصة  وإتاحة 
طــريــق  عــــن  أســــرتــــه  بياناته/ بيانات 
دون  تــامــة،  وســريــة  بسهولة  اإلنــتــرنــت 

الميدانيين.  الباحثين  الستقبال  الحاجة 
قد  واإلحـــصـــاء  التخطيط  جــهــاز  وكـــان 
ـــهـــى جــمــيــع الـــمـــراحـــل الــتــحــضــيــريــة  أن
لــلــتــعــداد، ومــنــهــا الــمــرحــلــة األولــــى من 
العمل الميداني التي نفذت خالل الفترة 
من  ديسمبر   ١٧ وحتى  نوفمبر   ١٥ من 
عام ٢٠١٩، بمشاركة أكثر من ٤٠٠ من 
من  والمشرفين  الميدانيين  الباحثين 
أصحاب الخبرة المختارين وفق معايير 
دقــيــقــة. بــاإلضــافــة إلـــى تــهــيــئــة الــنــظــام 
لهذه  الميدانيين  والباحثين  اإللكتروني 
باستيفاء  منها  يتعلق  ما  سواء  المرحلة، 
بيانات التعداد أو تلك التي تتصل باتباع 
اإلجـــــراءات االحــتــرازيــة والــوقــائــيــة من 

فــيــروس كــورونــا. يــشــار إلــى أن «تــعــداد 
قطر ٢٠٢٠» هو أول تعداد يتم تنفيذه 
بـــاالعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــســـجـــالت اإلداريـــــــة 
بالدولة،  الحكومية  الجهات  لمختلف 
للتعداد  المصدرية  الجهات  تمثل  التي 
وربطها  معها  اإللكتروني  الــربــط  عبر 
الميداني.  العمل  من  الـــواردة  بالبيانات 
ــلــســكــان والــمــســاكــن  والــــتــــعــــداد الــــعــــام ل
والـــمـــنـــشـــآت، هـــو الــعــمــلــيــة اإلحــصــائــيــة 
الشامل،  بالحصر  تجرى  التي  الوحيدة 
مرة واحدة كل خمس أو عشر سنوات. 
وكــانــت دولــة قطر قــد نفذت تــعــدادات 
مماثلة في األعوام ١٩٨٦، ١٩٩٧، ٢٠٠٤، 

.٢٠١٠، ٢٠١٥

استئناف المرحلة األخيرة من تعداد قطر ٢٠٢٠

من خالل تطبيق الجوال

الدوحة - [ :

فــي إطـــار جــهــوده الــرامــيــة 
إلـــــى تـــوفـــيـــر أفـــضـــل الـــحـــلـــول 
لجميع  وأسرعها  المصرفية 
ـــــن مــــصــــرف  الـــــعـــــمـــــالء، أعـــــل
قــطــر اإلســالمــي (الــمــصــرف) 
عـــن إطــــالق خــدمــة الــتــحــويــل 
الهند،  إلــى  لــألمــوال  المباشر 
ستتيح  جــديــدة  خــدمــة  وهـــي 
ـــعـــمـــالء إمــــكــــانــــيــــة تـــحـــويـــل  ـــل ل
األمـــــــــــــوال إلــــــــى الــــحــــســــابــــات 
الــمــصــرفــيــة فـــي الــهــنــد، عــبــر 
ثـــانـــيـــة   ٦٠ خــــــالل  الــــــجــــــوال، 

فقط.
حتى  تــحــويــل  رســـوم  بـــدون 
نــهــايــة ديــســمــبــر، تــتــوفــر هــذه 
الـــخـــدمـــة، الــمــتــاحــة لــلــعــمــالء 

أيام  وكافة  الساعة  مدار  على 
األســبــوع، حــصــريًــا مــن خــالل 
تـــطـــبـــيـــق جـــــــوال الــــمــــصــــرف، 
لتسهيل  تــصــمــيــمــهــا  تــم  حــيــث 
تــــحــــويــــل األمــــــــــوال وتـــطـــويـــر 
تـــجـــربـــة الـــعـــمـــيـــل، ومــنــحــهــم 
إلى  أموالهم  تحويل  إمكانية 
الهند  في  مصرفية  حسابات 

ثانية.   ٦٠ خالل 
وقـــــام الـــمـــصـــرف بـــإطـــالق 
هــــــــــذه الــــــخــــــدمــــــة لــــتــــضــــاف 
إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــن 
الــــخــــدمــــات الـــمـــتـــوفـــرة عــبــر 
الـــتـــطـــبـــيـــق، وتـــمـــنـــح الـــعـــمـــالء 

وآمنة.  سريعة  خدمة 
بنك  مع  المصرف  وتعاون 
  HDFC إف»  سي  دي  «إتــش 
إلطـــالق هـــذه الــخــدمــة، وهــو 

بعدد  الهند  فــي  الــبــنــوك  أكــبــر 
ـــا  فـــرًع  ٥,٣٣٦ يـــبـــلـــغ  فـــــــروع 
آلــي  صـــراف  جــهــاز  و١٤,٩٩٦ 
مــديــنــة   ٢٨٢٥ عـــلـــى  مـــوزعـــة 
فــي الــهــنــد. ومـــن خـــالل هــذه 
الــشــراكــة، ســيــقــوم الــمــصــرف 
بنظامي  مــبــاشــرة  بــاالرتــبــاط 
الــــدفــــع الـــــفـــــوري والـــتـــحـــويـــل 
الــرقــمــي لــألمــوال فــي الــهــنــد، 
مــا يــســمــح بــالــتــحــويــل الــفــوري 
الــهــنــد  فــي  بــنــك  ألي  لــألمــوال 
 ١٠٠,٠٠٠ مــــن  أكــــثــــر  وفـــــي 

موقع.
ــتــيــح الـــخـــدمـــة الــجــديــدة  وت
لــلــعــمــالء إمــكــانــيــة تــتــبــع حــالــة 
تــــحــــويــــالتــــهــــم عــــبــــر تـــطـــبـــيـــق 
جـــــوال الـــمـــصـــرف، ومــعــرفــة 
الــــتــــنــــبــــيــــهــــات الــــــتــــــي تـــخـــص 

كـــل عــمــلــيــات الـــتـــحـــويـــل عــبــر 
القصيرة. النصية  الرسائل 

المدير  أناند،  د.  السيد  قال 
الـــعـــام لــمــجــمــوعــة الــخــدمــات 
الــــمــــصــــرفــــيــــة لـــــــألفـــــــراد فـــي 
نــطــلــق  أن  يــســرنــا  الــمــصــرف: 
ــــجــــديــــدة،  ــــخــــدمــــة ال هــــــذه ال
والــــــــتــــــــي تـــــعـــــد اســـــــتـــــــمـــــــراًرا 
التجربة  تسهيل  في  لمسارنا 
الــمــصــرفــيــة لــجــمــيــع عــمــالئــنــا. 
ـــمـــكـــن خــــدمــــة الـــتـــحـــويـــل  ســـتُ
الــــمــــبــــاشــــر لــــــألمــــــوال عـــمـــالء 
األموال  تحويل  من  المصرف 
قليلة،  ثــواٍن  خــالل  الهند  إلــى 
وســـتـــمـــكـــنـــهـــم مــــن الـــحـــصـــول 
عــــلــــى خــــدمــــة ســــريــــعــــة عــنــد 
وقت  أي  فــي  األمـــوال  تحويل 
تطبيق  عــبــر  مــكــان  أي  ومـــن 

المصرف. جوال 
فـــي إطـــار عــمــلــنــا الــمــســتــمــر 
عـــلـــى مـــنـــح عـــمـــالئـــنـــا أفـــضـــل 
الــــــــتــــــــجــــــــارب الـــــمـــــصـــــرفـــــيـــــة 
وأكـــثـــرهـــا فـــعـــالـــيـــة، ســنــقــوم 
بــتــوســيــع نــطــاق هــذه الــخــدمــة 
لتشمل  الــمــقــبــلــة  األيـــام  خــالل 
ــــــر، بـــمـــخـــتـــلـــف  بــــــلــــــدانـًـــــا أكــــــث

لنا». المهمة  األسواق 
جوال  تطبيق  تحميل  يمكن 
مــتــاجــر «آب  عــبــر  الــمــصــرف 
ســــتــــور» و«جـــــوجـــــل بـــــالي»، 
جــــالــــيــــري»  آب  و«هـــــــــــواوي 
التسجيل  للعمالء  يمكن  كــمــا 
بــــكــــل ســــهــــولــــة عــــبــــر إدخــــــال 
الخصم/ بطاقة  بــطــاقــة  رقــم 
ـــــرقـــــم  ـــــــــي وال الـــــــصـــــــراف اآلل

بهم. الخاص  السري 

المصرف يطلق خدمة التحويل المباشر إلى الهند



جـــــــديـــــــدة ـــــــــــا  ـــــــــــرًص ف ـــــــــر  ـــــــــوف ت الـــــــرقـــــــمـــــــيـــــــة  ـــــــتـــــــقـــــــنـــــــيـــــــات  ال ــــــــي:  ــــــــاب ــــــــب ــــــــح ال  

الدوحة- [:

اســتــعــرضــت شــركــة فـــودافـــون قطر 
أسس  بــنــاء  فــي  واستثماراتها  خبراتها 
المدن الذكية في «قمة الدوحة للمدن 
الــذكــيــة»، الــتــي ُعــقــدت أمــــس. وألــقــى 
ــانــي،  ث آل  اهللا  عــبــد  بـــن  حــمــد  الــشــيــخ 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة فـــودافـــون 
قــطــر، خــــالل الــفــعــالــيــة االفــتــراضــيــة، 
مهدي  السيد  وشـــارك  رئيسية،  كلمة 
سعد الحبابي، رئيس قطاع األعمال في 

فودافون قطر، في حلقة نقاش.
وأكد سعادة الشيخ حمد بن عبد اهللا 
لــفــودافــون  التنفيذي  الــرئــيــس  ثــانــي  آل 

قــطــر، فـــي كــلــمــتــه أن الـــمـــدن الــذكــيــة 
ضـــــــرورة عــالــمــيــة لـــحـــل الــكــثــيــر مــن 
التحديات ومنها االستجابة لكوفيد-١٩ 
سرعة  في  الذكية  المدن  تفوقت  حيث 
االستجابة لما تمتلكه من قدرات منها 
الضخمة  البيانات  تحليل  على  الــقــدرة 
وتطبيقات الذكاء االصطناعي ما ساعد 
لتتبع  خطط  لوضع  المسؤولة  الجهات 

المصابين المحتملين.
استثمرت  قطر  وأضاف: «فودافون 
دمج  لتحفيز  متقدمة  تحتية  بنية  في 
من  أول  وكـــانـــت  وتــحــلــيــلــهــا  الــبــيــانــات 
العالم  في  الخامس  الجيل  شبكة  أطلق 
وأول من قدم الخدمات للمستخدمين 

تأثير  مــن  لها  لما  قطر  فــي  الفعليين 
إلى  ولفت  عيشنا».  طريقة  على  عميق 
التعاون  ستواصل  قطر  «فــودافــون  أن 
أهــداف  لتحقيق  العقارية  مشيرب  مع 
الــمــســتــدامــة  للتنمية  الــوطــنــيــة  الـــرؤيـــة 
ــتــقــديــم مــجــتــمــع مــــزدهــــر ومــتــقــدم  ل
ــا». وخـــالل الــقــمــة الــتــي نظمتها  رقــمــًي
شركة  مــن  بــدعــٍم  الــعــقــاريــة،  مشيرب 
مستقبل  استعراض  تم  قطر،  فودافون 
الــــمــــدن الـــذكـــيـــة ومــــــدى جــهــوزيــتــهــا، 
ال ســيــمــا فـــي عــالــم مـــا بــعــد الــجــائــحــة. 
والمتخصصين  الخبراء  القمة  وجمعت 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــــمـــــجـــــاالت لــتــقــديــم 
الــتــقــنــيــات الــــرائــــدة الــتــي ســتــؤثــر على 

وإعــادة  ومناقشتها،  العقارات  صناعة 
للمدينة،  الــحــالــي  المفهوم  فــي  النظر 
مـــن خــــالل ســلــســلــة مـــن الــمــحــادثــات 
وحــلــقــات الـــنـــقـــاش. انــضــم خـــبـــراء في 
والمدن  الرقمية،  التكنولوجيا  مجاالت 
مهدي  السيد  إلى  واالستدامة،  الذكية، 
بعنوان  نقاش  حلقة  في  الحبابي  سعد 
«االبـــتـــكـــار واالســــتــــدامــــة»، اســتــكــشــفــوا 
خاللها إمكانات االبتكارات الرقمية في 

تحويل الصناعات وتعزيز االستدامة.
في  مشاركته  خــالل  الحبابي  وقـــال 
ـــســـاهـــم الــتــقــنــيــات  حــلــقــة الـــنـــقـــاش: «تُ
الرقمية في تسليط الضوء على الفرص 
تحويل  على  الــقــدرة  ولديها  الــجــديــدة، 

الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة إلـــى األفــضــل». 
كيفية  حــــول  نــاجــحــة  أمــثــلــة  وعـــــرض 
تــصــمــيــم فــــودافــــون لــحــلــول االتـــصـــال 
القطاعات  لمساعدة  األشــيــاء  وإنترنت 
ــــزراعــــة،  الــرئــيــســيــة، مــثــل الـــنـــقـــل، وال
على  وغــيــرهــا،  والتعليم،  والــريــاضــة، 

تحقيق أهدافها.
وحـــرصـــت شــركــة فـــودافـــون قــطــر، 
البالد  دعم  على  عقد،  من  أكثر  خالل 
في مسيرة تحّولها إلى واحدة من أذكى 
دول الــعــالــم مـــن خـــالل جــلــب أحـــدث 
التقنيات الرقمية، واستمرت في العمل 
تصّور  إلعـــادة  والمبتكرين  الـــرواد  مــع 

مستقبل أفضل.

فودافون قطر استثمرت في بنية تحتية متقدمة
الشركة تستعرض خبراتها  .. حمد آل ثاني:

٤٤
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الدوحة – [:

العقارية  مشيرب  عقدت 
قــطــر  لـــمـــؤســـســـة  -التابعة 
لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم وتــنــمــيــة 
التطوير  وشركة  المجتمع- 
الــعــقــاري الــمــســتــدام الــرائــدة 
فــــي قــــطــــر، قـــمـــة الــــدوحــــة 
عبر  أمـــس  الــذكــيــة،  لــلــمــدن 
تــقــنــيــة االتــــصــــال الـــمـــرئـــي، 
ـــيـــن عـــن  بــــمــــشــــاركــــة مـــمـــثـــل
الــــــشــــــركــــــة والـــــمـــــؤســـــســـــات 
الــشــريــكــة والـــمـــدن الــذكــيــة 
الخبراء  من  وعدد  العالمية 

لمتخصصين. ا و
وأظـــهـــر الــمــتــحــدثــون فــي 
كــــلــــمــــاتــــهــــم مـــــــدى أهـــمـــيـــة 
الـــــمـــــدن الــــذكــــيــــة لـــعـــصـــرنـــا 
الــحــالــي ولــألجــيــال الــقــادمــة 
لــمــا تــمــتــلــكــه مـــن مــقــومــات 
وقــــــدرات فـــي الــتــعــامــل مــع 
خصوًصا  التحديات  مختلف 
فــــــي أوقــــــــــــات الــــجــــائــــحــــة، 
بـــاإلضـــافـــة إلـــى دورهــــا فــي 
دعـــــم االســــتــــدامــــة وكـــفـــاءة 

والمياه. الطاقة 
وكـــشـــف الـــمـــهـــنـــدس عــلــي 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــكــواري 
بــــــــالــــــــوكــــــــالــــــــة لـــــمـــــشـــــيـــــرب 
الشركة  قــيــام  عــن  العقارية 
ـــمـــركـــبـــات  ـــل بـــــاخـــــتـــــبـــــارات ل
مشيرب  في  القيادة  الذاتية 
ستوضع  الــتــي  الــدوحــة  قــلــب 
حــيــز الــتــشــغــيــل فــور االنــتــهــاء 
ـــبـــارات الــكــامــلــة.  مـــن االخـــت
وتـــم تــطــويــر هـــذه الــمــركــبــة 
 Air Lift شــركــة  قــبــل  مــن 
وســـــتـــــشـــــكـــــل واحـــــــــــــدة مـــن 
الـــحـــلـــول الــمــهــمــة لــلــخــدمــة 

الدوحة. قلب  مشيرب  في 

وقــــــال الـــــكـــــواري: «مـــنـــذ 
تــأســيــســهــا، أخـــذت مــشــيــرب 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة عــــلــــى عـــاتـــقـــهـــا 
مــهــمــة إنـــشـــاء مــديــنــة ذكــيــة 
ــــكــــامــــل،  ــــال ـــــدامـــــة ب ومـــــســـــت
فـــكـــانـــت مـــديـــنـــتـــنـــا الــــرائــــدة 
مــــشــــيــــرب قــــلــــب الـــــدوحـــــة، 
الــتــي تــعــد مــن أذكـــى الــمــدن 
قطر  في  استدامة  وأكثرها 
فالمدن  والعالم.  والمنطقة 
مسألة  اآلن  تعد  لــم  الــذكــيــة 
خــيــار، بــل أصــبــحــت تــوجــًهــا 
ـــا ســـــائـــــًدا تــعــتــمــدهــا  عـــالـــمـــًي
الـــدول والــشــركــات لــمــواكــبــة 
الحديث،  العصر  متطلبات 
الشركات،  أو  لــألفــراد  ســواء 
لــــلــــمــــؤســــســــات  حــــــتــــــى  أو 
والـــــهـــــيـــــئـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة. 
خالل  الــذكــيــة  الــمــدن  أثبتت 
على  قدرتها  كورونا  جائحة 
تـــلـــبـــيـــة مـــتـــطـــلـــبـــات األفــــــراد 
والــــشــــركــــات بـــشـــكـــل أفــضــل 
ـــيـــديـــة،  ـــــمـــــدن الـــتـــقـــل مـــــن ال
التعليم  مجال  في  خصوًصا 
عــن بُــعــد والــقــيــام بــاألعــمــال 
مـــــن الــــمــــنــــزل، وخــــدمــــات 
على  تــعــتــمــد  الــتــي  الــتــوصــيــل 
غير  والــمــعــدات  الــروبــوتــات 

لمأهولة». ا
مشيرب  «تبنت  وأضاف: 
ــعــقــاريــة مــفــهــوم الــســيــارة  ال
المأهولة  غير  القيادة  ذاتية 
 autonomous vehicle
تــســتــخــدم  أن  يـــمـــكـــن  الـــتـــي 
فـــــي الــــكــــثــــيــــر مـــــن األمـــــــور 

خـــــصـــــوًصـــــا فـــــــي خـــــدمـــــات 

دون  الــمــخــتــلــفــة،  الــتــوصــيــل 

الـــحـــاجـــة إلــــى ســـائـــق. ويــتــم 

االخـــتـــبـــارات  مـــواصـــلـــة  اآلن 

المركبة  هــذه  على  الــالزمــة 

قلب  مــشــيــرب  مــديــنــتــنــا  فــي 

الــــــــدوحــــــــة، لــــنــــضــــعــــهــــا فـــي 

خــدمــة الــســكــان والــعــامــلــيــن 

ــتــهــاء  فـــي الــمــديــنــة فــــور االن

الالزمة». التجارب  كل  من 

التحول الرقمي 

بــــــدورهــــــا قــــالــــت ســـعـــادة 

الــــــــســــــــيــــــــدة ريــــــــــــم مــــحــــمــــد 

الـــمـــنـــصـــوري وكـــيـــل الــــــوزارة 

الــــمــــســــاعــــد لـــــشـــــؤون تــنــمــيــة 

وزارة  في  الرقمي  المجتمع 

ـــــصـــــاالت  الـــــمـــــواصـــــالت واالت

 ١٩ كـــــوفـــــيـــــد  جـــــائـــــحـــــة  أن 

أجـــبـــرت الــعــديــد مـــن الـــدول 

ـــمـــؤســـســـات عـــلـــى تــســريــع  وال

اســتــراتــيــجــيــتــهــا فـــي الــتــحــول 

ــــــــــــة قـــطـــر  الــــــرقــــــمــــــي. ودول

ـــقـــت الـــــرؤيـــــة الـــوطـــنـــيـــة  أطـــل

لــبــلــد  قـــطـــر  لــتــحــويــل   ٢٠٣٠

ذكـــــــــــي مــــجــــتــــمــــع مــــتــــقــــدم 

مجتمع  إلــى  التحول  وكــذلــك 

الـــمـــعـــلـــومـــات الــــقــــائــــم عــلــى 

تتبوأ  حيث  المعرفة  اقتصاد 

قـــطـــر مـــوقـــعـــهـــا فــــي طــلــيــعــة 

الرقمي.  العالم 

الــــــوزارة  أن  إلـــــى  ولـــفـــتـــت 

أطــــلــــقــــت مـــنـــصـــة «تـــســـمـــو» 

كــاســتــجــابــة رقــمــيــة لــلــرؤيــة 

ـــــوطـــــنـــــيـــــة حـــــيـــــث تـــســـخـــر  ال

تطبيقات  إليجاد  التكنولوجيا 

«لقد  وأضــافــت  ذكية.  حلول 

خالل  «تسمو»  منصة  عملت 

تسريع  عــلــى  الــجــائــحــة  وقـــت 

ــــول الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة  حــــل

وزارة  مع  بالتعاون  وأنشأت 

الـــصـــحـــة مــنــصــة افــتــراضــيــة 
كما  الــصــحــيــة،  لــالســتــشــارات 
عــمــلــت عـــلـــى إنــــشــــاء تــطــبــيــق 
احـــتـــراز، الــحــل الــذكــي الــذي 
يــســاعــد عــلــى تــتــبــع الــســالســل 

للفيروس». االنتقالية 
ــبــه أشـــــار ســعــادة  مـــن جــان
اهللا  عـــــبـــــد  حـــــســـــن  ـــــســـــيـــــد  ال
ــــعــــام،  الــــــــــــذوادي األمـــــيـــــن ال
الـــــرئـــــيـــــس الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا 
قطر  أن  واإلرث،  للمشاريع 
العمل  خــالل  مــن  اســتــطــاعــت 
التغلب  الــســلــيــم  والــتــخــطــيــط 
عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الـــتـــحـــديـــات 
لبطولة  بالتحضير  المرتبطة 
كــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـــقـــدم. 
أهمية  إلـــى  الـــــذوادي  ولــفــت 
االســـتـــدامـــة فـــي الــمــحــافــظــة 
على البيئة وهو ما اعتمد في 

المنشآت.  بناء 
وأضـــــــــاف: «نــــحــــن نــعــمــل 
عـــلـــى تـــقـــديـــم تـــجـــربـــة ذكــيــة 
ـــزوار خــــالل بــطــولــة كــأس  ـــل ل
صعودهم  لحظة  منذ  العالم 
عـــلـــى الــــطــــائــــرة ووصـــولـــهـــم 
إلـــى مــطــار حــمــد وانــتــقــالــهــم 
بــــمــــتــــرو الـــــــدوحـــــــة وحـــجـــز 
اإلقـــامـــة فـــي مــشــيــرب قــلــب 
الــــــــدوحــــــــة وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 
ـــمـــقـــرات، وكـــذلـــك الــتــنــقــل  ال
ــــــادات»، مـــؤكـــًدا  بـــيـــن االســــــت
الخامس  الجيل  شبكة  أهمية 
دعم  في  الذكية  والمبادرات 

األهداف. هذه 
وشـــهـــدت الــقــمــة مــشــاركــة 

مـــمـــثـــلـــيـــن عـــــن مــــــدن ذكـــيـــة 
ليوني  مثلت  حــيــث  عــالــمــيــة، 
ــــوكــــن، مـــديـــرة  فـــــان ديـــــن ب
بــرنــامــج مــديــنــة أمــســتــردام 
الــــــذكــــــيــــــة وتــــــحــــــدثــــــت عـــن 
الــنــهــج الــمــتــبــع فـــي الــعــاصــمــة 
الهولندية لتكون مدينة ذكية 
عــــارضــــة تــــجــــارب الــمــديــنــة 
تان  وقــدم  المجال.  هــذا  فــي 
رئيسي  مــهــنــدس  هــونــغ  بـــوي 
بـــهـــيـــئـــة الــــنــــقــــل الـــــبـــــري فــي 
في  مدينته  رؤيــة  سنغافورة 
للنقل  الذكية  الحلول  إيــجــاد 
مختلف  على  التغلب  وكيفية 

الحالية. التحديات 
وشــــهــــدت الـــقـــمـــة حــلــقــات 
نـــقـــاشـــيـــة بـــمـــشـــاركـــة خـــبـــراء 
ومــتــخــصــصــيــن لــلــبــحــث فــي 
بحثت  حيث  مهمة  مواضيع 
ـــســـة األولـــــــــى مــــوضــــوع  ـــجـــل ال
المدن  فــي  السيبراني  األمــن 
الذكية وأهمية إضافة الذكاء 
الــرقــمــي إلـــى حــيــاة الــســكــان، 
الثانية  الجلسة  تناولت  بينما 
مـــوضـــوع الــتــنــقــل واســتــخــدام 
الـــمـــركـــبـــات ذاتــــيــــة الـــقـــيـــادة 
وكــيــف تــقــدم الــمــدن الــذكــيــة 
لوسائل  جديد  أعمال  نموذج 
الــــنــــقــــل. وعـــــقـــــدت الــجــلــســة 
«االبتكار  عنوان  تحت  الثالثة 
واالســــتــــدامــــة.. مـــن الــتــحــول 
تغير  إلـــى  الــحــيــاة  نــمــط  فـــي 
القمة  اختتمت  فيما  المناخ»، 
استعداد  حول  خاصة  بجلسة 
الـــــمـــــدن الــــذكــــيــــة لـــمـــواجـــهـــة 
جـــائـــحـــة مـــــا، وكـــيـــف يــمــكــن 
حالة  فــي  تصمد  أن  لمدينة 
اإلقفال التام ومدى جهوزية 
الــمــدن الــذكــيــة لــلــتــعــامــل مع 

وغيرها. الجائحة 

دعم االستدامة وكفاءة الطاقة أهم التحديات المستقبلية 
خالل افتتاح «قمة الدوحة للمدن الذكية» .. المشاركون:

ــــــــي مـــــشـــــيـــــرب قـــــلـــــب الـــــــدوحـــــــة ـــــــادة ف ـــــــي ـــــــق ــــــــة ال ــــــــي ــــــار مـــــركـــــبـــــة ذات ــــــب ــــــت الــــــــــــكــــــــــــواري: اخ

ريم المنصوريحسن عبد اهللا الذواديعلي الكواري

حمد بن عبد اهللا آل ثاني

المشاركون في إحدى جلسات المؤتمر

ـــة ـــي ـــوطـــن ــــة ال ــــرؤي ــــل الـــــمـــــنـــــصـــــوري: «مــــنــــصــــة تــــســــمــــو» اســــتــــجــــابــــة رقــــمــــيــــة ل

ـــم ـــال ـــع ـــــي بــــطــــولــــة كـــــــأس ال ــــــزوار ف ــــــل الـــــــــــــــذوادي: تــــقــــديــــم تــــجــــربــــة ذكــــيــــة ل

السيارة ذاتية القيادة التي تستخدم في خدمات التوصيل
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الغرفة تشارك في المنتدى العربي األلماني

ــــــور  ــــــه ـــــــــي ٦ ش ــــــن ف ــــــدي ــــــل ــــــب ــــــن ال ــــــي ــــــــجــــــــاري ب ــــــــت ــــــــادل ال ــــــــب ــــــــت ٩٤٦ مـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــون دوالر ال

الدوحة - [:

 شـــاركـــت غــرفــة قــطــر فـــي الــمــنــتــدى 

للطاقة،  عشر  الحادي  األلماني  العربي 

بتنظيمه  وقــامــت  ــعــد  بُ عــن  عــقــد  الـــذي 

غـــرفـــة الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة الــعــربــيــة 

األلمانية، بالتعاون مع الوزارة االتحادية 

والوكالة  والطاقة  االقتصادية  للشؤون 

األلــمــانــيــة لــلــتــعــاون الــدولــي، حــيــث مّثل 

بن  خالد  الــدكــتــور  المنتدى  فــي  الغرفة 

اإلدارة  مجلس  عضو  الهاجري  كليفيخ 

المدير  الشرقي  حمد  بن  صالح  والسيد 

وزراء  الـــمـــنـــتـــدى  فـــي  وشــــــارك  الــــعــــام. 

وصانعو  تنفيذيون  ومديرون  إقليميون 

لمناقشة  مًعا  الصناعة  وقادة  السياسات 

التي  والــفــرص  الــتــحــديــات  واســتــكــشــاف 

تواجه قطاع الطاقة في التطور والتحول 

إلى أنظمة الطاقة الخالية من الكربون.

الــهــاجــري  كليفيخ  بــن  د.خــالــد  وقـــال 

تشهد  األلــمــانــيــة  الــعــربــيــة  الــعــالقــات  إن 

نمًوا في مختلف المجاالت، مشدًدا على 

الجانبين  بــيــن  الــخــبــرات  تــبــادل  أهــمــيــة 

ال  الطاقة  مجال  في  واأللماني  العربي 
ومــصــادرهــا،  الــمــتــجــددة  الــطــاقــة  سيما 
يحضره  والذي  المنتدى  هذا  يتيح  حيث 
تعمل  شــركــات  وأصـــحـــاب  مــســتــثــمــرون 
فـــي حــقــل الـــطـــاقـــة، الـــفـــرصـــة لــتــعــمــيــق 
الــــتــــعــــاون فــــي هـــــذا الــــقــــطــــاع الـــحـــيـــوي 
والــمــهــم، وتــوســيــع الــعــالقــات الــتــجــاريــة 
في  الــواعــدة  الــدولــيــة  األلــمــانــيــة  العربية 
قطاع  في  وخصوًصا  المجاالت  مختلف 
العربية  منطقتنا  تحتاج  حيث  الطاقة، 

إلـــى االســتــفــادة مــن خــبــرات الــشــركــات 

القطاع. هذا  في  األلمانية  والصناعات 

ـــــاون الــكــبــيــر بــيــن قطر  ونـــــوه  بــالــتــعـــ

وألــمــانــيــا فــي مــجـــــاالت الــطــــــــاقــة.  ومــن 

جانبه أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي 

بــعــالقــات الــتــعــاون الــوطــيــدة الــتــي تربط 

األلمانية،  والجمهورية  قطر  دولة  بين 

العلمية  خــبــراتــهــا  ألــمــانــيــا  قــدمــت  حــيــث 

في  اإلستراتيجية  المشاريع  من  للعديد 

التحتية  البنية  كمشاريع  العربية  الــدول 

ألمانية  مؤسسات  شاركت  كما  والطاقة، 
ذات  الــــمــــشــــروعــــات  مــــن  الـــعـــديـــد  فــــي 
األولـــويـــة اإلســتــراتــيــجــيــة فــي قــطــر مثل 
أكثر  وجود  على  فضًال  الكهرباء،  توليد 
٣٠٠ شركة ألمانية تعمل في السوق  من 

متنوعة. بمجاالت  القطري 
وأشـــــــار الـــشـــرقـــي إلـــــى نـــمـــو الـــتـــبـــادل 
الــتــجــاري بــيــن الــبــلــديــن، حــيــث بــلــغ نحو 
األول  الــنــصــف  فـــي  دوالر  مــلــيــون   ٩٤٦
٢٠٢٠ الـــجـــاري رغـــم انــتــشــار  مــن الــعــام 

الــعــالــم  فــــي   «١٩- «كـــوفـــيـــد  فــــيــــروس 
التجارة  مستويات  على  سلبًيا  أثر  والذي 
التجاري  التبادل  أن  إلى  الفتًا  العالمية، 
 ٪١٠ بنسبة  ارتــفــاًعــا  حقق  البلدين  بين 
 ٢٫٣ مــحــقــًقــا  الــمــاضــي   ٢٠١٩ الــعــام  فــي 
٢٫١ مليار دوالر في  مليار دوالر مقابل 
االفتتاحية،  كلمته  وخالل   .٢٠١٨ العام 
قال الدكتور بيتر رامسور رئيس مجلس 
العربية  والصناعة  التجارة  غرفة  إدارة 
األلمانية إن المؤتمر يمثل فرصة إللقاء 
الـــضـــوء عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــمــوضــوعــات 
الــمــتــعــلــقــة بــالــطــاقــة واالســتــثــمــار فــيــهــا، 
خــاصــة أن هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــفــرص 
والعربي  األلماني  للجانبين  يمكن  التي 
الخبرة  مــن  واالســتــفــادة  فيها  الــتــعــاون 

الهام. القطاع  هذا  في  األلمانية 
العربي  التعاون  تعزيز  أن  على  وشدد 
غرفة  أولويات  أهم  من  يعتبر  األلماني 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة الــعــربــيــة األلــمــانــيــة، 
ـــــأن الـــمـــؤتـــمـــر يــــوفــــر مــنــصــة  مـــنـــوًهـــا ب
العربية  الشركات  بين  التعاون  لتعزيز 
والطاقة  الطاقة  قطاعات  في  واأللمانية 

الُمتجّددة.

تعــاون كبير بين قطر وألمانيا في مجـاالت الطــاقة

صالح الشرقي

جانب من المنتدى

د.خالد الهاجري

يعقد ورشة ضمن فعاليات األسبوع العالمي لريادة األعمال

الدوحة - [:

للتنمية  قــطــر  بــنــك  يــعــقــد 
الــنــســخــة الــثــالــثــة مـــن ورشـــة 
الشركات  ببيئة  خاصة  عمل 
على  والمتوسطة،  الصغيرة 
هـــامـــش فـــعـــالـــيـــات األســـبـــوع 
ــــادة األعـــمـــال  ــــري الـــعـــالـــمـــي ل
قـــطـــر  «رواد  قـــــطـــــر  فـــــــي 
الـــعـــديـــد  بـــحـــضـــور   ،«٢٠٢٠
مــــن الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة فــي 
مـــنـــظـــومـــة دعـــــم الـــمـــشـــاريـــع 
الــــصــــغــــيــــرة والــــمــــتــــوســــطــــة 
مـــــــن جــــــهــــــات تـــنـــظـــيـــمـــيـــة، 
ووزاريــــــــــــــــــــة، وحـــــاضـــــنـــــات 
تنموية،  ومنظمات  أعــمــال، 
وتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، ومــــؤســــســــات 
مـــالـــيـــة. وأشــــــار الــســيــد عــبــد 
آل  ــــــاصــــــر  ن بـــــــن  الــــــعــــــزيــــــز 
خــلــيــفــة، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
ــبــنــك قـــطـــر لــلــتــنــمــيــة، إلـــى  ل
أهـــمـــيـــة هـــــذه االجـــتـــمـــاعـــات 
ودورهـــــا فــي تــقــويــة أواصـــر 

الـــتـــعـــاون بــيــن كــافــة أعــضــاء 

بـــيـــئـــة األعـــــمـــــال الــــحــــرة فــي 

قـــــطـــــر، مــــضــــيــــًفــــا: «نـــعـــقـــد 

ــثــالــثــة من  الـــيـــوم الــنــســخــة ال

المستديرة  الــمــائــدة  اجــتــمــاع 

ــــــشــــــركــــــات  ــــــال ــــــــــخــــــــــاص ب ال

الــمــتــوســطــة والــصــغــيــرة في 

قــطــر، بــحــضــور الــعــديــد من 

كافة  في  الوطنيين  الشركاء 

ضمن  والقطاعات  المجاالت 

بيئة ريادة األعمال في دولة 

قطر. يتمثل الهدف الرئيسي 

على  والــوقــوف  التنسيق،  في 

واقــــــع الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 

والـــــمـــــتـــــوســـــطـــــة، وكـــيـــفـــيـــة 

الـــتـــعـــاون لــضــمــان نــجــاحــهــا، 

االقتصادي  التنوع  يحقق  بما 

ــــــــة قــطــر  تــــمــــاشــــًيــــا مـــــع رؤي

 .٢٠٣٠ الوطنية 

وســـتـــتـــنـــاول ورشــــــة عــمــل 

الــبــيــئــة الــخــاصــة بــالــشــركــات 

الــــصــــغــــيــــرة والــــمــــتــــوســــطــــة 

مــــــواضــــــيــــــع مــــــثــــــل نــــــمــــــاذج 

الرقمنة،  الجديدة:  األعمال 

والتموين،  اإلمــداد  وسالسل 

الصغيرة  المشاريع  وتمويل 

والــــمــــتــــوســــطــــة، والــــتــــجــــارة 

اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، مـــع مــنــاقــشــة 

والطموحات  التحديات  أهم 

والـــــفـــــرص الــــمــــوجــــودة فــي 

كــــــل مــــــوضــــــوع، عــــلــــى أمــــل 

وضـــــع جــمــيــع األعــــضــــاء فــي 

الحاضنة  الوطنية  المنظومة 

ــقــطــاع الـــخـــاص فـــي قــلــب  ــل ل

بنك  وإستراتيجيات  خطط 

قطر.  ودولـــة  للتنمية  قطر 

وتــنــبــع أهــمــيــة هـــذه الـــورش 

من إيمان بنك قطر للتنمية 

ــــــأن الــــتــــعــــاون والــــشــــراكــــة  ب

اإليجابية هي الطريق األمثل 

متميزة،  أعمال  بيئة  إلنشاء 

فــي  كـــيـــان  كــــل  أن  وكــــذلــــك 

الــبــيــئــة يـــؤثـــر فـــي الــكــيــانــات 

والـــجـــهـــات األخـــــرى ويــتــأثــر 

حيوية  عالقة  يُنشئ  بما  بها، 

دائــــمــــة الـــتـــطـــور والـــتـــجـــدد، 

يــتــعــّيــن فــيــهــا تـــوفـــر مــرونــة 

عالية لدى الجميع، من أجل 

التكيف،  على  القدرة  تعزيز 

ودعــــم الــمــشــاريــع الــصــغــيــرة 

والــــمــــتــــوســــطــــة، وتـــحـــســـيـــن 

وأعمالها.  أنشطتها 

للتنمية  قطر  لبنك  وسبق 

للبيئة  عــمــل  ورشـــة  عــقــد  أن 

الصغيرة  بالشركات  الخاصة 

والمتوسطة في يناير ٢٠١٩، 

بــــهــــدف إنـــــشـــــاء حــــــــوار بــيــن 

المعنية،  واألطــراف  الجهات 

مــمــن لــديــهــم تــأثــيــر مــبــاشــر 

المشاريع  على  مباشر  وغير 

الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة في 

قــــطــــر. ويــــهــــدف االجـــتـــمـــاع 

نجاحات  على  للبناء  الحالي 

االجـــــتـــــمـــــاعـــــات الــــســــابــــقــــة، 

مـــن خــــالل تــحــديــد عــنــاصــر 

ــــرئــــيــــســــيــــة  ـــــاقـــــشـــــة ال ـــــمـــــن ال

وذات  العام،  هذا  الُمستجدة 

الــــصــــلــــة بـــبـــيـــئـــة الـــمـــشـــاريـــع 

الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة في 

النوع  هــذا  يهدف  كما  قطر. 

من االجتماعات الدورية إلى 

ريادة  مناخ  وتحسين  تطوير 

بشكل  الـــدولـــة  فـــي  األعـــمـــال 

عـــــام، األمـــــر الـــــذي يــســاهــم 

ــــًضــــا فــــي تـــعـــزيـــز تــرتــيــب  أي

دولــــة قــطــر فـــي الــمــؤشــرات 

فرصة  أيًضا  ويتيح  العالمية. 

الرئيسية  المواضيع  مناقشة 

فـــي هــــذا الــــشــــأن، مــتــضــمــنــة 

ـــــــفـــــــرص  الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات وال

اختيار  وكذلك  المستقبلية، 

على  فــضــًال  للمتابعة،  مــســار 

المحتمل  المستقبلي  الـــدور 

المعنية  واألطـــراف  للجهات 

عملها.   مجاالت  بشتى 

«قطر للتنمية» يعزز بيئة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة

نمو االقتصاد بنسبة ٢٫٥٪ في ٢٠٢١ .. بنك الدوحة:

الدوحة - [:

ـــقـــطـــاع  ال أن  الــــــدوحــــــة  بــــنــــك  أكـــــــد   

مواجهة  على  قــادر  القطري  المصرفي 

الــتــحــديــات خــاصــة مـــا يــتــعــلــق بــجــائــحــة 

أن  إلــى  مشيًرا   ،«١٩  - «كوفيد  كــورونــا 

االقــتــصــاد الــقــطــري ســيــواصــل الــتــعــافــي 

الــعــام  خــالل   ٪٢٫٥ بنسبة  نــمــًوا  مــحــقــًقــا 

الرئيس  د.ر.سيتارامان،  وقــال  القادم. 

التنفيذي لبنك الدوحة خالل قمة قطر 

إلكترونًيا  المنعقدة  إلكترونًيا  التجارية 

الــجــاري:  نوفمبر   ٢٤-٢٥ الفترة  خــالل 

التعافي  سيواصل  القطري  االقتصاد  إن 

 .٢٠٢١ ٢٫٥٪ في عام  محقًقا نمًوا بنسبة 

ستزيد  الــهــيــدروكــربــونــات،  قــطــاع  وفــي 

الــمــرحــلــة األولــــى مــن مــشــروع تــوســعــة 

حــقــل الــشــمــال مـــن الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال فــي قــطــر من 
ماليين   ١١٠ إلى  سنويًا  طن  مليون   ٧٧
ـــا. ومــــن الـــمـــقـــرر أن تــعــمــل  طـــن ســـنـــويً
التوسعة،  مشروع  من  الثانية  المرحلة 
لحقل  الجنوبي  القطاع  بتطوير  المعنية 
اإلنتاجية  الــطــاقــة  زيـــادة  على  الــشــمــال، 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال فــي قــطــر من 
١٢٦ مليون  ١١٠ ماليين طن سنويًا إلى 
طـــن ســنــويًــا. ويــمــكــن أن يــســاهــم ذلــك 
عمليات  وتعزيز  االقتصادي  النمو  في 
اإلقراض في قطر. ويُشار إلى أن حجم 
مليار   ١٠٠ تجاوز  قد  قطر  في  التجارة 
دوالر في عام ٢٠١٩ فيما ساهمت آسيا 
بنسبة ٨٠٪ من صادراتها. كما أشار إلى 
سبتمبر  في  افتتح  الذي  حمد  ميناء  أن 
بطاقة  بضائع  شحن  محطة  بــه   ٢٠١٧

سنويًا.  طن  مليون   ١٫٧ تبلغ  استيعابية 

وقـــد ســاهــم ذلـــك فــي تــطــويــر الــتــجــارة 

وتوفر  هــذا  قطر.  فــي  التحتية  والبنية 

المستوى  ذات  الحرة  التجارية  المناطق 

الــعــالــمــي فــي كــل مــن رأس بــوفــنــطــاس 

تسعى  التي  للشركات  فرًصا  الحول  وأم 

وتتيح  عالمًيا.  واالستثمار  التوسع  إلــى 

الــمــنــاطــق الـــحـــرة فـــي قــطــر لــلــشــركــات 

العالمية  األســواق  إلــى  الــوصــول  إمكانية 

ـــنـــمـــو فــــي كــــل مــــن الـــشـــرق  ســـريـــعـــة ال

األوســــط، وشــمــال إفــريــقــيــا، وأوروبــــا، 

وغرب آسيا األمر الذي يساهم في دعم 

وزيــادة  قطر  لــدولــة  االقــتــصــادي  النمو 

وبإمكان  االقــتــصــاديــة.  مــواردهــا  تنويع 

كــذلــك الــشــركــات فــي الــمــنــاطــق الــحــرة 
والتسهيالت  التمويل  فــرص  استكشاف 
الــمــقــدمــة مــن الــبــنــوك الــقــطــريــة. وقــد 
مالعب  ثمانية  لبناء  التخطيط  ســاهــم 
في   ٢٠٢٢ العالم  كأس  مونديال  إلقامة 
والمشاريع  العقود  تمويل  قطاع  تعزيز 

قطر. في 
 ونـــــوه ر.ســـيـــتـــارامـــان بـــاإلصـــالحـــات 
ـــنـــّظـــم  الــــجــــاريــــة فــــي قـــطـــر قـــــائـــــًال: «يُ
اســتــثــمــار   ٢٠١٩ ــعــام  ل  ١ رقـــم  الــقــانــون 
ـــشـــّرع الــبــاب  غــيــر الــقــطــريــيــن والـــــذي يُ
أمــــام تــمــلــكــهــم، حــيــث تــشــمــل الــحــوافــز 
االســتــثــمــاريــة الــمــقــّدمــة إلــيــهــم تــوزيــع 
األراضــــي عــلــيــهــم. وبــالــفــعــل حــّســن هــذا 
قطر.  في  االستثمار  مناخ  من  القانون 
قــانــون  إدخـــــال  تـــم   ،٢٠٢٠ مـــايـــو  وفــــي 
والعام،  الخاص  القطاعين  بين  الشراكة 

متنوعة  نــمــاذج  الــقــانــون  هــذا  يغطي  إذ 
ذلــك  فــي  بــمــا  القطاعين  بــيــن  لــلــشــراكــة 
الملكية.  ونقل  والتشغيل  اإلنشاء  نموذج 
الـــقـــطـــاع  يــســتــفــيــد  أن  الـــمـــتـــوقـــع  ومـــــن 
الــــخــــاص مــــن هـــــذا الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد. 
قــطــر  ســمــحــت   ،٢٠٢٠ أكـــتـــوبـــر  وفـــــي 
بات  وبذلك  العقارات  بتملك  لألجانب 
بــإمــكــان غــيــر الــقــطــريــيــن الــتــمــلــك في 
ثالثة  عددها  كــان  بعدما  مناطق  تسعة 
يمكن  الــتــي  المناطق  عــدد  ارتــفــع  بينما 
بموجب  فيها  العقار  استخدام  لألجانب 
يرفع  مما  منطقة   ١٦ إلى  االنتفاع  حق 
إجـــمـــالـــي عـــــدد الـــمـــنـــاطـــق الــمــخــصــصــة 
غير  قــبــل  مــن  االنــتــفــاع  وحـــق  للملكية 
وبالتأكيد  منطقة.   ٢٥ إلــى  القطريين 
ســيــمــنــح هـــــذا األمــــــر دفــــعــــًة إلقـــــراض 

العقاري. القطاع 

القطـــاع المصـــرفــي قـــادر عـــلى مواجهة التحــديــات
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باقي القطاعاتالعقاراتالنقلالبنوكالقطـــاع

٢٩٫١٪٢٨٫٦٪١٧٫١٪٢٥٫٢٪النسبة

نســـــــــــب  الشـــــــــراء
أجانبعرب     خليجيونقطريون     

٪٢١٫٣٥٪١٥٫٩٩٪٢٫٩٣٪٥٩٫٧١

نســـــــــــب  البيــــــــــع
أجانبعرب     خليجيونقطريون     

٪٢١٫٩٢٪١٥٫٢٦٪١٫٦٣٪ ٦١٫١٧

٪السعرالشركة
٢٫٣٨٥٫٣١العامة للتأمين

٣٫٤١٣٫٣٩ناقالت
١٫٦٤٣٫٣٤إزدان

١٫٧٤٢٫٥١المستثمرين القطريين
١٫١٩٢٫٤١اإلجارة

%السعرالشركة
١٦٫٩٠٢٫٦٥المصرف

QNB١٨٫١٧٢٫٤٢
١٧٫٥٨١٫٦٨كهرباء وماء

١٨٫٢٠١٫٦٢وقود
٣٫٢٠١٫٠٨التحويلية

القيمةالسعرالشركة

١٫٦٤٦٤٦٧١٥٠٦إزدان

٠٫٥٨٥٠٢٢٠٤٤٢استثمار القابضة

٠٫٦٢٢٧٩٣٣٠٧٩السالم

٣٫٤١٢٧١٠٣٩٩٥ناقالت

١٫٢٣٢٥٦٧٢٢٤١ مزايا

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

٠٫٦٦١٣٠٦٢٣١٤٫١٠٠٫٦٥٠٥٩٠٫٤٦٥٫١٧١٫٧٨- ٦٨-١٠٢٦١٫١٩١٠٣٢٩٫٦٥

القطاعات األكثر تداوًال بالبورصةالقطاعات األكثر تداوًال بالبورصة

األسهم األكثر نشاطاً بالبورصةاألسهم األكثر نشاطاً بالبورصة األكثر 
ارتفاًعا

األكثر 
انخفاًضا

نســـب التـــداولنســـب التـــداول

ألكثرألكثر
رتفاًعارتفاًعا

األكثراألكثر
انخفاًض
رر
انخفاًض

 صعود أسهم ٢٤ شركة

الدوحة - [:

أنــــهــــت بـــــورصـــــة قـــطـــر جــلــســة 
انخفاض،  على  األســبــوع  منتصف 
أربــاح  جني  عمليات  أدت  أن  بعد 
المكاسب  عــن  المؤشر  تخلي  إلــى 
الــتــي اســتــهــل بــهــا تــــــداوالت أمــس 
لــيــنــهــي الــجــلــســة عـــلـــى انــخــفــاض 
نقطة   ٦٨ يعادل  بما   ٪٠٫٦٦ نسبته 
 ١٠٢٦١٫١٩ مــســتــوى  عــنــد  وأغـــلـــق 

نقطة.
 وشهدت تعامالت أمس ارتفاع 
 ٤٧ مـــن أصــــل  شـــركـــًة   ٢٤ أســـهـــم 
شــركــة تــم الـــتـــداول عــلــيــهــا، بينما 

أخرى،  شركًة   ٢٢ أسهم  تراجعت 
واســتــقــرت أســهــم شــركــة واحـــدة 
عند مستوى إغالقها السابق، وكان 
تعامالت  استهّل  قد  السوق  مؤشر 
أمـــس عــلــى ارتــفــاع قــبــل أن تــؤدي 
عــمــلــيــات جــنــي أربــــاح عــلــى أسهم 
قــيــاديــة خــاصــة فــي قــطــاع البنوك 
إلــــى تــغــيــيــر اتـــجـــاه الـــمـــؤشـــر نحو 

التراجع بنهاية التداوالت.
وارتـــفـــعـــت وتــــيــــرة الــــتــــداوالت 
السابقة،  بالجلسة  مــقــارنــة  أمــس 
حيث بلغت قيم التداول نحو ٥٩٠ 
مليون   ٥٠٠ مــقــابــل  ريـــال  مــلــيــون 
ريــــال فــي الــجــلــســة الــســابــقــة، كما 

لتصل  ـــتـــداول  ال أحـــجـــام  ارتــفــعــت 
مــقــابــل  ســـهـــم،  ــيــون  مــل  ٣١٤ إلــــى 
الــجــلــســة  فـــي  ســهــم  مــلــيــون   ٢٣٨
تنفيذ  خالل  من  وذلك  الماضية، 

١٣٠٦٢صفقة.
من ناحية أخرى، تراجع مؤشر 
 ٪٠٫٣٦ بــنــســبــة  اإلســـالمـــي  الـــريـــان 
نقطة،   ٤١٥٥ مستوى  عند  وأغلق 
لجميع  قطر  مؤشر  انخفض  كما 
األســهــم بــنــحــو٠٫٧٩٪ وأغــلــق عند 

مستوى ٣١٥٩ نقطة.
ُسجل  القطاعات،  صعيد  وعلى 
تباين في األداء، حيث صعد قطاع 
قطاع  وارتــفــع   ،٪١٫٧ بنسبة  النقل 

ارتفع  كما   ،٪٠٫٣٦ بنسبة  الصناعة 
قطاع التأمين بنحو ٠٫٣٨٪، وصعد 
 ،٪١٫٠١ بــنــســبــة  الـــعـــقـــارات  قــطــاع 
بينما انخفض قطاع البنوك بنسبة 
الــخــدمــات  قــطــاع  وتـــراجـــع   ،٪١٫٧
قــطــاع  وهــــبــــط   ،٪٠٫٨٣ بــنــســبــة 
ورغــم   ،٪٠٫٨١ بنسبة  االتــصــاالت 
إال  الحالية،  الفترة  المؤشر  تراجع 
متفائلين  زالــوا  ما  المستثمرين  أن 
أن  يـــرون  حيث  الــمــالــي،  بسوقهم 
لالستثمار  جيدة  فــرص  به  السوق 
المتوسط األجل، حيث من المتوقع 
أن يــرتــفــع الـــســـوق بــشــكــل إيــجــابــي 

الفترة المقبلة.

تداوالت البورصة ترتفع إلى ٥٩٠ مليون ريال

الكويت - قنا:

أغــلــقــت بـــورصـــة الــكــويــت، تــعــامــالتــهــا، 
أمـــس، عــلــى ارتـــفـــاع مــؤشــر الــســوق الــعــام 
٩٧ر٥٥٧٢  مــســتــوى  لــيــبــلــغ  نــقــطــة  ١٦ر٧ 
وتم  ١٣ر٠٪.  بلغت  صــعــود  بنسبة  نقطة 
مليون  ٢ر٢١٢  بلغت  أسهم  كمية  تــداول 
نــقــديــة  صــفــقــة   ١٦٠٤٨ عــبــر  تــمــت  ســهــم 
(نحو  كــويــتــي  ديــنــار  مــلــيــون  ٣ر٨٣  بقيمة 
وارتــفــع  أمــريــكــي).  دوالر  مليون  ٥ر٢٩١ 
ليبلغ  نقطة  ٣ر٦  الرئيسي  الــســوق  مؤشر 
صعود  بنسبة  نــقــطــة  ٧٧ر٤٣٦٨  مــســتــوى 
أســهــم  كــمــيــة  خــــالل  مـــن  ١٥ر٠٪  بــلــغــت 
 ٣٣٤٣ عبر  تمت  سهم  مليون  ٧ر٨٠  بلغت 

ديــنــار  مــلــيــون  ٥ر٦  بقيمة  نــقــديــة  صفقة 
ارتــفــع  كــمــا   . دوالر)  مــلــيــون  ٧ر٢٢  (نــحــو 
ليبلغ  نــقــطــة  ٥ر٧  األول  الـــســـوق  مـــؤشـــر 
صعود  بنسبة  نــقــطــة  ٣٣ر٦١٧٩  مــســتــوى 
بلغت ١٢ر٠٪ من خالل كمية أسهم بلغت 
 ١٢٧٠٥ عــبــر  تــمــت  ســهــم  مــلــيــون  ٥ر١٣١ 
(نحو  دينار  مليون  ٧ر٧٦  بقيمة  صفقات 
ذلك  غضون  في   . دوالر)  مليون  ٤ر٢٦٨ 
٤ر٤ نقطة  ٥٠) نحو  ارتفع مؤشر (رئيسي 
بنسبة  نــقــطــة  ٥٣ر٤٤٨٠  مــســتــوى  لــيــبــلــغ 
كمية  خــــالل  مـــن  ٠١ر٠٪  بــلــغــت  صـــعـــود 
عبر  تمت  سهم  مليون  ٤ر٦٠  بلغت  أسهم 
مليون  ٥ر٥  بقيمة  نقدية  صفقة   ٢٤٦١

دينار (نحو ٢ر١٩ مليون دوالر).

ارتفاع بورصة الكويت

قفزة لألسهم األمريكية

عواصم - (رويترز):

مذكرة  في  ساكس  جولدمان  قــال 
مستقبل  بشأن  متجدًدا  قلًقا  ثمة  إن 
إعادة  تحاول  فيما   + أوبك  مجموعة 
الـــــتـــــوازن لـــلـــســـوق فــــي حـــيـــن تــضــمــن 
إيـــــــرادات وحــصــة أكــبــر عــلــى الــمــدى 
الــمــتــوســط، وذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــقــتــرب فــيــه قـــرار الــمــجــمــوعــة بشأن 

تخفيضات إنتاج النفط.
مـــن الــمــقــرر أن تــجــتــمــع أوبــــك+، 
والتي تضم أعضاء من منظمة البلدان 
ومنتجين  وروسيا  للبترول  المصدرة 
واألول  نــوفــمــبــر   ٣٠ يــومــي  آخـــريـــن، 
مــــن ديـــســـمـــبـــر، ومـــــن الــمــحــتــمــل أن 
تناقش تمديد تخفيضات اإلنتاج للعام 

المقبل نتيجة ضعف الطلب مع تزايد 
اإلصابات بكوفيد-١٩.

وقـــــــال جــــولــــدمــــان ســــاكــــس «مـــن 
تــعــقــيــدات  مــــن  يـــزيـــد  أن  الــمــحــتــمــل 

االجتماع سعي اإلمارات لرفع مستوى 
األساس لحصتها الذي يبدو منخفًضا 
مــقــارنــة بــالــســعــوديــة وروســــيــــا، على 
سيخرج  أنــه  نعتقد  ال  أننا  من  الرغم 

التمديد عن مساره.
ويـــتـــوقـــع الـــبـــنـــك تـــحـــرًكـــا مــنــســًقــا 
على  تــحــرك  كــأفــضــل  اإلنـــتـــاج  لتقييد 
النفط،  أسعار  حيال  المتوسط  المدى 
المرتفعة  المستويات  ظــل  فــي  وذلــك 
جديدة  ومــوجــة  الــخــام،  الحتياطيات 
من إصابات فيروس كورونا التي أدت 

إلعادة فرض إجراءات عزل جزئية.
ترجئ  أن  ساكس  جولدمان  وتوقع 
أوبك+ زيادة اإلنتاج لمدة ثالثة أشهر 
السوق  في  العجز  عــودة  في  يسهم  ما 
إلـــى مــلــيــون بــرمــيــل يــومــًيــا فــي الــربــع 
البنك  ويتوقع   .٢٠٢١ عــام  مــن  األول 
أن يبلغ متوسط سعر الخام ٤٧ دوالًرا 
حالة  فــي  األول  الــربــع  فــي  لــلــبــرمــيــل 

تمديد تخفيضات اإلنتاج.

جولدمان ساكس يبدي قلقًا لمستقبل أوبك +
عواصم - (رويترز):

فــتــحــت األســهــم األمــريــكــيــة مــرتــفــعــًة، 
أمـــس، بــعــد إعــطــاء الــضــوء األخــضــر لنقل 
بايدن،  جو  المنتخب  الرئيس  إلى  السلطة 
السياسية  الــضــبــابــيــة  مــن  حــالــة  أنــهــى  مــا 
خيمت ألسابيع، في حين صعد سهم تسال 
 ٥٠٠ السوقية  قيمتها  لتتجاوز  بالمئة   ٣٫٣
مليار دوالر للمرة األولى. وارتفع المؤشر 
بما  نــقــطــة   ١٥٤٫٨٤ الــصــنــاعــي  جــونــز  داو 
 ٢٩٧٤٦٫١١ إلى  ليصل  بالمئة   ٠٫٥٢ يعادل 
بــورز  أنــد  ســتــانــدرد  المؤشر  وزاد  نقطة، 
بالمئة   ٠٫٤٧ أو  نقطة   ١٦٫٩٣ بمقدار   ٥٠٠
المؤشر  وتقدم  نقطة،   ٣٥٩٤٫٥٢ مسجًال 
 ٠٫٤٩ أو  نقطة   ٥٨٫٧٠ الــمــجــمــع  نــاســداك 

١١٩٣٩٫٣٣ نقطة. بالمئة إلى 
التي  العمالت  ارتفعت  أخرى  جهة  من   
تنطوي على مخاطر مرتفعة مثل الدوالر 
األســـتـــرالـــي أمــــس بــعــدمــا ســمــح الــرئــيــس 
األمــريــكــي دونــالــد تــرامــب بــبــدء إجـــراءات 
جو  المنتخب  الرئيس  إلــى  السلطة  انتقال 

بايدن.
وكــــان الـــــدوالر الــنــيــوزيــلــنــدي مــن أكبر 
الرابحين بما يصل إلى ٠٫٩ بالمئة، ليرتفع 
ألعــلــى مــســتــوى فــي عــامــيــن عــنــد ٠٫٦٩٨٥ 
النصيحة  الــحــكــومــة  طلبت  بــعــدمــا  دوالر 
من البنك المركزي بشأن كيفية المساعدة 
في استقرار أسعار العقارات ما دفع بعض 
المزيد  على  رهانات  لتصفية  المستثمرين 

من التيسير النقدي.

٢٫٥ ٪ ارتفاع 
أسهم اليابان

طوكيو -(رويترز):

عند  اليابانية  األسهم  أغلقت 
سنوات،  عــدة  في  مستوى  أعلى 
أمس ، إذ عزز إحــراز تقدم في 
التكلفة  باهظ  غير  لقاح  تطوير 
لــلــوقــايــة مـــن فـــيـــروس كــورونــا 
اآلمـــــــال فــــي تــــعــــاٍف اقـــتـــصـــادي 
دعًما  المعنويات  وتلقت  سريع، 
ـــمـــوافـــقـــة عــلــى  إضــــافــــًيــــا مــــن ال
للرئيس  للسلطة  رسمي  انتقال 

األمريكي المنتخب جو بايدن.
مرتفًعا  نيكي  المؤشر  وأغلق 
 ٢٦١٦٥٫٥٩ إلــــى  بــالــمــئــة   ٢٫٥٠
نقطة، وهو أعلى مستوى إغالق 
المؤشر  وزاد   .١٩٩١ مايو  منذ 
 ٢٫٢٣ نـــطـــاًقـــا  األوســـــــع  تـــوبـــكـــس 
نــقــطــة،   ١٧٦٥٫٩١ إلــــى  بــالــمــئــة 
يزيد  فيما  مــســتــوى  أعــلــى  وهـــو 
عــلــى عــامــيــن. وقـــــادت االتــجــاه 
الصعودي أسهم شركات الطاقة 

والعقارات والقطاع المالي.

 بلغ ٤٦٫٥١ دوالر للبرميل

سنغافورة - (رويترز):

برنت  خام  أسعار  بلغت   
ـــاتـــهـــا مــنــذ  أعـــــلـــــى مـــســـتـــوي
مارس، إذ دعمت أنباء عن 
لفيروس  ثــالــث  واعـــد  لــقــاح 
كـــورونـــا اآلمـــــال فـــي تــعــاٍف 
النفط،  على  للطلب  أســرع 
فــــي حـــيـــن تــلــقــى الــرئــيــس 
األمـــريـــكـــي الــمــنــتــخــب جــو 
بـــــايـــــدن الـــــضـــــوء األخـــضـــر 
االنتقالية  العملية  في  للبدء 
الساعة  وبــحــلــول  لــقــيــادتــه. 
جرينتش،  بــتــوقــيــت   ٠٧٤٤
لخام  اآلجــلــة  العقود  زادت 
للبرميل،  ســنــتًــا   ٤٥ بــرنــت 
بالمئة،  واحــــًدا  يــعــادل  بــمــا 
للبرميل،  دوالر   ٤٦٫٥١ إلى 
وصـــعـــد الـــخـــام األمــريــكــي 
 ٤٦ الوسيط  تكساس  غــرب 

إلــى  بــالــمــئــة،   ١٫١ أو  ســنــتًــا، 
لــلــبــرمــيــل.  دوالر   ٤٣٫٥٢
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق أمــــس، 
ارتـــــفـــــع بــــرنــــت إلــــــى أعـــلـــى 
عند  الجلسة  فــي  مستوياته 
أعلى  وهـــو  دوالر،   ٤٦٫٦٥
ســـعـــر جـــــرى تــــداولــــه مــنــذ 
تدق  أن  قبل  مـــارس  أوائـــل 

الـــســـعـــوديـــة طــــبــــول حـــرب 
أســـعـــار مـــع روســـيـــا، والــتــي 
النفط.  أسعار  النهيار  أدت 
وجرت تسوية كال الخامين 
القياسيين بارتفاع ٢ بالمئة 
بــعــد  األول  أمـــــس  تـــقـــريـــبـًــا 
بالمئة  خمسة  بنحو  زيـــادة 

في األسبوع الماضي.

كبير  إنـــز  ستيفن  وقـــال 
العالمية  األســـــواق  مــحــلــلــي 
في شركة أكسي للخدمات 
المالية «التقدم على صعيد 
يقلص  لقاح  وتوزيع  تطوير 
المخاطر على المسار لتعود 
ألســواق  بالنسبة  لطبيعتها 

النفط». 

برنت عند أعلى مستوى منذ مارس

ً
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٧٧   

من ٢٧ نوفمبر حتى مطلع ديسمبر

األعــمــال ورواد  المحلية  ــمــواهــب  ال يــدعــم  الــمــعــرض  ــاكــر:  ــب ــزوارال وال العارضيــن  ســالمة  لضمــان  ــة  االحترازي اإلجــراءات  ــق  تطبي

أعــــلــــن الـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
لــــلــــســــيــــاحــــة عـــــــن تـــفـــاصـــيـــل 
الـــنـــســـخـــة الــــســــابــــعــــة عـــشـــرة 
مــــن مـــعـــرض «هـــــي لـــألزيـــاء 
إقامتها  والــمــقــرر  الــعــربــيــة»، 
نوفمبر   ٢٧ مـــن  الــفــتــرة  فـــي 
المقبل  ديــســمــبــر  مــطــلــع  إلــــى 
للمعارض  الدوحة  مركز  في 
والـــمـــؤتـــمـــرات، تــحــت رعــايــة 
بنت  المياسة  الشيخة  سعادة 
حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة آل ثـــانـــي، 
متاحف  أمــنــاء  مجلس  رئيس 
قـــطـــر، ومــــن تــنــظــيــم شــركــة 
قـــطـــر لـــفـــعـــالـــيـــات األعــــمــــال، 
إحــــــــدى الــــكــــيــــانــــات الـــتـــابـــعـــة 

للمجلس الوطني للسياحة.
أحد  «هـــي»  معرض  ويعد 
المتخصصة  المعارض  أقــدم 
فــي مــجــال الــمــوضــة واألزيــــاء 
هــذه  ألن  ونــــظــــًرا  الـــعـــربـــيـــة، 
ـــوحـــيـــدة مــن  ــنــســخــة ال هــــي ال

ــــقــــام هـــذا  الـــمـــعـــرض الــــتــــي تُ

ـــمـــتـــوقـــع أن  الـــــعـــــام، فـــمـــن ال

من  متميزة  مــشــاركــة  تشهد 

المحلية.  التجارية  العالمات 

ويُقام المعرض هذا العام في 

ظــل هــويــة وشــعــار جــديــديــن، 

تشكيالت  لــرواده  يقدم  حيث 

مــــتــــمــــيــــزة مـــــــن الــــعــــبــــايــــات 

والــمــالبــس الــراقــيــة واألزيـــــاء 

الــفــاخــرة وفــســاتــيــن الــســهــرة. 

ـــمـــعـــرض أيـــًضـــا  ويـــتـــضـــمـــن ال

يشمل  حافل  فعاليات  برنامج 

٤ عروض أزياء، و١٠ جلسات 

تقدم  عمل  وورشـــة  حــواريــة، 

على هامش المعرض.

وقــــال ســعــادة الــســيــد أكبر 

للمجلس  العام  األمين  الباكر، 

الــوطــنــي لــلــســيــاحــة والــرئــيــس 

التنفيذي لمجموعة الخطوط 

الــجــويــة الــقــطــريــة: مــع عــودة 

مرة  األعمال  فعاليات  نشاط 

أرحـــب  أن  يــســرنــي  أخــــــرى، 

بــــزوار مــعــرض «هـــي» الــذي 

لـــهـــذا  مـــعـــارضـــنـــا  أول  ــــعــــد  يُ

معرض  أصبح  لقد  الموسم. 

ــــاء الـــعـــربـــيـــة عــلــى  ــــألزي هــــي ل

مـــــــدى ســــــنــــــوات أحـــــــد أهــــم 

قطر،  في  الثقافية  الفعاليات 

واســع  باهتمام  يحظى  وبــات 

العربية  الــمــوضــة  عــشــاق  بين 

فــــي قـــطـــر وخــــارجــــهــــا. وقـــد 

حــيــويًــا  دوًرا  الــمــعــرض  أدى 

المحلية  المواهب  رعاية  في 

ورواد األعمال كما ساهم في 

العالمات  مــن  العديد  إطــالق 

التجارية التي أصبحت أسماًء 

ـــــــاء  رائـــــــــدة فـــــي مــــجــــال األزي

الــعــربــيــة. وفـــي ظــل األوضـــاع 

التدابير  جميع  نتخذ  الحالية، 

التي  الـــالزمـــة  واالحــتــيــاطــات 

ــعــارضــيــن  تــضــمــن ســـالمـــة ال

والـــــــــــــزوار، ونـــــرجـــــو الــــتــــزام 

الــجــمــيــع بــالــتــعــلــيــمــات حــتــى 

يمكنهم االستمتاع بما يقدمه 

المعرض». 

وتــســلــط نــســخــة هـــذا الــعــام 

المحلية  المواهب  على  الضوء 

حيث يــشــارك أكــثــر مــن ١٥٠ 

مصممين  بينهم  من  عارًضا 

ــيــيــن،  مــحــل أعـــــمـــــال  ورواد 

كويتية  مــشــاركــة  إلـــى  إضــافــة 

العتيبي  تــهــانــي  مــن  مــتــمــيــزة 

وبـــســـايـــل ســـتـــايـــل. كـــمـــا تــعــود 

محلية  تجارية  عالمات  عــدة 

ـــمـــشـــاركـــة فـــــي الـــمـــعـــرض  ـــل ل

وهارلينز،  المتحجبة،  مثل 

ـــز، واســـتـــوديـــوهـــات  وحـــمـــادي

١٣٠٩، وترزي، وغيرها. 

ويــمــكــن لــــــزوار الــمــعــرض 

االستمتاع بتجربة تسوق آمنة 

للمعارض  الدوحة  مركز  في 

يطبق  حــيــث  والـــمـــؤتـــمـــرات، 

الـــمـــعـــرض مــعــايــيــر الــنــظــافــة 

وقواعد السالمة التي وضعتها 

وتشمل  العامة.  الصحة  وزارة 

عدد  تحديد  الــســالمــة  تــدابــيــر 

الزوار بما ال يتجاوز ٣٠٪ من 

للمكان،  االستيعابية  الطاقة 

بـــاإلضـــافـــة إلــــى إلــــــزام جميع 

ــــــزوار بـــارتـــداء  الــعــارضــيــن وال

تطبيق  وإظهار  الطبي،  القناع 

احــتــراز عند الــدخــول، واتــبــاع 

قواعد التباعد االجتماعي. 

حركة  إدارة  تتسنى  وحتى 

الـــــــــــزوار عـــلـــى أفــــضــــل وجـــه 

مــمــكــن، ســــوف يــتــعــيــن على 
الرابط  عبر  التسجيل  الجميع 
فعاليات  انــطــالق  قــبــل  الــتــالــي 
app. / /:https الـــمـــعـــرض: 
wor /public /contactless.io
hey /events /qbec /kspaces

.vis /forms /a
ــتــســجــيــل  وعــــنــــد تــــأكــــيــــد ال
ــــــــزوار عــنــد  ســـــوف يــحــصــل ال
على «كيو  المعرض  وصولهم 
الــدخــول  لهم  يتيح  كــــود»،  آر 
إلى المعرض على مدى أيامه 
التسجيل  يمكن  كما  الخمسة. 
عـــنـــد الـــمـــكـــاتـــب الــمــخــصــصــة 
فـــي مــنــطــقــة االســتــقــبــال في 
مـــركـــز الــــدوحــــة لــلــمــعــارض 

والمؤتمرات. 
وســــــوف يـــكـــون الــمــعــرض 
مــتــاًحــا أمــــام الــســيــدات فقط 
فيما عـــدا يـــوم االفــتــتــاح الــذي 
الستقبال  مخصًصا  ســيــكــون 
ــســمــح  ــــن يُ ــــالت. كـــمـــا ل ــــعــــائ ال
لألطفال الذين تقل أعمارهم 

عـــن ١٣ عـــاًمـــا بــالــدخــول إلــى 
المعرض.

من  النسخة  هــذه  وتحظى 
الـــمـــعـــرض بـــدعـــم مــجــمــوعــة 
بنتلي-  تــشــمــل  الـــشـــركـــاء  مـــن 
الدبليو-  وفندق  رسمًيا،  راعًيا 
شريك الضيافة، ومركز قطر 
للتكنولوجيا المساعدة «مدى» 
تكنولوجيا  إلــى  النفاذ  شريك 
الـــمـــعـــلـــومـــات واالتــــــصــــــاالت، 
وجامعة فيرجينيا كومنولث- 
شـــريـــك الــتــعــلــيــم، ومــؤســســة 
شريك  الجميع-  فــوق  التعليم 
الــــمــــســــاولــــيــــة الــمــجــتــمــعــيــة، 
شـــريـــك  بداية-  ومــــــركــــــز 
الــمــســار الــوظــيــفــي، والــشــركــاء 
 ،ILoveQatar  - اإلعالميين 
 ،T مــــجــــلــــة  و  ومــــــرحــــــبًــــــا، 
وديــونــز، بــاإلضــافــة إلــى عدد 
المتخصصين  الــشــركــاء  مـــن 
 Maison de Joelle، مــثــل 
 H.E.N.K.S، Bioskin Spa،

.  Walters ، Halo

١٥٠ مـصــمًما يُشــاركون في معــرض «هــي» لألزيــاء

الدوحة - [ :

أكبر الباكر 

صورة  أرشيفية توقعات بإقبال كبير على فعاليات المعرض  

نادي االمتياز يقّدم أفضل األسعار لتذاكر المكافأة ..القطرية:

التابع  االمتياز  نــادي  أعلن 
لــلــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة 
عن تخفيض عدد الكيومايلز 
الـــمـــطـــلـــوبـــة لــحــجــز رحــــالت 
الــمــكــافــآت بــنــســبــة تــصــل إلــى 
جــهــوده  ضــمــن  وذلــــك   ،٪٤٩
أكثر  ومكافآت  مزايا  لتوفير 

وأفضل ألعضائه األوفياء.
وســــيــــتــــم تـــخـــفـــيـــض عــــدد 
لحجز  المطلوبة  الكيومايلز 
رحـــــالت الـــمـــكـــافـــآت لــجــمــيــع 
مــســافــري الــخــطــوط الــجــوّيــة 
الــقــطــريــة الـــذيـــن يــواصــلــون 
مطار  أفــضــل  عبر  رحــالتــهــم 
فــي الــشــرق األوســـــط، مطار 
حـــمـــد الــــــدولــــــي، بـــاإلضـــافـــة 
إلـــــــى الــــمــــســــافــــريــــن مـــــن أو 
إلــــى الــــدوحــــة؛ مـــن إفــريــقــيــا 
وأوروبــا  وآسيا  واألمريكتين 

وأوقيانوسيا.
وســــيــــســــتــــفــــيــــد مـــــــن هـــــذا 
اإلعــــالن أيـــًضـــا أعـــضـــاء نـــادي 
االمـــتـــيـــاز الـــذيـــن يــحــجــزون 
تــــذاكــــر مـــكـــافـــآت فــلــيــكــســي، 
والــــــــتــــــــي تـــــتـــــطـــــّلـــــب ضـــعـــف 
عــــــــدد الــــكــــيــــومــــايــــلــــز الــــــذي 
تــتــطــلــبــه رحــــــالت الــمــكــافــأة 
لألعضاء  ويمكن  االعتيادية. 
اســـتـــخـــدام حـــاســـبـــة األمـــيـــال 
لمعرفة  (الكيوكالكيوالتور) 
ــــز الــــتــــي  ــــل ــــكــــيــــومــــاي عــــــــدد ال
لرحالت  استخدامها  يتّوجب 
الـــمـــكـــافـــآت، وذلـــــك بــحــســب 
الــوجــهــة ودرجـــة الــســفــر التي 

باختيارها. يقومون 

سيتم  الــمــثــال؛  سبيل  عــلــى 
تــخــفــيــض عــــدد الــكــيــومــايــلــز 
المكافأة  لــرحــالت  المطلوبة 
(ذهـــاب وعــــودة) على درجــة 
رجـــــــال األعـــــمـــــال كـــمـــا يــلــي: 
إلى   (GRU) بــاولــو ســاو  مــن 
تصل  بنسبة  (HND)؛  طوكيو 
 ٢٠٠ تصبح  بحيث   ٪٤٩ إلــى 
كانت  أن  بعد  كيومايلز  ألــف 
وسيتم  كيومايلز،  ألــف   ٣٩١
تــخــفــيــضــهــا لــــلــــرحــــالت مــن 
لــوس  إلــــى   (AKL) أوكـــالنـــد 
 ٪٤٥ بنسبة   (LAX) أنجلوس 
كيومايلز  ألـــف   ٢٤٠ لتصبح 

ألــــف   ٤٣٤ كــــانــــت  أن  بــــعــــد 
تخفيضها  وسيتم  كيومايلز، 
ــــــرحــــــالت مــــــــن بـــــاريـــــس  ــــــل ل
 (BKK) إلى بانكوك (CDG)
ألف   ١٥٠ لتصبح   ٪٤٠ بنسبة 
 ٢٥١ كانت  أن  بعد  كيومايلز 
ألـــف كــيــومــايــلــز، ولــلــرحــالت 
إلـــى   (DOH) الــــدوحــــة  مــــن 
 ٨٦ لتصبح   ٪٢٦ بنسبة  لندن 
كانت  أن  بعد  كيومايلز  ألــف 
للدرجة  وبالنسبة  ألــًفــا.   ١١٦
تخفيض  فسيتم  الــســيــاحــيــة، 
عــــدد الــكــيــومــايــلــز لـــرحـــالت 
الـــــمـــــكـــــافـــــأة مــــــن مــــومــــبــــاي 

ــــيــــويــــورك  ن إلــــــــى   (BOM)
لتصبح   ٪٣٩ بنسبة   (JFK)
٨٠ ألًفا بعد أن كانت١٣١,٥٠٠ 

كيومايلز.
ـــيـــري  ـــي وقـــــــــــال الـــــســـــّيـــــد ت
العمليات  رئــيــس  أنــتــيــنــوري، 
الــــتــــجــــاريــــة فــــــي الـــخـــطـــوط 
«سيحظى  القطرية:  الجوية 
المزايا  من  بمزيد  مسافرونا 
فــي كــل مــرة يــخــتــارون فيها 
الــســفــر مــعــنــا عــلــى الــرحــالت 
الـــــقـــــصـــــيـــــرة والــــمــــتــــوســــطــــة 
والـــطـــويـــلـــة بـــفـــضـــل اإلعـــــالن 
ـــــمـــــا يـــخـــص  ـــــــد فـــــي ـــــــجـــــــدي ال

الـــكـــيـــومـــايـــلـــز، وذلــــــك ضــمــن 
ـــا الــحــثــيــثــة لــنــضــمــن  جـــهـــودن
االمتياز  نادي  أعضاء  مكافأة 
على  الــوطــنــيــة  للناقلة  الــتــابــع 

والئهم المستمر. 
أضــــــــــــــاف: تـــــشـــــّكـــــل هـــــذه 
عملية  مـــن  جــــــزًءا  الـــخـــطـــوة 
طرأت  التي  والتطّور  التحول 
على برنامج الوالء، الذي شهد 
التحسينات  من  عــدًدا  بــدوره 
للمزيد  خطط  مع  العام،  هذا 
مـــن الــتــغــيــيــرات فـــي األشــهــر 
يكمن  ــا  هــدفــن إن  الــمــقــبــلــة. 
ندير  بوصفنا  أنفسنا  بترسيخ 

برنامج الوالء الرائد في قطاع 
الشرق  مستوى  على  الطيران 
األوسط، وأحد أفضل برامج 

الوالء على مستوى العالم.
التابع  االمتياز  نــادي  وكــان 
لــلــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة 
قــــد أعـــلـــن فــــي وقـــــت ســابــق 
سياسة  تعديل  العام  هذا  من 
الكيومايلز الخاصة به لتوفير 
من المرونة ألعضاءه  المزيد 
عند ربح أو إنفاق الكيومايلز، 
اآلن  رصيدهم  أصبح  بحيث 
صــالــًحــا لــمــدة ٣٦ شــهــًرا. كما 
أعــلــن الــنــادي إعــفــاء األعــضــاء 

مـــــن رســـــــــوم حــــجــــز تــــذاكــــر 
األعضاء  وسيستمر  المكافأة. 
الــــــذيــــــن يـــــقـــــومـــــون بــحــجــز 
تــذاكــرهــم على درجـــة رجــال 
بإمكانية  باالستمتاع  األعمال؛ 
صاالت  إلى  المجاني  الدخول 
صالة  ذلــك  فــي  بما  الــمــطــار، 
في  األعمال  لرجال  المرجان 
واختيار  الدولي،  حمد  مطار 

المقاعد المفّضلة.
كــــمــــا ســـيـــتـــمـــكـــن أعــــضــــاء 
ــــتــــابــــع  ــــــيــــــاز ال نـــــــــــادي االمــــــت
القطرية  الــجــويــة  لــلــخــطــوط 
مــــن االســــتــــمــــرار فــــي كــســب 

الـــكـــيـــومـــايـــلـــز عــــنــــد الـــســـفـــر 
الجوية  الــخــطــوط  مــتــن  عــلــى 
مــتــن  عــــلــــى  أو  الــــقــــطــــريــــة 
شـــركـــات الــطــيــران األعــضــاء 
 ،oneworld تـــحـــالـــف  فــــي 
مـــن  أي  ـــــن  مـــــت ـــــى  عـــــل أو 
الشريكة  الــطــيــران  شــركــات 
األخـــــــــــــرى. كــــمــــا يـــمـــكـــنـــهـــم 
عند  الكيومايلز  كسب  أيــًضــا 
االئتمان  بطاقات  اســتــخــدام 
الـــتـــجـــاريـــة  ــــعــــالمــــة  ال ذات 
الـــمـــشـــتـــركـــة مـــــع الـــخـــطـــوط 
ـــة، وعــنــد  ـــقـــطـــري الـــجـــويـــة ال
الـــتـــســـّوق مــــع شــــركــــاء نــــادي 
االمــــتــــيــــاز لــــخــــدمــــات الــبــيــع 
بــالــتــجــزئــة الــمــخــتــلــفــة. كــمــا 
الكيومايلز  اســتــبــدال  يــمــكــن 
والمزايا  الهدايا  من  بالعديد 
الــــمــــذهــــلــــة، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
رحــــالت الــمــكــافــأة وتــرقــيــة 
درجـــــــــــة الـــــســـــفـــــر والـــــــــــوزن 
اإلضــــــــافــــــــي لــــألمــــتــــعــــة مـــع 
القطرية،  الــجــويــة  الــخــطــوط 
والــتــســوق فــي الــســوق الــحــّرة 
الـــقـــطـــريـــة، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
الـــرحـــالت الــجــويــة واإلقــامــة 
ـــفـــنـــدقـــيـــة مـــــع الــــشــــركــــات  ال
والـــفـــنـــادق الــشــريــكــة. ويــعــد 
نادي االمتياز التابع للخطوط 
الـــجـــويـــة الـــقـــطـــريـــة بــرنــامــج 
الـــمـــســـافـــر الــــدائــــم الــرســمــي 
 FIFA الــعــالــم  كـــأس  لبطولة 
حـــاز  كـــمـــا   .™٢٠٢٢ قـــطـــر 
الـــنـــادي مـــؤخـــًرا عــلــى جــائــزة 
«أفـــضـــل بــرنــامــج مــكــافــآت» 
فـــي الـــشـــرق األوســـــط وآســيــا 

وأوقيانوسيا لعام ٢٠٢٠.

تخفيض عدد الكيومايلز لحجز الرحالت بمعدل ٤٩٪
الدوحة - [ :
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األخيرةاألخيرة

يـــوًمـــا بــعــد آخــــر تــبــرهــن الــســيــاســة الــمــالــيــة 
المتبعة في الدولة على قدرٍة فائقٍة ونجاحاٍت 
وقد  والــنــفــقــات.  بــالــمــوارد  التحكم  فــي  كبيرة 
المالية  الــبــيــانــات  خـــالل  مــن  جــلــًيــا  ذلـــك  ظــهــر 
فـــي الـــمـــيـــزان الـــتـــجـــاري، حــيــث حــقــق فــائــًضــا 
من  الثالث  الربع  في  ريال  مليار   ١٩,٦ مقداره 
عام  من  الثالث  بالربع  مقارنة  الجاري،  العام 
بنهاية  الــصــادرات  إجــمــالــي  بلغ  وعليه   .٢٠١٩
ريال  مليار   ٤١,١  ٢٠٢٠ عام  من  الثالث  الربع 
حيث  ريـــــال،  مــلــيــار   ٢٢,٦ قــــدره  بــانــخــفــاض 
مليار   ٦٣,٧  ٢٠١٩ عــام  في  الــصــادرات  سجلت 
النفط  أسعار  في  انخفاض  نتيجة  وذلك  ريال. 
بجانب  عــالــمــًيــا  األخــــرى  والــصــنــاعــات  والـــغـــاز 
الــدوالر  قيمة  على  أّثــر  مما  الــعــمــالت،  حــرب 
كورونا.  جائحة  نتيجة  انخفاضاتها  في  عالمًيا 

في  التحكم  على  الدولة  عملت  لذلك  ونتيجة 
معدالت  مــع  تتماشي  أن  أجــل  مــن  ــــواردات،  ال
قيمة  بلغت  حيث  الــصــادرات،  في  االنخفاض 
ريــال  مليار   ٢١,٥ الــثــالــث  الــربــع  فــي  ــــواردات  ال
مــقــارنــة بــمــا كــانــت عــلــيــه الـــــواردات فــي الــربــع 
ريال  مليار   ٢٥,٧ بمبلغ   ٢٠١٩ عام  من  الثالث 
قطري. ويرجع انخفاض الواردات إلى سياسة 
من  العديد  استكمال  على  التركيز  في  الدولة 
التحتية،  البنية  ومشاريع  الرئيسية  المشاريع 
وتــرشــيــد اإلنـــفـــاق، وانــخــفــاض الــــــواردات من 
الصناعات  بعض  ونمو  النقل،  ومعدات  اآلالت 
لصالح  االستيراد  فاتورة  قلصت  التي  المحلية 
ـــة واالقـــتـــصـــاد. وذلــــك ضــمــن الــســيــاســة  ـــدول ال
والسعي  المحلية  الصناعات  تشجيع  في  العامة 
السلع  من  السيما  الذاتي،  االكتفاء  تحقيق  نحو 

الغذائية.
التجاري  الــمــيــزان  حققه  الــذي  الفائض  إّن 
لــدولــة قــطــر، فــي الــربــع الــثــالــث، يــؤكــد كــفــاءة 
قيادتنا الحكيمة وقوتها للعبور وسط األزمات. 
ويُعتبر جيًدا نظًرا لتراجع أسعار النفط وبطء 
النمو االقتصادي العالمي نتيجة جائحة كورونا 
ومـــا ســبــبــتــه مــن تــوقــف الــكــثــيــر مــن األنــشــطــة 
سعر  فــي  والتغيرات  واالقــتــصــاديــة،  التجارية 
األمان  صمام  النقدي  الفائض  ويُعد  الــدوالر.  
تــطــورات  أي  مواجهة  فــي  القطري  لالقتصاد 
عــلــى الــســاحــة االقــتــصــاديــة مــا يــخــدم سياسة 
الدولة في رسم إستراتيجيات الدعم المتواصل 
أزمــة  اســتــمــرار  ظــل  فــي  المختلفة  للقطاعات 
نظرية  على  الــدائــم  العمل  وكــذلــك  الــجــائــحــة. 
وعدم  النفط  أسعار  تقلبات  ضوء  في  التحوط 

اســـتـــقـــرار ســعــر الـــــــدوالر. ومــــن جــهــة أخـــرى 
يساعد الفائض المحقق على زيادة احتياطيات 
قدرة  وتعزيز  األجنبية،  العمالت  من  الدولة 
الهادفة  الطموحة،  خططها  تنفيذ  في  الدولة 
والمحافظة  المستدامة،  التنمية  تحقيق  إلــى 
عــلــى الــســيــاســات االقــتــصــاديــة والــنــقــديــة الــتــي 
تــتــبــنــاهــا. وعــلــى ضــــوء األوضــــــاع االقــتــصــاديــة 
ينبغي  النجاح  مسيرة  تستمر  وحتى  العالمية، 
االهتمام باألنشطة االقتصادية وتنويع مصادر 
الدخل، والعمل على الحد من الواردات وتنمية 
في  الــخــاص  الــقــطــاع  دور  وتفعيل  الـــصـــادرات 
والتركيز  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة  التنمية 
على القطاع غير النفطي، لما له من دور كبير 
وضبط  عـــام،  بشكل  الــنــمــو  مــعــدالت  رفــع  فــي 

الميزان التجاري على وجه الخصوص.
www.halsayed.com

بقلم: د. هاشـم السيدبقلم: د. هاشـم السيد
باحث اقتصادي

إستراتيجية الدولة وخلق 
فائض في الميزان التجاري

ـــــجـــــاوز األزمــــــــات  ـــــي ت ـــــوة ف ـــــق ـــعـــكـــس ال ــــث ي ــــال ــــث ـــــع ال ـــــرب ـــــي ال ــــض الــــتــــجــــاري ف ــــائ ــــف ال

ـــــري ـــــط ـــــق ــــــصــــــاد ال ــــــت ــــــالق ـــــــدي صــــــــمــــــــام األمـــــــــــــــــان ل ـــــــق ـــــــن ـــــــض ال ـــــــائ ـــــــف ال

Nokia وفرت جهازًا جديًدا من

الدوحة -[ : 

عــن   Ooredoo ـــنـــت  أعـــل
 ٥G Nokia FastMile توفير
Gateway الذي صمم ليوفر 
لتغطية  ممكنة  جـــودة  أعــلــى 
أنــحــاء  جميع  فــي  الواي-فاي 

المنازل.
ولـــتـــســـهـــيـــل األمــــــــــور عــلــى 
اقتناء  فــي  الراغبين  للعمالء 
الــجــهــاز الــجــديــد والــمــتــطــور، 
 Nokia FastMile يتضمن 
تــعــلــيــمــات   ٥G Gateway
بكل  تركيبه  لضمان  مرئية 
ســـهـــولـــة وتـــهـــيـــئـــة الـــظـــروف 
تجربة   أفضل  على  للحصول 
وبــاعــتــبــار  الـــمـــنـــزل.  فـــي   ٥G
الــــجــــهــــاز مـــــن نــــــوع أجـــهـــزة 
«الــتــركــيــب الــمــبــاشــر»، فــإن 
 ٥G  Nokia FastMile
بــبــســاطــة  يــتــمــيــز   Gateway

يتميز  كما  التركيب.  وسرعة 

 Nokia Fastmile جـــهـــاز 

على  بقدرته   ٥G Gateway

من  قصوى  استفادة  تحقيق 

طـــيـــف الـــشـــبـــكـــة واســـتـــخـــدام 

الــمــتــطــور   (dBi  ١١) هـــوائـــي 

وتـــوفـــيـــر ٣ أضـــعـــاف ســرعــة 

سرعة  أضــعــاف  و٥  الــتــنــزيــل 

بــاألجــهــزة  مــقــارنــة  التحميل 

المنزلية األخرى. 

وبــمــنــاســبــة تــوفــيــر الــجــهــاز 

ربيعة  صــبــاح  قـــال  الــجــديــد، 

الكواري، مدير إدارة العالقات 

في Ooredoo: «يسر  العامة 

جـــهـــاز  تـــوفـــيـــر   Ooredoo

 ٥G  Nokia FastMile

أعلى  عــلــى  ــــأداًء  ب  Gateway

مــســتــوى ويــمــّكــن مــن تعزيز 

باستخدام  بسهولة  التغطية 

 Nokia Wi-Fi beacons

عند الحاجة.

 كـــــمـــــا يــــتــــمــــيــــز الــــجــــهــــاز 

بحيث  الــعــصــري  بــتــصــمــيــمــه 

لمسة  الــمــنــزل  عــلــى  يــضــفــي 

بشكل  ويــتــمــاهــى  جــمــالــيــة، 

الداخلية  البيئة  مــع  انــســيــابــي 

لــلــمــنــزل، فـــي الـــوقـــت الـــذي 

تسعى  مــا  تحقيق  مــن  يقرب 

أن  لــضــمــان   Ooredoo إلــيــه 

مجهزة  المنازل  جميع  تكون 

بما يلزم لالستفادة بشكل تام 

.«٥Gمن تكنولوجيا

األخــرى  المزايا  بين  ومــن 

 Gateway التي يوفرها جهاز

المنزلي الداخلي كل من دعم 

 ٥G New بــتــقــنــيــة  االتـــصـــال 

Radio WAN، ويحتوي على 

الستقبال   (dBi  ١١) هــوائــي 

تجميع  ومـــيـــزة   ،٤G شــبــكــة 

اإلشــــارة عــبــر مــوجــات تدعم 

وشبكة   ،٥Gو   ٤G تقنيات 

 ،WAN إيـــثـــرنـــت  غـــيـــغـــابـــت 

إيثرنت  غيغابت  شبكات  و٣ 

شــبــكــة  و   ،(LAN) مــحــلــيــة 

بخصائص  محلية  فــاي  واي 

 ٤x٤  ,n /g /٨٠٢٫١١b  ٣x٣

.٨٠٢٫١١ac MU-MIMO

Ooredoo  تدعم  تغطية للواي-فاي المنزلي
الدوحة - [ : 

مــيــزة،  شـــركـــة  إدارة  مــجــلــس  أعـــلـــن   
عـــن تــعــيــيــن الـــمـــهـــنـــدس أحـــمـــد عـــبـــداهللا 
للشركة،  جديًدا  تنفيذيًا  رئيًسا  المسلماني 
لتوسيع  استراتيجيتها  مع  تماشًيا  وذلــك 
الــســوق  داخـــل  وأعــمــالــهــا  عملياتها  نــطــاق 

المنطقة. وعبر  القطري 
يـــمـــتـــلـــك الـــمـــســـلـــمـــانـــي ســــجــــًال حـــافـــًال 
مسيرته  خــالل  واإلنــجــازات  بالنجاحات 
المهنية التي تمتد ألكثر من ١٤ عاًما من 
المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  الخبرة 
ــــه كــــان يــشــغــل  واالتـــــصـــــاالت، الســـيـــمـــا أن
ما  بــاإلنــابــة،  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  منصب 
يــجــعــلــه أكــثــر درايــــة وقــــدرة عــلــى قــيــادة 
بها  واالنـــتـــقـــال  مـــيـــزة،  شـــركـــة  عــمــلــيــات 
سوف  التمّيز.  من  جديدة  مستويات  إلى 
أعــمــال  إدارة  مــهــمــة  الــمــســلــمــانــي  يــتــولــى 
التنفيذي  فريقها  بمعاونة  ميزة  شركة 
مــن األكــفــاء الــمــتــخــصــصــيــن، خـــالل هــذه 
تحديات  تشهد  التي  االستثنائية  المرحلة 
وإقليمًيا  محلًيا  مسبوقة،  غير  وتطورات 
في  ملحوظة  زيـــادة  إلــى  أدت  وعــالــمــًيــا، 
تكنولوجيا  خــدمــات  عــلــى  الــطــلــب  مــعــدل 

ـــومـــات واالتــــــصــــــاالت فـــــي عــصــر  ـــمـــعـــل ال
الــبــيــانــات الــضــخــمــة، وإنــتــرنــت األشـــيـــاء، 

بُعد. عن  والعمل  السحابية،  والحوسبة 
وقـــبـــل انـــضـــمـــامـــه إلـــــى فـــريـــق الــعــمــل 
العديد  المسلماني  شــغــل  مــيــزة،  بــشــركــة 
مــــن الـــمـــنـــاصـــب الــــقــــيــــاديــــة فــــي كـــبـــرى 
هذا  فــي  العاملة  والــشــركــات  المؤسسات 
لشبكة  الــقــطــريــة  الــشــركــة  مــثــل  الــمــجــال 
وزارة   ،(QNBN) الــعــريــضــة  الـــحـــزمـــة 
االتـــــصـــــاالت وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــمــعــلــومــات 
االتــصــاالت  تــنــظــيــم  وهــيــئــة   (MOICT)

  .(CRA)

أحمد المسلماني رئيًسا تنفيذيًا لشركة ميزة

 أحمد المسلماني

–قنا:  مونتريال 

الجوي  للنقل  الــدولــي  االتــحــاد  أعلن 
دو  ألكسندر  رئيسه  أن  أمس  «إيــاتــا»، 
جــونــيــاك ســيــســتــقــيــل مـــن مــنــصــبــه في 
نهاية مارس ٢٠٢١، وذلك قبل ساعات 
السنوية،  العمومية  جمعيته  انعقاد  من 
كورونا  جائحة  بسبب  اإلنــتــرنــت،  عبر 
(كوفيد-١٩ ) . وفي سياق متصل، قال 

يكن  لــم  إنـــه  بــيــان،  فــي  جــونــيــاك،  دو 
مشيًرا  الــقــرار،  هــذا  اتخاذ  عليه  سهًال 
(كوفيد-١٩)  كــورونــا  «جائحة  أن  إلــى 
الكبيرة  األهمية  أخــرى  مرة  أظهرت 
النقل  لصناعة  كصوت  «إياتا»  التحاد 
أن «لبنات  وكشف   . العالم  في  الجوي 
تــعــافــي هـــذه الــصــنــاعــة مـــن تــداعــيــات 
واآلن  جــــاهــــزة..  بـــاتـــت  (كوفيد-١٩) 
قيادة  لتسليم  المناسبة  اللحظة  هــي 

نحو  الصناعة  بــهــذه  والــمــضــي  «إيــاتــا» 
مــرحــلــة طــويــلــة األمـــد مــن الــتــعــافــي». 
ورجــــح مــخــتــصــون فـــي مـــجـــال الــنــقــل 
دو  ألكسندر  يخلف  أن  الدولي  الجوي 
وولش  ويلي  المنصب  هذا  في  جنياك 
الـــرئـــيـــس األســــبــــق لـــشـــركـــة الــخــطــوط 
ــبــريــطــانــيــة «بــريــتــيــش آيــر  الـــجـــويـــة ال
منذ  رئاستها  عــن  تخلى  الــتــي  وايـــز»، 

تقاعده. وأعلن  الماضي  مارس 

استقـــــالة رئيـس «إيـــــاتـا»

باريس - (رويترز): 

للنقل  الدولي  االتحاد  قال 
ــــــا) أمــــــس إن  ــــــات الـــــجـــــوي (إي
سبيلها  في  الطيران  شركات 
مليار   ١٥٧ إجمالية  لخسارة 
الحالي  الــعــامــيــن  فــي  دوالر 
والــمــقــبــل، لــتــزيــد تــوقــعــاتــهــا 
خلفية  على  خفًضا  للقطاع 
إصابات  من  الثانية  الموجة 
ــا وإجــــراءات  فــيــروس كــورون
عزل طالت األسواق الكبرى.

كـــــان االتـــــحـــــاد تــــوقــــع فــي 
 ١٠٠ الخسائر  تبلغ  أن  يونيو 
العامين،  خالل  دوالر  مليار 
لكنه صار يتوقع عجًزا ١١٨٫٥ 
مليار في العام الجاري فقط 

و٣٨٫٧ في عام ٢٠٢١.
القاتمة  الــتــوقــعــات  وتــبــرز 
التحديات التي ال تزال تواجه 
القطاع رغم أنباء تبعث على 

التفاؤل بشأن تطوير لقاحات 
المقرر  من  التي  لكوفيد-١٩ 
عل  عالمًيا  توزيعها  استمرار 

مدار العام المقبل.
وقـــــــال مــــديــــر عـــــام إيـــاتـــا 
جــــونــــيــــاك  دو  ألـــــكـــــســـــنـــــدر 
لــــــرويــــــتــــــرز «لـــــــــن يــــحــــدث 

على  الكبير  اإليجابي  التأثير 
االقــــتــــصــــاد ونــــشــــاط الــســفــر 
الجوي قبل منتصف-٢٠٢١».
وتـــشـــيـــر تــــقــــديــــرات إيـــاتـــا 
ـــــه مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن  ـــــى أن إل
المسافرين  أعـــداد  تنخفض 
من  العام  هذا  مليار   ١٫٨ إلى 

وأن   ،٢٠١٩ فــي  مــلــيــار   ٤٫٥
مليار   ٢٫٨ إلى  جزئًيا  تتعافى 
المتوقع  ومــن  المقبل.  العام 
من  اإليـــــرادات  تنخفض  أن 
رحــــــــالت الـــمـــســـافـــريـــن ٦٩ 
دوالر  مليار   ١٩١ إلى  بالمئة 

في ٢٠٢٠.

١٥٧ مليار دوالر خسائر  شركات الطيران
لتصبح «عمالقًا» أخضر

ميالنو – رويترز:

شركة  أكبر  إينل  تعتزم    

 ١٦٠ إنفاق  أوروبــيــة،  مرافق 

مــلــيــار   ١٩٠) يــــــورو  مـــلـــيـــار 

الــعــشــر  مـــــدى  عـــلـــى  دوالر) 

ســـــنـــــوات الـــمـــقـــبـــلـــة لــتــصــبــح 

«عمالًقا» أخضر، مستهدفة 

التخلص التام من االنبعاثات 

بحلول ٢٠٥٠.

تــــتــــوقــــع الــــشــــركــــة أيــــًضــــا 

من  يــــورو  مــلــيــار   ٣٠ جــــذب 

أطــــــراف خـــــارج الــمــجــمــوعــة 

لــيــصــل إجــمــالــي اإلنـــفـــاق إلــى 

وتــطــمــح  يـــــورو،  مــلــيــار   ١٩٠

وتقليص  األربــاح  تدعيم  إلــى 

انـــبـــعـــاثـــاتـــهـــا الـــكـــربـــونـــيـــة ٨٠ 

بالمئة بحلول ٢٠٣٠.

المرافق  شــركــات  تستثمر 

بكثافة  الــكــبــرى  األوروبــــيــــة 

من  النظيفة  القطاعات  فــي 

ـــهـــا فـــــي وقــــــت تـــدفـــع  أعـــمـــال

التكنولوجية  الــتــطــورات  فيه 

وتـــشـــديـــد قــــواعــــد مــكــافــحــة 

الطاقة،  شركات  المناخ  تغير 

ومـــــن بــيــنــهــا كـــبـــار مــنــتــجــي 

الــنــفــط، عــلــى إعـــــادة الــنــظــر 

فـــي إســتــراتــيــجــيــاتــهــا. وقـــال 

فرانشيسكو ستاراسي الرئيس 

مكالمة  فــي  إلينل  التنفيذي 

مـــع الــمــســتــثــمــريــن «نــعــتــزم 

تــــدعــــيــــم مـــوقـــعـــنـــا كـــشـــركـــة 

عــمــالقــة فـــي قــطــاع الــطــاقــة 

الــــمــــتــــجــــددة». وأوضـــــــح أن 

اإلنتاج  من  بالمئة   ٨٠ حوالي 

الخضراء  الطاقة  من  سيأتي 

بحلول ٢٠٣٠، ارتفاًعا من ٥٤ 

بالمئة حالًيا.

إينـــل تنـفــق ١٦٠ مليــــار يـــورو

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية

(رويترز):  - لندن 

البريطانية  التجزئة  مبيعات  أن  أمــس  مسح  أظــهــر   
ســجــلــت أكــبــر هــبــوط مــنــذ يــونــيــو خـــالل الــشــهــر الــحــالــي 
ــبــالد، غير  فــي ظــل إجــــراءات عـــزل فــي مــعــظــم انــحــاء ال
االقتصاديين،  معظم  يخشى  كــان  مــا  أقــل  الــتــراجــع  أن 
التراجع.  من  جــزًءا  اإلنترنت  عبر  المبيعات  امتصت  إذ 
لمبيعات  مؤشره  إن  البريطاني  الصناعات  اتحاد  وقــال 
 ٢٣- مــن  نوفمبر  فــي   ٢٥- إلــى  نــزل  الــشــهــريــة  الــتــجــزئــة 
أقــل  ولكنها  يــونــيــو  مــنــذ  قـــراءة  أقــل  وهـــذه  أكــتــوبــر.  فــي 
استطالع  في  اقتصاديون  توقعه  الذي  التراجع  من  وطأة 
أجرته رويترز إلى -٣٥. وكانت التوقعات لديسمبر أكثر 

.٢- عند  بقراءة  إيجابية 

تراجع الثقة في مناخ 
األعمال بألمانيا

ميونخ - (د ب أ):

 تراجعت الثقة في مناخ األعمال في ألمانيا للشهر الثاني 
على الــتــوالــي فــي  نوفمبر، مــا يزيد مــن الــمــخــاوف مــن أن 
التدابير الجديدة الحتواء تفشي فيروس كورونا قد تؤدي إلى 
أوروبــا.وأفــاد معهد «إيفو»  ركود آخر في أكبر اقتصاد في 
للبحوث االقتصادية، ومقره ميونخ، أمس بأن مؤشره لمناخ 
في   ٥ر٩٢٪  مقابل  الشهر  هــذا   ٪ ٧ر٩٠  إلــى  تراجع  األعــمــال 
أكتوبر، ما يعني نهاية التعافي الحاد الذي كانت سجلته البالد 

بعد  §الموجة األولى من الجائحة العالمية.  
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