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صمم باقاتك بنفسك

امسح الرمز لمراسلتنا عبر واتساب

فودافون شارك 

محفظة استثمارات الشركة تتجاوز ٥ مليارات دوالر .. طارق السيد لـ                                            :

كتب - محمود عبدالحليم: 

الرئيس  السيد،  طـــارق  السيد  كشف 
لشركة  الــمــنــتــدب  والــعــضــو  الــتــنــفــيــذي 
«آرتـــك»  السياحي  لالستثمار  الــريــان 
أن محفظة الشركة االستثمارية تضم 
حاليًّا أكثر من ٣٤ فندًقا منها ١١ فندًقا 
في قطر، واألخرى ممتدة حول العالم 
األوســط  والشرق  وأمريكا  أوروبــا  في 
هذه  قيمة  وتتجاوز  إفريقيا،  وشمال 
االستثمارات ٥ مليارات دوالر أمريكي. 
وقــال في حــوار لـ [ االقتصادية: 
الــــ ١١  مــن فــنــادق الــشــركــة  خمسة  إن 
هي قيد اإلنشاء وفي المراحل النهائية 
ونتوقع افتتاحها في العام المقبل، بإذن 
اهللا تعالى. وأشــار إلى أن شركة آرتك 
كونها  عالمًيا  الــثــالــث  الــمــركــز  تتصدر 
أكــبــر مــالــك لــفــنــادق تــحــمــل عــالمــات 
ماريوت العالمية، وهو أمر يبعث على 
الــفــخــر كــونــهــا شــركــة قــطــريــة تمكنت 
المستوى  على  ريــادي  مركز  تبّوؤ  من 
العالمي. وقال إننا نتطلع لبناء شراكات 
عالمية من شأنها أن تُعزز من مكانتنا 

فــي الــقــطــاعــات الــتــي نــعــمــل بــهــا، وأن 
يتناسب  بــمــا  ُمــضــافــة  قــيــمــة  تُــعــطــيــنــا 
الستثماراتنا  وضعناها  التي  والمعايير 

منذ تأسيس الشركة. وقال: إن امتالك 
شركة آرتك لمشاريع مهمة وعدد كبير 
من الغرف الفندقية والشقق الفندقية 

لكرة  العالم  لكأس  قطر  تنظيم  يدعم 
القدم ٢٠٢٢». 

« آرتك» تفتتح ٥ فنادق في قطر العام المقبل

الدوحة - [: 

 قام وفٌد من غرفة تجارة وصناعة قطر، 
بزيارة ميدانية إلى منطقة الشارع التجاري 
عن  الستار  إزاحــة  أجــل  من  لوسيل،  بمدينة 
بعض الفرص االستثمارية الواعدة والمتاحة 
حالًيا أمام المستثمرين القطريين واألجانب.

 وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل 
ثاني رئيس غرفة قطر الــذي تــرأس الوفد: 
مدينة  فـــي  الــتــجــاري  الـــشـــارع  مـــشـــروع  إن 
لوسيل يُتيح فرًصا استثمارية فريدة لرجال 
األعـــمـــال الــقــطــريــيــن. وأشـــــار ســعــادتــه إلــى 
مونديال  موعد  قبل  المشروع  افتتاح  أهمية 
على  يقع  أنــه  خصوًصا   ،٢٠٢٢ العالم  كــأس 

أحد  يُــعــد  والـــذي  لوسيل  اســتــاد  مــن  مقربة 
مــالعــب الــمــونــديــال، مــا يــزيــد مــن جاذبية 
الفتًا  الُمستثمرين،  الستقطاب  الــمــشــروع 
إلى أن الغرفة سوف تقوم خالل لقاءاتها مع 
الوفود التجارية األجنبية وخالل مشاركاتها 
فــي الــُمــؤتــمــرات الــخــارجــيــة بــالــتــرويــج لهذا 
جذب  في  الغرفة  جهود  إطار  في  المشروع 

االستثمارات األجنبية إلى قطر.  
 وقـــــــال الـــمـــهـــنـــدس فـــهـــد عــبــدالــلــطــيــف 
المشاريع  تسليم  قــطــاع  رئــيــس  الــجــهــرمــي، 
الــزيــارة  هـــذه  إن  الــقــطــريــة:  الــديــار  بشركة 
فرصة ُممّيزة إلبراز ما تحمله مدينة لوسيل 

في جعبتها من فرص استثمارية واعدة.  

الدوحة -[:

أّكـــــــــــــــد مــــــــصــــــــرف قـــطـــر 
صحة  عدم  أمس،  المركزي، 
مـــا تـــم تـــداولـــه عــبــر وســائــل 
بشأن  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
للسحب  األقصى  الحد  تعديل 
الـــنـــقـــدي الـــيـــومـــي مـــن خــالل 
ـــــي،  مـــاكـــيـــنـــات الــــصــــرف اآلل
وخــفــضــه إلــــى خــمــســة آالف 
ريــــال فـــي الـــيـــوم، مـــؤكـــًدا أن 
تــلــك الــمــعــلــومــات عــاريــة عن 

الصحة.
 وأشــــــار الـــمـــصـــرف، عــبــر 
مــــوقــــعــــه عــــلــــى اإلنـــــتـــــرنـــــت، 
إلــــى أن مـــا تـــم تــنــاقــلــه وفــق 
تـــعـــمـــيـــم مــــــــزور لـــــم يـــصـــدر 
يـــعـــدو  ال  الـــــمـــــصـــــرف،  عـــــن 
ــا فــي هــذا  كــونــه شــائــعــة، الفــتً
الوضع  استقرار  إلــى  السياق، 
ــلــدولــة وعــــدم تــأثــر  الــمــالــي ل

الــذي  األمــر  المالية،  السيولة 
ال يستدعي معه القلق. وشدد 
الــــمــــصــــرف عــــلــــى ضـــــــرورة 
ــــقــــاء  ـــــحـــــري الــــــدقــــــة واســــت ت

الــمــعــلــومــات مــن مــصــادرهــا، 
ــــــار  وعــــــــــــدم تـــــنـــــاقـــــل األخــــــب
والـــتـــعـــامـــيـــم الـــــصـــــادرة مــن 
مجهولين  أفــــراد  أو  جــهــات 

والــكــف عــن تــداولــهــا، مــؤكــًدا 
القانوني  بحقه  يحتفظ  أنـــه 
فـــي مــقــاضــاة مـــن قــــام ببث 

تلك الشائعة ورّوج لها.

فـرص استثماريـة في الشارع التجاري بـ لوسيـل 

المركزي ينفي تعديل حد السحب اليومي
٢٣

موازنة ٢٠٢١ تحّفز 
التداول العقاري

الدوحة - [:  

قــــال الــتــقــريــر األســبــوعــي 
للمشاريع  األصـــمـــخ  لــشــركــة 
عام  مؤشرات  أن  العقارية: 
طــيــاتــهــا  فــــي  تــحــمــل   ٢٠٢١
لمسيرة  إيــجــابــيــة  تــوقــعــات 
الـــتـــشـــيـــيـــد والـــــبـــــنـــــاء، وســـط 
انـــعـــكـــاس إيـــجـــابـــي لــنــشــاط 
اقـــتـــصـــادي مـــرتـــقـــب، ومــن 
إيجابياً  تنعكس  أن  المنتظر 
على حركة التداول العقارية 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــقـــطـــاعـــات 
السكنية والتجارية واإلدارية. 
وأوضح أن مشروع الموازنة 
المالية  للسنة  للدولة  العامة 
البرامج  على  ستركز   ،٢٠٢١
ضمن  الــمــدرجــة  والمشاريع 
الوطنية  التنمية  استراتيجية 

الثانية (٢٠١٨ ـ ٢٠٢٢).

الدوحة -[ :

أّكــــدت شــركــة الـــديـــار الــقــطــريــة أن منطقة 

الــســيــف فـــي لــوســيــل أصــبــحــت مـــتـــاحـــًة أمـــام 

إلى  مشيرًة  واألجانب،  القطريين  المستثمرين 

أن المنطقة تتمتع بفرص استثمارية واعدة.

وأشارت شركة الديار القطرية إلى أنها تقوم 

من  فــريــدة  سكنية  أبـــراج  تسعة  بتطوير  حالًيا 

أنها  إلــى  مشيرًة  والــخــدمــات،  التصميم  ناحية 

توفر حق التمّلك الحر للشقق السكنية المتميزة، 

إلى  بــاإلضــافــة  الــتــجــاريــة،  للمحالت  والتأجير 

القطريين  غير  المستثمرين  حصول  إمكانية 

على حق اإلقامة بموجب قرار مجلس الــوزراء 

السيف  منطقة  وتــتــيــح   .٢٠٢٠ لــعــام   ٢٨ رقـــم 

فرصة ممّيزة لالستثمار  الراقية للمستثمرين 

في مشروع عقاري فخم تكتنفه واجهة بحرية 

على قطعة أرض مساحتها ٥٢٠,٠٠٠ متر مربع.

 فـرص أعمــال ووحـدات سكنيـة بمنطقـة السـيـف

انطالق فعاليات النسخة ١٧

كتب ـ عاطف الجبالي: 

النسخة  فعاليات  انطلقت 
معرض  من  عشرة  السابعة 
«هــــــي» لــــألزيــــاء الــعــربــيــة، 
الدوحة  بمركز  أمــس،  أول 
لــلــمــعــارض والـــمـــؤتـــمـــرات، 
الشيخة  سعادة  رعاية  تحت 
الــــمــــيــــاســــة بــــنــــت حــــمــــد بــن 

ثاني. آل  خليفة 
مشاركة  المعرض  ويشهد 
عــــالمــــة   ١٥٠ مــــــن  أكـــــثـــــر 
تـــجـــاريـــة، تـــقـــدم تــشــكــيــالت 
المالبس  من  بداية  متنوعة 
الــجــاهــزة واألزيــــاء الــراقــيــة 

والفاخرة. 
وأشـــــــــاد ســـــعـــــادة الـــســـيـــد 
أكــبــر الــبــاكــر األمـــيـــن الــعــام 
للسياحة  الــوطــنــي  للمجلس 
ــــنــــفــــيــــذي  ــــت ـــــــس ال ـــــــي ـــــــرئ وال
الجوية  الخطوط  لمجموعة 
الناجحة  بالجهود  القطرية 
ــــــة قــطــر  الـــتـــي بـــذلـــتـــهـــا دول
والـــــتـــــي عـــــــززت اســـتـــئـــنـــاف 

قطر. في  السياحي  النشاط 
مــــعــــرض  إن  وقـــــــــــــــال: 
شهد  العربية  لألزياء  «هي» 
السنوات  خالل  كبيًرا  تطوًرا 
حدثًا  أصبح  حتى  الماضية 
رائــــــًدا فـــي مـــجـــال الــمــوضــة 

ساهم  ما  العربية،  واألزيــاء 
فــــي تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة قــطــر 
ـــتـــكـــار إقــلــيــمــي،  كـــمـــركـــز اب
الــمــجــلــس  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــًرا 
مع  يعمل  للسياحة  الوطني 
شـــركـــائـــه مــــن الــقــطــاعــيــن 

تطوير  على  والخاص  العام 
سياحية  وتــجــارب  عـــروض 
تــــنــــاســــب الـــــســـــوق الـــمـــحـــلـــي 
قطاع  تنشيط  فــي  وتساهم 

السياحة.

١٥٠ عالمة تجارية بـمعرض «هي» لألزياء

٢ ٤

                                                      

٧

بمناسبة اليوم الوطني

الدوحة -[:

أطــلــق الـــدولـــي اإلســالمــي 
عـــــرًضـــــا مــــمــــيــــًزا بــمــنــاســبــة 
لحاملي  يتيح  الوطني،  اليوم 
فــرصــة   ٢٥ الــبــنــك  بــطــاقــات 
الكـــتـــســـاب رصـــيـــد قـــّيـــم مــن 
عند  اإلسالمي  الدولي  نقاط 
الـــدفـــع بــاســتــخــدام بــطــاقــات 

(االئتمان  اإلســالمــي  الــدولــي 
والــــخــــصــــم) داخــــــل وخـــــارج 

قطر.
عمالء  الــعــرض  يمنح  كما 
الــــبــــنــــك حــــامــــلــــي بـــطـــاقـــات 
(االئتمان  اإلســالمــي  الــدولــي 
والــــخــــصــــم)، عـــلـــى اخـــتـــالف 
بخمس  للفوز  فرًصا  فئاتهم 
فترة  طيلة  أسبوعية  جوائز 

الــــعــــرض، قـــيـــمـــة كــــل مــنــهــا 
نقطة.   ١٨٠،٠٠٠

ويــتــطــلــب دخــــول الــعــمــيــل 
ــــإحــــدى  ــــفــــوز ب ــــل ــــســــحــــب ل ال
أو  األســــبــــوعــــيــــة  الـــــجـــــوائـــــز 
الــــجــــائــــزة الـــنـــهـــائـــيـــة إنـــفـــاق 
(كــحــد  قـــطـــري  ريــــــال   ١٠٠
ـــفـــتـــرة مــن  ـــــــى) خـــــالل ال أدن
بــتــاريــخ  وحــتــى   ٢٩/ ١١/ ٢٠٢

لـــيـــحـــصـــل   ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠
ـــــى فــــرصــــة  مــــقــــابــــلــــهــــا عـــــل
استخدام  عند  للفوز  واحــدة 
بــطــاقــتــه االئـــتـــمـــانـــيـــة داخـــل 
ــفــوز  ــل قــــطــــر، وفـــرصـــتـــيـــن ل
خــارج  ريــال   ١٠٠ إنــفــاق  عند 
قــطــر لــبــطــاقــتــي (االئـــتـــمـــان 

والخصم). 

الدولي اإلسالمي يطلق عرًضا مميًزا للبطاقات

٦

https://www.youtube.com/watch?v=AfrR4lGTa6I&feature=youtu.be
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الدوحة - [:

 قام وفٌد من غرفة تجارة 
وصناعة قطر، يترأسه سعادة 
بن  جــاســم  بــن  خليفة  الــشــيــخ 
محمد آل ثاني رئيس الغرفة، 
وســــعــــادة الـــســـيـــد مــحــمــد بــن 
أحمد بن طوار الكواري النائب 
وعــدد  الغرفة،  لرئيس  األول 
إدارة  مـــجـــلـــس  أعــــضــــاء  مــــن 
وعــدد  الــعــام  والــمــديــر  الغرفة 
القطريين  األعمال  رجال  من 
منطقة  إلــى  ميدانية  بــزيــارة 
الـــــشـــــارع الــــتــــجــــاري بــمــديــنــة 
الواعد  التجاري  الحي  لوسيل، 
الــــذي طــــال انـــتـــظـــاره، وذلـــك 
ــتــعــاون مـــع شـــركـــة الـــديـــار  ــال ب
العقاري  لالستثمار  القطرية 
مـــن أجــــل إزاحـــــة الــســتــار عن 
بــعــض الـــفـــرص االســتــثــمــاريــة 
أمام  حالًيا  والمتاحة  الــواعــدة 
الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــقـــطـــريـــيـــن 

واألجانب، على حٍد سواء.
خليفة  الشيخ  سعادة  وقــال 
رئــيــس  ثـــانـــي  آل  جـــاســـم  بــــن 
تصريحات  فــي  قــطــر،  غــرفــة 
صــحــفــيــة عــقــب الـــجـــولـــة، إن 
في  التجاري  الــشــارع  مــشــروع 
مــديــنــة لــوســيــل يــتــيــح فــرًصــا 
اســـتـــثـــمـــاريـــة فــــريــــدة لـــرجـــال 
األعـــمـــال الــقــطــريــيــن إضــافــة 

للمستثمرين  استقطابه  إلـــى 
العالمات  خصوًصا  األجــانــب، 
الـــتـــجـــاريـــة الــعــالــمــيــة، وذلـــك 
نــظــًرا لــمــوقــعــه اإلســتــراتــيــجــي 
في وسط مدينة لوسيل والتي 
وأول  المستقبل  مــديــنــة  تــعــد 

مدينة ذكية في المنطقة.
أهمية  إلــى  سعادته  وأشـــار 
افــتــتــاح الــمــشــروع قــبــل موعد 
 ،٢٠٢٢ العالم  كــأس  مونديال 
مقربة  على  يقع  أنه  خصوًصا 
يعد  والــذي  لوسيل  استاد  من 
أحـــد مــالعــب الــمــونــديــال مما 
يــزيــد مــن جــاذبــيــة الــمــشــروع 
الســـتـــقـــطـــاب الــمــســتــثــمــريــن، 
الفـــتًـــا إلـــى أن الــغــرفــة ســوف 
تقوم خالل لقاءاتها مع الوفود 
الـــتـــجـــاريـــة األجــنــبــيــة وخـــالل 
مــشــاركــاتــهــا فـــي الــمــؤتــمــرات 
الـــخـــارجـــيـــة بـــالـــتـــرويـــج لــهــذا 
الـــمـــشـــروع فــــي إطــــــار جــهــود 
الغرفة في جذب االستثمارات 

األجنبية إلى قطر. 
الــزيــارة  هــذه  على  وتعليًقا 
فهد  المهندس  قال  الناجحة، 
رئيس  الجهرمي،  عبداللطيف 

قطاع تسليم المشاريع بشركة 
هذه  «تمثل  القطرية:  الــديــار 
إلبراز  ممّيزة  فرصة  الزيارة 
في  لوسيل  مدينة  تحمله  مــا 
استثمارية  فرص  من  جعبتها 
واعــــــــــــدة لــــــرجــــــال األعـــــمـــــال 
والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الــمــحــلــيــيــن 
والدوليين الذين يتطلعون إلى 
تنمية محفظتهم االستثمارية 
فــي قــطــر. بــاعــتــبــارهــا مدينة 
الــمــســتــقــبــل فــــي قــــطــــر، مــن 
من  لوسيل  تصبح  أن  المتوقع 
أهم مراكز األعمال واألنشطة 
الــــتــــجــــاريــــة خــــــالل الـــســـنـــوات 
ـــقـــادمـــة، مــمــا يــبــشــر بــعــائــد  ال

استثماري رائع».
تصميم  تم  وأضــاف: «لقد 
مــنــطــقــة الـــــشـــــارع الـــتـــجـــاري 
ــا  بــعــنــايــة فـــائـــقـــة لـــتـــكـــون حــًي
من  قطر  في  عصريًا  تجاريًا 
المعايير  أفــضــل  تــبــنــي  خـــالل 
جلّية  بصورة  تظهر  العالمية، 
للبيئة،  الصديقة  مبانيها  عبر 
بسهولة  المنطقة  تتمّيز  كما 
الــــــوصــــــول إلــــيــــهــــا والــــحــــركــــة 
الـــداخـــلـــيـــة فــيــهــا عــــن طــريــق 

شــبــكــة نــقــل مــتــكــامــلــة، فضًال 
عن ارتباطها بعدد من مواقف 
كما  األرض،  تحت  الــســيــارات 
وزوارهـــا  لقاطنيها  تتيح  أنها 
فـــرصـــة االســـتـــمـــتـــاع بــتــجــربــة 
حضرية  بيئة  عبر  استثنائية 
ــــدة مــــن نـــوعـــهـــا تــجــّســد  فــــري
أصالة التراث وجوهر الثقافة 
ــــرؤيــــة  الــمــحــلــيــة الـــغـــنـــّيـــة وال

التقدمية لدولة قطر».
وتــــــابــــــع يـــــقـــــول:«وبـــــهـــــذه 
نــعــرب  أن  نــــــوّد  الـــمـــنـــاســـبـــة، 
لضيوفنا  شــكــرن  خــالــص  عــن 

غرفة  وأعضاء  رئيس  الكرام، 
تـــجـــارة وصــنــاعــة قـــطـــر، كي 
يـــقـــفـــوا بــأنــفــســهــم عـــلـــى آخـــر 
ويشاهدوا  المشروع،  تطورات 
والخطوات  جهودنا  من  جانبًا 
الــــكــــبــــيــــرة الـــــتـــــي قـــطـــعـــنـــاهـــا 
إلنجازها في أبهى ُحّلة، وعلى 
الــجــانــب اآلخـــــر، الــكــشــف عن 
بــعــض الـــفـــرص االســتــثــمــاريــة 
المنطقة  تتيحها  التي  القّيمة 

أثناء الفترة الراهنة».
ـــمـــتـــد مـــنـــطـــقـــة الــــشــــارع  وت
الـــتـــجـــاري، الـــتـــي تـــم االنــتــهــاء 

مــن حــوالــي ٦٠٪ مــن أعــمــال 
اإلنـــــشـــــاءات بـــهـــا، بـــطـــول ١٫٣ 
كيلومتر مربع. ويعتبر الشارع 
الـــــتـــــجـــــاري وجــــهــــة تـــجـــاريـــة 
ومتنوعة  ديناميكية  وسكنية 
بــمــديــنــة لــوســيــل، حــيــث تضم 
بــيــن جــنــبــاتــهــا مــجــمــوعــة من 
الـــوحـــدات الــســكــنــيــة الــفــاخــرة 
مـــــتـــــعـــــددة االســـــتـــــخـــــدامـــــات 
والمحالت التجارية المصممة 
وفــــق أعـــلـــى مــعــايــيــر الـــجـــودة 

العالمية. 
ـــمـــتـــد مـــنـــطـــقـــة الــــشــــارع  وت
الـــتـــجـــاري مــــن قـــلـــب مــديــنــة 
طريق  مــن  وتــحــديــًدا  لوسيل، 
الـــــخـــــور الــــســــريــــع غـــــربًـــــا إلـــى 
أبــــــراج لــوســيــل بـــــالزا شـــرًقـــا، 
مــبــنــى   ١٨ تـــحـــتـــضـــن  حــــيــــث 
ضمن  لــالســتــخــدام  مخصًصا 
مساحات  رئيسية؛  مجاالت   ٥
الــبــيــع بــالــتــجــزئــة، والــمــكــاتــب، 
والفنادق، والوحدات السكنية، 

ومراكز المعارض.
 ومـــــن الـــمـــقـــرر أيــــًضــــا أن 
يــســتــضــيــف الـــشـــارع الــتــجــاري 
منافذ  مــن  كــبــيــرة  مــجــمــوعــة 

التسّوق إلى جانب الفنادق من 
والمساحات  نجوم،  و٥   ٤ فئة 
الفنية،  والمعارض  المكتبية، 
واألستوديوهات،  والمكتبات، 
ـــافـــذ الـــبـــيـــع بــالــتــجــزئــة،  ومـــن
وصـــــاالت عــــرض الـــســـيـــارات، 
ـــــمـــــرافـــــق  والــــــمــــــطــــــاعــــــم، وال

الترفيهية.
يُشار إلى أن تصميم منطقة 
الشارع التجاري جاء على غرار 
الفرنسي  الشانزليزيه  شـــارع 
الشهير، تحيط أبراجه البوابة 
الــشــاهــقــة، وطــــرق الــســيــارات 
تجارية  وجهة  إنها  والــمــشــاة. 
تضم  بالحياة  نابضة  وسكنية 
أماكن  من  متنوعة  مجموعة 
المنتشرة  والمطاعم  التسّوق 
يمنح  مــمــا  امــــتــــدادهــــا،  عــلــى 
الــمــقــيــمــيــن والـــــــزوار تــجــارب 
أسلوب  في  نوعها  من  فريدة 
الــحــيــاة والــتــرفــيــه. مـــن دون 
شك، يعد الشارع التجاري من 
لألنشطة  جذبًا  الوجهات  أكثر 
تصميمه  يعكس  إذ  التجارية، 
ــا إلــى  الـــدقـــة والـــحـــداثـــة، جــنــبً
جنٍب مع اتباع أفضل المعايير 

لـــخـــدمـــة أغـــــــــراض الـــتـــســـّوق 
وتــــنــــاول الـــطـــعـــام فـــي الـــهـــواء 
الــطــلــق بـــشـــارع الـــمـــشـــاة. كما 
توّفر المنطقة سهولة الحركة 
ــيــة مـــن خــــالل ربــطــهــا  الــداخــل
بــشــبــكــة مــــن أنـــظـــمـــة الــنــقــل 
السيارات  ومواقف  المتطورة، 
تستوعب  والــتــي  األرض  تحت 

أكثر من ٢٠٠٠ سيارة.
تقدم لوسيل رؤية عمرانية 
مــــتــــقــــدمــــة فــــــي قـــــطـــــر، تــم 
من  شديدة  بعناية  تصميمها 
القطرية  الــديــار  شــركــة  قــبــل 
ــعــد  لـــالســـتـــثـــمـــار الــــعــــقــــاري. يُ
مـــشـــروع لــوســيــل واحــــــًدا من 
ـــمـــشـــاريـــع  أكــــبــــر وأحــــــــــدث ال
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، حيث 
يــمــتــد عــلــى مــســاحــة تــبــلــغ ٣٨ 
المتوقع  من  مربًعا.  كيلومتًرا 
حوالي  المدينة  تستوعب  أن 
لـــلـــعـــّيـــش  نـــســـمـــة   ٤٥٠,٠٠٠
ــــشــــار إلـــى  والـــعـــمـــل فـــيـــهـــا. ويُ
مجموعة  تــقــدم  الــمــديــنــة  أن 
االستثمار  فــرص  من  واسعة 
ومنافذ  والــتــجــاريــة  السكنية 
الــبــيــع بــالــتــجــزئــة، كــمــا تضم 
متكاملة  خــدمــات  مجموعة 
تــــلــــبــــي جــــمــــيــــع احــــتــــيــــاجــــات 
ــــمــــدارس  مــجــتــمــعــهــا مـــثـــل ال
ومراكز  الطبية  والمؤسسات 

والتسّوق. الترفيه 

فـرص استثمـاريـة فـي الشـارع التجـاري بـ لوسيــل
الغرفة اطلعت عليها خالل جولة ميدانية في المشروع

ــــــــــب  ــــــــــان ــــــــــدة لـــــلـــــقـــــطـــــريـــــيـــــن واألج ــــــــــدي ـــــــــة: اســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــارات ج ـــــــــرف ـــــــــغ رئـــــــــيـــــــــس ال

     بن طوار وعدد من رجال األعمال

ــــة ــــمــــي ــــال ــــع ــــــة ال ــــــجــــــاري ــــــت ـــــــات ال ـــــــالم ـــــــع ــــطــــب ال ــــق ــــســــت ـــــــروع ي ـــــــش ـــــــم ال

ـــــــال بـــالـــمـــنـــطـــقـــة ـــــــم ــــــز األع ــــــراك ــــــــم م ــــــــــدى أه ـــــجـــــهـــــرمـــــي: لــــوســــيــــل إح ال

 فهد الجهرمي

رئيس الغرفة ورجال أعمال ومسٔوولو الديار القطرية أثناء زيارتهم للمشروع

للمستثمرين القطريين واألجانب.. الديار القطرية:

الدوحة -[:

ــــــــــــدت شـــــركـــــة الـــــديـــــار  أّك
السيف  منطقة  أن  القطرية 
متاحًة  أصــبــحــت  لــوســيــل  فــي 
القطريين  المستثمرين  أمام 
واألجــــانــــب، مــشــيــرة إلــــى أن 
الـــمـــنـــطـــقـــة تـــتـــمـــتـــع بـــفـــرص 
بسبب  واعـــــــدة،  اســتــثــمــاريــة 
مــوقــعــهــا اإلســتــراتــيــجــي على 
الـــواجـــهـــة الــبــحــريــة فـــي قلب 
لـــوســـيـــل، وعـــلـــى قـــربـــهـــا مــن 
العديد من المعالم الرئيسية، 
بــمــا فـــي ذلــــك اســـتـــاد لــوســيــل 
الذي يحتضن مباريات بطولة 

.٢٠٢٢ FIFA كأس العالم
وتـــــوّفـــــر واجـــــهـــــة لــوســيــل 
الـــــبـــــحـــــريـــــة عـــــــــــــدًدا كــــبــــيــــًرا 
مــــن الــــوجــــهــــات الــتــرفــيــهــيــة 
ومن  والمطاعم،  والتجارية 
بالس  أيًضا  تضّم  أن  المقرر 
فــــــانــــــدوم، وهــــــو واحـــــــد مــن 
في  التجارية  المراكز  أضخم 
الدوحة، باإلضافة إلى ممشى 

المفضلة  الــوجــهــة  الــمــاريــنــا، 
عند المقيمين والزوار.

 وأشــــــــارت شـــركـــة الـــديـــار 
حالًيا  تقوم  أنها  إلى  القطرية 
سكنية  أبــــراج  تسعة  بتطوير 
التصميم  نــاحــيــة  مــن  فــريــدة 
والـــــخـــــدمـــــات، مـــشـــيـــرة إلـــى 
الحر  التمّلك  حــق  تــوفــر  أنــهــا 
لــلــشــقــق الــســكــنــيــة الــمــتــمــيــزة، 
التجارية،  للمحالت  والتأجير 
باإلضافة إلى إمكانية حصول 
القطريين  غير  المستثمرين 
عــلــى حـــق اإلقــــامــــة بــمــوجــب 
قرار مجلس الــوزراء رقم ٢٨ 
منطقة  وتــتــيــح   .٢٠٢٠ لــعــام 
للمستثمرين  الراقية  السيف 
فرصة ممّيزة لالستثمار في 
تكتنفه  فخم  عقاري  مشروع 
قطعة  عــلــى  بــحــريــة  واجـــهـــة 
أرض مساحتها ٥٢٠,٠٠٠ متر 

مربع.
المتعدد  المشروع  يشتمل   
مساحة  عــلــى  االســتــخــدامــات 
متر   ٦٠٠,٠٠٠ قـــدرهـــا  ــنــاء  ب

التجارية  الوجهات  من  مربع 
ــتــجــزئــة،  ــال ومـــنـــافـــذ الـــبـــيـــع ب
السكنية  والمناطق  والفنادق، 
على  والمطاعم  والترفيهية، 
البحرية  الواجهة  متنزه  طول 

البالغ ٢.٣ كيلومتر.

وقال السّيد يوسف المصلح، 
وإدارة  التطوير  قطاع  رئيس 
األصـــــــول فــــي شـــركـــة الـــديـــار 
لوسيل  مدينة  إن  الــقــطــريــة، 
تقدم فرًصا استثمارية واعدة 
أنها  إلــى  مشيًرا  للمستثمرين 

تــحــتــضــن مـــــركـــــًزا لــألعــمــال 
ـــتـــجـــاريـــة فــــي الــمــســتــقــبــل،  ال
الــمــمــّيــز  مــوقــعــهــا  إن  حـــيـــث 
ـــوفـــر  ــــعــــد عـــــامـــــل جــــــــذب ي ي
ورواد  والــزائــريــن  للمقيمين 
األعـــــمـــــال الـــــراحـــــة وســهــولــة 

انسيابية  عن  فضًال  الــوصــول، 
لألشخاص  الداخلية  التنقالت 
أفضل  تبني  مــع  والــشــركــات، 
مــعــايــيــر االســتــدامــة والــحــيــاة 
ـــذكـــيـــة فــــي جـــمـــيـــع أعـــمـــال  ال
المدينة، التي تُعد أولى المدن 

الــــذكــــيــــة فــــي قـــطـــر ورحــــب 
بــالــمــســتــثــمــريــن ونـــدعـــوهـــم 
السكنية  المناطق  الستكشاف 
والفرص  الفاخرة  والتجارية 
ـــــواعـــــدة فــي  االســـتـــثـــمـــاريـــة ال
مــديــنــة لــوســيــل، واالســتــفــادة 
واالمــتــيــازات  التسهيالت  مــن 
ــــدة الـــتـــي  ــــعــــدي الـــحـــصـــريـــة ال
الديناميكية،  بيئتها  تتيحها 
للبيئة،  الــصــديــقــة  ومــبــانــيــهــا 
ونؤّكد  العصرية.  وتصاميمها 
جذب  مــركــز  هــي  لوسيل  أن 
حيوي لألعمال التجارية على 
والمنظور،  القريب  المديين 
وتـــبـــشـــر بـــعـــوائـــد اســتــثــمــاريــة 

قيمة».
قلب  منطقة  تصميم  وتــم 
بحيث  فــائــقــة  بعناية  لــوســيــل 
تناسب التسّوق وتناول الطعام 
يَُسّهل  مما  الطلق،  الــهــواء  في 
بين  التنقل  حرية  لألشخاص 
مــنــاطــقــهــا، مــن خـــالل شبكة 
ُســفــلــيــة مــتــرابــطــة لــمــواقــف 
عام  نقل  وأنظمة  الــســيــارات، 

يجعلها  الذي  األمر  متطورة، 
لألعمال  جذبًا  الوجهات  أكثر 

التجارية.
تـــــــقـــــــدم لـــــوســـــيـــــل رؤيــــــــة 
قطر،  في  متقدمة  عمرانية 
تــــم تــصــمــيــمــهــا بـــعـــنـــايـــة مــن 
القطرية  الــديــار  شــركــة  قــبــل 
ـــــعـــــقـــــاري. يــعــد  لـــلـــتـــطـــويـــر ال
مـــشـــروع لــوســيــل واحــــــًدا من 
ــــر وأحــــــــــدث الـــمـــشـــاريـــع  أكــــب
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، حيث 
يــمــتــد عــلــى مــســاحــة تــبــلــغ ٣٨ 
المتوقع  من  مربًعا.  كيلومتًرا 
حوالي  المدينة  تستوعب  أن 
لــلــعــّيــش  نـــســـمـــة   ٤٥٠,٠٠٠
أن  إلــى  ويُــشــار  فيها.  والعمل 
ــا  الــمــديــنــة تــقــدم طــيــًفــا واســًع
من فرص االستثمار السكنية 
ـــتـــجـــاريـــة ومـــنـــافـــذ لــلــبــيــع  وال
بالتجزئة، كما تضم مجموعة 
جميع  تلبي  متكاملة  خدمات 
مثل  مــجــتــمــعــهــا  احـــتـــيـــاجـــات 
الطبية  والمؤسسات  المدارس 

ومراكز الترفيه والتسّوق.

فـرص أعمــال ووحـدات سكنيـة بمنطقـة السـيـف 
ــزة ــي ــم ــت ــم ــق الــســكــنــيــة ال ــق ــش ــل ـــك حــــر وإقـــــامـــــة ل ــــن ورواد األعـــــــمـــــــالتـــمـــلّ ــــري ــــزائ ـــطـــاب ال ـــق ـــح: اســـت ـــمـــصـــل ال

ًً

تصوير: انتصار نصرتصوير: انتصار نصر
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٣٣   

طارق السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في حوار لـ                                      :

دوالر  ــــارات  ــــي ــــل م  ٥ تــــتــــجــــاوز  واســــتــــثــــمــــاراتــــهــــا   .. ــــا  فــــنــــدقً  ٣٤ ـــم  ـــض ت الــــشــــركــــة  مـــحـــفـــظـــة 

 ٢٠٢٢ مـــــــونـــــــديـــــــال  ــــم  ــــظــــي ــــن ت ــــــاح  ــــــج ن ــــــم  ــــــدع ي الـــــفـــــنـــــدقـــــيـــــة  ــــــق  ــــــشــــــق وال الـــــــغـــــــرف  ــــــو   ــــــم ن  

ـــا  ـــن ـــارات ـــم ـــث ـــت ـــــــى اس ـــة مــــضــــافــــة إل ـــم ـــي ـــق ق ـــق ـــح ــــــات عـــالـــمـــيـــة ت ــــــراك بـــــنـــــاء ش

• مـــــاذا عـــن حــجــم اســتــثــمــارات 
الشركة؟

شـــركـــة  اســــتــــثــــمــــارات  تـــرتـــكـــز   -
«آرتــك»  السياحي  لالستثمار  الريان 
بــشــكــل خــــاص عــلــى االســتــثــمــار في 
من  عــدد  وجــود  مــع  الضيافة  قطاع 
االســـتـــثـــمـــارات الــعــقــاريــة األخـــــرى، 
مع  ولكن  والتجارية،  السكنية  منها 
ارتباطها بشكل وثيق بقطاع الضيافة. 
االســتــثــمــاريــة  آرتــــك  محفظة  تــضــم 
 ١١ منها  فندًقا   ٣٤ مــن  أكثر  حالّيا 
فــنــدقــا فــي قــطــر واألخـــــرى ممتدة 
حـــول الــعــالــم فـــي أوروبــــــا وأمــريــكــا 
والــشــرق األوســـط وشــمــال أفريقيا، 
وتــتــجــاوز قيمة هـــذه االســتــثــمــارات 
هــذا  أمـــريـــكـــي.  دوالر  مـــلـــيـــارات   ٥
وتتصدر شركة آرتك المركز الثالث 
عــالــمــًيــا كــونــهــا أكــبــر مــالــك لــفــنــادق 
العالمية  مـــاريـــوت  عــالمــات  تــحــمــل 
كونها  الفخر  على  يبعث  أمـــر  وهـــو 
شـــركـــة قــطــريــة تــمــكــنــت مـــن تــبــّوؤ 
مركز ريادي على المستوى العالمي 
بــفــضــل رؤيـــــة ودعـــــم وتــوجــيــه من 
الشيخ  سعادة  اإلدارة  مجلس  رئيس 

فيصل بن قاسم آل ثاني.

المشاريع الجديدة 

في  الشركة  مشاريع  عــن  مـــاذا   •
قطر والتطورات الجديدة لها؟

- كما ذكرت سابًقا تضم المحفظة 
 ١١ قطر  فــي  للشركة  االســتــثــمــاريــة 
فندًقا، خمسة منها قيد اإلنشاء، وفي 
المراحل النهائية ونتوقع افتتاحها في 

العام المقبل بإذن اهللا تعالى. 
ــتــزم آرتـــــك بــتــطــويــر عـــقـــارات  ــل ت
تتميز بالجودة والموقع االستراتيجي 
مــــا مــكــنــنــا مــــن اســـتـــقـــطـــاب أفــضــل 
الــمــشــغــلــيــن الــعــالــمــيــيــن مــثــل شــركــة 
والحياة  وهيلتون  العالمية  ماريوت 
والــــفــــورســــيــــزون وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر 
وتوقيع اتفاقيات إدارة طويلة األمد. 

ومــــن الــجــديــر بــالــذكــر أنــــه فــور 
االنـــتـــهـــاء مـــن تــطــويــر فــنــادقــنــا في 
ـــاحـــهـــا ســيــســتــقــبــل  ـــت الـــــدوحـــــة وافـــت
ازديــــاد  إلـــى  إضــافــة  المحلي  الــســوق 
ــــغــــرف مـــجـــمـــوعـــة جـــديـــدة  عــــــدد ال
المعروفة  الفندقية  الــعــالمــات  مــن 
ــا، تــدخــل ألول مــــرة الــســوق  عــالــمــًي
واليمنت  دلتا  فنادق  وهــي  القطري 
أوتوجراف  ومجموعة  والمريديان 
وهي جميعها عالمات تابعة لشركة 

ماريوت العالمية. 
هـــــذا وتـــضـــم مــحــفــظــة الـــفـــنـــادق 
الــعــامــلــة فـــي قــطــر كــــًال مـــن فــنــدق 
مـــــاريـــــوت مــــاركــــيــــز ســـيـــتـــي ســنــتــر 
الدوحة، وفندق سيتي سنتر روتانا، 

ماركيز  مــاريــوت  دبليو  جي  وفندق 
دبل  وفــنــدق  الــدوحــة،  سنتر  سيتي 
ـــــري هـــيـــلـــتـــون الـــــدوحـــــة – الـــســـد،  ت
وفـــنـــدق آلــــف الــــدوحــــة ريـــزيـــدانـــس 
ــــــــإدارة مــجــمــوعــة ‘كــــيــــوريــــو’ مــن  ب
تقع  الفنادق  هــذه  وجميع  هيلتون، 
العاصمة  مــن  رئيسية  مــنــاطــق  فــي 
الدوحة، معظمها في منطقة الخليج 
الغربي الحيوية. نحن ملتزمون في 
االستمرار في دعم السياحة المحلية 
والنهوض بقطاع الضيافة في البالد 
قيد  هــي  التي  الفنادق  افتتاح  وعند 
اإلنـــشـــاء ســنــكــون قـــد وفـــرنـــا للسوق 
غرفة   ٣٠٠٠ عــن  يــزيــد  مــا  المحلي 

وشقة فندقية.

مشاركات عالمية 

• مـــاذا عــن الــشــركــة مــع شركات 
الفنادق العالمية؟

- نتطّلع في آرتــك دوًمــا إلــى بناء 
شــــراكــــات عــالــمــيــة مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تُــعــزز مــن مــكــانــتــنــا فــي الــقــطــاعــات 
قيمة  تُعطينا  وأن  بــهــا،  نعمل  الــتــي 
التي  والمعايير  يتناسب  بما  ُمضافة 
تأسيس  منذ  الستثماراتنا  وضعناها 
الشركة. فإننا على سبيل المثال نعتز 
األمــد  والــطــويــلــة  الــعــريــقــة  بشراكتنا 
عالمًيا  الرائدة  الضيافة  شركات  مع 
ماريوت إنترناشونال وهيلتون وفور 
العالية  الــجــودة  إن  حيث  ســيــزونــز، 

لــعــقــاراتــنــا ومــوقــعــهــا االســتــراتــيــجــي، 
وحرصنا على مواصلة االستثمار في 
أدائها  وتحسين  لتطويرها  فنادقنا 
تضعنا  عــوامــل  جميعها  التشغيلي، 
فـــي الــمــقــدمــة الخــتــيــارنــا كــشــريــك 
استراتيجي لهذه الشركات العالمية، 
لضيوفنا  نُــقــّدم  أن  مــن  يُمكّننا  مــا 
تجربة  اســتــكــشــاف  فــرصــة  الـــكـــرام 
جميع  تُلّبي  التي  الــفــاخــرة،  اإلقــامــة 

احتياجاتهم وتوّقعاتهم.

الفنادق الجديدة 

• هل هناك خطط بإنشاء فنادق 
جـــديـــدة خــــالل الـــســـنـــوات الــقــادمــة 

وحتى مونديال ٢٠٢٢؟
دوًمــا  استثمارية  كشركة  نحن   -

ـــفـــادة مــــن الـــفـــرص  ـــالســـت ــتــطــلــع ل ن
أو  المحلي  السوق  في  ســواء  المتاحة 
الغتنام  ونــســعــى  الــعــالــمــيــة  األســـــواق 
فور  المدروسة  االستثمارية  الُفرص 

وجودها.
للتحضير  لــمــســاهــمــتــنــا  بــالــنــســبــة 
آرتك  في  إّننا  حيث   ٢٠٢٢ لمونديال 
وكــمــا ذكــــرت ســابــًقــا بــصــدد افــتــتــاح 
مدينة  فــي  إضــافــيــة  فــنــادق  خمسة 
قبل  أي  المقبل،  الــعــام  فــي  الــدوحــة 
عـــام مــن مـــونـــديـــال٢٠٢٢ وإّنــــه لمن 
دواعــــــي ســــرورنــــا أن نـــكـــون ُجـــــزًءا 
مـــن هـــذا الـــحـــدث الــعــالــمــّي الــمــهــم. 
وعـــدًدا  مهمة  مــشــاريــع  نمتلك  وأن 

والشقق  الفندقية  الغرف  من  كبيًرا 
الـــفـــنـــدقـــيـــة، مــــا يــمــّكــنــنــا مــــن دعـــم 
النهضة االقتصادية للبالد والمشاريع 
واألحــــداث الــهــامــة الــُمــقــامــة بها في 

السنوات القادمة.

السياحة الداخلية 

الداخلية  السياحة  تقّيم  كيف   •
وإشـــــغـــــال الــــفــــنــــادق خـــــالل مــوســم 

الصيف في ظل جائحة كورونا؟
والسفر  الــســيــاحــة  قــطــاع  واجــــه   -

في العالم أجمع تحدّيات جمة، وقد 
كان هذا القطاع من أكثر القطاعات 
ــــا الــحــالــيــة  ـــــًرا بــجــائــحــة كــــورون تـــــأّث
والــســوق الــقــطــري لــيــس بــمــنــأى عن 
هذه التحديات ولكن برأيي أنه في 
القطرية  الحكومة  نجاح  وبعد  قطر 
وجهود اللجنة العليا إلدارة األزمات 
في السيطرة على انتشار الوباء داخليًا 
وتسطيح المنحنى الوبائي األمر الذي 
للقيود  التدريجي  االنحسار  الى  أدى 
مختلف  على  الــدولــة  فرضتها  التي 
ما  والترفيهية،  السياحية  األنشطة 

خفف من وطأة هذه التحديات.
 وقـــــــد قــــامــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للسياحة مشكورة بطرح العديد من 
المحفزات لتنشيط السياحة الداخلية 
بالمواطنين  يــدفــع  أن  شــأنــه  مــن  مــا 
والمقيمين في البالد إلى االتجاه نحو 
معّدالت  وزيـــادة  الداخلية  السياحة 

الضيافة  ومـــرافـــق  الــفــنــادق  إشــغــال 
تمتلك  كما  للغاية.  جيد  مستوى  إلى 
البالد البنية التحتية الُمالئمة لقطاع 
تطّوًرا  شهد  الــذي  المحّلي،  السياحة 
كبيًرا، مثل إنشاء المنتجعات والفنادق 
لمعايير  وفــًقــا  الــتــجــاريــة  والــمــراكــز 
هــذه  أنــتــهــز  أن  هــنــا  وأّود  عــالــمــيــة. 
الفرصة ألنّوه إلى الدعم الكبير الذي 
لقطاع  الرشيدة  حكومتنا  خّصصته 
إلى  بــاإلضــافــة  الــبــالد،  فــي  السياحة 
واإلستراتيجية  المميزة  اإلجـــراءات 
التي اتبعتها المؤسسات الصحية في 
البالد بهدف السيطرة على تداعيات 

جائحة كورونا.
• هل توجد خطط للشركة بإنشاء 
مثل  الــجــديــدة  الــمــدن  فــي  مشاريع 

مدينة لوسيل؟
- إّنــنــا نــدعــم اتــجــاه الـــدولـــة نحو 
تـــعـــزيـــز الـــحـــركـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة فــي 
خاصة  الــبــالد،  مناطق  مــن  الــعــديــد 
فــي الــمــنــاطــق الــجــديــدة والـــواعـــدة، 
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى تـــوســـعـــة الـــرقـــعـــة 
الحيوية  الــمــشــاريــع  فيها  تمتد  الــتــي 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة والــــمــــهــــمــــة، الــــتــــي تــم 
تــزويــدهــا بــالــمــرافــق والــمــواصــالت 
الالزمة، ما يُشّكل عامل جذب هام 
لالستثمار والسكن فيها. لذلك فإننا 
في  المناسبة  الفرص  تقييم  بصدد 

هذا المجال.

االستثمارات الجديدة 

الفنادق  إنشاء  تطور  ترى  كيف   •
في قطر .. وما الذي يجب أن تركز 
عليه االستثمارات الجديدة في هذا 

القطاع؟ 
- تـُــشـــّجـــع الــهــيــئــات الــمــعــنــيــة في 
البالد المستثمرين على بناء الفنادق 
الطلب  تلبية  أجـــل  مــن  وتــطــويــرهــا 
الــمــتــزايــد عــلــى الـــغـــرف الــفــنــدقــيــة، 
السوق  قـــدرة  إلــى  بالنظر  خــصــوًصــا 
عــلــى اســتــيــعــاب الــفــنــادق الــجــديــدة، 
مدعومة بعدد من األنشطة الثقافية 
والـــفـــعـــالـــيـــات الـــريـــاضـــيـــة الــمــهــمــة 
وغيرها الكثير ما من شأنها جميًعا 
أن تـــؤدي إلــى زيـــادة عــدد الزائرين 
إلى البالد. وضمن استراتيجية لدعم 
الــســّيــاح،  وجـــذب  المحلّية  الــســيــاحــة 
فقد تم في السنوات األخيرة إصدار 
موافقات على إقامة منشآت فندقية 
قويًّا  دعًما  لتُشّكل  البالد  في  جديدة 
وباألخص  المحلّية،  السياحة  لقطاع 
العالمات التجارية العالمّية التي ترى 
قطر سوًقا ممّيًزا، حيث تضم البالد 
العديد من الفنادق من فئة الـ ـ٤ و ٥ 
السوق  قــدرة  على  دليل  وهو  نجوم، 

على استيعاب الفنادق الجديدة.

مونديال ٢٠٢٢ 

• كـــيـــف تـــــواكـــــب شــــركــــة أرتـــــك 
كأس  الستضافة  قطر  اســتــعــدادات 

العالم لكرة القدم (مونديال ٢٠٢٢)؟
 - بينما تُرّكز الحكومة في الفترة 
استكمال  عــلــى  اهــتــمــامــهــا  األخـــيـــرة 
العالم  كأس  الستضافة  االستعدادات 
٢٠٢٢، فإن النهوض بقطاع السياحة 
والــضــيــافــة وإنــعــاشــه اســتــعــداًدا لهذا 
الــحــدث الــعــالــمــي الــمــهــم، يــأتــي في 
القادمة. للفترة  أولــويــاتــهــا  مقّدمة 

الذي  الهام  للدور  ذلــك  يرجع  حيث 
والــفــنــادق  الــســيــاحــي  الــقــطــاع  يلعبه 
فــي جـــذب الــســيــاح ورجــــال األعــمــال 
إلــى الــبــالد خــالل الــســنــوات الُمقبلة. 
ولذلك فإننا بدورنا في آرتك نسعى 
منشآتنا  عــلــى  الــحــفــاظ  إلــــى  دوًمـــــا 
نكون  أن  مــن  لتتمكن  وتــطــويــرهــا، 
الــدور  لها  التي  المنشآت  طليعة  في 
األبـــــرز فـــي إبـــــراز ُمـــقـــّومـــات قــطــاع 
الــمــعــايــيــر  ذي  الـــقـــطـــري  الــســيــاحــة 
ــا  ــة. كــمــا أن هــنــالــك تــعــاونً ــمــّي ــعــال ال
كبيًرا مع كافة الجهات المعنية على 
ممّيز  مــوقــع  فــي  فنادقنا  تبقى  أن 
جميع  من  السياح  احتياجات  لتلبية 
الغرف  فئات  بمختلف  العالم  أنحاء 
مع  تماشًيا  تــوّفــرهــا،  التي  الفندقية 
المتطلبات والمعايير التي تم وضعها 

لقطاع السياحة في البالد.

قطاع السياحة 

قطاع  لتطوير  الــدولــة  تخطط   •
السياحة الستقطاب ٦ ماليين سائح 

سنويًا .. كيف ترى ذلك؟
تمّكنت دولـــة قــطــر عــلــى مــدار   -
األعـــــوام الــمــاضــيــة أن تـُـصــبــح وجهة 
ســيــاحــّيــة مـــرمـــوقـــة، وذلــــــك يــعــود 
والــمــؤتــمــرات  والفعاليات  لــألحــداث 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـــــتـــــي قـــــامـــــت الــــبــــالد 
بـــاســـتـــضـــافـــتـــهـــا، مـــنـــهـــا الـــريـــاضـــيـــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة وغــــيــــرهــــا، بـــاإلضـــافـــة 
ــبــالد مــن تــطــّور  إلـــى مــا تتمّتع بــه ال
الرياضية  والــمــرافــق  التحتية  البنية 
والطبية ساهمت في جذب األنشطة 
الثقافية والفعاليات الرياضية الهامة 
التي  الرياضية  التدريب  ومعسكرات 
باإلضافة  البالد،  في  باستمرار  تُقام 
إلى تشجيع المرافق السياحية األخرى 
والمخيمات  السياحية  السفن  مثل 
والتي  الكثير  وغــيــرهــا  الــصــحــراويــة 
مـــن شــأنــهــا جــمــيــًعــا أن تـــــؤدي إلــى 
إلى  أكبر  سياحية  تدفقات  استيعاب 
البالد. وحيث تسعى الدولة إلى تنويع 
مــصــادر الــدخــل فيها واالتـــجـــاه إلــى 
الصناعات غير القائمة على البترول، 
زيــادة  على  ـــا  دؤوبً عمًال  نشهد  فإّننا 
عدد المنشآت الفندقية لتتمّكن من 
استيعاب األعــداد الكبيرة من السياح 

الوافدين إلى البالد.

« آرتك» تفتتح ٥  فنادق في قطر خالل عام ٢٠٢١ 
دوالر  ــــارات  ــــي

 

ـــادق ـــن ـــف ال ــــال  ــــغ إش مـــــعـــــّدالت  وزيـــــــــادة    .. الــــداخــــلــــيــــة   ـــاحـــة  ـــي ـــس ال انـــتـــعـــاش 

ــة ــل ــب ــق ــُم ــــســــنــــوات ال ــــالد خـــــالل ال ــــب  جـــــذب الـــســـيـــاح ورجــــــــال األعـــــمـــــال إلـــــى ال

ــــــة ــــــوق ــــــرم ـــــــة م ـــــــّي ـــــــاح ـــــــي ـــــــــة س ـــــــــطـــــــــر  أصــــــــبــــــــحــــــــت  وجـــــــــه ق

حوار – محمود عبد الحليم: 

المنتدب  والعضو  التنفيذي  الرئيس  السيد  طــارق  السيد  كشف 
الشركة  محفظة  أن  السياحي «آرتــك»  لالستثمار  الريان  لشركة 
في  فندًقا   ١١ منها  فندًقا   ٣٤ من  أكثر  حالّيا  تضم  االستثمارية 
والشرق  وأمريكا  أوروبــا  في  العالم  حول  ممتدة  واألخــرى  قطر 
 ٥ االســتــثــمــارات  هــذه  قيمة  وتــتــجــاوز  أفريقيا،  وشــمــال  األوســـط 
مليارات دوالر أمريكي. وقال في حوار لـ [ االقتصادية: إن 
المراحل  وفي  اإلنشاء  قيد  هي   ١١ الـ  الشركة  فنادق  من  خمسة 
النهائية ونتوقع افتتاحها في العام المقبل بإذن اهللا تعالى. وأشار 

إلى أن شركة آرتك تتصدر المركز الثالث عالمًيا كونها أكبر مالك 
على  يبعث  أمــر  وهــو  العالمية،  مــاريــوت  عالمات  تحمل  لفنادق 
على  ريــادي  مركز  تبّوؤ  من  تمكنت  قطرية  شركة  كونها  الفخر 
المستوى العالمي. وقال إننا نتطلع لبناء شراكات عالمية من شأنها 
تُعطينا  وأن  بها،  نعمل  التي  القطاعات  في  مكانتنا  من  تُعزز  أن 
الستثماراتنا  وضعناها  التي  والمعايير  يتناسب  بما  ُمضافة  قيمة 
منذ تأسيس الشركة. وقال إن امتالك شركة آرتك لمشاريع مهمة 
تنظيم  يدعم  الفندقية  والشقق  الفندقية  الغرف  من  كبير  وعدد 

قطر لكأس العالم لكرة القدم مونديال ٢٠٢٢». 
لقطاع  الرشيدة  حكومتنا  خّصصته  الذي  الكبير  بالدعم  ونوه 

على  كورونا  جائحة  تداعيات  من  للتخفيف  البالد  في  السياحة 
فترة  خــالل  اإلشــغــال  مــعــدالت  على  إيجابًيا  انعكس  مــا  الــقــطــاع، 
مــدار  على  تمّكنت  قطر  دولـــة  إن  السيد  طـــارق  وقـــال  الــصــيــف. 
يعود  وذلك  مرموقة،  سياحّية  وجهة  تُصبح  أن  الماضية  األعوام 
البالد  قامت  التي  المختلفة  والمؤتمرات  والفعاليات  لــألحــداث 
األخــرى  السياحية  المرافق  تشجيع  إلــى  باإلضافة  باستضافتها. 
الكثير،  وغيرها  الصحراوية  والمخيمات  السياحية  السفن  مثل 
أكبر  سياحية  تدفقات  استيعاب  إلى  تؤدي  أن  جميًعا  شأنها  ومن 

إلى البالد. 
 هنا تفاصيل الحوار: 

                                              

https://www.youtube.com/watch?v=AfrR4lGTa6I&feature=youtu.be


٤٤
األحد ١٤ ربيع اآلخر ١٤٤٢هـ - ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠٨٥)

  

باستخدام حل إدارة األسطول الذكي

ـــم االبـــتـــكـــار ـــدع ــــاء ي ــــي ـــت األش ـــرن ـــت ـــد: إن ـــاصـــر بــــن حـــم العمالءن وإرضــــاء  ــكــفــاءة  ال ــــادة  وزي التكلفة  خفض  مصطفوي: 

حل  أن   Ooredoo أّكــــدت 
وفرته  الــذي  األســطــول  إدارة 
تكنولوجيا  باستخدام  ويعمل 
إنــتــرنــت األشـــيـــاء ســـاهـــم في 
القطرية  البناء  شركة  تحقيق 
ـــقـــاء  نـــجـــاًحـــا كـــبـــيـــًرا فـــي االرت
بـــعـــمـــلـــيـــات مـــركـــبـــاتـــهـــا الــتــي 

وصلت إلى ١٠٠٠ مركبة. 
وقـــــــال الـــشـــيـــخ نــــاصــــر بــن 
ثـــانـــي،  آل  نــــاصــــر  بــــن  حـــمـــد 
في  التجارية  األعــمــال  رئيس 
شــركــة  إن  قــطــر   Ooredoo
الشركات  من  القطرية  البناء 
الـــرائـــدة والــتــي بــرهــنــت على 
األشياء  إنترنت  اســتــخــدام  أن 
االبـــتـــكـــار،  يـــدعـــم  أن  يــمــكــنــه 
ويــوفــر الــوقــت والــمــال فــي آن 

واحد.
حـــل  أن  ـــــــــــى  إل وأشــــــــــــــــار 
األســطــول  إلدارة   Ooredoo
ـــا يــمــكــن  يــعــتــبــر حــــــًال مـــثـــالـــًي
اســتــخــدامــه فـــي الــعــديــد من 
الـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة الــتــي 
مركباتها  متابعة  إلــى  تحتاج 
والنقل  اإلنــشــاءات  قطاع  مثل 

والــتــعــلــيــم وقــطــاع الــخــدمــات 
الحكومية.

وأضـــــــــــــــــاف بـــــــــنـــــــــاًء عـــلـــى 
شركة  حققته  الــــذي  الــنــجــاح 
الــبــنــاء الــقــطــريــة مــنــذ بــدايــة 
إدارة  لــــحــــل  اســــتــــخــــدامــــهــــا 
األســــطــــول، تــخــطــط الــشــركــة 
ـــع اســـــتـــــخـــــدام الـــحـــل  ـــوســـي ـــت ل
فـــي الـــمـــزيـــد مـــن الــمــركــبــات 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي الــــبــــنــــاء. 
عــنــد   Ooredoo وســـتـــقـــوم 
أعلى  بتوفير  الــحــل  هــذا  نشر 
من  للعمالء  الراحة  مستويات 
وتركيبه  الــحــل  تنفيذ  خـــالل 

بشكل كامل. 
األسطول  إدارة  حل  وتابع: 
من Ooredoo حل شامل من 
حلول إنترنت األشياء يتضمن 
األجـــــــهـــــــزة والــــبــــرمــــجــــيــــات 
واالتـــــــــــصـــــــــــاالت الــــــجــــــوالــــــة، 
بــاإلضــافــة إلـــى تــوفــر خــدمــة 
الـــدعـــم كـــل يـــوم وعــلــى مـــدار 

السنة. 
بدر  السيد  قال  جانبه،  من 
مصطفوي، رئيس المجموعة 
الــتــجــاريــة فـــي شـــركـــة الــبــنــاء 
الـــقـــطـــريـــة: «مـــــع اســـتـــخـــدام 

شــركــة الــبــنــاء الــقــطــريــة لحل 
 Ooredoo إدارة األسطول من
فقد تمكنا من إدارة أسطولنا 
وتحقيق  وفــاعــلــيــة،  بــســهــولــة 
زيــــــــادة فــــي اإلنـــتـــاجـــيـــة، مــع 
االلتزام بالمعايير والمتطلبات 

الحكومية والدولية.
إدارة  حـــــــل  وأضـــــــــــــــــاف: 
 Ooredoo مــــن  األســـــطـــــول 
لجميع  مــالئــم  فــهــو   ، متميز 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تـــرغـــب فــي 
إدارة أسطولها من المركبات 
بشكل أفضل وخفض التكلفة 
وزيـــــــــادة الــــكــــفــــاءة وإرضـــــــاء 

العمالء.
 Ooredoo لعمالء  ويمكن 

مــــن الــــشــــركــــات االســــتــــفــــادة 

التي   ،Ooredoo ــا  مــزاي مــن 

تجعل من Ooredoo الشركة 

األفـــضـــل بــالــنــســبــة لــلــشــركــات 

التي  الكثيرة  المواهب  بفضل 

توفره  ما  جانب  إلى  توظفها، 

الثابتة  الــشــبــكــات  أفــضــل  مــن 

والجوالة وأوسع مجموعة من 

خــدمــات وحــلــول االتــصــاالت 

وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات، 

إضـــافـــة إلــــى كــونــهــا الــشــريــك 

 ٦٠ من  أكثر  منذ  به  الموثوق 

عاًما.

ــــنــــاء  ــــب ــــــــعــــــــُد شــــــركــــــة ال وتُ

الــقــطــريــة الـــتـــي تــأســســت في 

شــركــات  أقـــدم  إحـــدى   ١٩٧١

في  ابتكاًرا  واألكثر  اإلنــشــاءات 

قـــطـــر. وتـــضـــم شـــركـــة الــبــنــاء 

رئيسية  أقسام  ثالثة  القطرية 

لكثير  والــمــنــفــذة  الــمــقــاوالت 

ـــمـــشـــاريـــع الـــمـــرمـــوقـــة  مــــن ال

ـــة قــطــر فــي مختلف  فــي دول

الــــمــــجــــاالت، حـــيـــث أنـــجـــزت 

نجاًحـا كبيًرا في البناء وإرساء 

البنية التحتية وتشييد الطرق 

واألنـــــــفـــــــاق، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 

أعمـال الحفر ومشاريع المياه 

والصرف الصحي.
كـــمـــا تــشــمــل قـــســـم اإلنـــتـــاج 
الذي يضم أكبر المصانع ذات 
الــحــديــثــة  واآلالت  الـــمـــعـــدات 
الـــقـــادرة عــلــى اإلنــتـــــاج بــجــودة 
األيــزو  شــهــادات  ضمن  عالية 
والتصنيف  لــلــجــودة  العالمية 
ـــلـــت، الـــصـــلـــب،  ــل األســـفــــ ـــ ــث مـــ
خــلــطــة الــخــرســانــة الــجــاهــزة 

وغـيـرهـا الـكـثـيـر.
إلـــى جــانــب قــســم الــتــجــارة 
مــن  الـــــكـــــثـــــيـــــر  يــشــمــل  ـــــذي  ال
الـعـالمـات الـتـجـارية األوروبية 
ــة  ـــ ــيــوي ــة واآلســـ ـــ ــي ــكـــ ـــ ــري واألمـــ

األكـثـر شهـرة وجـودة.
شركة  أعــمــال  تنامي  ومــع 
للكثير  نتيجة  القطرية  البناء 
مـــن الــمــشــاريــع الــكــبــرى الــتــي 
يـــجـــري الــعــمــل فــيــهــا بــدولــة 
قــطــر، ســعــًيــا لــتــحــقــيــق رؤيـــة 
واجهت   ،٢٠٣٠ الوطنية  قطر 
الـــشـــركـــة بـــعـــض الـــتـــحـــديـــات 
فــــي مــتــابــعــة أســـطـــولـــهـــا مــن 
الــمــركــبــات الــــذي يــتــكــون من 
مـــركـــبـــة   ١٠٠٠ مـــــن  أكـــــثـــــر 
مختلفة، ما تطلب تخصيص 
الشركة لقدر أكبر من الجهد 

والوقت والمال. 

ـــــمـــــكـــــن مــــن  ـــــت ولـــــــــكـــــــــي ت

المشكلة،  هـــذه  عــلــى  الــتــغــلــب 

اســـتـــخـــدمـــت الـــشـــركـــة خـــالل 

 Ooredoo حل الماضي  العام 

في  الــذكــي  األســـطـــول  إلدارة 

واآللــيــات  المركبات  مختلف 

التي تشكل أسطول الشركة.

ونــجــحــت الــشــركــة مــع حل 

األســـطـــول الـــذكـــي فـــي إعــــادة 

تــوجــيــه ســائــقــي الــشــركــة عند 

ــتــأخــيــر،  الـــحـــاجـــة لـــتـــفـــادي ال

ومـــتـــابـــعـــة فـــــوريـــــة وبــشــكــل 

اآلليات  من  لمواردها  مباشر 

والمركبات. 

كـــمـــا تــمــكــنــت مــــن تــعــزيــز 

ــا عــبــر  ــهـــ ــيـــ ــائــقـــ الـــســـالمـــة لـــــســـ

تــفــادي بــعــض الــمــواقــف مثل 

القيادة بسرعة عالية وتجنب 

الــمــنــعــطــفــات الـــــحـــــادة. وقـــد 

إدارة  حـــل  اســـتـــخـــدام  ســـاعـــد 

أيًضا  الشركة  الذكي  األسطول 

الصيانة  تكاليف  خــفــض  فــي 

تعزيز  جــانــب  إلـــى  والـــوقـــود، 

أسطول  عمليات  إدارة  كفاءة 

مركباتها.

Ooredoo تدعـم أعــمال شــركة البناء القـطـريـة
الدوحة - [ :

الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني 

تتضمن مشاريع تطوير أراضي المواطنين ومونديال قطر.. «األصمخ»:

ــــــع اإلســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة ــــــاري ــــــش ــــــم ــــذ ال ــــي ــــف ــــن تـــــوفـــــيـــــر مـــــخـــــصـــــصـــــات مـــــالـــــيـــــة الســـــتـــــكـــــمـــــال ت

قـــــال الـــتـــقـــريـــر األســـبـــوعـــي 
لــشــركــة األصـــمـــخ لــلــمــشــاريــع 
الــعــقــاريــة إن مـــؤشـــرات عــام 
طــيــاتــهــا  فــــي  تـــحـــمـــل   ٢٠٢١
تـــوقـــعـــات إيـــجـــابـــيـــة لــمــســيــرة 
التشييد والبناء، وسط انعكاس 
إيـــجـــابـــي لـــنـــشـــاط اقـــتـــصـــادي 
أن  المنتظر  ومـــن  مــرتــقــب، 
حركة  عــلــى  إيــجــابــًيــا  تنعكس 
مختلف  في  العقارية  التداول 
والتجارية  السكنية  القطاعات 

واإلدارية.
مـــــشـــــروع  أن  وأوضــــــــــــــح 
للسنة  للدولة  العامة  الموازنة 
على  سيركز   ،٢٠٢١ المالية 
المدرجة  والمشاريع  البرامج 
التنمية  اســتــراتــيــجــيــة  ضــمــن 
ـ   ٢٠١٨) الـــثـــانـــيـــة  الـــوطـــنـــيـــة 
توفير  إلــى  بــاإلضــافــة   (٢٠٢٢
الالزمة  المالية  المخصصات 
الســتــكــمــال تــنــفــيــذ الــمــشــاريــع 
االســتــراتــيــجــيــة وفـــًقـــا لــرؤيــة 
وبــــــاألخــــــص   ٢٠٣٠ قـــــطـــــر 
ــــــع الــــمــــرتــــبــــطــــة  ــــــمــــــشــــــاري ال
باستضافة بطولة كأس العالم 
قــطــاعــي  ومــــشــــاريــــع   ٢٠٢٢

الصحة والتعليم.
مشروع  أن  التقرير  وبــّيــن 
الــمــوازنــة ســيــركــز أيــًضــا على 
ــــمــــوارد الــمــالــيــة  تــخــصــيــص ال
الــــــالزمــــــة لـــتـــطـــويـــر أراضــــــي 
الـــمـــواطـــنـــيـــن الــــجــــديــــدة، إلـــى 
التحتية  البنية  مشاريع  جانب 
باإلضافة  القائمة،  للمناطق 
إلــــى دعــــم مــــبــــادرات تــطــويــر 
بــيــئــة األعــــمــــال لــتــعــزيــز دور 
الــقــطــاع الـــخـــاص ومــشــاركــتــه 
ــــف األنـــــشـــــطـــــة  ــــل فــــــــي مــــخــــت
العمل  عن  فضًال  االقتصادية، 
على المحافظة على التصنيف 

االئتماني للدولة.
القطاع  أن  الــتــقــريــر  وأّكــــد 

العقاري سيستفيد من اإلنفاق 
بشكل  الـــمـــشـــاريـــع  تــلــك  عــلــى 
كبير مما سيدعم نموه بشكل 
إيجابي، حيث إن المشروعات 
الدولة  بها  تقوم  التي  الكبرى 
ـــوعـــيـــة فــي  ســـتـــشـــكـــل نـــقـــلـــة ن
إقبال  يوجد  ال  التي  المناطق 
العكس  إلــى  فيها  السكن  على 
على  جــاذبــة  مــنــاطــق  لتصبح 

ضوء االستثمارات الجديدة.
أن  ــــر:  ــــقــــري ــــت ال وأوضـــــــــــح 
الــمــشــاريــع الــعــقــاريــة الــتــي يتم 
الــراهــن  الــوقــت  فــي  تنفيذها 
تــــعــــد نــــوعــــيــــة جــــــديــــــدة مــن 
الــمــســاكــن الــفــخــمــة وبــأســعــار 
جــيــدة والـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن 

تعمل على تحريك السوق.

الـــمـــطـــوريـــن  إن  وقـــــــــــال: 
اآلن  يـــعـــمـــلـــون  الـــعـــقـــاريـــيـــن 
سكنية  مــشــاريــع  تنفيذ  عــلــى 
وبتشطيبات  للجميع  مالئمة 
وسائل  بكل  ومجهزة  عالية 
الــتــرفــيــه بـــهـــدف الــمــحــافــظــة 
ــــــة فـــي  ــــــمــــــراري عـــــلـــــى االســــــت
جميع  أن  على  مــؤكــًدا  العمل، 
المؤشرات تشير إلى أن السوق 
تحسنًا  تشهد  ســوف  العقارية 
فـــي عــمــلــيــات الــبــيــع والـــشـــراء 
واإليــجــار خــالل الــعــام المقبل 

.٢٠٢١
أن  ــــتــــقــــريــــر:  ال وأضــــــــــاف 
شقق  عن  االستفسار  معدالت 
تحسنًا  شــهــدت  الــحــر  التملك 
خالل شهري أكتوبر ونوفمبر 

مــن  ـــمـــا  ســـي ال  الــــمــــاضــــيــــيــــن 
والمقيمين  الــقــطــريــيــن  قــبــل 
األجانب، متوقًعا أن ينتج عن 
البيع  صفقات  في  زيادة  ذلك 
العام  مــن  األول  الــربــع  خــالل 

المقبل ٢٠٢١.
يستمر  أن  التقرير  وتــوقــع 
الــــســــوق الــــعــــقــــاري فــــي قــطــر 
ــــــه، مــشــيــًرا إلــى  بــتــحــســن أدائ
تنفيذ  عــلــى  يــعــتــمــد  ذلــــك  أن 
عقود  ومنح  رئيسية  مشاريع 
تنفيذها بما في ذلك مشاريع 
قطاع النقل وما يصحبها من 

مشاريع بناء.

أسعار األراضي 

األصمخ  شركة  تقرير  قال 

حجم  إن  العقارية  للمشاريع 
أداًء  شهد  العقارية  الصفقات 
مـــرتـــفـــًعـــا جــــــًدا فــــي األســـبـــوع 
الــســابــق مــن حــيــث الــقــيــم في 
الـــتـــعـــامـــالت الـــعـــقـــاريـــة وفـــق 
بيانات آخر نشرة صادرة عن 
في  الــعــقــاري  التسجيل  إدارة 
الممتد  لألسبوع  العدل  وزارة 
نــوفــمــبــر   ١٩ ـــــى  إل  ١٥» مــــن 
الـــحـــالـــي»، حــيــث ســجــل عــدد 
 «١٣٢» الــعــقــاريــة  الــصــفــقــات 
صــفــقــة، ولــفــت الــتــقــريــر إلــى 
أن قيم عمليات البيع والرهن 
قــرابــة «١٫٠٢١»  إلــى  وصــلــت 

مليار ريال.
أن  الـــــتـــــقـــــريـــــر  وأوضـــــــــــــح 
بـــلـــديـــتـــي الـــــوكـــــرة والـــــريـــــان 

حـــافـــظـــتـــا عـــلـــى الـــنـــشـــاطـــات 
بحيث  التعامالت  في  الكبيرة 
ـــــى  احـــتـــلـــتـــا الــمــرتــبــتــيــن األول
عدد  في  التوالي  على  والثانية 
الصفقات، وأشار التقرير إلى 
الصفقات  عـــدد  مــتــوســط  أن 
المنفذة في اليوم الواحد بلغت 

«٢٦» صفقة تقريبًا.
القدم  أسعار  صعيد  وعلى 
الـــمـــربـــعـــة لـــــألراضـــــي والـــتـــي 
خــالل  صــفــقــات  عليها  نــفــذت 
نوفمبر  مــن  الـــرابـــع  األســـبـــوع 
العقاري  المؤشر  بّين  الحالي، 
لشركة «األصمخ» أنها شهدت 
موضًحا  األســعــار،  فــي  تباينًا 
أن مــتــوســط أســـعـــار الــعــرض 
لــلــقــدم الــمــربــعــة الـــواحـــدة في 

منطقة المنصورة وبن درهم 
وسجل  ريــــاًال،   «١,٣٨٠» بــلــغ 
النجمة «١,٣٢٠»  منطقة  في 
الواحدة،  المربعة  للقدم  رياًال 
القدم  سعر  متوسط  واستقر 
المربعة في منطقة المعمورة 
عند «٣٨٥» رياًال، كما استقر 
مـــتـــوســـط ســـعـــر الـــــقـــــدم فــي 
عند  الــعــتــيــق  الــمــطــار  منطقة 

«٨٧٠» رياًال للعمارات.
كــمــا أشــــار مــؤشــر األصــمــخ 
القدم  سعر  أن  إلــى  الــعــقــاري 
منطقة  فـــي  ســجــل  الــمــربــعــة 
كما  ريــــاًال   «٣٦٥» الــعــزيــزيــة 
غويلينا  أم  منطقة  في  سجل 
للقدم  ريــــاًال   «١,٣٥٠» ســعــر 

المربعة الواحدة.

متوسط  إّن  التقرير:  وقال 
سعر القدم المربعة سجل في 
 «٤٠٠» سعر  الثمامة  منطقة 
ريال للقدم المربعة الواحدة، 
القدم  سعر  متوسط  واستقر 
منطقة  في  التجاري  المربعة 
ريــاًال،   «١,٤٥٠» عند  الــوكــرة 
القدم  سعر  متوسط  وســجــل 
الــمــربــعــة لــكــل مـــن (الـــوكـــرة 
فلل)،    / و(الــوكــرة  / عمارات) 
ريــاًال  و»٢٧٥»  ريـــاًال،   «٥٩٠»
عــلــى الـــتـــوالـــي. وقـــــال تــقــريــر 
شـــركـــة األصــــمــــخ لــلــمــشــاريــع 
سعر  مــتــوســط  إن  الــعــقــاريــة: 
منطقة  فــي  الــمــربــعــة  الــقــدم 
ســعــر «٢١٠»  ســجــل  الــوكــيــر 

رياالت.
العقاري  المؤشر  بّين  كما 
أن  لـــــشـــــركـــــة «األصـــــــــمـــــــــخ» 
المربعة  القدم  سعر  متوسط 
ارتــــفــــع فــــي مــنــطــقــة مــعــيــذر 
الشمالي ليسجل «٣٠٠» ريال، 
وســجــل فـــي مــنــطــقــة الــريــان 

«٣١٠» رياالت.
ـــقـــريـــر األصـــمـــخ  وأشـــــــــار ت
القدم  سعر  متوسط  أن  إلــى 
الغرافة  منطقة  في  المربعة 
ـــــاًال،  ري  «٣٧٥» ســعــر  ســجــل 
عرض  سعر  متوسط  وسجل 
منطقة  فــي  الــمــربــعــة  الــقــدم 
ريــــاًال،   «٣٨٠» الــخــريــطــيــات 
وفـــي مــنــطــقــة الــلــقــطــة سجل 
لــلــقــدم  ريــــــال   «٣٠٠» ســـعـــر 

المربعة الواحدة.
أن  ــــتــــقــــريــــر:  ال وأضــــــــــاف 
المربعة  القدم  سعر  متوسط 
فــــي مــنــطــقــة الــــخــــور اســتــقــر 
للقدم  ريـــــاالت   «٢١٠» عــنــد 
منطقة  في  وسجل  المربعة، 
الخيسة «٢٩٥» رياًال، وسجل 
محمد  صــالل  أم  منطقة  في 
منطقة  وفـــي  ريــــاًال،   «٢٩٠»
ريــاًال   «٢٦٠» على  صــالل  أم 

للقدم المربعة.

مــوازنــة ٢٠٢١ تــعـــزز حــركة التداول العــقـاري
الدوحة - [ :



األحد ١٤ ربيع اآلخر ١٤٤٢هـ - ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠٨٥) 

٥٥   

الدوحة - [:

 أكــــــدت وكــــالــــة ســــتــــانــــدرد آنـــد 

االئتماني  التصنيف   (S&P) بــورز 

لــــــمــــــصــــــرف قــــــطــــــر اإلســـــــالمـــــــي 

 A-/A-2 مستوى  عند  (المصرف) 

مع نظرة ُمستقبلية ُمستقرة.

أن  بــورز  آنــد  ستاندرد  وقالت   

وجهة  يعكس  للمصرف  تصنيفها 

نـــظـــرهـــا بـــشـــأن قـــــوة الـــمـــصـــرف 

ضــــمــــن الـــــقـــــطـــــاع الــــمــــصــــرفــــي، 

ومـــكـــانـــتـــه الــــريــــاديــــة فــــي قــطــر 

إسالمي  مــصــرف  أكــبــر  باعتباره 

فـــي الـــدولـــة، فــضــًال عـــن ســيــاســة 

نسبًيا. الُمتحّفظة  المصرف 

 وأضــافــت ســتــانــدرد آنـــد بـــورز: 

الُمتعثرة  التمويالت  تغطية  نتوقع 

بالُمخصصات لتستمر ُمتجاوزًة الـ 

الثالث  السنوات  مــدى  على   ٪ ١٥٠

الُمقبلة، وما زلنا ننظر إلى رسملة 

الـــمـــصـــرف عــلــى أنـــهـــا مــــالذ قــوي 

تهيمن  الــمــحــلــيــة.  الــتــقــلــبــات  أمــــام 
ودائع العمالء األساسية على تمويل 
مصدرها  منها  و٢٠ ٪  الــمــصــرف 
حسب  جيد  تنويع  مــع  الــخــارج  مــن 

الدول.
بــورز  آنــد  ستاندرد  وصفت  كما 
نــظــرتــهــا الــُمــســتــقــبــلــيــة الــُمــســتــقــرة 
لــلــمــصــرف بــأنــهــا «تــعــكــس وجــهــة 
نظر الوكالة بخصوص كون الوضع 
ُمستقًرا  سيظل  للمصرف  المالي 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع خــــالل ١٢ إلــى 
من  الرغم  على  الُمقبلة،  شهًرا   ٢٤
شهدتها  الــتــي  الــكــبــيــرة  الــتــحــديــات 
بــيــئــة الـــتـــشـــغـــيـــل».  وقــــــال الــســيــد 
التنفيذي  الــرئــيــس  جــمــال،  بــاســل 
تأكيد  يسرنا  المصرف:  لمجموعة 
لتصنيف  بورز  آند  ستاندرد  وكالة 

المصرف عند هذا المستوى. 
تصنيفنا،  تــأكــيــد  إن  وأضـــاف: 

وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــحـــديـــات 
الــعــالــمــيــة الـــحـــالـــيـــة، دلـــيـــل عــلــى 
الــمــكــانــة الــمــالــيــة الــقــويــة لــدولــة 
قـــطـــر، والــــنــــظــــرة الــُمــســتــقــبــلــيــة 
لــلــقــطــاع الــمــصــرفــي فـــي الــدولــة 
قطر  لــمــصــرف  الــمــالــيــة  والـــقـــوة 
بشكل  تتحّسن  والــتــي  اإلســالمــي، 
ُمـــســـتـــمـــر تـــمـــاشـــًيـــا مــــع أهـــدافـــنـــا 

األجل. طويلة 
التصنيفات  هــذه  إن  وأضــاف: 
نجاح  على  قــوي  تأكيد  أيًضا  هي 
الــــمــــصــــرف فـــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى 
ـــه،  اســــتــــقــــراره ونـــــمـــــوذج أعـــمـــال
ومكانته  أصوله  جودة  عن  فضًال 
ـــيـــة الــــقــــويــــة خــــــالل جــمــيــع  ـــمـــال ال

الظروف.
«يلتزم  باسل:  السيد  وأضاف   
العمل،  معايير  بأعلى  المصرف 
ــنــا عـــلـــى تــنــفــيــذ  وســـنـــواصـــل عــمــل

األجل  طويلة  العمل  إستراتيجية 
على  التركيز  وفــي  بــنــا،  الخاصة 
اإلســــهــــام فــــي تــنــمــيــة االقـــتـــصـــاد 
الــوطــنــي، مـــع االســـتـــعـــداد الــدائــم 
لــــلــــتــــعــــامــــل مــــــع أيــــــــة تــــحــــديــــات 

ُمحتملة». 
 وأعـــــلـــــن الــــمــــصــــرف مــــؤخــــًرا 
ــائــج فـــتـــرة الــتــســعــة أشــهــر  ــت عـــن ن
 2020 سبتمبر   30 فــي  المنتهية 
بقيمة  صافية  أرباًحا  حقق  حيث 
قــطــري  ريـــــال  مــلــيــون   2,216.5
الُمنتهية  أشهر  التسعة  فترة  عن 
عــنــد   ،2020 ســبــتــمــبــر   30 فــــي 
من  الفترة  لنفس  الُمستوى  نفس 
إجمالي  ارتــفــع  كما    .2019 الــعــام 
ــــمــــصــــرف لــيــصــل  مـــــــوجـــــــودات ال
قــطــري،  ريـــــال  مــلــيــار   170 إلــــى 
ُمــحــقــًقــا نــمــًوا بــنــســبــة4% ُمــقــارنــة 
بنسبة  وزيــادة  ديسمبر2019،  مع 

ســبــتــمــبــر  مــــع  ُمــــقــــارنــــة   % 9.8
بــالــنــمــو  ــــا  مــــدعــــوًم  2019

أنشطة  فــي  الــُمــســتــمــر 
واالستثمار.  التمويل 
ــــــــغ إجــــــمــــــالــــــي  وبــــــــل
التمويل  مـــوجـــودات 
ريــال  مــلــيــار   113.2
قــــــطــــــري ُمــــحــــقــــًقــــا 
نــــمــــًوا بـــنـــســـبـــة%5.7 
بــــــالــــــُمــــــقــــــارنــــــة مـــع 
كما   .2019 سبتمبر 
العمالء  ودائــع  بلغت 
ريـــــال  مـــلـــيـــار   112

قــــــــــــطــــــــــــري 
بـــــــنـــــــســـــــبـــــــة 
زيـــادة 5 % 
بــالــُمــقــارنــة 
سبتمبر  مع 

.2019

ــرة لــلــمــصــرف  ــق نـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة مــســت
أكدت تصنيفه عند  A-/A-2.. ستاندرد آند بورز:

ـــــــــــى مــــــــــعــــــــــايــــــــــيــــــــــر الـــــــعـــــــمـــــــل   ـــــــــــأعـــــــــــل ــــــــــــون ب ــــــــــــزم ــــــــــــت ــــــــــــل ــــــــــــــــال: ُم جــــــــــــــــم

الدوحة - [:

قال تقرير QNB إن سياسات التحفيز 
ظلت  العشرين  مجموعة  بــدول  الخاصة 
االســتــقــرار  لتحقيق  أســاســيــة  اآلن  حــتــى 
في االقتصاد العالمي، ال سيما بعد انهيار 
النشاط في الربع الثاني من العام الجاري، 
ورّجح أن يتم تنفيذ تدابير إضافية خالل 
التدابير،  لهذه  وسيكون  القادمة،  األرباع 
إلــى جــانــب تــقــدم العمل فــي إيــجــاد لقاح 
دور  (كوفيد-١٩)،  فــيــروس  ضــد  فــّعــال 
في  الــكــامــل  التعافي  تحقيق  فــي  رئيسي 
االقــتــصــاد الــعــالــمــي.   وأضــــاف أن دول 
مجموعة العشرين تأثرت بشكل ُمختلف 
بــشــدة الـــوبـــاء أو الــتــداعــيــات االقــتــصــاديــة 
الــنــاجــمــة عــن الــصــدمــة الــعــالــمــيــة، حيث 
تحفيز  حزم  قّدمت  التي  البلدان  شهدت 
أكـــبـــر أمـــــواًجـــــا أكـــثـــر حـــــدة مــــن حــــاالت 
أو  أطــول،  إغالق  فترات  أو  (كوفيد-١٩)، 

صدمات خارجية أكبر حجًما.
النقدية  السياسة  حيز  أن  إلــى  وأشـــار   
والـــمـــالـــيـــة اكــتــســب أهــمــيــة كـــبـــيـــرة، ألن 

قدرة  لديها  الُمرتفع  الدخل  ذات  البلدان 
أكبر على حشد الموارد لدعم اقتصاداتها.
تتمتع  التي  البلدان  إن  التقرير:  وقــال 
بـــمـــؤســـســـات أقـــــــوى وبـــــنـــــوك مـــركـــزيـــة 
أكـــثـــر مــصــداقــيــة وتــجــّمــعــات أكـــبـــر من 
الُمستثمرين الُمحليين تمّكنت من إطالق 
ُمـــحـــّفـــزات أكــثــر قــــوة دون الــُمــخــاطــرة 
ُمــعــدالت  فــي  حـــاد  ارتــفــاع  فــي  بالتسبب 

التضخم أو أسعار الفائدة طويلة األجل. 
 ونــــوه الــتــقــريــر إلــــى مـــا يــتــعــلــق ببنية 
اإلجــراءات  اتبعت  حيث  التحفيز،  تدابير 
بــالــســيــاســات  الـــصـــلـــة  ذات  الـــتـــقـــديـــريـــة 
التفضيالت  الوباء،  لُمواجهة  االقتصادية 

المؤسسية والسياسية الخاصة بكل بلد. 
كبير  بشكل  البلدان  بعض  واعتمدت   
الميزانية  إطــار  خــارج  السيولة  دعــم  على 
باإلضافة  للشركات،  الضمانات  وتقديم 
قبل  مــن  الــكــمــي  التيسير  إجـــــراءات  إلـــى 
الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة (ألـــمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 
والـــيـــابـــان والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وفــرنــســا 

وكوريا وتركيا والهند).
(كندا  مثل  أخـــرى،  دوًال  أن  وأوضـــح   

والصين)،  وأستراليا  المتحدة  والواليات 
اعـــتـــمـــدت بــشــكــل أكـــبـــر عـــلـــى إجـــــــراءات 
بما  الميزانية،  إطــار  في  المالي  التحفيز 
في ذلك التحويالت الُمباشرة للُمواطنين، 

واإلجازات المرضية المدفوعة لألشخاص 
الــُمــعــّرضــيــن لــلــتــأثــر بـــالـــوبـــاء، وتــغــطــيــة 
عليهم،  المؤّمن  لغير  الصحّية  التكاليف 
اعتمدت  حين  في  الضريبية.  واإلعفاءات 

مجموعة ثالثة من البلدان، مثل (البرازيل 
تقريبًا  متساو  بشكل  إفريقيا)،  وجــنــوب 
والسياسات  السيولة  تدابير  من  كل  على 
عدد  باستخدام  وذلك  التقليدية،  المالية 
كبير من المؤسسات الحكومية للتخفيف 

من الصدمة االقتصادية.
فيروس  جائحة  تــداعــيــات  إن  وقـــال:   
كورونا (كوفيد-١٩) أّدت إلى أكبر صدمة 
الثانية،  العالمية  الحرب  منذ  اقتصادية 
ومـــع اســتــجــابــة الــحــكــومــات فــي ُمختلف 
تباعد  بإجراءات  الصحّية  لألزمة  القارات 
اجــتــمــاعــي صـــارمـــة وعــمــلــيــات إغــــالق، 
انخفض النشاط االقتصادي على ُمستوى 
األول  النصف  في  قياسية  بسرعة  العالم 

من العام الجاري.
 وأشار التقرير إلى أنه لتجّنب المزيد 
مــــن الـــضـــعـــف فــــي الـــمـــيـــزانـــيـــات الــعــامــة 
لــلــشــركــات واألســــــر، ســـارعـــت الــســلــطــات 
إلى  العالم  أنــحــاء  جميع  فــي  االقتصادية 
تــقــديــم الـــدعـــم، وتـــم اتــخــاذ الــعــديــد من 
االقتصادية  للتداعيات  للتصدي  التدابير 

الناتجة عن الوباء. 

وأضاف أن البنوك المركزية الرئيسية 
خــّفــضــت أســـعـــار الـــفـــائـــدة بــشــكــل كبير 
ودعمت النظام المالي بضخ كميات هائلة 
اضــطــراب  حـــدوث  منع  مــا  السيولة،  مــن 
مــفــاجــئ فــي أســــواق االئــتــمــان واألســهــم. 
عالوة على ذلك، اكتسبت السياسة المالية 
على  الطلب  تزايد  ظل  في  كبيرة  أهمية 
الحكومات  قيام  مع  المالية  الُمساعدات 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم بــتــقــديــم المنح 
واإلعـــانـــات والــتــحــويــالت الــمــبــاشــرة إلــى 

الجهات الُمتضّررة.
 وأكد التقرير أنه وفًقا لصندوق النقد 
المالية  الــتــدابــيــر  تكلفة  بــلــغــت  الـــدولـــي، 
الــتــي تـــم اإلعـــــالن عــنــهــا لــلــتــصــدي لــوبــاء 
 ١٢ الــعــالــم  مــســتــوى  عــلــى  (كوفيد-١٩) 
تريليون دوالر أمريكي، أو ما يقرب من 
العالمي.  اإلجمالي  الناتج  من  بالمئة   ١٢
وضمانات  (قروض  السيولة  دعم  وشّكل 
الــقــطــاع  قـــبـــل  مــــن  الــــمــــال  رأس  وضـــــخ 
النصف  أمــا  التدابير،  هــذه  نصف  الــعــام) 
أو  اإلضافي  اإلنفاق  في  تمثل  فقد  اآلخر 

اإليرادات المفقودة.

تدابيـر إضافـيـة لدعـم تعـافـي االقتصـاد العـالـمـي 
 :QNB .. تتخذها مجموعة العشرين

ســبــتــمــبــر  مــــع  رنــــة 
بــالــنــمــو ــــا  وًم

أنشطة
تثمار. 
ــــالــــــي 
تمويل 
ريــال 
حـحــــــقـقــــــــقًقــــــــاا
%5.7
ــة مـــع
كما  .2
لعمالء 
ريـــــال 

ــــى مــــــــــعــــــــــايــــــــــيــــــــــر الـــــــعـــــــمـــــــل 

ـــــاد الـــوطـــنـــي ـــــص ـــــت ـــة االق ـــي ـــم ـــن نـــســـعـــى لـــــإلســـــهـــــام فــــــي ت

ــــــي  ــــــرون ــــــت ــــــك ـــــــــع اإلل ـــــــــدف ـــــــالء خــــــــــــالل ال ـــــــم ـــــــع ــــــة ال ــــــاي ــــــم ـــــــــــــــــــــــراءات ح ــــــــراض إج ــــــــع ــــــــت اس

الدوحة - [: 

 بحثت لجنة البنوك واالستثمار 
وضــوابــط  تعليمات  قطر  بغرفة 
للحد  الـــمـــركـــزي  قــطــر  مــصــرف 
الُمرتجعة  الشيكات  ظاهرة  من 
النشاط  على  الُمتوقعة  والتأثيرات 
اللجنة  رّحبت  حيث  االقتصادي، 
بـــــاإلجـــــراءات الـــتـــي تـــم اتــخــاذهــا 
لـــلـــحـــد مـــــن ظـــــاهـــــرة الـــشـــيـــكـــات 

الُمرتجعة. 
 كــمــا نــاقــشــت خـــالل االجــتــمــاع 
السيد  سعادة  برئاسة  ُعقد  الــذي 
ـــاصـــر ســلــيــمــان الـــحـــيـــدر عــضــو  ن
ورئــيــس  الـــغـــرفـــة  إدارة  مــجــلــس 
ــــجــــنــــة، وبـــــحـــــضـــــور الـــــســـــادة  ــــل ال

األعـــــضـــــاء، مـــنـــع إصـــــــدار دفـــاتـــر 
في  والشركات  لألفراد  الشيكات 
يُعد  حيث  الُمرتجع،  الشيك  حالة 
إصــــدار دفـــاتـــر جـــديـــدة ُمــرتــبــًطــا 
ـــكـــات الـــُمـــرتـــجـــعـــة  ـــشـــي بـــــســـــداد ال
قطر  مــصــرف  لــتــعــلــيــمــات  وفـــًقـــا 

المركزي. 
إيقاف  تأثير  االجتماع  وتناول 
وجود  حال  في  الشركة  حسابات 
البنك  ورفــض  ُمرتجعة  شيكات 
إصــــدار دفــتــر شــيــكــات لــهــا حتى 
الشيكات  تلك  وضع  تصحيح  يتم 

الُمرتجعة. 
 ودعـــــت الــلــجــنــة إلــــى ضــــرورة 
بتحري  األعمال  أصحاب  اهتمام 
الــــــدقــــــة فــــــي تــــوقــــيــــع الـــشـــيـــكـــات 

إال  إصــدارهــا  عــدم  على  والحرص 
كاف  رصيد  وجود  من  التأكد  بعد 
أي  وفـــاء  أداة  الشيك  يـُـعــد  حيث   ،
يــكــون ُمـــعـــًدا لــلــدفــع عــنــد االطـــالع 

عليه، حتى لو تضّمن تاريًخا آجًال.. 
قـــــرار  إن  الـــلـــجـــنـــة:  وقـــــالـــــت   
صائب  المركزي  قطري  مصرف 
القطري،  االقتصاد  يخدم  وسوف 

وسيحد من مشاكل ُمستقبلية بين 
الــعــمــالء وأصـــحـــاب األعـــمـــال، مع 
تأثيراته  دراســة  بأهمية  التوصية 
ســـــواًء االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 

األعمال،  ُمجتمع  على  الُمستقبلية 
ـــخـــاذ اإلجـــــــراءات  حــتــى يــتــســنــى ات
ــتــصــحــيــحــيــة لـــضـــمـــان تــحــقــيــق  ال

الهدف من القرار.  
ـــــاقـــــش االجـــــتـــــمـــــاع كـــذلـــك   ون
البنوك  تتخذها  الــتــي  اإلجــــراءات 
لحماية عمالئها في ظل االعتماد 
األكـــبـــر لــلــعــمــالء عــلــى الـــدفـــع من 
خالل منصات السداد اإللكترونية 
والــمــتــاجــر اإللــكــتــرونــيــة خــاصــة 
خـــــالل جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، حــيــث 
الكفيلة  اإلجــراءات  ُمناقشة  تّمت 
الخاصة  العميل  حــقــوق  بحماية 
اإللكتروني  الــدفــع  عمليات  أثــنــاء 
ووســـــائـــــل الــــدفــــع األكــــثــــر أمــــانـًـــا 
التأكيد  وتم  كورنا،  جائحة  خالل 

كــافــة  وضـــعـــت  الـــبـــنـــوك  أن  عــلــى 
ــعــمــالء  االحـــتـــيـــاطـــات لــحــمــايــة ال
مـــع زيـــــادة فـــي ســهــولــة الــتــعــامــل 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســـريـــة بــيــانــات 

العميل. 
االجــــــتــــــمــــــاع،  خــــــتــــــام  وفـــــــــي   
الــمــوضــوعــات  عــن  اللجنة  أعــلــنــت 
في  بحثها  سيتم  التي  الُمستقبلية 
قانون  منها  الُمقبلة،  االجتماعات 
الــشــراكــة بــيــن الــقــطــاعــيــيــن الــعــام 

والخاص.
أعــــضــــاء  االجـــــتـــــمـــــاع  حــــضــــر   
الــلــجــنــة: الــســيــد مــقــبــول حــبــيــب 
إسماعيل  محمد  السيد  خــلــفــان، 
شــريــف الــعــمــادي، والــســيــد أحمد 

الناجي. 

 بحث ضوابط الحد من الشيكات الُمرتجعة 
 خالل اجتماع لجنة البنوك بالغرفة 

الحيدر وخلفان خالل اللقاء
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 احتفاالً بمناسبة اليوم الوطني

ـــس ـــم ل ودون  ــــــة  ــــــي ــــــم ــــــرق ال ـــــــــدفـــــــــع  ال ــــــول  ــــــحــــــل ب ـــــر  ـــــي ـــــب ك ـــــــام  ـــــــم اهـــــــت ـــــــر:  ـــــــي ـــــــم ال ــــــر  ــــــم ع

الدوحة -[:

أعـــلـــن الـــــدولـــــي اإلســـالمـــي 

عـــــن إطــــــــالق عـــــــرض مــمــيــز 

يتيح  الوطني،  اليوم  بمناسبة 

لــحــامــلــي بــطــاقــات الــبــنــك ٢٥ 

فــرصــة الكــتــســاب رصــيــد قّيم 

مــن نــقــاط الــدولــي اإلســالمــي 

بطاقات  باستخدام  الدفع  عند 

الـــدولـــي اإلســـالمـــي (االئــتــمــان 

والــــخــــصــــم) داخــــــــل وخــــــارج 

دولــــة قــطــر. ويــمــنــح الــعــرض 

بطاقات  حاملي  البنك  عمالء 

الـــدولـــي اإلســـالمـــي (االئــتــمــان 

والـــــخـــــصـــــم)، عـــلـــى اخـــتـــالف 

بخمس  للفوز  فــرًصــا  فئاتهم 

فترة  طيلة  أســبــوعــيــة  جــوائــز 

الــــــعــــــرض، قـــيـــمـــة كـــــل مــنــهــا 

نــقــاط  مـــن  نــقــطــة   ١٨٠،٠٠٠

الدولي اإلسالمي.
العميل  دخـــول  يتطلب  وال 
الجوائز  بإحدى  للفوز  السحب 

النهائية  الجائزة  أو  األسبوعية 
قطري  ريال   ١٠٠ إنفاق  سوى 
(كحد أدنى) خالل الفترة من 
بــتــاريــخ  وحـــتـــى   ٢٩/ ١١/ ٢٠٢

مقابلها  ليحصل   ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠

على فرصة واحدة للفوز عند 

االئتمانية  بطاقته  اســتــخــدام 

للفوز  وفرصتين  قطر،  داخل 

عــنــد إنــفــاق ١٠٠ ريــــال خــارج 

قـــطـــر لــبــطــاقــتــي (االئـــتـــمـــان 

فرص  فإن  وعليه  والخصم). 

الجوائز  إحـــدى  بــربــح  العميل 

األســـبـــوعـــيـــة تــــــزداد كــلــمــا زاد 

)الخصم  لبطاقته  استخدامه 

الـــدولـــي  مــــن   ) االئـــتـــمـــان  أو 

يوجد  ال  أنــه  علًما  اإلســالمــي، 

حد أدنى أو أعلى لعدد مرات 

العميل  تخّول  التي  االستخدام 

دخول السحب.

ــــــة دفــــــــع  ــــــي وكــــــــــــــــل عــــــمــــــل

ـــطـــاقـــات الــــدولــــي  ـــواســـطـــة ب ب

اإلسالميتنطبق عليها الشروط 

الـــواردة في الــعــرض، ستدخل 
ودون  السحب،  تلقائي  بشكل 
بأي  العميل  قيام  إلــى  الحاجة 
إجــــــراء، حــيــث ســيــتــم اخــتــيــار 
ــــا عـــبـــر نــظــام  ــــًي ـــفـــائـــزيـــن آل ال
الــســحــب اإللــكــتــرونــي وتــحــت 

إشراف ممثل إدارة التراخيص 
الــنــوعــيــة ومـــراقـــبـــة األســـــواق 

بوزارة التجارة والصناعة.
وصــــــــــــــــّرح الــــــســــــيــــــد عـــمـــر 
عـــبـــدالـــعـــزيـــز الـــمـــيـــر رئـــيـــس 
قــــــطــــــاع تـــــطـــــويـــــر األعــــــمــــــال 

ــــقــــنــــوات الـــبـــديـــلـــة تــعــلــيــًقــا  وال
عــلــى إطــــالق عـــرض بــطــاقــات 
بمناسبة  اإلســـالمـــي  ـــدولـــي  ال
الــــيــــوم الـــوطـــنـــي قـــــائـــــًال:» إن 
الـــيـــوم الــوطــنــي هـــو يـــوم عــزنــا 
وفـــخـــرنـــا، وقـــــد ارتـــأيـــنـــا فــي 

نحتفل  أن  اإلســالمــي  الــدولــي 
ــــــه مــــــع عــــمــــالئــــنــــا بـــأفـــضـــل  ب
يتيح  وبـــمـــا  مــمــكــنــة  طــريــقــة 
لــهــم كــســب عـــشـــرات الــجــوائــز 
مــن نــقــاط الــدولــي اإلســالمــي 
عبر  استبدالها  يمكنهم  والتي 

خيارات واسعة».
تــركــيــزنــا  «إن  وأضـــــــــاف: 
عــلــى االحـــتـــفـــال عــبــر إطـــالق 
عـــــرض الـــبـــطـــاقـــات يــتــزامــن 
على  حــالــًيــا  الــعــالــم  تركيز  مــع 
وحلول  الرقمية،  الدفع  حلول 
حيث  لمس،  بــدون  البطاقات 
حقيقية  طــفــرة  الــعــالــم  يشهد 
فــي هـــذا الــمــجــال، ورأيـــنـــا أن 
نشجع عمالءنا على مزيد من 
االنــــخــــراط فـــي هــــذا الــجــانــب 

بمناسبة اليوم الوطني».

الميزات  أن   » المير:  وأّكــد 
الدولي  بطاقات  توفرها  التي 
األفضل  مــن  تُعتبر  اإلســالمــي 
ـــيـــة، مــع  فـــــي الـــــســـــوق الـــمـــحـــل
ــهــا الـــواســـعـــة والــمــزايــا  خــيــارات
والتي  توفرها،  التي  الفريدة 
تشكل عامل جذب لعدد كبير 
أنه  نجد  والذين  العمالء،  من 
مـــن واجــبــنــا مــكــافــأتــهــم على 
والئــهــم عــبــر إطـــالق عــروض 
مـــثـــل عـــــرض الــــيــــوم الــوطــنــي 

الخاص ببطاقات البنك».

تطوير  قطاع  رئيس  وأشــار 

في  البديلة  والقنوت  األعــمــال 

الــدولــي اإلســالمــي أخــيــًرا إلى 

اإلسالمي  الــدولــي  احتفال  أن 

ال  عمالئه  مــع  الوطني  باليوم 

يــقــتــصــر فــقــط عــلــى عـــروض 

الــبــطــاقــات بــل هــنــاك عــروض 

وقت  في  عنها  سنعلن  أخــرى 

قــريــب حـــال اســتــكــمــال جميع 

الترتيبات الالزمة.

الدولي اإلسـالمي يطـرح عـرًضا ممـيًزا للبطـاقات 

ً

عمر المير

خالل ندوة عبر اإلنترنت.. الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة:

الدوحة -[:

أّكد بنك الدوحة على أهمية 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
االقتصادي  التنويع  تعزيز  في 
فـــي دولــــة قــطــر. وقــــال د. ر. 
التنفيذي  الرئيس  سيتارامان، 
لــبــنــك الــــدوحــــة خـــــالل نــــدوة 
غرفة  نظمتها  اإلنــتــرنــت  عبر 
تــنــمــيــة الـــمـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة 
والــمــتــوســطــة فـــي الــهــنــد: من 
بين ٢٥ ألف شركة في القطاع 
الــــخــــاص مــســجــلــة حـــالـــًيـــا فــي 
من  أكثر  تصنيف  تــم  الــدولــة، 
شــركــات  أنــهــا  عــلــى  منها   ٪٩٦
صــغــيــرة ومــتــوســطــة الــحــجــم. 
وأضــــــاف: ويــمــكــن لــلــشــركــات 
إلــى  يــصــل  مــا  تــوفــيــر  المحلية 
لمشاريع  اإلمــــدادات  مــن   ٪٩٠
الدولة في السنوات المقبلة في 
تعزيز  إلى  الحكومة  تطلع  ظل 

قــــــدرات الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
الخدمات  وتنويع  والمتوسطة 
الــتــي تــقــدمــهــا. وأشــــار إلـــى أن 
بنك قطر للتنمية قام بتشجيع 
ودعــــــم الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والـــمـــتـــوســـطـــة فــــي قـــطـــر مــن 
خالل إطالق برنامج الضمين. 
ويــــشــــارك بـــنـــك الــــدوحــــة فــي 
بـــرنـــامـــج الــضــمــيــن كـــمـــا قـــام 
متخصص  بـــرنـــامـــج  ـــإطـــالق  ب
تحت اسم «تطوير» للشركات 
ويقدم  والمتوسطة.  الصغيرة 
ــــنــــك الـــــــدوحـــــــة مــــــن خــــالل  ب
ــــامــــج تـــســـهـــيـــالت  ــــرن ــــب هـــــــذا ال
لعمالئه  ممولة  وغير  ممولة 
ـــــشـــــركـــــات الـــصـــغـــيـــرة  مــــــن ال
والـــمـــتـــوســـطـــة. ويــــوفــــر ســـوق 
الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة الــقــطــريــة 
الـــشـــركـــات  إلدراج  ـــفـــرصـــة  ال
كما  والــمــتــوســطــة.  الــصــغــيــرة 
لألعمال  قــطــر  حــاضــنــة  تــوفــر 

عـــة قــطــر لــتــكــنــولــوجــيــا  ومـــســـرِّ
ــــــــاضــــــــة الـــــتـــــســـــهـــــيـــــالت  ــــــــري ال
للشركات  الالزمة  والخدمات 

الـــــصـــــغـــــيـــــرة والــــمــــتــــوســــطــــة. 
وتــســاعــد الــشــركــات الــصــغــيــرة 
التنويع  جانب  في  والمتوسطة 

االقـــتـــصـــادي عــبــر تـــولـــّي دور 
فّعال في مشاريع تطوير البنية 

التحتية الضخمة في قطر. 

ســـيـــتـــارامـــان:  ر.  د.  قـــــال   
ـــتـــي  «تــــشــــمــــل الـــــتـــــحـــــديـــــات ال
الصغيرة  المؤسسات  واجــهــت 

والـــمـــتـــوســـطـــة خـــــالل جــائــحــة 
كــــورونــــا االنــــخــــفــــاض الــكــبــيــر 
سلسلة  وتـــوّقـــف  األعـــمـــال  فـــي 
مشاكل  إلــى  باإلضافة  التوريد 
فقدان  إلــى  تعود  التي  السيولة 
الطلب  وانــخــفــاض  اإليــــــرادات 
الضعيف  المستوى  عن  الناجم 
لــلــنــشــاط االقـــتـــصـــادي يــضــاف 
إلـــى ذلـــك مــشــاكــل اســتــمــراريــة 
الدعم  على  والــحــصــول  العمل 
الجائحة  وطــــوال  المستعجل. 
عــمــل بــنــك الـــدوحـــة بــالــشــراكــة 
ضمن  للتنمية  قطر  بنك  مــع 
إطــــــــار بــــرنــــامــــج الـــضـــمـــانـــات 
لتداعيات  لالستجابة  الوطني 
جــائــحــة كـــورونـــا الـــتـــي أعــلــنــت 
هذا  وبموجب  قطر  دولة  عنه 
الــبــرنــامــج حــصــلــت الــشــركــات 
الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
قدم  وقد  هذا  الضمانات.  على 
وتأجيل  السيّولة  الــدوحــة  بنك 

أقــــســــاط الـــــقـــــروض وتـــمـــويـــل 
الــــذمــــم الــــدائــــنــــة وتــســهــيــالت 
المؤسسات  إلى  الفواتير  خصم 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة خــالل 
الجائحة. ونّوه بأنه يتعين على 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
التي  الــمــالــيــة  األضـــــرار  تقييم 
تــعــرضــت لــهــا وإعــــــادة الــنــظــر 
تفعيل  وإعادة  أعمالها  بخطط 
الــــروابــــط الـــتـــجـــاريـــة وخــطــط 
الــتــمــويــل وتــجــديــد مــوازنــاتــهــا 
وعــــالقــــاتــــهــــا مـــــع الــــمــــورديــــن 
للتعافي  زمــنــي  أفـــق  وتــحــديــد 
ووضــــــــع خـــطـــة طـــــــــوارئ ألي 
أزمـــــــــــة الحـــــــقـــــــة. مـــــــن جـــهـــة 
اإلستراتيجيات  تشمل  أخــرى، 
الهادفة إلى تحقيق نمو أفضل 
لألعمال على البحث عن موارد 
وتخفيض  لــإليــرادات،  جديدة 
الــتــكــالــيــف، واالســــتــــفــــادة من 

التكنولوجيا.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعزز التنويع االقتصاديالمشاريع الصغيرة والمتوسطة تعزز التنويع االقتصادي

 بفضل آمال لقاح كورونا.. مؤسسة عبداهللا بن حمد العطية:

الدوحة -[:

قـــــــال تــــقــــريــــر مــــؤســــســــة عــــبــــداهللا 
بـــن حــمــد الــعــطــيــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
النفط  أسعار  إّن  المستدامة  والتنمية 
األسبوع  خالل   ٪  ٧ من  بأكثر  ارتفعت 
سعر  أن  الــتــقــريــر  وأوضــــح  الــمــاضــي. 
بالمئة   ٧٫٢ بنسبة  ارتــفــع  بــرنــت  خــام 
خالل األسبوع، بينما ارتفع خام غرب 
٨ بــالــمــئــة  تــكــســاس الـــوســـيـــط بــنــســبــة 
لقاحات  إنــتــاج  عــن  مشجعة  أنــبــاء  بعد 
قــبــل  مــــن  «كوفيد-١٩»  ـــفـــيـــروس  ل
إلى  أدى  مما  وغيرها،  «أسترازنكا» 

األسواق. انتعاش 
 وقــــال الــتــقــريــر: عــلــى الــرغــم من 
تباين األسعار يوم الجمعة، إال أنها قد 
على  الــرابــع  لــألســبــوع  ارتــفــاًعــا  سجلت 
مطلع  بلس  أوبك  اجتماع  قبيل  التوالي 

اآلجلة  العقود  أسعار  وكانت  األسبوع. 
ارتفعت  قــد  يناير  لشهر  بــرنــت  لــخــام 
اإلغـــالق  عــنــد  لتبلغ  ســنــتًــا   ٣٨ بــمــقــدار 
٤٨٫١٨ دوالر للبرميل، في حين ارتفع 
سعر عقد شهر فبراير ٤٦ سنتًا ليصل 
خام  استقر  بينما  دوالر.   ٤٨٫٢٥ إلــى 
عند  األمريكي  الوسيط  تكساس  غرب 

٤٥٫٥٣ دوالر للبرميل.  سعر 
ومـــــن جــــانــــب آخــــــر، قــــالــــت ثــالثــة 
أوبــك  مجموعة  مــن  ُمــقــربــة  مــصــادر 
يميلون  وحلفاءها  المنظمة  إن  بلس 
تنفيذه  الــمــزمــع  ــتــاج  اإلن رفـــع  لتأجيل 
مــطــلــع الـــعـــام الــــقــــادم. وكـــانـــت أوبـــك 
بمقدار  اإلنــتــاج  لــزيــادة  تخطط  بــلــس 
يناير،  شهر  في  يومًيا  برميل  مليوني 
أي ما يقارب ٢ بالمئة من االستهالك 
القياسية  التخفيضات  بعد  العالمي، 
هذا  عليها  االتفاق  تم  التي  لإلمدادات 

وزراء  يجتمع  أن  المقرر  ومن  العام. 
بأن  علًما  االثنين،  غٍد  يوم  بلس  أوبك 
للمجموعة  رســمــيــة  غــيــر  مــحــادثــات 

األحد. اليوم  ستتم 
 مــن جــهــة ثــانــيــة قـــال الــتــقــريــر إن 
األسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال 
ارتــفــعــت فــي آســيــا األســبــوع الــمــاضــي، 
مـــدفـــوعـــة بـــارتـــفـــاع أســــعــــار الــنــفــط، 
وشــتــاء أكــثــر بـــرودة، وارتــفــاع الطلب 
عــلــى الــتــدفــئــة. وُقـــــّدر مــتــوســط سعر 
سُيسلم  الــذي  الــمــســال  الطبيعي  الــغــاز 
آسيا  شرق  شمال  إلى  يناير  شهر  في 
بحوالي ٧٫٤٠ دوالر لكل مليون وحدة 
حـــراريـــة بــريــطــانــيــة، بـــزيـــادة قــدرهــا 
الــســابــق،  األســــبــــوع  عـــن  واحـــــد  دوالر 
حيث تتجه األنظار نحو العقود اآلجلة 
لــشــهــر يـــنـــايـــر. وجــــــاءت الــــزيــــادة فــي 
أعــقــاب ارتــفــاع أســعــار الــعــقــود اآلجــلــة 

لخام برنت، التي يتم بموجبها تسعير 
المسال  الطبيعي  الــغــاز  عــقــود  غالبية 
اآلسيوية. وقد شهد خام برنت انتعاًشا 
عدد  إلــى  التوصل  بشأن  تفاؤل  وســط 

كوفيد-١٩. فيروس  لقاحات  من 
دعًما  اآلسيوية  األســعــار  تلقت  كما   
ـــا نــتــيــجــة انـــخـــفـــاض درجـــــات  إضـــافـــًي
وسيول  وشنغهاي  بكين  في  الحرارة 
مستوياتها  تكون  أن  المتوقع  من  التي 
األسبوعين  خــالل  المتوسط  مــن  أقــل 
على  الطلب  من  يزيد  مما  المقبلين، 
إن  المحللون  ويــقــول  للتدفئة.  الــغــاز 
وقت  في  بدأ  قد  التدفئة  على  الطلب 
أبكر من المعتاد في شمال شرق آسيا 
هذا العام. وأدت هذه البداية المبكرة 
من  كميات  سحب  إلــى  الشتاء  لفصل 
الصينيين  التجار  وتشجيع  المخزون 

المسال. الطبيعي  الغاز  شراء  على 

ارتفاع أسعار النفط يتجاوز ٧ ٪ في أسبوع 
ـــا ـــي آس ــــــي  ف الـــــمـــــســـــال  ــــاز  ــــغ ــــل ل الـــــفـــــوريـــــة  األســـــــعـــــــار  ـــــود  صـــــع  
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٧٧   

 بمشاركة ١٥٠ عالمة تجارية  

السياحي    الــنــشــاط  استئناف  مــن  مكنتنا  ــة  ــدول ال جــهــود  ــز ابــتــكــار إقــلــيــمــي الــبــاكــر:  ــرك ــم ــر ك ــط ــة ق ــان ــك الــمــعــرض يُـــعـــّزز م

 ويـــشـــهـــد الـــمـــعـــرض ُمـــشـــاركـــة 
تــجــاريــة،  عــالمــة   ١٥٠ مــن  أكــثــر 
تــقــدم تــشــكــيــالت ُمــتــنــوعــة بــدايــة 
مــن الــمــالبــس الــجــاهــزة واألزيـــاء 
ــــراقــــيــــة والـــــفـــــاخـــــرة، وصــــــوًال  ال
إلــــــى أحـــــــدث فـــســـاتـــيـــن الـــســـهـــرة 
مراسم  تضّمنت  وقد  والعبايات. 
لفيٌف  حضره  أنيًقا  حفًال  االفتتاح 
والعارضين  الشخصيات  كبار  من 
ونخبة من أبرز مصممي األزياء. 
ُمشاركة  االفتتاح  حفل  وشهد   
والثقافي  اإلبــداعــي  الــمــركــز  مــن 
مـــهـــا  قـــــــّدمـــــــت  حـــــيـــــث   «M٧»
بالوكالة   M٧ مــديــرة  السليطي، 
جــــلــــســــة تــــعــــريــــفــــيــــة بــــالــــمــــركــــز 
وأنشطته، كما شهد جلسة نقاشية 
أمين،  أمل  من  كل  فيها  شاركت 
 AMICI لــــ  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
واإلعــــالمــــيــــتــــان   ،DI MODA
عــال الــفــارس وأســمــاء الــحــمــادي، 
والــــفــــنــــانــــة الــتــشــكــيــلــيــة الـــفـــتـــون 

الجناحي.
 ويــــجــــري تـــنـــظـــيـــم فـــعـــالـــيـــات 
الــــمــــعــــرض فـــــي ظـــــل إجـــــــــراءات 
يتماشى  بــمــا  صــارمــة  احــتــرازيــة 
مــع إرشـــــادات الــســالمــة والــصــحــة 
الــصــحــة  وزارة  أقــــّرتــــهــــا  الــــتــــي 
ـــعـــامـــة، بـــمـــا فــــي ذلــــك تــحــديــد  ال
 ٪٣٠ يــتــجــاوز  ال  بما  ـــزوار  ال عــدد 

للمكان،  االستيعابية  الطاقة  من 
وإظهار  الكمامة  ارتـــداء  وفــرض 
تــطــبــيــق «احـــتـــراز» قــبــل الــدخــول 
االجتماعي.  التباعد  قواعد  واتباع 
ويـــتـــمـــيـــز الــــمــــعــــرض بـــبـــرنـــامـــج 
مدى  على  تُقام  ُمتنوعة  فعاليات 
ومنها  الــخــمــســة،  الــمــعــرض  أيـــام 
١٠جــلــســات نــقــاشــيــة و٤ عــروض 
وورشتي  تعريفية  وجلسة  أزيــاء 

عمل.

نقاشية  جلسات   ١٠

لألزياء  «هــي»  معرض  ينظم   
نــقــاشــيــة  جـــلـــســـات   ١٠ الـــعـــربـــيـــة 
تـــســـتـــضـــيـــف رمـــــــــــوًزا مـــــن عـــالـــم 
الــــمــــوضــــة والـــتـــصـــمـــيـــم وكـــذلـــك 
شــخــصــيــات مـــن قـــطـــاع الــتــعــلــيــم 
دمجها  ويتم  المحتوى  ومطوري 
ضمن برنامج المعرض في إطار 
األعمال  ورواد  للُمصممين  دعمه 

من ذوي الطموح في قطر.
 وتـــضـــم الــجــلــســات الــنــقــاشــيــة 
مجاالت  مــن  شهيرة  شخصيات 
إلى  بــاإلضــافــة  واإلعـــالم  الموضة 
ُمــمــثــلــيــن مـــن جــامــعــة فــرجــيــنــيــا 

كــومــنــولــث فـــي قــطــر، وحــاضــنــة 
وغــيــرهــا   Mو٧ لــألعــمــال،  قــطــر 
مــن الــجــهــات والــهــيــئــات األخـــرى 

الصلة.  ذات 

أزياء  عروض 

لألزياء  عروًضا  االفتتاح  شهد   
المالبس  من  مجموعات  تخللتها 
أزيــاء  دار  مــن  مــة  الــمــقــدَّ الشتوية 
واليوم  تــاج».  و»شــيــك  «بيناس» 
ـــضـــيـــف الــــمــــعــــرض  ـــســـت ســــــــوف ي

جامعة  تقدمها  لــألزيــاء  عــروًضــا 
من  قطر  في  كومنولث  فرجينيا 
خـــالل عـــرض أزيــــاء الــخــريــجــيــن 
فــي  ــــقــــام  يُ والـــــــذي   ٢٠٢٠ لـــعـــام 
الـــثـــامـــنـــة مـــســـاء وكــــذلــــك عـــرض 
ــــقــــام فــي  ــــــذي يُ ـــــــاء الـــكـــلـــيـــة ال أزي

مساء.  والنصف  الثامنة 

والرعاة  الشركاء 

 ١٧ ــــــــ  ال الــــنــــســــخــــة  وتــــحــــظــــى   
بـــدعـــم مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــركـــاء 

الــرســمــي)  (الــراعــي  بنتلي  تشمل 
وفـــنـــدق دبــلــيــو الـــدوحـــة (شــريــك 
قطر  ومركز  الرسمي)  الضيافة 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـــُمـــســـاعـــدة مــدى 
ــنــفــاذ إلـــى تــكــنــولــوجــيــا  (شـــريـــك ال
الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات واالتـــــــــصـــــــــاالت) 
وجـــامـــعـــة فــيــرجــيــنــيــا كــومــنــولــث 
ـــيـــم) ومـــؤســـســـة  ـــتـــعـــل (شـــــريـــــك ال
الــتــعــلــيــم فــــوق الــجــمــيــع (شــريــك 
ومركز  االجتماعية)  المسؤولية 

الوظيفي).  المسار  (شريك  بداية 
ــــمــــة أخـــــــــرى مــن  وهــــــنــــــاك قــــائ
الــــشــــركــــاء الـــُمـــتـــخـــّصـــصـــيـــن مــثــل 
ــــش. و»إت جـــويـــل»  دي  «مـــيـــزون 
و»بــيــوســكــن  أس»  كـــي.  إن.  إي. 
ــــــرز» و»هـــــالـــــو»،  ــــــت ســـبـــا» و»وال
باإلضافة إلى شركاء اإلعالم مثل 
اإلعالمي  (شريك   ILoveQatar
الــــرقــــمــــي الـــــرســـــمـــــي)، ومـــجـــلـــة 
تي،  ومجلة  و»ديونز»  «مرحبا» 

 .Lifestyle Qatar

جديدة  هوية 

ـــجـــديـــد  ــــشــــعــــار ال  ويـــعـــتـــمـــد ال
لــــلــــمــــعــــرض طــــريــــقــــة عـــصـــريـــة 
وتــجــريــديــة فـــي كــتــابــتــه بــالــخــط 
الـــعـــربـــي وســــط إطـــــار كــالســيــكــي 
من  وبالرغم  عصري.  طابع  ذي 
واحدة  كلمة  سوى  يتضّمن  ال  أنه 
رسالة  عــن  تعّبر  فإنها  وقصيرة 
رائعة،  إبداعية  بطريقة  المعرض 
تمزج مزًجا دقيًقا بين فن الخط 
وفـــــن الـــطـــبـــاعـــة. كـــمـــا يــســتــخــدم 
تجمع  ُمــتــبــايــنــة  لــمــســات  الــشــعــار 
بما  والسميك  الرفيع  الخط  بين 

ـــحـــافـــظ عــلــى  يــعــكــس األنــــاقــــة ويُ
للعالمة  األصـــلـــي  الــعــنــابــي  الـــلـــون 

التجارية.

اإلنترنت  عبر  التسجيل 

حــركــة  إدارة  يــتــســنــى  وحـــتـــى   
وجه  أفضل  على  المعرض  زوار 
ممكن، سوف يتعين على الجميع 
ــتــســجــيــل عـــبـــر الــــرابــــط الــتــالــي  ال
الفعاليات  فعاليات  انــطــالق  قبل 
  /app.contactless.io  /  /:https
e  /qbec  /workspaces  /public
وعند   .vis  /forms  /heya  /vents
يحصل  ســـوف  الــتــســجــيــل،  تــأكــيــد 
 QR الـــزوار عــلــى «كــيــو آر كــود - 
إظــهــاره  عليهم  يتعين   ،«Code
ـــــى الـــمـــعـــرض  عـــنـــد وصـــولـــهـــم إل
ويــتــيــح لــهــم الـــدخـــول إلـــيـــه على 
مـــــــدى أيــــــامــــــه الــــخــــمــــســــة. كــمــا 
يــمــكــن الــتــســجــيــل لـــدى الــمــكــاتــب 
الــمــخــصــصــة لـــذلـــك فـــي مــنــطــقــة 
االســــتــــقــــبــــال بــــمــــركــــز الــــدوحــــة 

والمؤتمرات.  للمعارض 
لألزياء  معرض «هي»  ويفتح   
من  األول  حــتــى  أبـــوابـــه  الــعــربــيــة 
ديــســمــبــر بـــدايـــة مـــن الــســاعــة ١٠ 
وذلـــك  مـــســـاء،   ١٠ إلــــى  صـــبـــاًحـــا 
يُسمح  لــن  فيما  فــقــط،  للسيدات 
بالدخول  سنة   ١٣ دون  لألطفال 

المعرض.  إلى 

انطـــالق النسخــة الـ ١٧ من معرض هـي لألزيــــاء      
كتب - عاطف الجبالي: 

  انطلقت فعاليات النسخة الـ ١٧ من معرض 
«هـــــي» لـــألزيـــاء الــعــربــيــة أول أمــــس بــمــركــز 
تحت  وذلك  والمؤتمرات،  للمعارض  الدوحة 
بن  حمد  بنت  المّياسة  الشيخة  سعادة  رعاية 
خليفة آل ثاني، لُيصبح بذلك الفعالية األولى 
التي يستضيفها المجلس الوطني للسياحة هذا 
روزنامة  من  جــزًءا  المعرض  وُيعد  الموسم. 
تُقام  التي  الحيوية  والفعاليات  المهرجانات 
تحت مظلة المجلس الوطني للسياحة، وتقوم 
لفعاليات  قــطــر  شــركــة  الــعــام  هـــذا  بتنظيمه 
األعـــمـــال، إحـــدى الــكــيــانــات الــتــابــعــة للمجلس 

الوطني للسياحة. 
 وأشاد سعادة السيد أكبر الباكر األمين العام 
للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي 
لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بالجهود 

الــنــاجــحــة الــتــي بــذلــتــهــا الـــدولـــة خـــالل الــفــتــرة 
النشاط  استئناف  من  مّكنتنا  والتي  السابقة، 

السياحي في قطر.
 وقــال: إن معرض «هــي» لــألزيــاء العربية 
الماضية  الــســنــوات  خــالل  كــبــيــًرا  تــطــوًرا  شهد 
حتى أصــبــح حــدثًــا رائـــًدا فــي مــجــال الموضة 
مكانة  تعزيز  في  ساهم  ما  العربية،  واألزيــاء 
أن  إلــى  ُمشيًرا  إقليمي،  ابتكار  كمركز  قطر 
شركائه  مع  يعمل  للسياحة  الوطني  المجلس 
تطوير  عــلــى  والــخــاص  الــعــام  القطاعين  مــن 
عــــروض وتـــجـــارب ســيــاحــيــة تــنــاســب الــســوق 

المحلي وتساهم في تنشيط قطاع السياحة.
الــمــعــرض  مـــن   ١٧ الـــــ  الــنــســخــة  وتــســلــط   
ــــــى عـــلـــى الـــمـــواهـــب  الــــضــــوء بـــالـــدرجـــة األول
ممن  األعمال  ورواد  التصميم  في  المحلية 
أصــبــحــت لــهــم بــصــمــة واضـــحـــة فـــي عــالــم 

العربية.   األزياء 

ً

ـ [:  الدوحة 

للسفريات  ريــجــنــســي  شــركــة  فــــازت   
والــســيــاحــة بــجــائــزة شــركــة الــســفــريــات 
األفــضــل فــي الــعــالــم لــعــام ٢٠٢٠، وذلــك 
في الحفل النهائي لُمنظمة جوائز السفر 
ـــــذي انــعــقــد فـــي الــعــاصــمــة  الــعــالــمــيــة وال
الروسية موسكو. وقد استطاعت شركة 
ريجنسي للسفريات والسياحة االحتفاظ 
بــالــلــقــب عــن هـــذه الــفــئــة عــلــى مـــدار ١٤ 
بلقب  الشركة  أيًضا  احتفظت  كما  عاًما، 

األفضل بالشرق األوسط وقطر. 
طه،  اللطيف  عبد  طارق  السيد   وقال 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة ريــجــنــســي 
بهذه  الــفــوز  إن  والــســيــاحــة:  للسفريات 
ــــعــــّزز مـــن إيــمــانــنــا بــأنــفــســنــا  الـــجـــوائـــز يُ
التجارب  أفضل  لتقديم  الدافع  ويمنحنا 

لعمالئنا.
 وأضــــاف: نــرفــع أســمــى آيـــات الشكر 
بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  لحضرة 
حــمــد آل ثـــانـــي، أمــيــر الـــبـــالد الــمــفــدى، 
وحــضــرة صــاحــب الــســمــو األمــيــر الــوالــد 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لدعمهم 
القطاع الخاص، األمر الذي تجّسد رؤية 

قطر الوطنية ٢٠٣٠.
ـــعـــد الـــجـــوائـــز الــمــقــدمــة من   هــــذا وتُ
بمثابة  العالمية  السفر  جــوائــز  منظمة 

ــــز األوســــــكــــــار فــــي عــــالــــم الــســفــر  جــــوائ
الفائزين  تحديد  يتم  حيث  والسياحة، 
خبراء  تصويت  خالل  من  الجوائز  بهذه 
الـــســـيـــاحـــة والـــســـفـــر عـــبـــر الـــعـــالـــم. وقـــد 
العالمية  السفر  جوائز  منظمة  تأسست 
وتــقــديــر  ُمـــكـــافـــأة  بـــهـــدف   ١٩٩٣ عــــام 
العاملين في قطاع السياحة العالمي على 

جهودهم وُمبادراتهم المتميزة.
جائزة  الُعماني  الطيران  حصد  وقــد   
أفــضــل شــركــة طـــيـــران فـــي الــعــالــم عن 
مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــط، كــمــا حصل 
مــــطــــار عــــمــــان عــــلــــى جـــــائـــــزة مــشــغــل 
المطارات الرائد في العالم. بينما فازت 

العالمية  الوجهة  بلقب  المالديف  ُجــزر 
فــازت  حــيــن  فــي   ،٢٠٢٠ لــعــام  الـــرائـــدة 
بشركة   FCM Travel   Solutions

إدارة السفر الرائدة في العالم.
 وكـــان مــن بــيــن الــفــائــزيــن مــن قطر 
تأجير  وكالة  بصفتها  فليتس  ريجنسي 
الـــســـيـــارات الــــرائــــدة، وإنــتــركــونــتــيــنــنــتــال 
الـــدوحـــة والســـيـــجـــال كــفــنــدق الــمــديــنــة 
الرائد والفندق الرائد على التوالي، بينما 
حــصــل فــنــدق دبــلــيــو عــلــى لــقــب الــفــنــدق 
الرائد في أسلوب الحياة لعام ٢٠٢٠. كما 
حاز ُمنتجع جزيرة البنانا بإدارة أنانتارا 

على لقب الفيال الرائدة في قطر.

ريجنسي للسفريات تفوز بجائزة األفضل في العالم 

ـــــال      ـــــم األع فــــعــــالــــيــــات  ــــــودة  ــــــع ل ــــــة  ــــــارم ص ــــــة  ــــــرازي ــــــت اح إجــــــــــــــــراءات   

الـــقـــطـــريـــيـــن  األعــــــــمــــــــال  ورواد  ــــة  ــــي ــــمــــحــــل ال ــــــب  ــــــواه ــــــم ال دعـــــــــم   

 بفيلم يرصد االستعدادات الستضافة المونديال  

الدوحة - [: 

الخضراء  للمباني  قطر  مجلس  شــارك   

مـــع الــمــجــلــس الــعــالــمــي لــلــمــبــانــي الــخــضــراء 

وهيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي) في 

إنتاج فيلم ضمن سلسلة أفالم بعنوان «بناء 

التأثير  تستكشف  الــتــي  أفــضــل»،  مستقبل 

السكان  حياة  مستوى  على  للمباني  العميق 

به  تقوم  الذي  والــدور  معيشتهم،  وأساليب 

التغير  أزمــة  ُمواجهة  في  الخضراء  المباني 

الــمــنــاخــي. ويُــركــز الــفــيــلــم، عــلــى ُمــبــادرات 

الــضــيــافــة والـــفـــنـــادق الـــخـــضـــراء فـــي قطر 

بطولة  الستضافة  االســتــعــدادات  إطـــار  فــي 

ويتناول   ،٢٠٢٢ الــقــدم  لــكــرة  الــعــالــم  كــأس 

الخضراء  للمباني  قطر  مجلس  دور  الفيلم 

فـــي الــتــطــور الــســريــع الـــــذي يــشــهــده قــطــاع 

االستعدادات  ضمن  في  والفنادق  الضيافة 

الفيلم  يبرز  كما  العالمية.  البطولة  إلقامة 

الحاصلة  للفنادق  الُمستدامة  الُممارسات 

قطر،  في  األخضر»  «المفتاح  اعتماد  على 

والُمجتمعات والُمنشآت الخضراء في قطر، 

ال سيما استاد المدينة التعليمية واالستادات 

األخرى التي ستستضيف بطولة كأس العالم 

لكرة القدم ٢٠٢٢، واإلنجازات التي حققتها 

الخضراء  للمباني  قطر  مجلس  ُمـــبـــادرات 

لدعم وتسريع تحقيق أهداف االستدامة في 

البالد.  ويُسلط الفيلم الضوء على الممارسات 

الخضراء في ثالثة فنادق متميزة هي فندق 

دبليو   وفــنــدق  الــدوحــة،  شــيــراتــون  ومنتجع 

الدوحة، وفندق ماندارين اورينتال الدوحة، 

التي تطبق سياسات وإستراتيجيات المفتاح 

األخضر وأفضل الممارسات الخضراء التي 

وقال  اليومية        .  العمليات  في  ُمراعاتها   يتم 

قطر  مجلس  مدير  الشمري،  مشعل  السيد 

العالمي  الــمــجــلــس  إن  الــخــضــراء،  للمباني 

لــلــمــبــانــي الـــخـــضـــراء شـــريـــك مــهــم وداعــــم 

تعزيز  في  الخضراء  للمباني  قطر  لمجلس 

الــتــوجــه نــحــو تــبــنــي الــمــبــانــي الــخــضــراء في 

وهيئة  معه  بالتعاون  نعتز  ونــحــن  الــبــالد، 

اإلذاعة البريطانية في هذا المشروع الُمبدع. 

سالمة  ُمـــراعـــاة  إلـــى  الــحــاجــة  وقـــــال: «إن 

تصميم  فــي  البيئة  على  وتأثيرهم  الــنــاس 

كنا  إذا  اخــتــيــاًرا  أو  رفاهية  يعد  لــم  المباني 

تجد  أن  وأتمنى  ُمستدام.  لُمستقبل  نتطلع 

رسالة الفيلم صدى بين من يُشاهدونه وأن 

وقد  الخضراء».  البدائل  على  الطلب  يُشّجع 

اختير مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو 

مؤسسة قطر، للُمشاركة في سلسلة األفالم 

لكيفية  ومؤثًرا  مبتكًرا  نموذًجا  يُجّسد  ألنه 

والــنــظــريــات  والــمــفــاهــيــم  الــمــبــادئ  تطبيق 

بالمباني  األمـــر  يتعلق  حينما  عملي  بشكل 

الصحية وإحداث تغيير واسع النطاق.

 استعراض ُمبادرات الضيافة الخضراء في قطر 
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األخيرةاألخيرة

الباب المفتو حالباب المفتو ح

أن يــكــون الـــمـــرء عــلــى مــنــصــة إعــالمــيــة مــا، 
سواء اإلعالم التقليدي (التلفزيون أو اإلذاعة) أو 
االجتماعي)،  البديل (التواصل  اإلعالم  منصات 
في  ضيًفا  كونه  احــتــرام،  مسؤولية  عليه  فــإن 
بــيــوت الـــنـــاس، فــاإلعــالمــي الــرســمــي ال يدخل 
بيوت الناس لشخصه وإنما انطالًقا من موقعه 
في المنصة اإلعالمية التي ُيمثلها، والتي بدورها 
بعينهم.  أشــخــاًصــا  ولــيــس  وفــكــًرا  تــوّجــًهــا  تُمثل 
وهنا َشاِهُد الطرح في هذه المقالة، وهو أنني 
أي  على  إعــالمــي  أي  يخرج  أن  بشدة  أستهجن 
مــنــّصــة إعــالمــيــة، مــوضــوعــيــة أو تــدعــي ذلــك، 
واألخالقيات  العامة  اللياقة  حدود  يتجاوز  بأن 
واألعراف الُمتوازنة الُمتفق عليها، بما في ذلك 

استخدام األلفاظ الجارحة أو الشتم الُمباشر أو 
الفظاظة في ُمقاطعة الُمتحدثين من الضيوف، 
أو ادعاء المعرفة في غير مكانها أو التقليل من 
شأن الُمتحدث بأي شكل كان، وأقول إن الشهرة 
الــمــبــنــيــة عــلــى الـــخـــروج عـــن الــمــألــوف بــاتــجــاه 
الشخص  حــق  فــي  منقصة  هــي  إنــمــا  الــســلــب، 
مبدأ  احترام  وإن  ُيمثلها،  التي  المنّصة  وكذلك 
الـــتـــوازن وتــرســيــخ مفاهيم االحـــتـــرام إنــمــا هو 
واجب والتزام في آن مًعا، ولّما كانت المنّصات 
اإلعــالمــيــة، الســيــمــا الــمــشــهــورة مــنــهــا، مــصــدًرا 
العاملين  فإن  المهني،  للعمل  وميزانًا  للمعرفة 
بها هم بموقع النماذج المقبولة ُمجتمعًيا، وإن 
سلوكهم ُيعد، انطالًقا من مكانهم، سلوًكا قابًال 

القبول  فــإن  وعليه  للتعامل،  ومعياًرا  للتعميم 
بــوجــود أي نــمــوذج إعــالمــي خـــارج عــن الــُعــرف 
والعادة وحدود األدب والخلق، يؤدي إلى إخالل 
التعامل  منظومة  فــي  سلبي  وتــأثــيــر  حقيقي 

واألخالق الُمجتمعية.  
أخــالقــي  منهج  هــو  كمسلمين  منهجنا  إن   
السلوكي  األخــالقــي  المنهج  هــذا  وإن  ســلــوكــي، 
هـــو الـــقـــاســـم الـــُمـــشـــتـــرك مـــع بـــاقـــي الـــديـــانـــات 
الــعــالــم،  فــي  الــمــوجــودة  الفلسفية  ـــمـــدارس  وال
وإننا نتقاطع ونتفق مع كل شعوب األرض على 
إعالء قيمة األخــالق واعتمادها كمنهج وسلوك 
هي  اإلشكالية،  ولكن  وسياسي،  ومهني  عملي 
فــي تفسير بعض َمــحــدودي األفـــق وقــاصــري 

المعرفة، لألخالق وتطبيقاتها العملية، واعتقاد 
البعض منهم أن الُشهرة كهدف تبرر أي سلوك 
ولو كان خارًجا عن معايير األخالق والمهنية، 
لــذلــك وجـــب الــتــنــويــه، وكــذلــك وجـــب تطوير 
واإلعالميين  اإلعــالم  ولوائح  وقوانين  سياسات 
لاللتزام بمعايير يتم االتفاق عليها وتكون محل 
الكبير  األســاســي  الــــدور  تضمن  وقــبــول  إجــمــاع 
واألخالقي والمعرفي الذي يهدف إليه اإلعالم.

القائم  الــذات،  احترام  أن  أؤمــن  إنني  أخيًرا.. 
لإلنسان  ُيمكن  ما  أهم  هو  المعرفة،  حق  على 
أن يحصل عليه في هذا العالم، وإن أي ُمحاولة 
للنجاح خارج هذا اإلطار هي خداع للذات قبل 

الُمجتمع.

ـــحـــدود  ال ــــزام  ــــت ال وعـــلـــيـــه  الـــضـــيـــف  ــــرام  ــــت اح لــــه   .. الــــنــــاس  ـــوت  ـــي ب فــــي  ـــٌف  ضـــي الــــُمــــقــــّدم 
الــضــعــيــف ويُــــنــــكــــره  ـــن  ـــك ـــم ـــت ـــُم ال يـــقـــبـــلـــه  ـــــطـــــور..  ـــــت ال روح  هـــــو  الــــبــــّنــــاء  الـــنـــقـــد 

التقديم التلفزيوني بين طلب الشهرة وحدود المهنية 

د. عبدالرحيم الهور 

 DRALHOUR@GMAIL.COM

لدعم ١٥٠ مزرعة محلية

الدوحة -[:

أطــــلــــقــــت شــــركــــة الـــمـــيـــرة 
لــلــمــواد االســتــهــالكــيــة مــبــادرة 
ــــفــــواكــــه  ــــــخــــــضــــــراوات وال «ال
لها  ــا  فــرًع  ٥٠ فــي  الــمــحــلــيــة» 
مــنــتــشــرة فــــي شـــتـــى مــنــاطــق 
المنتجين  لدعم  قطر،  دولــة 

المحليين. 
وقــالــت إن الــمــبــادرة الــتــي 
الـــبـــلـــديـــة  وزارة  مـــــع  تـــنـــفـــذ 
للمستهلكين  ــقــّدم  تُ والــبــيــئــة. 
تــشــكــيــلــة واســــعــــة مــــن أجــــود 
الــــــفــــــواكــــــه والـــــــخـــــــضـــــــراوات 
ـــطـــازجـــة الــمــنــتــجــة مــحــلــًيــا  ال

تنافسية. بأسعار 
وأشـــارت إلــى أن الــمــبــادرة 
تـــكـــريـــم ألصــــحــــاب الــــمــــزارع 
الــمــحــلــيــة، خـــاصـــة بـــعـــد نــمــو 
إنــتــاجــيــتــهــم بــشــكــل مــلــحــوظ 
مــقــارنــة بــــاألعــــوام الــســابــقــة، 
وذلك بفضل سعيهم الدؤوب 
لــتــوســيــع نــطــاق أعــمــالــهــم من 
خالل االستفادة من التقنيات 
الــمــتــطــورة فـــي هـــذا الــمــجــال 

الفتة إلى مشاركة 

مـــزرعـــة   ١٥٠ مـــــن  أكــــثــــر 
مــحــلــيــة بــمــجــمــوعــة مــتــنــوعــة 
مـــن الـــخـــضـــراوات الــزراعــيــة 

الطازجة. 
وقــالــت أنــهــا تــمــنــح الــمــيــرة 
ــــجــــيــــن الـــمـــحـــلـــيـــيـــن  ــــت ــــمــــن ال
مجال  في  الناشئة  والشركات 
مساحات  الغذائية  الصناعات 
لعرض  وإستراتيجية  بـــارزة 
منتجاتهم في فروعها، األمر 
الــــذي يــمــكــنــهــم مـــن الــوصــول 
إلـــــى الــمــســتــهــلــكــيــن بــســهــولــة 
مستفيدين من قاعدة العمالء 

بالشركة.  الخاصة  الضخمة 
مـــــبـــــادرة  أن  أفـــــــــــادت  و 
ــــفــــواكــــه  ــــــخــــــضــــــراوات وال «ال
الــمــحــلــيــة» تــهــدف إلــــى دعــم 
جــــهــــود «مــــــــــزارع قــــطــــر» و 
«الــــــخــــــضــــــراوات الـــقـــطـــريـــة 
توفير  خـــالل  مــن  الــمــمــّيــزة» 
مــنــصــة مــثــالــيــة لــلــمــزارعــيــن 
منتجاتهم،  لعرض  المحليين 
ـــــى  وتــــــعــــــزيــــــز وصــــــولــــــهــــــا إل
نطاق  وتوسيع  المستهلكين، 
وجودهم في السوق المحلي.

الــمــبــادرة  أن  إلــــى  ولــفــتــت 

تـــتـــوافـــق مــــع مـــســـاعـــي دولــــة 
تحقيق  نــحــو  الــحــثــيــثــة  قــطــر 
مختلف  فــي  الــذاتــي  االكــتــفــاء 
الـــمـــجـــاالت، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
منوهة  الــغــذائــيــة،  المنتجات 
بــأهــمــيــة الـــدعـــم الــكــامــل من 
إذ  والــبــيــئــة،  ــبــلــديــة  ال وزارة 
تعّزز قدرات المزارع المحلية 
وتــــســــاعــــدهــــم فـــــي االرتـــــقـــــاء 
المحلية،  الــمــنــتــجــات  بــجــودة 
تمضي  يــجــعــلــهــا  الــــذي  األمــــر 
نحو  وسريعة  ثابتة  بخطوات 

الغذائي. األمن  تحقيق 

الميرة تطلق مبادرة «الخضراوات والفواكه المحلية»
كندا تعزز  التعافي 

االقتصادي
أوتاوا - (د ب أ): 

يــعــتــزم رئــيــس الــــوزراء 
ـــــــكـــــــنـــــــدي، وهــــــــــو مـــن  ال
بــيــن أكـــثـــر الــمــتــحــمــســيــن 
ـــــفـــــاق الــــحــــكــــومــــي،  ـــــإلن ل
تـــقـــديـــم جــــرعــــة أخـــــرى 
ـــمـــحـــفـــزات لــدعــم  مــــن ال
الذي  االقتصادي  التعافي 
موجة  وسط  يتداعى  بدأ 
في  كوفيد١٩-  مــن  ثانية 

البالد.
تعلن  أن  المتوقع  ومن 
كريستيا  الــمــالــيــة  وزيـــرة 
فـــــريـــــالنـــــد عــــــن تـــمـــويـــل 
ـــنـــيـــن،  إضــــافــــي غـــــــًدا االث
بـــاإلضـــافـــة إلــــى عــشــرات 
مـــن الـــتـــدابـــيـــر الـــجـــديـــدة 
تــشــمــل  أن  يـــمـــكـــن  الــــتــــي 
الحالية  اإلعـــانـــات  زيـــادة 
لــــألســــرة والــــشــــركــــات و 
للبنية  أمــــوال  تــخــصــيــص 
الــرعــايــة  ودور  الــتــحــتــيــة 
الــــــنــــــهــــــاريــــــة لـــــألطـــــفـــــال 
،حسب  المناخي  والتغّير 
بلومبرج  وكالة  نقلته  ما 

لألنباء.

الدوحة -[ :

دفعة  وصــول  عــن  قطر  فــودافــون  كشفت 
 iPhone 12مــــحــــدودة جــــديــــدة، لـــــهـــــواتـــــف
 iPhone ووفــــرت فــرصــة الســتــبــدال جــهــاز
 iPhone 12 لــشــراء رصــيــٍد  مــقــابــل  الــحــالــي 
Mini أو iPhone 12 أو iPhone 12 Pro أو 

 iPhone 12 Pro Max
يعتبر  الهواتف  استبدال  برنامج  إن  وقالت 
 .iPhone األسهل للحصول على أحدث هاتف
العمالء  سيحصل  اســتــبــدال،  عملية  كــل  ومــع 
عــلــى تــخــفــيــض إضـــافـــي بــقــيــمــة 300 ريـــال 
 iPhone لهاتف شرائهم  عملية  على  قطري 
في حال اشتركوا في باقة االشتراك الشهري 
Unlimited 5G، أو قاموا بترقية اشتراكهم 

 .Unlimited 5G الحالي إلى باقة
الــعــمــالء،  سيحصل  الــمــثــال،  سبيل  وعــلــى 
 iPhone XS 64GB هاتف يستبدلون  الذين 
 ،Unlimited 5G بـــاقـــة  فـــي  ويـــشـــتـــركـــون 

أو يــقــومــون بــتــرقــيــة اشــتــراكــهــم إلــــى بــاقــة 
 iPhone 12 هــاتــف  على   ،Unlimited 5G
قطري،  ريـــال   2,999 بسعر   Pro 128 GB
هــاتــف  اســتــبــدلــوا  إذا  ذلـــــك،  مـــن  أفـــضـــل  أو 
باقة  في  واشتركوا   iPhone 11 Pro 64GB
على  الــحــصــول  يــمــكــنــهــم   Unlimited 5G
ريــاًال   999 بسعر   iPhone 12 Mini هــاتــف 
 Unlimited بـــاقـــات  وتــعــد  فــقــط.  قــطــريًــا 
 ،iPhone 12 هواتف  لمجموعة  مثالية   5G
غير  المحلي  اإلنــتــرنــت  الــعــمــالء  تمنح  حيث 
المحدود، ومكالمات محلية غير محدودة، 
وإنترنت التجوال في 140 دولة غير محدود. 
حصريًا  فودافون  تُقدم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
بـ  قيمته  تقدر  إضافية،  لسنة  ضمانًا  للعمالء 
295 رياًال قطريًا، مع كل عملية شراء لهاتف 
ثالثة  مبادلة  للعمالء  ويُمكن   .iPhone 12
هــواتــف iPhone جــوالــة كــحــّد أقــصــى، بـــدًءا 
أجهزة  أحد  شــراء  أجل  من   ،iPhone 5 من

iPhone 12 الجديدة.

iPhone 12  فودافون قطر تطلق عرًضا لـ

رويال بنك أوف كندا:

تورونتو ـ د ب أ: 

مذكرة  فــي  كــنــدا  أوف  بنك  رويـــال  كتب 
لــعــمــالئــه إن حــركــة الــســيــر فـــي الــمــطــارات 
األوروبية من المتوقع أن تعود إلى ٩٠٪ من 
وأن   ٢٠٢٢ عام  بحلول   ٢٠١٩ عام  مستويات 
تطابقها بحلول عام ٢٠٢٤ أو ٢٠٢٥، وسيظل 
بعض المطارات بحاجة لفترة أطول للعودة 
إلى مستويات األرباح قبل الفائدة والضرائب 
واإلهالك واستهالك الدين التي تم تحقيقها 
وكــالــة  ذكــــرت  حسبما  الــمــاضــي،  الــعــام  فــي 
بلومبرج لألنباء أمس. وذكر المحلالن بالبنك 
أوروبــا  أن  كولينان  ورويـــري  داث  ستيفاني 
من المرجح أن تستغرق للتعافي وقتًا أطول 

من الصين، في حين أن المطارات الرئيسية 
يجب أن تتعافى بشكل أسرع.

ـــتـــوقـــعـــات بــتــحــقــيــق شــركــة  وتـــــكـــــررت ال
أداًء  اإلسبانية  الجوية  والــمــالحــة  الــمــطــارات 
ضعيًفا وكذلك بالنسبة لمطار فيينا الدولي، 
مــطــار  إدارة  شـــركـــة  لــــدى  الـــحـــال  هـــو  كــمــا 
السعة  بتخفيضات  ستتأثر  التي  فرانكفورت 

في شركة طيران لوفتهانزا.
يشار إلى أن جائحة كوفيد١٩- أثرت بشكل 
كبير على قطاع الطيران بسبب فرض قيود 
ما  المسافرين،  بين  الطلب  وتــراجــع  السفر 
الطيران،  شركات  عائدات  من  كثيًرا  خفض 
وأجبر العديد منها على تسريح موظفيها أو 

إعالن إفالسها.

المطارات األوروبية تحتاج 
أعواًما لتحقيق أرباح ٢٠١٩

التخطيط واإلحصاء :

الدوحة  - [ :

 يــعــقــد جــهــاز الــتــخــطــيــط واإلحـــصـــاء غـــًدا 
ــا لــــإلعــــالن عــــن تــفــاصــيــل  مـــؤتـــمـــًرا صــحــفــًي
اســتــئــنــاف الــمــرحــلــة األخـــيـــرة مـــن الــتــعــداد 
(تعداد  والمنشآت  والمساكن  للسكان  الــعــام 
قطر٢٠٢٠).  ومن المقرر أن يكشف الجهاز 
خالل المؤتمر الصحفي عن خطته الستئناف 
الــمــرحــلــة األخـــيـــرة مـــن مـــشـــروع الــتــعــداد، 
واالســـتـــعـــدادات الــتــي تــمــت خـــالل الــمــرحــلــة 
النزول  خالل  المتبعة  واإلجــراءات  الماضية، 
الستيفاء  األســر  لــزيــارة  للباحثين  الميداني 
البيانات، والخطوات المرحلية المتبقية لهذا 

المشروع الوطني.
كما سيكشف الجهاز عن الطرق المختلفة 
واألفراد،  األسر  بيانات  الستيفاء  والمعتمدة 
خــالل هــذه الــمــرحــلــة، والــتــي مــن شأنها أن 
تتيح خــيــارات أمـــام األســـر واألفــــراد لــإلدالء 

ويسر  وخــصــوصــيــة  أريــحــيــة  بــكــل  ببياناتهم 
وســهــولــة. وكـــان الجهاز قــد أعــلــن فــي وقت 
ســـابـــق عـــن اســتــئــنــاف الــعــمــل فـــي الــمــرحــلــة 
العام  للتعداد  الميداني  العمل  مــن  األخــيــرة 
 ،(٢٠٢٠ (لعام  والمنشآت  والمساكن  للسكان 
التي تم تعليقها بسبب اإلجراءات االحترازية 
فيروس  مــن  للوقاية  الــدولــة  اتخذتها  الــتــي 
بــيــان  فـــي  وأوضـــــح   .(١٩- ـــا (كــوفــيــد  كـــورون
الــتــعــداد  مــن  األخــيــرة  الــمــرحــلــة  أن  صحفي 
ديسمبر   ١ من  اعتباًرا  إلكترونًيا  ستستأنف 
العمل  يستأنف  بينما   ،٢٠٢١ يناير   ٧ ولغاية 
الــمــيــدانــي اعـــتـــبـــاًرا مـــن ١٣ ديــســمــبــر وحــتــى 
أن  بــعــد  وذلـــك   ٢٠٢١ يــنــايــر  شــهــر  منتصف 
الصحة  وزارة  مــوافــقــة  عــلــى  الــحــصــول  تـــم 
واإلحصاء  التخطيط  جهاز  أكــد  كما  العامة. 
على االلــتــزام الــتــام بـــاإلجـــراءات االحــتــرازيــة 
والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، خالل 
تنفيذ المرحلة األخيرة من التعداد المذكور.

تفاصيل استئناف تعداد قطر غًدا

العمالت المشفرة  تهدد 
نظام أوروبا المالي

فرانكفورت-أ ف ب: 

األوروبــــي  الــمــركــزي  الــبــنــك  إدارة  مجلس  فــي  عــضــو  حـــّذر 
الجمعة من أن العمالت المشّفرة التي تنوي شركات تكنولوجيا 
عــالــمــيــة عــمــالقــة عــلــى غــــرار فــيــســبــوك إصـــدارهـــا قــد تــقــّوض 
«شركات  إن  بانيتا  فابيو  األوروبــيــة.وقــال  المالية  المنظومة 
المنظور  مــن  كبيرة  مخاطر  تشّكل  قــد  الكبرى  التكنولوجيا 
بدًال  المستهلكين  خيارات  تقّيد  وقد  واالجتماعي  االقتصادي 

من توسيعها».
حلوًال  «تــوفــر  أن  الشركات  لهذه  يمكن  بينما  أنــه  وأضـــاف 
خطر  ذاتــه  الوقت  في  تحمل  أنها  إال  وفعالة...  مناسبة  للدفع 
تهديد المنافسة والخصوصية واالستقرار المالي وحتى السيادة 
كوفيد-١٩  وباء  يسّرع  وقت  في  بانيتا  تحذير  ويأتي  النقدية». 
النقدية،  األوراق  عن  والتخلي  إلكترونًيا  الدفع  باتجاه  التحّول 
يتواصل  بأن  األوروبــي  المركزي  البنك  إدارة  ترّجح  أمر  وهو 
حتى بعد انتهاء األزمة الصحية.ويدرس فيسبوك إطالق عملته 
المشّفرة الخاصة به والتي يطلق عليها «ليبرا» بحجة خفض 
تخليصهم  خالل  من  العالم  حول  المستهلكين  على  التكاليف 
من الرسوم العالية إلجراء تحويالت عبر الحدود.لكن الخطة 
أثارت جدًال واسًعا وتثير قلق جهات منّظمة حول العالم حيال 
عملة تدار بشكل خاص.وأشار بانيتا إلى أن األموال قد تصبح 

متوفرة مقابل رسوم اشتراك في منصة ما.

إيطاليا تلغي الحجر الصحي 
للمسافرين من أمريكا

روما ـ د ب أ: 

تــعــتــزم إيــطــالــيــا فــتــح حـــدودهـــا أمـــام 
صحي  حجر  فــرض  دون  جوية  رحــالت 
عــلــى ركـــابـــهـــا الـــقـــادمـــيـــن مـــن الـــواليـــات 
الــمــتــحــدة وذلـــك ألول مـــرة مــنــذ فــرض 
كوفيد.١٩-  مـــرض  بــســبــب  الــســفــر  قــيــود 

عن  نقًال  لألنباء  بلومبرج  وكالة  وذكــرت 
شركة دلتا أيرالينز األمريكية للطيران، 
إلى  أتالنتا  مــن  رحالتها  ستخضع  والــتــي 
روما فيوميسينو للقواعد الجديدة، أن هذا 
التخفيف المدعوم باختبارات صارمة قبل 
على  األول  هو  الــوصــول،  ولــدى  المغادرة 

خط الطيران العابر للمحيط األطلسي.
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