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للنقل  الشاملة  االتفاقية  وقعت دولة قطر على 
الــجــوي مــع االتــحــاد األوروبــــي، وستمهد هــذه 
االتفاقية ملرحلة جديدة من التعاون في مجال 
الــنــقــل الـــجـــوي بـــني دولــــة قــطــر ودول االتـــحـــاد 
ــيـــات  ــاقـ ــفـ األوروبـــــــــــي، حـــيـــث ســـتـــحـــل مـــحـــل االتـ
لغي الحقوق السابقة 

ُ
الثنائية املوقعة دون أن ت

املــمــنــوحــة لـــدولـــة قــطــر أو لـــلـــدول األعـــضـــاء في 
الجانب  االتــحــاد األوروبــــي، وقــع االتفاقية مــن 
الــقــطــري امـــس فــي لــكــســمــبــورغ ســعــادة السيد 
ــر املـــواصـــالت  جــاســم بـــن ســيــف الــســلــيــطــي وزيــ
ــــي  واالتــــصــــاالت، ومـــن جــانــب االتـــحـــاد األوروبـ
ســــعــــادة الـــســـيـــد أنــــــزي لــــوغــــار وزيــــــر الـــشـــؤون 
ــيـــة فــــي جـــمـــهـــوريـــة ســلــوفــيــنــيــا الــــذي  الـــخـــارجـ
تتولى بالده الرئاسة الدورية الحالية لالتحاد 
ــة  ــيـ األوروبـــــــي، ومـــن جــانــب املــفــوضــيــة األوروبـ
ســعــادة الــســيــد جــوزيــب بــوريــل املــمــثــل األعــلــى 
ــيــــة  ــــشـــــؤون الــــخــــارجــ ــلـ ــ ـــي لـ ــاد األوروبـــــــــــ ــ ــــحـ ــــالتـ لـ
املفوضية  والسياسية واألمنية ونائب رئيس 
األوروبـــــــيـــــــة. وبــــمــــوجــــب االتــــفــــاقــــيــــة ســتــتــمــتــع 

الــــشــــركــــات املـــعـــنـــيـــة مــــن جـــانـــب جـــمـــيـــع الـــــدول 
إلــى األســـواق بقيود  الــدخــول  بسهولة وحــريــة 
أقل، لتعزيز فرصة املنافسة بشكل أكبر، والتي 
ــــراف عــلــى أن تــكــون عــادلــة،  حـــرص جــمــيــع األطـ
وتضمن تطبيق مبادئ منظمة إيكاو من خالل 
إتاحة فرص عادلة ومتكافئة لجميع األطراف. 
كــمــا ستتيح لــلــنــاقــل الــوطــنــي لــلــدولــة الــدخــول 

ــــواق األوروبــــيــــة،دون قــيــود،  بــســهــولــة إلـــى األسـ
وتوسيع شبكتها في دول االتحاد األوروبــي، 
مــع إمــكــانــيــة ربــطــهــا بــبــاقــي شــبــكــات الــخــطــوط 
دون قيود على الحموالت أو عدد الرحالت، بما 

ينعكس إيجابيًا على ربحية الناقل الوطني.

قطر واالتحاد األوروبي يوقعان االتفاقية الشاملة للنقل الجوي
لكسمبورغ - الدوحة - الشرق

:l
سوق العقارات القطري األفضل في املنطقة

أكــد املهندس ناصر األنــصــاري رئيس مجلس إدارة شركة جاست 
ريل ستايت أن سوق العقارات القطري يعتبر األفضل في املنطقة، 
قائال أن معرض سيتي سكيب يعد مناسبة لجميع الشركات من 
بــروة التي وضعت  أجــل طــرح منتجاتها العقارية، وفــى مقدمتها 
منصة عقارية كبيرة الستعراض مشاريع ألول مرة كفرجان وادي 
لــوســيــل املــشــكــل مــن فــيــالت سكنية تــلــبــي جــمــيــع االحــتــيــاجــات من 
متطلبات معمارية تخطيطية غطت الكثير من الجوانب السلبية في 
بعض الفرجان من مواقف ومساحات خضراء، ناهيك عن املالعب 
واملراكز الصحية، مما يجعل منه حيا مثاليا للسكن واالستثمار، 

باإلضافة إلى مشروع مدينتي الخاص بذوي الدخل الالمحدود.

الدوحة - الشرق

736 مليون ريال صافي أرباح بروة

ص4

1.7 مليار ريال أرباح 
مصرف الريان 

561 مليون ريال أرباح 
البنك الخليجي

525 مليون ريال 
أرباح البنك األهلي 

ص8 ص10ص9
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سيتي سكيب يقدم صورة متكاملة عن النهضة العقارية في قطر
تشارك وزارة العدل في فعاليات النسخة التاسعة 
من معرض سيتي سكيب قطر 2021 الــذي انطلقت 
فــعــالــيــاتــه أول أمــــس وتــســتــمــر إلــــى الـــتـــاســـع عشر 
ــاري، بـــمـــركـــز الــــدوحــــة لــلــمــعــارض  ــ ــــجـ مــــن الـــشـــهـــر الـ

واملؤتمرات.
ــوزارة بــاملــعــرض عــروضــا ملختلف  ــ ويــقــدم جــنــاح الــ
الخدمات التي تقدمها الوزارة للقطاع العقاري، كما 
القانونية املتعلقة بأعمال  يوفر أحــدث اإلصـــدارات 
الــعــقــاري  الــعــقــاريــة، وخـــدمـــات التسجيل  الــوســاطــة 
والتوثيق، والتسهيالت املقدمة في إطار تنفيذ قرار 
مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد املناطق 
الــتــي يــجــوز فــيــهــا لــغــيــر الــقــطــريــني تــمــلــك الــعــقــارات 
واالنتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات 

تملكهم لها وانتفاعهم بها.
وبهذه املناسبة قام سعادة السيد مسعود بن محمد 
العامري وزيــر الــعــدل بــزيــارة لجناح الــــوزارة، اطلع 
خاللها على مجمل الخدمات املقدمة لزوار املعرض، 
كما استمع إلى شــروح حول طبيعة هذه الخدمات 
الـــذي تسهم به  الــجــنــاح، والــــدور  القائمني على  مــن 
في التعريف بالتسهيالت والخدمات الجديدة التي 
استحدثها قطاع التسجيل العقاري والتوثيق في 
الــحــكــومــيــة لتحسني بيئة  الــجــهــود  ــوزارة ضــمــن  ــ الــ
األعـــمـــال، وتــعــزيــز الــجــاذبــيــة االســتــثــمــاريــة للقطاع 

الــعــقــاري فــي الـــدولـــة. وخـــالل زيــــارة ســعــادة الــوزيــر 
ــة فــــي املـــــعـــــرض، أشــــاد  ــاركــ لـــبـــعـــض األجـــنـــحـــة املــــشــ
الــذي يقام تحت رعاية  بجهود املنظمني للمعرض، 
مــعــالــي الــشــيــخ خــالــد بــن خليفة بــن عــبــدالــعــزيــز آل 
ثاني، رئيس مجلس الــوزراء ووزيــر الداخلية، وهو 
مــا يعكس الــعــنــايــة الــتــي توليها الــقــيــادة الــرشــيــدة 
لــلــقــطــاع الــعــقــاري والــعــمــل عــلــى تنميته فــي سبيل 

الــخــاص وتــعــزيــز دوره فــي تحقيق  الــقــطــاع  تطوير 
أهـــــداف رؤيــــة قــطــر الــوطــنــيــة 2030 مـــن خــــالل بــنــاء 
اقتصاد متنوع ومزدهر ومستدام، وأضاف سعادته 
أن املعرض يقدم صورة متكاملة عن نهضة القطاع 

العقاري في دولة قطر.
الـــعـــدل فـــي املـــعـــرض، قــال  ــول مــشــاركــة وزارة  وحــ
املـــعـــرض  ــــي  فـ ــد  ــواجــ ــتــ تــ الـــــــــــوزارة  "إن  ســــعــــادتــــه: 

لـــتـــشـــارك مــؤســســاتــنــا الــوطــنــيــة دورهـــــا فـــي دعــم 
ولتسهم  االقــتــصــاديــة،  التنمية  مختلف مشاريع 
فـــي تــقــريــب الــخــدمــات الــقــانــونــيــة والــعــقــاريــة مــن 
املــســتــفــيــديــن واملــســتــثــمــريــن والـــجـــمـــهـــور، خــاصــة 
فـــي ضـــوء مـــا عــرفــتــه الــتــشــريــعــات الــقــانــونــيــة مــن 
وتسهيل  األعمال  بيئة  لتحسني  وتطوير  تحديث 
قرار مجلس  تفعيل  تم  العقاري، حيث  االستثمار 
املــنــاطــق  بــتــحــديــد   2020 لــســنــة   28 ــم  رقــ الـــــــوزراء 
العقارات  تملك  القطريني  لغير  فيها  يــجــوز  الــتــي 
ات  واالنتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراء
ات  تملكهم لها وانتفاعهم بها، كما تم تفعيل إجراء
الــوســاطــة الــعــقــاريــة وتــأهــيــل الــوســطــاء الــعــقــاريــني 
ــن ســيــشــكــلــون  الــــقــــطــــريــــني املـــــرخـــــص لــــهــــم، والــــــذيــــ
إضــافــة نــوعــيــة لــلــقــطــاع الـــعـــقـــاري"، مــنــوهــا أنـــه من 
أجـــل االرتـــقـــاء بــخــدمــات الــقــطــاع الـــعـــقـــاري، تــجــري 
مــراجــعــة قــانــونــي الــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري والــتــوثــيــق 
الــعــقــاري والــنــهــضــة  الــقــطــاع  بما يلبي مــتــطــلــبــات 
الــعــمــرانــيــة واالقــتــصــاديــة الــتــي تــشــهــدهــا الــدولــة. 
ــى أن مـــكـــاتـــب تــمــلــك  ــ إلـ الــــوزيــــر  ــادة  ــعــ ــار ســ ــ ــ وأشـ
غــيــر الــقــطــريــني لــلــعــقــارات واالنـــتـــفـــاع بــهــا تــقــدم 
ــــدث الـــنـــظـــم املــعــمــول  الـــيـــوم خـــدمـــاتـــهـــا وفـــقـــا ألحـ
ــال. كـــمـــا أن قـــطـــاع الــتــســجــيــل  بـــهـــا فـــي هــــذا املــــجــ
الــعــقــاري والــتــوثــيــق، ومــن خــالل مــكــاتــب ومــراكــز 
الـــوزارة الــخــدمــيــة الــخــارجــيــة، يــوفــر الــتــســهــيــالت 

الدولة. في  العقاري  للقطاع  الضرورية 

الدوحة  -  قنا

قــال املــهــنــدس نــاصــر األنــصــاري رئــيــس مجلس إدارة 
ــايـــت بــــــأن املــــعــــرض ســيــتــي  ــتـ ــركــــة جــــاســــت ريــــــل سـ شــ
الــشــركــات مــن أجــل طرح  سكيب يعد مناسبة لجميع 
مــنــتــجــاتــهــا الــعــقــاريــة، مــقــدمــتــهــا بــــروة الــتــي وضــعــت 
منصة عقارية كبيرة الستعراض مشاريع ألول مرة 
كفرجان وادي لوسيل املشكل من فيالت سكنية تلبي 
جميع االحتياجات من متطلبات معمارية تخطيطية 
غطت الكثير من الجوانب السلبية في بعض الفرجان 
ــيـــك املـــالعـــب  ــاحــــات خـــــضـــــراء، نـــاهـ مــــن مــــواقــــف ومــــســ
واملــراكــز الصحية، مــا يجعل منه حيا مثاليا للسكن 
واالستثمار، باإلضافة إلى مشروع مدينتي الخاص 
ــذوي الـــدخـــل الـــالمـــحـــدود، دون نــســيــان مــعــروضــات  بــ
الــشــركــة املــتــحــدة للتنمية فــي جــزيــرة جــيــوان، حالها 
حـــال الـــديـــار الــقــطــريــة وشـــركـــة قــطــيــفــان الــتــي تميزت 

بمنتوجات تختلف عن السابق. 

إقبال معتبر
ووصف األنصاري اإلقبال على معرض سيتي سكيب 
فــي نسخته الــحــالــيــة بــاملــقــبــول، مــشــيــرا إلـــى مــشــاريــع 
شركتي بــروة والقطيفات قد تكونان األكثر اهتماما 
مــن طـــرف زوار املــعــرض مــنــذ الــيــوم األول الفــتــتــاحــه، 

ــم فــي هـــذا الــعــام هــي جدية  مــؤكــدا عــلــى أن املــيــزة األهـ
الــــزوار فــي الــتــعــامــل مــع مــعــروضــات جميع الــشــركــات 
على عكس ما كانت عليه األوضاع في النسخ السابقة 
من سيتي سكيب، مبينا ذلك بالتأكيد على أن غالبية 
ــى اقـــتـــنـــاء الــشــقــق  املــقــبــلــني عــلــى املـــعـــرض يـــهـــدفـــون إلــ
والفيالت، وليس من أجل التعرف على ما يتم عرضه 
من عــقــارات وفقط، األمــر الــذي سيسهم دون أي أدنى 
شـــك فـــي تــنــســيــط ســــوق الـــعـــقـــارات فـــي الــــدولــــة خــالل 
املــرحــلــة املقبلة، داعــيــا إلــى االســتــمــرار فــي إقــامــة مثل 
هذه املعارض التي تعد فرصة حقيقية لزيادة الحركة 

في هذا القطاع، من خالل تسهيل الخيارات و تشجيع 
املستثمرين على الدخول في هذا املجال. 

 االستثمار األجنبي 
وشدد األنصاري على قوة ومرونة سوق العقارات في 
إيــاه األفــضــل للمستثمرين املحليني  الــدوحــة، معتبرا 
أو األجــانــب، مفسرا ذلــك بمقارنة وضعيته مــع باقي 
ــتــــي تــعــمــل فــيــهــا  ــن الـــــدولـــــة، والــ األســــــــواق الـــقـــريـــبـــة مــ
الــحــكــومــات على ضــخ عــقــارات كثيرة لخفض القيمة 
اإليجارية، ما يجعل العائد املالي الخاص بها بسيطا 
ال يتعدى 2 %، ما جعل منها مالذا غير آمن للمستثمر، 
الــعــقــارات تحقق  الــتــي مــا زالـــت فيها  على عكس قطر 
أربــاحــا إيــجــاريــة عــالــيــة بــاألخــص فــي املـــدن الــجــديــدة 
كلوسيل، واللؤلؤة باإلضافة إلى مشيرب قلب الدوحة، 
ما يؤكد على صحة قطاع العقارات في قطر التي باتت 
تعد األفضل بالنسبة للمستثمرين الراغبني في دخول 

هذا القطاع في منطقة الخليج. 

عوامل محفزة
وتابع األنــصــاري أن إقبال املستثمرين األجانب على 
ســــوق الـــعـــقـــارات بــــات واضـــحـــا فـــي الـــفـــتـــرة األخـــيـــرة، 
وبالذات مع انطالق معرض سيتي سكيب الذي ميزه 
بيع العديد من الشقق والفيالت ملستثمرين أجانب، 

وبقيم مالية تتعدى 1.5 مليون ريــال قــطــري، مرجعا 
توجه رجال األعمال غير القطريني إلى االستثمار في 
سوق العقارات املحلي إلى العديد من األسباب، أولها 
حركيته الكبيرة، باإلضافة إلى التسهيالت الحكومية 
املقدمة وعلى رأسها اإلقامة، ناهيك عن الوضع اآلمن 
لــقــطــر مــن جــمــيــع الــجــوانــب الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة 
واالقتصادية، متوقعا زيــادة في إقبال األجانب على 
قطاع العقارات في الدولة بعد مونديال كرة القدم الذي 

لم يعد يفصلنا عنه سوى عام واحد. 

قيمة مضافة 
وعــن مشاركة شركة جاست ريــل ستايت في املعرض 
صــرح األنــصــاري بأنها جــاءت عن طريق شركة بروة 
كــمــســتــشــار تــطــويــر عـــقـــاري لــتــجــهــيــز مــنــصــة الــعــرض 
الــخــاصــة بــهــا فـــي ســيــتــي ســكــيــب، لـــطـــرح منتجاتها 
بــأســلــوب تــســويــق خـــاص بــالــعــقــارات، بــاإلضــافــة إلــى 
الدخول كوسطاء عقاريني معتمدين لشركة قطيفان، 
ــذكـــورة في  حــيــث يــتــم الــتــرويــج ملــشــاريــع الــشــركــات املـ
منصاتهم بشكل مباشر، مشيرا إلى أن املعرض أعطى 
الشركة فــرصــة مميزة للشركة مــن أجــل التعرف على 
الــعــمــل معها مستقبال، مــؤكــدا  شــركــات كــثــيــرة سيتم 
عــلــى الــقــيــمــة املــضــافــة الــتــي يــقــدمــهــا املــعــرض لجميع 

الشركات بمختلف نشاطاتها وأنواعها.
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ميراج العاملية تكشف عن أحدث مشاريعها في سيتي سكيب
دشــــــــنــــــــت شــــــــركــــــــة مــــــــــيــــــــــراج الـــــعـــــاملـــــيـــــة 
لــالســتــشــارات الــعــقــاريــة مــشــاركــتــهــا في 
معرض سيتي سكيب حيث أعلنت عن 
مــشــاريــعــهــا الــجــديــدة، كــمــا تــم االحــتــفــاء 
ــز  ــوائــ ــجــ ــًرا بــ ــ ــ ـــؤخــ ــ ــ ــوز مـــــشـــــروعـــــني مـ ــ ــفــ ــ بــ
الــعــقــارات الــدولــيــة املــرمــوقــة فــي املنطقة 

العربية.
ــع الــــجــــديــــدة املـــــــدارة  ــاريــ ـــشــ ــاء املـ ــنــ ــم بــ ــ تـ
املستقبلي  االقتصاد  احتياجات  لتلبية 
 .2030 الــوطــنــيــة  قــطــر  مــع رؤيـــة  تماشيًا 
وهي تقع في موقع استراتيجي بالقرب 
من املعالم املرموقة مثل استاد لوسيل، 
العالم  والذي سيستضيف نهائي كأس 
 ،2022 ديــســمــبــر  فـــي   2022 الـــقـــدم  لــكــرة 
السد  املــائــيــة ومنطقة  وواجــهــة لوسيل 

لألعمال.

 حلول متكاملة
وعـــلـــى هـــامـــش مــشــاركــتــهــا فـــي املــعــرض 
صرح السيد نديم روشان مدير التأجير 
ــراج الــعــاملــيــة  ــيـ قـــائـــال "تـــأســـســـت شـــركـــة مـ
لالستشارات العقارية عام 2004، بهدف 
تقديم خــدمــات إدارة ممتلكات متكاملة 
ومــوثــوقــة، وهـــي شــركــة قــطــريــة مملوكة 
بـــالـــكـــامـــل وعـــضـــو فــــي آرتـــــــان الــقــابــضــة. 
كما تــقــدم مجموعة كاملة مــن الخدمات 

ــــي تـــمـــتـــد مـــــن املـــبـــيـــعـــات  ــتـ ــ الــــعــــقــــاريــــة الـ
والتأجير إلى إدارة املمتلكات واملرافق".

وأضاف روشان "يشهد سوق االستثمار 
العقاري في قطر نموا ديناميكيا بشكل 
مــتــزايــد ويــوفــر فــرصــا كــبــيــرة، حيث أدت 
الــتــعــديــالت األخـــيـــرة عــلــى الــقــانــون التي 
تــمــكــن الــتــمــلــك الـــحـــر والـــتـــأجـــيـــر املــمــتــد 
فـــي الــقــطــاعــني الــســكــنــي والـــتـــجـــاري إلــى 
خلق حــوافــز إضافية للمالكني األجانب 
لــالســتــثــمــار فـــي عــقــاراتــهــم الــخــاصــة في 

قطر".
 وتــــقــــدم مــــيــــراج مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــن 

املشاريع املناسبة لألعمال واالستثمار 
واإلقــــــــامــــــــة والــــجــــنــــســــيــــة، كــــمــــا تـــســـاعـــد 
عمالءها في تنويع محفظتهم العقارية 

محلًيا ودولًيا.
باالستفادة من املعرفة املتراكمة الواسعة 
الــعــقــارات املحلي منذ تأسيسها،  لسوق 
تقدم ميراج خدمة حلول متكاملة معززة 
بــبــحــوث الـــســـوق املــنــهــجــيــة، وتــحــلــيــالت 
الــبــيــانــات، واســتــخــدام أدوات التسويق 
الــذكــيــة. حيث يقدم مستشارو العقارات 
ذوو الخبرة في ميراج نصائح وخيارات 
انتقائية ويشرفون على عملية اإليجار 

ا من التقييم األولــي للعقار،  بأكملها بــدًء
ومـــقـــتـــرحـــات الــتــكــلــفــة والـــتـــســـويـــق إلـــى 

توقيع العقد مع التسليم.

 إدارة 700 عقار 
تــقــدم مــيــراج مــجــمــوعــة كــامــلــة مــن حلول 
ــرافـــق ذات املعايير  املــمــتــلــكــات واملـ إدارة 
الــــدولــــيــــة، واملـــصـــمـــمـــة خــصــيــصــا لــدعــم 
العمالء وأعمالهم في قطر ألكثر من 17 
املــرافــق املهنية  عاما. تغطي حلول إدارة 
ــن الــــخــــدمــــات الـــتـــي  ــ مـــجـــمـــوعـــة كـــامـــلـــة مـ
يقدمها فريق مؤهل تأهيال عاليا ومهرة 

ومــدرب من الخبراء التقنيني الداخليني. 
وتتمتع شركة مــيــراج بسمعة طيبة في 
إدارة العقارات، وتتعامل حاليا مع أكثر 
من 700 وحــدة عبر مجموعة واسعة من 
الــعــقــارات السكنية والتجارية من  أنـــواع 
الشقق، واملساكن املخدومة، واملجمعات، 
والفيالت املستقلة، واملكاتب، واملساحات 
التجارية والتجزئة. تقوم ميراج بتوسيع 
نطاق وصولها من خالل توفير خدمات 
إدارة مــنــشــآت عــالــيــة الـــجـــودة لــلــمــدارس 
واملباني والخدمات اللوجستية ومرافق 

إقامة القوى العاملة.

الدوحة - الشرق

:E

سوق العقارات القطري األفضل في املنطقة للمستثمرين األجانب 

¶ ناصر األنصاري

حسين عرقاب

¶ جولة وزير العدل في املعرض
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ــــدى كــبــرى  ــتـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة، إحــ ــة املـ ــركـ ــعــــت الـــشـ ــ
ّ
وق

ــة  ــ ــــي دولـ ــدة فـ ــ ــرائــ ــ ــ ــة ال ــامــ ــعــ الــــشــــركــــات املـــســـاهـــمـــة الــ
ــّور الــرئــيــســي لـــجـــزيـــرتـــّي الــلــؤلــؤة-قــطــر  قــطــر واملــــطــ
ــفـــاقـــيـــات لـــتـــأجـــيـــر مـــســـاحـــات تــجــاريــة  ــــوان، اتـ ــيـ ــ وجـ
رئــيــســيــة ضــمــن مــشــاركــتــهــا فـــي الــنــســخــة الــتــاســعــة 
االستمرار  2021 مع  من معرض سيتي سكيب قطر 
كريستال  على شقق  ملحوظة  مبيعات  تحقيق  في 
ريــزيــدنــس الــتــي تــم إطــالقــهــا حــصــريــًا فــي املــعــرض، 
ــذي وقـــعـــتـــه الـــشـــركـــة املـــتـــحـــدة  ــ وبـــمـــوجـــب الـــعـــقـــد الــ
لولو  افــتــتــاح  الــلــولــو، سيتم  مــع مجموعة  للتنمية 
اللؤلؤة- بجزيرة  مول  في جياردينو  هايبرماركت 

بــاإلضــافــة  مـــربـــع  مــتــر   13,000 مــســاحــة  عــلــى  قــطــر 
إلـــى ســوبــر مــاركــت ومــحــالت الــلــولــو الــتــجــاريــة في 
كذلك  مــربــع،  متر   700 على مساحة  جــيــوان  جــزيــرة 
مع  تأجير  اتفاقية  للتنمية  املتحدة  الشركة  عت 

ّ
وق

الفتتاح مطعم  لها  التابعة  الضيافة  تنمية  شركة 
آنــد  "بــرجــر  فــي جــزيــرة جــيــوان ومــطــعــم  سبونتيني 
اللؤلؤة-قطر. في جزيرة  أرابيا  بورتو  في  لوبستر" 

كــمــا أبــرمــت الــشــركــة املــتــحــدة لــلــتــنــمــيــة اتــفــاقــيــة مع 
ــان الــقــابــضــة الفــتــتــاح أول ســوبــرمــاركــت  شــركــة أريــ
ــراج املــتــحــدة فـــي جــزيــرة  ســيــنــســبــري "مـــونـــه" فـــي أبــ

الــلــؤلــؤة-قــطــر عــلــى مــســاحــة 1,200 مــتــر مــربــع ومــع 
ــد  ــة الفــــتــــتــــاح مـــحـــل "كــــرنــــل آنـ ــدولــــيــ ــا الــ ــهــ ــة املــ شــــركــ
ــات الــــفــــاخــــرة أيــضــًا  ــتـــجـ ــنـ ــأكـــوالت واملـ ــمـ ــلـ روســـــــت" لـ
إلى  أرابيا،  بورتو  منطقة  في  اللؤلؤة-قطر  بجزيرة 

جــانــب تــأجــيــر مــقــهــى "كــافــيــه دي راف" فـــي جــزيــرة 
جيوان.

ــن الــــعــــالمــــات  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ هــــــذا وســــيــــتــــم الــــكــــشــــف عـــــن املـ
الــتــجــاريــة املــتــمــيــزة فــي الــيــوم الــخــتــامــي لــلــمــعــرض، 

ــدل عـــلـــى حـــفـــاظ جـــزيـــرة الـــلـــؤلـــؤة-قـــطـــر عــلــى  مـــمـــا يــ
ــدة لــلــتــرفــيــه والـــتـــســـوق وعــن  ــ مــكــانــتــهــا كــوجــهــة رائـ
االهـــتـــمـــام الــكــبــيــر الــــذي تــحــظــى بـــه جـــزيـــرة جــيــوان 

قطر. في  الواعدة  املشاريع  أبرز  من  باعتبارها 
وتــضــم جــزيــرة الــلــؤلــؤة-قــطــر حــالــيــًا أكــثــر مــن 350 
ــاطـــق الـــتـــجـــاريـــة  ــنـ ــة عـــلـــى املـ ــة مــــوزعــ ــاريـ عـــالمـــة تـــجـ
ــيــــث تـــتـــســـم كـــــل مــنــهــا  ــرة، حــ ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ ــالـ ــ ــيــــة بـ ــيــــســ الــــرئــ
بــخــصــائــص فـــريـــدة مـــن نـــوعـــهـــا. ونـــجـــحـــت جـــزيـــرة 
الــلــؤلــؤة-قــطــر بــاســتــقــطــاب عــدد مــتــنــاٍم مــن املــحــالت 
الــتــجــاريــة مــع افــتــتــاح 40 مــتــجــرًا جــديــدًا مــنــذ بــدايــة 
الــجــزيــرة  2021، مــســتــفــيــديــن مـــن عــــدد ســـكـــان  ــام  عــ
35,000 مــقــيــم، بــاإلضــافــة إلــى  الــــذي يــفــوق  الــكــبــيــر 
ــن حــيــث  ــ ــزات وجــــمــــالــــيــــة الــــجــــزيــــرة الــــفــــريــــدة مـ ــ ــيـ ــ مـ
الــهــنــدســة املـــعـــمـــاريـــة واملـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة، والــتــي 

زائر سنويًا. 28 مليون  أكثر من  تساهم في جذب 
ــزيــــرة جــــيــــوان، مــمــشــى  ــذلــــك ســيــتــضــمــن قـــلـــب جــ وكــ
الــكــريــســتــال الـــخـــارجـــي وهــــو أطــــول مــمــشــى مــكــّيــف 
فـــي قــطــر يــعــّد الــعــصــب الــتــجــاري لــلــجــزيــرة ويــضــم 
مربع  متر   11,000 على مساحة  تجارية  101 وحدة 
الكريستال، حيث  ألواح  من  رائع  بتصميم  ويتميز 
يــقــع وســط مــبــانــي كــريــســتــال ريــزيــدنــس الـــ 15 التي 
تم طرح مرحلتها األولى للبيع حصريًا في معرض 

.2021 قطر  سيتي سكيب 

وقعت "قطيفان للمشاريع"، الشركة القطرية الرائدة 
في مجال التطوير العقاري واململوكة من قبل "كتارا 
للضيافة"؛ مع "دار األركان"، الشركة العقارية الرائدة 
في اململكة العربية السعودية؛ مذكرة تفاهم وذلك 
لتطوير مشروع فاخر في جزيرة قطيفان الشمالية. 
ويمثل التعاون االنطالقة األولى لشركة دار األركان 
ــقـــارات  ــعـ فــــي قـــطـــر بـــهـــدف تـــطـــويـــر تـــنـــويـــع ســـــوق الـ
الفاخرة ودعم الطلب املتنامي على القطاع العقاري 

في البالد.
وبموجب هذه الشراكة، ستطور دار األركان مشروعًا 
فخمًا فــي جــزيــرة قطيفان الشمالية يــضــم وحـــدات 
ســكــنــيــة فــــاخــــرة ذات إطـــــــالالت رائــــعــــة عـــلـــى الــبــحــر 
املــعــروفــة لنمط العيش  الــجــاذبــيــة  مــبــاشــرة تجسد 
على الواجهة البحرية واملقترن باملرافق العصرية. 
كما سيتيح املشروع لقاطنيه إمكانية الوصول إلى 
مــنــافــذ الــتــجــزئــة املتخصصة فــي الــطــابــق األرضـــي. 
وسيبدأ العمل على املشروع في الربع الثاني من عام 
2022، ومن املتوقع أن يفوق إجمالي مبيعاته مليار 
ــال ســـعـــادة الشيخ  ــال قـــطـــري. وبـــهـــذه املــنــاســبــة قـ ريــ
نــاصــر بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، الــعــضــو املــنــتــدب 

لشركة "قطيفان للمشاريع": "يسعدنا التعاون مع دار 
األركان في هذا املشروع الفريد من نوعه. ويتم حاليًا 
تطوير جــزيــرة قطيفان الشمالية بــهــدف تحويلها 
إلــــى وجـــهـــة تــرفــيــهــيــة ســيــاحــيــة جـــذابـــة ومــرغــوبــة 
تــوفــر الــعــديــد مــن الــعــروض والــفــرص االستثمارية 
الــدولــة مثل  املميزة التي ستخدم بــدورهــا قطاعات 
قطاع السياحة والضيافة والترفيه وكذلك التطوير 
الــعــقــاري والـــتـــجـــاري، والـــتـــي ســتــرســخ مــكــانــة قطر 
على خــارطــة السياحة اإلقليمية والــعــاملــيــة. ونحن 
بدورنا في قطيفان للمشاريع نسعد بالعمل معهم 
ــدة، ونــفــخــر بانتمائنا جميعًا كمواطنني  كــيــد واحــ
ومقيمني نعمل تحت مظلة النهضة والتنمية التي 

تشهدها قطاعات الدولة في اآلونة األخيرة وتعمل 
على تحقيق رؤية قطر 2030".

وقال سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني 
"إن مــذكــرة التفاهم مــع شركة دار األركـــان العقارية 
تــشــمــل تــطــويــر خــمــس قــطــع أراٍض عــلــى الــســاحــل 
الــجــنــوبــي لــلــجــزيــرة وهـــي عــبــارة عــن خــمــســة مــبــاٍن 
ــاريـــة، مــشــيــرا إلــــى أن املــــذكــــرة تشمل  ــجـ ســكــنــيــة وتـ
اســتــثــمــارات بقيمة 700 مليون ريـــال وســـوف تقوم 
شركتا قطيفان ودار األركــان بتطوير هذه األراضي 

وفي نفس الوقت تسويقها وبيعها. 
ومــن جانبه قــال زيــاد الشعار، نائب رئيس مجلس 
الـــعـــقـــاريـــة: "نــحــن  فــــي شـــركـــة دار األركــــــــان  اإلدارة 

مــتــحــمــســون ألن نــصــبــح جــــزءًا مـــن ســـوق الــعــقــارات 
املزدهرة في الدوحة. وفيما تستعد قطر الستضافة 
كــــأس الــعــالــم الـــعـــام املــقــبــل، نــعــتــقــد أن هــــذا الــحــدث 
العاملي سيؤثر إيجابًا على السوق وسيرسخ مكانة 
ــبـــالد كـــســـوق مـــرغـــوبـــة وجــــذابــــة لــكــل مـــن الــســكــان  الـ
املحليني واملستثمرين الدوليني. ويعتبر مشروعنا 
فــي جــزيــرة قــطــيــفــان فــريــدًا مــن نــوعــه ويــرتــكــز على 
لـــ "دار األركـــان" واملتمثلة  التطلعات اإلستراتيجية 
بــرفــع ســويــة الــعــروض املــتــاحــة وكــذلــك جـــودة قطاع 

العقارات في املنطقة كلها".
الــشــمــالــيــة مكانتها كــأول  وتــرســخ جــزيــرة قطيفان 
ــة تــرفــيــهــيــة تــتــمــتــع بـــواجـــهـــة بـــحـــريـــة مــمــيــزة  ــهـ وجـ
وتــجــســد أســلــوب حــيــاة عــصــريــًا وجـــديـــدًا. وستضم 
ــزيـــرة املـــمـــيـــزة - املـــســـتـــوحـــاة مــــن الــثــقــافــة  ــجـ ــــذه الـ هـ
ألــعــاب مائية  والطبيعة الغنية للمنطقة - حديقة 
ممتعة، وباقة من الفنادق الفاخرة، ومرافق ال مثيل 
 عن 

ً
لها، وخيارات استثنائية للبيع بالتجزئة، فضال

مرافق عاملية املستوى تجعل من الجزيرة مجتمعًا 
حيويًا وجذابًا.

كــمــا تــرمــز الــجــزيــرة لــلــرؤيــة، والــطــمــوح املستقبلي، 
والــتــطــلــع نــحــو الــتــطــور إلـــى معلم راســـخ ومــعــروف 

دوليًا ووجهة أيقونية مستقبلية في قطر.

إبرام عدد من االتفاقيات لتأجير املساحات التجارية

قطيفان ودار األركان توقعان مذكرة استثمارية بـ 700 مليون ريال 

الدوحة - الشرق

بدرالدين مالك

¶ زيارة الشيخ فيصل بن قاسم لجناح الشركة 

¶ تبادل وثائق االتفاقية

¶ توقيع االتفاقية مع محالت اللولو 

¶ لقطة جماعية ملسؤولي الشركتني             تصوير سليم مترامكوت

¶ اهتمام الزوار بمشاريع الشركة 
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بروة العقارية تكشف تطورات مراحل إنجاز مشاريعها

كــشــفــت مــجــمــوعــة بــــــروة الـــعـــقـــاريـــة عـــلـــى هــامــش 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي مـــعـــرض ســيــتــي ســكــيــب 2021، 
ــجــــاز مـــشـــاريـــعـــهـــا قـــيـــد الـــتـــطـــويـــر.  ــراحــــل إنــ عــــن مــ
الــعــام املقبل من  حيث ستنتهي املجموعة خــالل 
تطوير ثالثة مشاريع رائــدة تجسد مبدأ الشراكة 

االستراتيجية مع حكومة دولة قطر.
 وهذه املشاريع هي؛ مشروع "مدينتنا" وهو مدينة 
سكنية للعائالت وصلت نسبة اإلنجاز به إلى 52 
%، و"براحة الجنوب" مدينة سكنية للفئة العاملة 
ــال اإلنــشــائــيــة،  ــمــ ــتـــهـــاء مـــن 62 % مـــن األعــ تـــم االنـ
ومشروع مدارس قطر (الحزمة األولى) لتطوير 8 
مــدارس وقطعت املجموعة نحو 37 % من مراحل 
إنـــجـــازه. ومـــن خـــالل تــطــويــر هـــذه املــشــاريــع تؤكد 
ــروة الــعــقــاريــة حــرصــهــا عــلــى تــقــديــم  ــ مــجــمــوعــة بـ
بيئة مناسبة ومرافق حديثة تضمن دعم العملية 
التعليمية، وتشكل إضافة نوعية لقطاع التعليم 
فــي الــدولــة، إلــى جانب خلق القيمة وإضــافــة ُبعد 
الــجــودة  إنــســانــي يضمن مستوى معيشيا عــالــي 
لــكــافــة فــئــات املــجــتــمــع، بــمــا يــؤكــد عــلــى اســتــمــرار 
استراتيجية بــروة العقارية في التوظيف األمثل 
الســتــثــمــاراتــهــا، ومــواصــلــة جــهــودهــا فـــي تطوير 
مشاريع تنموية عمالقة، تلبي متطلبات السوق 
العقاري في مختلف أنماطه، وتخلق مجتمعات 
مــســتــدامــة، وفــق أرقـــى املعايير واملــواصــفــات، بما 

ينسجم مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

مشروع فرجان وادي لوسيل
ويعد فرجان وادي لوسيل مشروعا سكنيا مميزا 
اســتــوحــيــت فــكــرتــه مـــن الــبــيــئــة الــقــطــريــة ليعكس 
ثقافة وهوية قطر ويبرز طبيعة الحياة اليومية 
ومــكــونــات الــفــرجــان الــقــطــريــة الــقــديــمــة مـــن خــالل 
تصاميمه الخاصة (السكة والبراحة) والتي تدعم 
خصوصية السكان وتضفي عليها ملسة من فنون 
العمارة اإلسالمية، بهندسة عصرية متكاملة. وفي 
هذا السياق علق املهندس إبراهيم الجيدة رئيس 
املكتب العربي للتصميم ومصمم مشروع فرجان 
الــرائــد سيعمل على  املــشــروع  وادي لوسيل "هـــذا 
إبــراز الهوية القطرية املعمارية القديمة، وطبيعة 
الحياة اليومية في قطر مع االستفادة من التطور 
ــة عــلــى املــســتــوى  ــدولــ ــتـــحـــول الـــــذي شــهــدتــه الــ والـ
الــنــهــضــة الــعــمــرانــيــة واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 
ــدام األمــثــل  ــخـ ــتـ ــن خــــالل االسـ والــثــقــافــيــة، وذلـــــك مـ
الــعــمــارة املحلية ودمــج األساليب  لعناصر فنون 
الـــتـــراثـــيـــة مــــع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة لــتــقــلــيــل 

استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية".

تطوير 8 مدارس حكومية
ويــــأتــــي مــــشــــروع مــــــــدارس قـــطـــر الـــحـــزمـــة األولـــــى 
تماشيا مع قانون تنظيم الشراكة بني القطاعني 
الحكومي والخاص حيث وقعت كل من مجموعة 
بــروة العقارية والهيئة العامة لألشغال اتفاقية، 
وأكــدت املهندسة فاطمة السليطي مدير مشروع 
ــــى من  ــدارس قــطــر عــلــى أن االتــفــاقــيــة هـــي األولــ ــ مــ
نــوعــهــا بـــني الــقــطــاعــني الـــعـــام والـــخـــاص بــاملــجــال 
بـــروة العقارية بموجبها  التعليمي والــتــي تــقــوم 
بتطوير ثماني مدارس حكومية بحلول عام 2022 
وتقديم خدمات الصيانة لها ملدة 25 عاما. وتشمل 
الحزمة األولـــى مدرستني ابتدائيتني ومدرستني 
ــــدارس ثــانــويــة. وســتــقــدم كل  ــع مـ ــ إعـــداديـــتـــني وأربـ
 من ضمنها 

ً
مدرسة من املدارس الجديدة 30 فصال

فــصــول مــخــصــصــة لــــذوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة 
واملرافق الضرورية لهم، وتستوعب الفصول 786 
طالبًا وفقًا لنموذج التصميمات املعتمد، وستضم 

املــدارس مختلف املرافق التعليمية من مختبرات 
العلوم واللغات وتكنولوجيا املعلومات والقاعات 
الرياضية والفنون واألنشطة واملكتبات. كما تقدم 
املـــــــدارس مـــســـاحـــات خـــارجـــيـــة ومـــالعـــب ريــاضــيــة 

ومواقف للسيارات ومباني خدمية. 

مشروع مدينتنا 
نا" وهي املشروع السكني للعائالت 

ُ
تمتد "مدينت

ــلـــى مـــســـاحـــة 1,141,689  الـــــوكـــــرة، عـ فــــي مـــديـــنـــة 
ــهـــدف لــتــقــديــم مــســتــوى معيشي  مـــتـــرا مــربــعــا وتـ

عــالــي الـــجـــودة ملــخــتــلــف فــئــات املــجــتــمــع، وتــرتــقــي 
إلــى مستوى املدن  بخدماتها ومرافقها املتكاملة 
ــن مــجــمــعــات ســكــنــيــة  ــثـــة، حـــيـــث تـــتـــألـــف مــ الـــحـــديـ
الــعــمــارة القطرية  بتصاميم مــســتــوحــاة مــن نــمــط 
التقليدية تقدم مجموعة من املباني يصل ارتفاع 
بعضها إلــى (طــابــق أرضـــي + 4) والبعض اآلخــر 
(طابق أرضــي + 4 + بنت هــاوس) مــزودة بأحدث 
تــكــنــولــوجــيــات املــــدن الــذكــيــة، وتــضــم 6,780 شقة 
سكنية، منها 2,040 شقة غرفتي نوم، و4,740 شقة 
ثالث غرف نوم تستوعب 27 ألف شخص تقريبا. 

سيوفر املشروع كذلك وسائل راحة متكاملة مثل 
هايبر ماركت ومحالت للبيع بالتجزئة ومساجد 
وغيرها من خدمات املرافق العامة، ليصل إجمالي 
املساحة املبنية إلى 1,035,554 مترا مربعا تقريبًا. 
الله الكعبي مدير مشروع  وصــرح املهندس عبد 
ــنــا" هـــو مــوقــعــهــا 

ُ
ــا يــمــيــز "مــديــنــت ــأن مـ مــديــنــتــنــا بــ

ــرة. وســتــوفــر هــذه  ــوكـ االســتــراتــيــجــي فـــي بــلــديــة الـ
املــزايــا لسكان ومــرتــادي املدينة سهولة الوصول 
إليه خــالل فترة زمنية قصيرة. وكذلك قربها من 
ــرافـــق الــتــرفــيــهــيــة والــخــدمــيــة فـــي بــلــديــة  جــمــيــع املـ
الــوكــرة كــالــشــواطــئ والــحــدائــق الــعــامــة واألســــواق 

التراثية ومشفى الوكرة.

 مشروع براحة الجنوب
أما عن "براحة الجنوب" وهي املشروع الثاني الذي 
يــقــدم مــديــنــة سكنية متكاملة  تــم إطــالقــه والــــذي 
الــخــدمــات لــفــئــة الــعــمــالــة وفـــق مــواصــفــات عــاملــيــة، 
فهو يقع في بلدية الوكرة كذلك ويمتد على أرض 
تبلغ مساحتها 773,457 مــتــرا مــربــعــا، بتصميم 
مستوحى مــن البيوت العربية ذات األفنية يبلغ 
عددها 1,404 وحــدات بارتفاع (طابق أرضــي 2+) 
سيتم تزويدها بتكنولوجيا املدن الذكية، وتضم 
16,848 غرفة، تتسع ألربعة أشخاص. تصل الطاقة 
الــجــنــوب" حــوالــي 67,360  "بــراحــة  لـــ  االستيعابية 
عامال، حيث توفر "براحة الجنوب" لساكنيها كافة 
الــوســائــل الــخــدمــيــة املــتــنــوعــة مــثــل هــايــبــر مــاركــت 
ومــحــالت البيع بالتجزئة واملساجد وغيرها من 
الخدمات واملرافق العامة، ليصل إجمالي املساحة 
املــبــنــيــة إلـــى 750,742 مــتــرا مــربــعــا تــقــريــبــا. وفــي 
هــذا السياق علق املهندس عبدالله الكعبي مدير 
ــذا املـــشـــروع  مـــشـــروع بـــراحـــة الـــجـــنـــوب: "يــتــمــيــز هــ
الــــــذي يـــقـــع بــــجــــوار ســـــوق الــــوكــــرة املــــركــــزي عــلــى 
طريق مسيعيد ليجعله على مقربة من املشاريع 
التنموية املهمة واملرافق الخدمية املستدامة مثل 
مــنــطــقــة الـــوكـــرة الــلــوجــســتــيــة، ومــنــطــقــة أم الــحــول 
الـــحـــرة، ومــيــنــاء حــمــد، ومــطــار حــمــد الـــدولـــي، إلــى 
املــرافــق الرياضية والخدمية في  جــانــب قــربــه مــن 
الــوكــرة كاملشافي واملــالعــب، باإلضافة إلى  بلدية 
ارتباطه بشبكة حديثة من الطرق التي ستجعله 
ــاريــــع تـــمـــيـــزًا ورغــــبــــة لـــلـــعـــديـــد مــن  مــــن أكــــثــــر املــــشــ
املؤسسات والشركات الكبيرة التي تسعى لتوفير 

وحدات سكنية متميزة للفئة العاملة لديها".

¶ عبدالله الكعبي 

¶ جواهر املحمود 

¶ إبراهيم الجيدة 

¶ فاطمة السليطي 

الدوحة - الشرق
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الدوحة - الشرق

توقيع االتفاقية الشاملة للنقل الجوي مع االتحاد األوروبي

¶ خالل توقيع االتفاقية 

36

736 مليون ريال صافي أرباح بروة العقارية 
ــقــــاريــــة، وهـــي  أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة بـــــــروة الــــعــ
الــشــركــة الــعــقــاريــة واالســـتـــثـــمـــاريـــة الـــرائـــدة 
فــي قطر واملنطقة، عــن نتائجها املالية عن 
الفترة املنتهية في 30 سبتمبر 2021، وقد 
ــهـــرت الــنــتــائــج تــحــقــيــق أربــــاحــــا صــافــيــة  أظـ
عـــائـــدة عــلــى مــســاهــمــي الــشــركــة األم قــدرهــا 
736 مليون ريـــال قــطــري. وقــد بلغ إجمالي 
املوجودات للمجموعة قيمة الـ36 مليار ريال 
قــطــري كــمــا تـــجـــاوز إجــمــالــي حــقــوق ملكية 
ـــ 20 مــلــيــار  مــســاهــمــي الــشــركــة األم قــيــمــة الــ
ريــال قطري. ونتيجة لنجاح املجموعة في 
ــتـــوازنـــة تــســاعــد  تــنــمــيــة مــحــفــظــة عـــقـــاريـــة مـ
الــســوق وعــلــى الرغم  على مــواجــهــة تقلبات 
من تأثيرات جائحة كورونا على االقتصاد 
الـــعـــاملـــي، إال أن املــجــمــوعــة قـــد نــجــحــت في 
تدعيم إيــرادات االيجارات وزيادتها بنسبة 
%45 وهــي نسبة كبيرة فــي ظــل التحديات 
التي يشهدها السوق العقاري وهي تعكس 
حجم التخطيط واملجهود املبذول على كافة 
املــســتــويــات داخـــل املجموعة لتعزيز النمو 
املستدام لإليرادات التشغيلية، كما نجحت 
الشركة فــي ترشيد نفقاتها املختلفة وهو 
إلــى انخفاض املصاريف العمومية  ما أدى 
ــًا انــخــفــاض  واإلداريــــــــــة بــنــســبــة %6 وأيــــضــ
صــافــي تــكــالــيــف الــتــمــويــل بــنــســبــة %9 مما 
ــل الــنــقــدي  ــدخــ ــي زيـــــــادة صـــافـــي الــ أســـهـــم فــ
للمجموعة عــن الــفــتــرة وبــمــا يــدعــم املــوقــف 
ــة زيـــــادة  ــركـ ــقـــدي لـــهـــا. وقـــــد حــقــقــت الـــشـ ــنـ الـ
الــفــتــرة بنسبة %2 مقارنة  فــي صــافــي ربـــح 
بنفس الفترة من العام السابق على الرغم 
مـــن اإلنـــخـــفـــاض الــكــبــيــر فـــي بــعــض الــبــنــود 
ــكـــررة مــثــل أربــــــاح تــقــيــيــم عـــقـــارات  ــتـ غــيــر املـ
إستثمارية واإليــرادات األخرى وذلك بسبب 
ــاح التشغيلية  الــزيــادة فــي اإليــــرادات واألربــ

وأيضًا ترشيد النفقات.

نمو مشاريع املجموعة 
وعلى الرغم من التحديات املستمرة التي 
تواجه السوق العقاري نتيجة لجائحة 

كــوفــيــد 19، إال أن الــشــركــة مــاضــيــة بعزم 
نــحــو تــنــمــيــة مــحــفــظــة عـــقـــاريـــة مــتــوازنــة 
تــســاعــد عــلــى مـــواجـــهـــة تــقــلــبــات الــســوق 
وتــدعــم اإليـــــرادات التشغيلية املستمرة. 
حيث تستمر أعمال التطوير في العديد 
من املشاريع الجديدة والتي سوف تسهم 
ــرادات الــتــشــغــيــلــيــة  ــي نـــمـــو حـــجـــم اإليـــــــــ فــ
ستدام لعائدات 

ُ
للشركة وتعزيز النمو امل

ساهمني بــهــا، ومنها: املرحلة الثالثة 
ُ
امل

مــــن مــــشــــروع مـــديـــنـــة مــــواتــــر والـــــــذي بـــدأ 
تنفيذها فــي أغسطس 2019 على أرض 
ألــف متر مربع، وتتضمن  بمساحة 418 
ــراكـــز  ــعـــرض وهـــايـــبـــر مــــاركــــت ومـ 118 مـ
لــخــدمــات الـــســـيـــارات ومـــركـــز لــبــيــع قطع 
غــيــار الـــســـيـــارات وصـــالـــة عــــرض إلحـــدى 
وكـــاالت الــســيــارات. وتعتبر هــذه املرحلة 

امــتــدادًا للمرحلتني األولـــى والثانية في 
تــم توقيع  الــعــام 2020،  املـــشـــروع، خـــالل 
اتــفــاقــيــة تــطــويــر مـــشـــروع مــــــدارس قطر 
– الـــحـــزمـــة األولــــــــى كـــــــأول مــــشــــروع يــتــم 
تــنــفــيــذه بــنــظــام الـــشـــراكـــة بـــني الــقــطــاعــني 
ــخــــــاص والـــــــــذي مـــــن املـــتـــوقـــع  الـــــعـــــام والــــ
االنــتــهــاء مــن تطويره خــالل الــعــام 2022، 
كــمــا تــم خـــالل الــعــام 2020 إطـــالق أعــمــال 

ــنــا 
ُ
ـــاء فــــي كــــل مــــن مــــشــــروع مــديــنــت ــشـ اإلنــ

واملخصصة كمدينة سكنية للعائالت، 
ــة الـــجـــنـــوب  ــ ــراحـ ــ ــــروع بـ ــــشـ ــــي مـ ــك فـ ــ ــذلـ ــ وكـ
وهـــي مــديــنــة ســكــنــيــة لــلــعــمــال، ويــقــع كل 
مــن املشروعني ضمن النطاق الجغرافي 
الــوكــرة وتــتــجــاوز تكلفة تطوير  لبلدية 
املشروعني خمسة مليارات ريــال قطري. 
وســوف يعزز املــشــروعــان مــن مستويات 
دعــم الــشــراكــة مــع دولــة قطر حيث سيتم 
االستفادة من املشروعني ضمن الخطط 
الــتــنــظــيــمــيــة لـــفـــعـــالـــيـــات كــــــأس الـــعـــالـــم. 
ومــن املتوقع االنتهاء مــن أعــمــال تطوير 

املشروعني في منتصف العام 2022.
كما تعمل املجموعة ايــضــًا على دراســة 
ــعــــديــــد مــن  ــلــ الـــــــجـــــــدوى االقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــ
املــطــروحــة مــن قبل  املــشــاريــع التطويرية 
هيئة األشغال العامة بنظام الشراكة بني 
الــقــطــاعــني الـــعـــام والـــخـــاص، وســيــتــوقــف 
ــشــــاركــــة املــــجــــمــــوعــــة فـــــي أي مـــــن هــــذه  مــ
املناقصات على الجدوى االقتصادية لها 
وبما يتناسب مع استراتيجية املجموعة 
ــروة دراســـة  الــتــنــمــويــة، كــمــا ســتــواصــل بــ
مــخــزون األراضــــي الــفــضــاء املــتــاح لديها 
لتحديد االستخدام األمثل لها متضمنة 
األراضــــــي املــــوجــــودة فـــي مــديــنــة لــوســيــل 
ــة  ــــرى فـــي دولـ ومـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة أخـ
املــركــز املالي  قطر بما يساعد على دعــم 
للمجموعة ويسهم في تنمية العائدات 
املــســتــدامــة، فيما يتعلق باستثماراتها 
الــدولــيــة واملـــالـــيـــة، تــقــوم بــــروة بــانــتــظــام 
بتقييم أداء هــذه االستثمارات وصياغة 
ــة لـــتـــعـــزيـــز  ــبــ ــنــــاســ االســــتــــراتــــيــــجــــيــــات املــ
عوائدها. وتحرص املجموعة دائمًا على 
تعزيز مبدأ الشراكة مع حكومة دولة قطر 
املــشــروعــات العقارية  املــزيــد مــن  لتطوير 
التي تستهدف تلبية احتياجات السوق 
ــقــــاري وبـــمـــا يــتــســق مــــع رؤيــــــة قــطــر  الــــعــ
ــم اســتــراتــيــجــيــة  الـــوطـــنـــيـــة 2030 وتــــدعــ
النمو املستدام للشركة وترسخ مكانتها 
كشركة وطنية رائــدة في مجال التطوير 

العقاري.

وقعت دولة قطر على االتفاقية الشاملة للنقل الجوي 
مع االتحاد األوروبــي، وستمهد هذه االتفاقية ملرحلة 
جديدة من التعاون في مجال النقل الجوي بني دولة 
ــاد األوروبـــــــــي، حــيــث ســتــحــل محل  قــطــر ودول االتــــحــ
ــلــغــي الــحــقــوق 

ُ
االتــفــاقــيــات الــثــنــائــيــة املــوقــعــة دون أن ت

لــلــدول األعــضــاء في  لــدولــة قطر أو  السابقة املمنوحة 
االتحاد األوروبي.

وقع االتفاقية من الجانب القطري امس في لكسمبورغ 
ــيـــف الـــســـلـــيـــطـــي وزيــــر  ــم بــــن سـ ــاســ ــيـــد جــ ســــعــــادة الـــسـ
املواصالت واالتصاالت، ومن جانب االتحاد األوروبي 
ســعــادة السيد أنـــزي لــوغــار وزيـــر الــشــؤون الخارجية 
الــذي تتولى بــالده الرئاسة  فــي جمهورية سلوفينيا 
ــــن جــانــب  ــة الـــحـــالـــيـــة لـــالتـــحـــاد األوروبــــــــــي، ومـ ــ ــــدوريـ الـ
املــفــوضــيــة األوروبـــيـــة ســعــادة الــســيــد جــوزيــب بــوريــل 
املمثل األعــلــى لالتحاد األوروبــــي للشؤون الخارجية 
ـــس املـــفـــوضـــيـــة  ــيـ ــــب رئــ ــائـ ــ والـــســـيـــاســـيـــة واألمــــنــــيــــة ونـ
ــــة. وبــمــوجــب االتــفــاقــيــة ســتــتــمــتــع الــشــركــات  ــيـ ــ األوروبـ

املعنية من جانب جميع الدول بسهولة وحرية الدخول 
إلى األسواق بقيود أقل، لتعزيز فرصة املنافسة بشكل 
أكبر، والتي حرص جميع األطراف على أن تكون عادلة، 
وتضمن تطبيق مبادئ منظمة إيكاو من خالل إتاحة 

فرص عادلة ومتكافئة لجميع األطراف.
الــدخــول بسهولة  كما ستتيح للناقل الوطني للدولة 
إلى األســواق األوروبية، دون قيود، وتوسيع شبكتها 
في دول االتحاد األوروبـــي، مع إمكانية ربطها بباقي 
الــحــمــوالت أو عدد  قــيــود على  الــخــطــوط دون  شبكات 
الـــرحـــالت، بــمــا ينعكس إيــجــابــيــًا عــلــى ربــحــيــة الــنــاقــل 
الــوطــنــي. وبــهــذه املــنــاســبــة قـــال ســعــادة الــســيــد جاسم 
بن سيف السليطي وزير املواصالت واالتصاالت: مما 
ال شــك فيه أن االتفاقية ستعود بالفائدة على جميع 
أطــرافــهــا، وهــي األولـــى مــن نوعها فــي منطقة الخليج، 

لحقوق النقل، الحريات الثالثة والرابعة.
ــيــــة ســـتـــتـــيـــح الـــتـــحـــرر  ــاقــ ــفــ وأضـــــــــاف ســــعــــادتــــه أن االتــ
الــتــدريــجــي عــلــى مــراحــل خـــالل أربــعــة أعــــوام وستكون 
بعدها األسواق محررة تمامًا، ويحق حينها للشركات 
املعنية عرض السعة املناسبة الحتياجاتها، مما يتيح 

للناقلة الوطنية للدولة التشغيل في بعض األســواق 
ــا وإســبــانــيــا  ــيـ ــانـ األوروبـــــيـــــة الـــهـــامـــة مــثــل فــرنــســا وأملـ

وغيرها.
وقال سعادة وزير املواصالت واالتصاالت: إننا سعداء 
جــدا بتوقيع هــذه االتفاقية والــتــي شهدت مفاوضات 
جــادة من قبل الطرفني إلنجاحها، بما يعكس الرغبة 
الثنائية بني  الــعــالقــات  الــصــادقــة فــي تنمية وتــطــويــر 
دولة قطر وجميع دول االتحاد األوروبــي، لدفع عجلة 
التنمية وضمان املساهمة الفعالة في تقوية العالقات 
االقــتــصــاديــة بـــني الــجــانــبــني. وأشـــــار ســعــادتــه إلــــى أن 
هــذه االتفاقية ما هي إال شهادة على تبوؤ دولــة قطر 
الــعــالمــة الـــبـــارزة فــي مــجــال الــنــقــل الــجــوي، وأن الناقل 

الوطني له دوره الفاعل في العالم أجمع. 
الــتــي ساهمت  وقـــدم ســعــادتــه الشكر لجميع األطــــراف 
بإنجاح هذا االتفاق، وخص بالشكر فريق املفاوضات 
الخاص باالتفاقية وفريق التفاوض القطري لوصوله 
على الصيغة النهائية للتوقيع على االتفاقية. متمنيا 
الثنائية بني دولــة قطر واالتــحــاد األوروبــي  للعالقات 

التميز والتقدم والنجاح.

¶ مقر شركة بروة العقارية
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1.7 مليار ريال صافي أرباح مصرف الريان

Ooredoo تطلق باقات جديدة لإلنترنت املنزلي
أعلنت Ooredoo عن إطــالق 4 باقات إنترنت 
منزلي جــديــدة ومبتكرة، تتيح للمشتركني 
خدمة إنترنت منزلي غير محدودة، ومكاملات 
غير محدودة عبر الخط األرضي، مع 8 باقات 
ترفيهية جديدة، لتوفر للعمالء مرونة كاملة 
لــالســتــمــتــاع بــاملــحــتــوى املــفــضــل لــديــهــم في 
بــاقــات اإلنــتــرنــت املنزلي  أي وقـــت، وصممت 
الــجــديــدة لتلبي احتياجات جميع العمالء، 
ابتداء من باقة 100 ميغابت بالثانية – التي 
تعد مثالية للعمالء الذين يسكنون شققا أو 
مــنــازل صــغــيــرة، ووصــــوًال إلــى فــي بــاقــة 500 
ميغابت بالثانية، و1 غيغابت و10 غيغابت 
ــر بــعــدد أفـــراد  بــالــثــانــيــة، الــتــي تــنــاســب األســ
ــنـــازل وفـــلـــل أكــبــر.  أكـــبـــر مــمــن يــقــيــمــون فـــي مـ
كــمــا أن جــمــيــع الــبــاقــات تــتــوفــر فـــي مختلف 
املناطق في قطر، وتوفر كل من تلك الباقات 
خدمة اإلنترنت غير املحدود، ومكاملات غير 
محدودة عبر الخط األرضــي، دون القلق من 
انتهاء كمية البيانات أو تخفيض السرعة 
عند تشغيل الفيديو أو انقطاع البث أثناء 
ــا الـــتـــي تــوفــرهــا  ــزايــ املـــشـــاهـــدة، ومــــن بـــني املــ

الـــبـــاقـــات الـــجـــديـــدة هــــي إمـــكـــانـــيـــة "تــصــمــيــم 
الباقة الترفيهية" وفقًا الخــتــيــارات العمالء، 
ــع  ــ ــيــــزة مـــتـــوفـــرة فــــي الـــبـــاقـــات األربـ ــذه املــ ــ وهــ
الجديدة. كما أن الباقات تشمل أرصدة يمكن 
استبدالها مقابل خدمات ترفيهية، ما يمّكن 
الــعــمــالء مـــن تــصــمــيــم بــاقــاتــهــم املــفــضــلــة من 
املحتوى التلفزيوني عبر القنوات املباشرة 
 .VIP وشــاهــد OSN وخــدمــات املــحــتــوى مثل
ويمكن تغيير الباقات الترفيهية كلما أراد 

العمالء، إما عبر طلب ذلك من مركز االتصال، 
أو مــن خــالل زيـــارة أي مركز Ooredoo. األمــر 
الذي يوفر املرونة الحقيقية للعمالء ملشاهدة 

املحتوى املفضل لديهم في أي وقت. 
بــــ 8   Ooredoo tv وســيــتــم اســـتـــبـــدال خـــدمـــة
بــاقــات تــلــفــزيــون تــرفــيــهــيــة جـــديـــدة، صممت 
ــراد املــجــتــمــع فــي  ــ ــ ــئـــات أفـ لــتــنــاســب جــمــيــع فـ
قــطــر مــن مختلف الــجــنــســيــات، بــمــا فــي ذلــك 
 Bollywoodباقات أفضل املحتوى العربي و

وLollywood وFilipino، وبــاقــات األطــفــال، و
Discover our World وEntertainer، بحيث 
تقدم محتوى ترفيهيًا يناسب كافة األذواق، 
وتتضمن الباقات أحدث األجهزة التي تدعم 
الــبــاقــات ذات  تقنية واي-فــــاي 6، فيما تــوفــر 
إلــى 4 أجهزة تدعم  السرعة األعلى ما يصل 
تقنية واي-فــــاي 6 لضمان تغطية واي فاي 
ــــع فـــي مـــنـــازل الـــعـــمـــالء، ويــمــكــن لــعــمــالء  أوسـ
الــتــرقــيــة  الـــحـــالـــيـــني   Ooredoo ONE خـــدمـــة

إلــى أي مــن الباقات الجديدة دون أي تكلفة 
إضافية عبر زيارة أي من مراكز Ooredoo، أو 

عبر مركز االتصال. 
وبهذه املناسبة، قال صباح ربيعة الكواري، 
 :Ooredoo الــعــامــة فــي الــعــالقــات  مــديــر إدارة 
 ONE ــاقـــات ــــالق بـ "ســــعــــداء بــــاإلعــــالن عـــن إطـ
لــلــعــمــالء  نـــوفـــر  ــتـــي  ــدة، والـ ــديـ الـــجـ  Ooredoo
التلفزيون  مــن خاللها حــريــة اخــتــيــار خــدمــة 
وبـــاقـــات املــحــتــوى الــتــرفــيــهــي الــتــي تــنــاســب 
أذواقهم. إذ أننا نحرص دائمًا على تحديث 
خدماتنا وتــزويــدهــا بمزايا مبتكرة ومرنة 
تــتــيــح لــلــعــمــالء خـــيـــارات أوســــع مــع الــحــرص 
على تقديم خدمة متكاملة وشاملة للعمالء 
ــدة، وهـــذا مــا تميزت بــه خدمة  فــي بــاقــة واحــ
Ooredoo ONE دائـــمـــًا مــنــذ إطـــالقـــهـــا ألول 
ــرة. وال شـــك أنـــنـــا مـــن خــــالل هــــذه الــبــاقــات  ــ مـ
الجديدة نسعى كالعادة إلى تحقيق الرضا 
ــدى أهــم  ــ ــك يــعــد إحـ ــون ذلــ ــام لــعــمــالئــنــا كــ ــتـ الـ
ــا. ولــتــحــقــيــق هــــذه الـــغـــايـــة، فــإنــنــا  ــنـ ــاتـ أولـــويـ
نسعى دائــمــًا الســتــبــاق احــتــيــاجــات العمالء 
الحالية واملستقبلية وتوفيرها لهم في أقرب 
فرصة، وتقديم خدمات تلبي ما يحتاجونه، 

بل تتجاوز ذلك".

أعلنت حاضنة قطر لألعمال، عن تدشني الفوج 
الــثــالــث مـــن الــبــرنــامــج االنــســيــابــي لــلــمــرشــديــن، 
ــن نـــوعـــه فــي  ــامـــج مــتــخــصــص مــ ــرنـ ــو أول بـ ــ وهـ
صمم لبناء الجيل القادم من املرشدين 

ُ
قطر، امل

املعتمدين، وبــعــد تلقي حاضنة قطر لألعمال 
مــئــات الــطــلــبــات، تــم اخــتــيــار 46 مـــرشـــًدا حققوا 
ــة لــــدخــــول الـــبـــرنـــامـــج الــــذي  ــلـــوبـ ــيـــر املـــطـ ــايـ املـــعـ
ــن الــــواعــــديــــن والــطــمــوحــني  ــديـ يــســتــهــدف املـــرشـ
مـــن شــتــى الـــقـــطـــاعـــات الــعــمــلــيــة واملــؤســســاتــيــة 
ختلفة. وتسعى الحاضنة، خالل 

ُ
واألكاديمية امل

ــدأت فــــي شـــهـــر أكــتــوبــر  ــ ــتـــي بــ ــتـــدريـــب الـ ــرة الـ ــتـ فـ
2021، إلـــى بــنــاء قــــدرات املــرشــديــن وتــطــويــرهــم 
وتجهيزهم ليكونوا قادرين على مساعدة رواد 

األعمال والشركات الريادية والنظام الريادي في 
قطر لصناعة قصص نجاح جديدة.

ــدة 11 أســـبـــوعـــا، ويــشــتــمــل  يــســتــمــر الـــتـــدريـــب ملــ
املــحــاور التقنية والعملية،  عــلــى مجموعة مــن 
ويــتــوجــب عــلــى أي مــرشــد يــرغــب فــي الحصول 
على شهادة االعتماد، إكمال املراحل األساسية 
ــة فــــــي جــــلــــســــات الــــتــــدريــــب  ــلــ ــثــ ــمــ ــتــ الــــــثــــــالث واملــ
االفـــتـــراضـــيـــة، وجــلــســات اإلرشــــــاد االفــتــراضــيــة 

وجلسات اإلرشاد العملي.
ــفـــوج بـــأنـــه ســيــعــطــي لــلــمــتــدربــني  ــذا الـ يــتــمــيــز هــ
الــفــرصــة ملتابعة جــلــســات إرشــــاد رواد األعــمــال 
ــادة  ــفـــوج الــخــامــس عــشــر مـــن بــرنــامــج ريــ مـــن الـ
الــذي يجري بالتوازي مع  األعــمــال االنسيابية، 
هـــذا الــبــرنــامــج. كــمــا ســيــتــاح لــلــمــرشــديــن خــالل 
األســابــيــع األخـــيـــرة تـــدريـــب الــشــركــات الــنــاشــئــة 

مــبــاشــرة وهـــو مــا يجعل الــبــرنــامــج االنــســيــابــي 
للمرشدين عملًيا للغاية. وبعد اختتام التدريب، 
ستوقع حاضنة قطر لألعمال عقًدا مع املرشدين 
الفائزة  الخمسة األفضل أداًء لتدريب الشركات 
في برنامج ريادة األعمال االنسيابية والشركات 

الناشئة األخرى ملدة عام واحد على األقل.
 على تنويع حاضنة 

ً
يأتي هــذا البرنامج مــثــاال

قطر لألعمال برامجها ومشاريعها لتتناسب 
مــع حــاجــات مــنــظــومــة ريــــادة األعـــمـــال فــي قطر، 
ــا منها بـــأن بــنــاء املــرشــديــن يــعــد خطوة 

ً
وإيــمــان

مــهــمــة ومـــحـــوريـــة فـــي بــنــاء وتــطــويــر الــشــركــات 
الـــنـــاشـــئـــة بـــمـــا يــعــمــل عـــلـــى تـــوطـــني االقـــتـــصـــاد 
الــقــطــري وتــنــويــعــه وذلــــك ألخـــذ خــطــوات جــدّيــة 
ومــلــمــوســة فــي الــطــريــق إلـــى تحقيق رؤيـــة قطر 

.2030

ــان عـــن نــتــائــجــه املـــالـــيـــة لــلــفــتــرة  ــريــ أعـــلـــن مـــصـــرف الــ
املنتهية في 2021/9/30 م، محققًا زيادة في أرباحه 
بنسبة %3.1، وذلـــك اســتــمــرارًا لنهجه خــالل الفترة 
ــوام السابقة، وتشير  الــعــام واألعــ املنقضية مــن هــذا 
إلــى تحقيقه أربــاحــًا صافية بلغت  البيانات املالية 
قيمتها 1,713 مــلــيــار ريـــال قــطــري بــاملــقــارنــة مــع ما 

حققه البنك في نفس الفترة من العام املاضي.
وقد علق سعادة السيد علي بن أحمد الكواري "رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب" على النتائج بقوله: 
"يسعدنا أن نرى مصرف الريان محافظًا على أدائه، 
ومستمرًا في النمو بثبات وقوة مبشرًا بنتائج طيبة 
مع اقتراب نهاية العام، على الرغم من الظروف التي 
تــواجــه الــعــالــم كــكــل وعــلــى رأســهــا الــنــتــائــج السلبية 
التي فرضها انتشار وباء كوفيد - 19، دون أن ننسى 
باملقابل العوامل األخرى اإليجابية التي كان لها أثر 
ــواق املــالــيــة وأهــمــهــا وجـــود اقتصاد  جــيــد عــلــى األســ
قوي متنام يدعمه ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة". 
وأضــــاف ســعــادتــه: "يــأتــي اإلعــــالن عــن هـــذه النتائج 
تتويجًا لنجاح اجتماع الجمعية العامة غير العادية 
ملــصــرف الـــريـــان ومـــوافـــقـــة الـــســـادة املــســاهــمــني على 
عملية االنــدمــاج بــني مصرف الــريــان "الــريــان"، وبنك 
الخليج التجاري "الخليجي"، مما سيحقق الهدف 
الــرئــيــس مــن االنـــدمـــاج وهـــو الـــوصـــول إلـــى مؤسسة 
مــالــيــة أكــبــر وأقــــوى ذات مــركــز مــالــي قـــوي وســيــولــة 
كــبــيــرة اعــتــبــارًا مــن تــاريــخ نــفــاذ االنـــدمـــاج، و تعزيز 
الـــكـــرام". وعلى  لــحــقــوق مساهمينا  القيمة املــضــافــة 
الجانب االخر يعكف استشاري عملية الدمج وفريق 
العمل املكلف مــن البنكني على االنــتــهــاء مــن عملية 
التكامل الفني بــني البنكني، وأيــضــا الحصول على 
الــالزمــة إلتمام عملية  املوافقات التنظيمية األخــرى 

الدمج بنجاح. 
أما السيد أحمد شيخ "الرئيس التنفيذي للمجموعة 
بـــاإلنـــابـــة" فــقــد أوضـــــح أن تــلــك الــنــتــائــج قـــد جـــاءت 

مطابقة لتوقعاتنا، حيث إنها كانت نتيجة التباع 
استراتيجية واضحة كان ملجلس اإلدارة الفضل في 
وضعها ومتابعة تنفيذها باستخدام أفضل السبل 
ووفقًا ألدق املعايير، وذلك اعتمادًا على فريق مؤهل 
من العاملني املتميزين الذين كان لهم دور كبير في 

تقديم مستوى رفيع من الخدمات لعمالئنا.
البيانات الرئيسية: بلغ مجموع املوجودات 124,765 
مليون ريــال مقارنة بـ 116,548 مليون ريــال كما في 
30 سبتمبر 2020، بنسبة نمو بلغت 7.1 %، بلغت 
ذمم األنشطة التمويلية 87,010 مليون ريال مقارنة 
ــال كــمــا فــي 30 سبتمبر 2020،  بـــ 80,775 مــلــيــون ريـ
وبــنــمــو بلغت نسبته %7.7، وبــلــغــت االســتــثــمـــــارات 

22,213 مليون ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2120، 
وبــلــغ مــجــمــوع ودائــــع الــعــمــالء 78,162 مــلــيــون ريــال 
بـــ 66,653 مليون ريــال كما فــي 30 سبتمبر  مقارنة 
2020، وبنمو بلغت نسبته 17.3 %، ووصل مجموع 
حقوق املساهمني – قبل التوزيع – إلى 14,834 مليون 
 مع 13,889 مليون ريال قطري في 

ً
ريال قطري مقارنة

30 سبتمبر 2020، بزيادة نسبتها 6.8%.

املؤشرات املالية 
 حافظت نسبة العائد على متوسط املوجودات على 
املــالــي، حيث بلغت النسبة  الــســوق  مركز متقدم فــي 
1.86 %، ووصلت نسبة العائد على متوسط حقوق 

الــعــائــد على  إلـــى 15.64 %، وبــلــغ  الــبــنــك  مــســاهــمــي 
السهم 0.228 ريــال قــطــري، وبلغت القيمة الدفترية 
للسهم قبل التوزيع 1.98 ريال قطري مقارنة بـ 1.85 
ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2020، وبلغت نسبة 
كفاية رأس املال نسبة 20.06 % حسب معايير بازل 
3 مقارنة بنسبة 19.52 % كما في 30 سبتمبر 2020، 
ة الــتــشــغــيــل (املــــصــــروفــــات إلــى  وبــلــغــت نــســبــة كـــفـــاء
اإليـــرادات) %20.77 لتبقى واحــدة من أفضل النسب 
على مستوى املنطقة، تعتبر نسبة القروض املتعثرة 
(NPF) البالغة %1.46 األدنــى في قطاع البنوك، مما 
يعكس أداء قويًا إلدارة مخاطر االئتمان والسياسات 

واإلجراءات املتبعة.

¶ مقر مصرف الريان 

¶ حاضنة قطر لالعمال

¶ صباح الكواري

الدوحة - الشرق

إطالق الفوج الثالث من البرنامج االنسيابي للمرشدين

الدوحة - الشرق

الدوحة - الشرق



09 12178 2021 19 1443 13

15 مليون ريال صافي
 أرباح مزايا

الــبــيــانــات املالية  أعلنت شــركــة مــزايــا قطر للتطويرالعقاري عــن 
الربعية للفترة املنتهية في  30 سبتمبر2021   حيث بلغ صافي 
الربح 14,935,570 ريــاال قطريا مقابل صافي الربح 15,630,979 
رياال قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت ربحية 

الــســهــم 0.0129 ريـــال قــطــري فــي لــلــربــع الــثــالــث من 
العام  30 سبتمبر2021   مقابل ربحية السهم 

ــتـــرة مــن  ــفـ الـ لــنــفــس  ــطـــري  قـ 0.0135 ريــــــال 
الـــعـــام الـــــذي ســبــقــه، بــحــســب بــورصــة 

قطر. الجدير بالذكر تعمل الشركة 
بـــاالتـــفـــاق مـــع احـــكـــام الــشــريــعــة 

االســـالمـــيـــة، وتــتــخــصــص في 
االستثمار والتطوير العقاري، 

والتي منها على سبيل املثال: 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــــالل واسـ ــغـ ــ ــتـ ــ إنـــــشـــــاء واسـ

ــة  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــيــ ــنــ ــكــ ــســ ــآت الــ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ املــ
والــــصــــنــــاعــــيــــة، والـــــــــدراســـــــــات الـــعـــقـــاريـــة 

واالستشارات، واملقاوالت، ووكاالت الصيانة 
الــتــجــاري والــعــقــاري املتعلق بامللكية  والتمثيل 

والتسويق وإدارة املباني واملرافق واملعدات واالجهزه امليكانيكية 
والكهربائية واالســتــيــراد والتصدير املتعلقة بــأغــراض الشركة، 
واستثمار أموال الشركة كشكل من اشكال اإلدارة الفعالة لسيولة 
الشركة وفقا لتقدير مجلس اإلدارة، وأي أنشطة أو أغراض أخرى 
تحددها الجمعية العمومية للشركة بالقدر املسموح به بموجب 

األنظمة والقوانني القطرية السارية والفعالة.

مشروع بيئي لحماية التنوع البيولوجي البحري
400

تولت قطرغاز بالتعاون مع وزارة البلدية 
والــبــيــئــة وجــامــعــة قــطــر تــنــفــيــذ مــشــروع 
ــة  ــافـــظـ ــة واملـــحـ ــيــ ــانــ ــاب املــــرجــ ــعــ ــشــ نـــقـــل الــ
الــبــحــريــة للحفاظ  الــبــيــئــة  عليها وإثـــــراء 
عــلــى الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي الـــبـــحـــري في 
دولـــة قــطــر، ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن هــذا 
املــــشــــروع يــتــمــاشــى مـــع ركـــيـــزة الــتــنــمــيــة 
ــة قــطــر الــوطــنــيــة 2030،  الــبــيــئــيــة عـــن رؤيــ
ــعـــاب  ويـــتـــضـــمـــن تـــصـــنـــيـــع وإنـــــــــــزال الـــشـ
املــرجــانــيــة االصــطــنــاعــيــة، ونــقــل وتثبيت 
ــة الـــحـــيـــة عــلــيــهــا فــي  ــيـ ــانـ ــعـــاب املـــرجـ الـــشـ
البلدية  قــبــل وزارة  املــحــددة مــن  املــنــاطــق 
والبيئة. يعد هــذا املــشــروع أول حاضنة 
مـــن نــوعــهــا لــلــشــعــاب املـــرجـــانـــيـــة الــحــيــة 
فــي املنطقة، حيث تــم تجهيز املختبرات 
أبــحــاث  بــأفــضــل التكنولوجيا فــي مــركــز 
ــروة  ــثـ الـ ــتـــابـــع إلدارة  الـ ــيـــة  املـــائـ األحــــيــــاء 
الـــبـــلـــديـــة والــبــيــئــة  فــــي وزارة  الــســمــكــيــة 
 على 

ً
املــشــروع. وعـــالوة لتلبية متطلبات 

ذلك، تم وضع خطة رصد ومراقبة شاملة 

طويلة املدى للشعاب املرجانية املنقولة، 
حيث إنه بعد االنتهاء من املشروع سوف 
يـــتـــم تــســلــيــم جــمــيــع املـــنـــاطـــق الـــجـــديـــدة 
الــبــلــديــة  إلــــى وزارة  لــلــشــعــاب املــرجــانــيــة 
والبيئة إلدراجها تحت قائمة املحميات 

الطبيعية لدولة قطر. 

وفي سياق متصل، تحظى قطرغاز بإرث 
فـــي مـــجـــال حــمــايــة الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي 
البحري، إذ قامت الشركة منذ سنة 2007 
بنقل أكثر من 7500 من الشعاب املرجانية 
ــيـــب  ــابـ ــنـــاطـــق خــــطــــوط األنـ ــــة مــــن مـ الــــحــــيَّ
ــى مـــنـــاطـــق بـــحـــريـــة مــنــاســبــة  ــ املـــتـــأثـــرة إلـ

متعددة تمت دراستها بشكل تفصيلي، 
ــزال أكــثــر مـــن 400 وحـــدة  ــ بــمــا فـــي ذلـــك إنـ
مــن الشعاب املرجانية االصطناعية في 

العديد من املواقع البحرية بدولة قطر. 
إلــى برنامج قطرغاز الحالي  وبــاالشــارة 
إلدارة الشعاب املرجانية الذي تم تنفيذه 
الــفــطــريــة وتقليل  الــبــحــريــة  إلثــــراء البيئة 
ترتبة من مشروع استدامة إنتاج 

ُ
اآلثار امل

حــقــل الـــشـــمـــال، يــتــضــمــن هــــذا الــبــرنــامــج 
تنفيذ مشروع إنــزال أكثر من 150 وحدة 
مــن الشعاب املرجانية االصطناعية في 
لــدولــة قطر،  الــبــحــريــة  الــشــمــالــيــة  املنطقة 
ويــتــم اســتــخــدام مــزيــج خــرســانــي صديق 
للبيئة لتصنيع النماذج املرجانية، ومن 
ــا فـــي الــبــيــئــة املــخــصــصــة لها  ــهـ ثـــم إنـــزالـ
بعد إجــراء تقييم بيئي بحري شامل في 
املــنــطــقــة. وتــبــع ذلـــك نــقــل أكــثــر مـــن 1250 
ة بعناية من  من الشعاب املرجانية الحيَّ
موقع خطوط االنابيب ملشروع استدامة 

إنتاج حقل الشمال. 
وبــاإلضــافــة لــذلــك، يــشــمــل بــرنــامــج إدارة 
الشعاب املرجانية إنشاء حاضنة فريدة 

مــن نوعها للشعاب املرجانية فــي مركز 
أبــحــاث األحـــيـــاء املــائــيــة فــي رأس مطبخ 
شمالي دولة قطر. حيث يشمل البرنامج 
نقل أكثر من 400 من الشعاب املرجانية 
إلــى الحاضنة لتجزئتها وإعـــادة  ة  الحيَّ
تأهيلها لبيئاتها البحرية الجديدة التي 
تم اختيارها وفق دراسات بيئية بحرية. 
وقــــد قــــام مـــســـؤولـــون مـــن وزارة الــبــلــديــة 
والبيئة وقــطــرغــاز وجامعة قطر مؤخرا 
بزيارة إلى مختبر مركز أبحاث األحياء 
ـــروع  ــشـ ــــالع عـــلـــى ســـيـــر املــ ــــالطـ ــة لـ ــيــ ــائــ املــ
ــتــــمــــام أن  ــيــــر لــــالهــ ــثــ ــه، ومـــــــن املــ ــ ــاحـ ــ ــــجـ ونـ
مــــشــــروع حـــاضـــنـــة الـــشـــعـــاب املـــرجـــانـــيـــة 
الـــحـــيـــة قــــابــــل لــلــتــوســعــة لــيــصــبــح بــنــكــًا 
وطــنــيــًا لــلــشــعــاب املــرجــانــيــة، وهـــي بــذلــك 
الــتــنــوع البيولوجي  تسهم فــي مــشــاريــع 
البحري وحماية الشعاب املرجانية في 
املــســتــقــبــل فـــي دولـــــة قــطــر بــشــكــل خــاص 
واملنطقة بشكل عام. ومن املتوقع أن ُيمّهد 
هــذا الــبــرنــامــج الــفــريــد مــن نــوعــه الطريق 
ظم 

ُ
ألساليب ُمستدامة للحفاظ على الن

اإليكولوجية البحرية.
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561 مليون ريال صافي أرباح البنك الخليجي

أفصح بنك الخليج التجاري الخليجي عن نتائجه 
املالية للفترة املنتهية فــي ٣٠ سبتمبر 2021 حيث 
بلغ صافي أرباحه 561 مليون ريــال قطري لألشهر 
الــتــســعــة االولــــــى مـــن الـــعـــام وتــعــكــس هــــذه الــنــتــائــج 
ارتفاعًا في الدخل التشغيلي من خالل نمو األصول 
واإلدارة الفاعلة لهوامش الربح، وقال سعادة الشيخ 
حــمــد بــن فــيــصــل بــن ثــانــي آل ثــانــي، رئــيــس مجلس 
اإلدارة والــعــضــو املــنــتــدب: "أنـــهـــى الــخــلــيــجــي الــربــع 
الــثــالــث مــن الــعــام بتحقيق زيـــادة ثابتة فــي األربـــاح 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام املـــاضـــي وتــأتــي 
ــذه الــنــتــائــج عــقــب انــعــقــاد الــجــمــعــيــة الــعــامــة غير  هــ

العادية للمساهمني في 6 أكتوبر 2021 حيث وافق 
املساهمون على االندماج مع مصرف الريان. وعليه، 
الــرأســمــال  الــنــتــائــج الطيبة معطوفة عــلــى  فـــإن هـــذه 
السليم الذي يتمتع به البنك تضعنا في مركز ممتاز 
ــــخ ســيــســتــمــر في  ــاء كـــيـــان مــنــدمــج قــــوي وراســ إلنـــشـ

تحقيق القيمة للسادة املساهمني".
الثالث  الــربــع  املــالــي خـــالل  وفـــي تعليقه عــلــى األداء 
الــعــام 2021، قــال السيد فهد آل خليفة، الرئيس  مــن 
"يــســرنــا اإلعـــالن عــن تحقيق  التنفيذي للمجموعة: 
نمو في األرباح بنسبة %3 مقارنة بالفترة نفسها من 
العام املاضي ويعود الفضل في ذلك إلى نمو الدخل 
التشغيلي وكذلك امليزانية العمومية للبنك وتعكس 
هــــذه الــنــتــائــج تــركــيــزنــا عــلــى الـــســـوق بــحــيــث نعمل 

بتأن على نمو املركز املالي بشكل مــدروس في حني 
نتقدم بشكل ثابت نحو استكمال عملية االنــدمــاج 
مــع مصرف الــريــان. ومــع موافقة الــســادة املساهمني 
ــات بـــإمـــكـــانـــنـــا اســتــكــمــال  ــ ـــاج بـ ــدمــ ــ ــرًا عـــلـــى االنـ ــؤخــ مــ
ــات  ــقــ ــوافــ ــلـــى املــ ـــصــــول عـ املـــتـــطـــلـــبـــات األخـــــــــرى والــــحـ
التنظيمية النهائية إلكمال االنــدمــاج. وفــي معرض 
الــســادة  هــذه العملية، يستمر فــريــق عملنا بخدمة 

العمالء على أكمل وجه مع الحرص في الوقت نفسه 
على االستمرار في تحقيق القيمة للسادة املساهمني 
الثابتة التي حققناها حتى  وما النتائج اإليجابية 
اآلن إال خير دليل على الجهود الحثيثة التي يبذلها 
الــصــدد. ويبقى طموحنا جميعًا  فريق العمل بهذا 
أن نقدم أرقى خدمة في املصرفية اإلسالمية للكيان 

الجديد إلى السادة العمالء".

¶  فهد آل خليفة¶ الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني 

¶ برج البنك الخليجي 

الدوحة - الشرق

الدوحة - الشرق

¶ جانب من الزيارة  

أشــــادت شــركــة «ســايــتــكــور»، الـــرائـــدة عــاملــيــا في 
برمجيات إدارة التجارب الرقمية، بما حققته 
ــازات فــي  ــ ــجـ ــ ــة قـــطـــر الـــوطـــنـــيـــة 2030 مــــن إنـ رؤيــــ
التحول الرقمي الوطني الشامل في البالد، وذلك 
بــمــنــاســبــة إطــــالق الــشــركــة "يــــوم قــطــر للتجربة 

الرقمية" األول من نوعه. 
تـــأتـــي هــــذه املــنــاســبــة فـــي ضــــوء إجـــمـــاع خــبــراء 
ــّني عــلــى  ــعــ ــتــــي تــ ــهــــود الــ ــال الــــجــ ــيــ الـــصـــنـــاعـــة حــ
العالمات التجارية من كافة األحجام والقطاعات 
االقــتــصــاديــة فـــي قــطــر بــذلــهــا عــلــى مــــدار الــعــام 
املـــاضـــي إلعــــــادة الــتــفــكــيــر بـــصـــورة جـــذريـــة في 
كيفية تفاعلها مع العمالء واملــواطــنــني. وأشــار 
88 بـــاملـــائـــة مـــن مـــديـــري الــتــقــنــيــة فـــي قــطــر بــأن 
الــتــجــاريــة قــد قــامــت بتغيير تجربة  عــالمــاتــهــم 
لــظــروف الجائحة،  املتعاملني اســتــجــابــة منها 
وفقا لنتائج دراسة حديثة من شركة "يوجوف". 
ــذا الـــحـــراك فــي مجال  وفـــي الــوقــت ذاتــــه، أدى هـ
التسويق الرقمي الذي يلبي األذواق الشخصية 
إلى إرساء 88 باملائة من العالمات التجارية في 

قطر لعالقات عميقة أكثر مع عمالئها. 
وبــهــذه املــنــاســبــة، قــال محمد الــخــوتــانــي، نائب 
الــشــرق األوســـط وأفريقيا لدى  الرئيس ملنطقة 
ــكـــور»: "تــعــتــبــر قــطــر واحــــــدة مـــن أســـرع  ــتـ ــايـ «سـ
االقـــتـــصـــادات نــمــوا فــي الــعــالــم وأكــثــرهــا تقدما 
على الصعيد الرقمي، حيث يتطلع العمالء إلى 
الــعــالمــات التجارية".  فــوري مــع  التفاعل بشكل 

ــاف: "تتمتع الــعــالمــات الــتــجــاريــة فــي قطر  وأضــ
بالريادة في ابتكارات التسويق الرقمي، حيث 
بــــــادرت 88 بـــاملـــائـــة مــنــهــا إلــــى تــغــيــيــر تــجــارب 
ــــدت عـــالقـــات عــمــيــقــة أكــثــر معهم  عــمــالئــهــا ووطـ
خـــــالل الــــجــــائــــحــــة". ونــــظــــرا إلقــــبــــال مـــؤســـســـات 
الــــقــــطــــاعــــني الــــــعــــــام والـــــــخـــــــاص عــــلــــى تـــســـريـــع 
تحوالتها الرقمية باستخدام تقنيات الحوسبة 
فـــإن الكثير منها أصــبــحــت تختار  الــســحــابــيــة، 
تــشــغــيــل تــطــبــيــقــات أعــمــالــهــا انــطــالقــا مـــن بيئة 

السحابة. 
ــــال جـــونـــســـالـــو مـــاتـــيـــوس، نــائــب  مــــن جـــانـــبـــه، قـ
الرئيس اإلقليمي لــدى شركة «ســايــتــكــور»: "إن 
الــذي شهده ‘يــوم قطر للتجربة  النجاح القوي 

الــرقــمــيــة’ يــعــكــس قــــدرة املــشــاركــة بــاملــعــرفــة بني 
مؤسسات القطاعني العام والخاص على تحفيز 
القائم  االبــتــكــارات فــي مــجــال التسويق الرقمي 

على التقنيات السحابية".
وأضــــــاف: "تــعــمــل الــبــيــانــات الــضــخــمــة والـــذكـــاء 
االصــطــنــاعــي عــلــى تــمــكــني الــعــالمــات الــتــجــاريــة 
فــي قــطــر مــن إنــشــاء ســمــات تعريفية بالعمالء 
بغية تقديم تــجــارب تلبي أذواقــهــم الشخصية 
عبر سائر مواقع اإلنترنت والبريد اإللكتروني 
والــتــطــبــيــقــات وشــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
مع األخــذ بالحسبان حفظ خصوصية بيانات 
الــعــمــالء وأمــــن الــبــيــانــات ودعــــم الــعــمــالء أثــنــاء 

رحالتهم الرقمية على املدى البعيد".

الدوحة - الشرق

إشادة بالتحول الرقمي الوطني في قطر

¶ خالل املؤتمر 

الدوحة - الشرق
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الــبــنــك األهــلــي عــن تحقيقه ربــحــًا صافيًا  أعــلــن 
الثالث  بقيمة 524.54 مليون ريال قطري للربع 
الـــســـيـــد حـــســـن أحـــمـــد  ــق  ــلــ ــن عــــــام 2021، وعــ ــ مـ
اإلفـــرنـــجـــي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــبــنــك األهــلــي 
"إن البنك يستمر في   :

ً
قــائــال عن النتائج املالية 

تحقيق نــتــائــج إيــجــابــيــة مــســتــقــرة وبــمــؤشــرات 
مالية جيدة." وقال اإلفرنجي: "إن البنك مستمر 
في تحقيق إستراتيجياته وأهدافه وخصوصًا 
ما يتعلق باالستثمار في التكنولوجيا الرقمية، 
ــه لـــتـــقـــديـــم أفــضــل  ــالــ ــمــ وتــــطــــويــــر خــــدمــــاتــــه وأعــ
الــقــطــاعــات." وأفــاد  الــخــدمــات املصرفية لجميع 
اإلفــرنــجــي:" بــأن البنك قــد أنــجــز عملية إصــدار 
ســنــدات بقيمة 500 مــلــيــون دوالر أمــريــكــي في 
سوق سندات الدين العاملية خالل الربع الثالث 
ــك مـــن ضــمــن بـــرنـــامـــج الــســنــدات  ــ ــعـــام وذلـ مـــن الـ
فـــائـــدة  ــعــــدل  ــمــ مـــتـــوســـطـــة األمــــــــد (EMTN) وبــ
تنافسي بلغ %2 وبثقة كبيرة من املستثمرين 

املحليني والعامليني. 
علق الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل 

ثاني -رئــيــس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
: "أســـــــس الـــبـــنـــك األهـــلـــي 

ً
ــال ــ ــائـ ــ ـــي قـ ــلـ لــلــبــنــك األهــ

قاعدة قوية ملواصلة مواجهة التحديات ودعم 
إحـــتـــيـــاجـــات الـــنـــمـــو لـــلـــعـــمـــالء، والـــحـــفـــاظ عــلــى 
مستويات عالية مــن التمويل املستقر وطويل 
ــات رأس املــــــال الـــقـــويـــة الــتــي  ــويـ ــتـ ــسـ األجــــــل ومـ

ستحافظ على نمو البنك في املستقبل."

: "ننتهز 
ً
قـــائـــال وأضــــاف رئــيــس مجلس اإلدارة 

نـــا عـــلـــى والئـــهـــم  ــذه الـــفـــرصـــة لــنــشــكــر عـــمـــالء ــ هـ
املـــســـتـــمـــر لــلــبــنــك األهــــلــــي واملـــســـتـــثـــمـــريـــن عــلــى 
إلتزامهم واإلدارة واملوظفني على تفانيهم، وكل 
من ساهم في هذه النتائج الجيدة، كما أود أن 
أشكر مصرف قطر املركزي على دعمه وإرشاده 

املتواصل لنا."

فــي إطـــار مشاركتها فــي مــعــرض جيتكس 
الــعــاملــي، تــنــظــم هــــواوي مــجــمــوعــة واســعــة 
مـــن املـــؤتـــمـــرات واملـــنـــتـــديـــات والــفــعــالــيــات 
ــار "اســـتـــكـــشـــاف آفــــــاق الــتــحــول  ــعـ تـــحـــت شـ
الــرقــمــي"، تسلط الــضــوء مــن خــاللــهــا على 
واقع وتحديات ومستقبل الرقمنة في دول 
الــشــريــك البالتيني  املــنــطــقــة. وبــاعــتــبــارهــا 
ــعــــــام، تــتــوســع  ملــــعــــرض جـــيـــتـــكـــس هــــــذا الــــ
املــقــامــة فيه  هــــواوي بجناحها واألنــشــطــة 
لــتــؤكــد مـــن خـــاللـــه عــلــى الــقــيــمــة املــتــزايــدة 
التي يحققها التحول الرقمي لالقتصادات 
الـــذي يمكن أن  املحلية، والــــدور اإليــجــابــي 
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة فـــي مستقبل  ــه  تـــؤديـ
تنمية وتطوير أعمال وخدمات القطاعات 
والــصــنــاعــات الــرئــيــســيــة عــلــى مــــدار الــعــام 

القادم.
ــة هـــــــواوي فــــي املـــعـــرض  ــاركـ وتـــعـــكـــس مـــشـ
ــتــــطــــور الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تـــشـــهـــده مــســيــرة  الــ
الــتــحــول الــرقــمــي فـــي دول مــنــطــقــة الــشــرق 
األوسط على ضوء تطور قطاع االتصاالت 
ــل ملـــراحـــل  ــ ــــذي وصـ وتــقــنــيــة املـــعـــلـــومـــات الــ
متقدمة تتميز بــاالعــتــمــاد على التقنيات 
الرقمية في أنظمة الدعم واإلنتاج وتوفير 
تــــجــــارب جــــديــــدة لــلــمــســتــخــدم مــــن خـــالل 
االستخدامات العملية للتقنيات الناشئة 
مثل الحوسبة السحابية والجيل الخامس 

ــي مـــرحـــلـــة بــعــد  ــ والـــتـــقـــنـــيـــات الـــنـــظـــيـــفـــة فـ
الــجــائــحــة، حــيــث تبحث جميع القطاعات 
عن فرص أكثر كفاءة وتنوعًا لضمان ثبات 

األعمال وتطويرها.
ــتـــكـــس  ــيـ ــــرض هــــــــــــــــواوي فــــــــي جـ ــعــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ وتــ
ــلــــة الـــتـــي  ــلــــول الــــشــــامــ ــة مـــــن الــــحــ ــمـــوعـ ــجـ مـ
تــســهــم فـــي تــحــقــيــق الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي في 
الـــقـــطـــاع الــتــقــنــي والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــتــي 
املــســتــقــبــلــيــة لتقنية  تـــالئـــم االحـــتـــيـــاجـــات 
املعلومات واالتــصــاالت بما فيها القدرات 
 HUAWEI "الــتــي تــوفــرهــا "هــــواوي كــــالود
CLOUD، وتناقش كيف يمكن للمؤسسات 

أن تستخدم الحوسبة السحابية لتعزيز 
االعــتــمــاد عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الــعــديــد 
من السيناريوهات. كما ستبحث الشركة 
في استثمارات البنية التحتية املستقبلية 
للجيل الخامس والتي تنفذها املؤسسات 
فـــــي الـــــشـــــرق األوســــــــــط وجـــــهـــــود مــشــغــلــي 
االتــــصــــاالت الـــرائـــديـــن لــتــحــســني الــتــجــارب 
ـــال لـــــألفـــــراد  ــلــــى االتـــــــصــــ ــد عــ ــمـ ــتـ ــعـ الـــــتـــــي تـ

والعائالت واملؤسسات.
وقال ستيفن يي، رئيس هواوي في الشرق 
األوسط: "تثق هواوي بقدرة التكنولوجيا 
الــــرقــــمــــيــــة عــــلــــى تــــوفــــيــــر حـــــلـــــول جــــديــــدة 

للمشاكل التي نواجهها جميعًا. وتشهد 
جــمــيــع الــقــطــاعــات تــغــيــرات كــبــيــرة نتيجة 
لــلــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا الــعــالــم ســـواء 
بسبب التغيرات املناخية أو االضطرابات 
الــســيــاســيــة أو مــواصــلــة مــســاعــي التعافي 
االقتصادي من الجائحة. ونحن ملتزمون 
لــلــحــكــومــات ومشغلي  بــتــوفــيــر خــدمــاتــنــا 
ــاالت واملــــؤســــســــات واملــســتــهــلــكــني  ــ ــــصــ االتــ
فـــي املــنــطــقــة لــدعــم جــهــودهــم عــلــى صعيد 
االســتــفــادة مــن التقنيات الحديثة إلنجاز 
رحــلــة الــتــحــول الــرقــمــي عــلــى مـــدى األعـــوام 
القادمة. ومعرض جيتكس العاملي منصة 

مثالية على املستويني الدولي واإلقليمي 
وفـــرصـــة كــبــيــرة لــلــقــاء الــعــمــالء والــشــركــاء 
وكافة الجهات املعنية في القطاع التقني 
ملــشــاركــة أفـــضـــل املـــمـــارســـات والــبــحــث في 
الـــالزمـــة ملختلف  املــتــطــلــبــات  كيفية تلبية 
ــنـــاعـــات إلنــــجــــاح خــطــط  الـــقـــطـــاعـــات والـــصـ

التحول الرقمي خالل السنوات القادمة".
أبــرز الفعاليات التي تنظمها هــواوي  مــن 
ــــواوي  ــــالل جــيــتــكــس مـــؤتـــمـــر "مــلــتــقــى هـ خـ
لالبتكار في العالم العربي" في 19 أكتوبر 
بــقــاعــة املــلــتــقــى فـــي مـــركـــز دبــــي الــتــجــاري 
ــاملـــي وعـــبـــر اإلنــــتــــرنــــت الــــــذي ســُيــعــقــد  ــعـ الـ
تــحــت شــعــار "آفـــــاق الـــتـــعـــاون لــدفــع عجلة 
االبتكار في العالم العربي". وسيستضيف 
املؤتمر العديد مجموعة من وزراء تقنية 
املعلومات واالتــصــاالت وطيف واســع من 
ــارزة املــعــنــيــة بــالــقــطــاع  ــ ــبـ ــ الــشــخــصــيــات الـ
التقني من الهيئات الحكومية واملؤسسات 
األكاديمية واملحللون. وتشمل املواضيع 
ــا فـــي  ــهــ ــثــ الــــرئــــيــــســــيــــة الــــــتــــــي ســــيــــتــــم بــــحــ
املــلــتــقــى دور ابـــتـــكـــارات تــقــنــيــة املــعــلــومــات 
واالتصاالت في دفع عجلة التحول الرقمي 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، واملــقــومــات الرئيسية 
لــبــنــاء نــظــام إيــكــولــوجــي لــلــمــواهــب يسهم 
الــالزم وتطوير  في توفير التعليم التقني 
الــعــام، والتعاون في مجال وضع  التعليم 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لـــتـــعـــزيـــز األمـــــــــان وبـــنـــاء 

اقتصاد رقمي متماسك في املنطقة.
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هواوي تسلط الضوء على "آفاق التحول الرقمي" في دول املنطقة

الدوحة - الشرق
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الدوحة - الشرق

¶ حسن االفرنجي ¶  الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل ثاني 

بروة العقارية توقع اتفاقية تعاون مع شركة هواوي
وقــعــت مجموعة بـــروة الــعــقــاريــة امـــس عــلــى هامش 
مشاركتها في النسخة التاسعة من معرض سيتي 
سكيب قطر 2021 اتفاقية تعاون مع شركة هواوي، 
ــد جــمــيــع مـــشـــاريـــعـــهـــا قـــيـــد الــتــطــويــر  ــزويـ ــتـ وذلــــــك لـ
الــذكــيــة  الــتــكــنــولــوجــيــا  بــكــافــة خــدمــات  واملستقبلية 
املــتــعــلــقــة بــأنــظــمــة االتــــصــــاالت وتــقــنــيــة املــعــلــومــات، 
بهدف زيادة مساهمة املجموعة في تطوير مجتمع 
أكثر استدامة، يعزز من مفهوم نموذج املدن الذكية 
ع 

َّ
لتحقيق مرتكزات رؤيــة قطر الوطنية "2030". وق

االتـــفـــاقـــيـــة الــســيــد يـــوســـف أحـــمـــد الــبــنــعــلــي، رئــيــس 
ــروة الـــعـــقـــاريـــة،  ــ الــعــمــلــيــات املـــؤســـســـيـــة ملــجــمــوعــة بــ
والسيد اليكس زنــج مدير مجموعة أعمال هــواوي 
انتربرايز لقطاع املشاريع واملــؤســســات فــي منطقة 

شمال الخليج.
وبــمــوجــب االتفاقية ستقوم شــركــة هـــواوي بتنفيذ 
بـــاقـــة مــتــكــامــلــة مــــن املـــنـــتـــجـــات والــــخــــدمــــات الــذكــيــة 
ملــشــاريــع بــــروة قــيــد الــتــطــويــر واملــســتــقــبــلــيــة تتمثل 
ــــاي) االصــــــدار الـــســـادس  فـــي تــركــيــب أنــظــمــة (واي فـ
الــــذي يعتبر األحــــدث عــاملــيــًا ويــســاهــم في   "WiFi6"
نقل بيانات اإلنــتــرنــت بسرعة عالية وذكــيــة تجنبًا 
ــدار الـــبـــيـــانـــات، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى تـــركـــيـــب نــظــام  إلهــــــ
الكاميرات الالسلكية التي تستخدم تقنيات مدمجة 
مــــع خــــدمــــات الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس وتـــعـــمـــل عــــن طــريــق 

 عن توفير كافة حلول 
ً
الشريحة اإللكترونية، فضال

التكنولوجيا الحديثة لنظام املجمع الذكي والــذي 
يــشــمــل عــلــى الــعــديــد مـــن األنــظــمــة الــذكــيــة املــدمــجــة 
العاملة بنظام اإلدارة والتحكم املوحد مما يحسن 
إلــى جانب  من استخدامها بفاعلية وكفاءة أفضل. 

تزويد هذه املشاريع بأجهزة شبكات نقل املعلومات، 
 ،"Data Centre" وأنظمة وحـــدات تخزين املعلومات
ة الــذكــيــة املـــــزودة بـــألـــواح الــخــاليــا  وأنــظــمــة اإلضـــــاء

الشمسية لتوفير الطاقة الكهربائية.
وتعليقًا على االتفاقية قال يوسف البنعلي: "يسعدنا 

التعاون مع شركة هواوي التي تعد واحدة من كبرى 
فــي التكنولوجيا  املــتــخــصــصــة  الــعــاملــيــة  الــشــركــات 
الذكية والــرائــدة في توفير حلول تقنية املعلومات 
واالتــصــاالت". وأضـــاف: "أن هــذا التعاون سيساهم 
ة الــعــمــلــيــات الــتــشــغــيــلــيــة والــخــدمــيــة  فـــي رفــــع كـــفـــاء
ملــشــاريــع املــجــمــوعــة، وســيــعــزز مـــن مــقــدرتــهــا على 
الــقــصــوى للمساهمني،  الــفــائــدة  املــنــافــســة لتحقيق 
وتلبية احــتــيــاجــات كــافــة املستفيدين مــن األجــيــال 
الحالية والقادمة". وبني البنعلي أن معظم الخدمات 
واملنتجات التي ستقدمها شركة هـــواوي ملشاريع 
مجموعة بــروة العقارية تعتمد على تقنية الجيل 
الخامس (5G) التي تمتلك عاملًا أكثر ذكاًء واتصاًال، 
وتعزز من قوة التكنولوجيا املستخدمة بما يلبي 
طموحات بروة العقارية ويصب في مواكبة خطط 

الدولة.
مــن جانبه قــال السيد اليكس زنــج مــديــر مجموعة 
أعــــــمــــــال هـــــــــــواوي انـــــتـــــربـــــرايـــــز لــــقــــطــــاع املــــشــــاريــــع 
واملــؤســســات فــي منطقة شــمــال الخليج: "أصبحت 
التقنيات الرقمية راسخة بعمق في جميع مجاالت 
الــيــوم، وتلعب دورًا حيويًا فــي مختلف أوجــه  مــدن 
إدارة املــــدن الــحــضــريــة ومــســتــوى حــيــاة املــواطــنــني، 
وكــذلــك فــي مــجــال تعزيز السالمة العامة والتنمية 
لــذلــك، يــتــســارع ســبــاق تطوير  الــصــنــاعــيــة. ونتيجة 
املــــــدن الـــذكـــيـــة فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، مـــدفـــوًعـــا 

بترسيخ أسس االقتصاد الرقمي املتنامي."

¶  خالل توقيع العقود 
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كتارا للضيافة ومتاحف قطر تمددان امتيازات بطاقتك إلى الثقافة 

مطار حمد ملتزم بتوفير تجارب تضمن االستمتاع بالتسوق

أعلنت متاحف قطر عــن توقيعها اتفاقية 
شــراكــة مــع شــركــة كــتــارا لــلــضــيــافــة لتقديم 
مزايا إضافية ألعضاء برنامج بطاقتك إلى 
الثقافة. وسيتم بمقتضى االتفاقية تقديم 
امتيازات خاصة وفرصة االنتفاع بخدمات 
لــكــتــارا للضيافة فــي قطر  التابعة  الــفــنــادق 

ألعضاء برنامج بطاقتك إلى الثقافة.
ــارا لــلــضــيــافــة نــحــو  ــتــ وفـــــي إطــــــار الــــتــــزام كــ
الــتــرويــج للفن والــثــقــافــة.  املجتمع وأهــمــيــة 
الــشــراكــة ألعــضــاء بطاقتك إلى  تسمح هــذه 
الــخــدمــات واملــرافــق  الثقافة بتجربة أحـــدث 
في فندق ريتز كارلتون - الدوحة، ومنتجع 
ومركز اجتماعات شيراتون الدوحة، وفندق 
ومــنــتــجــع فـــريـــج شـــــرق، أحــــد فـــنـــادق ريــتــز 
كارلتون، ومنتجع وسبا املسيلة لوكشري 
ــيـــــالت هــيــلــتــون  ــ كـــولـــيـــكـــشـــن، ومـــنـــتـــجـــع وفـ
شاطئ سلوى، ومنتجع شاطئ سيلني من 
منتجعات مــــروب، ومنتجع سميسمة من 
منتجعات مروب، وفندق جوري من فنادق 
مـــــروب، وذا أفــيــنــيــو - أحــــد فـــنـــادق مــــروب، 

وفــنــدق مــوفــنــبــيــك الـــدوحـــة، ونــــادي الــدانــة. 
وســتــضــم املـــزايـــا املــقــدمــة ألعــضــاء بطاقتك 

إلــى الثقافة املميزة والعائلية وجبة فطور 
مــجــانــيــة عــنــد قــضــاء لــيــلــة فـــي أحـــد فــنــادق 
ــارا لـــلـــضـــيـــافـــة، وخـــصـــم بــنــســبــة  ــتــ شـــركـــة كــ
%25 فــي مــنــافــذ بــيــع األغــذيــة واملــشــروبــات 
وخــــدمــــات املــنــتــجــعــات الــصــحــيــة الــتــابــعــة 
فــيــمــا سيحصل أعــضــاء بطاقتك  لــلــشــركــة، 
إلــى الثقافة األســاســيــة على خصم بنسبة 
10 % فــي منافذ بيع األغــذيــة واملــشــروبــات 
وخــــدمــــات املــنــتــجــعــات الــصــحــيــة الــتــابــعــة 
للشركة. وعلق السيد أحمد موسى النملة، 
 :

ً
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي ملــتــاحــف قـــطـــر، قـــائـــال

"يــشــكــل بــرنــامــج بــطــاقــتــك إلــــى الــثــقــافــة من 
متاحف قطر بوابة نحو ثقافة قطر وفنها 
وإرثــــــهــــــا مـــــع وصــــــــول حــــصــــري ملــجــمــوعــة 
مـــن الــــجــــوالت، وورشــــــات الــعــمــل والــبــرامــج 
الــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــي تــلــبــي كـــافـــة االهــتــمــامــات 
الثقافية. يسعدنا تقديم مزايا إضافية إلى 
أعـــضـــاء بــرنــامــج بــطــاقــتــك إلـــى الــثــقــافــة من 
خـــالل هـــذه الــشــراكــة، ونــتــقــدم بــالــشــكــر إلــى 
كتارا للضيافة على هذا العرض القّيم الذي 

ا من برنامج العضوية". أصبح جزًء
إلــى الثقافة ألفــراد  تــوفــر عضوية بطاقتك 

ــــى مــجــتــمــع  املــجــتــمــع فـــرصـــة لـــالنـــضـــمـــام إلـ
الفنون والثقافة في قطر مع برنامج كامل 

املــزايــا لتناسب شغف جميع األعــضــاء  مــن 
ــة لـــالســـتـــمـــتـــاع بــإمــكــانــيــة  ــ ــــرصـ ــفــــن، وفـ ــالــ بــ
الــكــوالــيــس  الـــحـــصـــري مــــن وراء  الــــوصــــول 
ــة بـــمـــرشـــديـــن،  ــوبــ ــحــ إلـــــــى الــــــجــــــوالت املــــصــ
واملحاضرات، وورش العمل. من جانبه، قال 
السيد أندرو هامفريس، الرئيس التنفيذي 
بــاإلنــابــة لــشــركــة كـــتـــارا لــلــضــيــافــة: "تسعى 
كــتــارا للضيافة إلـــى تــقــديــم تــجــارب فــريــدة 
الــتــراث القطري  ومتنوعة، تذكرنا بأصالة 
والــثــقــافــة الــعــربــيــة، لــضــيــوفــهــا املــتــمــيــزيــن. 
تـــولـــي الـــشـــركـــة أهــمــيــة كــبــيــرة لــلــمــبــادرات 
الــعــروض الخاصة  الــتــي تجمع بــني تقديم 
الــشــغــف لخلق تــجــارب استثنائية  ــراز  ــ وإبـ
لــلــضــيــوف. نــحــن فــــخــــورون بــشــراكــتــنــا مع 
متاحف قطر لتعزيز هذه القيم. وهذا هدف 
فريد من نوعه لألشخاص املهتمني بالجمع 
ــة عــــروض  ــربـ ــائـــل الـــثـــقـــافـــيـــة وتـــجـ بــــني املـــسـ
الضيافة في جميع فنادق كتارا للضيافة". 
اكتسبت كــتــارا للضيافة االعــتــراف العاملي 
ــدمـــتـــهـــا فـــــي قـــطـــاع  ــات الــــتــــي قـ ــمـ ــاهـ ــمـــسـ ــلـ لـ
الــضــيــافــة عــلــى مــســتــوى قــطــر والــعــالــم ومــن 

خالل الجوائز املرموقة التي حازتها.

أعلنت السوق الحرة القطرية عن إطالق 
متجر آبل في مطار حمد الدولي، أفضل 
مطار في العالم. يقّدم متجر آبل الجديد 
الــــذي يــقــع فـــي قــلــب مــبــنــى املـــطـــار، كــافــة 
منتجات آبل على اختالف أنواعها، بما 
فــي ذلـــك، آيــفــون، وآي بـــاد، وآبـــل واتـــش، 
ــة إلـــى  ــافــ ــاإلضــ ومــــــــاك، وأبـــــــل تــــي فــــــي، بــ
مجموعة واســعــة مــن أجــهــزة ومنتجات 
شـــركـــة آبــــل الــعــاملــيــة. يــتــمــتــع مــتــجــر آبــل 
ــعـــة داخـــــل مــبــنــى املـــطـــار،  بــمــســاحــة واسـ
خلف الدب املصباح األيقوني في الصالة 
الجنوبية للبيع بالتجزئة داخل السوق 
الـــحـــرة الــقــطــريــة، حــيــث يــغــطــي مــســاحــة 

تصل إلى 86 مترا مربعا، ليصبح بذلك 
أكــبــر متجر مــن نــوعــه فــي قــطــر. وأصبح 
بإمكان املسافرين العامليني استكشاف 
ــتــــاع فــي  ــتــــمــ ــالــــم مــــن االبــــتــــكــــار، واالســ عــ
ــعــــة مــن  ــتـــســـوق ضـــمـــن مــجــمــوعــة واســ الـ
مــنــتــجــات آبــــل. ويــشــمــل االفــتــتــاح اطــالق 
"آيــفــون  الجيل الجديد للهواتف الذكية 
13" والذي يشمل "أيفون 13 برو"، "آيفون 
ــفـــون 13"، و"آيـــفـــون  "آيـ ــاكـــس"،  بــــرو مـ  13
13 مـــيـــنـــي". كــمــا يـــوفـــر املــتــجــر خــدمــات 
ــراء آبـــــل ملــســاعــدة  ــبــ ــتـــشـــاريـــة عـــبـــر خــ اسـ
ــتـــجـــات آبــــل  ــنـ الــــعــــمــــالء وتـــعـــريـــفـــهـــم بـــمـ

وخصائصها املميزة.
وبــهــذه املناسبة، قــال السيد بــدر محمد 
الــتــنــفــيــذي للعمليات في  الــرئــيــس  املــيــر 
مــطــار حــمــد الــــدولــــي: "بــاعــتــبــاره أفــضــل 
ــالــــم، يـــلـــتـــزم مـــطـــار حــمــد  ــي الــــعــ مـــطـــار فــ
الــــدولــــي بــتــوفــيــر تــــجــــارب ســـفـــر مــمــيــزة 
ــاع  ــتــ ــمــ ــتــ ــة تـــتـــضـــمـــن االســ ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ واســ
بالتسوق والترفيه لكافة مسافريه. كما 
يكرس مطار حمد الدولي بالتعاون مع 
السوق الحرة القطرية كامل جهودهما 
لـــتـــطـــويـــر شــــــراكــــــات رائــــــــــدة مـــــع أشـــهـــر 
الـــعـــالمـــات الـــتـــجـــاريـــة. نــحــن نــســعــى في 
ــع مــســتــوى  ـــى رفــ مـــطـــار حــمــد الــــدولــــي إلـ
تــجــربــة املــســافــريــن مــن خـــالل االســتــمــرار 
الــتــجــاريــة  الــعــالمــات  بــتــوســعــة محفظة 
الــرائــدة الــتــي تــوفــرهــا الــســوق الحرة 
القطرية، والتزامها الدائم بإطالق 
مفاهيم جــديــدة ومــتــفــردة". ومــن 
جانبه قال السيد ثابت مصلح، 
نــائــب الــرئــيــس لــلــعــمــلــيــات في 
الـــــســـــوق الـــــحـــــرة الـــقـــطـــريـــة: 
افـــتـــتـــاح متجر  "يــعــكــس 
ــــل مــطــار  آبــــل داخـ
حـــمـــد الــــدولــــي، 
أفــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــل 
مــــــــــــطــــــــــــار فـــــي 
الــعــالــم، حجم 

ــارات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــســوق  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
الـــحـــرة الــقــطــريــة بـــهـــدف تــعــزيــز تــجــارب 
الــتــســوق بــالــتــجــزئــة لــلــمــســافــريــن. نحن 
سعداء باإلعالن عن اطالق متجر آبل في 
دولة قطر كما يسرنا أن نضيف منتجات 
"آبل" االيقونية الى محفظة متاجر البيع 

بالتجزئة لدينا".
ـــوق الــــحــــرة الــقــطــريــة  كـــمـــا تــحــتــفــل الــــسـ
ــالـــذكـــرى الـــــ 21 لــتــأســيــســهــا مـــن خــالل  بـ
الكشف عن استثمارات كبيرة ومحفظة 
مــعــززة مــن الــعــالمــات الــتــجــاريــة عــبــر 21 
منفذًا تجاريًا جديدًا للتسوق والضيافة، 
ــن خــــــالل اســـتـــثـــمـــارهـــا  ــ حـــيـــث تـــســـعـــى مـ
الــذي يحمل عنوان "21 في 21"،  الجديد 
تــلــبــي مــخــتــلــف األذواق واملــيــزنــيــات،  أن 
ورفــع من مستوى تجربة السوق الحرة 

داخل مطار حمد الدولي. 
ــد الـــــدولـــــي قــــد حــصــد  ــمـ وكـــــــان مــــطــــار حـ
ــرًا لــقــب "أفـــضـــل مـــطـــار فـــي الــعــالــم"  مـــؤخـ
لــعــام 2021، وذلــــك تــقــديــرًا عــلــى جــهــوده 
فــي التكيف والــتــصــدي للتحديات التي 
فرضتها جائحة كورونا كوفيد19-. كما 

حاز مطار حمد الدولي على عدة جوائز 
ضمن التصنيفات، إذ نال جائزة "أفضل 
ــرق االوســــــــــط"، و"أفـــضـــل  مـــطـــار فــــي الــــشــ
مــطــار لــفــئــة 25 الـــى 35 مــلــيــون مــســافــر"، 
ــفـــني فــــي الـــشـــرق  ــة مـــوظـ و"أفـــــضـــــل خــــدمــ
"التميز للمطارات في  األوســــط"، جــائــزة 
مواجهة كوفيد19-". ومطار حمد الدولي 
ــه فـــقـــد تــم  ــ ــ ـــو وجــــهــــة مـــمـــيـــزة بـــحـــد ذاتـ هـ
تصميمه بشكل عــصــري وفــريــد لتلبية 
كــافــة متطلبات واحــتــيــاجــات املسافرين 
مـــن حـــول الــعــالــم. وعــلــى مــســاحــة مبنى 
واحــد ضخم وشــامــل يجمع مطار حمد 
ــارات الـــتـــســـوق ألشــهــر  ــيــ ــي بـــني خــ ــدولــ الــ
العالمات التجارية والضيافة العصرية، 
ومرافق الترفيه واالسترخاء، باإلضافة 
الــنــادرة  إلــى مجموعة مــن القطع الفنية 
ألشــهــر الــفــنــانــني الــعــاملــيــني املـــوزعـــة في 
ـــه. أحـــــــدث مــــطــــار حــمــد  ــ ــائـ ــ مــخــتــلــف أرجــ
الـــدولـــي خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة تغيرًا 
الــســفــر، وذلــك  جــذريــًا فــي مفهوم تجربة 
ــمــــان الـــتـــمـــيـــز الــتــشــغــيــلــي  ــــالل ضــ مــــن خــ
الــــــدائــــــم بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع الــــحــــفــــاظ عــلــى 

األولــويــة لصحة املسافرين، واملوظفني، 
وسالمتهم، وأمنهم. ويواصل مطار حمد 
الدولي تطوير كافة عملياته التشغيلية 
مــن خـــالل تــوفــيــر أحــــدث أنــظــمــة تشغيل 
املــطــارات، واتــخــاذ أعلى تدابير السالمة 
الوقائية املدعومة بأحدث الحلول الذكية 
املبتكرة، وبالتالي تعزيز ثقة املسافرين 

وسالمتهم وأمنهم.
حــصــل مــطــار حــمــد الــدولــي عــلــى العديد 
من الجوائز العاملية املرموقة، حيث نال 
جـــائـــزة "أفـــضـــل مـــطـــار فـــي الـــعـــالـــم" لــعــام 
2021، باإلضافة الى جائزة "أفضل مطار 
ــي الــــشــــرق االوســــــــــط"، و"أفــــضــــل مــطــار  فــ
لفئة 25 الى 35 مليون مسافر"، و"أفضل 
خــــدمــــة مـــوظـــفـــني فــــي لــــشــــرق االوســــــــط"، 
"التمّيز للمطارات في مواجهة  وجــائــزة 
الــتــصــنــيــفــات عينها.  كـــوفـــيـــد19-" ضــمــن 
كــمــا كـــان مــطــار حــمــد الــدولــي أول مطار 
في الشرق األوســط وآسيا يحصل على 
ــوم فــــي تـــدقـــيـــق تــدابــيــر  تــصــنــيــف 5 نـــجـ
ــــد19-" فــي  ــيـ ــ ــــوفـ ـــ "كـ ــة بــ ــة الـــخـــاصـ الـــســـالمـ

املطارات من قبل سكاي تراكس".

الدوحة - الشرق

الدوحة - الشرق

¶  آبل تطلق أكبر متجر في السوق الحرة مــطــار حــمــد الــــدولــــي: "بــاع
ــالــــم، يـــلـــتـــز مـــطـــار فــــي الــــعــ
الــــدولــــي بــتــوفــيــر تــــجــــارب
ــة تـــتـــضـــمـــن ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ واســ
بالتسوق والترفيه لكافة

يكرس مطار حمد الدولي
السوق الحرة القطرية كا
لـــتـــطـــويـــر شــــــراكــــــات رائــــــ

الـــعـــالمـــات الـــتـــجـــاريـــة. نــح
مـــطـــار حــمــد الــــدولــــي إلــــى
تــجــربــة املــســافــريــن مــن خـــ

الــعــالم بــتــوســعــة محفظة 
الــرائــدة الــتــي تــوفــرهــا
القطرية، والتزامها

جــديــدة وم مفاهيم
جانبه قال السيد
نــائــب الــرئــيــس

الـــــســـــوق الـــــح
"يــعــكــس

ــ آبــ
ح

¶  بدر املير
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أعلنت شركة غازبروم الروسية عن زيادة صادراتها 
إلـــى الـــخـــارج بنسبة 13 بــاملــائــة، وذلـــك حــتــى الــربــع 
الثالث ليصل إلى 152.2 مليار متر مكعب من الغاز، 
وقالت الشركة في بيان لها امس، "ارتفعت صادرات 
ــازبـــروم إلـــى الـــخـــارج وســجــلــت 152.2 مــلــيــار متر  غـ
مكعب، وهو ما يزيد بنسبة 13.1 باملائة 17.6 مليار 
مــتــر مــكــعــب عـــن نــفــس الــفــتــرة مـــن 2020، وتــواصــل 
الــشــركــة إمـــــدادات الــغــاز لــلــوصــول إلـــى رقـــم قياسي 
تاريخي". ووفقا للشركة فقد ارتفعت صادرات الغاز 

إلى السوق املحلية بنسبة 16.6 باملائة.

للتوقعات  األمريكية خالفا  املصانع  إنتاج  انخفض 
فــــي ســبــتــمــبــر مــــع تــــراجــــع إنــــتــــاج الــــســــيــــارات وســـط 
ــاه املــــوصــــالت،  ــبــ ــاملـــي املـــســـتـــمـــر فــــي أشــ الـــنـــقـــص الـــعـ
املركزي  البنك  االتــحــادي،  االحتياطي  وقــال مجلس 
 0.7 انخفض  الصناعي  اإلنــتــاج  إن  امــس،  األمــريــكــي 
بيانات أغسطس  املاضي، وتم تعديل  الشهر  باملائة 
0.4 بــاملــائــة  ــتـــاج  ــظــهــر انــخــفــاض اإلنـ

ُ
ــقــصــان لــت

ُ
بــالــن

0.2 باملائة كما ورد سابقا، وتوقع  بدال من ارتفاعه 
هــــم ارتــفــاع  خــبــراء اقــتــصــاد اســتــطــلــعــت رويــتــرز آراء

باملائة.  0.1 اإلنتاج 

TUESDAY

واشنطن - رويترزموسكو - قنا

املصرف يعلن عن الفائز بشقة فخمة في اللؤلؤة

املركزي األردني: ارتفاع 
السيولة الفائضة

االقتصاد الصيني يتعثر 
بسبب أزمة الكهرباء

ارتـــفـــعـــت الــســيــولــة الــفــائــضــة بــالــبــنــك املـــركـــزي 
األردنـــــي، بــواقــع 126 مــلــيــون ديـــنـــار، بــمــا فيها 
ــوال املــودعــة لليلة واحـــدة بــنــافــذة اإليـــداع،  األمــ
وبــلــغــت الــســيــولــة الــفــائــضــة بــالــبــنــك املـــركـــزي 
ــار، مــقــابــل  ــنــ امـــــس، 3.153 مــلــيــار ديــ األردنــــــــي، 
ــنـــار، يــــوم األحــــد املـــاضـــي بما  3.027 مــلــيــار ديـ
ــة لــلــيــلــة واحــــــدة بــنــافــذة  فــيــهــا األمـــــــوال املــــودعــ
اإليـــداع، وأوضــح املركزي في بيان لــه، أن قيمة 
ــيـــة اســتــقــرت عــنــد 1.318  االحـــتـــيـــاطـــات اإللـــزامـ
مليار دينار، وأشار املركزي إلى أنه لم يتم عقد 
أي اتفاقيات إعادة شراء لليلة واحدة مع البنك، 

يوم األحد املاضي.

أبــطــأ وتــيــرة للنمو  ســجــل االقــتــصــاد الصيني 
خــــالل عــــام فـــي الـــربـــع الـــثـــالـــث مـــتـــأثـــرا بنقص 
ــد  ــوريــ ــتــ ــة الــ ــلـ ــلـــسـ ــات سـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الــــكــــهــــربــــاء واخـ
والتقلبات الرئيسية في سوق العقارات وزيادة 
الــضــغــط عــلــى صــانــعــي الــســيــاســة لــبــذل املــزيــد 
شرت 

ٌ
لدعم التعافي املتعثر، وأظهرت بيانات ن

الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة 4.9  أمس نمو 
فــي املــائــة فــي الــفــتــرة مــن يــولــيــو إلـــى سبتمبر 
من مستواه السابق في أضعف أداء منذ الربع 
الـــثـــالـــث مـــن عــــام 2020 ومــخــالــفــا لــلــتــوقــعــات، 
ويــواجــه ثاني أكبر اقتصاد في العالم العديد 

من التحديات الرئيسية .

انخفاض ملحوظ ألسعار الغاز في أوروبا

ــا، خــالل  ــ تــراجــعــت أســعــار الــغــاز فــي أوروبـ
بـــنـــحـــو %10 مـــقـــارنـــة  امـــــــــس،  تــــعــــامــــالت 
بــتــداوالت الجلسة السابقة، وذلــك بعد أن 
كانت قد صعدت إلى مستويات تاريخية 
مؤخرا، وأظهرت التداوالت أن أسعار الغاز 
تراجعت امس إلى مستوى 980 دوالرا لكل 
ألف متر مكعب. وتراجع السعر اإلجمالي 

مقارنة بيوم التداول السابق بنحو 10%، 
وتتعرض أســواق الغاز في أوروبــا حاليا 
لــضــغــوطــات فـــي ظـــل تـــراجـــع املـــخـــزونـــات 
وارتفاع الطلب، ما أدى إلى قفزة في أسعار 
الـــغـــاز قد  الـــوقـــود األزرق، وكـــانـــت أســـعـــار 
سجلت في وقت سابق من الشهر الجاري 
مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث 
صعدت األسعار إلى مستوى 1937 دوالرا 

لكل ألف متر مكعب.

عواصم - وكاالت

عواصم - وكاالت

بكين - رويترز

تركيا تصدر منتجات بقيمة 1.5 مليار دوالر

تمكنت تركيا خالل يوم واحد، من تصدير 
منتجات وســلــع بلغت قيمتها 1.5 مليار 
دوالر أمريكي، جاء ذلك وفق تغريدة نشرها 
وزيـــر الــتــجــارة محمد مـــوش عــلــى حسابه 
الـــخـــاص فـــي مــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
تويتر، وقال موش في تغريدة على تويتر 

"باألمس، سجلنا صادرات بقيمة 1.5 مليار 
دوالر في يوم واحد.. سيستمر النجاح في 
الــــصــــادرات، وتــنــمــو تــركــيــا"، ونــشــر مــوش 
بيانات الصادرات لألعوام املاضية، والتي 
أظهرت أن الصادرات السنوية لتركيا كانت 
بقيمة 1.5 مليار دوالر في 1974، في حني 
أن الصادرات الشهرية في عام 1990 كانت 

عند الرقم ذاته".

استدعاء مرسيدس - بنز 
طراز سي كالس

أعــلــنــت وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة بــالــتــعــاون مــع شــركــة ناصر 
بــن خالد للسيارات وكيل مركبات مرسيدس-بنز عــن استدعاء 
ــراز ســـي كـــالس ســنــة الــصــنــع -2014  مــركــبــات مــرســيــدس-بــنــز طــ
2015، وذلك الحتمال عدم مطابقة جسر التعديل للمولد البديل 
ملواصفات املصنع. ويأتي هذا اإلجراء في إطار التنسيق واملتابعة 
الــتــزام  الــتــجــارة والصناعة للتأكد مــن مــدى  املستمرة مــن وزارة 
وتقيد وكــالء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها 
لحماية حقوق املستهلكني، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع 
وكيل الشركة ملتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع 
العمالء للتأكد من تنفيذ اإلجــراءات وتصحيح الخلل والعيوب 

في السيارات التي تشملها العيوب.

الدوحة - الشرق

السعودية تشغل مطاراتها 
بكامل طاقتها

أصدرت الهيئة العامة للطيران املدني في السعودية، تعليماتها 
لـــشـــركـــات الـــطـــيـــران بـــشـــأن تــشــغــيــل كـــامـــل الـــطـــاقـــة االســتــيــعــابــيــة 
للمطارات في البالد، جاء ذلــك، وفق تغريدة عبر حساب الهيئة 
فــي مــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي "تــويــتــر"، وقــبــل الـــقـــرار، لــم تكن 
املــــطــــارات الــعــامــلــة فـــي املــمــلــكــة تــعــمــل بــأكــثــر مـــن 70 بــاملــائــة من 
القرار، مع بدء تخفيف اإلجــراءات  طاقتها االستيعابية، يتزامن 
االحترازية الخاصة بفيروس كورونا، اعتبارا من األحد املاضي، 
نتيجة االقــتــراب من تحصني 70 باملائة من السكان، إضافة إلى 
تراجع عدد حــاالت اإلصابة بفيروس كورونا، وتشمل إجــراءات 
بــارتــداء الكمامة فــي األمــاكــن املفتوحة،  التخفيف عــدم االلــتــزام 

بينما يستمر االلتزام بارتدائها في األماكن املغلقة.

الرياض - ا+ناضول

عواصم - وكاالت

أعلن مصرف قطر اإلسالمي املصرف عن 
الــفــائــز بــالــجــائــزة الــكــبــرى ضــمــن حملته 
ــة بــحــامــلــي  الــصــيــفــيــة الـــســـنـــويـــة الـــخـــاصـ
ــزا"، الــــتــــي اســــتــــمــــرت مــــن 1  ــ ــيــ ــ بــــطــــاقــــات "فــ
األولــى،  إلــى 31 أغسطس. وللمرة  يونيو 
حصل فائز محظوظ على شقة فاخرة في 
الراقية للعيش في قطر،  الوجهة  اللؤلؤة، 
تــم اخــتــيــار الــفــائــز الــســيــد نــاصــر الــكــواري 
العشوائي،  اإللكتروني  من خالل السحب 
الـــــذي أقـــيـــم بــحــضــور مــمــثــلــني عـــن وزارة 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة، واملـــصـــرف، وحصل 
الحاليني وحاملي  جميع عمالء املصرف 
الفرصة للدخول  الجدد على  بطاقة فيزا 
فـــي ســحــب الـــجـــائـــزة الــكــبــرى عــنــد إنــفــاق 
إجــمــالــي 25,000 ريـــال قــطــري عــلــى األقـــل، 
االئتمانية  سواء باستخدام بطاقات فيزا 
مــن املــصــرف فــي عــمــلــيــات الــدفــع فــي قطر 
ــاقـــات خـــصـــم فـــيـــزا مــن  ــطـ والـــــخـــــارج، أو بـ

املصرف في عمليات الشراء خارج قطر.

وتــعــلــيــقــًا عــلــى فــــوزه بــالــجــائــزة الــكــبــرى، 
ــواري: "يــســعــدنــي  ــ ــكـ ــ قــــال الـــســـيـــد نـــاصـــر الـ
ــائـــزة  ــالـــجـ بـ املــــحــــظــــوظ  ــز  ــائــ ــفــ الــ أكـــــــون  أن 

ــة، وأنــــــا مـــمـــنت ملــصــرف  ــويـ ــنـ ــسـ الـــكـــبـــرى الـ
قــطــر اإلســـالمـــي عــلــى جـــهـــوده املــتــواصــلــة 
ــا حـــقـــًا مــكــافــأة  ــهـ فــــي مـــكـــافـــأة عـــمـــالئـــه، إنـ

رائــعــة للفوز بعقار فــي واحـــدة مــن أفضل 
السكنية في قطر". وخالل فترة  الوجهات 
 بـــجـــوائـــز نــقــديــة 

ً
الــحــمــلــة، فــــاز 13 عــمــيــال

مــنــهــم،  لــكــل  قـــطـــري  ــال  ــ ريـ ــا 25,000  قـــدرهـ
حيث حصل كل عميل على فرصة واحدة 
لــلــدخــول فــي الــســحــوبــات األســبــوعــيــة عن 
كل 5,000 ريال قطري تم إنفاقها خالل كل 
أســبــوع باستخدام بطاقات الخصم فيزا 
من املصرف في عمليات الدفع خارج قطر، 
أو بــطــاقــات فــيــزا االئــتــمــانــيــة مــن املــصــرف 

في عمليات الدفع في قطر والخارج.
العام ملجموعة  املدير  أناند  د.  السيد  قال 
فــي املصرف:  لــألفــراد  الخدمات املصرفية 
ــكــــواري  "نــــــود أن نــهــنــئ الـــســـيـــد نـــاصـــر الــ
الــكــبــرى لحملة الصيف  بــالــجــائــزة  لــفــوزه 
الـــخـــاصـــة بــحــامــلــي بـــطـــاقـــات"فـــيـــزًا، وهــي 
ــه. نــســعــى  ــيـــاتـ ــة ســتــغــيــر حـ ــعــ ــافـــأة رائــ ــكـ مـ
جاهدين في املصرف إلى مكافأة عمالئنا 
بــجــوائــز قــيــمــة، وهــــذه الــحــمــلــة هـــي داللـــة 
أخرى على جهودنا املستمرة نحو تقديم 
عروض فريدة وقيمة لهم". من جانبه قال 

الدكتور سودير نايير، مدير فيزا في قطر: 
التمتع بتجربة  "يمكن لحاملي بطاقاتنا 
آمــــنــــة، ومـــريـــحـــة، ومــــرنــــة عـــنـــد اســـتـــخـــدام 
أنحاء  فــي قطر وفــي جميع  فــيــزا  بطاقات 
الـــعـــالـــم، حــيــث يــتــم قـــبـــول بـــطـــاقـــات فــيــزا. 
ومــــن خــــالل هــــذه املــــبــــادرات مــثــل الــحــمــلــة 
الصيفية للمصرف، يمكننا أيضا مكافأة 
فــيــزا املخلصني بجوائز  بــطــاقــات  حاملي 
أن نتعاون  وتــجــارب حصرية، ويسعدنا 
مع املصرف لتعزيز تجربة الدفع لحاملي 
الرقمي  التحول  بطاقاتنا، والدفع بعجلة 
في قطر".  يقدم املصرف مجموعة واسعة 
ــطــــاقــــات الــــخــــصــــم واالئـــــتـــــمـــــان، مــع  مـــــن بــ
ــــدون ملــــس، الـــتـــي تحمل  خــاصــيــة الـــدفـــع بـ
لتلبية  القّيمة املصممة  املزايا  الكثير من 
ــلـــف الـــــعـــــمـــــالء، حــيــث  ــخـــتـ احــــتــــيــــاجــــات مـ
أو دفع  املــال  الــقــدرة على سحب  تمنحهم 
ــبـــل جــمــيــع  ــقـ ـ

ُ
ثـــمـــن مــشــتــريــاتــهــم فـــــــورًا. وت

ــا،  ــهـ ــارجـ ــاقـــات املــــصــــرف فــــي قـــطـــر وخـ بـــطـ
وفي ماليني املتاجر وأكثر من 3.5 مليون 

صراف آلي حول العالم.
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البورصة تنهي تعامالتها  على انخفاض
اخــتــتــمــت الــبــورصــة تــعــامــالت امـــس بــالــلــون 
األحــمــر، متأثرة بانخفاض ٥ قطاعات على 
ــالـــتـــداوالت،  رأســـهـــا الــصــنــاعــة، مـــع تــبــايــن بـ
بــنــســبــة ٠٫٠٧٪  ــعــــام  الــ املــــؤشــــر  وانـــخـــفـــض 
الـــنـــقـــطـــة ١١٧٤٣٫٣٥، خـــاســـرًا  إلــــــى  لـــيـــصـــل 
ـــر على  ــد، وأثـ ــ ٨٫٠٣ نــقــطــة عـــن مــســتــوى االحـ
الــتــعــامــالت تــراجــع ٥ قــطــاعــات عــلــى رأســهــا 
الصناعة، ويليه البنوك والخدمات املالية، 
والــنــقــل، والـــعـــقـــارات، ثــم االتـــصـــاالت، بينما 
ارتفع قطاعا التأمني، والبضائع، وانخفض 
الصناعة بنحو ٠٫٥٢٪، بضغط تراجع عدد 
من أسهمه تقدمها املستثمرين بـ٢٫٥٠٪، رغم 
إعالن املجموعة القوائم املالية للتسعة أشهر 
األولــــى مــن ٢٠٢١، والــتــي تضمنت قــفــزة في 
األرباح بنسبة ١١١٫٨٧٪ سنويًا، وفي املقابل 
لــنــمــو ٣ أســهــم على  الــتــأمــني ٠٫٤٧٪،  ارتــفــع 

رأسها قطر للتأمني بنحو ٠٫٣٦٪، وتصدر 
سهم الطبية التراجعات بنحو ٤٫٧٥٪ رغم 
إعالن الشركة تحولها للربحية في التسعة 
أشــهــر األولـــى مــن الــعــام الــجــاري، فيما تقدم 
املناعي االرتفاعات بواقع ٦٫٢١٪، وتباينت 
ــتــــداوالت امــــس، إذ ارتــفــعــت الــســيــولــة إلــى  الــ
٦٧٥٫٢٩ مليون ريــال، مقابل ٥٩٩٫٣٣ مليون 

ريـــال أمـــس، بينما انخفضت الكميات عند 
٢٤١٫٧١ مليون سهم، مقارنة بـ٢٥٢٫٦١ مليون 
ســهــم فــي الجلسة الــســابــقــة، وحـــول األنــشــط 
املـــنـــخـــفـــض ٠٫٩٠٪  الــــســــالم  ــقــــدم  تــ تــــــــــداوًال، 
بــــ٣٠٫٨٣ مليون سهم، فيما تصدر  الكميات 
الــريــان السيولة بقيمة ٧٦٫٥٢ مليون ريــال، 

بنمو ١٫٧٣٪.

5

الدوحة - الشرق

أغلقت بورصة الكويت تعامالتها أمس على ارتفاع مؤشر السوق 
الــعــام 3.10 نقطة ليبلغ مستوى 94.6923 نقطة بنسبة صعود 
بلغت 15.0 في املائة، وتم تداول كمية أسهم بلغت 5.488 مليون 
سهم تمت عبر 15062 صفقة نقدية بقيمة 62.6 مليون دينار 
نحو 200.3 مليون دوالر، وارتــفــع مؤشر السوق الرئيسي 25.8 
نقطة ليبلغ مستوى 43.5826 نقطة بنسبة صعود بلغت 14.0 
في املائة من خالل كمية أسهم بلغت 7.391 مليون سهم تمت عبر 
11000 صفقة نقدية بقيمة 32.7 مليون دينار نحو 6.104 مليون 
دوالر، كما ارتفع مؤشر السوق األول 32.11 نقطة ليبلغ مستوى 
املــائــة مــن خــالل  75.7492 نقطة بنسبة صــعــود بلغت 15.0 فــي 
7.96 مليون سهم تمت عبر 4062 صفقة بقيمة نقدية بلغت 9.29 

مليون دينار نحو 6.95 مليون دوالر.

الكويت - قنا

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع


