
ــقــــاري مــــن الـــتـــســـاهـــل  ــعــ ــالـــقـــطـــاع الــ حـــــذر خــــبــــراء بـ
مــــع ظــــواهــــر غـــيـــر صـــحـــيـــة بـــالـــســـوق الـــعـــقـــاري قــد 
ــــؤدي  تـــــــؤدي إلــــــى نـــتـــائـــج غـــيـــر مــــرغــــوبــــة، وقــــــد تـ
إلــــى حــــدوث اخـــتـــالالت فـــي الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة. وقـــال 
ــرة نـــمـــو وتـــوســـع  ــتـ الـــقـــطـــاع يــشــهــد فـ الـــخـــبـــراء إن 
مــشــابــهــة لـــفـــتـــرات الـــطـــفـــرة الــســابــقــة بــالــنــظــر إلــى 
حــجــم الــظــروف والــتــحــديــات الــتــي مــر بــهــا الــقــطــاع 
ومــــع ذلــــك واصــــل نـــمـــوه بــمــخــتــلــف فـــئـــات الـــســـوق 
ــقــــاري، ســـــواء تـــعـــلـــق األمـــــر بـــحـــركـــة الـــبـــيـــع أو  الــــعــ
حــجــم  أن  وأوضـــــحـــــوا  ات.  ــاء اإلنــــــشــــ أو  الـــتـــأجـــيـــر 
الــتــســهــيــالت االئــتــمــانــيــة لــلــعــقــارات واملــقــاوالت في 
مليار   13.6 نحو  بلغت  كبيرة  قفزة  شهدت   2021
ريــال إال أن ارتــفــاع نــســبــة الــقــروض عــلــى الــودائــع 
 % 120 ــل ملـــســـتـــويـــات كـــبـــيـــرة تـــصـــل  الــبــنــكــيــة وصــ
ــي نــســبــة عـــالـــيـــة مـــقـــارنـــة بـــالـــوضـــع الــطــبــيــعــي  وهــ
80 %. وقـــال  فـــي حــــدود  يــنــبــغــي أن يــســتــقــر  الــــذي 
أصبح  قطر  دولة  في  العقاري  القطاع  إن  الخبراء 

النفط  قطاع  جانب  إلى  االقتصادي  للنمو  قاطرة 
أن  إال  الصناعة،  وقطاع  التعدين،  وقطاع  والغاز 
تصدر  إحصائية  وجــود  إلى  بحاجة  القطاع  هذا 
الوحدات  أعــداد  تشمل  عليه  املشرفة  الجهات  عن 
العدد  تــحــدد  واالســتــثــمــاريــة  والــتــجــاريــة  السكنية 
الــحــقــيــقــي لـــهـــذه األعــــــداد ومـــســـتـــويـــات أســـعـــارهـــا 
وقــيــمــهــا الــعــقــاريــة، وذلـــك حــتــى تــكــون الـــدراســـات 
الــخــصــوص مبنية  بــهــذا  تــقــدم  الــتــي  والــتــحــلــيــالت 
ــافــــوا أنــــه بــصــفــة عــامــة  عــلــى أســــس ســلــيــمــة. وأضــ
ــالــــســــوق  بــ الــــطــــلــــب  يـــــفـــــوق  الــــــعــــــرض  أن  يـــــالحـــــظ 
حـــالـــيـــا، ويـــتـــضـــح ذلــــك مـــن خــــالل االســـتـــمـــرار فــي 
طـــرح وحــــدات عــقــاريــة جــديــدة فــي الــســوق مــقــابــل 
يحصل  أن  يتوقع  أنه  يعني  وهذا  الطلب،  تراجع 
ــــواء مـــن خـــالل  تـــأثـــيـــر مــســتــقــبــلــي عـــلـــى الـــقـــطـــاع سـ
الوفاء  التأثير على  أو من خالل  العائد،  انخفاض 
ــلـــبـــنـــوك، حــيــث  ــة لـ بـــالـــتـــزامـــات املـــقـــرضـــني وخــــاصــ

عالية.  العقارية  القروض  أن  يالحظ 

ظواهر غير صحية بالسوق العقاري بحاجة إلى مراجعة

حظي بنك دخـــان، بــإشــادة كبيرة خــالل حفل تــوزيــع جــوائــز ميد 
Retail Banker International Trailblazer" 2021"، حيث توج بجائزة 
بــنــك بمنطقة  أفــضــل اســتــخــدام للتعلم اآللــــي، ليصبح بــذلــك أول 

الـــشـــرق األوســـــط يـــفـــوز بـــهـــذه الــجــائــزة 
ــات  ــســ ــل املــــؤســ ــأفــــضــ ــفـــي بــ ــتـ ــي تـــحـ ــ ــتـ ــ الـ
املــــصــــرفــــيــــة واألفـــــــــــــراد فـــــي فـــئـــتـــهـــا عــن 
الــخــدمــات املبتكرة وااللـــتـــزام بتحسني 
ــذه الــجــائــزة  تــجــربــة الـــعـــمـــالء. تــمــثــل هــ
ــرًا لـــإلمـــكـــانـــيـــات املــــتــــطــــورة الــتــي  ــديـ ــقـ تـ
املــســاعــد االفــتــراضــي لبنك  بــهــا  يتمتع 
دخـــــان "راشــــــــد"، لــلــتــفــاعــل مـــع الــعــمــالء 
ــًا، والـــــــرد عـــلـــى مــخــتــلــف أســئــلــتــهــم  ــيــ آلــ
املــنــتــجــات والــخــدمــات املصرفية  حـــول 
للبنك، باستخدام تقنيات التعلم اآللي 

لــتــطــويــر فــهــم قـــوي لــلــكــلــمــات والــســيــاق حــتــى يــتــمــكــن مـــن تقديم 
إجابات دقيقة وبشكل فوري، ويتوفر املساعد االفتراضي "راشد" 

للعمالء من خالل املوقع اإللكتروني لبنك دخان. 

بنك دخان يحصد جائزة مرموقة

معرض ابن بيتك
 ينطلق 28 مارس

تنطلق النسخة الثالثة من معرض "ابِن بيتك BYH" الحدث الرائد 
في قطر املتخصص في بناء املنازل وتصميمها وتجديدها، في 
الفترة من 28 إلى 30 مارس املقبل، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات 
" QNCC" ويجمع هذا الحدث البارز الذي يستمر على مدار ثالثة 
أيام أهم الخبراء في قطاع البناء، والهيئات الحكومية، واملواطنني 
القطريني تحت سقف واحد. وسيتمكن زوار املعرض من الحصول 
على استشارات الخبراء، واالطالع على أحدث اتجاهات الهندسة 
املعمارية والتصميم الداخلي، والتواصل مع االستشاريني بهدف 
تمكينهم من القيام بمشاريع بناء منازلهم، فضال عن شراء املواد 

الالزمة للبناء.

سيد محمد

نوفر منصة مثالية لشركات تأجير الطائرات
قــــــال الـــســـيـــد يــــوســــف مـــحـــمـــد الـــجـــيـــدة، 
ــز قـــطـــر لــلــمــال  ــركـ الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي ملـ
الـــطـــيـــران تــشــهــد انــتــعــاشــًا  إن صـــنـــاعـــة 
ــادة عــدد  كــبــيــرًا بــدرجــة مــتــفــاوتــة مــع زيــ
ــا  جـــــرعـــــات الــــلــــقــــاح الــــتــــي تـــــم إعــــطــــاؤهــ
ضــد كــوفــيــد - 19 عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
وأضــــــــاف الـــجـــيـــدة أنـــــه مــــن املـــتـــوقـــع أن 
كبيرًا  القطري توسعًا  االقتصاد  يشهد 
خــــالل الــعــقــد املــقــبــل مـــدفـــوعـــًا بــتــدفــقــات 
االســـتـــثـــمـــارات األجـــنـــبـــيـــة فــــي قــطــاعــات 
ــيـــران. ولــذلــك  رئــيــســيــة مــنــهــا قـــطـــاع الـــطـ
يوفرها  التي  الجاذبة  األعمال  بيئة  فإن 
مــركــز قــطــر لــلــمــال، ولــوائــحــه وقــوانــيــنــه 

الضريبي  ونــظــامــه  لــألعــمــال،  الــصــديــقــة 
املــمــيــز، إضــافــة إلــى قــربــه مــن إحــدى أهم 
ــدة فــــي الــعــالــم  ــ ــرائـ ــ ــركــــات الـــطـــيـــران الـ شــ
الــواســعــة تجعل منه  وشــبــكــة وجــهــاتــهــا 
منصة مثالية لشركات تأجير الطائرات 
عــاملــيــًا. كــشــف تــقــريــر لــلــمــركــز عـــن أن ما 
يــقــارب 30 مــن كــبــار مــؤجــري الــطــائــرات 
يرغبون في عقد صفقات مع  العالم  في 
رائــدة تستخدم أصولها  خطوط طيران 
لهؤالء  املهم  فإنه من  ة. وبالتالي،  بكفاء
ــة طـــيـــران  ــركـ املـــؤجـــريـــن الـــتـــعـــامـــل مــــع شـ
ــــي قــــوي  ــالـ ــ ــز مـ ــركــ ــمــ ــتـــع بــ ــتـــمـ مــــرمــــوقــــة تـ

القطرية. الجوية  كالخطوط 

يوسف الجيدة 

الدوحة-الشرق

الغرفة تفتتح مصنع الوركاء - رنكوسي

افــتــتــح ســـعـــادة الــشــيــخ خــلــيــفــة بن 
جــاســم بــن مــحــمــد آل ثــانــي رئيس 
ــنــــع الــــــــوركــــــــاء -  غـــــرفـــــة قــــطــــر مــــصــ
ــات  ــفـــروشـ رنـــكـــوســـي لــلــنــســيــج واملـ
ــمــــامــــات  ــكــ وطــــبــــاعــــة األقــــمــــشــــة والــ
الـــطـــبـــيـــة، وهــــــو اســـتـــثـــمـــار قـــطـــري 
بنسبة 100 % وبــتــمــويــل مــن بنك 
قطر للتنمية، وتستهدف منتجاته 
السوق املحلي، وثمن الشيخ علي 
بن جاسم بن أحمد آل ثاني رئيس 
الـــــوركـــــاء -  مــجــلــس إدارة مــصــنــع 
رنكوسي، الدور الذي لعبه بنك قطر 
التنمية بتمويله املشروع في إطار 
دعـــم الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة. وقــــال إن 
املصنع يختص بإنتاج الكمامات 

لتلبية احتياجات السوق القطرية، 
وإنتاج فالتر املياه، وإنتاج النسج 
ــرون، وهــي  ــ ــداكـ ــ غــيــر املــنــســوجــة، الـ
املادة األولية التي يتم استخدامها 

فــي صــنــاعــات عــديــدة كاملفروشات 
ــيــــرهــــا.  ــراتـــــــب والـــــوســـــائـــــد وغــ واملـــــ
مشيرا إلى أنه يقوم كذلك بصناعة 
املفروشات املنزلية بكافة أنواعها 

ــنـــــادق. وأعــــــرب  ــ ــفـ ــ ــات الـ ــزمـ ــلـ ــتـ ــسـ ومـ
الــشــيــخ عــلــي بــن جــاســم عــن شكره 
لــبــنــك قــطــر الــتــنــمــيــة عــلــى تــمــويــلــه 
لــلــمــشــروع مــمــا يــعــد دعـــمـــا كــبــيــرا 
لــلــصــنــاعــة الـــقـــطـــريـــة، وأشـــــــار إلـــى 
ــقـــدرة على  ــالـ بـ يــتــمــيــز  املــصــنــع  أن 
اإلنتاجية العالية بأزمنة قياسية 
لتلبية املشاريع الكبيرة فــي دولــة 
قـــطـــر. جـــديـــر بــالــذكــر أن مــجــمــوعــة 
ــــن الـــشـــركـــات  ــكــــوســــي تـــعـــتـــبـــر مـ رنــ
الــرائــدة فــي مــجــال الصناعة حيث 
قامت بتأسيس مشاريع صناعية 
فــي ســوريــا ومــصــر ولــبــنــان وكــنــدا 
ــة  بــــدراســ ــة اآلن  ــمـــوعـ املـــجـ وتــــقــــوم 
مــشــروع مهم للحفاظ على البيئة 

في قطر.

الدوحة-الشرق

الدوحة-الشرق

الدوحة-الشرق

القطرية لن تخدم مطار لندن جاتويك 

السوق القطري يجذب املستثمرين الصينيني

نشر موقع "marketing-interactive" تقريرا أكد فيه زيادة اهتمام الشركات 
الصينية بمختلف األســواق خالل العام الحالي، وتركيزها على التوسع 
في الدوحة من خالل إطالق مشاريع تشمل شتى املجاالت، وذلك بالنظر 
إلــى قــوة العالقات التي باتت تربط البلدين فــي السنوات األخــيــرة، التي 

اعتبرت فيها الصني أحد أبرز الشركاء التجاريني بالنسبة لقطر .
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أكــــد خـــبـــراء ومــخــتــصــون بــالــقــطــاع الـــعـــقـــاري مــرونــة 
القطاع العقاري القطري وقابليته للنمو والتوسع 
خــالل الفترة املقبلة، حيث سيحافظ على جاذبيته 
ومــكــانــتــه بــعــد أن أصــبــح قــاطــرة رئيسية لالقتصاد 
الــوطــنــي. وحــذر الــخــبــراء فــي ذات الــوقــت مــن مخاطر 
وظــواهــر غير صحية بالسوق قد تــؤدي إلــى حدوث 
اخــتــالالت وربــمــا تــكــون لها آثـــار سلبية. ورغـــم نمو 
التسهيالت االئتمانية للعقارات واملقاوالت في 2021 
والتي بلغت نحو 13.6 مليار ريال إال أن ارتفاع نسبة 
القروض على الودائع البنكية وصل ملستويات كبيرة 
تــصــل 120 % وهـــي نــســبــة عــالــيــة مــقــارنــة بــالــوضــع 

الطبيعي الذي ينبغي أن يستقر في حدود 80 %.

العرض والطلب 
وفي معرض حديثه لـ الشرق حول واقع وآفاق القطاع 
العقاري املحلي، قال الخبير االقتصادي، السيد أحمد 
حــمــد الــنــعــيــمــي، إن الــقــطــاع الــعــقــاري فــي دولــــة قطر 
أصــبــح قــاطــرة للنمو االقــتــصــادي إلـــى جــانــب قطاع 
النفط والغاز وقطاع التعدين، وقطاع الصناعة، إال 
أن هذا القطاع بحاجة إلى وجــود إحصائية تصدر 
عــن الــجــهــات املــشــرفــة عــلــيــه تــشــمــل أعــــداد الــوحــدات 
الــســكــنــيــة والــتــجــاريــة واالســتــثــمــاريــة تــحــدد الــعــدد 
الحقيقي لهذه األعداد ومستويات أسعارها وقيمها 
الــدراســات والتحليالت  العقارية، وذلــك حتى تكون 
التي تقدم بهذا الخصوص مبنية على أسس سليمة.
أنـــه بصفة عــامــة يالحظ  واضــــاف الخبير النعيمي 
أن الــعــرض يــفــوق الــطــلــب بــالــســوق حــالــيــا، ويتضح 
ذلـــك مــن خـــالل االســتــمــرار فــي طـــرح وحــــدات عقارية 
جديدة في السوق مقابل تراجع الطلب، وهذا يعني 
أنــه يتوقع أن يحصل تأثير مستقبلي على القطاع 
ــن خـــالل  ــفـــاض الــــعــــائــــد، أو مــ ــخـ ــن خـــــالل انـ ســــــواء مــ
الــتــأثــيــر عــلــى الــوفــاء بــالــتــزامــات املــقــرضــني وخــاصــة 
الــعــقــاريــة عالية  الــقــروض  للبنوك، حيث يــالحــظ أن 
الــقــروض  مــن جــهــة، ومــن جهة ثانية نجد أن نسبة 
على الودائع عالية كذلك وتصل مثال إلى 120 % من 
قيمة الودائع، واملفروض ان تكون قيمة القروض 80 
% مــن الــودائــع، وهــذه املــعــدالت املرتفعة ربما تضع 
ضغوطا مستقبلية على القطاع السيما إذا استمر 
الــفــائــض بــالــســوق وعـــدم حــصــول ارتــفــاع فــي الطلب 

على الوحدات الجديدة. 
وبــخــصــوص األســعــار يضيف الخبير االقــتــصــادي 
أحــمــد الــنــعــيــمــي أن األســـعـــار الــحــالــيــة قــد تــكــون في 
ــن املــجــتــمــع،  مـــتـــنـــاول شــريــحــة مـــن املــســتــثــمــريــن، ومــ
خاصة مع البنية التحتية املتميزة للمدن واملناطق 
الــجــديــدة، ولكن إذا قــورنــت هــذه األســعــار بنظيرتها 
فــي دول املــنــطــقــة ســنــجــد أنــهــا التــــزال مــرتــفــعــة، وفــي 
هذه الحالة قد اليكون العائد على االستثمار مغريا 
الــشــراء، أو التأجير.  الــذي يرفع الطلب على  بالشكل 
وفي هذه الحالة يمكن أن نستفيد من تجارب مماثلة 
حــيــث يــتــم تــحــديــد قــيــمــة اإليــــجــــار الـــســـنـــوي فـــي كل 
منطقة، ولكل منطقة سعر يختلف حسب مميزاتها 
وموقعها والعائد االستثماري لوحداتها العقارية، 

وهذا يتيح مرونة وحيوية للسوق.
وقـــال الــســيــد حــمــد النعيمي إن مــســألــة تــزايــد أعـــداد 
ــاء الـــعـــقـــاريـــني املــــرخــــص لــــهــــم، هــــي مــســألــة  الــــوســــطــ
طبيعية ما دامت الشروط املطلوبة واملحددة بقانون 
الــوســاطــة العقارية تنطبق على املتقدمني ملمارسة 
هذه املهنة، وذلك خالفا لحركة العرض والطلب التي 
تــحــدد الــراغــبــني فــي دخــــول الـــســـوق. ونــــوه النعيمي 
إلــى أنــه بالنظر إلــى جــهــود وزارة الــعــدل فــي تفعيل 
قانون الوساطة العقارية ستكون هناك قائمة متاحة 
الــوســطــاء املــرخــصــني، مشيرا  للجميع للتعامل مــع 
إلى ظاهرة غير صحية وربما تكون لها آثار سلبية 
على حركة تجارة العقار، وهي وجود مشتغلني بهذا 
القطاع في مجال تأجير البيوت وتقسيمها للسكن 
من دون الحصول على رخص قانونية للقيام بهذه 
العملية، وفي هذه الحالة يمكن أن تحصل مشكلة في 
مسألة تحديد املسؤوليات في حال حصل خالف بني 
املؤجرين واملستأجرين، كما أن هــذه العملية يمكن 
أن تتسبب فــي وجـــود قــطــاع غير مصنف ونتائجه 
غير مضمونة من حيث القيمة االقتصادية املضافة 

للقطاع العقاري. 

عوامل مشجعة
لـ الشرق، قــال الوسيط العقاري، السيد  وفــي حديثه 
علي السويدي إن قطاع العقاري في الدولة يواصل 
نموه وتوسعه مدفوعا بعدة عوامل مشجعة وداعمة، 
فــي مقدمتها حجم االنــفــاق الحكومي على مشاريع 

ــدادات املــكــثــفــة لــتــوفــيــر  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة واالسـ
احــتــيــاجــات ضــيــوف كــأس الــعــالــم 2022 مــن مختلف 
البلدان، عالوة على الفرق والجهات التنظيمية، هذا 
إلـــى جــانــب الــنــمــو الــــذي يــشــهــده االقــتــصــاد الــوطــنــي 
املــطــورون العقاريون  بــه  يــقــوم  الـــذي  ــدور الكبير  والــ

وشركات التطوير العقاري في هذا املجال. 
ــدث الــبــيــانــات  ــ ــــى أحــ ــال الـــســـويـــدي إذا نـــظـــرنـــا إلـ ــ وقــ
ــقــــروض  ــاع، نـــجـــد أن جـــمـــلـــة الــ ــقــــطــ ــنــــشــــورة عــــن الــ املــ
والتسهيالت االئتمانية املحلية املقدمة من البنوك 
إلى قطاعي العقارات واملقاولني في القطاع الخاص 
ـــال عــلــى أســـاس  شــهــدت نـــمـــًوا بــنــحــو 13.6 مــلــيــار ريـ
املــاضــي، وهــذا النمو بحجم  سنوي نهاية ديسمبر 
التسهيالت االئتمانية املمنوحة لقطاعي العقارات 
واملقاولني يؤكد على أن عمليات اإلنشاءات العقارية 

تواصل نموها، وتتجه إلى املزيد من التوسع.
الـــعـــقـــاري اآلن فــي  الـــقـــطـــاع  الـــســـويـــدي أن  وأضـــــــاف 
مرحلة التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا 
املستجد (كوفيد – 19)، حيث نجح قطاع العقارات 
املحلي في تجاوز كافة التداعيات واستطاع التعامل 
معها بشكل يقلل مــن تأثيرها، مستفيًدا مــن حزمة 
اإلجـــراءات املالية واالقتصادية التي قدمتها الدولة 
ــال، إلــــى جـــانـــب اســـتـــمـــرار الــطــلــب  ــمــ لـــدعـــم قـــطـــاع األعــ
الــرغــم مــن تأثر بعض  الــوحــدات العقارية، على  على 
األنشطة التجارية واملــنــشــآت الفندقية والسياحية 
التي ألقت بظاللها نوًعا ما على واقــع قطاع العقار 
التجاري والضيافة بشكل سلبي ولفترة مــحــدودة. 

ولــكــن حــزم الــدعــم واســتــمــرار نــشــاط األعــمــال ساهما 
ــاءات مــســتــمــرة وفقا  فــي بــقــاء أعــمــال الــبــنــاء واإلنــــشــ
للخطط املرسومة لها ولم نسمع عن إلغاء أو تأجيل 
مــشــروع عــقــاري خــالل الــســنــوات الــتــي تعتبر صعبة 
عــلــى الــجــمــيــع بــشــكــل عـــام وهـــي 2020 وإلــــى حـــد ما 

مطلع 2021.

تأهيل الوسطاء
وعما تشهده مهنة الوساطة العقارية من إقبال من 
جانب األفــراد والشركات، قال السيد علي السويدي، 
إن هذا املوضوع تشكر عليه وزارة العدل التي تضع 
الــوســطــاء وتأهيلهم  املــطــلــوبــة ملــقــابــلــة  الــتــســهــيــالت 
الـــدورات التدريبية التي  التأهيل املناسب من خــالل 
تنظمها لصالح املتقدمني ملمارسة مهنة الوساطة 
لــجــهــود تنمية  الــعــقــاريــة، وهــــذا يعتبر دورا مــكــمــال 

الــدولــة. وكأحد  القطاعات االقتصادية املختلفة فــي 
اللذين شاركوا في هذه الدورات يقول السويدي إنها 
تقدم معارف ومهارات قانونية وعملية ضرورية ملن 

يعتزم مزاولة مهنة الوساطة العقارية.

قطاع التأجير
الــشــرق حــول تقييمه لقطاع التأجير  لـــ  وفــي تعليق 
ــارق املــفــتــاح،  الــعــقــاري بــشــكــل خــــاص، قـــال الــســيــد طــ
املستثمر بالقطاع العقاري، إن السوق العقاري يشهد 
حــركــة قــويــة بشكل عـــام، وانــتــعــاشــا ملحوظا بشكل 
خاص على مستوى قطاع تأجير املكاتب والوحدات 
السكنية، وهو ما يشير إلى أن السوق تجاوز مرحلة 
الركود األولى التي عرفها مؤقتا في بداية الجائحة 
واليوجد أي تأثر بها حاليا. ويضيف السيد املفتاح 
الفلل والشقق واملــخــازن وإسكانات  أن قطاع تأجير 
العمل تشهد إقباال وطلبا قويا، واضــاف أن السوق 
يشهد منحنى تصاعديا فــي انتعاش ونمو الطلب 
عــلــى تــأجــيــر الـــوحـــدات الــعــقــاريــة املــخــتــلــفــة ويــالحــظ 
ذلــــك مـــن خــــالل حــجــم الــطــلــبــات واإلعــــالنــــات وحــركــة 
البيع والــشــراء، وكلها مؤشرات تــدل على أن السوق 
فــي وضــع طبيعي وجــيــد ومــرشــح لنمو قــوي خالل 
ــاري بــفــعــل الـــعـــوامـــل الــطــبــيــعــيــة املــعــروفــة  الـــعـــام الـــجـ
مثل استضافة كــأس العالم واملشاريع الكبرى التي 
يجري تنفيذها، والتوقعات تشير إلى أن هذا الزخم 
إلـــى ذلـــك تــوقــعــات وتحليالت  سيستمر كــمــا تــشــيــر 
املؤسسات العقارية الكبرى خالل الفترة املقبلة 2023 
و 2024، باعتبار أن حالة الزخم التي يأخذها القطاع 
حاليا ستأخذ نفسا طويال وستستمر وإن بمراحل 

تصاعد وهدوء متفاوتة. 
الــجــاري سيكون عاما عقاريا  وقــال املفتاح إن العام 
دون منافس، حيث يشهد الطلب على التأجير إقباال 
ــن الـــجـــهـــات املــنــظــمــة لـــكـــأس الــعــالــم  كــبــيــرا خـــاصـــة مـ
والتي بــدأت عملية التأجير منذ فترة، كما أن عودة 
االقتصاد لوضعه الطبيعي بعد انحسار املخاوف 
من جائحة كوفيد 19 تــدل على أن القطاع يسترجع 
مكانته الطبيعية وجاذبيته كأكبر محفز لالقتصاد 

إلى جانب قطاعا الطاقة والتجارة واالستثمار.
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الخطة العمرانية
ويــقــول الــدكــتــور عبد الــلــه املــنــصــوري، ضمن تعليق 
لـــ الــشــرق حــول رؤيــتــه لــواقــع وآفـــاق القطاع العقاري 
الــقــطــري، إن دولــــة قــطــر أولــــت هـــذا الــقــطــاع اهتماما 
خــاصــا ضــمــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــتــنــمــويــة ورؤيــتــهــا 
الــقــطــاع مــن دور في  الــوطــنــيــة 2030 نــظــرا ملــا يلعبه 
التنويع االقتصادي وإيــجــاد مصادر بديلة للدخل. 
وأضـــــاف املــنــصــوري أن الــعــمــل بــالــخــطــة الــعــمــرانــيــة 
الــجــديــدة بــمــا لــهــا مـــن اإليــجــابــيــات الــتــنــظــيــمــيــة في 
نواح عدة، ساهم في تصحيح وضعية العقار وأدى 
ـــي الـــفـــضـــاء الــخــاصــة  ــ ــار األراضــ ــعـ ــى انـــخـــفـــاض أسـ إلــ
ــتـــراطـــات  ـــك الشـ ــ ــة، وذلـ ــ ــــدوحـ ــمـــارات فــــي قـــلـــب الـ ــعـ ــالـ بـ
املساحة املتعلقة بعدد األدوار املسموح ببنائها في 
إلـــى تقليص نسبة البناء  قطعة األرض بــاإلضــافــة 
بــنــاء عــلــى موقعها  إلـــى %50 أو 45%  كــحــد أقــصــى 
ومساحتها، بعد أن كانت نسبة البناء املسموح بها 
كحد أقصى %60 مما قلل مساحة االستغالل األمثل 
مــن الناحية االستثمارية لتلك األراضـــي مما سبب 
تــراجــعــًا فـــي أســـعـــارهـــا، ويــضــيــف د. املــنــصــوري أنــه 
اليمكن تجاهل تداعيات جائحة كورونا وما رافقها 
من إغالقات في العام األول 2020 من دور في تراجع 
أســـعـــار املـــحـــالت الــتــجــاريــة مـــن حــيــث تــكــلــفــة إيــجــار 
الباب الواحد وبلغ التراجع في املعدل حوالي 20%، 
الــتــراجــع فــي حــدود  بــلــغ  الــخــدمــيــة  وبالنسبة للفلل 
الــســابــقــة. ولكن  إلـــى %35 مــن القيمة اإليــجــاريــة   30
مع ذلــك استمر العائد االستثماري مغريا باملجمل 
ــرى، وهــــذا يـــدل على  ــ مــقــارنــة مــع االســتــثــمــارات األخـ
أن هـــذا االســتــثــمــار سيظل مــغــريــا لــألعــوام الــقــادمــة 
لكونه أصبح مكونا أساسيا من مكونات االقتصاد 

واالستثمار.

ظاهرة صحية
ويــقــول الخبير االقــتــصــادي، املــهــنــدس عــلــي بــهــزاد، 
لـ الشرق إن التوسع في املجال العقاري  في حديثه 
ظاهرة صحية وإيجابية نظرًا ملا تمر فيه الدولة من 
نقلة تطويرية في كل القطاعات، خاصة بعد عودة 
الحياة لطبيعتها بعد فترة مــن إغــالقــات الجائحة 
التي أثرت نوعًا ما على القطاع االقتصادي، وللدور 
الحيوي والسمعة العاملية التي تحظى بها قطر في 
كل املحافل التي أثرت بشكل مثمر على سوق العقار.

وأؤكـــــد أّن الـــســـوق الــعــقــاري واعــــد ومــمــيــز فـــي قطر 
بــفــضــل االســـتـــقـــرار االقـــتـــصـــادي واالجــتــمــاعــي الـــذي 
هيأ أرضــيــة آمــنــة إلقــامــة أنشطة فــي كــل القطاعات، 
إلــى التسهيالت الحكومية وخاصة الجهود  إضافة 
الــتــحــديــثــيــة والــخــدمــيــة الــتــي تــقــدمــهــا وزارة الــعــدل 
للمستثمرين وأصــحــاب األعــمــال مــمــن يــرغــبــون في 

دخول مجال العقارات.
ويــضــيــف املــهــنــدس عــلــي بــهــزاد أن اإلجـــــراءات املــرنــة 
التي وضعتها وزارة العدل بشأن التسجيل العقاري 
والــتــوثــيــق وبــرنــامــج صــك اإللــكــتــرونــي أســهــمــت في 
تــحــديــث الـــخـــدمـــات املـــقـــدمـــة لــلــراغــبــني فـــي الـــدخـــول 

بعمليات بيع وشراء آمنة للعقار.
الــجــديــدة منها تملك  الــقــوانــني  أّن منظومة  كما نــوه 
غير القطريني للعقارات واإلقامة الدائمة واستثمار 
رأس املال األجنبي والتسجيل العقاري سهلت الكثير 
على املتعاملني في السوق العقاري، وزاد الطلب على 
الــعــقــار محليًا بــل واستقطب مستثمرين مــن خــارج 
الدولة لرغبتهم في االستفادة من الفرص العقارية 
الــلــؤلــؤة ولوسيل ومشيرب  فــي مناطق نوعية مثل 

ولقطيفية وبحيرة الخليج الغربي.
أمــا زيـــادة أعـــداد الــوســطــاء الــعــقــاريــني وفــتــح مكاتب 
وساطة عقارية وطنية وعاملية ظاهرة صحية نظرًا 
للتوسع الذي تشهده الدولة في القطاعات التنموية 
مما يتطلب معه زيــادة املكاتب الخدمية التي تقدم 
ــال األعـــمـــال  ــ خـــدمـــات لــلــمــجــتــمــع واملــســتــثــمــريــن ورجــ

والشباب.
ــراه مــن الـــزيـــادة الــســنــويــة فــي أعــــداد الــوســطــاء  ومـــا نـ
الــعــقــاري بخير ونشط  الــســوق  أّن  الــعــقــاريــني يثبت 

ويجد إقباًال من املستثمرين.
ونصح بــدوره الشباب وأصحاب الشركات الوطنية 
اقتناص الفرص التي توفرها الدولة لهم واالستفادة 
الــتــي هــيــأت فيها  مــن املناطق الشمالية والجنوبية 
الدولة خدمات متكاملة وبنية تحتية جيدة وشبكة 

طرق تتيح لهم الدخول في املجال العقاري بقوة.

اإلعالنات العقارية
للسوق  تقييمها  الشرق حول  لـ  وفي حديث خاص 
ــفـــاف هـــاشـــم،  ــالـــت الـــســـيـــدة عـ ــطـــري، قـ ــقـ ــاري الـ ــقـ ــعـ الـ
ــر، إن جــهــود  ــطـ ــنـــدر قـ ــايـ ــر مــكــتــب بـــروبـــرتـــي فـ ــديـ مـ

وزارة الـــعـــدل نــجــحــت فـــي رفـــع مــســتــوى الــوســطــاء 
وشــركــات ومــكــاتــب الــوســاطــة الــعــقــاريــة فــي أنــحــاء 
رِجم ذلك في تطوٍر ملموس 

ُ
ت القطري. وقد  السوق 

مـــن حــيــث جــــودة اإلعــــالنــــات الـــعـــقـــاريـــة، وشــفــافــيــة 
الكبير  االرتفاع   على 

ً
السوق، عالوة في  التعامالت 

ــلــة وذلــــك يــعــكــس الــثــقــة  ــســجَّ
ُ
فـــي حــجــم املــبــيــعــات امل

الـــزائـــدة فــي االســتــثــمــار فــي قــطــر. وتــضــيــف هــاشــم 
أنـــه مــمــا ال شــك فــيــه أن تــوفــيــر املــعــلــومــات الدقيقة 
لــلــمــســتــثــمــريــن هــو أمـــر مــحــوري ُيــتــيــح لــهــم اتــخــاذ 
ــقــــرارات املــســتــنــيــرة بــاملــعــرفــة. كــمــا أن الــشــفــافــيــة  الــ
الـــوســـطـــاء  ثـــقـــة  تـــعـــزيـــز  فــــي  ــًا  ــيـ ــاسـ تـــلـــعـــب دورًا أسـ
واملستثمرين على حد سواء، مما يؤدي بدوره إلى 

املزيد من االستثمارات. جذب 
تنفذها  التي  الترتيبات  أن  وتضيف عفاف هاشم 
تــمــهــد  الــــعــــدل  بـــــــوزارة  الـــعـــقـــاريـــة  الـــوســـاطـــة  إدارة 
يتميز بشفافية  م 

َّ
عــقــاري منظ السبيل نحو ســوق 

للمزيد من  بيئة مشجعة  في قطر مما يخلق  أكبر 
االســتــثــمــار األجــنــبــي املــبــاشــر واالســتــثــمــار املحلي 
فـــي ســــوٍق زاخــــٍر بــالــفــرص. وقـــد أدى تــوســع رقــعــة 
إلــى تحوٍل  القطريني  مللكية غير  املفتوحة  املناطق 
ســريــٍع مــن ســوق مــســتــأجــريــن إلــى ســوق مشترين. 
ت هــــذه الــتــنــظــيــمــات املــــذكــــورة لــتــســهــل مــن  وجــــــاء
العقاريني  للوسطاء  بيانات وطنية  قــاعــدة  إنــشــاء 
التي  الوطنية  التشريعات  بذلك   

ً
املرخصني محققة

قــطــر ورفــع  فــي  كــكــل  تــهــدف لتحسني بيئة األعــمــال 
جـــاذبـــيـــة االســـتـــثـــمـــار املـــحـــلـــي، وهـــــذا يــنــعــكــس فــي 

لعام  الوطنية  بــالــرؤيــة  املتمثلة  القطرية  األهـــداف 
2030 وبـــنـــاء اقــتــصــاد مــتــنــوع. ومـــن أجـــل تــحــقــيــق 
العقاري وتشجيع  السوق  في  االستثمارات  تنوع 
اإلقـــــــدام عـــلـــى االســـتـــثـــمـــار فـــي قـــطـــر، كــــان البــــد مــن 
صــيــاغــة الــتــنــظــيــمــات الــصــارمــة وتــبــنــي مــمــارســات 

الفضلى في خطواٍت جريئة واجبة. الصناعة 
وتضيف السيدة عفاف هاشم في حديثها لـ الشرق: 
ملتزمون بمسؤوليتنا  فايندر  بروبرتي  نحن في 
ــع مــعــايــيــر الــســوق  بــجــديــة فـــي املــســاهــمــة عــلــى رفــ
نفوذ  مــن  انــطــالقــًا  الفضلى  بــاملــمــارســات  والتقييد 
ومــكــانــة بــوابــتــنــا املــرجــعــيــة فـــي الــقــطــاع الــعــقــاري 
اإلقليمي، من هنا يأتي تعاوننا الحثيث مع وزارة 
العدل للتحقق من أهلية الشركات التي تظهر على 
لهذا من  ملا  الــوزارة  لدى  موقعنا كشركاٍت مسجلة 
أثر كبير في تحسني مستوى الشفافية في القطاع. 

فايندر على تشجيع  بــروبــرتــي  فــي  ولطاملا عملنا 
القطاع العقاري في قطر، بل كان  االرتقاء بمعايير 
فـــي كــثــيــر مـــن األحـــيـــان لــنــا دوٌر فـــي تــيــســيــر ودعـــم 
هــذا الــجــانــب، وكــانــت الــشــفــافــيــة دائــمــًا تــلــعــب دورًا 
التفكير  علينا ســوى  مــا  الــجــهــود.  هــذه  فــي  حيويًا 
السوق  في  الشفافية  الذي ستحققه  الواسع  باألثر 
التدابير  في  انعكس  ما  أهميتها، وهذا  تقييم  لدى 
بــوزارة  الــعــقــاري  التسجيل  إدارة  قــبــل  مــن  ــخــذة 

ّ
ــت

ُ
امل

العدل. 

املكتبية املساحات 
وفــــي أحـــــدث الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تـــتـــابـــع حـــالـــة الــعــقــار 
ــقــــريــــر حــــديــــث صــــــــادر عـــــن شـــركـــة  املــــحــــلــــي، قــــــال تــ
املــرجــح  إنـــه مــن   ValuStrat الــعــقــاريــة  االســتــشــارات 
فــي قطر  املكتبية  املــســاحــات  الطلب على  أن يشهد 
ــا قــوًيــا مــن شــأنــه أن يــســاعــد فــي اســتــقــرار 

ً
انــتــعــاش

الــدولــة. واضـــاف التقرير أنه  إيــجــارات املــكــاتــب فــي 
 ،2022 FIFA قطر  العالم  اقتراب نهائيات كأس  مع 
مــن املــتــوقــع أن تعقد الــشــركــات الــكــبــرى، املــتــواجــدة 
قدومها، صفقات جديدة لشغل مساحات  واملتوقع 
مــكــتــبــيــة جـــديـــدة. وتـــوقـــعـــت الـــشـــركـــة االســتــشــاريــة 
أن تــتــعــلــق غــالــبــيــة الــصــفــقــات الــعــقــاريــة املــتــوقــعــة 
ــثـــل لــوســيــل  ــنـــاطـــق مـ بـــاملـــســـاحـــات املـــكـــتـــبـــيـــة فــــي مـ

قلب. الغربي ومشيرب  والخليج 
وقــالــت املــؤســســة إنــه مــع اإلصــالحــات الــتــي أدخلت 
يــتــوقــع   ،2021 عـــــام  ــي  فــ االســـتـــثـــمـــار  ــح  ــوائــ لــ ــلـــى  عـ
حــصــول زيــــادة فــي الــطــلــب قــد تـــؤدي إلـــى انــتــعــاش 
إيــجــارات املــكــاتــب بــحــلــول نــهــايــة عــام 2022، حيث 
اإليــجــارات  أســعــار  فــي  انخفاض  أن يحصل  يتوقع 
خالل هذه الفترة. ووفقا للتقرير ستحصل لوسيل 
عــلــى نــصــيــب كــبــيــر مـــن إمــــداد املــســاحــات املــكــتــبــيــة 
الجديدة التي سيتم تسليمها خالل العام الجاري. 
مليون   1.26 يقرب من  ما  املتوقع تسليم  حيث من 
مــتــر مــربــع مــع تــركــز جـــزء كــبــيــر مــن اإليـــجـــارات في 
لــوســيــل والــبــاقــي مـــوزع فــي مــشــيــرب قــلــب الــدوحــة 

وأم غويلينة وسلطة. والدفنة وعنيزة 

تسارع نمو املشاريع العقارية 

تسجيل طلبات قوية على مناطق لوسيل ومشيرب والدفنة وعنيزة

توسيع املناطق املفتوحة لالستثمار يعزز جاذبية السوق

% 120
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قطر وجهة مثالية لشركات تأجير الطائرات عامليًا

استقطاب أفضل املمارسات لتطوير مجاالت االستدامة

ميزة تحقق املستوى املتقدم من مايكروسوفت

أصدر مركز قطر للمال، أحد املراكز املالية 
ــدة فـــي املــنــطــقــة، تــقــريــرًا  ــرائـ والــتــجــاريــة الـ
ــز قـــطـــر لـــلـــمـــال –   بـــعـــنـــوان: "مــــركــ

ً
مـــفـــصـــال

الوجهة الرائدة لشركات تأجير الطائرات" 
ــلــــى أبــــــــرز الـــتـــوجـــهـــات  ــقـــي الـــــضـــــوء عــ ــلـ يـ
املـــتـــوقـــعـــة فــــي صـــنـــاعـــة الـــطـــيـــران عــاملــيــًا، 
والـــفـــرص املــتــاحــة لــهــذه الــشــركــات بــدولــة 
قــطــر والــهــيــاكــل الــقــانــونــيــة املــالئــمــة التي 
يــوفــرهــا مــركــز قــطــر لــلــمــال عــلــى منصته 
لألعمال لهذه الشركات والتي جعلت منه 

وجهة رائدة وجاذبة لها.
أشــــــار هـــــذا الـــتـــقـــريـــر الــــــذي أعـــــــّده الــســيــد 
ثـــاديـــوس مــالــيــســا، املــســتــشــار الــرئــيــســي 
انــد ريسرتش  لــدى شركة إيكونوميكس 
في مركز قطر للمال إلــى زيــادة ملحوظة 
فـــــي نــــشــــاط مـــــؤجـــــري الـــــطـــــائـــــرات خــــالل 
جائحة كوفيد - 19 والتطورات السريعة 
ــة الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا الـــصـــنـــاعـــة.  ــقـ ــتـــالحـ واملـ
ووفـــقـــًا لــلــتــقــريــر، تـــجـــاوز عــــدد الــطــائــرات 
ــرة عــاملــيــًا فـــي عــــام 2021 فــقــط تلك  املـــؤجـ
التي تملكها الشركات املشغلة للطائرات 
وذلــك للمرة األولـــى فــي تــاريــخ الصناعة. 
ـــرو الــــطــــائــــرات حــركــة  ــقـــد تــــصــــدر مــــؤجـ فـ
الـــشـــراء عــاملــيــًا وســاهــمــوا بــمــا يــقــارب 60 
% من إجمالي عمليات تسليم الطائرات. 
كــمــا شــهــد هـــذا الــقــطــاع خـــالل عـــام 2021 

زيــادة ملحوظة في عقود البيع بالجملة 
وإعــــادة الــتــأجــيــر حــيــث أبــرمــت مــا ال يقل 
عــن ســت نــاقــالت جوية دولــيــة كبرى مثل 

هذه العقود.
تعليقًا على هذا النمو، قال السيد يوسف 
الــجــيــدة، الرئيس التنفيذي ملركز  محمد 
قـــطـــر لـــلـــمـــال: "تـــشـــهـــد صـــنـــاعـــة الـــطـــيـــران 
انتعاشًا كبيرًا بدرجة متفاوتة مع زيادة 
عـــدد جـــرعـــات الــلــقــاح الــتــي تـــم إعــطــاؤهــا 
ضد كوفيد - 19 على مستوى العالم. إن 
املـــرونـــة والـــقـــدرة عــلــى مــواكــبــة الــتــغــيــرات 
الـــســـريـــعـــة هــــو مــــا ســـيـــحـــدد تـــوجـــه هـــذه 
 ال 

ً
ــدى نــجــاحــهــا مــســتــقــبــال ــ الــصــنــاعــة ومـ

ســيــمــا مــــع ظـــهـــور املــــتــــحــــورات الـــجـــديـــدة 

لفيروس كورونا (كوفيد - 19)".
ــاف الــجــيــدة: "مـــن املــتــوقــع أن يشهد  وأضــ
ــًا كـــبـــيـــرًا  ــ ــعـ ــ ــــوسـ االقــــــتــــــصــــــاد الـــــقـــــطـــــري تـ
ــًا بــتــدفــقــات  ــــالل الـــعـــقـــد املـــقـــبـــل مـــدفـــوعـ خـ
ــة فــــي قـــطـــاعـــات  ــيـ ــبـ ــنـ ــارات األجـ ــمــ ــثــ ــتــ االســ
رئــيــســيــة مــنــهــا قــطــاع الـــطـــيـــران. إن بيئة 
ــا مــركــز  األعــــمــــال الـــجـــاذبـــة الـــتـــي يـــوفـــرهـ
قطر للمال، ولوائحه وقوانينه الصديقة 
لألعمال، ونظامه الضريبي املميز، إضافة 
إلـــى قــربــه مــن أحـــد أهـــم شــركــات الــطــيــران 
ــالـــم وشـــبـــكـــة وجــهــاتــهــا  ــعـ ـــدة فــــي الـ ـــرائــ الــ
الــــواســــعــــة تـــجـــعـــل مـــنـــه مـــنـــصـــة مــثــالــيــة 

لشركات تأجير الطائرات عامليًا".
كما كشف التقرير عن أن ما يقارب 30 من 

كبار مؤجري الطائرات في العالم يرغبون 
في عقد صفقات مع خطوط طيران رائدة 
تستخدم أصولها بكفاءة. وبالتالي، فإنه 
مـــن املــهــم لـــهـــؤالء املــؤجــريــن الــتــعــامــل مع 
شركة طيران مرموقة تتمتع بمركز مالي 

قوي كالخطوط الجوية القطرية.
ـــــق الــــســــيــــد ثـــــاديـــــوس 

ّ
ومــــــــن جــــهــــتــــه، عـــــل

ماليسا، املستشار الرئيسي لــدى شركة 
إيــكــونــومــيــكــس انــــد ريــســرتــش فـــي مــركــز 
: "يوضح التقرير األخير 

ً
قطر للمال، قائال

الذي أصدره مركز قطر للمال الكيفية التي 
تعيد فيها جائحة كورونا (كوفيد - 19) 
الــطــيــران فــي العالم محدثة  هيكلة قــطــاع 
تغييرات طويلة األمد في تكوين أسطول 

الـــطـــائـــرات، واســتــراتــيــجــيــات األعـــمـــال في 
هذه الصناعة ومسارات الرحالت لتعزيز 
أداء القطاع. يتيح الهيكل القانوني الذي 
يوفره مركز قطر للمال ملؤجري الطائرات 
الــفــرص السوقية  إمكانية االســتــفــادة مــن 
املتاحة محليًا وصناعة الطيران املزدهرة 

بالدولة".
ــارزة  ويـــقـــدم مـــركـــز قــطــر لــلــمــال مــنــصــة بــ
تــتــيــح لــلــشــركــات املــســجــلــة فــيــهــا الــتــمــتــع 
ــل الــحــق  ــثـ بــــمــــزايــــا تـــنـــافـــســـيـــة عـــــديـــــدة، مـ
فـــي الــتــمــلــك األجــنــبــي بــنــســبــة تــصــل إلــى 
%100، وإمكانية تحويل األرباح بكاملها 
إلــــى الــــخــــارج، وضـــريـــبـــة عــلــى الــشــركــات 
ال تــتــجــاوز %10 عــلــى األربــــــاح املــحــلــيــة، 
والعمل في إطــار شبكة تخضع التفاقية 
ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 
80 دولــة، والعمل في إطــار بيئة قانونية 
تــســتــنــد إلــــى الـــقـــانـــون اإلنــجــلــيــزي الــعــام 

والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

الدوحة - الشرق

مركز قطر للمال يوسف الجيدة

ــــود لــتــحــفــيــز  ــهـ ــ ــجـ ــ ــيـــف الـ ــثـ ــكـ فــــــي إطــــــــــار تـ
اإلجــــــــــراءات املــنــاخــيــة ودعــــــم املــؤســســات 
اقـــتـــصـــادات مــســتــدامــة ومنخفضة  لــبــنــاء 
الكربون، قامت املنظمة الخليجية للبحث 
والتطوير "جـــورد" بتوقيع مذكرة تفاهم 
مع مؤسسة "DNV إلدارة املخاطر وضمان 
األعــمــال"، بهدف تبادل أفضل املمارسات 
وتــقــديــم خـــدمـــات اســتــشــاريــة حـــول تغير 
ــنـــاخ وتــعــزيــز مـــجـــاالت االســـتـــدامـــة. تم  املـ
توقيع مذكرة التفاهم في حفل افتراضي 
عـــبـــر تــقــنــيــة االتــــصــــال املــــرئــــي، بــحــضــور 
القيادات التنفيذية، وكبار املوظفني في كل 
من املنظمة الخليجية للبحث والتطوير، 
ومؤسسة "DNV إلدارة املخاطر وضمان 
األعــــــمــــــال". وبـــمـــوجـــب مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم، 
ــنـــظـــمـــة الــخــلــيــجــيــة  ســـتـــعـــمـــل كـــــل مـــــن املـ
ومـــــؤســـــســـــة DNV، عــــلــــى دعــــــــم جـــهـــود 
املؤسسات والشركات في املجاالت املتعلقة 
بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــتـــمـــويـــل املـــســـتـــدام 
الــــكــــربــــون وتــعــويــضــه،  املـــبـــتـــكـــر، وإدارة 
والحد من تغير املناخ، وتعزيز الشفافية، 
وانتهاج استراتيجية املمارسات البيئية 
ــة، والـــضـــمـــان  ــمــ واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــحــــوكــ
 تــنــظــيــم 

ً
الــــرقــــمــــي. كـــمـــا ســيــتــم مــســتــقــبــال

ــادل  ــبـ ــتـ ــة لـ ــركـ ــتـ ــات مـــشـ ــيــ ــالــ ــعــ أنــــشــــطــــة وفــ
الخبرات في مجاالت االستدامة، وسوف 
يــســتــفــيــد مـــن هــــذه األنـــشـــطـــة املــؤســســات 
والــــشــــركــــات فــــي الــــشــــرق األوســـــــط وشــبــه 
ــنــــديــــة ودول جــــنــــوب شــــرق  الــــهــ الــــــقــــــارة 

آســيــا. وتعليقًا على مــذكــرة التفاهم، قال 
الــدكــتــور يــوســف بــن محمد الــحــر، رئيس 
مجلس إدارة املنظمة الخليجية للبحث 
والتطوير: "أصبحت املــمــارســات البيئية 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــحـــوكـــمـــة (ESG) ذات 
لــلــشــركــات واملستثمرين  أهــمــيــة مــتــزايــدة 
ــد ســـــــــواء، وبـــصـــفـــتـــهـــا مــؤســســة  ــ عـــلـــى حـ
االستدامة الرائدة في املنطقة، فقد طّورت 
املنظمة الخليجية مجموعة مــن الحلول 

املتقدمة التي تلبي احتياجات االستدامة 
للشركات ومشاريعها، وفي الوقت نفسه 
فإن "DNV" تتميز بسجل حافل في تقديم 
ــمــــال عــلــى مــســتــوى  خـــدمـــات ضـــمـــان األعــ
الـــعـــالـــم، مـــع تــركــيــزهــا عــلــى تــحــســني أداء 
االســتــدامــة فــي املــؤســســات . ومــن جانبه، 
أكـــــــد الـــســـيـــد بـــيـــرســـي الكـــــــــــــدواال، املـــديـــر 
اإلقليمي لسلسلة التوريد وضمان املنتج 
في "DNV" ملنطقة آسيا واملحيط الهادئ 
: "عندما 

ً
والــهــنــد والــشــرق األوســــط، قــائــال

 للشركات على مستوى العالم، 
ً

نقدم حلوال
فإننا نحتاج أوًال ملعالجة أداء املمارسات 

البيئية واالجتماعية والحوكمة، والتي 
ــا فـــي تــأســيــس مستقبل  تــســاهــم بــــدورهــ
مـــســـتـــدام لـــلـــجـــمـــيـــع".وأضـــاف: "مــــن خــالل 
شراكتنا مــع املنظمة الخليجية للبحث 
والــتــطــويــر، ســـوف نــســاعــد الــشــركــات في 
الـــشـــرق األوســــــط عــلــى تــحــديــد وصــيــاغــة 
استراتيجياتها بشأن املمارسات البيئية 
واالجــتــمــاعــيــة والــحــوكــمــة والــتــي ستدعم 
ــاف الــــشــــركــــات لــتــحــقــيــق  ــطــ ــي نـــهـــايـــة املــ فــ
أهــدافــهــا الــطــمــوحــة". كــمــا أوضــــح السيد 
 DNV بــاراكــش تيكاري، مدير منطقة فــي
ــان املـــنـــتـــج فــي  ــمــ لــســلــســلــة الــــتــــوريــــد وضــ

: "عــلــى 
ً
ــــال ــائـ ــ ــــرق األوســـــــــط، قـ ــــشـ الـــهـــنـــد والـ

مــدار األعـــوام املاضية، رأيــنــا كيف أصبح 
االلتزام باملمارسات البيئية واالجتماعية 
والــحــوكــمــة، خــطــوة مهمة لتحقيق قيمة 
مــضــافــة لــلــشــركــات، الفــتــًا إلـــى أن املنظمة 
الخليجية قامت بتلبية احتياجات العديد 
مــن الشركات لتنفيذ معايير االستدامة، 
لــــذا فــإنــه مـــن خــــالل هــــذا الـــتـــعـــاون مــعــهــا، 
ــادرة على االستفادة  ستكون الــشــركــات قـ
من كيان موثوق به لكي تتواءم التزاماتها 
ــات الــبــيــئــيــة واالجــتــمــاعــيــة  ــارســ ــمــ ــع املــ مــ

والحوكمة".

أعلنت أمس شركة ميزة الرائدة في تقديم 
حــلــول وخـــدمـــات تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات 
املـــدارة، عــن تحقيقها ملستوى التخصص 
املتقدم من مايكروسوفت في مجال تحول 
خــوادم ويندوز و"أس كيو أل" إلى سحابة 
املــتــطــورة، فــي تأكيد  مــايــكــروســوفــت أزور 
ــذا املـــجـــال،  ــ عـــلـــى الـــخـــبـــرة الـــواســـعـــة فــــي هـ
ــتـــوى الـــتـــخـــصـــص املـــتـــقـــدم  ويـــتـــحـــقـــق مـــسـ
لشركاء مايكروسوفت من خــالل استيفاء 
املعايير الصارمة املرتبطة بنجاح العمالء 
ومهارات املوظفني، باإلضافة إلى النجاح 
فــي اجــتــيــاز تدقيق طــرف ثــالــث ملمارسات 
الــتــرحــيــل الــخــاصــة بــهــم والــــذي مــن خالله 

يتم منح املستوى املتقدم لترحيل خــوادم 
ويــنــدوز و"أس كــيــو أل" إلـــى ســحــابــة أزور 
املـــتـــقـــدمـــة، وتـــســـعـــى الــــشــــركــــات لــتــحــديــث 
ــادة بــشــكــل كــلــي من  ــفـ ــتـ تــطــبــيــقــاتــهــا واالسـ
املـــزايـــا الــتــي يــمــكــن أن تــقــدمــهــا الــحــوســبــة 

ــم األخـــيـــر  ــاء الــــدعــ ــهـ ــتـ ــع انـ ــ الـــســـحـــابـــيـــة، ومـ
 R2 2008 لنظامي تشغيل خـــادم ويــنــدوز
وخادم "أس كيو أل"R2 2008، فإنها تبحث 
عــن شــريــك ذي مــهــارات مــتــطــورة، مــن أجل 
التقييم والتخطيط وترحيل أعباء العمل 

الحالية إلى السحابة.
ــاز الــــذي حــقــقــتــه شــركــة  ــجـ ويـــأتـــي هــــذا اإلنـ
مـــيـــزة بــعــد ســتــة أشـــهـــر فــقــط مـــن حــصــول 
ــادات ذهــبــيــة من  ــهــ الـــشـــركـــة عــلــى أربـــــع شــ
مايكروسوفت - ملنصة السحابة، وتطوير 
الــتــطــبــيــقــات، ودمــــج الــتــطــبــيــقــات، ومــراكــز 
الـــبـــيـــانـــات - وبـــالـــتـــالـــي تــحــقــيــق الـــشـــراكـــة 

الذهبية مع مايكروسوفت.
وتعليقا على اإلعــالن قــال املهندس أحمد 
عــبــدالــلــه املــســلــمــانــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة ميزة: "نحن فخورون جدا بتحقيق 
هــذا اإلنــجــاز، وحصولنا على التخصص 
املتقدم في التحول إلى مايكروسوفت أزور 
الــدائــم لتقديم  ما يؤكد سعي شركة ميزة 
خـــدمـــات عــاملــيــة املــســتــوى لــلــعــمــالء الــذيــن 

وضعوا ثقتهم في الشركة كمزود لخدمات 
تكنولوجيا املعلومات".

ــــي كـــالرك،  مـــن جــهــتــه، أضــــاف الــســيــد رودنـ
نائب الرئيس املسؤول عن حلول الشركاء 
ــنــــوات املــبــيــعــات فـــي شــركــة  الـــعـــاملـــيـــني، وقــ
ــكــــروســــوفــــت: "يـــســـلـــط الـــــوصـــــول إلـــى  ــايــ مــ
التخصص املتقدم في مجال ترحيل خوادم 
إلــى مايكروسوفت  ويندوز و أس كيو أل" 
أزور الضوء على الشركاء األكثر قدرة حني 
يــتــعــلــق األمــــر بــتــرحــيــل األحـــمـــال املــرتــكــزة 
إلــى أزور. لقد برهنت شركة  على ويندوز 
ميزة بوضوح قدراتها على تزويد العمالء 
بمسار ناجح للترحيل إلى مايكروسوفت 
ازور كي يتمكنوا من البدء في العمل على 

مزايا التواجد في السحابة".
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املشاركون في الحفل االفتراضي

د. يوسف الحر 

أحمد املسلماني



نشر مــوقــع "marketing-interactive" تقريرا 
ــد فــيــه زيــــادة اهــتــمــام الــشــركــات الصينية  أكـ
ــام الـــحـــالـــي،  بــمــخــتــلــف األســـــــــواق خـــــالل الــــعــ
وتـــركـــيـــزهـــا عـــلـــى الـــتـــوســـع فــــي الــــدوحــــة مــن 
خــالل إطــالق مشاريع تشمل شتى املجاالت، 
وذلـــك بالنظر إلــى قــوة الــعــالقــات الــتــي باتت 
تــربــط الــبــلــديــن فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، التي 
ــرز الـــشـــركـــاء  ــ ــد أبــ ــ اعـــتـــبـــرت فــيــهــا الـــصـــني أحـ
الـــتـــجـــاريـــني بــالــنــســبــة لــقــطــر، مــســتــنــدا على 
آخــــر اإلحـــصـــائـــيـــات الـــتـــي كــشــفــت عـــن بــلــوغ 
الحجم التجاري بني الدوحة وبكني في الربع 
الثالث من العام املاضي حوالي 11.7 مليار 
دوالر أمريكي، مع وجود توقعات تشير إلى 
تسجيل أرقام أكثر في الفترة املقبلة، بالنظر 
إلى العديد من املعطيات على رأسها اقتراب 
قطر من احتضان كأس العالم لكرة القدم في 
الثانية والعشرين، ما سيزيد بكل  نسختها 
تأكيد من الطلب االستهالكي في العديد من 

املستويات.
وبـــني الــتــقــريــر أن تــنــظــيــم الـــدوحـــة ملــونــديــال 
كرة القدم ألول مرة في تاريخ الدول العربية، 
باإلضافة إلى تركيزنا على بلوغ رؤيــة قطر 
2030 الــتــي نــرمــي عـــن طــريــقــهــا إلـــى احــتــالل 
مكانة متقدمة بني أكبر دول العالم، لن يسهم 
في رفع حجم املبادالت التجارية بني الدوحة 
إلــى الدفع  وبكني فحسب، بــل سيتعدى ذلــك 

بــالــعــديــد مـــن املــســتــثــمــريــن الــصــيــنــيــني إلــى 
التوجه نحو إطالق مشاريع خاصة بهم في 
الــدوحــة خــالل هــذه املرحلة، بنية االستفادة 
الــتــي ستشهدها  الــالمــتــنــاهــيــة  الـــفـــرص  مـــن 
الــجــاري، وكذا  مختلف أسواقنا خــالل العام 
في السنوات التي تليه بحكم التطورات التي 

ستشهدها البالد في كل املجاالت. 
 "Watsons" وكشف التقرير عن إطــالق شركة
ــة فــــي إنــــتــــاج وتـــســـويـــق مــنــتــجــات  ــنـــاشـــطـ الـ
الــعــنــايــة الــصــحــيــة، إحـــــدى أعـــــرق الــشــركــات 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي يـــعـــود تــأســيــســهــا إلـــــى مــا 
يــقــارب الــقــرنــني مــن الــزمــن ألول فــروعــهــا في 
الــدوحــة نهاية األســبــوع املــنــصــرم، وذلـــك في 

إطــــار تــوســعــاتــهــا اآلســـيـــويـــة، مــرجــعــا سبب 
اختيارها للدوحة إلى مجموعة من األسباب 
فــي مــقــدمــتــهــا ثــقــافــة االعــتــنــاء بــالــنــفــس لــدى 
املواطنني واملقيمني في قطر، ما يسهل عليها 
فــــرض نــفــســهــا فـــي الـــســـوق فـــي أســـــرع فــتــرة 
ــــرى، منتظرا  بـــاألســـواق األخـ ممكنة مــقــارنــة 
سير املزيد من الشركات الصينية على ذات 
الــنــهــج فــي الــشــهــور الــقــادمــة، الــتــي ستشهد 
تـــهـــافـــت الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة عـــلـــى الـــســـوق 
القطري، خاصة وأن كل التسهيالت املتعلقة 
بذلك متوفرة، بداية من اإلعفاءات الضريبية 
على املستثمرين األجانب وصوال إلى التملك 

الكامل.
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أكـــد ســـعـــادة الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن جــاســم بـــن مــحــمــد آل 
ــم الــغــرفــة الـــدائـــم لــقــطــاع  ثـــانـــي رئـــيـــس غـــرفـــة قــطــر دعــ
الصناعات الصغيرة واملتوسطة، وتشجيعها لرجال 
األعــمــال واملستثمرين القطريني على االستثمار في 
هذا القطاع وفي مختلف الصناعات التي يحتاج لها 
الــســوق املحلي. وأشـــار سعادته فــي تصريحات على 
الـــوركـــاء - رنــكــوســي للنسيج  افــتــتــاح مصنع  هــامــش 
واملفروشات وطباعة األقمشة والكمامات الطبية، وهو 
استثمار قطري بنسبة 100 % وبتمويل من بنك قطر 
للتنمية، وتستهدف منتجاته السوق املحلي، إلى أن 
الصناعات الصغيرة واملتوسطة في قطر شهدت في 
السنوات األخيرة تطورا ونموا ملحوظا، حيث شهد 
الــذي يعد أحد املحركات الرئيسية  القطاع الصناعي 
للتنمية، نموا بنسبة 6 % في العام 2020، وبلغ عدد 
املــصــانــع نــحــو 927 مــصــنــعــا، مـــع حــجــم اســتــثــمــارات 
بنحو 263 مليار ريــال، كما ارتفعت مساهمة القطاع 
الناتج املحلي اإلجمالي من 7.3 باملائة  الصناعي في 
الـــنـــصـــف األول مــن  ــي  فــ ــة  ــائـ ــاملـ بـ ــــى 8.7  إلـ ــام 2020  ــ عـ
الــعــام 2021، مــا يــؤكــد نــجــاح إســتــراتــيــجــيــة التنويع 

االقتصادي التي تنتهجها الدولة.
مــن جــانــبــه، ثــمــن الــشــيــخ عــلــي بــن جــاســم بــن أحــمــد آل 
ثاني رئيس مجلس إدارة مصنع الوركاء - رنكوسي، 
الــذي لعبه بنك قطر التنمية بتمويله املشروع  الــدور 
فـــي إطــــار دعـــم الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة. وقــــال إن املصنع 
يختص بإنتاج الكمامات لتلبية احتياجات السوق 
الــقــطــريــة، وإنـــتـــاج فــالتــر املـــيـــاه، وإنـــتـــاج الــنــســج غير 
املــنــســوجــة، الــــداكــــرون، وهـــي املــــادة األولـــيـــة الــتــي يتم 
ــاملـــفـــروشـــات  ــــدة كـ ــديـ ــ ــنــــاعــــات عـ ــــي صــ ــدامـــهـــا فـ اســـتـــخـ
واملـــراتـــب والــوســائــد وغــيــرهــا.. مــشــيــرا إلـــى أنـــه يقوم 

كــذلــك بــصــنــاعــة املـــفـــروشـــات املــنــزلــيــة بــكــافــة أنــواعــهــا 
ومستلزمات الفنادق.

وأعــــرب الــشــيــخ عــلــي بــن جــاســم عــن شــكــره لبنك قطر 
التنمية على تمويله للمشروع مما يعد دعما كبيرا 
للصناعة القطرية، كما أعــرب عــن الشكر لغرفة قطر 
الــشــيــخ خليفة بــن جــاســم آل ثــانــي لتفضل  وســـعـــادة 
الـــذي تقدمه غرفة  سعادته بافتتاح املصنع وللدعم 
قطر للصناعات املحلية، وأشار إلى أن املصنع يتميز 
ــقـــدرة عــلــى اإلنـــتـــاجـــيـــة الــعــالــيــة بـــأزمـــنـــة قــيــاســيــة  ــالـ بـ
لتلبية املشاريع الكبيرة في دولــة قطر. جدير بالذكر 

أن مــجــمــوعــة رنــكــوســي تعتبر مــن الــشــركــات الــرائــدة 
فــي مــجــال الــصــنــاعــة حــيــث قــامــت بــتــأســيــس مشاريع 
صــنــاعــيــة فـــي ســـوريـــا ومــصــر ولــبــنــان وكـــنـــدا وتــقــوم 
املــجــمــوعــة اآلن بـــدراســـة مـــشـــروع مــهــم لــلــحــفــاظ على 

البيئة في قطر.

تشجيع االستثمار بقطاع الصناعات الصغيرة واملتوسطة

جانب من إنتاج املصنع الشيخ خليفة بن جاسم يقص شريط افتتاح املصنع
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تراجع مؤشر البورصة 0.11 %

أنهت بورصة قطر تعامالت أمــس منخفضة، بضغط تراجع 3 قطاعات 
الــعــام بنسبة 0.11 % ليصل  على رأســهــا االتــصــاالت، وانخفض املــؤشــر 
إلـــى النقطة 12495، فــاقــدًا 13.64 نقطة عــن مــســتــوى الخميس املــاضــي، 
الــتــداوالت أمــس، إذ وصلت السيولة إلى 507.98 مليون ريال،  وتراجعت 
مقابل 623.52 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 126.21 
بـــــ158.75 مليون سهم فــي الجلسة السابقة، وأثــر  مليون ســهــم، مــقــارنــة 
على الجلسة تراجع 3 قطاعات على رأسها االتصاالت، ويليه البضائع، 
والــبــنــوك والــخــدمــات املــالــيــة، بينما ارتــفــعــت قــطــاعــات الــتــأمــني، والــنــقــل، 
والــعــقــارات، والصناعة، وتــراجــع االتــصــاالت 0.44 %، النخفاض سهمي 
القطاع "فودافون" و"أوريدو" بنسبة 0.56 % لألول و0.39 % للثاني، وفي 
املقابل ارتفع التأمني 0.78 %، لنمو 3 أسهم تقدمها "قطر للتأمني" بنحو 
0.47 %، وتقدم سهم "اإلجــارة" القائمة الحمراء بنحو 2.08 %، فيما جاء 
"املناعي" على رأس االرتفاعات بـ8.10 %، وجاء سهم "الريان" املتراجع 1.83 
 سيولة بقيمة 94.65 

ً
% على رأس نشاط التداول بكافة مستوياته، مسجال

مليون ريال، وحجم بـ19.21 مليون سهم.

قــــال تــقــريــر صـــــادر عـــن مــؤســســة الــعــطــيــة لــلــطــاقــة: 
الوعود  إلــى تحويل  تسعى دول االتحاد األوروبـــي 
ــتـــي قــطــعــتــهــا لــخــفــض انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون إلـــى  الـ
ســيــاســات مــن خــالل مــشــروع قــانــون املــنــاخ املسمى 
ــا ملــا جــاء فــي أحــدث مقال تصدره 

ً
"Fit for 55"، وفــق

ــتـــدامـــة بــعــنــوان "خــطــط  مــؤســســة الــعــطــيــة عـــن االسـ
أوروبـــــــا والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة الــــخــــضــــراء"، وقــدمــت 
الــعــديــد من  املفوضية األوروبـــيـــة فــي يوليو 2021، 
مــــة قــوانــني  املـــقـــتـــرحـــات الــتــشــريــعــيــة لــضــمــان مــــواء

انبعاثات  املــنــاخ والــطــاقــة مــع طموحاتها لخفض 
ــام 2030،  ــ بـــحـــلـــول عـ بـــاملـــائـــة  بــنــســبــة 55  الـــكـــربـــون 
التخلص  ا مــن  ــدًء بـ مــقــارنــة بمستويات عــام 1990، 
الــتــدريــجــي مــن مــحــرك االحـــتـــراق الــداخــلــي، وصـــوًال 
قــطــاع من  الــغــابــات، بحيث ال يبقى أي  إلــى حماية 
اقتصاد االتحاد األوروبي بمنأى عن التغيير، وكان 
 ،"Fit for 55" الجزء األكثر صرامة من مشروع قانون
يقترح فرض تعريفات جمركية على واردات معينة 
مــن الـــدول ذات الــقــواعــد املــنــاخــيــة األقـــل حــزًمــا. كما 
الــســيــارات  إلــغــاء مبيعات  ــا 

ً
أيــض املــقــتــرحــات  تشمل 

الجديدة التي تعمل بالغاز والديزل في غضون 14 

عاًما، وكذلك رفع سعر استهالك الوقود األحفوري. 
وقــالــت رئيسة املفوضية األوروبــيــة، أورســـوال فون 
ديــر اليــن، خــالل مؤتمر صحفي عقد فــي بروكسل، 
أعــلــنــت فــيــه عـــن خــطــط االتـــحـــاد األوروبــــــي للحياد 
الكربوني "لقد وصل اقتصادنا حالًيا في استهالكه 
للوقود األحفوري إلى أبعد الحدود، ونريد أن نترك 
آمــنــا، ونــمــًوا ال يضر بالبيئة  الــقــادم مكانًا  للجيل 
الطبيعية"، وأضافت "لقد كانت أوروبا القارة األولى 
الــتــي تــعــلــن عــن هـــدف الـــوصـــول إلـــى صـــاٍف صفري 
لالنبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، واآلن نحن 

أول من يضع خريطة طريق حقيقية لهذا الهدف".

الشيخ علي بن جاسم آل ثاني

أوروبا ترفع معايير مكافحة تغير املناخ
الدوحة-الشرق
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إبهار للمشاريع تحتفل بمرور 10 سنوات على تدشينها

10 ســـنـــوات عــلــى  مـــــرور  بــمــنــاســبــة 
للمشاريع،  إبهار  مجموعة  تدشني 
املـــــاضـــــي  الــــــثــــــالثــــــاء  يـــــــــوم   - أقــــــيــــــم 
يــنــايــر بــمــقــر مــجــمــوعــة   25 املـــوافـــق 
إبـــهـــار لــلــمــشــاريــع بــمــنــطــقــة اســلــطــة 
الــجــديــدة - احــتــفــال كــبــيــر بــحــضــور 
ــادة الـــســـيـــد عـــمـــرو الــشــربــيــنــي  ــعــ ســ
ــر الـــعـــربـــيـــة  ــة مـــصـ ــوريـ ــهـ ــمـ ســـفـــيـــر جـ
لــدى دولــة قــطــر، حــيــث اكــد الــدكــتــور 
ــيــــس  مـــيـــســـر صــــديــــق الــــشــــريــــك ورئــ
شـــركـــات  مـــجـــمـــوعـــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
تسعى  الشركة  أن  للمشاريع  إبهار 
دائـــمـــا وعــلــى مــــدار الــعــشــر ســنــوات 
ــتـــــي ســـبـــقـــهـــا ســـنـــوات  ــ ــيــــة والـ املــــاضــ
الــــتــــطــــور  تـــــواكـــــب  أن  إلـــــــى  عـــــديـــــدة 
ــيـــر الــــــذي تـــشـــهـــده دولــــــة قــطــر  ــبـ ــكـ الـ
فــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة واالقــتــصــاديــة 
ــا  ــاريــــخــ ـــرانـــــيـــــة. وحــــقــــقــــت تــ والـــــعـــــمــ
ــر أفـــضـــل  ــ ــــاضـ ــيـــق حـ ــقـ ــتـــحـ ــا لـ ــرفــ ــشــ مــ

باهر. ومستقبل 
الــــتــــوجــــه  هـــــــــذا  أن  صــــــديــــــق  وأكــــــــــد 
يــعــتــبــر امــــتــــدادا لــفــكــر جـــديـــد وهـــو 
ــار فـــي الــعــقــار  ــمـ ــثـ ــتـ الـــتـــعـــامـــل واالسـ
نــــوفــــر  حـــــيـــــث  الـــــــعـــــــالـــــــم،  دول  فـــــــي 
ــــع بـــــــاألمـــــــان  ــتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات تـ
والـــضـــمـــان واملـــصـــداقـــيـــة، مـــن خــالل 
الـــــــوكـــــــاالت الــــحــــصــــريــــة لـــلـــشـــركـــات 
ــتــــي نــمــثــلــهــا  ــة الــ ــيــ الـــعـــقـــاريـــة الــــدولــ
وتركيا  مصر  فى  سواء  قطر  بدولة 
وســلــطــنــة عــمــان وانــجــلــتــرا وقــبــرص 
والــيــونــان والــبــوســنــة والــتــي نسوق 
ــة مـــشـــاريـــعـــهـــا بـــصـــالـــة الـــعـــرض  ــافـ كـ
للمشاريع،  إبهار  بمجموعة  الدائم 
بــاإلضــافــة إلـــى املـــعـــارض الــعــقــاريــة 
10 سنوات  مدار  على  أقمناها  التي 
تـــحـــت مـــســـمـــى مـــعـــرض ايـــجـــى فــيــو 
لــلــعــقــارات املــصــريــة ومــعــرض ابــهــار 
فــيــو لــلــعــقــارات الــدولــيــة ومــؤتــمــرات 
تــدريــبــيــة  عــقــاريــة ودورات  ونـــدوات 
ــتــــب عــن  ــدار ثــــالثــــة كــ ــ ــإصــ ــ تــــوجــــت بــ
وضــــــوابــــــط  الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة  اإلدارة 
االســتــثــمــار الــعــقــاري اآلمـــن وأخــيــرا 
اثــــر الــتــقــيــيــم الـــعـــقـــاري فـــي حــمــايــة 

العقارية. االستثمارات 
وأضــــاف صــديــق: "لــقــد أبــدعــنــا هــذا 
الــفــكــر والــتــوجــه لــتــمــثــيــل الــشــركــات 
ــوكــــاالت حـــصـــريـــة داخـــل  الـــدولـــيـــة بــ

ــة قــطــر والــــذى خــلــق ثــقــة كــبــيــرة  دولـ
ــا عـــلـــى مـــدى  ــنـ ــمـــالئـ ــــني عـ بـــيـــنـــنـــا وبــ
ــنـــوات  قـ ــلـــق  ــــالل خـ ــن خـ مــ ــا،  ــامــ 25 عــ
ــتـــمـــرة بــــني الـــعـــمـــالء  الــــتــــواصــــل املـــسـ
والــشــركــات الــتــى نــمــثــلــهــا مــن خــالل 
ــل الـــجـــهـــد وعـــنـــاء  ــيـ ــلـ ــقـ مـــكـــتـــبـــنـــا، وتـ
ــة املـــهـــمـــة  ــعـ ــلـ ــذه الـــسـ ــ ــن هــ ــ الـــبـــحـــث عـ
ــان لــي  فـــي حــيــاتــنــا جــمــيــعــا، كـــمـــا كــ
للعقارات  مــعــرض  أول  إقــامــة  شــرف 
 ،1991 ــام  ــ عــ ــري  ــطــ ــقــ الــ ــــوق  ــسـ ــ الـ ــي  ــ فـ
وشــجــعــتــنــي ثـــقـــة الــــســــادة الـــعـــمـــالء 
ــا هــــو جـــديـــد  ــل مــ ــن كــ فــــي الـــبـــحـــث عــ
ومــتــعــلــق بــاالســتــثــمــارات الــعــقــاريــة 

ودوليا".  محليا 
ــاون  ـــ ــعـــ الــتـــ إن  د. صـــديـــق:  وأضـــــاف 

ــاري بـــــيـــــن  ـــ ــجـــ ـــ ــتـــ ـــ ــادي والـــ ـــ ــصـــ ـــ ــتـــ ـــ االقـــ
ــــع فـــــــــــي  ـــ ــ ـــ ــــوســ ـــ ــ ـــ ــتــ ــ ـــ ــ ـــ الـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــديـــــــــــن والــ
بـمـصـر  الـــــقـــــطـــــريـــــة  االســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات 
ــرا،  ــيــ ــبــ ــهــــد حــــالــــيــــا انــــفــــتــــاحــــا كــ يــــشــ
ــد  ــواجــ ــتــ ــاق لــ ــ ــــح آفـــــــــــــ ـــ ــتــ ــ ـــ ــــك فــ ـــ ــ ـــ ــذلــ ــ ـــ ــ ـــ وكــ
ــة فـــي  ــ ــريــ ــ ــــصــ ــل الــــــشــــــركــــــات املــ ــ ـــمــ ــ وعـ
تــوجــد  حــيــث  الــقــطــري،  الــســوق 
ــبــــني  ــانــ رغـــــــــبـــــــــة مــــشــــتــــركــــة مــــــن الــــجــ
ــــــي الـــــــمـــــــجـــــــال  ـــ لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون فــ
الــتــعــاون  أن  خــاصــة  االسـتـثـمـاري، 
ـــــاري بــني  ـــ ـــــجـــ ـــ ـــــتـــ ـــ ـــــادي والـــ ـــ ـــــصـــ ـــ ـــــتـــ ـــ االقـــ
الــبــلــديــن لـــم يــتــوقــف ولـــكـــن يــحــتــاج 
ــع  ــ ــوسـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ إلـــــــــــى دفـــــــعـــــــة تـــــســـــمـــــح بـ
ــه  ــــي مـــــــجـــــــاالتـــــــه وبـــــــــزيـــــــــادة غـــالفـ ـــ فــ
ــــــــالـــــــــــي لــــــــيــــــــتــــــــمــــــــاشــــــــى وحـــــــــــجـــــــــــم  ــــــــمـــ الـــ

ــة  ــتـــاحـ ــة املـ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــــــرص االســ ــــ ــفـ ــــ ــــ الـ
الــتــي  الــحــالــيــة  املــرحــلــة  وطــبــيــعــة 
ـــــزا  ـــــزيـــ ـــــعـــ تـــ تـــــشـــــهـــــد  ـــــي أن  ـــ فـــ ـــــب  ـــــرغـــ نـــ
ـــــم وتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــا  ـــــاهـــ ــفـــ ـــ ــتـــ ـــ ــر الـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ألواصـــ
لــلــمــصــالــح املـــشـــتـــركـــة. كــمــا أكــــد أنــه 
تـــــــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرص كـــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــرة 
ــام االســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الــقــطــريــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أمـــ
ــا تـــــشـــــهـــــده  فـــــي مــصــر عــلــى ضـــــوء مـــ
ــــــن نـــهـــضـــة اقـــتـــصـــاديـــة وتـــنـــمـــويـــة  مـ
وعــمــرانــيــة مـــــعـــــروفـــــة، بــمــا فــي ذلـــــــــــك 
الـكـبـرى  الــقــومــيــة  الــمــشــروعــات 

الــجــاري تــنــفــيــذهــا واملـــدن الــجــديــدة 
ــة  ــيــ ــاملــ ــا والــــعــ ــ ـــ ــــاؤهــ ـــ ــــشــ ـــ ــم إنــ ــ ـــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
ــن تــــطــــويــــر  ــ ــ ــك مـ ــ ــذلــ ــ ــط بــ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ ومــــــــا يـ
ــــرق  ـــ ــــطــ ـــ ــــالت والــ ـــ ــواصــ ــ ـــ ــمــ ــ ـــ ــ لـــشـــبـــكـــة ال
والــبــنــيــة األســـاســـيـــة، كــمــا أن مــصــر 
ــن  ــمـــ ــتـــــضـــ ــا تــــجــــاريــــا يـــ تـــشـــكـــل ســــوقــ
ــة  ــاحـــ ــتـــ ــمـــ ــــــفـــــــرص الـــ الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــن الـ
ــقـــــطـــــريـــــة، حـــــيـــــث  ــثـــــمـــــارات الـــ ــتـــ لـــــالســـ
تـــــوجـــــد مـــجـــاالت مــتــعــددة لــلــتــعــاون 
ـــــات  ـــ ـــ ــاعـــ ـــ ـــ ـــ ــطـــ ـــ ـــ ـــ ــي قـــ ـــ ـــ ـــ ـــ االســـتـــثـــمـــاري فـــ
والصناعة  والـــســـيـــاحـــة  الــــبــــنــــاء 
وجـــــاء  وغيرها،  والطاقة  والزراعة 
ـــــار قــــــــيــــــــام شــــــــركــــــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــذا اإلطـــ ـــ فـــــــــــي هـــ
مـؤخـرا  بالتوقيع  الــقــطــريــة  الـــــديـــــار 
ــــــلـــــــة األولـــــــــــى  ــــــمـــــــرحـ ــــــقـــــــد تـــنـــفـــيـــذ الـ عـ

جيت». «سيتي  مدينة  ملشروع 
ــــاد الـــــدكـــــتـــــور مــــيــــســــر صــــديــــق:  وأفــــــ
نــــقــــوم بـــــدراســـــة الـــــســـــوق الــــعــــقــــاري 
ــر املـــســـتـــمـــر،  ــويــ ــطــ ــتــ ــبــــات الــ ــلــ ــتــــطــ ومــ
ــد مــــن األصـــــــول الـــثـــابـــتـــة،  ــعـ ألنــــهــــا تـ
ــار، ونـــحـــن  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــزز االسـ ــ ــعـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
ــن بــــــــأن الـــــــشـــــــراء فــــــي ظــــــروف  ــ ــؤمــ ــ نــ
من  يعتبر  فيها  االقتصادي  الركود 
الــعــقــاري فرصة  مــنــظــور االســتــثــمــار 
مع  املتوازنة  األسعار  لتواجد  قوية 

والطلب.  العرض 
شركاء  لكل  الشكر  صديق  د.  ووجه 
بحضورهم  تشرفنا  الــذيــن  النجاح 
السيد  سعادة  رأسهم  وعلى  الحفل 
عــمــرو الــشــربــيــنــى ســفــيــر جــمــهــوريــة 
مــصــر الــعــربــيــة بــدولــة قــطــر، وكــذلــك 
ارسلوا  أو  للتهنئة  حضروا  من  كل 
حيث  املناسبة،  بهذه  تهان  رســائــل 
دفع  فــي  الطيب  األثــر  أكــبــر  لهم  كــان 
النجاح،  مسيرة  الستكمال  الشركة 
املجلس  بالشكر  وخص  الله،  بحمد 
الــوطــنــي لــلــســيــاحــة، وكــافــة اإلدارات 
والتنمية  العمل  ووزارة  الحكومية 
وغــرفــة  الــداخــلــيــة،  اإلداريــــة ووزارة 
ــالم املـــحـــلـــيـــة،  ــ ــ ــل اإلعــ ــ ــائـ ــ ــر، ووسـ ــطــ قــ
إبهار  شركة  ألسرة  الشكر  قدم  كما 
ــا، ملـــا  ــهــ ــيــ ــفــ ــع وكـــــــل مــــوظــ ــاريــ ــشــ ــمــ ــلــ لــ
قــدمــوه مــن تــفــان فــي الــعــمــل وجــهــد 
ــتـــرة الـــســـابـــقـــة،  ــفـ مـــضـــاعـــف طـــــوال الـ
ــاح مـــحـــتـــفـــظـــني  ــجــ ــنــ ــالــ ــا تـــكـــلـــل بــ ــمــ مــ

دائما  بها  نقتدى  التي  باملقولة 
ــاريــــخ  ــتــ ــــال: "الــ ــائـ ــ ــثــــه قـ ــمــــا حــــديــ ــاتــ خــ
ــالـــي  ــاح الـــحـ ــنــــجــ ــقـــق الــ ــــرف يـــحـ ــــشـ املـ

باهر". مستقبل  لتحقيق 

الدوحة - الشرق
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"ابِن بيتك" يطلق نسخته الثالثة في 28 مارس
الحدث   "BYH بيتك  "ابــِن  مــعــرض  يــرّحــب 
ــتـــخـــصـــص فــــي بـــنـــاء  الـــــرائـــــد فــــي قـــطـــر املـ
املـــنـــازل وتــصــمــيــمــهــا وتــجــديــدهــا، بـــزوار 
الــنــســخــة الــثــالــثــة مــن املــعــرض الــتــي تــقــام 
فـــــي مــــركــــز قــــطــــر الــــوطــــنــــي لـــلـــمـــؤتـــمـــرات 
(QNCC) في الفترة من 28 إلى 30 مارس 
املــقــبــل. ويــجــمــع هــذا الــحــدث الــبــارز الــذي 
الخبراء  أهم  أيام  يستمر على مدار ثالثة 
فــي قــطــاع الــبــنــاء، والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة، 
واحــد.  سقف  تحت  القطريني  واملواطنني 
الــحــصــول  مـــن  املـــعـــرض  زّوار  وســيــتــمــّكــن 
على  واالطــالع  الخبراء،  استشارات  على 
ــنـــدســـة املـــعـــمـــاريـــة  أحــــــدث اتــــجــــاهــــات الـــهـ
والـــتـــصـــمـــيـــم الــــداخــــلــــي، والــــتــــواصــــل مــع 
القيام  من  تمكينهم  بهدف  االستشاريني 
شراء  عن   

ً
فضال منازلهم،  بناء  بمشاريع 

للبناء.  الالزمة  املواد 
 "  BYH بــــيــــتــــك  "ابــــــــــِن  ــــرض  ــعـ ــ مـ ــــي  ــظـ ــ وحـ  
بـــالـــدعـــم الـــحـــكـــومـــي الـــكـــامـــل مـــنـــذ إطـــالق 
ــد  وقــ  ،2020 عــــــام  فـــــي  ــــى  األولـــــ ــه  ــتـ نـــســـخـ
مــــّكــــن هــــــذا الـــــدعـــــم رفــــيــــع املــــســــتــــوى مـــن 
ــــس املــتــيــنــة ملــســتــقــبــل ُمــبــهــٍر  إرســـــاء األسـ
ــلـــدعـــم الـــحـــكـــومـــي  ــمـــعـــرض. ونـــتـــيـــجـــة لـ ــلـ لـ
الـــبـــارز؛ شــهــدت نــســخ املــعــرض املــتــتــالــيــة 
املــزيــد مــن االرتـــقـــاء والـــتـــوّســـع، مــمــا أدى 
الــعــارضــني، والــرعــاة،  زيــادة مشاركة  إلــى 
ــــني، والـــهـــيـــئـــات  ــاولــ ــ ــقــ ــ واملــــتــــحــــدثــــني، واملــ
الــحــكــومــيــة املـــشـــاركـــة، واســـتـــقـــطـــاب عــدد 
الزوار. ويمكن لضيوف املعرض  أكبر من 
املعارف  من  بطيٍف  أن يحظوا  العام،  هذا 
واملــشــاركــة والـــدعـــم الـــبـــارز ذاتـــه كــمــا فــي 
الــخــبــراء  سيتمّكن  كــمــا  الــســابــقــة،  األعــوام 
واالســـتـــشـــاريـــون واملـــقـــاولـــون واملــــوردون 

ــد  ــزايـ ــتـ ــام املـ ــمــ ــتــ ـــن االهــ ــادة مـ ـــفــ ـــتـ مــــن االسـ
بــاملــبــانــي الــجــديــدة والــتــجــديــدات ومـــواد 
ــبـــنـــاء. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــنــكــســة الــتــي  الـ
ــّراء انــتــشــار  ــ تـــعـــّرض لــهــا هـــذا الـــقـــطـــاع جـ
ــيــــة؛ فـــقـــد تـــمـــكـــن قـــطـــاع  الـــجـــائـــحـــة الــــعــــاملــ
ــعــــاش مـــرة  ــتــ ــبــــنــــاء فــــي الــــبــــالد مــــن االنــ الــ
2021. وتــكــشــف الــبــيــانــات  أخــرى فــي عــام 
واإلحصاء  التخطيط  جهاز  عن  الصادرة 
رخـــصـــة   9,500 ــدار  ــ ــ إصـ قـــطـــر،  ــة  ــ ــ دول فــــي 
بـــنـــاء خــــالل الـــعـــام املـــاضـــي وحـــــده. ومـــن 
الــعــام وذلــك  الــرقــم هــذا  ــع أن يرتفع 

ّ
املــتــوق

سينجم  الذي  البالد،  اقتصاد  تنامي  مع 
عــنــه بــالــتــالــي انــتــعــاش فــي قــطــاع الــبــنــاء 
بطولة  انطالق  تسبق  التي  الفترة  خــالل 
قــطــر   FIFA ــدم  ــ ــقـ ــ الـ ــرة  ــكــ لــ ــم  ــالــ ــعــ الــ ــأس  ــ كــ
مــعــرض  انــــطــــالق  وبـــمـــنـــاســـبـــة    .™2022
الـــســـيـــد  قــــــال   "BYH 2022 بـــيـــتـــك  "ابـــــــــِن 
واملـــديـــر  املـــؤســـس  الـــشـــريـــك  ســـلـــيـــم،  رواد 
 NeXTfairs الــعــام لــشــركــة "نــيــكــســت فــيــرز 

لــلــمــعــارض واملـــؤتـــمـــرات": "بــفــضــل الــدعــم 
مختلف  من  به  حظينا  الذي  االستثنائي 
الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة، والــعــالقــات املــتــيــنــة 
ــات  ــهــ ــجــ ــا أســــســــهــــا مــــــع الــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــتـــــي أرسـ
املـــعـــرض  وزوار  ــــني  ــارضـ ــ ــعـ ــ والـ ــة  ـــيــ ـــراعـ الـ
مــن املــواطــنــني الــقــطــريــني األوفــيــاء؛ فــإنــنــا 
ــع لــتــجــاوز مــا حــقــقــنــاه فــي الــســابــق 

ّ
نــتــطــل

مــع انــطــالق الــنــســخــة الــثــالــثــة مــن مــعــرض 
بيتك".  ابِن 

: "وقــد نجم 
ً

 وأضـــاف الــســيــد ســلــيــم قــائــال
 مــــن الـــنـــســـخـــتـــني الـــســـابـــقـــتـــني مــن 

ّ
ــل ــ عــــن كـ

إلى  إبرام صفقات بقيمة وصلت  املعرض 
ــال قــطــري فــي كــل نــســخــة،  400 مــلــيــون ريـ
األمـــر الـــذي أّدى إلـــى جــعــل مــعــرض "ابـــِن 
ا لــألعــمــال الــتــجــاريــة. 

ً
ــارز ــ ـــا بـ

ً
بــيــتــك" حـــدث

من  به  حظينا  الذي  الكبير  للدعم  ونظًرا 
على  فإننا  املعرض،  في  املشاركني  جميع 
إبرام  ستشهد   2022 عام  نسخة  بأن  ثقة 
الوصول  تّم  ما  قيمتها  تتجاوز  صفقات 

السابقتني". النسختني  في  إليه 
 وســيــتــمــكــن املـــواطـــنـــون الــقــطــريــون مــمــن 
ــنـــازل مـــن اكــتــشــاف  يــضــطــلــعــون بــبــنــاء املـ
مـــا تــوّصــلــت إلــيــه أحـــدث االبـــتـــكـــارات فــي 
من  الــذكــيــة  املــنــزلــيــة  التكنولوجيا  مــجــال 
خــالل املــؤتــمــر الـــذي يــقــيــمــه مــعــرض "ابــِن 
واملعارف.  الخبرات  لتبادل   "  BYH بيتك 
وســـيـــقـــدم املـــعـــرض هــــذا الـــعـــام بــرنــامــًجــا 
ــن املـــتـــحـــدثـــني  ــا يــــضــــّم الـــعـــديـــد مــ ــنـــوًعـ ــتـ مـ
ــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  والـــــــخـــــــبـــــــراء، والـــــحـــــلـــــقـــــات الـ
يتّم  التي  الحية  والعروض  املتخصصة، 
مــن خــاللــهــا مــشــاركــة الــخــبــرات والــــرؤى؛ 
 عـــــن جــــديــــد نـــســـخـــة هــــــذا الــــعــــام، 

ً
فــــضــــال

وهــــو املـــؤتـــمـــر االفـــتـــراضـــي الــــذي ســيــقــام 
ــاة  ــيــ ــبـــل ذكــــــي وحــ ــقـ ــتـ ــوان "مـــسـ ــ ــنـ ــ تــــحــــت عـ
ذكــيــة". واســتــنــاًدا إلــى االتــجــاه املــتــنــامــي 
ــا ســهــلــة االســـتـــعـــمـــال،  ــزايــ ـــي املــ

ّ
نـــحـــو تـــبـــن

والــوحــدات الــســكــنــيــة الــتــي تــتــســم بــطــابــع 
ــر "مـــســـتـــقـــبـــل  ـــي، فـــــــإن مــــؤتــــمــ تــــكــــنــــولــــوجـ

ــيــــعــــرض أحـــــدث  ذكــــــي وحـــــيـــــاة ذكـــــيـــــة" ســ
ـــعـــنـــى بـــتـــوفـــيـــر بــيــئــة 

ُ
ــتـــي ت ــارات الـ ــكــ ــتــ االبــ

وتوفير  التكلفة  حيث  من  مالئمة  سكنية 
ــازل  ــ ـــنـ ــاب املــ ــ ــحــ ــ ــة ألصــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــــالك الـ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ

والعائالت. 
 كـــمـــا يـــعـــّد مـــعـــرض "ابــــــِن بـــيـــتـــك" مــنــّصــة 
ــة لــــــرفــــــد قــــــطــــــاع بــــــنــــــاء املـــــــنـــــــازل،  ــيـــــويـــ حـــ
والــتــطــويــر، وتمكني  الــتــعــلــم  عــلــى  والــحــّث 
املـــواطـــنـــني الــقــطــريــني مـــن االســـتـــفـــادة مــن 
لبناء  املــســتــدامــة  الــذكــيــة واملـــواد  الــحــلــول 
مــنــازل تــالئــم املــســتــقــبــل. وســيــتــمــكــن زوار 
املـــعـــرض مـــن الـــحـــصـــول عـــلـــى مــعــلــومــات 
مــن  ا  بــــــــدًء الـــكـــامـــلـــة  ــاء  ــنــ ــبــ الــ دورة  ــــول  حــ
التصميم  إلــى   

ً
وصــوال لــلــبــنــاء  الــتــخــطــيــط 

ـــالع عــلــى أحــدث 
ّ
 عــن االط

ً
الــداخــلــي، فــضــال

االتـــجـــاهـــات فـــي قـــطـــاع الـــبـــنـــاء، ومــقــارنــة 
ــاقــــد مــع  ــعــ ــتــ ــــواد بـــغـــيـــرهـــا، والــ أنــــــــواع املــــ
إنــشــاء  لتنفيذ  بــهــا  يــرغــبــون  الــتــي  الــجــهــة 

تجديده. أو  البناء 

الدوحة - الشرق

املعرض في نسخة سابقة رواد سليم

جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكشف عن أحدث حلولها
تــمــاشــيــًا مــع خــطــطــهــا الــرامــيــة لــفــهــم أبـــرز املــشــكــالت 
ــة وإيـــــجـــــاد  ــيــ ــحــ املــــلــــحــــة فــــــي قـــــطـــــاع الـــــرعـــــايـــــة الــــصــ
ــرال إلــكــتــريــك  ــنــ ــا، تـــكـــشـــف "جــ ــهـ ــلـــول املـــنـــاســـبـــة لـ الـــحـ
لــلــرعــايــة الــصــحــيــة" عـــن عــــدد مـــن الـــحـــلـــول الــتــقــنــيــة 
الــرعــايــة الصحية  كــامــل طــيــف  تــشــمــل  الــتــي  املــبــتــكــرة 
بــالــتــعــاون مــع شــركــائــهــا، بــمــا فــيــهــا فــحــص املــرضــى 
واملراقبة،  والتوجيه  العالج  وتخطيط  والتشخيص 
ــعـــرض ومــؤتــمــر  ــار مــشــاركــتــهــا فـــي "مـ ــ ــــك فـــي إطـ وذلـ
تــقــام فــعــالــيــاتــه عــلــى  الــــذي   "2022 الــعــربــي  الــصــحــة 
 27 24 حــتــى  أرض مــركــز دبــي الــتــجــاري الــعــاملــي مــن 
يـــنـــايـــر. وفـــي خــضــم الــجــائــحــة الــعــاملــيــة والــضــغــوط 
ــــادرت  ــتــــزايــــدة عـــلـــى قـــطـــاع الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، بـ املــ
الــشــركــة إلـــى تــســريــع االبــتــكــارات املــدعــومــة بــالــذكــاء 
االصـــطـــنـــاعـــي والـــحـــلـــول الــرقــمــيــة بـــهـــدف املــســاهــمــة 
خدمات  تقديم  صعيد  على  نوعية  نقلة  إحــداث  فــي 
الــرعــايــة الــصــحــيــة فـــي املــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وبــالــتــالــي 
لألطباء  تها  كفاء وتعزيز  الــخــدمــات  تقديم  تسهيل 
والــنــظــم الــصــحــيــة، وجــعــلــهــا أكــثــر تــخــصــيــصــًا ودقــة 
عن  الكشف  إلــى  املــاضــيــان  الــعــامــان  وأدى  للمرضى. 
األمر  العاملي،  الصحية  الرعاية  نظام  هشاشة  مدى 
الـــذي تــســبــب بــبــروز حــاجــة مــلــحــة لــتــقــنــيــات وحــلــول 
ــاء عــلــى الــتــعــامــل  ــبـ جـــديـــدة بــوســعــهــا مـــســـاعـــدة األطـ
 ،19 ــيــــد-  ــــن كــــوفــ ــــدة مـ ــــديـ ــــاالت شـ ــــحـ ــابــــني بـ ــــع املــــصــ مـ
القلب،  وأمــراض  السرطان  مثل  املتقدمة  واألمــراض 

ــة، والـــتـــقـــدم  ــلـ ــعـــاجـ وتــــراكــــم حـــــاالت الـــرعـــايـــة غـــيـــر الـ
فــي الــعــمــر بــني الــســكــان، بــيــنــمــا يــكــافــحــون فــي وجــه 
تلبية هــذه  الــعــامــلــة.وبــهــدف  الــقــوى  اإلنــهــاك ونــقــص 
االحــتــيــاجــات، تــســتــعــرض "جــنــرال إلــكــتــريــك لــلــرعــايــة 
الــصــحــيــة" مــجــمــوعــة مــن الــتــقــنــيــات والــحــلــول الــذكــيــة 
 ،"2022 الـــعـــربـــي  الـــصـــحـــة  "مـــعـــرض ومـــؤتـــمـــر  خــــالل 
الــالزمــة ألنظمة  والــتــي مــن شــأنــهــا تــوفــيــر املــســاعــدة 
الــرعــايــة الــصــحــيــة عــلــى صــعــيــد: تــعــزيــز مــســتــويــات 
ة واإلنــتــاجــيــة؛ الــحــد مــن مــســتــويــات اإلنــهــاك  الــكــفــاء

ــكــــني األطــــــبــــــاء عـــبـــر  ــمــ ــفــــي بـــــني األطـــــــبـــــــاء؛ وتــ ــيــ الــــوظــ
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي  ــذكــ ــول الــ ــلـ ــول إلــــى حـ إتــــاحــــة الــــوصــ
والــتــحــلــيــالت فـــي املـــواضـــع والـــحـــاالت الــتــي تــحــتــاج 
ــاء األســـس لــقــطــاع رعــايــة صــحــيــة أكــثــر  لــذلــك؛ وإرســ
إلى  الوصول  مستويات  وتعزيز  واستدامة؛  مرونة 
الـــرعـــايـــة. وبـــهـــذه املــنــاســبــة، قـــال نـــائـــل دبــــاغ، مــديــر 
عــام شــركــة "جــنــرال إلــكــتــريــك لــلــرعــايــة الــصــحــيــة" في 
ــال أفــريــقــيــا وتــركــيــا  ــمـ مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــط وشـ
وآســـيـــا الــوســطــى: "فـــي ظـــل املــعــركــة املــســتــمــرة الــتــي 

يــخــوضــهــا قــطــاع الــرعــايــة الــصــحــيــة ضــد الــجــائــحــة، 
تــدرك ‘جــنــرال إلــكــتــريــك لــلــرعــايــة الــصــحــيــة’ ضــرورة 
ــة الـــصـــحـــيـــة فــي  ــايـ ــراء الـــرعـ ــبــ ــاء وخــ ــبــ مـــســـاعـــدة األطــ
ة  املــنــطــقــة عــلــى مــمــارســة عــمــلــهــم بــصــورة أكــثــر كــفــاء
فــنــحــن نمتلك  املــرضــى.  بــمــســتــويــات رعــايــة  لــالرتــقــاء 
ومعارفنا  خبراتنا  لتسخير  الالزمة  املقومات  كافة 
ــيـــات  ــنـ ــقـ ــتـ ــار وتــــقــــديــــم الـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـــطـــبـــيـــة ملــــواصــــلــــة االبـ

 . االصطناعي  الذكاء  على  القائمة  والحلول 
ومـــن خـــالل الــتــعــاون مــع الــعــمــالء والــشــركــاء لــفــهــم 
االحــتــيــاجــات املــلــحــة لـــدى خــبــراء األشــعــة وطــواقــم 
ــتـــريـــك  ــكـ إلـ "جـــــنـــــرال  ركـــــــزت  املـــســـتـــشـــفـــيـــات،  إدارة 
ــار حـــلـــول جـــديـــدة  ــكـ ــتـ لـــلـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة" عـــلـــى ابـ
وتــســخــيــر إمـــكـــانـــات مــنــصــتــهــا الــذكــيــة املــخــصــصــة 
"إديــســون" فــي سبيل  الــصــحــيــة  الــرعــايــة  ملــعــلــومــات 
مستويات  تحقيق  على  الخدمات  مقدمي  مساعدة 
ــاء وتــســريــع  ــطـ ة والـــحـــد مـــن األخـ أعـــلـــى مـــن الـــكـــفـــاء
إمكانية  وتعزيز  املناسبة  العالجات  تقديم  عملية 
دورة  في  مشاركتها  وخالل  الرعاية.  إلى  الوصول 
2022 مــن مــعــرض ومــؤتــمــر الــصــحــة الــعــربــي،  عـــام 
تــســتــعــرض "جـــنـــرال إلــكــتــريــك لــلــرعــايــة الــصــحــيــة" 
ــلـــول املـــؤتـــمـــتـــة والـــقـــائـــمـــة  قـــائـــمـــة جــــديــــدة مــــن الـــحـ
عــلــى الــبــيــانــات واملـــدعـــومـــة بــالــذكــاء االصــطــنــاعــي 
بـــهـــدف املـــســـاعـــدة عـــلـــى تـــعـــزيـــز مـــســـتـــويـــات الــثــقــة 
الــتــشــخــيــصــيــة وتــخــفــيــف أعــبــاء الــرعــايــة وتــحــســني 
ســـيـــر الـــعـــمـــل فـــي أنـــظـــمـــة الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة عــلــى 
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االتحاد العربي للمعارض يقرر تطوير برامجه
ــــن ســـعـــادة  ــلــــدعــــوة الـــكـــريـــمـــة مـ ــلـــبـــيـــة لــ تـ
ــي  ثــــانــ آل  يــــــوســــــف  بـــــــن  جـــــبـــــر  الـــــشـــــيـــــخ 
ــعـــارض  ــمـ رئــــيــــس االتــــــحــــــاد الــــعــــربــــي لـــلـ
ــرات الـــدولـــيـــة، وبــرئــاســتــه عــقــد  ــمـ واملـــؤتـ
اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــالتــحــاد، 
الــخــمــيــس املــاضــي، بــفــنــدق ســمــيــرامــيــس 
ــام الــــســــاعــــة  ــ ــمـ ــ ــــي تـ ــال فــ ــتــ ــنــ ــنــ ــتــ ــتــــركــــونــ إنــ
الــــعــــاشــــرة صـــبـــاحـــًا بـــتـــوقـــيـــت الـــقـــاهـــرة، 
بــالــحــضــور الــشــخــصــي وتــقــنــيــة الــفــيــديــو 
أعضاء  وبمشاركة  (زووم)،  كونفرانس 
صــــنــــاعــــة  ورواد  قــــــــــادة  مـــــــن  االتـــــــحـــــــاد 

 40 ــــارض، حـــيـــث حـــضـــر االجـــتـــمـــاع  ــعـ ــ املـ
األول  ــل  ــيــ ــرعــ الــ ــن  ــ مـ مـــعـــظـــمـــهـــم  ــوًا،  ــ ــــضـ عـ
للمؤسسات  ممثلني  لــالتــحــاد،  املــؤســس 
الــحــكــومــيــة وشـــركـــات تــنــظــيــم وخــدمــات 
املــــــــعــــــــارض واملــــــــؤتــــــــمــــــــرات مـــــــن خـــمـــس 
ــتـــعـــراض آخـــر  ــة عـــربـــيـــة، السـ ــ عـــشـــرة دولـ
املــســتــجــدات الــخــاصــة بــاالتــحــاد الــعــربــي 
وللنظر  الدولية،  واملؤتمرات  للمعارض 
األســاســي وخــطــة عمل  النظام  إقــرار  فــي 
االتــحــاد فــي املــرحــلــة الــقــادمــة، واخــتــيــار 
ــراقــــب الـــحـــســـابـــات، وشــــــروط وآلـــيـــات  مــ
إدارة  ــلـــــس  ــ ــــجـ مـ ــة  ــ ــويـ ــ ــــضـ ــعـ ــ لـ ــح  ــ ــرشــ ــ ـــتــ ــ الـ
لعقد  املناسب  املوعد  واختيار  االتحاد، 

القادمة. العمومية  الجمعية 

 تشكيل لجنة للتواصل
فــقــد تــمــت املـــوافـــقـــة عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة 
ــــس االتــــــحــــــاد لـــلـــتـــواصـــل  ــيـ ــ بــــرئــــاســــة رئـ
مــــع الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة واألمــــــني الـــعـــام 
ملــجــلــس الـــوحـــدة االقــتــصــاديــة الــعــربــيــة، 
وكـــل الــجــهــات الــعــربــيــة املــعــنــيــة، بــطــرح 
مــبــادرة لــتــوحــيــد الــجــهــود لــبــنــاء اتــحــاد 
عربي واحد وفّعال، ودون إقصاء ألحد، 
رفع  يضمن  بما  املسار،  تصحيح  بهدف 
ة الــخــدمــات الــتــي يــقــدمــهــا االتــحــاد  كــفــاء

املــعــارض  لصناعة  املنتسبني  لــألعــضــاء 
ــقـــي بــهــذه  ــرتـ ــة، ويـ ــيـ ــربـ ــعـ ــرات الـ ــمــ ــؤتــ واملــ

العاملية.  للمعايير  وفقًا  الصناعة 

تشكيل لجنة للمتابعة
 لــنــشــاط 

ً
ــيـــال ــعـ ــفـ ــيـــة أخــــــرى وتـ ومـــــن نـــاحـ

ــاد الـــــــذي أنـــــشـــــأه قـــــــادة صـــنـــاعـــة  ــ ــحــ ــ االتــ
رعــايــة  تــحــت   ،1995 ــام  عــ فـــي  املـــعـــارض 
وخدمة  لتمثيل  العربية،  الــدول  جامعة 
صــنــاعــة املــعــارض واملــؤتــمــرات الــعــربــيــة، 
ــم لــــعــــضــــويــــة االتـــــــحـــــــادات  ــ ــــضــ الــــــــــذي انــ
الـــعـــربـــيـــة الـــنـــوعـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي نــطــاق 

 3 مـــجـــلـــس الــــــوحــــــدة االقــــتــــصــــاديــــة فـــــي 
رقـــم  الـــــقـــــرار  بـــمـــوجـــب   1997 ــر  ــبـ ــمـ ديـــسـ
فــي  الـــحـــالـــي  والـــعـــضـــو   ،66 د    /  1070
مــلــتــقــى االتـــــحـــــادات الـــعـــربـــيـــة الــنــوعــيــة 
الــدول  جامعة  ترعاه  الــذي  املتخصصة، 
لــجــنــة ملتابعة  تــشــكــيــل  تــم  فــقــد  الــعــربــيــة، 
ــة الـــقـــادمـــة  ــلـ ــاد فــــي املـــرحـ ــحــ أنـــشـــطـــة االتــ
تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ عـــــدد مــــن الـــبـــرامـــج 
في  تساعد  الــتــي  العملية،  واملــشــروعــات 
تــحــقــيــق خـــطـــة عـــمـــل االتــــحــــاد وتـــطـــويـــر 
ــه  ــائــ ــا ألعــــضــ ــهــ ــدمــ ــقــ الـــــخـــــدمـــــات الـــــتـــــي يــ

املعارض.  صناعة  في  وللعاملني 

الدوحة - الشرق



والــصــنــاعــة  الــتــجــارة  أعــلــنــت وزارة 
ــدة  ــحــ ــتــ بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع شـــــركـــــة املــ
ــيــــل مــــركــــبــــات جــيــب  لــــلــــســــيــــارات وكــ
عــن اســتــدعــاء مــركــبــات جــيــب طــراز 
2018، وذلــك  الــصــنــع  رانــجــلــر ســنــة 
ألن بــعــض املـــركـــبـــات املــشــمــولــة فــي 

اخر  تحمل  ال  املصنعي  االســتــدعــاء 
نــســخــة مـــن بــرمــجــة وحــــدة الــتــحــكــم 
االجــراء  هذا  ويأتي  املركبة،  بجسم 
ــة  ــعــ ــابــ ــتــ ــيــــق واملــ ــنــــســ ــتــ فــــــي إطـــــــــار الــ
ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ وزارة  مــــــن  ــرة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ املـ
والــصــنــاعــة لــلــتــأكــد مــن مــدى الــتــزام 
وتــقــيــد وكــــالء الـــســـيـــارات بــمــتــابــعــة 
ــيـــــارات وتـــصـــحـــيـــحـــهـــا  ــســـ عــــيــــوب الـــ

وأكدت  املستهلكني،  حقوق  لحماية 
ــــه ســـيـــتـــم الـــتـــنـــســـيـــق مــع  الــــــــوزارة أنـ
ــة عـــمـــلـــيـــات  ــعـ ــابـ ــتـ ــة ملـ ــل الــــشــــركــ ــيــ وكــ
الـــصـــيـــانـــة والـــتـــصـــلـــيـــح والـــتـــواصـــل 
ــلــــتــــأكــــد مـــــن تـــنـــفـــيـــذ  مـــــع الــــعــــمــــالء لــ
ــلــــل  ــــح الــــخــ ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ ات وتـ اإلجـــــــــــــــــــراء
والـــــعـــــيـــــوب فــــــي الــــــســــــيــــــارات الــــتــــي 

العيوب. تشملها 
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بنك دخان يحصد جائزة أفضل استخدام للتعلم اآللي
حظي بنك دخـــان، بــإشــادة كبيرة خــالل حفل 
 Retail Banker" 2021 تــــوزيــــع جــــوائــــز مـــيـــد
International Trailblazer"، حيث تّوج بجائزة 
أفضل استخدام للتعلم اآللـــي، ليصبح بذلك 
أول بنك بمنطقة الشرق األوســط يفوز بهذه 
الـــجـــائـــزة الـــتـــي تــحــتــفــي بــأفــضــل املــؤســســات 
ــراد فــي فئتها عــن الــخــدمــات  ــ املــصــرفــيــة واألفــ
املبتكرة وااللـــتـــزام بتحسني تجربة العمالء. 
ــزة تــــقــــديــــرًا لـــإلمـــكـــانـــيـــات  ــائــ ــجــ ــذه الــ ــ تـــمـــثـــل هــ
املتطورة التي يتمتع بها املساعد االفتراضي 
لبنك دخــان "راشــد"، للتفاعل مع العمالء آليًا، 
والــرد على مختلف أسئلتهم حــول املنتجات 
ــدمــــات املـــصـــرفـــيـــة لـــلـــبـــنـــك، بـــاســـتـــخـــدام  ــخــ والــ
تـــقـــنـــيـــات الـــتـــعـــلـــم اآللـــــــي لـــتـــطـــويـــر فـــهـــم قـــوي 
لــلــكــلــمــات والـــســـيـــاق حــتــى يــتــمــكــن مـــن تــقــديــم 

إجابات دقيقة وبشكل فوري، ويتوفر املساعد 
االفــتــراضــي "راشــــد" للعمالء مــن خــالل املوقع 
اإللـــكـــتـــرونـــي لــبــنــك دخـــــــان.  قــــال بــنــك دخــــان: 
"تــســتــمــر الــحــلــول الــرقــمــيــة الــتــي نــقــدمــهــا في 
االرتقاء بتجربة العمالء، وتلبية احتياجاتهم 
املتغيرة باستمرار. ومع جعل ذلك في صميم 
أعمالنا، سعداء للغاية بالتكريم الذي حصلنا 
علينا خالل حفل توزيع جوائز ميد عن خدمة 
املساعد االفتراضي "راشــد" الذي يمثل أحدث 
حلولنا الرقمية املتطورة لتمكني العمالء من 
الحصول على إجابات الستفساراتهم بلغتهم 

املفضلة وبطريقة سهلة وسريعة".
أفـــادت لجنة التحكيم بجوائز  ومــن جهتها، 
مـــيـــد: "نـــحـــن نــتــطــلــع بـــشـــدة لــتــكــريــم وتــقــديــر 
الــشــركــات الخليجية املبتكرة والــرائــدة  تميز 
الـــتـــي تــمــضــي فـــي رحــلــتــهــا بــعــقــلــيــة إبــداعــيــة 
وأفكار تقدمية تواكب العصر لترسم لنفسها 

الــراهــنــة التي  الــفــتــرة  مستقبال أفــضــل. خـــالل 
ــــاعـــــدون االفــــتــــراضــــيــــون  ــــسـ يـــكـــتـــســـب فـــيـــهـــا املـ
أهمية كبرى ويلعبون دورا حيويا في تلبية 
الــعــمــالء بطريقة ودودة وفعالة،  احــتــيــاجــات 
ــن قـــبـــل بــنــك  حــــــازت الــتــقــنــيــة الـــتـــي طــــــورت مــ
دخــان إعجاب الجميع نظرًا ملا تتمتع به من 
مقومات تمهد الطريق ملستويات أفضل من 
خدمة العمالء". وُيذكر أن بنك دخــان يواصل 
إتــمــام رحلة التحول الرقمي من  التقدم نحو 
ــادة مــحــفــظــة املــنــتــجــات والــخــدمــات  ــ خــــالل زيــ
املــصــرفــيــة اإللــكــتــرونــيــة الــتــي شــهــدت مــؤخــرًا 
تدشني منصة D-Pay للدفع دون ملس، والتي 
 Garmin و Apple Pay، Fitbit Pay شملت خدمة
Pay وخدمة الدفع بدون ملس لألساور القابلة 
لالرتداء باإلضافة إلى خدمة QMP نظام قطر 
لــلــدفــع عــبــر الـــجـــوال، وتــرقــيــة تطبيق الــجــوال 

البنكي سهل االستخدام.

القطرية ال تخدم مطار لندن - جاتويك هذا الصيف
ــع أال تـــخـــدم الــخــطــوط  ــوقـ ــتـ ــن املـ مــ
ــار لـــنـــدن  ــ ــــطـ ــة مـ ــريــ ــقــــطــ الــــجــــويــــة الــ
جــاتــويــك هـــذا الــصــيــف عــلــى الــرغــم 
مــن أن املــســار كـــان مــتــاحــا للحجز 
ـــكـــــن نـــظـــيـــرتـــهـــا  فــــــي الـــــســـــابـــــق. ولــ
الــجــويــة البريطانية في  الــخــطــوط 
تــحــالــف ون وورلـــــد، والـــتـــي تعمل 
معها بشكل مــتــزايــد عــلــى تطوير 
ــق، ســـتـــواصـــل تــشــغــيــل  ــ ــ ــة أوثـ عـــالقـ
مطار جاتويك-الدوحة مرة واحدة 
ــــك ســتــظــل  ــــالوة عـــلـــى ذلـ ــومـــًيـــا. عــ يـ
خــدمــة الــخــطــوط الــجــويــة القطرية 
هيثرو في أربع رحالت يومية، مع 
إلـــغـــاء الــرحــلــة الــيــومــيــة الــخــامــســة 
ــي أحــــــــدث جـــــدول  املـــخـــطـــط لـــهـــا فـــ
زمــنــي. ومـــع ذلـــك، قـــررت الخطوط 
تـــكـــون  ــة أن  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ الـ ــة  ــويــ ــجــ الــ
 
ً
هــيــثــرو الــــدوحــــة الـــصـــيـــف، مــكــمــال
لخدمة جاتويك الحالية. وعندما 

تستأنف الخطوط الجوية القطرية 
رحالت جاتويك، فإنها ستستخدم 
ــع 22  254 مـــقـــعـــًدا دريـــمـــاليـــنـــر، مــ
مقعًدا لرجال األعمال و 232 مقعًدا 
ــتــــصــــاديــــة. ومـــن  ــــي الـــــدرجـــــة االقــ فـ
جانب اخر دعت الخطوط الجوية 
الــقــطــريــة مــســافــريــهــا لــالســتــمــتــاع 

بما تزخر به مدينة اسطنبول من 
مــعــالــم فنية وتــاريــخــيــة ومتاحف 
عــريــقــة، وقــالــت الــخــطــوط القطرية 
ــد مـــــن رحـــــالتـــــك عــــلــــى مــنت  ــفــ ــتــ "اســ
ــطــــوط الـــقـــطـــريـــة الــــــى اقـــصـــى  الــــخــ
ــــطـــــالب الـــتـــابـــع  ــادي الـ ــــع نـــــ مــــــدى مـ
لــلــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة الـــذي 

ــلــــى اســــعــــار  ــيـــح خــــصــــومــــات عــ ــتـ يـ
الــرحــالت ووزن االمــتــعــة االضــافــي 
ــة تــغــيــيــر مـــوعـــد الــســفــر  ــيـ ــانـ ــكـ وإمـ
واالنترنت الالسلكي فائق السرعة 
على منت الطائرات". وقالت الناقلة 
الــجــويــة القطرية  الــخــطــوط  "تعمل 
للمحافظة على سالمة مسافريها 
على االرض وفي االجــواء على حد 
سواء من خالل اتخاذ االحتياطات 
ــيــــروس  ـــن فــ ــ ــة مـ ــايــ ــوقــ ــلــ ـــة لــ ــ ــالزمــ ــ ــ الـ
كــوفــيــد 19- ومــــن ضــمــنــهــا تقنية 
التعقيم باألشعة فوق البنفسجية 
وارتــداء كمامة الوجه اثناء السفر 
وزيــادة التعقيم". وقالت الخطوط 
القطرية "ان نظام الترفيه على منت 
طــائــراتــنــا يتيح للمسافرين اكثر 
مــن 4 االف خيار ترفيهي". وقالت 
ــتــــرح عــلــى مــقــعــدك واســتــمــتــع  "اســ
بمشاهدة احدث اصدارات الشاشة 
ــا  ــمـ ــنـ ــيـ الــــفــــضــــيــــة مـــــــن خـــــــــالل الـــسـ

الخاصة في االجواء".

بورصة الكويت ترتفع
 لثاني جلسة

املغرب يعيد فتح مجاله
 الجوي 7 فبراير

تركيا: إيداعات الليرة تتجاوز 
203 مليارات

ــان، أن إيــداعــات الليرة  ــ أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب أردوغـ
وفق اآللية املالية الجديدة، وصندوق االستثمار، تجاوزت 203 
مليارات لــيــرة، وأوضـــح أردوغـــان فــي مقابلة مــع إحــدى القنوات 
الليرة بنظام الوديعة املحمية  "إيداعات  التركية الخاصة، قائال: 
وصندوق االستثمار تجاوزت 203 مليارات ليرة لغاية 25 يناير 
الجاري"، وأضاف أن تركيا حققت بسياستها العقالنية مكاسب 
كــبــيــرة فــي قــطــاعــي املـــصـــارف واملــالــيــة الــعــامــة، فــضــال عــن نجاح 

تسجيل مستويات تاريخية منخفضة في أسعار الفائدة .

املــغــرب العربي لألنباء إن الحكومة املغربية قــررت  قالت وكــالــة 
إعــادة فتح املجال الجوي للبالد أمــام الرحالت من وإلــى اململكة 
اعتبارا من السابع من فبراير املقبل وذلك استنادا للمقتضيات 
القانونية املتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأضافت أن 
هذا القرار جاء "تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا 
بــعــني االعــتــبــار تـــطـــورات الــوضــعــيــة الــوبــائــيــة بــاملــغــرب"، وقــالــت 
الحكومة في بيان إن ذلك اإلجراء يأتي "ملواكبة عملية تطبيق هذا 
القرار، تقوم لجنة تقنية حاليا بدراسة اإلجراءات والتدابير لالزم 
اتخاذها على مستوى املراكز الحدودية والشروط الالزم توفيرها 

من طرف املسافرين وسيتم اإلعالن عنها الحقا".

ارتفعت بورصة الكويت في ختام تعامالت امــس؛ لثاني جلسة 
على التوالي؛ حيث صعد مؤشرها العام ٠٫١٥٪، وارتفع السوق 
الــرئــيــســي و"رئــيــســي ٥٠" نموًا  املـــؤشـــران  األول ٠٫١٢٪، وســجــل 
الــتــداول  الــتــرتــيــب، وبــلــغــت أحــجــام  بنحو ٠٫٢٢٪ و٠٫٣٢٪ عــلــى 
الكلية في البورصة اليوم ٢٨٩٫٩٣ مليون سهم تقريبًا، جاءت من 
قدر بنحو 

ُ
خالل تنفيذ ١١٫٩٤ ألف صفقة، حققت سيولة بقيمة ت

٥٥٫٨٧ مليون ديــنــار بــارتــفــاع نسبته ٣٫٢٪ عــن سيولة الجلسة 
السابقة البالغة ٥٤٫١٣ مليون دينار. قطاعيًا، سجلت مؤشرات ٧ 
قطاعات ارتفاعًا امس بصدارة التكنولوجيا بنمو كبير نسبته 
١٣٫١٧٪، بينما تراجع ٤ قطاعات يتصدرها السلع االستهالكية 

الدوالر يتجه ألكبر بانخفاض قدره ٠٫٥٢٪، واستقر قطاع املنافع وحيدًا.
مكسب أسبوعي

"غوغل" تدفع جهود 
الرقمنة في الهند

ــزز الــــــدوالر مــكــاســبــه الــجــمــعــة املــاضــيــة  عــ
ويتجه لتحقيق أكبر زيــادة أسبوعية في 
ســبــعــة أشــهــر، إذ تــتــدعــم مــكــاســب العملة 
األمـــريـــكـــيـــة مـــقـــابـــل الـــعـــمـــالت الــرئــيــســيــة 
األخـــــرى بــتــوقــعــات رفــــع أســـعـــار الــفــائــدة، 
ومع وضع أسواق املال في الحسبان رفعا 
الفائدة 30 نقطة أســاس  متوقعا ألســعــار 
في مارس وزيادات تتجاوز مجتمعة 120 

نقطة أساس قبل نهاية العام . 

تعتزم شركة "غوغل"، استثمار ما يصل إلى 
مــلــيــار دوالر بــالــشــراكــة مــع شــركــة "إيــرتــيــل" 
الهندية لتوفير وصول ميسور إلى الهواتف 
الــذكــيــة ألكــثــر مــن مــلــيــار هــنــدي، وأوضــحــت 
"غــوغــل"، أن االســتــثــمــار سيساعد الشركات 
الـــهـــنـــد عـــلـــى تــبــنــي األدوات  الـــصـــغـــيـــرة فــــي 
الرقمية حيث تعمل الهند على تبني التعليم 
الرقمي واملــدفــوعــات والــتــجــارة اإللكترونية 
الـــشـــركـــتـــني  الـــــــوبـــــــاء، وأضــــــافــــــت أن  وســـــــط 
تخططان أيضا لتطوير برمجيات مشتركة 

لشبكات الجيل الخامس .

ســجــلــت شــركــة "آبــــل" مــبــيــعــات ربـــع سنوية 
قياسية تجاوزت تقديرات املحللني في "وول 
ســتــريــت"، فــي إشـــارة إلــى أنــهــا كــانــت قــادرة 
على العمل من خــالل أزمــة سلسلة التوريد 

ــائــــق، وقـــالـــت  فــــي ظــــل الــــوبــــاء ونـــقـــص الــــرقــ
الشركة األمريكية، إن املبيعات قفزت بنسبة 
%11 إلى 123.9 مليار دوالر في الربع األول 
من العام املالي الذي انتهى في 25 ديسمبر 
املاضي، فيما كانت توقعات املحللني تشير 

إلى مبيعات عند 119.1 مليار دوالر .

نمو االقتصاد اإلسباني بنسبة 5.2 %

نما االقتصاد االسباني بنسبة 5.2 باملئة 
في كامل عــام 2021، بعد انكماش بنسبة 
بــيــانــات  ــام 2020، وفـــق  فــي عـ بــاملــئــة   10.8
ملــكــتــب اإلحـــــصـــــاءات الـــوطـــنـــي اإلســـبـــانـــي 
صــــــدرت الــجــمــعــة املــــاضــــي، وقــــــال مــكــتــب 
الــنــاتــج املحلي اإلجمالي  اإلحـــصـــاءات إن 

لــلــبــالد ســجــل نـــمـــوا بــنــســبــة 2 بــاملــئــة في 
الربع األخير من العام 2021، مقارنة بنمو 
الــثــالــث من  الــربــع  فــي  بــاملــئــة مسجلة   2.6
الــعــام، ووفقا للبيان، فإنه رغــم هذا  نفس 
أقــل مــن مستويات ما  أنــه يبقى  النمو إال 
قــبــل الــجــائــحــة، وأظـــهـــرت بــيــانــات مكتب 
ــــع مـــعـــدل  ــراجـ ــ اإلحـــــــصـــــــاءات اإلســــبــــانــــي تـ

البطالة إلى أدنى مستوى منذ عام 2008.

"آبل" تسجل مبيعات قياسية فاقت التوقعات

الدوحة-الشرق

بدرالدين مالك

الكويت - الشرق

الرباط - رويترز

عواصم - وكاالت

لندن - رويترز

عواصم - وكاالت

ا+ناضول

عواصم - وكاالت


