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ناصر اأنصاري

أكد السيد ناصر حس��ن اأنصاري -رئيس
مجلس إدارة شركة «جست ريل استيت»،-
عل��ى اس��تمرار اس��تقرار النش��اطين
ااقتصادي وااس��تثماري ف��ي الدولة خال
اأي��ام القليل��ة الماضية ،مبدي��ً تفاؤله
بنج��اح الدوحة ف��ي تجاوز تداعي��ات أزمة
قط��ع بعض ال��دول الخليجي��ة للعاقات
الدبلوماسية والتجارية معها.

وأض��اف في حوار خاص م��ع «^» أن
رج��ال اأعمال ل��م يلمس��وا أي تغير على
صعيد النش��اط ااقتصادي في الباد في
اأيام الماضية.
وقال« :نحن نعمل بشكل طبيعي ونتلقى
اتصاات من الشركات والمستثمرين ،سواء
من داخل قط��ر أو من خارجها ،ومعظمهم
م��ن الباحثين عن ف��رص اس��تثمارية في
الدوح��ة ،ولي��س هن��اك أية تغي��رات على
مس��توى المعامات ،س��واء مع البنوك أو

المس��تثمرين ،وما زال توقيع العقود بنفس
الحجم والعدد».
وبرهن ااقتص��اد القطري عل��ى مرونته
في مواجهة التحديات الت��ي تظهر أمامه
بين الفينة واأخرى ،فخ��ال اأيام القليلة
الماضية ،اس��تطاعت الدوحة العثور على
خط��وط إمداد تجارية بحري��ة جديدة ،كما
تمكن��ت من تغيير مس��ار رح��ات الناقل
الجوي بساسة ،كما أثبتت تمتعها بليونة
عالية على صعيد أسواق المال والنقد.

«المصرف» يطلق برنامجين
للتطوير المهني السريع
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بحث اتفاق جديد مع «ميرسك»

ميناء حمد يعزز طاقته
ااستيعابية بفضل
«الحصار الخليجي»

بنية تحتية متكاملة

الدوحة رويترز
تصوير :راجان

أملها في أن تساعد خدمات جديدة
في سد النقص.

تشير كل الدائل إلى تجاوز ميناء
حم��د التحدي��ات ،الت��ي فرضها
الحصار ااقتصادي ،الذي فرضته
 3دولة خليجية على دولة قطر.
كان��ت الس��عودية واإم��ارات
العربي��ة المتح��دة والبحرين ،قد
قطع��ت العاقات الدبلوماس��ية
والتجاري��ة وط��رق النقل مع قطر
قبل أسبوعين ،حيث أدى ذلك في
البداي��ة إلى توقف ج��زء كبير من
حركة الش��حن بميناء حمد ،وأثار
المخاوف من نقض الغذاء والسلع
الضرورية اأخرى.
ويقول المس��ؤولون بعد تدشين
ط��رق ش��حن مباش��رة جديدة؛
لمواجهة اأزمة «إنه قد تم تجاوز
المرحلة اأس��وأ ،ب��ل إن ما حدث
قد يس��اعد الدوحة عل��ى توقيع
اتفاق��ات نقل جدي��دة ،ا تعتمد
على دول الخليج».
وقال مس��ؤول ف��ي الميناء أثناء
تفري��غ حمولة« :رب ضارة نافعة»،
وتاب��ع «ندرس توقي��ع اتفاقات مع
شركات الش��حن ،بما قد يحسن
الخدم��ات المباش��رة ،ب��دا ً من
المرور عبر جبل علي في دبي».
وكان ي��وم الجمع��ة موع��د
وصول أول سفينة ،تقوم بالرحلة
اأسبوعية المباشرة الجديدة بين
ميناء «موندار» في الهند والميناء
القطري.
وأُعلن أيضً عن خط آخر لميناء
«نهافا شيفا» في الهند اأسبوع
الماض��ي ،إضاف��ة إلى تدش��ين
رحلتي��ن جديدتين من س��لطنة
عمان ،التي تبن��ت موقفً محايدً
من اأزمة.

عاقات
وقال حمد اأنصاري ،مدير العاقات
العامة واإع��ام ف��ي الموانئ« :إن
العاق��ات مع تركيا وإي��ران -اللتين
نقلت��ا س��لعً للدوح��ة ج��وً منذ
المقاطعة -قد تتوس��ع ،وإن سفنً
تركية في طريقه��ا لقطر بالفعل.
وأضاف« :إن قطر س��تقيم عاقات
مع أي جهة يمكنها جلب شحنات».
وفي الوقت الحالي يواجه موظفو
المين��اء عما ً مضني��ً ،حيث تجري
إعادة الحاوي��ات الفارغة إلى إحدى
الس��فن ،بينما تصل أخرى محملة
بالماش��ية الحي��ة ،قادم��ة م��ن
أستراليا.
وق��ال مراق��ب كيني« :ف��ي اأيام
الخمس��ة اأولى م��ن اأزمة كانت
الش��حنات أق��ل ،لكنه��ا ع��ادت
لمعدله��ا الطبيع��ي اآن .رأي��ت
الجدول الزمني ويبدو مزدحمً».
وتتضمن الواردات التي يستقبلها
ميناء حمد ،كميات كبيرة من المواد
الغذائي��ة ،وم��واد البناء؛ لتش��ييد
مشروعات؛ من بينها ماعب بطولة
كأس العال��م لك��رة الق��دم ،2022
وخ��ط مت��رو ،وط��رق س��ريعة في
الدوحة.
وأجج��ت المقاطع��ة مخاوف من
تأخ��ر المش��روعات ،إذا تأثرت واردات
م��واد البن��اء القادمة من الش��رق
اأقصى وجنوب آسيا.
لك��ن ف��ي س��احة التخزي��ن في
مسيعيد القريبة ،يقول المسؤولون:
«توجد عشرة مايين طن من صخور
الجابرو المخصصة أعمال البناء».
كما ص��رح مس��ؤول المين��اء بأن
العمل يجري كالمعتاد.

تصوير :أبو بكر

تطوير العاقات مع «ميرسك»

التعامل مع مايين الحاويات سنويً

دراسة توقيع اتفاقيات مع شركات
الشحن العالمية
وأعلنت «ميرس��ك الدنماركية»،
أكبر ش��ركة حاويات ف��ي العالم،
أنها س��تقبل الحجوزات الجديدة
لشحن الحاويات إلى قطر ،انطاقً
من عمان.
ويمك��ن رؤي��ة العدي��د م��ن
حاويات»ميرس��ك» بي��ن صفوف
الشاحنات في ميناء حمد.
اتفاق جديد
وق��ال عم��ر الخي��اط ،مدي��ر

العمليات« :إنه يجري بحث اتفاق
جديد مع «ميرسك».
لكن مس��ؤولين ف��ي الميناء
قالوا« :إن قطع ط��رق النقل مع
السعودية واإمارات والبحرين ،ا
يزال يؤثر على بعض الخدمات».
وص��رح مس��ؤول ب��أن الس��فن
القادمة من ميناء «ش��نغهاي» في
الصين ،والتي تمر ع��ادة عبر ميناء
«جب��ل عل��ي» ،اضط��رت لتغيي��ر
مس��ارها مرورً بالع��راق ،ما يطيل

عشرة مايين طن من صخور الجابرو
المخصصة أعمال البناء
أمد الرحلة التي تس��تغرق  20يومً،
سبعة أيام أخرى .هذا ولم ت ُستأنف
خدم��ات الش��حن عل��ي جمي��ع
الخطوط.
وقد علقت «كوس��كو» للشحن
الصيني��ة و»إيفرجري��ن» التايوانية
و»أو.أو.س��ي.ال» التي مقرها هونج
كونج ،خدم��ات الحاويات من قطر
وإليها.
ويمكن لمرفأ الش��حن العام في
ميناء حم��د ،مناولة  1.7مليون طن

من الس��لع سنويً ،بحس��ب وزارة
النقل في قطر ،لكن��ه ليس ميناء
للشحنات الضخمة.
وامتنع المسؤولون عن ذكر طاقة
التش��غيل ف��ي ميناء حم��د اآن،
مقارنة به��ا قبل اأزمة ،وما إذا كان
يس��عه التعامل مع زيادة الطلب أم
ا.
ول��م تفصح الش��ركة القطرية
إدارة الموان��ئ «مواني»ع��ن بيانات
ال��واردات ف��ي يونيو ،لكنه��ا أبدت

البورصة تتعرض لضغوط بيعية
الدوحة ^

تعرض مؤش��ر البورص��ة القطرية
لعمليات بي��ع لجني أرباح يوم أمس.
وفقد مؤش��ر ثاني أكبر أسواق المال
العربية قرابة  % 0.8من قيمته أمس،
وصوا ً لمستوى  9188نقطة ،وسط
قي��م ت��داوات بلغ��ت إجماليً 219
مليون ريال.
وش��هدت نهاي��ة جلس��ة أم��س
انخف��اض  21س��همً ،كان أبرزه��ا

«قطر للتأمي��ن» ضمن قائمة اأكثر
انخفاضً بنسبة  % 2.9عند  68ريااً،
تاه سهم « »QNBبنسبة تراجع 2.5
 %ليغلق عند سعر  131ريااً.
كما تراجع س��هما «بروة العقارية»
و»البن��ك التج��اري» بمق��دار % 1.2
ليغلقا عن��د  32.80ري��ال ،و 30رياا ً
على التوالي ،في حين هبط س��هم
«إزدان القابضة» بمعدل  % 0.8عند
 12.20ريال.
وعلى الجانب اآخر ،ارتفع س��هم

«الخليج��ي « بمع��دل  % 2.5عن��د
مس��توى  13.35ريال ،تبعه س��هم
«ناق��ات» بارتفاع ق��دره  % 2.3عند
 17.54ريال.
هذا وتراوحت نسب صعود أسهم
«الخلي��ج الدولي��ة» و»مس��يعيد»
و»مصرف قطر اإسامي» و»مصرف
الريان» بين  ،% 0.4و ،% 2.2فيما أنهى
س��هم «صناعات قطر» تداوات يوم
أمس كأقل اأس��هم ارتفاعا بنسبة
 % 0.1عند  99ريااً.

البورصة القطرية تكتسي باللون اأحمر
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توفير مساحات بأسعار تفضيلية ضمن المركز التجاري

«غرفة قطر» و«طوار
مول» يدعمان الصناعات
الصغيرة والمتوسطة
أعلنت كل من غرفة قطر وطوار مول ،عن شراكة استراتيجية ،تهدف إلى دعم
رواد اأعمال ،الذين لديهم مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة ،وذلك من
خال توفير منافذ دائمة لبيع منتجاتهم في السوق القديم ،داخل طوار مول
بأسعار تفاضلية.

جانب من المؤتمر الصحافي

الدوحة نبيل الغربي

ومن المنتظر افتتاح طوار مول جزئيً ،في
منتصف سبتمبر القادم ،على أن يُفتَتَح
بش��كل كامل في اليوم الوطني للدولة،
والذي يصادف  18ديسمبر.
كما تأتي هذه المبادرة ،التي تم اإعان
عنها خال أمسية رمضانية ،أقيمت في
طوار مول مساء أمس اأول ،في إطار دعم
الغرفة لأس��ر المنتج��ة ،والتزامً منها
تج��اه تعزي��ز المس��ؤولية ااجتماعية،
حيث تهدف المب��ادرة إلى تبنى منتجات
اأس��ر المنتج��ة ،وترويجها ف��ي أروقة
المول ،وقد تحدث في اأمس��ية كل من
الس��يد صالح بن حمد الش��رقي ،مدير
عام الغرفة ،والس��يد جاس��م جبر طوار
الكواري ،رئيس مجلس إدارة المول.
السوق القديم
وبهذه المناس��بة ،ق��ال صالح بن حمد
الش��رقي في لقاء له مع ممثلي وس��ائل
اإع��ام «إن ه��ذه المب��ادرة المش��تركة
بي��ن الغرفة وطوار مول ،تس��عى إلى دعم
الصناعات القطرية الصغيرة والمتوسطة،
والنهوض بها؛ بما يخدم مصلحة السوق
القطري وااقتصاد بصفة عامة ،مش��يدً
بااهتمام الكبير من جانب إدارة طوار مول؛
لمساعدة هذه المشاريع وتطويرها؛ لدعم
المنتج الوطني في المقام اأول.
وأوضح «الش��رقي» خال رده على أسئلة
الصحافيين ،أن طوار مول خصص س��وقً،
لعرض منتج��ات المش��روعات الصغيرة
والمتوس��طة ،واأس��ر المنتج��ة تح��ت
مس��مى «الس��وق القديم» ،والذي يتميز
بالطراز التراثي القدي��م ،ويضم صناعات
صغيرة قطرية مميزة ،مما يوفر منافذ بيع
لأسر المنتجة ،والمش��روعات الصغيرة
والمنتج��ات القطرية ،والت��ي تؤكد على
تعزيز المسؤولية ااجتماعية للمول تجاه
المجتمع القطري ،خاصة وأنه يقدم هذه
المساحات بأسعار تفاضلية.
لجنة تنسيقية
وأض��اف أنه س��يتم تش��كيل لجنة
تنس��يقية مش��تركة من الغرفة وطوار
المول ،من أجل تقييم الصناعات المراد
بقاؤه��ا ف��ي الس��وق القدي��م بالمول،
واختي��ار اأفضل منها؛ م��ن حيث جودة
المنت��ج ،حيث يتم التركيز على أن تكون
المنتج��ات القطري��ة ذات ج��ودة عالية
ومنافس��ة ،خاص��ة وأن الم��ول يض��م
عامات تجارية عالمية شهيرة.
وأش��ار الشرقي إلى أن طوار مول يضم
نخبة فري��دة م��ن العام��ات التجارية
العالمية والش��ركات القطرية ،مشيرً
إل��ى أن الغرفة س��تعمل عل��ى الترويج
للمول داخل وخ��ارج قطر؛ لجذب المزيد

تأجير قرابة  % 60من
المساحات التجارية
لـ«طوار مول»

التجارية العالمية.

الكواري :اافتتاح
الجزئي لـ«طوار مول»
منتصف سبتمبر
المقبل

الشرقي :المبادرة تتبنى
منتجات اأسر المنتجة
وترويجها في أروقة
المول

من العام��ات التجارية للمول ،افتً إلى
أن الغرفة سوف تسعى لتنفيذ مبادرات
مش��ابهة في موات أخرى ،بما يس��اعد

رواد اأعم��ال والصناع��ات الصغي��رة
والمتوس��طة القطرية في إيجاد منافذ
بيع له��ا ،جنبً إلى جنب م��ع العامات

أنشطة ترويجية
وع��ن آفاق التع��اون بي��ن الجهتين ،قال
الكواري»:إن هناك أنشطة ترويجية وأخرى
خدمية ،واجتماعية ،س��يتم اإعان عنها
خال اافتتاح الرس��مي للم��ول ،خاصة
وأن غرف��ة قطر تتولى دعم المش��روعات
الصغيرة والمتوس��طة ،ومساعدتها في
النم��و والتطور حتى تصبح مش��روعات
عماقة.
وقال« :وفقا لهذه المبادرة المش��تركة،
فإننا س��وف نوفر مس��احات في السوق
القدي��م داخل المول؛ لتك��ون منافذ بيع
ل��رواد اأعم��ال أصح��اب المش��روعات
الصناعية الصغيرة والمتوس��طة ،وذلك
بأسعار تفاضلية».
كما أش��ار إلى أن طوار مول يحوي قاعة
اجتماعات كبي��رة ،يمكنها أن تتحول إلى
مع��ارض ترويجي��ة لمنتج��ات أصحاب
المش��روعات الصغي��رة والمتوس��طة،
فض��ا ً ع��ن تنظي��م المؤتم��رات ،كما
يحوي الط��وار فندقً ،يخدم مرتادي المول
والقطاع السياحي في آن واحد.
وح ْو َل تواجد ط��وار مول على مقربة من
َ
عدد من المراكز التجارية ،أش��ار الكواري
إلى أن ه��ذا اأم��ر يعتبر إيجابي��ً ،حيث
سيش��كل ذلك قطب��ً لتج��ارة التجزئة
والتس��وق في المنطقة ،كما سيستفيد
المول م��ن زوار المنطقة والمتس��وقين
القادمين إلى باقي المراكز التجارية ،فضا ً
ع��ن خلق أجواء تنافس��ية بي��ن مختلف
المراكز التجارية المتواجدة في المنطقة
بما يعود بالنفع على المستهلكين ،ويوفر
خيارات أكثر أمام المرتادين.
اللمسات اأخيرة
وأكد الكواري أن كافة التجهيزات الخاصة
باافتتاح للمول ،تس��ير على قدم وساق ،وأن
التجهي��زات النهائية تجرى بوتيرة س��ريعة،
وكافة االتزامات الخاص��ة بالدفاع المدني
قد تم إنجازها تقريبً.
وأش��ار الكواري إلى أن ما يق��رب من % 60
من المس��احات التجارية لط��وار مول قد تم
تأجيرها ،بما يس��مح باافتتاح الجزئي لهذا
المش��روع ،افتً إلى أن هذه النس��بة تعتبر
أعلى من المستوى المطلوب افتتاح المراكز
التجارية ،والتي تتراوح بين  45و.% 50
وأوضح بأن اافتتاح الجزئي للمول ،سيترك
هامشً من الوقت أمام إدارته لتدارك اأخطاء
التصميمي��ة ،أو النقائص الخدمية ،التي لم
تكن ظاهرة قبل دخول المول طور النش��اط
واس��تقبال العماء ،بما يس��مح بتحس��ين
خدمات المشروع ،وتطويرها نحو اأفضل.

قرب افتتاح المول بنهاية الصيف

اافتتاح الرسمي لـ«طوار مول» سيكون في اليوم الوطني

تجاوز اأزمة
م��ن جهت��ه ،قال جاس��م جب��ر طوار
الكواري« :هناك شراكة مميزة تربط إدارة
طوار مول مع جميع العماء المتواجدين
فيه ،وه��ذا في حد ذاته يعتب��ر نوعً من
الدعم لمختلف القطاعات ااقتصادية
للدولة ،فض��ا ً عن ش��راكتنا مع غرفة
قط��ر ،الت��ي نعتب��ر الش��راكة معه��ا
استراتيجية بالنسبة لنا ،حيث إن الغرفة
تمثل محركً للسوق القطري».
ون��وه الك��واري إل��ى أنه س��يتم طرح
المزي��د من أفكار التع��اون الجديدة بين
إدارة الم��ول وغرف��ة قطر .افت��ً إلى أن
وض��ع طوار م��وال في الس��وق القطري
تجاوز التوقعات ،وقال»:ت��م توقيع عقود
تأجي��ر مس��احات تجاري��ة بالمول خال
اأس��بوعين الماضيين ،بنسق أسرع من
الفترة التي س��بقت اأحداث السياسية
بالمنطق��ة ،وأعتق��د ب��أن التركيز على
الس��وق المحل��ي وتلبي��ة احتياجات��ه

وااهتمام بنوعي��ة البضاعة والخدمات
الت��ي ت ُطرح فيه ،يعتبر أم��رً مهمً ،وقد
تجاوزنا أزمات كثيرة في السابق بما فيها
الوضع الحالي».

موقع متوسط يخدم جميع أنحاء الدوحة
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رئيس مجلس إدارة «جست ريل استيت» معلقً على الحصار الخليجي:

الشعب يرفع شعار «قيادتنا
خط أحمر ..أرواحنا فداء لها»
أكد السيد ناصر حسن اأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة
«جست ريل استيت» ،أن رجال اأعمال في قطر لم ياحظوا
أي تغير في سير العملية ااقتصادية وااستثمارية،
مضيف ًا :فنحن نعمل بشكل طبيعي ونتلقى اتصاات
من الشركات والمستثمرين سواء من داخل قطر أو من
خارجها ،ومعظمهم من الباحثين عن فرص استثمارية
في دولة قطر ،وليس هناك أية تغيّرات على مستوى
المعامات سواء مع البنوك أو المستثمرين ،وما زال
توقيع العقود بنفس الحجم والعدد ،وهذه المؤشرات
هي دالة واضحة على قوة الدولة في كافة المجاات،
وحكمة قيادتها الرشيدة ،وتبرز محصلة النهضة الشاملة

دولة قطر لها
مواقف مشرفة
دولي ًا ولديها
أجندة واضحة
وصريحة

الراسخة التي حققها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد المفدى ،حفظه الله،
وقد قال الشعب القطري كلمته ،وهي إن قيادتنا خط
أحمر أرواحنا فداء لها.
وفي حوار حصري أجرته «^» مع السيد ناصر اأنصاري
الذى يعد واحد ًا من أبرز رجال اأعمال والتنفيذيين في
دولة قطر ،وصاحب الخبرة الطويلة في مجال المال
واأعمال وااستثمار ،وتولى المناصب القيادية في
المؤسسات ااقتصادية ،كشف عن حقيقة الوضع الحالي
على المستوى ااقتصادي والسياسي والمجتمعي
والدولي أيض ًا ..وإلى التفاصيل.

كرجال أعمال لم
نلحظ أي تغيير
على سير العملية
ااقتصادية
وااستثمارية

الشركات العالمية
تنظر إلى قطر
باعتبارها أكبر
سوق وأقوى
اقتصاد في الخليج

حوار طارق الضبع
تصوير :أبو بكر محمد
÷ كيـــف تـــرى الوضـــع ااقتصـــادي
المحلي في ظل الظروف ااســـتثنائية
الحالية؟

 أرى أن دول��ة قط��ر لها مواقفمش��رفة دولي��ً ،ولديه��ا أجن��دة
واضح��ة وصريح��ة ،ونح��ن
كمواطنين تحت القيادة الحكيمة
لس��يدي حضرة صاحب الس��مو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير
الب��اد المفدى لم نلمس أي تغيير
بعد ح��دوث هذه اأزمة ،فاأوضاع
ااقتصادي��ة لم تش��هد أي تغير،
وكذل��ك معاماتن��ا التجاري��ة،
نح��ن اآن فق��ط نتاب��ع اأحداث،
ونق��رأ عنها بعد أن ع ّبر الش��عب
القط��ري عن رأي��ه ب��كل احترام
وتقدير ودون المس��اس ب��أي كان،
ولم ينج�� ّر القطريون وراء اأقاويل،
ول��م يصدر منهم كام جارح نحو
أحد من اإخوة ،وم��ر ّد ذلك إيماننا
كش��عب أنن��ا نق��ف وراء قي��ادة
حكيمة وحكومة رشيدة تتعامل
مع اأزمة ّ
بكل ش��فافية ووضوح،
ونح��ن ك ّلنا ثقة ف��ي قدرتها على
تج��اوز هذه اأزم��ة ،ونحن كرجال
أعمال في قطر لم نلحظ أي تغيير
على س��ير العملي��ة ااقتصادية
وااستثمارية ،فنحن نعمل بشكل
طبيع��ي ونتلق��ى اتص��اات من
الشركات والمستثمرين سواء من
داخل قطر أو من خارجها الباحثين
عن فرص استثمارية في دولة قطر،
فالش��ركات العالمي��ة تنظر إلى
قطر باعتبارها أكبر س��وق ،وأقوى
اقتصاد في الخلي��ج ،وأعلى دخل
ف��رد على مس��توى العالم ،لذلك
تنتقل بعض الش��ركات الموجودة
ف��ي المناط��ق اأخرى إل��ى قطر،

تنوع الموارد ااقتصادية لدولة قطر

قطر استطاعت
امتصاص
جميع اأزمات
ااقتصادية

قيادتنا الرشيدة
رسخت مبدأ
ااعتماد على
النفس

سرعة إيجاد
البدائل تدل على
وجود إجراءات
احترازية لمواجهة
اأزمات

قطر تمتلك
مؤشرات
اقتصادية ومالية
مطمئنة

ناصر اأنصاري

ّ
ويرك��ز الكثير من المس��تثمرين
الي��وم على ااس��تثمار فيها ،ومن
موقع��ي كرجل أعم��ال لم ألحظ
أي تغي��ر عل��ى مس��توى اأعمال
وس��يرها ،ولي��س هن��اك أي تغ ّير
على مس��توى المعامات س��واء
مع البن��وك أو المس��تثمرين ،وما
زال توقيع العق��ود بنفس الحجم
والعدد ،وهذه المؤشرات هي دالة
واضحة على إيجابي��ة الخطوات
الت��ي اتخذته��ا الدول��ة خ��ال
الس��نوات الماضية ،حيث كانت
هذه الخطوات س��ريعة ومجدية،
حت��ى إننا جميعً ل��م نتوقع هذه
السرعة الفائقة في إيجاد البدائل
على جميع المس��تويات ،س��واء
الغذاء ومواد البناء وغيرهما ،وهذا
يد ّل على أن هناك دراسات سابقة
وإجراءات احترازي��ة لمواجهة ّ
كل
اأزمات المفترضة.
÷ من وجهـــة نظرك أيـــن تكمن قوة
قطر في تعاملها مع هذه الظروف؟

 اس��تطاعت دول��ة قط��ر أنتمتص جميع اأزمات ااقتصادية
ّ
السابقة دون أن تؤثر على الجميع،
س��واء المواط��ن أو المقي��م،
واس��تطاعت أن تحافظ دومً على
توازنها ،ورغم هذا الحصار فقطر
س��تظل دائمً ش��امخة تتعامل
بتوازن وا تنج�� ّر وراء اإثارة ،فقطر
ا تتق��ن لغة الردح وا تستس��يغ
كلمات ال��زور والتلفيق ،وا نعترف
سوى بالوقائع ،ونحن كباقي الدول
المؤسساتية التي ا تتعامل سوى
مع المؤسس��ات المعت��رف بها،
وا ننس��اق وراء كل حدي��ث صادر

ستظل الدوحة الشجرة التي تسدل ظلّها على الجميع وتحميهم
حتى لو تسلّق على أغصانها بعض المتطفلين أو الحاقدين
ع��ن أفراد ،ونس��تد ّل عل��ى اأمور
ونتعامل معها بعقانية ،لذلك أنا
أقول إن الدوحة ستظل دائمً هذه
الشجرة التي تس��دل ظ ّلها على
الجميع ،وتحميهم بأوراقها ،حتى
لو تس�� ّلق عل��ى أغصانها بعض
المتطفلين أو الحاقدين.
÷ هـــل يمكن القـــول إن هـــذه اأزمة
كانـــت دالـــة واضحة على قـــ ّوة قطر
ااقتصاديـــة وااجتماعيـــة ونجـــاح
سياساتها على جميع المستويات؟

 الجمي��ع يق��ف الي��وم لرؤي��ةالتعام��ل الحكيم لدول��ة قطر مع
ه��ذه اأزمة ،ونجاحه��ا في الوقوف
ش��امخة ،كم��ا العادة ،وم��ر ّد ذلك
راج��ع إلى أس��س صحيح��ة بنيت
منذ سنوات بالفكر القطري الراجح
النابع من تقاليد وأس��س وحضارة
قطرية راس��خة في أعماق التاريخ،
فالجمي��ع يتاب��ع عن كث��ب كيف
انطل��ق القطري��ون م��ن ثقافتهم
وتاريخهم يواجهون الظرف الحالي
بكل ثقة بالتعليم والثقافة والفكر
والمب��ادئ قب��ل المال ،وعل��ى مدار
تاريخه��ا ل��م تغ ّير قط��ر منهجها
أو لغتها أو أس��لوبها ،أو تخ ّلت عن
أصدقائها ،وكان��ت دومً على نفس
الخط ،وتتبع فقط نظام المصارحة
والمكاشفة ،وكل هذه المبادئ التي

الدوحة ذات مكانة اقتصادية متقدمة

غرثتها الدولة في أبنائها ورسختها
ف��ي أف��راد مجتمعها تؤت��ي اليوم
ثماره��ا ،وتلم��س رقيه��م حتى في
كيفية ردودهم على مواقع التواصل
ااجتماعي ،وف��ي تعليقاتهم حتى
على اخت��اف اآراء .هذه اأمور كان
لها صدى إيجابي حتى على الناحية
ااقتصادي��ة ،ونحن كرج��ال أعمال
ّ
نركز اآن على ااس��تثمار في قطر،
بعد أن أك��د لنا التاري��خ واأحداث
المتوالية على مدار س��نوات طويلة
أنه��ا م��اذ آم��ن لاس��تثمار حتى
بالنس��بة للمس��تثمرين اأجانب،
وذلك راجع إلى منهج دولتنا الواضح،
ورؤيتن��ا اأوضح لع��ام  ،2030التي
تط ّبق وتن ّفذ حس��ب برنامج يسير
بخطى مدروس��ة ،واثقة من قدرات
هذا الشعب العريق الذي أثبت على
مدار تاريخ��ه أن المواطن يأتي على
قمة أولوياته ،وس��اهمت في تط ّوره،
وهذا التط�� ّور أصبح ظاهرً للعيان،
وياحظه الجميع.
÷ هـــل تعتبـــر ما تعيشـــه دولـــة قطر
اليوم تجربة ق ّوت عودها؟

 ه��ذه التجرب��ة كش��فت لناالكثي��ر ،أوله��ا كي��ف أن قيادتنا
الرشيدة رس��خت قواعد ااعتماد
عل��ى النف��س في جمي��ع اأمور،
فالدول��ة اتخذت قرارات س��ريعة

وواضحة م��ن ناحية ااس��تيراد،
وتأمين الموانئ في سلطنة عمان،
وتأمين المواد الغذائية من مصادر
مختلف��ة ،ول��م نش��هد تغ ّيرً أو
ارتفاع��ً في اأس��عار ،ب��ل على
العكس احظن��ا فيها انخفاضً،
حتى إن المواد الغذائية أصبحت
متوف��رة بأس��عار أق��ل وبج��ودة
أعل��ى من ذي قب��ل ،وتاحظ توافر
الخضراوات والفواكه على اختاف
أنواعها ،وتضافر جهود القطريين
ّ
كل م��ن جان��ب ،فهن��اك من هو
بصدد توس��يع مزرعت��ه ،وهناك
من جل��ب  4000بقرة ،وغيرها من
الخطوات أعط��ت للداخل مزيدً
م��ن الق��وة ومزيدً م��ن التاحم،
ورفع كل الش��عب القطري كلمة
واحدة نابعة م��ن القلب ،مفادها
أن قي��ادة الش��عب القطري خط
أحم��ر ،فصاح��ب الس��مو دائم
التواصل المباش��ر مع الش��عب
في جميع المناس��بات الرسمية
وااجتماعية.
÷ هـــل تـــرى أن هذه اأزمة ســـاهمت
في إبراز وضع قطر العالمي ومكانتها
الدولية؟

 بالفعل أثبتت التجربة الحاليةأن تاري��خ قط��ر الدبلوماس��ي،
وخبراته��ا العريق��ة ،ووضعه��ا

تلبية نداء وتوجيهات القائد

ومس��اهماتها ف��ي المحاف��ل
الدولي��ة ،ودعمها للجهود الرامية
إلى إحال السام والتنمية والرخاء
في جميع رب��وع اأرض ،وضع قطر
في مقدمة دول العالم الس��اعية
إحال السام واأمن ،ولنا أن نلحظ
ذلك حتى من خال تصريحات وزير
الخارجي��ة األماني ،أو مواقف في
بريطاني��ا ،أو ف��ي فرنس��ا ،ورفض
دول العال��م أص��ا ً فك��رة حصار
قطر ،فهذه اأزمة كشفت مكانة
ودور قط��ر اإقليم��ي والعالم��ي
وعاقتها بال��دول ،التي قضت في
بناء جسورها عش��رات السنوات،
وع�� ّززت من خالها عاقة قوية مع
المجتم��ع الدولي ،وكانت حاضرة
في قلب اأحداث ،وس��اهمت في
ح��ل الكثير م��ن المواضيع ،مثل
أزمة لبن��ان ،ودارفور ،وغيرها ،وهذه

اإنجازات السياسة الناجحة على
امتداد هذه السنوات ك ّلها أعطت
أكله��ا الي��وم ،خال ه��ذه اأزمة،
وكش��فت كي��ف أن قط��ر دول��ة
مستنيرة ،ولها أسس ،ولها كذلك
منه��ج واض��ح لم يتغي��ر ،وخط
س��ير أوضحّ ،
مكنها من أن تحقق
أرقام��ً اقتصادية تبه��ر العالم،
ومحفظ��ة اس��تثمارية خارجية
تق ّدر ب�  365ملي��ار دوار ،وهذا ما
نسميه بصندوق اأجيال ،إضافة
إل��ى حجم النات��ج المحلي الذي
يبلغ  170ملي��ار دوار ،و 77مليون
طن من إنت��اج الغ��از ،و 80مليار
دوار حجم التجارة العالمية ،هذه
اأزمة ّ
مكن��ت العالم من أن يعي
مدى صابة ااقتص��اد القطري،
وأن ه��ذه اأرق��ام واقع وليس��ت
مبالغ��ة ،أو مج��رد أرق��ام ،كم��ا

شكك البعض وص ّرح.
÷ ما هي هواجس شركتكم في ّ
ظل
هذه اأزمة؟

 نحن ا نش��عر بأي شيء سلبي،بل نرى أننا اليوم أمام أشياء إيجابية
عديدة ،هذه اأزمة ّ
أكدت لدينا فقط
شيئً واحدً ،وهو الواء التام لحضرة
صاحب الس��مو الش��يخ تميم بن
حم��د آل ثاني أمير الب��اد المفدى،
رأس اله��رم في ه��ذه الدولة ،وقائد
ش��عب قط��ر العظيم ال��ذي أبدى
تضامنه الكامل مع حكومته ،التي
استطاعت أن تو ّفر بعد هذا الحصار
ّ
كل البدائ��ل في أقل من نصف يوم،
وكانت بدائل أفضل على مس��توى
الجودة وكذلك الس��عر ،وخير ختام
أخت��اره لكام��ي م��ا أجم��ع عليه
أسافنا «ربّ ضارة نافعة».
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تحديد المواهب القطرية وتمكينها للقيام برحلة تعليمية

«المصرف» يطلق برنامجين
للتطوير المهني السريع
الدوحة ^

أطلللق مصللرف قطللر اإسللامي
«المصللرف» ،برنامجيللن للتطويللر
المهني السللريع للخريجين القطريين
الجللدد .تع ّد هللذه المبللادرة رائدة في
مجالها وتعمل علللى تحديد المواهب
القطريللة وتمكينهللا للقيللام برحلة
تعليمية تسللاهم فللي تطوير طريقها
المهنللي .والجديللر بالذكللر أن هللذه
المبللادرة مدعومللة بتطبيللق الجوال
الذي أطلقه المصللرف العام الماضي،
لتدريب الكوادر الوطنية.
ويوفللر تطبيق الجوال نظرة شللاملة
علللى المشللاركين فللي البرنامجيللن،
مما يسللهل عملية تحديللد الوظيفة
المائمة للمتدرب في المستقبل .وعند
بدء البرنامللج التدريبي ،يرافق التطبيق
المشللاركين ،ويقدم لهم الدعم الازم،
خللال تنقلهللم بين مختلللف وحدات
البرنامج.

المسلم :العمل على
تطوير مهارات
ومعارف الموظفين

ونظللرً أن إحدى اأولويات الرئيسللية
لرؤيللة قطللر الوطنيللة  2030هللي
ااسللتثمار في الثروة البشرية وتزويدها
بفرص التعليم والتدريب عالية الجودة
بما يتناسللب مع قللدرات وتطلعات كل
فرد ،فقد حرص مجلللس اإدارة واإدارة
التنفيذيللة في المصللرف على موائمة
اسللتراتيجياتها لأعمللال والمللوارد
البشللرية ،للمسللاعدة في إعداد خبراء
ماليين مستقبليين لإسهام في تطوير
النظام المصرفي في قطر .كما يعمل

مجمع شركات المناعي
ينظم إفطارً للعاملين

هذا البرنامج على تعزيز قدرة المصرف
على تطويللر المهللارات ،ووضع خطط
فعالة لتعاقب الموظفين داخل البنك.
مواهب
وبهذه المناسللبة ،قال السلليد خليفة
المسلللم ،رئيللس مجموعللة المللوارد
البشللرية في المصرف« :يفخر المصرف
بللأن يلعللب دورً مهمللً في اسللتقطاب
المواهب القطرية الشابة إلى القطاعين
المصرفي والمالللي .وقد حققنا إنجازات
كبيرة خللال اأعوام السللابقة في زيادة
معللدات التقطيللر ،وسللنواصل القيام
بذلللك مسللتقباً» .وأضللاف« :هدفنا ا
يقتصر على استقطاب أفضل المواهب،
بل كذلك العمل علللى تطوير مهاراتهم
ومعرفتهم».
والبرنامج اأول تحت مسللمى «برنامج
المسللؤول التنفيذي» ،هو برنامج تطوير
مهني سللريع مدته  12شهرً يستهدف
خريجي الجامعة الجدد .ويهدف البرنامج

تعدّ هذه المبادرة رائدة في مجالها

إلى تطوير قدرات الشباب على العمليات
المصرفيللة واإدارة ،وتعليمهم مفاهيم
ّ
يمكن
قطاع الصيرفة اإسللامية .كما
البرنامللج الخريجين مللن الحصول على
المعرفللة والقللدرات المطلوبللة ،لتولي
مناصب مستقبلية في قطاع الصيرفة.
أمللا البرنامللج الثانللي فهللو «برنامج
مصرفيللي المسللتقبل» ،وهللو برنامج
مك ّثللف مدتلله  18شللهرً ،يسللتهدف
خريجي المدارس الثانويللة والدبلوم ،من
خال خطة مهنية مصممة لكل منهم،
وتطوير الفرص التي تناسللب قدرات كل

من المشاركين في البرنامج.
ويشللتمل البرنامجان على العديد من
المهارات والمفاهيم ،ومن بينها :مبادئ
الصيرفة اإسللامية ،ومكافحة غسيل
اأموال ،ومعرفللة المنتجات ،والخدمات
المصرفيللة اإسللامية ،والعمليللات
المصرفية ،وأقسللام ودوائللر المصرف.
كما أن الدروس مدعومة بتعليم ميداني
يتولى مسللؤوليته مشرفون مختصون.
كما سلليحصل المتدربون على فرصة
للتدريب لدى عدد من شللركاء المصرف
المختصين في هذا المجال.

بالتعاون مع «جاني أند جاك»

«كيدز موندو الدوحة» تستضيف  150طف ًا
في حفل إفطار
الدوحة ^

الدوحة ^

نظللم مجمع شللركات المناعي اإفطار التقليللدي لموظفيه،
حيللث حضللره العديد من أعضللاء فريللق اإدارة العليا بجانب
العاملين بالشركات المختلفة التابعة لمجموعة المناعي.
ويجري تنظيللم اإفطار السللنوي تقديرً لمسللاهمات كافة
الموظفين.
وفي تصريللح له بهذه المناسللبة قال السلليد أليك جريوال
المديللر التنفيللذي للمجموعللة وعضو مجلللس إدارة مجمع
شللركات المناعللي «إن تقليللد اإفطار السللنوي يمثل ملتقى
غير رسللمي لتقوية العاقات ااجتماعية في أوساط العاملين
بالشللركة واإدارة ،في وقت يمارس فيلله الجميع روح التضامن
والمشاركة».

اسللتضافت «كيدزمونللدو
الدوحللة» ،المدينللة التعليميللة
الترفيهيللة الفريللدة مللن نوعها
في قطر ،بالشللراكة مللع «جاني
أند جللاك» لثياب اأطفللال150 ،
طفا ً من المدارس العاملة تحت
مظلة مؤسسللة قطللر ،في 15
يونيو .واشللتملت هذه الفعالية
على جولة إرشللادية في المدينة
ّ
المصغللرة ،بعد مأدبللة اإفطار
التي أقيمت احتفاءً بشهر رمضان
المبارك وقيم التكافل والتعاضد.
وتندرج هللذه الفعالية في إطار
برنامللج «كيدزمونللدو الدوحللة»
ااجتماعيللة
للمسللؤولية
للشللركات الهادفللة إلللى جذب
المجتمللع القطري إلللى منصة
متكاملللة خاصة بتنمية وتطوير
اأطفال وفق منهج شامل يهتم

الخطوة تأتي في إطار برنامج «كيدز موندو الدوحة» للمسؤولية ااجتماعية

بتنوع المتطلبللات الفردية لجيل
المستقبل.
«جانللي أند جللاك» هللي إحدى
العامللات التجاريللة المميللزة

التابعللة لمجموعللة «أزاديللا»،
الشللركة الرائدة في مجال تجارة
التجزئة في اأزياء ومسللتلزمات
الحياة والتي تمتلللك وتدير أكثر

من  55امتيللازً عالميً في جميع
أنحاء الشللرق اأوسللط وإفريقيا،
والتي تعتبر شللريكً استراتيجيً
لكيدزموندو الدوحة.

«سيب» تنظم فعاليتين رمضانيتين
لعمائها وموظفيها
الدوحة ^

نظمت شللركة سلليب للتأمين وإعادة
التأمين «سيب» ،إحدى شركات التأمين
المعتمدة من قبللل هيئة تنظيم مركز

حرص على التواصل مع الموظفين

قطر للمال ،اإفطار السنوي للموظفين
وعائاتهللم في  5يونيللو  ،2017تا ذلك
تنظيم سللحور خاص لعماء الشركة
في  11يونيو  2017فللي إطار احتفائها
بالشهر الكريم.

وتأتللي هللذه الفعاليللات في سللياق
تعزيز العاقات مع شللركاء «سيب» في
النجاح ،فضا ً عن ترسلليخ روح الفريق
بيللن موظفيها ،بما يتماشللى مع قيم
الشهر الكريم ،كالتآزر وعمل الخير
خال الفعاليتين ،قام الضيوف بتبادل
التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك
وأكدوا التزامهللم بالعمل كفريق واحد
من أجللل النمو ،النجللاح وتحقيق رؤية
جميللع اأطللراف المعنيللة ،باإضافة
إلى المسللاهمة في تطويللر الصناعة
وااقتصاد القطري ككل.
شركاء
وبهذه المناسللبة ،قال السيد إلياس
شديد ،نائب الرئيس التنفيذي والرئيس
التنفيذي للعمليات في «سيب»:
«لقد كان من دواعي سرورنا في شركة
«سلليب» أن نسللتضيف عماءنا الذين
نعتبرهم شللركاءنا في النجاح ،في هذا
السحور الخاص بمناسبة شهر رمضان
المبارك ،حيث احتفينا بالقيم السامية
للشللهر الكريم كالتللآزر والتعاون ،بما

تقدير دعم العماء

ينسجم مع القيم والثقافة اأساسية
لشركة «سلليب» ،كما سللاهمت هذه
الفعاليللة بتعزيز عاقاتنللا مع عمائنا
والمساهمين ،أما حفل اإفطار السنوي
للموظفين فقد كان مناسللبة مثالية
لتكريم موظفينللا لتفانيهم وعملهم
الللدؤوب ،الذي يشللكل أحد اأسللباب
اأساسللية لنجللاح «سلليب» وتحقيق
إنجازاتهللا على مدى السللنين ،نأمل أن
يكون ضيوفنللا قد أمضللوا معنا وقتً
طيبً ،كما نتطلع إلى تنظيم مثل هذه

الفعاليات مستقبا ً لاحتفاء بمزيد من
اإنجازات والبركات في ظل تقاليد قطر
العريقة وشعبها العظيم».
تعتبللر فعاليات «سلليب» الرمضانية
جزءً مللن المبللادرات ااجتماعية التي
تنظمها الشللركة في إطللار برنامجها
للمسللؤولية ااجتماعية ،والذي يشمل
جميللع جوانللب التنميللة المجتمعية
في قطر ،بما فيها ااسللتدامة البيئية،
التنمية ااجتماعية والثقافية واأعمال
اإنسانية.

شركات
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بالتعاون مع «جمعية قطر الخيرية»

«فودافون» تنظم زيارات
تطوعية للمستشفيات
في رمضان
الدوحة ^

نظم��ت «فوداف��ون» ،بالتعاون مع
«جمعي��ة قطر الخيري��ة» ،مبادرة
خيري��ة تضمن��ت أرب��ع زي��ارات
تطوعية لعدد من المستش��فيات
ف��ي قط��ر ،وذل��ك به��دف إدخال
الس��عادة إلى قلوب المرضى من
اأطفال والمس��نين خال ش��هر
رمضان المبارك.
وتضمنت المبادرة زيارة موظفي
«فوداف��ون» ل� «مستش��فى حمد
العام» ،حيث قدموا صناديق التمر،
وبطاقات إعادة الشحن للمصابين
بالح��وادث ،لمس��اعدتهم عل��ى
التواص��ل م��ع عائاته��م ف��ي

الخ��ارج .كم��ا احتف��ل اأطفال
في «مستش��فى الوك��رة» بليلة
«القرنقع��وه» م��ع مجموع��ة من
اأنش��طة التي تضمنت الرس��م
على الوجه ،وتوزيع الحلوى الخاصة
به��ذه المناس��بة .باإضافة إلى
ذلك ،ت��م تهنئة النس��اء حديثات
الوادة في «مستش��فى النس��اء
والوادة» بمؤسسة «حمد الطبية»
وتوزي��ع اأزه��ار والهداي��ا عليهن.
وكذلك تم توزيع التم��ور والهدايا
على المس��نين في «مرك��ز إعادة
تأهيل المسنين».
وبه��ذه المناس��بة ،قال��ت دانة
حيدان ،رئيس��ة قسم المسؤولية
ااجتماعية للشركات وااستدامة

في «فودافون قطر»« :نحن فخورون
ج��دً بموظفينا الذي��ن ا يدخرون
جهدً للقيام بأعمال خيرية تخدم
المجتم��ع كلم��ا س��نحت لهم
الفرصة لذلك .وبوصفها ش��ركة
اتصاات رائ��دة ،تفخ��ر «فودافون
قطر» بامتاكها موظفين متميزين
يحرصون على فع��ل الخير ودعم
المبادرات الخيرية؛ وسنعمل على
توفير مزيد من الفرص مس��تقباً،
لتمكي��ن موظفين��ا م��ن دع��م
ه��ذه المبادرات الت��ي تعكس روح
«فودافون» .وتمتلك شركتنا تاريخً
حافا ً بالتعاون م��ع «جمعية قطر
الخيرية» ،ونح��ن ممتنون للفرص
التي تتيحها لنا للمس��اهمة في

إدخال السعادة إلى قلوب المرضى من اأطفال والمسنين

دعم المجتمع ورد الجميل له».
ويش��ار إلى أنه تم إطاق برنامج
«كف��و» التطوع��ي لموظف��ي
ش��ركة «فودافون قط��ر» في عام

 ،2015ومن��ذ ذلك الحين ش��ارك
موظف��و الش��ركة بالعدي��د من
اأعم��ال التطوعي��ة داخ��ل قطر
وخارجها .وتنطوي خطة الش��ركة

الخاص��ة في ه��ذا الش��أن على
من��ح الموظفين إج��ازة مدفوعة
اأجر لمدة يومين ،للمش��اركة في
اأنشطة التطوعية.

« »ooredooتوزع اإفطار
في محطات البترول
الدوحة ^

ق��ام متطوع��و  ooredooمؤخ��رً بتوزيع
صنادي��ق اإفطار عل��ى العاملي��ن وأفراد
الجمه��ور المتواجدين في إحدى محطات
البترول بمنطقة أم غويلينة.
وكان��ت  ooredooق��د وزع��ت مئ��ات
صنادي��ق اإفطار عل��ى العاملين في عدد
من المواقع في الدوحة خال عطلة نهاية
هذا اأسبوع.
وكب��ادرة طيب��ة م��ن قب��ل متطوع��ي
 ooredooالذين يمثل��ون عددً من وحدات
اأعم��ال في الش��ركة ،ق��ام المتطوعون
وفي إطار حملة الش��ركة الخاصة بشهر
رمضان المب��ارك تحت عن��وان «يدً بيد»،
بتناول طع��ام اإفطار م��ع العاملين عند
أذان المغرب .وقالت منار خليفة المريخي
مدي��رة إدارة العاقات العام��ة واتصاات
الش��ركة ف��ي  ooredooقط��ر« :نعت��ز
بمش��اركة متطوعين��ا بتوزي��ع صناديق
اإفطار وتناول اإفطار مع العاملين الذين
يبذلون جهودً كبيرة في خدمة المجتمع.

« »ooredooتنفذ عددً من المبادرات المجتمعية

فنحن نحرص في  ooredooعلى تجسيد
روح التكاتف والتراحم والتعبير عن شكرنا
لجميع الذي��ن يقدمون الخدم��ات أفراد
المجتم��ع في قطر وخاصة خال ش��هر
رمضان المبارك».
يذك��ر أن  ooredooم��ا زال��ت تخطط

لتنفيذ ع��دد من المب��ادرات المجتمعية
خ��ال م��ا تبقى م��ن الش��هر المب��ارك.
ويمكن للعم��اء متابعة حملة ooredoo
الرمضاني��ة «ي��دً بي��د» عب��ر صفحتها
على في��س بوك وإنس��تجرام وتويتر ،وعبر
الهاشتاق #شاركنا_اللحظة.

«تويتر» تح ّدث منصتها
لتصبح أبسط وأسرع
أقدمت «تويتر» على تحديث منصتها لتصبح أبسط وأسرع وأسهل
لاستخدام .وقالت الشركة اأميركية إنها استمعت للعديد من اأفكار
وأبقينا على المزايا التي أحبها رواد الموقع ،كما قامت بتحديث أو
ابتكار نهج مختلف للخصائص التي لم تجد التفضيات المطلوبة مسبق ًا
بهدف إصاح وتحسين المنصة.
الدوحة ^

وكانت «تويتر» أطلق��ت العام الماضي
هويته��ا «تويتر هي كل م��ا يحدث اآن
ح��ول العال��م!» ،كما قام��ت بتحديث
عامتها التجارية.

زيادة تباين األوان وخيار فتح الروابط

التصميم الجديد
فيم��ا يل��ي بع��ض التغيي��رات التي
س��تطرح عب��ر موق��ع twitter.com
وتطبيق «تويتر» على نظامي تش��غيل
 iOSوأندرويد ،وعلى تطبيق لوحة قيادة
تويت��ر « »TweetDeckوتطبي��ق الويب
الجدي��د «تويتر اي��ت «،Twitter Lite
خال اأيام واأسابيع القادمة:
المل��ف الش��خصي والحس��ابات

تحسين أسلوب وخطوط الطباعة لجعلها أكثر اتساقً

اإضافية واإعدادات والخصوصية ،كل
ذلك في مكان واحد! وسيتم طرح قائمة
توجي��ه جانبية جدي��دة وااعتماد على
عامات تبويب أقل في الجزء الس��فلي
م��ن تطبيقنا ،وه��و ما يعن��ي فوضى
أق��ل وتصف��ح أس��هل* فق��د أخبرنا
المستخدمون أنهم أحبوا هذا التغيير
ف��ي التطبي��ق العام��ل عل��ى أنظمة
أندروي��د في العام الماضي ،ويس��عدنا
اآن تقديمه في نظام تشغيل .iOS
كم��ا يمكنك��م اآن فت��ح رواب��ط
المق��اات والمواق��ع اإلكتروني��ة عبر
متصفح «س��فاري  »Safariفي تطبيق
«تويتر» ،بحيث يمكنك��م الوصول إلى
الحس��ابات على المواق��ع التي قمتم
بتسجيل الدخول فيها*.

وقمن��ا بتحس��ين أس��لوب وخطوط
الطباعة لجعلها أكثر اتساقً ،وأضفنا
عناوين أكثر وضوحً ،لتس��هيل التركيز
على اأحداث ،كما قمنا بتطوير طريقة
ع��رض الص��ورة الش��خصية لمعرفة
التغريدات ومن يغردها بوضوح.
طرح رموز أكثر س��هولة لتس��هيل
التفاع��ل مع التغري��دات ،وخاصة إذا
كنت��م تس��تخدمون «تويت��ر» للمرة
اأولى ،فعلى س��بيل المث��ال يعتقد
اأش��خاص أن رم��ز ال��رد ه��و عامة
الس��هم ،لكن ه��ذه العام��ة تعني
الح��ذف أو الرج��وع إل��ى الصفح��ة
السابقة ،أما اآن فقد تم تغييرها إلى
شكل فقاعة الحديث ،وهو الرمز الذي
يعرف��ه معظمنا ،لق��د جعلنا الرموز

واضح��ة أكث��ر لمزيد م��ن التفاعل
الس��لس .يتم تحدي��ث التغريدات اآن
بشكل مباشر مع الردود وإعادة التغريد
وع��دد اإعجاب��ات ،لتتمكن��وا من رؤية
المحادثات فور وقوعها**.
كما س��ترون خيارات وصول إضافية،
مث��ل زي��ادة تباي��ن األوان وخي��ار فتح
الرواب��ط المتوافق��ة دائم��ً عب��ر قارئ
متصفح «سفاري.*»Safari
سنس��تمر بتقديم المزيد إليكم من
تحديث��ات التصميم قريب��ً ،تأكدوا من
تحدي��ث تطبيق «تويت��ر» في هواتفكم
لاطاع على هذه التغييرات.
* على نظام تشغيل  iOSفقط.
** غي��ر متوفر على موق��ع twitter.
 comو«تويتر ايت .»Twitter Lite

ارتفع مؤشرات بورصة الكويت
الكويت قنا

أغلق��ت بورصة الكوي��ت تداواتها
أم��س عل��ى ارتف��اع مؤش��راتها
الرئيسية الثاثة بواقع  42.41نقطة
للسعري ليبلغ مستوى  6853نقطة
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 % 7.1العائد على الدين
اأردني

قال تجار في السوق
المحلي إن شهر رمضان
الحالي شهد نموً في الطلب
على الذهب بواقع % 20
عن المعدات التي سجلت
في الفترة ذاتها من السنة
الماضية.
وأكد أولئك لـ«^» أن
اإقبال على اقتناء المعدن
النفيس مرتبط بحلول موسم
اإجازات ،حيث يرغب الكثير من
المقيمين في شراء التذكارات
والهدايا لذويهم وأصدقائهم،
كما يسهم قرب حلول عيد
الفطر المبارك في زيادة الطلب
بشكل تقليدي موسمي.

الدوحة ^

س��جل العائد ااستثماري على س��ندات ديون اأردن
الخارجية  % 7.11خال الش��هور الخمس��ة اأولى
من الع��ام الحالي ،حيث حلت المملكة بالمرتبة 14
من بين  27دولة في منطقة الشرق اأوسط وشمال
إفريقي��ا ،وفقً للبيانات الت��ي أصدرتها ميريل لينش
ونشرتها صحيفة الرأي اليومية.
وقالت ميريل لينش في تقريرها إن عائد الس��ندات
اأردنية جاء أعلى من عائد اأس��واق الناشئة وأعلى
من العوائد على الس��ندات الس��يادية للبلدان التي
تحظى بتصنيف ائتماني مشابه.
وحازت الس��ندات الحكومية اأردنية على النسبة
اأكبر من قيمة الدين العام الخارجي في نهاية العام
الماضي وبنسبة .% 47.4
وبلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي  9.6مليار
دينار بنهاي��ة العام الماضي ،مرتفع��ً من  8.7مليار
لسابقه.

تصوير :راجان

آفاق

التطور الشهري لعدد سكان الدولة

بريطانيا :استقرار تجارتنا
مع اليورو
لندن رويترز

قال وزي��ر المالي��ة البريطاني فيلي��ب هاموند أمس
اأحد ،إنه ينبغي أن يستمر عمل المصدرين
البريطانيي��ن «كما هو حاليً ق��در اإمكان» عقب
انسحاب بريطانيا من ااتحاد اأوروبي.
وق��ال هامون��د لتلفزي��ون آي.تي.في مش��يرً إلى
المخاوف م��ن تغير مفاجئ في العاق��ات التجارية
مع ااتح��اد اأوروبي «جدول أعمالن��ا يوضح بجاء..
أننا سنبدأ محادثات في أقرب وقت ممكن بخصوص
مراح��ل التنفي��ذ حتى تك��ون اأم��ور واضحة أمام
الش��ركات والمس��تثمرين بأن اأمور لن ت ُترك لحافة
هاوية».

الفترة

العدد

التغيير

أكتوبر

2.61

2.27

نوفمبر

2.63

1

ديسمبر

2.59

-1.5

يناير

2.57

-0.8

فبراير

2.67

3.75

الدوحة ^

مارس

2.65

-0.5

أبريل

2.67

0.6

مايو2017

2.7

0.9

أعلن بنك الخليج التجاري «الخليجي»
ع��ن نتائ��ج اجتم��اع مجل��س إدارته
والمنعقد ي��وم الخميس الماضي في
مقر البنك ،حيث ناقش المجلس ،ووافق
على ع��دد من البنود العادية المتعلقة
بأنش��طة البنك ،وأعماله ،ومشاريعه،
ون ََظرَ في عدد من اإج��راءات الكفيلة
بحماية البنك م��ن تداعيات التطورات
اأخيرة بالمنطقة.
وحق��ق «الخليج��ي» صاف��ي رب��ح
ق��دره  160.9مليون ري��ال «  0.45ريال-
للس��هم» ،بنهاية الرب��ع اأول ،2017
بنس��بة زيادة قدرها  ،% 3قياسً بأرباح
نفس الفترة من عام .2016

العدد :بالمايين

مؤسسات اقتصادية

«نوكيا»
أعلن��ت HMD Global؛ الش��ركة
المطورة الجدي��دة لهواتف نوكيا ،مؤخرً
عن أنه س��يتم طرح هواتف نوكيا الذكية
الثاثة :هات��ف نوكيا ،3وهات��ف نوكيا،5
وهاتف نوكيا ،6في اأسواق عبر مجموعة
من متاجر التجزئة المختارة .هذا وكان قد
تم كشف النقاب عن هذه الهواتف خال
مؤتمر الجواات العالمية الذي انعقد في
برشلونة.
وتجمع اأجه��زة بين البراع��ة الفائقة
والتصمي��م الممي��ز ومي��زات الترفي��ه

ااس��تثنائية ،ناهيك عن نظام التشغيل
اأندروي��د النق��ي ،مما يتيح للمش��ترك
اس��تخدام الهاتف على حس��ب طريقته
الخاصة.
تعتمد جميع هواتف نوكيا الذكية على
أح��دث نظام تش��غيل ،أا وه��و اأندرويد
النق��ي .ومن خ��ال التحديث��ات اأمنية
الش��هرية ،فإن الهاتف الذكي يبقى آمنً
ومح ّدثً دائمً ،مما يوفر تجارب نقية خالية
م��ن أي مش��اكل ،اأمر ال��ذي يجعل هذا
الهاتف هو الخيار اأمثل للمستخدم.

القاهرة رويترز

مع ما نشهده من تطور متزايد لتكتيكات مجرمي اإنترنت
على نحو غير مسبوق ،وفي ظل تصاعد وتيرة الضغوط
التنظيمية الصارمة ،وااستعدادات التي تتخذها المؤسسات
المالية لتخطي العقبات المتنامية الناشئة في إطار توفير
سبل الحماية المستقبلية أجهزة الصراف اآلي وأنظمة نقاط
البيع وأجهزة الشراء اإلكتروني التابعة لها .وحرصً منها على
مساعدة هذه المؤسسات ،طرحت كاسبرسكي اب إصدارً
جديدً لحلها المبتكرKaspersky Embedded Systems« :
 .»Securityيوفر هذا الحل ،المصمم خصيصً لاندماج في
بنية الشركات التقنية ،حماية متقدمة لمجموعة متنوعة من
اأنظمة المدمجة التي تقوم بإنجاز ومعالجة عمليات مالية
حساسة للغاية ،بينما تتيح ،في الوقت ذاته ،لهذه الشركات
استيفاء المتطلبات التنظيمية الملحّة.

جريدة يومية سياسية تصدر
عن دار العرب منذ 1972
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مدير التحرير
جابر بن ناصر المري | jnmarri@AlArab.QA

قسم المحليات
هاتف | 44997351 :فاكس44997417 :

سكرتير التحرير
شريف عبدالغني | sabdelghany@AlArab.QA

local@AlArab.QA

| arasheed@AlArab.QA

«الخليجي» يبحث
اإجراءات الكفيلة
بحمايته

تباطؤ نمو
ااقتصاد المصري

صيد الكاميرا

رئيس القسم الرياضي
علي عيسى رشيد

و  5.93نقط��ة للوزني و  18.7نقطة
ل�(كويت  .)15وبلغت قيمة اأسهم
المتداول��ة نحو  12.2ملي��ون دينار
(نح��و  39.8ملي��ون دوار) في حين
بلغت كمية اأسهم المتداولة نحو
 45.4مليون سهم.

قسم التحقيقات
هاتف | 44997421 :فاكس44997417 :
investigation@AlArab.QA
القسم ااقتصادي
هاتف | 44997344 :فاكس44997417 :
economics@AlArab.QA

قسم الثقافة والفنون
هاتف | 44997364 :فاكس44997417 :
culture@AlArab.QA
القسم الرياضي
هاتف | 44997326 :فاكس44997413 :
sport@AlArab.QA
التوزيع وااشتراكات
هاتف44997319 - 44997312 - 44997384 :
فاكس44997410 :
distribution@AlArab.QA

قال��ت وزارة التخطي��ط المصري��ة،
الجمعة الماض��ي ،إن الناتج المحلي
اإجمالي للباد نما بنس��بة  % 3.8في
اأش��هر التس��عة اأولى من الس��نة
المالي��ة الحالي��ة  2016-2017التي
تنتهي في  30يونيو.
وكان ااقتصاد قد نما بنس��بة % 4.2
في اأش��هر التسعة اأولى من السنة
المالية الماضية.
وتوقع��ت وزارة التخطي��ط ،في بيان،
وصول معدل النمو في الربع اأخير من
الس��نة المالية الحالية إلى  % 4.5دون
تغيير عن مستواه في الفترة المقابلة
من السنة الماضية.
وقالت «يبلغ معدل النمو ااقتصادي
المتوقع لع��ام  2017-2016نحو ،% 4
اأمر ال��ذي يعني اس��تهداف تحقيق
معدل نمو اقتص��ادي في حدود % 4.5
خال الربع الرابع من العام ذاته ،للتمكن
من تحقيق معدل النمو المتوقع».
وذك��رت ال��وزارة في البيان أن نس��بة
العجز الكلي بلغ��ت  % 8.4من الناتج
المحلي اإجمالي في اأشهر التسعة
اأولى من السنة المالية 2017-2016
مقارنة م��ع  % 9.2في الفترة المقابلة
قبل عام.

التسويق واإعانات
جوال33671660 :
هاتف44997335 - 44669522 - 44678265 :
فاكس44677879 - 44678973 :
فتح خط قطر الدولي +974
t.aldabaa@AlArab.QA
advertising@AlArab.QA
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الساخنة للصحيفة
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التوزيع33088671 :
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