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سعد شريده الكعبي

أعلن��ت «قط��ر للبترول» ع��ن توفير
عملي��ات الت��زود بالوق��ود لس��فن
الش��حن البحري التي تزور الموانئ
القطرية اعتبارً من يوم أمس.
وس��تتم عملي��ة الت��زود بالوقود
باستخدام س��فينة خاصة لخدمة
الس��فن ،التي تحمل أية مستوردات
أو ص��ادرات قطرية عب��ر البحر ،وقد
بدأت عمليات التزويد بالوقود بنجاح

الباكر :عثرنا على أسواق
جديدة لنطير إليها
باريس رويترز

قال الرئيس التنفيذي للخطوط
الجوي��ة القطرية أكب��ر الباكر
أمس ااثنين إن الش��ركة تتوقع
ع��ودة النم��و بع��د أن قطعت
أرب��ع دول عربي��ة العاق��ات
الدبلوماس��ية وخط��وط النقل
مع الدوحة ،مضيفً أن الشركة
ا تن��وي تأجيل طلبيات ش��راء
طائرات.
وقام��ت تل��ك ال��دول بغل��ق
مجاله��ا الج��وي أم��ام رحات
الخطوط القطري��ة ،مما يجبر
الشركة على استخدام مسارات أطول ويرفع التكاليف.
وقال الباكر في مقابلة خال معرض باريس الجوي يوم أمس« :حدث تأثير
نقدي ،واجهنا إلغاءات كثي��رة وبخاصة في الرحات المتجهة
إل��ى الدول اأربع التي تفرض هذا الحصار غير الش��رعي
للنمو» .لكننا 07
عثرنا على أسواق جديدة وهذه هي استراتيجيتنا

«بوينج» تطلق طائرة
« 737ماكس »10
باريس رويترز

كش��فت «بوينج» النق��اب عن عضو جدي��د في عائل��ة طائراتها 737
اأفضل مبيعً ،لتضخ روحً جديدة في سوق الطيران المدني المتعثرة،
في حين توجه الرئيس الفرنس��ي إيمانويل ماكرون افتتاح معرض باريس
الجوي أمس ااثنين .وأثارت «بوينج» موجة جديدة من النش��اط في أكبر
معرض جوي في العالم ،بتدشين الطائرة « 737ماكس  ،»10لسد فجوة
في محفظتها من الطائرات اأحادي��ة الممر ،في أعقاب مبيعات كبيرة
من الطائرة «إيه  321نيو» التي تنتجها منافستها اأوروبية «إيرباص».
وقال��ت الش��ركة اأميركية ،إن لديه��ا أكثر م��ن  240طلبية وتعهدً
بالش��راء من  10عماء على اأقل للطائ��رة الجديدة التي يمكن أن تقل
 230شخصً.

بعد استيفاء جميع المعايير الدولية
للسامة البحرية.
كما أعلن��ت «قطر للبت��رول» عن
وصول أولى الش��حنات التي تحمل
زي��ت الوق��ود أغراض تزويد س��فن
الشحن البحري بسام إلى مرساها
في ميناء راس لفان.
وس��تتم إدارة طلب��ات العم��اء
لتزوي��د الس��فن بالوق��ود وإدارة
العمليات بالتعاون مع ش��ركة وقود
البحرية التابعة لش��ركة وقود ،وهي

المس��ؤولة عن بيع وتس��ليم زيت
الوقود باستخدام عمليات النقل من
سفينة إلى سفينة.
وفي تعليقه عل��ى توفير عمليات
الت��زود بالوق��ود لس��فن الش��حن
البح��ري ف��ي قطر ،ق��ال المهندس
س��عد ش��ريده الكعب��ي العض��و
المنتدب والرئيس التنفيذي ل� «قطر
للبترول»« :هذه خطوة أولى ومهمة
نحو مزيد م��ن ااعتماد على النفس
لتزويد السفن بالوقود».
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«ميرسك» :قرب بدء نقل الحاويات
من ُعمان إلى قطر
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 10سبتمبر آخر موعد للمشاركة
في تطوير المدارس الخاصة

 11مليار ريال فائض التجارة الخارجية في مايو
الدوحة ^

قال��ت وزارة التخطي��ط التنم��وي واإحصاء يوم
أمس ،إن الميزان التجاري السلعي خال شهر مايو
ع��ام  ،2017حقق فائضً مق��داره  10.7مليار ريال،
مسجا ً بذلك ارتفاعً قدره  3.2مليار ،أي ما نسبته
 % 41.7مقارنة بالشهر المماثل من العام .2016
ويقي��س الميزان التجاري الس��لعي الفرق بين
إجمالي الص��ادرات وال��واردات .واحتلت اليابان
ص��دارة دول المقصد بالنس��بة لصادرات دولة
قط��ر خال ماي��و  ،2017بقيم��ة  3.2مليار ريال
تقريبً ،أي ما نس��بته  % 15.9من إجمالي قيمة
الصادرات القطرية ،تليها كوريا الجنوبية بقيمة
 2.9مليار ،أي ما نسبته  % 14.3من إجمالي قيمة
الصادرات ،ثم س��نغافورة بقيمة  2.3وبنس��بة
 .%11.2واحتل��ت ألماني��ا صدارة دول المنش��أ
بالنسبة لواردات دولة قطر خال شهر مايو عام
 ،2017بقيمة  1مليار تقريبً ،وبنس��بة  % 11من
إجمالي قيمة ال��واردات الس��لعية ،ثم الصين
بقيم��ة  1مليار ،أي ما نس��بته ،%10.4
تليها الوايات المتحدة
اأميركية بذات 05
القيمة تقريبً بنسبة .%10.3

مؤشرات مالية وتجارية مريحة في مايو

السعودية تسحب النفط من مخزوناتها
دبي رويترز

أظهرت بيانات رسمية أمس ااثنين
تراج��ع ص��ادرات النف��ط الخ��ام
الس��عودية إل��ى  226أل��ف برميل
يوميً في أبريل مقارنة مع الش��هر
السابق ،مع س��حب المملكة من
مخزوناته��ا رغ��م اس��تقرار إنتاج
الخام.
وبحس��ب أرقام مب��ادرة البيانات

المش��تركة ،صدر أكب��ر منتج في
أوبك  7.006مليون برميل يوميً في
أبريل ،انخفاضً م��ن  7.232مليون
برميل يوميً في مارس.
وضخّ ت المملك��ة  9.946مليون
برمي��ل يوميً في أبري��ل ارتفاعا من
 9.90مليون برميل يوميً في مارس.
تقود الرياض جهودً تبذلها «أوبك»
ومنتج��ون آخ��رون لكب��ح اإنتاج
وتصريف تخمة المعروض العالمي.

وتبلغ حصة أوبك من التخفيضات
الت��ي تس��تمر حتى م��ارس 2018
نحو  1.2مليون برميل يوميً .واتفق
المنتج��ون غير اأعض��اء في أوبك
خفض بنصف ذلك القدر.
على
ٍ
وف��ي إط��ار ااتف��اق ،خفض��ت
الس��عودية الص��ادرات لتهب��ط
ش��حنات النف��ط في أبري��ل نحو
 400ألف برمي��ل يوميً ،مقارنة مع
الفترة ذاتها من العام الماضي وفقً

لبيانات المبادرة.
وأظه��رت اأرق��ام انخف��اض
مخزونات الخام الس��عودية 3.927
مليون برميل إل��ى  263.927مليون
في أبريل م��ن  267.854مليون في
م��ارس .وكان��ت مخزون��ات النفط
الخ��ام الس��عودية بلغ��ت ذروتها
في أكتوب��ر 2015عندما س��جلت
مس��توى قياس��يً عن��د 329.430
مليون برميل.
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ّ
«تسوق وتبرّع»
مشاركة  36أسرة منتجة تحت شعار

اختتام السوق الخيري
لمهرجان «بشائر الرحمة»

اختتمت ااسبوع الماضي فعاليات السوق الخيري ضمن مهرجان «بشائر
الرحمة» والذي تم اطاقه مع بداية شهر رمضان المبارك بشاركة بين
مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات اإنسانية (راف) وغرفة قطر
ومركز قطر الوطني للمؤتمرات ،حيث شاركت ااسر المنتجة في البازار
الخيري من خال  36جناحا تحت شعار «تسوق وتبرع».
الدوحة ^

واش��تملت المعروض��ات عل��ى
المصنوع��ات اليدوي��ة التراثي��ة
والمأكوات والمابس والمشغوات،
بجانب ع��دد من الفعالي��ات التي
تستقطب كافة أفراد اأسرة ،وكان
قد أفتت��ح البازار الخيري س��عادة
الدكتور عيسى بن سعد الجفالي
النعيم��ي وزي��ر التنمي��ة اإدارية
والعم��ل والش��ؤون ااجتماعي��ة،
بحضور س��عادة السيد محمد بن
احمد ب��ن طوار نائ��ب رئيس غرفة
قط��ر والدكتور عايض بن دبس��ان
القحطان��ي رئيس مجل��س اأمناء
مدير عام «راف».
وق��ال الس��يد صالح ب��ن حمد
الش��رقي مدير عام غرفة قطر ان
الغرفة قد اتاحت الفرصة لاس��ر
المنتجة للمش��اركة ف��ي البازار
الخيري من خ��ال قيامها بعرض
منتجاته��ا القطرية في المعرض
حي��ث حظي��ت ه��ذه المنتجات
باعجاب الزوار ،افتا الى أن الغرفة
تس��عى إل��ى النه��وض باأس��ر
المنتجة ومس��اعدتها في تطوير
منتجاته��ا وطرحها في الس��وق
المحلي والتعري��ف بها من خال
المعارض التي تقام في قطر ،حيث
س��بق ان اتاحت الغرفة الفرصة
لاس��ر المنتجة المش��اركة في
مع��رض «صنع في قطر» ومعرض
معرض اكس��بو تركي��ا بالدوحة
وغريها من المعارض التي تنظمها
ان تشارك في تنظيمها.
واك��د الش��رقي عل��ى توج��ه
الغرفة في دعم ااس��ر المنتجة

الشرقي:
دعم اأسر المنتجة
باعتبارها جزء ًا
مهم ًا من ااقتصاد
الوطني
باعتبارها جزء مهم من ااقتصاد
الوطني ونواة حقيقية للصناعات
الصغي��رة والمتوس��طة الت��ي
نهدف ال��ى تطويره��ا ،لذلك فان
الغرف��ة حريص��ة عل��ى الترويج
لأس��ر المنتجة ومساعدتها في
المش��اركة بالمعارض سواء التي
تق��ام في قطر او حت��ى المعارض
الخارجية.
ومن جهته��م عب��ر العارضون
في الس��وق الخيري عن تقديرهم

للمب��ادرة الت��ي أتاح��ت منصة
رمضاني��ة لع��رض منتجاته��م
لش��رائح كبي��رة م��ن الجمهور،
جنبً إلى جنب لعدد من اأنشطة
الرمضاني��ة التي ترس��خ للقيم
اإنس��انية داخل المجتمع ،وعبر
العارضون ع��ن تقديرهم لمبادرة
الغرف��ة إتاحة الفرص��ة لعرض
منتجاته��م ف��ي ظ��ل الجه��ود
والمس��اعي لإهتم��ام بالمنتج
الوطن��ي وتش��جيع اأعم��ال
المنزلية.
وقال حسن الخزاعي من شركة
الوس��مي للدعاي��ة أن منتج��ات
الوس��مي تتنوع ما بي��ن طباعة
المواد الغي��ر ورقية ،كالطبع على
المابس وخافه ،وما بين منتجات
إلكترونية عديدة ،ويحتوى الجناح
عل��ى جهاز «س��كرتير إلكتروني»
يع��رض أول م��رة في قط��ر وهو
جهاز يتحكم في المنزل بالصوت
وبمج��رد المن��اداة علي��ه «اغلق
التكيي��ف أو افتح التلف��از أو ما
ه��ي مواعيدي اليوم أو اس��تدعي
تاكسي أو ترجمة صوتية وسعره
رخيص ،وه��ي تكنولوجيا جديدة
تعرض أول مرة في قطر.
وقالت صاحبة مش��روع الجابر
للعط��ور أن منتجاته��ا تتنوع ما
بين العطور النس��ائية والرجالية
التي تصنع يدويً وتناس��ب كافة
اأذواق ،وأوضح��ت أنها ش��اركت
ف��ي عدد من المع��ارض الخاصة
باأس��ر المنتج��ة أو م��ن خ��ال
الب��ازارات المقامة بالمعارض ،وأن
ه��ذه المش��اركات عرفتها على
الس��وق بش��كل أوس��ع ،وطورت

منتجات قطرية %100

لديه��ا الفكر التجاري ،ووس��عت
دائرة المعارف والزبائن لمشروعها،
وأضافت أن الغرف��ة تحرص على
إب��راز المنتج��ات اليدوية لأس��ر
المنتجة ،وتقدمها للجمهور من

وأنها تقدم لأطفال عباءة خاصة
بالصاة بألوان زاهية لتشجيعهن
على الصاة ،باإضافة إلى حقائب
خاصة أغ��راض اأطفال ،وثمنت
رفع��ة مبادرة الغرفة في إش��راك
اأس��ر المنتجة بالسوق الخيرية
بمهرجان بش��ائر الرحم��ة للمرة
اأولى ،حيث يعتبر المهرجان التي
تقيم��ه راف م��ن أب��رز الفعاليات
الرمضاني��ة ،مؤكدة عل��ى نيتها
المش��اركة في النس��خ القادمة
للمهرج��ان ،وتقدم��ت بالش��كر
لمركز اإنم��اء ااجتماعي (نماء)
على احتضان مشروعها.
ول��م يقتص��ر الس��وق الخيري
على الجانب اإس��تهاكي فقط؛
فقد كان لأعم��ال الخيرية جانبً
مهمً حيث اصطف��ت عدد كبير
من اللوح��ات الفنية لأطفال من
خ��ال مع��رض (حكاية ريش��ة) ،
وال��ذي يضم لوح��ات أطفال من
س��وريا تعبر عن آمالهم وآامهم
ف��ي الظروف التي م��روا بها ،على
أن يذه��ب ريع تل��ك اللوحات بعد
بيعها عن طريق المزاد الخيري إلى
اأطفال السوريين أنفسهم.

خال المع��ارض المختلفة التي
تقيمها.
وقالت رفعة مب��ارك العبد الله
أن مش��روعها «راكع��ة» يهت��م
بالعب��اءات الخاص��ة بالص��اة،

رفعة العبد الله تستعرض المنتجات في جناح راكعة

اأسهم الكبرى تدفع
البورصة للتراجع
الدوحة ^

بورصة قطر تواصل التراجع

أنهى المؤش��ر الع��ام لبورصة
قط��ر جلس��ة يوم أم��س على
تراج��ع ب���  ،%1.3مواص��ا ً
انخفاض��ه للي��وم الثاني على
التوال��ي بضغ��ط م��ن أغلب
اأسهم الكبيرة.
وأنهى مؤشر ثاني أكبر أسواق
الم��ال العربية عند مس��توى
 9069نقط��ة ،وس��ط قي��م

تداوات بلغت إجماليً نحو 211
مليون ريال.
وش��هدت نهاية تعامات أمس
إغ��اق س��همي «»ooredoo
و»صناعات قط��ر» ضمن قائمة
اأسهم اأكثر انخفاضً بنسبة
 ،%2.8و % 2.7عل��ى التوال��ي،
تاهما س��هم « »QNBبنسبة
تراج��ع  % 2.3مس��جا ً أدن��ى
مس��توى ل��ه منذ ش��هر يوليو
 2016عند  128ريااً.

كم��ا هبط��ت أس��هم «قطر
للوق��ود» ،و»كهرماء» ،و»فودافون
قطر» ،و»مصرف قطر اإسامي»،
و»بروة العقارية» ،و»مس��يعيد»
بنسب تراوحت بين  ،%1.4و.%1.9
ف��ي المقاب��ل ،تصدر س��هم
«إزدان القابضة» قائمة اأسهم
اأكث��ر ارتفاعً بنس��بة % 3.5
عند  12.63ريال ،ومن ثم س��هم
«البنك التج��اري» ب�  % 0.5عند
 30.15ريال.
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استقرار معدل الحجوزات للعام الحالي

شركات تجهيز اأعراس تراهن
على قرب حلول العيد

أكد مديرون في شركات متخصصة في تجهيز وتنظيم اأعراس والحفات بالدوحة ،أنها تتأهب لحلول
عيد الفطر المبارك ،وما يعقبه من إجازات المدارس بقليل ،ثم فترة عيد اأضحى ،لعودة نشاطها ،حيث
تصل الحجوزات والطلبيات إلى ذروتها ،رغم أنها كانت جيدة منذ بداية السنة على حد وصفهم ،افتين
إلى أن عدد الحفات في  2017حافظ على ثباته ،بالمقارنة مع العامين الماضيين.

الدوحة هداب المومني
تصوير :سيد محمد

إا أن قائم��ة المس��تلزمات الت��ي
يفضله��ا الزبائ��ن ه��ي الت��ي قد
ش��هدت بعض التراجع��ات ،غير أن
الش��ركات تراعي جميع الميزانيات
الخاص��ة بالعم��اء ،وتح��اول
مس��اعدتهم اختيار ما يناسبهم
ويتناس��ب معه��م ،مؤكدي��ن أنها
تحضر إلى طرح عروض مش��جعة
للمقبلين على الزواج
أش��ار المدي��رون إل��ى أن العامين
اأخيري��ن  2016و  2017اللذي��ن قد
شهد السوق خالهما تأثرً بالظروف
ااقتصادية التي أحاطت بالمنطقة
والعال��م ،ق��د أث��را بدورهم��ا على
اختيارات العماء لمتطلبات حفات
الزواج ،إا أنها لم تحدث تأثيرً بمعدل
الحجوزات أو عل��ى ذائقة الزبائن ،بل
دفعته��م إل��ى محاولة ااس��تغناء
عن بع��ض البن��ود غي��ر الضرورية،
والت��ي تعتب��ر م��ن الكمالي��ات ،أو
تبديله��ا بأخ��رى أق��ل تكلف��ة في
بعض الديك��ورات والزينة والضيافة،
بالمحافظ��ة على اللمس��ات التي
يرغبون بتواجدها ،ا سيما المواطنين
الباحثين دائمً عن الطراز الفريد في
قاعة ااحتف��اات .وأوضح هؤاء أن
الس��وق المحلي يس��توعب العديد
من الشركات القائمة على مثل هذا
النوع من القاع��ات ،مما يحتم على
الشركات العاملة في هذا المضمار
المحافظة على التميز واإبداع فيما
تقدمه لج��ذب الزبون إليها ،س��واء
من خال التصامي��م التي توفرها أو
الخيارات في الخدم��ات والضيافة،
وكذل��ك من خ��ال إتاح��ة الفرصة
للعماء باختيار ما يخطر ببالهم من
أفكار في تلك المجاات ،مبينين أنه،
وبالرغم من ذلك ،فإن المنافسة على
أشدها ،وما زالت تحتدم في كل عام
أكثر مما سبقه.
منافسة شديدة
وفي ه��ذا الس��ياق ،قال��ت مروة
مثلوث��ي ،مس��اعد مدي��ر مبيعات

مغربي:
السوق القطري
يتمتع بارتفاع
مستوى اإنفاق

الرميحي:
تنظيم حفات
الزواج على حسب
ذوق الزبون

مثلوثي:
ازدياد المنافسة بين
مقدمي الخدمات
عام ًا تلو اآخر

قاع��ات كت��ارا وصاات ريجنس��ي
للمناس��بات« :في مواسم اأعراس
نعمل على طرح عروض تش��مل كل
ما يتعلق بالحفل من قوائم الطعام
والخدمات ،عبر عقود مع ش��ركات
للضيافة ،ونحن نتكفل بالديكورات
الخاصة بقاع��ة ااحتفال ،وجميع
احتياجات العروس��ين من األف إلى
الياء ،وتتباين اأس��عار حسب حفل
الرجال وحفل النس��اء ،إذ تتراوح ما
بين  49ألفً إل��ى  120ألف ريال في
صاات ريجنس��ي ،ومن الممكن أن
تزداد أو تنقص حسب عدد الحضور،
فيما تصل م��ن  100إلى  200ألف
ري��ال ف��ي قاع��ات كت��ارا» .ولفتت
إلى أن الس��وق القطري يس��توعب
العديد من الش��ركات القائمة على
مثل ه��ذا النوع م��ن القاعات ،مما
يحتم على الش��ركة عم��ل كل ما
بوسعها للتميز وجذب الزبون إليها،
س��واء من خ��ال التصامي��م التي
توفره��ا ،أو الخيارات ف��ي الخدمات
والضياف��ة ،وكذلك من خال إتاحة
الفرصة للعم��اء باختيار ما يخطر
ببالهم من أفكار في تلك المجاات،
موضحة أن��ه وبالرغم من ذلك ،فإن

المنافس��ة على أش��دها وما زالت
تحتدم في كل عام أكثر مما سبقه.

الورود المس��تخدمة ،وتهتم بوجود
اأساس��يات وتخفيض الكماليات،
مش��يرة إل��ى أن أكث��ر الزبائن من
المواطني��ن ث��م المقيمي��ن الذين
يعيشون في الدوحة مع ذويهم.

بحث الموطنون عن لمسة فريدة بتجهيزات حفل الزواج

تراجع الحجوزات
وأش��ارت إل��ى أن الحج��وزات قد
انخفض��ت بش��كل طفي��ف هذا
العام ،مقارنة بالسنتين الماضيتين،
بس��بب التزاحم بين قاعات اأفراح
الخاصة مع العامة ،إا أنها ما زالت
جي��دة بش��كل عام ،وذلك بس��بب
مجانيته��ا بالنس��بة للمواطنين،
افت��ة إل��ى أن الفت��رة اأفض��ل
س��تكون تل��ك التي تعقب ش��هر
رمضان مباش��رة ،حيث يبدأ موسم
مناس��بات الزواج بالعودة مع حلول
عيد الفطر المبارك ،وتستمر لمدة
 3أس��ابيع ،وتصل أعداد الحجوزات
إلى الضعف ،حي��ث تصل إلى ذروة
السنة بأكملها ،ثم تعود إلى الهدوء
بعد ذلك ،بسبب اإجازات الصيفية،
وس��فر المواطنين والمقيمين إلى
خارج الب��اد .وأوضح��ت أن الزبائن
ه��ذا العام تح��اول تخفيض حجم
التكلفة ف��ي الديكورات والضيافة،
وتح��اول أن ترش��د النفق��ات مثل
الزين��ة عل��ى الط��اوات ،أو أن��واع

تزايد الطلب
من جانب��ه ،قال ع��اء مغربي من
بي��روت أكسسوريزبياتش��ي« :نحن
مصممو أزياء ومجوهرات نش��ارك
بحوال��ي  25معرضً ف��ي الدوحة،
وما يجذبن��ا إليها هو قوة الس��وق
في قطر ،حيث يع��د من اأقوى في
المنطق��ة ،كم��ا أن العم��اء هنا
يقدرون قيمة البضاعة والتصاميم
التي نقدمها ،حيث نقدم مجوهرات
مصنعة م��ن حجر الزرك��ون الذي
يعطي لمعة األماس ،باإضافة إلى
فس��اتين الس��هرة واأعراس ،ويزداد
الطلب على منتجاتنا في مواس��م
الزواج واأعراس في الباد ،حيث تزداد
الطلبيات بنس��بة تصل إلى % 30
من قائمة الحجوزات».
ولفت إلى أن حجم الطلب الكبير
الق��ادم من الدوحة عل��ى منتجات
الشركة الكائنة في بيروت ،يشجع

اأخي��رة أن تمضي قدمً في افتتاح
فروع لها بعدد من الموات في قطر،
مش��يرً إلى أن لهم زبائن في الباد،
لك��ن منتجاتهم متاح��ة لجميع
الش��رائح ،حي��ث تت��درج أس��عار
الفس��اتين من  10آاف إلى نحو 50
ألف ريال ،فيما تتراوح أس��عار قطع
المجوه��رات من  500إل��ى  8آاف
ريال.
وأش��ار إلى أن نش��اط الش��ركة
ف��ي الدوحة ا يقتص��ر فقط على
مواس��م اأعراس والزواج ،أن نطاق
عمله��ا يش��مل ع��دة مناس��بات
وس��هرات ،بحيث يس��تمر الطلب
على المنتج��ات من قطر على مدار
العام ،دون انقطاع ،إا أنه يبلغ ذروته
ف��ي الربع اأول من العام ،ثم يتراجع
في مايو وش��هر رمضان ،ليعود إلى
اارتف��اع مج��ددً في فت��رة العيد
وما بعده��ا بحيث تش��كل الفترة
اأفضل ،افتً إلى أن نجاح الشركة
ف��ي الس��وق القطري ه��و عملها
الدائ��م عل��ى إرضاء كاف��ة اأذواق
للعماء خاصة من القطريين.
تخفيض التكلفة
بدورها ،قالت ناهدة الرميحي ،من
ش��ركة ذي سبونس��ر فورايفينت:
«نح��ن ش��ركة مختص��ة بتجهيز
الحف��ات واأع��راس والمناس��بات
والمؤتم��رات من حي��ث التصاميم،
والضيافة أيضً ،وما يخص العروس،
وحت��ى حف��ات الحن��اء ،وش��هر
العس��ل ،وحفلة الهدي��ة ،وما بعد
الع��رس من األف إلى الياء ،حيث إن
القيام بتقديم خدمات ما بعد حفل
الزواج تعد جديدة على الس��وق هنا
في الدوحة ،ونحن كنا السباقون في
ه��ذا المجال» .وأكدت أن الش��ركة
تق��وم بتنظيم حف��ات الزواج على
حسب ذوق الزبون في السوق ،وتراعي
المستويات العالية من التصاميم
والضياف��ة ،لكي تتمي��ز عن غيرها
م��ن الش��ركات العاملة ف��ي هذا
المجال ،مشيرة إلى أن هناك تدرجً
في نوعي��ة الطلبيات الت��ي يرغب
الزبائن بتنفيذه��ا في حفاتهم ،إا

الشركات تقدم خيارات تناسب ميزانيات العماء

ترشيد النفقات
على بعض
التجهيزات
أن المواطني��ن هم اأكثر تطلبً في
ذلك ،بس��بب رغبتهم في أن تكون
المناس��بة على أعلى مستوى من
الرقي والجمال والتميز ،رغم ارتفاع
التكلفة في بعضها ،حيث يفضل
الكثير منهم أن تتم إضافة لمسة
فريدة من نوعه��ا ،أو أن يتم تنظيم
حفل لم يسبق أحد أن نظم مثله،
أو أن تكون هن��اك تصاميم خاصة
بالعروس دون غيرها.
ولفت��ت إلى أن العامي��ن اأخيرين
 2016و 2017اللذين قد شهد بهما
الس��وق تأثرً بالظروف ااقتصادية
الت��ي أحاطت بالمنطق��ة والعالم،
ق��د انعك��س تأثيرهم��ا أيضً على
اختيارات الزبائن نوعً ما لمتطلبات
حفات ال��زواج ،إا أنه��ا لم تحدث
تأثيرً عل��ى ذائقتهم ،لكن دفعتهم
إل��ى محاولة ااس��تغناء عن بعض
اأش��ياء غير الضرورية ،والتي تعتبر
من الكماليات ،أو تبديلها بأخرى أقل
تكلفة ،بالمحافظة على اللمسات
التي يرغبون بتواجدها.
وأش��ارت إلى أن الش��ركة تترقب
انتهاء رمضان وحل��ول فترة اأعياد
ومن بعدها بدء الموسم المدرسي
حيث تصل الحج��وزات والطلبيات
إل��ى ذروتها ،رغم أنه��ا كانت جيدة
على مدار العام ،افت��ة إلى أن عدد
الحفات في  2017حافظ على ثباته
بالمقارنة م��ع العامين الماضيين،
إا أن قائم��ة المس��تلزمات الت��ي
يفضله��ا الزبون هي التي ش��هدت
بعض التراجعات ،كما أن الش��ركة
تراع��ي جميع الميزاني��ات الخاصة
بالعم��اء ،وتح��اول مس��اعدتهم
اختيار ما يناس��بهم ،مؤكدة أنها
تحضر إلى طرح عروض مش��جعة
للمقبلين على الزواج.
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تقليل زمن اانتظار وزيادة معدل التقاطر

ُ
«كروة» تدخل مسارات
إضافية لشبكة حافات
النقل العام
أدخلت شركة مواصات «كروة» مسارات إضافية إلى شبكة حافات
النقل العام العاملة تحت إدارتها ،وقامت الشركة بإجراء تعديات على
المسارات الحالية وتقليل زمن اانتظار وزيادة معدل التقاطر ،وذلك من
شأنه تعزيز شبكة الحافات وتيسير استخدام الخدمات وزيادة موثوقيتها
بهدف زيادة أعداد الركاب وتشجيع ثقافة استخدام الحافات العامة،
وذلك وفق ًا لتوجيهات وزارة المواصات وااتصاات.
الدوحة ^

وقام��ت الش��ركة بإدخ��ال عدد
من المس��ارات الجديدة وتعديل
المس��ارات الرئيس��ية الحالية،
وخاصة المس��ارات العاملة بين
منطق��ة الخلي��ج الغربي ومطار
حمد الدول��ي ،إتاح��ة الخيارات
أمام الركاب القادمين إلى الدوحة
اختي��ار وس��يلة المواص��ات
اأنس��ب ،وتش��جيع اس��تخدام
الحافات العامة كأحد الخيارات
ااقتصادية للمواصات.
وتم تعديل العديد من المسارات
الت��ي تخدم مطار حم��د الدولي،
حيث تم تعديل المسار  747الذي
يعمل من مطار حمد الدولي إلى
محطة حاف��ات الدوحة ،ليغطي
الفنادق الرئيس��ية حول محطة
حاف��ات الدوح��ة والكورني��ش
ومنطقة اس��لطة ،والمسار 737
من مطار حمد الدولي إلى محطة
حافات ك��روة؛ تم تعديل خدماته
ليغط��ي مدين��ة ب��روة ومجمع
اأديان ومركز مس��يمير الصحي،
كما تم م��د المس��ار  777الذي
يعمل من مطار حمد الدولي إلى
مجمع سيتي س��نتر ليصل إلى
اللؤل��ؤة ويغطي مجم��ع اجونا،

وأيضً بدء تش��غيل مسار جديد
 727من مطار حم��د الدولي إلى
الخور عن طريق الشمال.
تعديل
وت��م تعدي��ل المس��ارين 74
و( 75خدم��ة حاف��ات الخلي��ج
الغربي) به��دف تيس��ير التنقل
إلى المناطق الرئيس��ية في زمن
ومس��افة أق��ل ،وذلك بن��اءً على
الدراسة التحليلية أداء المسار،
واس��تنادً إل��ى آراء ومقترح��ات
ال��ركاب ،وت��م مضاعف��ة خط
سير مس��ار الخليج الغربي رقم
 74إلى مس��ارين بدا ً من مس��ار
واحد ليغط��ي الوزارات والمكاتب
وجميع الفنادق الرئيسية وبعض
الس��فارات في منطق��ة الخليج
الغربي ،وتم إلغاء المسارين 302
و 303ف��ي منطقة عين خالد وأبو
هام��ور ،ولكن مازالت المس��ارات
 20و 21و 22تغط��ي ج��زءً م��ن
ه��ذه الخدم��ات .وخ��ال ش��هر
رمض��ان الفضيل تم مد خدمات
المس��ارات  11و 12و 21و 31و33
و 34و 43و 55و 56و 76لتعم��ل
حتى الساعة  12:00من منتصف
الليل ،وكذلك المس��ارات  20و31
و 41و 119و 301و 304ت��م م��د

يعمل تحت إدارة
مواصات «كروة»
 4200سيارة أجرة

مد ساعات عمل
خدمات الحافات
حتى الواحدة
صباح ًا خال العيد
س��اعات العمل بها حتى 11:00
مساءً.
العيد
وخال عيد الفطر المبارك سيتم
مد ساعات عمل خدمات الحافات
حتى الساعة  1:00صباحً لتيسير
التنقل وتلبية احتياجات النقل.
وأدخلت ش��ركة مواصات اثنين
م��ن أجه��زة ش��حن البطاق��ات
الذكي��ة ف��ي محط��ة حاف��ات

تيسير شراء وإعادة تعبئة بطاقات كروة الذكية

إجراء تعديات على المسارات الحالية

الدوح��ة ومحطة حاف��ات كروة،
بهدف تيسير ش��راء وإعادة تعبئة
بطاقات كروة الذكية.
وتعمل ش��ركة مواص��ات مع
وزارة المواص��ات وااتص��اات
لتوسعة نطاق ش��بكة الحافات
العام��ة مع مراعاة أعم��ال البنية
التحتية وش��بكة مت��رو الدوحة
المس��تقبلية ،م��ن أج��ل تنفيذ
الخطة الوطنية الشاملة للنقل،
وتوفير العديد من خيارات وس��ائل
المواصات أمام المقيمين والزوار.
كما تستعد الشركة لتوفير حلول
النقل الذكية لركاب الترانزيت في
قطر ،وذل��ك وفقً لخطط وأهداف
المدينة الذكية.
وبمناس��بة ش��هر رمض��ان
الفضيل اتخذت الشركة عددً من
المبادرات كجزء من مس��ؤوليتها
ااجتماعية ،ولتحس��ين الخدمات
ورفع مستوى خدمة العماء.
نقاط البيع
وقامت الشركة بتنظيم حملة
لنش��ر نقاط بيع وإع��ادة تعبئة
بطاقات كروة الذكية في عدد من
مراكز س��كن العمال الرئيسية
ف��ي المنطق��ة الصناعية وفي
م��ول الخ��ور ،وقدم��ت خالها

الهدايا والعروض.
وداخلي��ً ،وف��ي إطار أنش��طة
تحفي��ز الموظفي��ن ،نظم��ت
الشركة بفندق جراند حياة حفل
سحور لموظفي اإدارة وأسرهم،
وذل��ك بحضور س��عادة الس��يد
جاسم بن س��يف السليطي وزير
المواصات وااتص��اات ،ورئيس
وأعض��اء مجلس اإدارة .وش��هد
برنامج الحفل عددً من اأنشطة
والمس��ابقات الت��ي تتس��م
بالمرح وبن��اء روح الفريق ،بجانب
السحوبات على جوائز قيمة.
وأيضً ،تم توزيع قسائم وجبات
الس��حور على جميع الس��ائقين
وموظفي الدعم للتيسير عليهم
أثناء عملهم.
وكم��زود لخدم��ات الحاف��ات
العامة وخدمات س��يارات اأجرة
ف��ي قط��ر ،تواص��ل مواص��ات
تقدي��م أعلى مس��تويات خدمة
العماء بهدف نيل رضاهم ،وذلك
وفق��ً آراء العماء ف��ي معدات
أعداد ال��ركاب ،ولضمان أن تكون
مواص��ات هي خي��ار النقل اأول
وتيس��ير اس��تخدام الخدم��ات
ووفرته��ا ،والمس��اهمة ف��ي
تحقيق أه��داف وزارة المواصات
وااتصاات واأهداف الوطنية.

أسطول سيارات اأجرة يلبي الطلب المتزايد

«ميرسك» :قرب بدء نقل
الحاويات من عمان إلى قطر
كوبنهاجن رويترز
تصوير :أبو بكر

قالت «ميرس��ك اين» التابعة لمجموعة «إيه.بي مولر
ميرس��ك» أمس اإثنين :إن أول رحلة لنقل الحاويات إلى
قطر ستغادر من سلطنة عمان في  26يونيو ،وذلك بدا ً
من يوم أمس اإثنين كما كان مقررً من قبل».
وأعلنت «ميرس��ك الدنمركية» ،أكبر ش��ركة حاويات
في العالم ،أنها س��تقبل الحجوزات الجديدة لش��حن
الحاويات إلى قطر انطاقً من عمان.
كان��ت «ميرس��ك» ق��د قالت ف��ي وقت س��ابق هذا
الش��هر »:إنها ستنقل الش��حنات إلى قطر ،عن طريق

تحميل الحاويات على متن س��فن صغي��رة في عمان،
واإبح��ار بها من هناك ،وذلك بغية تف��ادي القيود التي
فرضتها الس��عودية واإمارات العربية المتحدة ،ودول
أخرى على الدوحة.
وقالت ميرس��ك »:إن من المتوقع أن تغادر أول شحنة
من ذل��ك النوع مين��اء صالة العماني ف��ي  26يونيو،
لتصل الدوحة في الثاثين منه.
ولم يستطع المتحدث تقديم سبب لتأخر أول شحنة
عن موعدها المقرر أمس اإثنين .كما تعتزم «ميرس��ك
اين» إتاحة تلك الخدمة كل عشرة أيام.
ويمكن رؤية العديد من حاويات «ميرسك» بين صفوف
الشحنات في ميناء حمد.

«ميرسك الدنماركية» ،أكبر شركة حاويات في العالم

سيارات
ويعم��ل تح��ت إدارة مواص��ات
(كروة)  4200س��يارة أجرة ،شاملة
س��يارات اأجرة التابعة لش��ركات
اامتياز اأربعة ،وقد طرحت الشركة
مناقص��ة لض��م ش��ركة امتياز
خامسة لتشغيل س��يارات اأجرة.
ويمكن حجز سيارات تاكسي كروة
من خال مركز ااتصال على الرقم
 800 8294أو ع��ن طري��ق تحمي��ل
تطبي��ق تاكس��ي ك��روة والذي تم
تحديثه منذ إطاقه في يناير 2016
بعدد من المميزات اإضافية ،منها
إمكانية حجز سيارات الليموزين من
خال التطبيق ذاته.
ويوفر ه��ذا التطبي��ق الحصول
على سيارات اأجرة في وقت قصير،
حيث أنه بمجرد تأكيد طلب الحجز
يحصل الراكب على بيانات السائق
عبر رس��ائل نصي��ة ،كذلك يمكن
للعمي��ل تتبع موقع الس��يارة من
خال التطبيق.
كما أن مكتب شركة مواصات
بمنطق��ة الوصول بمط��ار حمد
الدولي بجانب اأسواق الحرة يعمل
عل��ى مدار الس��اعة لتوفير خدمة
ال��ركاب القادمي��ن إل��ى الدوحة،
وتلبي��ة جمي��ع احتياجاته��م من
النقل.
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الكعبي :خطوة أولى ومهمة نحو مزيد من ااعتماد على النفس

تزويد جميع سفن الشحن البحري
الزائرة بالوقود القطري
سفينة إلى سفينة.

الدوحة ^

أعلنت قطر للبترول عن توفير عمليات التزود
بالوقود لس��فن الش��حن البحري التي تزور
الموانئ القطرية اعتبارا من يوم أمس.
وس��تتم عملية التزود بالوقود باستخدام
سفينة خاصة لخدمة السفن التي تحمل
أية مستوردات أو صادرات قطرية عبر البحر،
وقد ب��دأت عمليات التزوي��د بالوقود بنجاح
بع��د اس��تيفاء جمي��ع المعايي��ر الدولية
للسامة البحرية.
كما أعلنت «قطر للبترول» عن وصول أولى
الش��حنات التي تحمل زيت الوقود أغراض
تزويد س��فن الش��حن البحري بس��ام إلى
مرساها في ميناء راس لفان.

«قطر للبترول» :التزود
بالوقود من سفينة
إجراء
إلى أخرى يعد
ً
مؤقت ًا
وس��تتم إدارة طلب��ات العم��اء لتزوي��د
الس��فن بالوقود وإدارة العمليات بالتعاون
مع ش��ركة وقود البحرية التابعة لشركة
وق��ود ،وهي المس��ؤولة عن بيع وتس��ليم
زيت الوقود باس��تخدام عمليات النقل من

ااعتماد على النفس
وفي تعليق��ه على توفير عملي��ات التزود
بالوقود لس��فن الش��حن البحري في قطر،
ق��ال المهن��دس س��عد ش��ريده الكعبي،
العض��و المنت��دب والرئي��س التنفيذي ل�
«قطر للبترول»« :هذه خط��وة أولى ومهمة
نحو مزيد من ااعتم��اد على النفس لتزويد
السفن بالوقود».
وأض��اف المهن��دس الكعب��ي «إن اأزمة
الحالية المؤس��فة أثرت عل��ى العديد من
عمائنا ،م��ن خال قرارات إقليمية حدت من
قدرتهم عل��ى الوفاء بالتزاماتهم في الوقت
المناسب وبطريقة اقتصادية فعالة ،لذلك

زيادة ااعتماد على الكفاءات القطرية

فقد أخذنا على أنفس��نا مس��اعدتهم في
التغل��ب على هذا التح��دي ،من خال اتخاذ
تدابير لضمان إمدادات الطاقة المس��تمرة
والموثوق بها».
مؤقت
واختت��م المهن��دس الكعب��ي تصريحه
مؤكدً أن «عمليات التزود بالوقود من سفينة
إلى س��فينة هو إج��راء مؤقت صمم ليلبي
توقعات عمائن��ا التجارية بأم��ان إلى حين
وض��ع حل دائم موض��ع التنفيذ .وقد بدأت
قطر للبترول بتس��ريع متطلبات الدراسات
المطلوبة وااس��تثمارات الضرورية لتوفير
قدراتنا المس��تقلة واآمن��ة والموثوق بها
لتزويد السفن بالوقود».

سعد شريده الكعبي

وس��تقوم قطر للبت��رول بتزوي��د غالبية
أس��طول ناق��ات الغاز الطبيعي المس��ال
ف��ي قطر ،وبتقديم الخدم��ة لعماء آخرين
بما في ذلك ش��ركة منتجات ،وميناء حمد،
وغيرهم من العماء الذين يقومون بتحميل
منتجات النفط الخام ،وغاز البترول المسال،
والمكثفات ،والنافثا.

راجان

توفير الوقود لسفن الشحن البجري

اليابان أبرز مستورد ُ
للمنتج القطري

 11مليار ريال قيمة فائض الميزان
التجاري في مايو
قالت وزارة التخطيط التنموي واإحصاء يوم أمس ،إن الميزان التجاري السلعي
خال شهر مايو عام  ،2017حقق فائض ًا مقداره  10.7مليار ريال ،مسج ًا بذلك ارتفاع ًا
قدره  3.2مليار أي ما نسبته  % 41.7مقارنة بالشهر المماثل من العام  ،2016وارتفاع ًا
ً
مقارنة مع شهر أبريل .2017
مقداره  0.9مليار تقريب ًا أي ما نسبته % 9.2
الدوحة ^

ألمانيا والصين والوايات المتحدة
اأميركية أبرز الدول المصدرة

يقيس المي��زان التجاري الس��لعي
الف��رق بي��ن إجمال��ي الص��ادرات
والواردات.
فخال شهر مايو عام  ،2017بلغت
قيمة إجمالي الص��ادرات القطرية
(التي تشمل الصادرات ذات المنشأ
المحلي وإعادة التصدير)  20.2مليار
ريال تقريبً ،أي بارتفاع نس��بته 18.4
 %مقارنة بش��هر ماي��و عام ،2016
وبارتف��اع نس��بته  % 7.6مقارن��ة
بشهر أبريل عام .2017
ومن جانب آخ��ر انخفضت قيمة
الواردات الس��لعية خال شهر مايو
ع��ام  ،2017لتص��ل إل��ى نحو 9.5
مليار ريال ،وبنس��بة  % 0.3مقارنة
بش��هر مايو ع��ام  ،2016وارتفعت
بنس��بة  % 5.8مقارنة بشهر أبريل
عام .2017

المجموعات
وبالمقارن��ة مع ش��هر مايو عام
 ،2016ارتفع��ت قيم��ة ص��ادرات
أه��م المجموع��ات الس��لعية
المتمثل��ة ف��ي «غ��ازات النف��ط
والهيدروكربون��ات الغازية اأخرى»
والت��ي تمث��ل (الغ��از الطبيع��ي
المس��ال والمكثف��ات والبروب��ان
والبيوتان ،إل��خ )..لتصل إلى نحو
 12.0ملي��ار ريال ،وبنس��بة 21.6
 ،%وارتفع��ت قيمة صادرات «زيوت
نفط وزي��وت م��واد معدنية قارية
خ��ام» ،لتصل إلى ما يق��ارب 3.3
مليار ريال وبنسبة  ،%8.3وارتفعت
قيمة ص��ادرات «زيوت نفط وزيوت
متحصل عليها من مواد معدنية
قاري��ة غير خام» لتص��ل إلى نحو
 1.1مليار ريال ،وبنسبة .%29.7
وخال ش��هر مايو ع��ام ،2017
ج��اءت مجموعة «عنف��ات نفاثة

إجمالي الواردات حسب دول
المنشأ الرئيسية  -مايو 2017
المملكة المتحدة United Kingdome

الوايات المتحدة اأميركية USA
اإمارات العربية المتحدة UAE
بقية الدول Other Countries

ميناء حمد يتعامل بكفاءة مع مختلف الواردات

وعنف��ات دافع��ة ،عنف��ات غازية
أخرى وأجزاؤها» عل��ى رأس قائمة
ال��واردات الس��لعية ،حيث بلغت
قيمته��ا  0.6ملي��ار ري��ال تقريبً
وبارتف��اع ق��دره  % 69.6مقارن��ة
مع ش��هر مايو ع��ام  ،2016تليها
مجموعة «الس��يارات المصممة
لنقل اأشخاص» بنحو  0.5مليار
ري��ال ،وبانخفاض نس��بته % 0.6
تليها مجموعة «أجهزة كهربائية
للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف)
الس��لكيين بما في ذلك اأجهزة
الناقلة للشبكة ،وأجزاؤها» إلى ما
يقارب  0.2ملي��ار ريال ،وبانخفاض
نسبته .%36.7
الشركاء التجاريون
وعل��ى صعي��د الصادرات حس��ب
دول المقصد الرئيسية ،فقد احتلت
اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة

لصادرات دولة قطر خال ش��هر مايو
ع��ام  ،2017بقيم��ة  3.2ملي��ار ريال
تقريب��ً ،أي م��ا نس��بته  % 15.9من
إجمال��ي قيمة الص��ادرات القطرية،
تليه��ا كوري��ا الجنوبي��ة بقيمة 2.9
مليار ريال تقريبً ،أي ما نس��بته 14.3
 %م��ن إجمالي قيمة الص��ادرات ،ثم
س��نغافورة بقيمة  2.3ملي��ار تقريبً
وبنسبة .%11.2
وعلى صعيد الواردات حس��ب دول
المنش��أ الرئيس��ية ،فق��د احتلت
ألمانيا صدارة دول المنشأ بالنسبة
لواردات دولة قطر خال ش��هر مايو
ع��ام  ،2017بقيم��ة  1.0مليار ريال
تقريبً ،وبنسبة  % 11.0من إجمالي
قيمة الواردات السلعية ،ثم الصين
بقيمة  1.0مليار ريال ،أي ما نسبته
 ،%10.4تليه��ا الواي��ات المتحدة
اأميركي��ة بقيمة  1.0مليار ريال أي
ما نسبته .% 10.3

إجمالي الصادرات حسب دول
المقصد الرئيسية  -مايو 2017

%11.0
%10.4

%15.9

بقية الدول Other Countries
%52.5

ألمانيا Germany
الصين China

ألمانيا أكبر مصدر للسوق المحلي

%10.3

اليابان Japan

%39.0
%14.3

كوريا الجنوبية South korea

%10.2
%5.6

سنغافورة Singapore
الهند India
الصين China

%11.2
%10.3

%9.3
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تخصيص  11قسيمة أرض للمشاريع موزعة على عدة مناطق

 10سبتمبر آخر أجل
للمشاركة في تشغيل
المدارس الخاصة
أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات
التنمية ااقتصادية بوزارة ااقتصاد والتجارة ،وبالتنسيق مع وزارة
التعليم والتعليم العالي عن تمديد موعد تقديم العطاءات للمناقصة
الخاصة بالفرص ااستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة ،وذلك
حتى يوم اأحد الموافق  10سبتمبر  ،2017قبل الساعة  12ظهر ًا ،وذلك
بناء على رغبة المستثمرين.
الدوحة ^

ه��ذا وكان��ت اللجن��ة الفني��ة
لتحفي��ز ومش��اركة القط��اع
الخاص ف��ي مش��روعات التنمية
ااقتصادي��ة ب��وزارة ااقتص��اد
والتج��ارة وبالتنس��يق م��ع وزارة
التعلي��م والتعلي��م العال��ي ،قد
أعلن��ت في وقت س��ابق عن طرح
فرص استثمارية لتطوير وتشغيل
المدارس الخاصة ،والذي يأتي في
إطار التزام الدول��ة بدعم وتحفيز
القط��اع الخاص للمش��اركة في
التنمي��ة ااقتصادي��ة ،وبصف��ة
خاصة تش��جيع ااس��تثمار في
مج��ال قط��اع التعلي��م ،وكذلك
اس��تغال كافة اإمكانات إقامة
مش��اريع تعليمي��ة متكامل��ة،
وتحقي��ق القيم��ة المضاف��ة
لاقتصاد الوطني.

قسائم بمنطقة الوكير ،وقسيمة
في منطقة العب ،وقس��يمة في
الثميد ،وقس��يمتين في منطقة
الخور ،وقس��يمة في سميسمة،
وتق��در مس��احة اأراضي في كل
منطقة بحوالي  15.000متر مربع
لكل قسيمة أرض.
وتهدف مب��ادرة تخصيص أراض
للقط��اع الخاص لاس��تثمار في
مج��ال التعلي��م لتوفي��ر تعليم
عال��ي الجودة من خال تحس��ين
البني��ة التحتي��ة لدع��م ج��ودة

التدري��ب والتعلي��م ،واس��تيعاب
الطلب��ة القادمي��ن إل��ى الدولة
خال الس��نوات القادمة ،وكذلك
خل��ق تنوع ف��ي التعليم من خال

فت��ح مدارس متمي��زة ،عاوة على
اس��تقطاب وتوظيف وتطوير قوى
عاملة من الكفاءات المتميزة في
مجال التعليم.

سياسات
وت��م وض��ع السياس��ات العامة
للطرح ،حيث سيتم طرح استغال
تل��ك اأراضي على القطاع الخاص
بنظ��ام المناقصة العام��ة ،طبقً
أحكام قان��ون تنظيم المناقصات
والمزاي��دات الص��ادر بالقانون رقم
 26لس��نة  2005وتعدياته ،ويلتزم
المس��تثمر بتقديم ضمان مؤقت
بما قيمته  300ألف ريال ،وس��تدار
المشروعات بنظام عقود التصميم
واإنش��اء والتموي��ل والتش��غيل

قسائم
حيث تم تخصيص  11قس��يمة
أرض للمش��اريع موزعة على عدة
مناطق ،بواقع قسيمة في أم قرن،
وقس��يمة بروضة الحمامة ،وأربع

للمؤسسة التعليمية .))DBFO
كما سيسمح لجميع الشركات
المحلي��ة واأجنبية ،وفقً للمادة 2
م��ن القانون رقم  13لس��نة 2000
بتنظي��م اس��تثمار رأس المال غير
القط��ري في النش��اط ااقتصادي
بدخ��ول المناقص��ة ،ويعتب��ر
المس��تثمر الذي يحقق نسبة 70
 %وأعلى في معايير التقييم مؤهاً،
وسيتم اختيار مستثمر واحد لكل
قس��يمة أرض ،وفي حال تقدم أكثر
من مس��تثمر لنفس القسيمة فإن
اأولوي��ة لمن يحصل عل��ى أعلى
درجات في تقييم العروض ،وفي حال
تس��اوت درجات تقييم العروض بين
المس��تثمرين المتقدمي��ن لنفس
القس��يمة ،يتم ااختيار عن طريق
القرعة.
كم��ا اعتمدت سياس��ات الطرح
مدة ح��ق اانتفاع بتل��ك اأراضي
له��ذا المش��روع لم��دة  25عامً
تجدد ف��ي حال التزام المس��تفيد
بالسياس��ات والش��روط ومؤشرات
اأداء الواردة ف��ي العقود ،وذلك دون
اإخال بحق الدولة في إلغاء العقد
أو استرداد اأراضي.

 2يوليو الموعد النهائي لتقديم العطاءات الخاصة بالفرصة ااستثمارية

استمرار فرص المساهمة بتحويل
«الدوحة للمعارض القديم»
إلى مدينة ترفيهية
أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات
التنمية ااقتصادية بوزارة ااقتصاد والتجارة أمس ،بالتنسيق مع
الهيئة العامة للسياحة عن تمديد فترة تلقي العطاءات الخاصة
بالفرصة ااستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم)
إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة ،وذلك حتى يوم اأحد الموافق
 2يوليو  .2017وذلك بناء على رغبة المستثمرين.

مركز الدوحة للمعارض القديم

الدوحة ^

تأت��ي الفرص��ة ااس��تثمارية
لمش��روع تحويل مركز الدوحة
للمعارض (القدي��م) إلى مدينة
ترفيهية حديث��ة ومتكاملة في
إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز
القطاع الخاص للمش��اركة في
مشروعات التنمية ااقتصادية،
وبصف��ة خاص��ة تش��جيع
ااستثمار في مجال المشروعات
الس��ياحية ،وإعط��اء المجال
للشركات لإبداع ،والحرص على
استغال كافة اإمكانات إقامة
مش��اريع س��ياحية متكامل��ة
ومتنوعة تعمل على استقطاب
جميع شرائح المجتمع ،وإقامة
معلم سياحي ترفيهي متكامل.
تجدر اإشارة إلى أن المساحة
اإجمالي��ة ل��أرض المطروحة
لاس��تثمار وفق��ً للمخططات

الرئيس��ية تبل��غ  84,875مت��رً
مربع��ً تقريبً وتش��مل :المبنى
الكل��ي بمس��احة 57,600
متر مرب��ع ،ومواقف الس��يارات
بمس��احة  26,075مت��رً مربعً،
وس��احات خارجي��ة مفتوح��ة
 1,200مت��ر مرب��ع ،وس��احة
المعارض  14,992مت��رً مربعً،

إل��ى جانب المحات بمس��احة
 479مترً مربعً.
القاعة والمرافق
يقوم المستثمر بتطوير القاعة
والمرافق وتحويله��ا إلى مدينة
ترفيهي��ة حديث��ة ومتكامل��ة
بعق��ود طويلة اأج��ل لمدة 25

المساحة اإجمالية لأرض المطروحة
لاستثمار  84,875متر ًا مربع ًا

س��نة ،على أن تعتمد مقترحات
تطوي��ر المناط��ق المغط��اة
والمفتوحة على عنصر اابتكار
مثل :إنش��اء المحات التجارية،
والمطاع��م ودور للحضان��ة
ومواق��ف للس��يارات ومناط��ق
للراح��ة العام��ة وغيره��ا م��ن
اأنشطة السياحية المرخصة.

إجراءات التقدم للمزايدة
يمك��ن للمس��تثمر الحص��ول
عل��ى وثائ��ق المزايدة من قس��م
المشتريات بإدارة الشؤون المالية
واإدارية بال��دور الرابع بمبنى وزارة
ااقتص��اد والتج��ارة بمنطق��ة
لوس��يل البرج ( )Bبموجب كتاب
تفوي��ض م��ن الش��ركة ،على أن

المستثمر يطور القاعة والمرافق ويحولها
إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة

يرفق مع العطاء تأمين باسم وزارة
ااقتصاد والتجارة بش��يك مقبول
الدف��ع أو بموج��ب خطاب ضمان
مصرفي ص��ادر من بنك محلي ،أو
س��اري المفعول إلى أن يتم تنفيذ
العق��د بصف��ة نهائي��ة بما في
ذلك مدة الصيانة طبقً لش��روط
المزايدة.
كما دع��ت اللجنة إل��ى تقديم
العط��اءات موقع��ة ومختوم��ة
بختم الشركة ،على أن تودع داخل
مظاري��ف معنون��ة باس��م رئيس
لجن��ة المناقص��ات والمزاي��دات
المختصة ،وتس��لم أمانة س��ر
اللجن��ة بمقرها بال��وزارة ،على أن
تق��دم ااستفس��ارات المتعلقة
بالمزايدة إلى قس��م المشتريات
بإدارة الشؤون المالية واإدارية خال
الفترة من تاري��خ تلقي العطاءات
وحتى  10أيام قبل التاريخ المحدد
لتسليم العطاءات.

أسواق
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الناقلة الوطنية تحضر بقوة في معرض باريس

«القطرية» تكشف
عن أول طائرة مز ّودة
بمقاعد «كيو سويت»
كشفت الخطوط الجوية القطرية النقاب أمس ،عن أول طائرة في
أسطولها مز ّودة بالتجربة الجديدة للسفر على متن درجة رجال اأعمال-
كيو سويت ،والتي حصلت على جائزة مرموقة مؤخر ًا.

كبار الشخصيات خال معرض باريس

الدوحة ^

«القطرية» ملتزمة باابتكار وتقديم أفضل
وأرقى تجربة سفر للركاب

جاء ذلك خال مش��اركة الناقلة
في النسخة الجديدة من معرض
باري��س الجوي ،ال��ذي انطلق في
ابورجيه ف��ي باريس ي��وم أمس،
ليستمر حتى  25يونيو.
وأضاف��ت الناقل��ة مقاع��د «كيو
س��ويت» إلى طائرتها من طراز بوينج
 .777وتو ّف��ر مقاع��د «كيو س��ويت»
تجربة سفر استثنائية ،ومرافق راقية
ف��ي مقص��ورة درجة رج��ال اأعمال
تحاكي تلك في الدرجة اأولى ،حيث
من ش��أن هذا اابتكار إرساء معايير
جديدة للسفر على متن هذه الدرجة
م��ن الخط��وط الجوي��ة القطرية،
الحائزة على عدة جوائز.

حضور بارز للناقلة بالمعرض

منصة
وقال س��عادة الس��يد أكب��ر الباكر
الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط
الجوي��ة القطري��ة« :يمث��ل معرض
باريس الج��وي  2017المنصة اأمثل

اس��تعراض الطائرة اأولى التي يتم
تزويدها بمقاعد «كيو سويت» اابتكار
الجديد الذي من ش��أنه إرساء معايير
جديدة للس��فر على متن درجة رجال
اأعمال .وأود أن أؤكد بهذا الخصوص

ب��أن تجرب��ة «اأولى في درج��ة رجال
اأعمال» س��وف تكون مح��ل اهتمام
جميع الحضور في معرض باريس ،بما
في ذل��ك الممثلون عن قطاع الطيران
والسفر واإعام وغيرهم ،لنبرهن مرة

اابتكار واالتزام بتقديم أفضل وأرقى تجربة سفر

مرافق راقية في مقصورة درجة رجال اأعمال

بنك بروة :فائزون جدد
بجوائز السحب من حساب
التوفير «ثراء»
الدوحة ^

أعل��ن بنك بروة أمس ،عن أس��ماء
الفائزي��ن بجوائز آخر س��حب من
حساب التوفير «ثراء» المتوافق مع
الشريعة اإس��امية ،والذي أجري
بالمقر الرئيس��ي للبنك ،حيث فاز
كل من السادة أحمد ماجد مبارك
عل��ي الس��ويدي ،عبدالله محمد
سعد علي الكعبي ،سعيد سالم
سعيد النابتي المري ،سالم راشد
راشد السنيد المري ،بجوائز نقدية
قيمة كل منها  10.000ريال.
كذلك ،فاز كل من العماء بخيتة
راش��د محمد خالد مقبل ،سامي
تحس��ين محمد المقات��ي ،آمنة
محم��د جمعة أحمد الس��ليطي،
ط��ارق حلم��ي عباس أحم��د ،نفل
ترك��ي ناص��ر ظاف��ر الهاج��ري،
ب��ال طناف ب��ال عبدالل��ه ،منى
عبدالرحمن أحم��د العلي ،بجوائز

نقدية قيمة كل منها  5.000ريال.
وقد تم إجراء السحب تحت إشراف
ممث��ل إدارة التراخي��ص النوعي��ة
ومراقبة اأس��واق بوزارة ااقتصاد
والتجارة.
جوائز
ويق��دم حس��اب «ث��راء» للعماء
فرص��ة الفوز بجوائ��ز نقدية تصل
إلى ملي��ون ريال ،للم��رة اأولى في
قطاع البنوك اإس��امية في قطر.
إذ يحصل العم��اء المؤهلون على
فرصة ااش��تراك ،بناءً على معايير
متع��ددة ،في س��حوبات دورية على
جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية
بقيم��ة  3.000.000ريال ،ش��ريطة
أا يتدنى مبل��غ اإيداع عن 10.000
ريال .ويتيح حس��اب «ثراء» شهريً،
ف��وز  7مش��تركين بجائ��زة بقيمة
 5.000ريال و 4آخرين بجائزة بقيمة
 10.000ري��ال .باإضاف��ة إلى ذلك،

أخرى على س��عي الخط��وط الجوية
القطرية الدؤوب نحو اابتكار واالتزام
بتقديم أفض��ل وأرقى تجربة س��فر
للركاب».
ويق�� ّدم «كي��و س��ويت» أول مرة

أَس�� ّرة مزدوجة في مقص��ورة درجة
رجال اأعمال ،باإضافة إلى فواصل
الخصوصية الت��ي يمكن تحريكها
ّ
لتمك��ن المس��افرين ف��ي المقاعد
المتج��اورة م��ن تكوي��ن غرفته��م
الخاص��ة .وعاوة عل��ى ذلك ،تعطي
الشاش��ات المتحرك��ة الفرص��ة
للزماء واأصدق��اء والعائات الذين
يقوم��ون بحج��ز المقاع��د اأربعة
ف��ي المنتصف ،لتحويل المس��احة
المخصص��ة له��م ف��ي مقصورة
درجة رجال اأعم��ال إلى جناح خاص
يمكنهم من العمل والتواصل وتناول
الطعام معً.

ّ
يمكن «ث��راء» مرتين في الس��نة 4
من عمائه من الفوز بجائزة بقيمة
 25.000ري��ال ،فضا ً ع��ن فوز اثنين
آخري��ن بجائزة تصل إل��ى 50.000
ريال ،وص��وا ً إلى اإع��ان عن فائز
واحد بالجائ��زة الكبرى والتي تصل
قيمتها إلى  1.000.000ريال .وعليه،
يبل��غ ع��دد الفائزين المش��تركين
ف��ي حس��اب «ث��راء»  102فائز ،مع
جوائز نقدية يص��ل مجموعها إلى
 3.000.000ريال.
يتي��ح حس��اب «ث��راء» مزاي��ا
المنتج��ات المصرفي��ة المبتكرة
والت��ي تتضم��ن عمليات س��حب
وإي��داع ومعامات تحوي��ل اأموال
م��ن مختل��ف الحس��ابات اأخرى
وعبر مختل��ف القنوات المصرفية،
باإضافة إلى حزمة مصممة بدقة
من مزايا وخدمات القيمة المضافة
بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام
المكافآت.

التصميم
وحاز التصمي��م الجديد لمقاعد

«كيو س��ويت» على اهتمام وإعجاب
الجميع في قط��اع الطيران ،بعد أن
فاز بجائزة اابتكار في مجال الطيران،
وذلك خال حف��ل توزيع جوائز «ألترا
ترافيل  .»2017واس��تلمت الخطوط
الجوي��ة القطرية هذه الجائزة خال
حفل خاص أقيم في فندق ذا سافوي
في لندن ،حيث حضره كل من سارة
دوقة يورك ،وصاحبة السمو الملكي
اأميرة يوجين أميرة يورك ،باإضافة
إل��ى خبراء وكبار الش��خصيات من
القط��اع .وألقى هذا الف��وز الضوء
عل��ى مقاع��د «كيو س��ويت» قبل
تدشينها رسميً ،حيث تعزز الجائزة
مكانة هذه المقاعد ،وتؤكد تأثيرها
المنتظ��ر عل��ى الس��فر الراقي في
المستقبل.

انخفاض مؤشر سوق مسقط
ريال ،مرتفعة بنسبة  % 40مقارنة
مع آخر جلسة تداول.
وأشار التقرير الصادر عن سوق
مس��قط لأوراق المالي��ة إلى أن
القيمة الس��وقية ق��د بلغت ما
يقارب من  17.76مليار ريال.

مسقط قنا

أغلق مؤشر سوق مسقط  30يوم
أمس ،عند مس��توى  5221نقطة
منخفضً بنسبة .% 0.54
وبلغت قيمة التداول  3.2مليون
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اأردن بصدد شراء علف
الشعير

من المتوقع أن يستقطب
معرض باريس للطيران في
لوبورجيه ،حيث يقام مرة كل
سنتين 150 ،ألف زائر من خبراء
القطاع ،من أكثر من 2370
شركة ،وهو يستمر حتى 25
يونيو.
كذلك من المتوقع أن
يستقطب المعرض حوالي
 200ألف زائر ،غالبيتهم
سيأتون لمشاهدة العروض
المذهلة للمعدات الحربية
والطائرات المقاتلة اأسرع
من الصوت.
وتشارك الخطوط الجوية
بقوة في هذه الفعالية
السنوية.
أ .ف .ب

هامبورج رويترز

قال تجار أوروبيون أمس ااثنين ،إن مش��تري الحبوب
الحكوم��ي اأردني ط��رح مناقص��ة عالمية جديدة
لش��راء  100ألف طن من علف الش��عير للتوريد من
مناشئ خيارية.
وأضافوا أن الموعد النهائي للمناقصة  21يونيو.
كان��ت المناقصة الجديدة متوقع��ة بعد أن عزف
اأردن ع��ن الش��راء ف��ي مناقصته الس��ابقة ،التي
أغلقت يوم  15يونيو ،وكانت لمائة ألف طن أيضً.
واجه اأردن صعوبات في الشراء بمناقصات القمح
والشعير في اأش��هر اأخيرة بعد أن تسببت قواعد
مراقبة الجودة وش��روط السداد الجديدة في تقلص
مشاركة دور التجارة العالمية.
وفي وقت س��ابق يوم أمس ،ط��رح اأردن مناقصة
جديدة لش��راء  100ألف طن م��ن القمح ،بعد عدم
الشراء في مناقصة سابقة اأسبوع الماضي.

آفاق

أسعار البنزين اأغلى في العالم 2017

تراجع واردات اليابان
النفطية

الترتيب

الدولة

السعر

1

هونج كونج

1.91

طوكيو رويترز

2

النرويج

1.83

3

أيسلندا

1.82

4

موناكو

1.638

5

هولندا

1.68

6

إيطاليا

1.65

7

اليونان

1.64

8

أوروجواي

1.6

قال��ت وزارة المالية اليابانية أم��س ااثنين إن بيانات
التخلي��ص الجمركي تظهر تراج��ع واردات الباد من
النفط الخام  % 13.5في مايو عنها في الفترة ذاتها
قبل عام.
وتوض��ح اأرقام اأولية أن اليابان ،رابع أكبر مش��ترٍ
للخ��ام في العالم ،قد اس��توردت  2.83مليون برميل
يوميً الشهر الماضي.
وبلغ إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال 6.239
ملي��ون طن الش��هر الماض��ي ،بزي��ادة  % 13على
أس��اس س��نوي .وانخفضت واردات الفحم الحراري
المستخدم في توليد الكهرباء  % 10.8في مايو إلى
 7.683مليون طن.

السعر :بالدوار للتر

مؤسسات اقتصادية

«جوجل»
قال��ت ش��ركة جوج��ل التابعة
ل�»ألفابت» إنها ستنفذ المزيد من
اإجراءات لتحديد وحذف أي محتوى
إرهاب��ي ،أو يحض عل��ى العنف أو
التطرف على منصتها لمش��اركة
المقاطع المصورة يوتيوب.
وقال��ت جوج��ل إنه��ا س��تتخذ
موقفً أكثر صرامة تجاه المقاطع
المصورة التي تحتوي على محتوى
متعص��ب ،أو تس��تخدم الدين في
التحريض ،م��ن خال إصدار تحذير

وع��دم تزكيته��ا للحص��ول على
إعجاب المس��تخدم ،حت��ى إذا لم
تك��ن تنتهك السياس��ات بصورة
واضحة.
كما س��توظف الش��ركة المزيد
من الموارد الهندس��ية وس��تزيد
استخدام التكنولوجيا للمساعدة
ف��ي تحدي��د المقاط��ع المصورة
المتطرف��ة ،باإضاف��ة إلى تدريب
مصنفي محتوى ليحددوا س��ريعً
مثل هذا المحتوى ويقوموا بحذفه.

جريدة يومية سياسية تصدر
عن دار العرب منذ 1972

العرب.قطر | AlArab.QA

سكرتير التحرير
شريف عبدالغني | sabdelghany@AlArab.QA

local@AlArab.QA

رئيس القسم الرياضي
علي عيسى رشيد

| arasheed@AlArab.QA

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

ق��ال محللون أم��س ااثني��ن ،إن أس��عار
تصدير القمح الروس��ي ارتفعت لأسبوع
الخام��س عل��ى التوال��ي بفع��ل صعود
اأسعار القياسية العالمية ،وتأخر محتمل
للمحص��ول المحلي بعد طقس مطير في
الربيع.
وأضاف��وا أن اأس��عار لقي��ت دعم��ً من
الطلب الكبير من مصر أكبر مشتر للقمح
الروس��ي ،وقواعد روس��ية جديدة بش��أن
االتزام الصارم بمحاسبة القطاع الزراعي
على ضريبة القيمة المضافة.
وذك��رت ش��ركة ااستش��ارات الزراعية
الروس��ية "إيكار" أن سعر محصول القمح
الجديد في البحر اأسود الذي يحتوي على
نسبة بروتين  % 12.5تس��ليم يوليو ارتفع
دوارين في نهاية اأسبوع الماضي مقارنة
باأسبوع السابق إلى  185دوارً للطن.
وارتف��ع س��عر القم��ح م��ن المحصول
القديم  0.5دوار إلى  189.5دوار للطن.

بكين رويترز

احتفلت ماريوت الدولية بالمبادرة السنوية الثامنة ،التي تحمل اسم
«إفطار سيارات اأجرة» الرمضاني في أكثر من  70فندقً ماريوت مشاركً في
الشرق اأوسط ،بما في ذلك وجهاتها الثماني في قطر والتي تضم« :فندق
وريزيدنتس دبليو الدوحة ،وفندق ،سانت ريجيس الدوحة ،وفندق وسبا ذا
ويستن الدوحة ،و فندق ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة ،وقرية وسبا
الشرق ،وفندق ماريوت الدوحة ،وفندق ريتز كارلتون ،وفندق ماريوت ماركيز
ّ
ستي سنتر الدوحة .وكانت فرق التموين في كل فندق قد ّ
ضمت
أعدت علبً؛
مجموعة متنوعة من اأطعمة والمشروبات ،وقد ّ
وحد مختلف الشركاء
العاملين في الفنادق جهودهم؛ إنجاح مبادرة «إفطار سيارات اأجرة» ،وهم
موظفون ينتمون إلى قسم التموين ،واإدارة ،وخدمة الضيوف.
يشار إلى ّ
أن مبادرة «إفطار سيارات اأجرة» التي لقيت إعجاب مالكي الفنادق
ُ
والمجتمعات المحلية ،وهيئات النقل ،أط ِلقت عام  ،2010وأصبحت تقليدً سنويً
بالنسبة لكثيرٍ من سائقي سيارات اأجرة في المنطقة.

مدير التحرير
جابر بن ناصر المري | jnmarri@AlArab.QA

موسكو رويترز

الصين :استمرار
ارتفاع أسعار المنازل

صيد الكاميرا

قسم المحليات
هاتف | 44997351 :فاكس44997417 :

ارتفاع سعر القمح
الروسي

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

اس��تقرت أس��عار المنازل ف��ي أكبر مدن
الصين في مايو ،لكنه��ا واصلت الصعود
على مستوى الباد ،ما يشير إلى أن الطلب
ا ي��زال قويً رغم سلس��لة م��ن اإجراءات
الحكومي��ة للحيلولة دون حدوث نش��اط
مفرط في السوق.
ووفق��ً لحس��ابات رويترز م��ن واقع نتائج
مسح رس��مي نش��رت أمس ااثنين ،ارتفع
متوس��ط أس��عار المنازل الجديدة في 70
مدينة صينية كبرى  % 0.7في مايو مقارنة
بالش��هر الس��ابق بما يتماش��ى مع أبريل
لتظل أعلى زيادة منذ أكتوبر.
وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار المنازل
الجدي��دة  % 10.4في ماي��و انخفاضً من
زيادة  % 10.7في أبريل وفقً لحسابات رويترز
من واقع بيانات مكت��ب اإحصاء الوطني.
وتوقف ااتجاه الصعودي أس��عار المنازل
ف��ي أكبر م��دن الصين ،وم��ن بينها بكين
وش��نغهاي في مايو على أس��اس شهري،
بينما انخفضت اأس��عار في شنتشن 0.6
 %وهو أعلى معدل تراجع في ثاثة أشهر.
ومقارن��ة بها قبل عام زادت اأس��عار في
بكين  % 13.5وش��نغهاي  % 11وشنتشن
.% 5.4

التسويق واإعانات
جوال33671660 :
هاتف44997335 - 44669522 - 44678265 :
فاكس44677879 - 44678973 :
فتح خط قطر الدولي +974

للتواصل عبر الخطوط
الساخنة للصحيفة
ااعانات33561775 :
التوزيع33088671 :

t.aldabaa@AlArab.QA
advertising@AlArab.QA

العنوان :شارع الفتح | الدوحة | ص.ب22612 :
البدالة الرئيسية44997333 :

هاتف44997421 :
فاكس44997417 :

