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نمو كبير للنشاط التجاري  في عام المونديال

تــوقــعــات إيــجــابــّيــة بــاســتــمــرار قــوة 
النشا التجاري لدولة قطر في عام 
تحقيق  واصــلــت  فــقــطــر  الــمــونــديــال، 
كورونا  جائحة  بعد  واعــدة  نمو  أرقــام 
الــتــي أثـــرت عــلــى الــعــالــم أجــمــع، وقــد 
أسرع  القطري  االقتصاد  تعافي  كــان 
مــمــا كـــان مــتــوقــًعــا نتيجة اإلجــــراءات 
االحترازّية واالحترافّية التي اتخذتها 
الـــحـــكـــومـــة مـــــن أجــــــل تــــالفــــي تـــأثـــر 
اإلغــالقــات  نتيجة  بالعمق  االقــتــصــاد 
ــهــرتــهــا  الــعــالــمــّيــة، فـــاألرقـــام الــتــي أ
دراســـــة مــؤشــر مـــديـــري الــمــشــتــريــات 
النمو  تؤّكد  للمال،  قطر  لمركز  التابع 
الــقــوي فــي اقــتــصــاد شــركــات القطاع 
في  بالطاقة  المرتبط  غير  الــخــاص 

مؤشر  سّجل  حي   ، عام  بداية 
في  نقطة  المشتريات   مــديــري 
تــزال  ال  قـــراءة  وهــي   ، ديسمبر 
مــرتــفــعــة مــقــارنــة بـــأي فــتــرة سابقة 
أربع  من  أكثر  قبل  الــدراســة  بــدء  منذ 
نهاية  وحتى  أبريل   في  سنوات 
، األمــر  الــربــع الــرابــع مــن الــعــام 
التي  اإلجـــــراءات  أن  على  يــدلــل  الـــذي 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة إلنــعــاش الــقــطــاع 
الـــخـــاص والــــحــــزم الــتــحــفــيــزّيــة أثــنــاء 
أزمــة وبــاء كــورونــا كــان لها دور كبير 
ونمو  القطري  االقتصاد  تحصين  في 

القطاع الخاص بشكل أساسي.
البيانات األخيرة التي أعلنها مركز 
قطر للمال تشير إلى انتعاش اقتصاد 

القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة 
فــي قــطــر وإلـــى تــســارع مــعــّدل النمو 
االقتصادي السنوي الرسمي في الربع 
لت  ولــقــد   . الــعــام  مــن  الــرابــع 
تـــوقـــعـــات الـــشـــركـــات بـــشـــأن الــنــشــا 
ما  وهو  إيجابّية،  لعام   التجاري 
الناتجة  التجارّية  الفرص  إلــى  ُيعزى 
 FIFA عن تنظيم بطولة  كأس العالم
األســـــواق  واســـتـــمـــرار   ™ قــطــر 
منتجاتها،  بتوفير  الجديدة  اإلقليمّية 
عــمــال  ويـــبـــشـــر الـــنـــمـــو الــــمــــزدهــــر لــ
الحالّية والمستقبلّية بمستقبل إيجابي 
لالقتصاد غير النفطي في قطر، حي 
مستوياتها  ن  ا الــصــادرات  تــجــاوزت 
ما قبل الجائحة في عدد متزايد من 

هر  أ فاقتصادنا  األجنبّية،  األســـواق 
مــرونــة كــبــيــرة خـــالل الــجــائــحــة، وقــد 
االقتصادي  التعافي  معدالت  واصلت 
إحراز تقدم متسارع بسبب مجموعة 
المتسارعة  الطفرة  ومن  العوامل  من 

في األصول.
تنفيذ  تــســريــع  فـــي  مــاضــيــة  قــطــر 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــنـــويـــع االقـــتـــصـــادي 
الخاصة بها والتي بدأت تؤتي ثمارها 
عبر جعل قطر مركًزا مالًيا مهًما في 
الشرق األوسط والعالم، كذلك تسّجل 
والتحّول  االقتصاد  تنويع  استراتيجية 
باهرة  نجاحات  المعرفة  اقتصاد  إلى 
قوة  تعكس  التي  األرقــام  لغة  تؤّكدها 
ــا رغــــم الــتــحــديــات  ومــتــانــة اقــتــصــادن

العالمّية، فقطر عملت على أكثر من 
وكــذلــك  االقــتــصــاد،  لتحسين  صعيد 
عززت من مكانة اإلنتاج المحلي في 
انعكس  الــذي  األمــر  القطاعات،  شتى 
ــنــاتــج الــمــحــلــي، حي  إيـــجـــابـًــا عــلــى ال
تمضي قطر من نجاح إلى نجاح، بعد 
أن توسعت في دعم قطاعات جديدة 
فــــي االقــــتــــصــــاد وحـــــــددت أولــــويــــات 
جـــديـــدة ووضـــعـــت أهــــداًفــــا مــرحــلــّيــة 
وأخـــــــــرى طـــويـــلـــة األمــــــــد مـــــن أجـــل 
تحقيقها، كما أشركت القطاع الخاص 
فـــي الــعــديــد مـــن الــمــشــاريــع الــحــيــوّيــة 
المالّية  الــعــوائــد  زيـــادة  إلــى  أّدت  الــتــي 
لشركات القطاع الخاص ومكنتها من 

النهوض ُمجدًدا وتجاوز األزمة.

ــــــصــــــادي ــــــت ـــــع االق ـــــوي ـــــن ـــــت ـــــة ال ـــــجـــــي ـــــي ـــــرات ــــ اســـــت ــــي ــــف ــــن ـــــة فــــــــي ت ـــــي ـــــاض ـــــر م ـــــط ق
ــــم ــــال ــــع ــــيــــم بـــــطـــــولـــــة كـــــــــأ ال ـــــــــرص تـــــجـــــاريـــــة كـــــبـــــيـــــرة نـــــاتـــــجـــــة عـــــــن تــــنــــ ف

بقوة  زلـــزال  ضــرب  قنا:   - واشنطن 
٥٫٢ درجة على مقيا ريختر، أمس، 
وســــط واليـــــة « أالســــكــــا»  األمــريــكــّيــة. 
ــة الـــمـــســـح الــجــيــولــوجــي  وذكـــــــرت هــيــ
يبعد  الـــزلـــزال  مــركــز  أن  ــة،  األمــريــكــّي
« كانتويل»   مدينة  جنوب  كيلومتًرا   ٧٠
الواقعة في والية « أالسكا»  وعلى عمق 
ن  ا حتى  أنباء  ترد  ولم  كيلومتًرا.   ٥٧
عن وقوع خسائر بشرّية أو مادّية جراء 
حــزام  فـــوق  « أالسكا»   وتــقــع  الـــزلـــزال. 
، وهي منطقة  النار في الُمحيط الهاد
احتكاكها  يــؤّدي  تكتونية  صفائح  التقاء 
بــبــعــضــهــا الــبــعــ إلــــى نـــشـــاط زلـــزالـــي 

وبركاني قوي. 

سان فرانسيسكو - د ب أ: يطّور موقع 
تويتر خاصية  االجــتــمــاعــي  الـــتـــواصـــل 
تسمى «أرتــيــكــلــز» (مــقــاالت)  جــديــدة 
لــتــتــيــح لــلــُمــســتــخــدمــيــن نــشــر تــغــريــدات 
تطبيق  خــــالل  مـــن  ومــــقــــاالت  طــويــلــة 
مسبوقة  غــيــر  خــاصــيــة  وهــــي  تــويــتــر، 
بنشر  يسمح  ال  الـــذي  للموقع  بالنسبة 
أكثر من ٢٥٠ حرًفا لكل تغريدة.وقال 
عن  نبحث  تويتر: دائًما  باسم  متحّد 
ــمــســاعــدة األشـــخـــاص  طــــرق جـــديـــدة ل
فــي بــدء الــمــحــادثــات واالســتــمــرار فيها 
وسنعلن المزيد عن هذه الخاصية في 

القريب العاجل. 

زلزال بقوة ٥٫٢ درجة 
رب أالسكا ي

«تويتر» تسم بكتابة 
تغريدات أطول

عصار   ١٠ قتلى ب
باتسيراي في مدغشقر

مدغشقر  فــي  مــســؤولــون  قــال  رويــتــرز:  تناناريف- 
في  أمــس  حتفهم  لقوا  األقــل  على  أشــخــاص  عشرة  إن 
جنوب شرق البالد بعد أن وصل اإلعصار باتسيراي إلى 
المباني  من  العديد  انهيار  شمل  دمــاًرا  مخلًفا  اليابسة، 
وانقطاع الكهرباء وحدو فيضانات. وقال مسؤول إن 
الواقعة  فاريكا  نــوزي  بشدة  تضررت  التي  البلدات  من 
وُعــزلــت  المباني  معظم  ُدمـــرت  حيث  الــســاحــل،  على 
الفيضانات.  بسبب  المحيطة  المنطقة  عــن  الــمــديــنــة 
مساء  مــن  متأخر  وقــت  فــي  اليابسة  باتسيراي  ضــرب 
مصحوبًا  الشرقي  مدغشقر  ساحل  اجــتــا  إذ  السبت، 
بهطول أمطار غزيرة وريا سرعتها ١٦٥ كيلومتًرا في 
الساعة. وتوقعت السلطات أن يؤدي اإلعصار إلى نزو 

. ما يصل إلى ١٥٠ ألف شخ

نيويورك - د ب أ: أكدت األمم المتحدة أمس 
لوحة  مــن  ُمــســتــوحــاة  جــداريــة  منسوجة  إعــــادة 
إلى  بيكاسو  بابلو  اإلسباني  للرّسام  «جيرنيكا» 
مدخل مجلس األمــن بمقر األمــم المتحدة في 
نيويورك. وأعيد تعليق المنسوجة المستوحاة من 
لوحة بيكاسو األيقونية المناهضة للحرب خارج 
قاعة مجلس األمن الدولي بعد ترميمها. وكان 
على   - هــنــاك  مــعــروًضــا  المنسوج  الفني  العمل 
سبيل اإلعارة من نائب الرئيس األمريكي السابق 

نيلسون روكفلر - لمدة ٣٥ عاًما قبل رفعه العام 
وممتن  مسرور  إنني  روكفلر:  وقــال  الماضي. 
شراف الدقيق  للغاية، باإلضافة إلى عائلتي، ل
الذي وفره األمين العام وفريق األمم المتحدة 
األكـــبـــر لــمــنــســوجــة جــيــرنــيــكــا. وتـــابـــع روكــفــلــر: 
 - التحقيقية  برمزيتها  جيرنيكا  منسوجة  إن 
تصويرها لجوانب مروعة من الطبيعة البشرية 
- والتي تتصارع فيها مع القسوة والظالم وكذلك 

بذرة أمل داخل البشرّية.

مم المتحدة منسوجة جيرنيكا الجدارية تعود لمقر ا
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شــارك   :]  - الـــدوحـــة 
الـــمـــحـــامـــي مــــبــــارك عـــبـــدا 
الــســلــيــطــي فـــي مــؤتــمــر اتــحــاد 
«استقاللية  العرب  المحامين 
الــــــقــــــضــــــاء وتــــــأثــــــيــــــره عـــلـــى 
اســتــقــاللــيــة الــمــحــامــاة» الــذي 
ــقــنــيــة االتــــصــــال  عـــقـــد عـــبـــر ت
المرئي وشارك به العديد من 
ممثلي النقابات والمستشارين 
القضاء  مجالس  في  والقضاة 

األعلى في الوطن العربي.
قــــــــــّدم الــــســــلــــيــــطــــي خــــالل 
الــمــؤتــمــر ورقــــة عــمــل نــاقــ 
فـــيـــهـــا مــــفــــهــــوم اســـتـــقـــاللـــيـــة 
وأثر  تحقيقها،  وسبل  القضاء 
مهنة  على  القضاء  استقاللية 

المحاماة، مؤكًدا أن المحاماة 
تكون  أن  قبل  سامية  رســالــة 
مــهــنــة، وقـــد عــــّرف الــمــشــّرع 

ـــمـــحـــامـــاة بــأنــهــا  الـــقـــطـــري ال
مهنة حرة تهدف إلى تحقيق 
القضاء  مــع  وتــســهــم  الــعــدالــة، 

وتعاون  قواعدها،  إرســاء  في 
الــُمــتــقــاضــيــن فــي الـــدفـــاع عن 

حقوقهم وحرياتهم.
بين  الــعــالقــة  إن  وأضـــــاف: 
الــــمــــحــــامــــي والـــــقـــــاضـــــي مــن 
أبـــجـــديـــات الـــعـــمـــل الــقــضــائــي 
ــــيــــاتــــه، فــهــمــا  وبــــديــــهــــيــــات آل
رفــــــقــــــاء طـــــريـــــق واحـــــــــد هــو 
الــقــيــام عــلــى تــحــقــيــق الــعــدل، 
المتبادل،  االحــتــرام  وقوامها 
فــيــجــب عــلــى الــمــحــامــي إبـــداء 
االحترام الواجب تجاه السلطة 
القضائّية، والدفاع عن كرامة 
هـــــذه الـــســـلـــطـــة وتـــعـــزيـــزهـــا، 
وذلــــك بــاحــتــرام الــــذات أثــنــاء 
دون  الــمــهــنــي،  ـــواجـــب  ال أداء 

لــلــكــيــاســة  إنــــقــــاص  أو  إنــــكــــار 
واالحـــــتـــــرام الـــواجـــبـــيـــن تــجــاه 
مــنــصــب الـــقـــاضـــي، وهــــذا هو 
األســــــا لــتــوحــيــد الــعــالقــات 
والودّية  والرسمّية  الشخصّية 

بين القضاء والمحاماة.
بــيــن  الــــعــــالقــــة  أن  ورأى 
تعتمد  والـــمـــحـــامـــاة  الـــقـــضـــاء 
بــشــكــل أســـاســـي عــلــى الــمــنــا 
الذي تتصف به هذه العالقة، 
لذا ال بد أن يشتمل هذا المنا 
القانونّية  األســرة  أعضاء  بين 
عـــلـــى الــــتــــعــــاون الـــمـــشـــتـــرك، 
وااللتزام  المتبادل،  والتقدير 
بأحكام القانون، وذلك ضمانًا 

لحسن سير العدالة.

اء في إرساء قواعد العدالة المحاماة تسهم مع الق
خالل مشاركت بمؤتمر اتحاد المحامين العرب .. مبار السليطي:

ترسي ثقافة ممارسة الرياضة 
لد طالب المدار ضرورة 
مان جيل متعافى  بدنيًا ل


