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ملحق االقتصاد

ملحق االقتصاد

510 مليارات ريال تسهيالت 
البنوك حتى سبتمبر

مشروع املترو يربط 
املناطق الصناعية

 الدوحة - قنا �

اســتــقــبــل حــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى 
في مكتبه بقصر البحر صباح أمس دولة 
الـــســـيـــد نــجــيــب مــيــقــاتــي رئـــيـــس حــكــومــة 
اللبنانية  تصريف األعمال بالجمهورية 
الشقيقة والوفد املرافق بمناسبة زيارتهم 

للبالد.
تـــم خــــالل املــقــابــلــة اســـتـــعـــراض الــعــالقــات 
الــثــنــائــيــة بـــني الــبــلــديــن الــشــقــيــقــني وســبــل 
دعـــمـــهـــا وتـــطـــويـــرهـــا، إضــــافــــة إلـــــى بــحــث 
تـــطـــورات األوضـــــاع فـــي املــنــطــقــة ال سيما 

الوضع في لبنان.
إلــــى ذلــــك عـــقـــدت أمــــس جــلــســة مــبــاحــثــات 
بـــني دولـــــة قــطــر بـــرئـــاســـة مــعــالــي الــشــيــخ 
عــبــدالــلــه بـــن نـــاصـــر بـــن خــلــيــفــة آل ثــانــي 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء ووزيــــر الــداخــلــيــة 
والـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة بـــرئـــاســـة دولـــة 

السيد نجيب ميقاتي.
تـــم خــــالل الــجــلــســة اســـتـــعـــراض الــعــالقــات 
الــقــائــمــة بـــني الــبــلــديــن الــشــقــيــقــني وســبــل 
دعـــمـــهـــا وتــنــمــيــتــهــا، إضــــافــــة إلـــــى تـــنـــاول 
األوضـــــاع فــي الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، حضر 
الـــجـــلـــســـة عـــــــدد مـــــن أصـــــحـــــاب الــــســــعــــادة 
اللبناني  الــــوزراء، وحضرها مــن الجانب 
عــدد مــن أصــحــاب السعادة أعــضــاء الوفد 

املرافق. 

 استعرضا العالقات ومستجدات املنطقة 

األمير وميقاتي يبحثان تطورات لبنان 

3ص

 الدوحة - � �

أعــلــنــت هــيــئــة الــســيــاحــة أنـــهـــا قـــد اخــــتــــارت 24 
مـــتـــدربـــًا لــالنــضــمــام إلــــى بـــرنـــامـــج «املـــرشـــديـــن 
السياحيني»، الذي سيبدأ في األول من ديسمبر 

املقبل، ويستمر 16 أسبوعًا في جامعة ستندن 
قطر. ونظمت الهيئة األحد املاضي يومًا خاصًا 

للتعريف بهذا البرنامج املفتوح. 

 «السياحة» تطلق برنامج املرشدين 

�������ملحق

 الدوحة - محمد عزام �

علمت «�» أن كلية الهندسة بجامعة قطر تعمل على 
املـــشـــاريـــع»، ملــواكــبــة املــشــاريــع  إضـــافـــة تــخــصــص «إدارة 
الــكــبــرى الــتــي تعتزم الــدولــة اطــالقــهــا فــي املــرحــلــة املقبلة، 

ويضاف التخصص الجديد إلى البرامج الحالية للكلية. 

 تخصص إلدارة املشاريع 
بهندسة جامعة قطر 

11ص

18ص

5ص

 الدوحة - � �

عـــــقـــــدت هـــيـــئـــة األشــــــغــــــال الــــعــــامــــة «أشـــــغـــــال» 
جـــلـــســـة عــــــرض لـــلـــعـــقـــود اإلطــــــاريــــــة الـــخـــاصـــة 
بتشغيل وصيانة أصــول الــصــرف، وذلــك وفقًا 

الســتــراتــيــجــيــتــهــا. وخــــالل الــجــلــســة تـــم عــرض 
6 عـــقـــود إطـــــاريـــــة، تـــعـــتـــزم «أشـــــغـــــال» طــرحــهــا 

للمناقصات قريبًا. 

 6 مناقصات للصرف الصحي قريبًا 

9ص

 الدوحة - قنا �

وافـــــق مــجــلــس الـــــــوزراء خــــالل جــلــســتــه الــتــي 
عــقــدت أمـــس بــرئــاســة ســـعـــادة الــســيــد أحــمــد 
بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس 
الـــــــــــوزراء ووزيـــــــــر الـــــدولـــــة لـــــشـــــؤون مــجــلــس 

الـــــــــــــوزراء، عـــلـــى إنـــــشـــــاء لـــجـــنـــة إيـــــــــواء فــنــيــة 
مــتــخــصــصــة تــضــم مــخــتــصــني مـــن الــجــهــات 
إيــواء عملية ومتكاملة  املعنية إلعــداد خطة 

وتحديثها بشكل دوري. 

 لجنة إلعداد خطة إيواء متكاملة 

 الكويت - وكاالت �

تــــرأس ســـعـــادة الـــدكـــتـــور خــالــد بـــن مــحــمــد الــعــطــيــة وزيـــر 
الــخــارجــيــة الـــوفـــد الـــقـــطـــري املــــشــــارك فـــي اجـــتـــمـــاع وزراء 
خــارجــيــة دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي الــتــحــضــيــري 
لــــلــــدورة 34 لــلــقــمــة الــخــلــيــجــيــة، الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا دولـــة 

الكويت في شهر ديسمبر املقبل. 

العطية يشارك بوزاري التعاون

4ص

 الدوحة - قنا �

أعــلــن املجلس األعــلــى للصحة ووزارة البيئة بالتعاون 
مع املعهد الوطني للصحة العامة والبيئة التابع لوزارة 
الصحة في هولندا، وكلية إيراسمس الطبية في هولندا 
عن كشف علمي حديث لتسجيل أول حالة تفٍش مؤكدة 
مــخــتــبــريــًا لــفــيــروس «كــــورونــــا» بـــني ثـــالث مـــن اإلبــــل في 
قطر، فــي حظيرة (عــزبــة) واحـــدة، على صلة مــع حالتني 
سابقتني مؤكدتني مختبريًا بني البشر تم شفاؤهما، وتم 
فحص جميع املخالطني لهما من البشر وكانت النتائج 

سلبية. 

 قطر تعلن كشفًا علميًا 
حول «كورونا» 
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