أهم األخبار

سمو األمير يطلع على استراتيجية قطر
للبحوث والتطوير واالبتكار 2030

مجلس الوزراء يناقش المشاريع اللوجستية
والصناعية لشركة المناطق االقتصادية

اطلع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير البالد المفدى ،على استراتيجية قطر للبحوث والتطوير
واالبتكار  ،2030التي أعدها مجلس قطر للبحوث والتطوير
ً
عرضا
واالبتكار ،ضمن رؤية قطر الوطنية  .2030وشاهد سموه
عن االستراتيجية ومساراتها ،من ضمنها منظومة االبتكار
واألعمال ومنظومة البحوث التأسيسية.

ناقش مجلس الوزراء ،برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة
بن عبد العزيز آل ثاني ،رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
خالل االجتماع المشاريع الرئيسية اللوجستية والصناعية
لشركة المناطق االقــتــصــاديــة ،ووجــه المجلس الجهات
المعنية بوضع الخطط الالزمة لتوفير االحتياجات بناء على
دراسة العرض والطلب لألراضي.
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النافذة الواحدة تحسن مركز قطر في مؤشر
سهولة األعمال

“المواصالت واالتصاالت” :استراتيجية وتشريعات
الحافالت الكهربائية في مراحلها النهائية

أشار سعادة وزير التجارة والصناعة ،في اجتماع مجلس الوزراء،
إلى أن النافذة الواحدة تهدف إلى سرعة تأسيس األعمال
وتطوير الكفاءة التشغيليّة لــإجــراءات الحكومية وزيــادة
شفافية األداء وتحسين مركز قطر في مؤشر سهولة األعمال
وجــذب االستثمار األجنبي وتمكين المستثمر من تأسيس
الشركات من أي مكان وفي أي وقت.

أعلنت وزارة المواصالت واالتصاالت أنها في المراحل األخيرة
مــن وضــع االستراتيجية والتشريعات الخاصة بمشروع
الحافالت الكهربائية في دولــة قطر ،والــذي يأتي ضمن
استراتيجيتها الرامية إلى توفير نظام نقل متكامل متعدد
الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق
بها وصديقة للبيئة.
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أهم األخبار

“التعليم والتعليم العالي” تدشن بوابة
إلكترونية ُم َو َّحدة لخدمات الجمهور

“مدى” يطلق قاموس مصطلحات النفاذ
الرقمي

دشــن سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي ،وكيل
وزارة التعليم والتعليم العالي ،بمقر الوزارة بمنطقة الخليج
الموَ َّحدة لخدمات الجمهور ،في
الغربي ،البوابة اإللكترونية ُ
حضور لفيف من كبار المسؤولين بالوزارة .وتمكن البوابة
الجمهور من من الحصول إلكترونيًا على الخدمات التي
تقدمها الوزارة عبر نافذة ُموَ َّحدة وبالسرعة المطلوبة.

أطــلــق مــركــز مـــدى للتكنولوجيا الــمــســاعــدة “قــامــوس
شرحا وافيًا باللغتين العربية
مصطلحات مدى” الذي يقدم
ً
واإلنجليزية للمصطلحات األساسية المتعلقة بمجال النفاذ
الرقمي الشامل إلــى تكنولوجيا المعلومات واالتــصــاالت
ّ
والتكنولوجيا المساعدة ،وذلك بالتزامن مع فعاليات االحتفال
باليوم العالمي للغة األم .ويتكون قاموس مصطلحات مدى
واضح لكل ما
من 354
ٍ
مصطلحا يُعنى كل منها بتقديم شرحٍ
ً
يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة والنفاذ الرقمي والتكنولوجيا
المساعدة.
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المحاكم

التقاعد والتأمينات

توثيق

آمرني

أهم الخدمات

إليكم أهم الخدمات التي اخترناها لكم هذا الشهر
طلب تحديد قائمة الموظفين المطلوب
لهم إشعار سفر

طلب األخبار واإلصدارات من جهاز التخطيط
واإلحصاء

طلب هدم وإعادة بناء المسكن الشعبي
لذوي الدخل المحدود

التسجيل وتسجيل الدخول في بوابة
“صحتي” اإللكترونية

البحث في المناقصات على بوابة المشتريات
الحكومية

استطالع رأي
ما هو تقييمك لبوابة “صحتي”
اإللكترونية؟
مفيدة جدً ا
مفيدة
غير مفيدة

اضغط هنا للتصويت

اضغط هنا لجميع الخدمات المتاحة
على “حكومي”

