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4 رياالت نقدًا 
ملساهمي «املالحة»

الخرطوم: 

إسرائيل وراء

غارة بورسودان

 1.7 مليار ريال صافي أرباح «QNB» ربع السنوية 

« M - الدوحة 

أعلن بنك قطر الوطني «QNB» أمس تحقيقه 
صافي أربــاح بقيمة 1.7 مليار ريــال في الربع 
األول من العام الحالي، بزيادة نسبتها %35 

مقارنة بالربع املقابل من عام 2010.

 «QNB» وأرجع رئيس مجلس إدارة مجموعة
ســــعــــادة الـــســـيـــد يـــوســـف حـــســـني كـــمـــال األداء 
تــه فـــي تــطــبــيــق الــخــطــط  الـــقـــوي لــلــبــنــك لــكــفــاء

االستراتيجية املحلية والخارجية. 

قال إن اضطرابات املنطقة أكسبت مؤتمر االستثمار بنيويورك أهمية مضاعفة

حمد بن جاسم: نأمل في اتفاق مع صالح للتنحي

 نيويورك - وكاالت »

 قــــال مــعــالــي الــشــيــخ حــمــد بـــن جـــاســـم بن 
الـــوزراء وزيــر  جبر آل ثاني رئيس مجلس 
لــدول  الــتــعــاون  الــخــارجــيــة إن دول مجلس 
إبــرام اتفاق مع  الخليج العربية «تأمل في 

الرئيس اليمني كي يتنحى».
وردًا على سؤال على هامش مؤتمر األعمال 
واالســتــثــمــار فـــي قــطــر -الـــــذي افــتــتــح أمــس 
بنيويورك- عما إذا كانت دول التعاون قد 
توصلت ملثل هــذا االتــفــاق لتنحي الرئيس 
اليمني علي عبد الله صالح، قال: «نأمل في 

أن نتمكن من إبرام اتفاق».
وتــتــضــمــن املـــــبـــــادرة الــخــلــيــجــيــة لــتــســويــة 
األزمــــــة الــيــمــنــيــة تــنــحــي الــرئــيــس وضــمــان 

سالمته وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
الــــدول الخليجية موافقة  اقـــتـــراح  ويــشــمــل 
صــــالــــح فــــي نـــهـــايـــة األمـــــــر عـــلـــى الــتــنــحــي، 
وتسليم سلطاته لوقت قصير إلى مجلس 
وطني مؤقت من زعماء قبليني وسياسيني.

وأشاد معاليه بالحضور الكثيف للمؤتمر، 
منوهًا بمستوى الحضور الكبير من خالل 

الشركات األميركية واألوروبية.
وقـــال معاليه فــي كلمة افتتح بها املؤتمر 
إن هـــذا األخـــيـــر يــعــقــد فـــي ظـــل اضــطــرابــات 
الــشــرق  الــــدول فــي منطقة  تشهدها بــعــض 
األوسط وشمال إفريقيا، ومن هذا املنطلق، 
يــكــتــســب انــعــقــاده أهــمــيــة مــضــاعــفــة، كــونــه 
فرصة مناسبة إلظهار –بوضوح- عدد من 
الوقائع عن دولة قطر للمستثمرين ورجال 

األعمال في مجاالت متعددة. 
مـــن جــانــبــه قــــال الــســيــد راي الهـــــود وزيـــر 
املـــواصـــالت األمـــيـــركـــي: «إن قــطــر لـــم تظهر 
كقوة إقليمية فقط، وإنما كشريك ممتاز مع 
الــواليــات املتحدة». وأضـــاف: «إن الحقائق 

واألرقام تتحدث عنها».
ـــل»، وشــركــة  إلـــى ذلـــك وقــعــت شــركــة «الـــّريــــ
الــديــار القطرية على هامش املؤتمر أمس 
عقدًا بقيمة 155 مليون ريال (42.5 مليون 
دوالر) ملـــدة 5 ســـنـــوات مـــع ائـــتـــالف شــركــة 
«بـــارســـونـــز الـــدولـــيـــة» و«إيـــــكـــــوم»، بــهــدف 
إدارة بناء قطار النقل الخفيف في مدينة 

لوسيل. 

رويترز  »  حمد بن جاسم مخاطبًا حضور املؤتمر 

 األمير يزور أميركا اليوم 

«األهلي والعمادي   السماح لـ
والدوحة» بفحص الوافدين 

 سيف األمير للقعقاع 

 الدوحة - قنا  »

يصل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني أمير البالد املفدى إلى 
بــالــواليــات املتحدة  مدينة لــوس أنجليس 

األمــيــركــيــة الــيــوم فــي زيـــارة تستغرق عدة 
أيام.

الــزيــارة صاحبة  ترافق سمو األمير خــالل 
الــســمــو الــشــيــخــة مـــــوزا بــنــت نـــاصـــر. كما 

يرافق سموه وفد رسمي. 

الدوحة - إسماعيل طالي »

كـــشـــف الــــدكــــتــــور إبــــراهــــيــــم الـــشـــعـــر، مــديــر 
لــــ «M» عن  الــطــبــي  الــقــومــســيــون  إدارة 
منح تراخيص لكل من املستشفى األهلي 
ومــســتــشــفــى الــعــمــادي ومــســتــشــفــى عــيــادة 
الــــدوحــــة لــلــمــشــاركــة فــــي تـــقـــديـــم خـــدمـــات 

الــفــحــص الــطــبــي لــلــعــمــالــة الـــوافـــدة ابــتــداء 
من مايو املقبل، بعد موافقة وزير الصحة 
الــــعــــامــــة عـــلـــى اقـــــتـــــراح مــــشــــاركــــة الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص فـــي إجــــــــراءات الــفــحــص بــجــانــب 

القومسيون.
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 نيويورك - قنا »

أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن 
الـــوزراء  جبر آل ثــانــي رئــيــس مجلس 
وزيـــرالـــخـــارجـــيـــة أن دولــــة قــطــر تنعم 
باستقرار سياسي وموقف اقتصادي 
مــــــزدهــــــر، يـــتـــمـــثـــل فـــــي أحــــــد جـــوانـــبـــه 
بدرجة عالية من التصنيف االئتماني 
حــيــث يــبــلــغ AA مــن وكــالــة «ســتــانــدر 
آنــد بـــورز» وAa2 مــن وكــالــة «مــوديــز» 
وبـــآفـــاق مستقبلية مــســتــقــرة، والـــذي 
يــعــتــبــر األعـــلـــى عــلــى صــعــيــد املــنــطــقــة 
ويتفوق على عــدد ال يستهان بــه من 

الدول املتقدمة.
وقـــال معاليه فــي الكلمة االفتتاحية 
«مــؤتــمــر األعــــمــــال واالســـتـــثـــمـــار في  لـــ
قطر» بمدينة نيويورك أمــس، إن هذا 
املـــؤتـــمـــر يــعــقــد فــــي ظــــل اضـــطـــرابـــات 
تـــشـــهـــدهـــا بـــعـــض الـــــــدول فــــي مــنــطــقــة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ومن 
هـــــذا املـــنـــطـــلـــق، يــكــتــســب انـــعـــقـــاد هـــذا 
املؤتمر أهمية مضاعفة كونه فرصة 
مــنــاســبــة إلظـــهـــار بـــوضـــوح عــــدد من 
الــوقــائــع عــن دولـــة قطر للمستثمرين 
ورجـــال األعــمــال فــي مــجــاالت متعددة 
يصب مجملها في الوضع االقتصادي 
وآفـــاقـــه املــســتــقــبــلــيــة املـــزدهـــرة وكــذلــك 
املشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها، 
وتـــلـــك الـــتـــي يـــتـــم الــتــخــطــيــط لـــهـــا فــي 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة في 
الــــســــنــــوات الــــقــــادمــــة ضـــمـــن الــخــطــط 
التنموية الطموحة لدولة قطر والتي 
يتم عرضها ومناقشتها في عدد من 

الجلسات املتخصصة أمس واليوم.
الــوزراء  واشــار معالي رئيس مجلس 
فــــي الـــجـــلـــســـة االفـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــمــؤتــمــر 
الـــذي حــضــره اكــثــر مــن 1000 شخص 
يمثلون مختلف القطاعات السياسية 
واالقــتــصــاديــة فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
الــى ان قطر تحظى  األميركية وقــطــر، 
بجاذبية كونها حصلت على املرتبة 
لــعــام 2010، بارتفاع  السابعة عــشــرة 
خمس درجـــات عــن عــام 2009، ملؤشر 
تقرير القوة التنافسية العاملية والذي 
يـــــصـــــدره بـــــصـــــورة ســـنـــويـــة املـــنـــتـــدى 

االقتصادي العاملي. 
وقال معاليه «وتأتي مرتبة دولة قطر 
األعـــلـــى فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 
وشـــمـــال إفــريــقــيــا وتــتــفــوق عــلــى عــدد 
من دول منظمة التعاون االقتصادي 
فـــإن نتائج  والــتــنــمــيــة. وكــمــا تعلمون 
هذا التقرير تستند إلى استفتاء رأي 
رجال األعمال ويشمل نقاطا متعددة 
بــالــعــقــود واســتــقــالل  منها مــا يتعلق 
القضاء ومكافحة الفساد والشفافية 
وبيئة األعمال. ويعكس حصول دولة 
قطر على مرتبة متقدمة لهذا املؤشر 
الـــقـــدرة التنافسية املرتفعة  مــســتــوى 

للدولة». 
وأعطى معاليه أمثلة عن مزايا جوانب 
العمل في دولة قطر، حيث قال إن قطر 
تــمــتــلــك نـــظـــامـــا ضـــريـــبـــيـــا مــنــخــفــض 
الــــتــــكــــلــــفــــة وبــــشــــريــــحــــة مــــــوحــــــدة فــي 

معظمها تبلغ 10% كحد أقصى. كما 
تــتــم مــراجــعــة الــقــوانــني والــتــشــريــعــات 
التي تحكم بيئة العمل بشكل دوري 
لـــجـــعـــلـــهـــا أكـــــثـــــر مــــــرونــــــة وجــــاذبــــيــــة 
للمستثمرين املحليني واألجانب على 
تـــوافـــر حـــوافـــز مختلفة  الــــســــواء، مـــع 
لــتــشــجــيــع االســــتــــثــــمــــار فـــــي مــخــتــلــف 
القطاعات االقتصادية تشمل السماح 
للمستثمر األجــنــبــي بتملك حصص 
تصل نسبتها إلــى 100% للمشاريع 
فــي عــدد مــن القطاعات. وبيئة العمل 
هــــذه إلــــى جـــانـــب قـــوانـــني االســتــثــمــار 
املـــرنـــة جــعــلــت مـــن دولــــة قــطــر مقصدًا 
لــــالســــتــــثــــمــــار األجـــــنـــــبـــــي لــــكــــبــــريــــات 
الــــشــــركــــات الـــعـــاملـــيـــة وخـــصـــوصـــًا فــي 
مــجــال الــطــاقــة والــتــي تشمل عـــددا من 

أكبر الشركات األميركية .
وتــــــابــــــع مــــعــــالــــيــــه مــــشــــيــــرا إلــــــــى أنــــه 
بــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك، تعتبر الــواليــات 
املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة شــريــكــا تــجــاريــا 
بالغ األهمية لدولة قطر حيث تحظى 
بــتــرتــيــب مـــرتـــفـــع ضـــمـــن قـــائـــمـــة أكــبــر 
الــشــركــاء الــتــجــاريــني ولــســنــوات عــدة. 
وعــلــى ســبــيــل املـــثـــال، كــانــت الـــواليـــات 
املتحدة األميركية أكبر شريك تجاري 
لــدولــة قطر مــن حيث الــــواردات والتي 
بلغت ما يقارب 3 مليارات دوالر لعام 
2009 مــرتــفــعــًا بــنــســبــة تــبــلــغ حــوالــي 
املــتــوقــع أن يستمر موقع  20%. ومـــن 
الواليات املتحدة كأهم شريك تجاري 
لدولة قطر في السنوات املقبلة في ظل 
احتياجات مشاريع التنمية الطموحة 
مــن مــعــدات وأجـــهـــزة مــتــطــورة والــتــي 
تعتبر الشركات األميركية في طليعة 

الشركات حول العالم في صناعتها.

دمج هيئات الرقابة املالية
وتحدث معالي الشيخ حمد بن جاسم 
بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
وزير الخارجية عن القطاع املالي فى 
انــه يتمتع باالستقرار مع  قطر وقــال 
قدرته على تحقيق نمو مرتفع حيث 
أنــه لــم يتأثر إال بشكل مــحــدود جــراء 
تداعيات األزمة املالية العاملية بسبب 
انتهاجه سياسات مصرفية متحفظة. 
وبالرغم من ذلك، وكخطوة استباقية 
قامت دولــة قطر بتنفيذ ثالثة برامج 
لــدعــم الــقــطــاع املــصــرفــي ومــنــهــا دعــم 

قاعدة رأس مال البنوك القطرية.
واضــاف ان استقرار القطاع املصرفي 
يعود أيضًا إلى التشريعات والقوانني 
الـــتـــي تــحــكــم عــمــلــه والــــتــــي بـــإالمـــكـــان 
وصــفــهــا بــأنــهــا مــتــحــفــظــة، مـــع اتــخــاذ 
السلطات املعنية جهودا إضافية لدعم 
وتقوية الرقابة واإلشراف على القطاع 
املــصــرفــي لــتــتــالءم مــع أفــضــل املعايير 
الدولية. وفي مجال الرقابة واإلشراف 
أيضًا سوف يتم في املستقبل القريب 
اإلعــالن عن دمــج املهام الرقابية ملركز 
قطر املالي وهيئة قطر لألوراق املالية 
وكــــذلــــك قــــطــــاع الـــتـــأمـــني تـــحـــت مــظــلــة 

موحدة تتبع مصرف قطر املركزي.
وقـــــــال مـــعـــالـــيـــه ان دولـــــــة قـــطـــر تــبــدى 
اهـــتـــمـــامـــا بـــالـــغ األهـــمـــيـــة فــــي مــجــالــي 
الـــتـــعـــلـــيـــم والــــصــــحــــة حــــيــــث تـــــم ضــخ 
اســــتــــثــــمــــارات ضـــخـــمـــة فــــي الـــســـنـــوات 
الــســابــقــة لـــرفـــع مــســتــواهــمــا، وســـوف 
نستمر في دعمنا لرفع هــذا املستوى 
فـــي الــســنــوات الـــقـــادمـــة. وتــحــديــدًا في 
مــجــال الــتــعــلــيــم حــيــث قــامــت عــــدد من 
الــجــامــعــات األمــريــكــيــة املــرمــوقــة بفتح 

أفــــــرع لـــهـــا ضـــمـــن املـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة 
الـــتـــابـــعـــة ملـــؤســـســـة قـــطـــر، األمــــــر الــــذي 
ساهم فعليًا في رفع مستوى التعليم 

العالي في دولة قطر. 
واضــاف قائال: «أيضا وضمن املدينة 
الــتــعــلــيــمــيــة تـــم إنـــشـــاء واحـــــة الــعــلــوم 
والتكنولوجيا والتي استقطبت عددا 
مـــن الـــشـــركـــات الـــريـــاديـــة حــــول الــعــالــم 
ومــنــهــا عـــدد مـــن الــشــركــات األمــريــكــيــة 
ومــــن بــيــنــهــا مــايــكــروســوفــت وجــنــرال 
إلــــكــــتــــريــــك حــــيــــث تـــــم تــــوفــــيــــر مــــرافــــق 
وخــدمــات وبــرامــج دعــم لتمكينها من 
إجـــراء أبــحــاث مــتــطــورة. وكــدلــيــل على 
اهتمام دولــة قطر فــي مجال األبحاث 
تــم تخصيص نسبة سنوية مقدارها 
املــحــلــي اإلجــمــالــي  الـــنـــاتـــج  2.8% مـــن 

لدعم األبحاث والتكنولوجيا».
الــوزراء  واعــرب معالي رئيس مجلس 
وزيـــر الــخــارجــيــة فــي خــتــام كلمته عن 
تــطــلــعــه مـــن خــــالل هــــذا املـــؤتـــمـــر ومــن 
ضــمــن جــلــســاتــه ومـــن خـــالل الــلــقــاءات 
إلـــــــى رفـــــــع درجـــــــــة املـــــعـــــرفـــــة والـــــوعـــــي 
للمستثمرين األمريكيني على مختلف 
جــوانــب االقــتــصــاد الــقــطــري والــفــرص 
املــتــاحــة لــلــشــركــات واملــســتــثــمــريــن من 
الــطــمــوح للتنمية  خــالل بــرنــامــج قطر 
التأكيد على  الــســنــوات املقبلة مــع  فــي 
االســـتـــقـــرار الــــذي تــنــعــم بـــه دولــــة قطر 
وعــلــى واقـــع بيئة االســتــثــمــار املالئمة 

والتي تواكب تطلعات املستثمرين.
 

قطر قوة إقليمية

مــــن جـــانـــبـــه قـــــال الـــســـيـــد راي الهــــود 

وزيــــر املــــواصــــالت األمـــيـــركـــي ان دور 
قطر كــقــوة إقليمية وكــشــريــك ممتاز 
لـــــلـــــواليـــــات املــــتــــحــــدة فــــــي املـــــجـــــاالت 

التجارية واالقتصادية. 
وقــــال الــســيــد الهــــود فـــي بــيــانــه الـــذي 
أدلـــــى بـــه بــمــنــاســبــة افـــتـــتـــاح مــؤتــمــر 
األعـــمـــال واالســتــثــمــار فــي قــطــر الــذي 
يـــعـــقـــد فـــــي نــــيــــويــــورك تـــحـــت رعـــايـــة 
وحــــضــــور مـــعـــالـــي الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــن 
ثـــانـــي « إن قطر  بـــن جــبــر آل  جـــاســـم 
لــم تظهر كــقــوة إقليمية فــقــط وإنــمــا 
كشريك ممتاز مع الواليات املتحدة». 
الــحــقــائــقــق واألرقـــــــام  واضـــــــاف « إن 

تتحدث عنها « . 
وذكر إن حجم التجارة بني الواليات 
املــــتــــحــــدة وقــــطــــر قــــد ارتــــفــــعــــت خـــالل 
بـــنـــســـبـــة 600%. وأوضـــــــح  ســـــنـــــوات 
بــــأن الــــواليــــات املــتــحــدة تــعــتــبــر أكــبــر 
مستثمر في قطر وأن هناك أكثر من 
100 شــركــة أميركية عاملة فــي قطر. 
وأشــــــار وزيـــــر املــــواصــــالت األمــيــركــي 
إلـــى الــصــفــقــة الــتــي عــقــدتــهــا قــطــر مع 
شركة بوينغ األميركية حيث تقضي 
بتوريد خمس طائرات شحن والتي 
بــلــغــت قيمتها مــلــيــار و 270 مليون 
دوالر. وتــــحــــدث عــــن االســـتـــثـــمـــارات 
األمــيــركــيــة فــي قــطــر والــتــي زادت عن 

مليار دوالر. 
وفي ختام بيانه أشاد وزير املواصالت 
الــســيــد الهـــود بحكمة وبــقــيــادة سمو 
أمــــيــــر الـــــبـــــالد. وقـــــــال « نـــحـــن نــتــطــلــع 
إلــــى بـــنـــاء شــراكــتــنــا وحــــث الــشــركــات 
األميركية على السعي إلى االستثمار 
فـــي قـــطـــر. وأكـــــد أيـــضـــا عــلــى اســتــمــرار 

التعاون بني قطر والواليات املتحدة .

وخـــــــالل كـــلـــمـــة فـــــي افــــتــــتــــاح مــنــتــدى 
األعـــمـــال واالســتــثــمــار فـــي قــطــر، قــال 
ريـــكـــس تـــلـــيـــرســـون، رئـــيـــس مــجــلــس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي ملؤسسة 
إكـــســـون مــوبــيــل ان االســتــراتــيــجــيــات 
السليمة والقائمة على آليات السوق 
الـــتـــي وضــعــتــهــا قــطــر ادت إلــــى نــمــٍو 
ثــابــت وإلـــى مشاريع رئيسية تحّول 
األســـواق وتحمل وعــد تحسني حياه 

املاليني.
وقـــــــال تـــلـــيـــرســـون:»عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
التحديات التي تواجه العالم، نبقى 
نـــحـــن فـــــي إكـــــســـــون مـــوبـــيـــل واثـــقـــني 
باملستقبل، يــرجــع ذلـــك جــزئــيــًا ألننا 
رأيـــــنـــــا فـــــي بـــــلـــــدان مـــثـــل قــــطــــر، كــيــف 
بإمكان الحكومة والشركات على حّد 
سواء لعب دور هام في إعادة تنشيط 

النمو وتحسني الفرص للجميع».
وأضــــاف تــلــيــرســون: «تــفــخــر إكــســون 
موبيل بكونها أكبر مستثمر أجنبي 
مـــن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة فـــي قــطــر مع 
اســتــثــمــارات تــصــل إلـــى أكــثــر مـــن 16 

ى اآلن».
ّ
مليار دوالر حت

قــائــال: «بفضل رؤيةحضرة  وأضـــاف 
صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــن 
خــلــيــفــة ال ثــانــي أمــيــر الـــبـــالد املــفــدى 
أصــبــحــت قــطــر مــثــاًال يــحــتــذى بــه في 
بــالــقــول: «تشجع  الــعــالــم». واحختتم 
قـــطـــر عـــلـــى االســـتـــثـــمـــار واالبــــتــــكــــار، 
والتجارة الحرة واملنافسة املفتوحة، 
والــــــوصــــــول إلــــــى املـــــــــــوارد الــــتــــي مــن 
شأنها تحقيق التنمية االقتصادية 
طــويــلــة األجـــــل لــقــطــر والـــطـــاقـــة الــتــي 
تشتد الحاجة إليها في االقتصادات 

املتنامية في العالم». 

 جانب من الحضور الكثيف في املؤتمر  »

 رئيس الوزراء يلقي الكلمة االفتتاحية  » وزير املواصالت األميركي   »

الهود: قطر قوة 

إقليمية وشريك ممتاز 

للواليات املتحدة

أكثر من 100 شركة 

أميركية عاملة في قطر

حجم التجارة بني 

واشنطن والدوحة 

تضاعف %600

3 مليارات دوالر واردات 

قطر من أميركا في 

2009

 قطر تخصص %2.8 

من الناتج املحلي 

سنويًا لدعم أبحاث 

التكنولوجيا 

 رئيس الوزراء: الفرص االستثمارية 
املتوفرة في أميركا جيدة 

 نيويورك – قنا »

أشاد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
وزير الخارجية بالحضور الكثيف في «مؤتمر األعمال واالستثمار في 
قــطــر»، منوهًا فــي تصريحات صحافية على هامش املنتدى بمستوى 

الحضور الكبير من خالل الشركات األميركية واألوروبية.
وحـــول مــجــاالت الــتــعــاون بــني دولـــة قطر والـــواليـــات املــتــحــدة األميركية، 
الـــوزراء وزيــر الخارجية إن التعاون مستمر  قــال معالي رئيس مجلس 
القائمة حاليًا في الواليات املتحدة  البلدين، مشيرًا إلى أن الفرص  بني 
األميركية فرص جيدة، ونحن ننظر لها بشكل مستمر، ونقّيمها، وأيضًا 

نساهم في هذه املشاريع.
وفيما يتعلق باالستثمارات في الدول العربية قال معاليه: «توجد لدينا 
الــدول العربية التي تتمتع ببيئة جيدة لالستثمار....  فــرص في بعض 
لقد عملنا في أغلب الدول العربية، ولم يكن العمل في جميعها بالشكل 
اإليــجــابــي، بعضها إيــجــابــي واآلخـــر غير إيــجــابــي، لكننا تعلمنا منها 

الكثير».
وأوضــح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية أن مخصصات قطر لالستثمار في الدول العربية 

والشرق األوسط تختلف عن املخصصات للدول األوروبية وأميركا. 

 افتتح «مؤتمر األعمال واالستثمار في قطر» بنيويورك 

 حمد بن جاسم: الواليات املتحدة ستظل أبرز شريك تجاري لقطر 
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النقل الخفيف في مدينة لوسيل  يعد قطار 
أمرًا محوريًا في البنية التحتية للنقل، وهو 
من أكبر وأهم املشاريع التطويرية العقارية، 
والـــتـــي يـــجـــري االضــــطــــالع بــهــا فـــي منطقة 
الــشــرق األوســــط وشــمــال إفــريــقــيــا، وسيضم 
مـــســـارًا طــولــه 30 كــيــلــومــتــرا، 7 كــيــلــومــتــرات 
منها تحت األرض، و24 محطة، منها سبع 

تحت األرض ومخازن للخدمات وجسر.
وقــــد وقــــع الــعــقــد فـــي نـــيـــويـــورك فـــي مــنــتــدى 
قطر لألعمال واالستثمار كل مــن: املهندس 
عــــبــــدالــــلــــه عــــبــــدالــــعــــزيــــز تــــركــــي الـــســـبـــيـــعـــي، 
العضو املنتدب وعضو مجلس إدارة شركة 
الــرئــيــس واملــديــر  الــّريــل، وجـــون ديونيسيو، 
الــتــنــفــيــذي إليــــكــــوم، بــالــنــيــابــة عـــن اتــفــاقــيــة 

املــشــروع املشترك مــا بــني إيــكــوم/ بارسونز. 
وقد حضر حفل التوقيع معالي الشيخ حمد 
بــن جاسم بــن جبر آل ثــانــي، رئيس مجلس 
الــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، وســعــادة 
السيد راي الهـــود وزيـــر النقل فــي الــواليــات 

املتحدة.
ويعد قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، 
ا مـــن مـــشـــروع ســكــك الــحــديــد الــقــطــريــة،  جــــزء
والـــــذي تــقــدر مــيــزانــيــتــه بــحــوالــي 30 مــلــيــار 
نـــظـــام شــبــكــة سكك  أمـــيـــركـــي إلنـــشـــاء  دوالر 

حديدية متكاملة، والتي من شأنها أن تغطي 
جميع املناطق الرئيسية في البالد، وتتكون 
من وسائط النقل الثالث: املسافات الطويلة 

واملترو والشحن.
وفـــــي حـــديـــثـــه خـــــالل مــــراســــم الـــتـــوقـــيـــع، قـــال 
املهندس عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي، 
العضو املنتدب وعضو مجلس إدارة شركة 
الـــّريـــل: «تــتــطــلــع شــركــة الـــّريـــل إلـــى انــضــمــام 
فريق عمل ائتالف شركتي بارسونز وإيكوم 
الــّريــل، لتطوير قطار  إلــى فريق عمل شركة 

الــنــقــل الــخــفــيــف فـــي مــديــنــة لـــوســـيـــل، حيث 
تــمــثــل هـــذه املـــبـــادرة رمــــزًا وخــطــوة واضــحــة 
على االلتزام القوي نحو مستقبل قطر الذي 

نسعى لتحقيقه».
الـــســـيـــد راي الهـــــــــود، وزيـــــر  وقـــــــال ســـــعـــــادة 
الــنــقــل فــي الـــواليـــات املــتــحــدة: «تــعــكــس هــذه 
االتفاقيات التعاون التجاري املتنامي بني 
الواليات املتحدة ودولة قطر، وتظهر أهمية 
تجارتنا املتبادلة في أنها تعمل على بناء 
االزدهار االقتصادي في كال البلدين. ونحن 
نــتــطــلــع إلـــــى الـــعـــمـــل عــــن كـــثـــب مــــع حــكــومــة 
قـــطـــر عـــلـــى هـــــذا املــــشــــروع وعـــلـــى املـــشـــاريـــع 

املستقبلية».
وتــعــتــبــر مــديــنــة لــوســيــل والـــتـــي تــمــتــد على 
الــدوحــة، ليست  مساحة 38 كــم مربع شمال 
فــقــط أكــبــر مــشــروع عــقــاري محلي فــي قطر، 

بل هي واحدة من أهم املشاريع التي يجري 
االضـــطـــالع بــهــا حــالــيــًا فــي املــنــطــقــة والــعــالــم 

بأسره.
وقـــد تــحــدث فــي هـــذا الــحــدث فــي نــيــويــورك، 
املــهــنــدس مــحــمــد بـــن عــلــي الــهــدفــة، الــرئــيــس 
 :

ً
الــديــار القطرية، قــائــال التنفيذي ملجموعة 

«إن وسائل النقل العامة أمر أساسي للغاية 
ملدينة لوسيل. لقد جمعنا اثنني من أفضل 
الشركات في العالم، لتقديم أفضل الحلول 
في مجال الصناعة لدولة قطر، وأنا مسرور 
بأنه تم توقيع العقد في هذا الحدث املهم في 

نيويورك».
الـــديـــار القطرية  بــالــذكــر، أن شــركــة  الــجــديــر 
لالستثمار العقاري وشركة لوسيل للتطوير 
الــراعــي املضيف ملنتدى قطر  الــعــقــاري هما 

لألعمال واالستثمار في نيويورك. 

 بقيمة 155 مليون ريال 

 «الرايل» و«الديار» توقعان عقدًا إلدارة القطار الخفيف 
في لوسيل مع شركتني أميركيتني 

وقعت كل من شركة «الّريل»، وشركة 

«الديار القطرية» أمس عقدًا بقيمة 

155 مليون ريال (42.5 مليون دوالر) ملدة 

5 سنوات مع ائتالف شركة «بارسونز 

الدولية» و«إيكوم»، بهدف إدارة بناء 

قطار النقل الخفيف في مدينة 

لوسيل، ولتسليط الضوء على األعمال 

املتنامية والعالقات االستثمارية بني 

قطر والواليات املتحدة.

 • «إكسون موبيل» واحدة من الرعاة ملنتدى 
االستثمار واألعمال في قطر بنيويورك، فما 

هو هدف الشركة من وراء هذا؟
- شـــيء جــيــد جـــدا أن نــســتــطــيــع اســتــضــافــة 
مـــنـــتـــدى قـــطـــر لـــالســـتـــثـــمـــار فــــي دولــــــة املــقــر 
لــشــركــة «إكـــســـون مــوبــيــل»، فــاألخــيــرة تمثل 
شريًكا استراتيجًيا لدولة قطر لعدة عقود 
ا من التنمية والنجاح بالشراكة  وكنا جــزًء
مع قطر للبترول في تنمية احتياطات الغاز 
في حقل الشمال، واملنتدى في حد ذاته يلقي 
ــا 

ً
الــضــوء عــلــى دولــــة قــطــر بــاعــتــبــارهــا مــكــان

جــيــًدا إلقــامــة األعـــمـــال و «إكـــســـون مــوبــيــل» 
لـــديـــهـــا خـــبـــرة عـــبـــر عــالقــتــهــا الـــطـــويـــلـــة مــن 
األعــمــال الناجحة فــي قطر وتــقــدم خبراتها 
هذه ملجتمع االستثمار واألعمال األميركي، 
ــــا جـــيـــًدا 

ً
وتــــأكــــيــــدا بــــــأن قـــطـــر تـــمـــثـــل مــــكــــان

لــالســتــثــمــار ولــهــذا شــاركــنــا فــي رعــايــة هــذا 
املنتدى. فنحن نسعى لدعم الترويج لقطر 
كــمــكــان مــثــالــي لــالســتــثــمــار، خــاصــة أن قطر 

تــســعــى الســتــكــمــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة سعًيا 
وراء اســتــكــمــال االســـتـــعـــدادات الســتــضــافــة 

كأس العالم 2022.
وتــــــشــــــارك «إكــــــســــــون مــــوبــــيــــل» بـــكـــلـــمـــة فــي 
املنتدى لشرح تجربتها لالستثمار في قطر 
وتــوضــيــح مـــدى الــتــقــدم الــــذي حــقــقــه قــطــاع 
الــطــاقــة والــتــطــور االقــتــصــادي الـــذي شهده 
التأكيد على استمرار وجود  ا 

ً
البلد، وأيض

فرص استثمارية لشركات الطاقة.

• على هامش هذا املنتدى سيتم افتتاح ميناء 
«غــولــدن بــاس» الستقبال الــغــاز املــســال، مــاذا 

يمثل هذا الحدث بالنسبة إلكسون موبيل؟
- افــــتــــتــــاح «غـــــولـــــدن بـــــــاس» يـــمـــثـــل شـــراكـــة 
استثمارية استراتيجية جديدة بني كل من 
«قطر للبترول» و «إكسون موبيل»، وامليناء 
الــغــاز  يعطينا بنية تحتية جــديــدة لــســوق 
األمــيــركــيــة الــتــي تــعــتــبــر أكــبــر ســــوق لــلــغــاز 
الطبيعي في العالم، وسوق الغاز األميركية 

الــحــال تمثل أهمية كبرى لكل من  بطبيعة 
«إكـــســـون مــوبــيــل» و «قــطــر لــلــبــتــرول»، كما 
يــمــثــل املـــشـــروع فــرصــة كــبــرى لــتــزويــد هــذه 
الــــســــوق بـــالـــغـــاز الـــقـــطـــري املــــســــال بــأســعــار 
تــنــافــســيــة. وســيــتــم افــتــتــاح املــرحــلــة األولـــى 
مــــن «غــــولــــدن بــــــاس» والــــتــــي تــعــمــل بــطــاقــة 
إلــى مليار قــدم مكعبة من  استقبالية تصل 

الغاز يوميا.

• بعد دخــول «غــولــدن بــاس» حيز التشغيل 
ما هو حجم استثمارات «إكسون موبيل» مع 

«قطر للبترول» والشركات التابعة؟
- نحن نستثمر منذ بــدايــة عملنا مــع قطر 
نــحــو 16 مــلــيــار دوالر، فــي تنمية نــحــو 12 
ــا مــن خــطــوط الــغــاز املــســال تنتج نحو 

ً
خــط

40 مليون طن من الغاز املسال، و «إكسون 
ـــــا 3 خــطــوط 

ً
مـــوبـــيـــل» شــــريــــك بــــهــــا، وأيـــــض

ملــيــنــاء اســتــقــبــال الــغــاز املــســال فــي إيطاليا 
وبريطانيا بــاإلضــافــة ألمــيــركــا. قطر تمثل 

   إكسون موبيل: 16 مليار دوالر استثماراتنا في قطر 

 ريكس تيليرسون خالل كلمة في منتدى نيويورك  »

واحــــــــدة مــــن أهـــــم الــــــــدول لـــشـــركـــة «إكــــســــون 
مـــوبـــيـــل» لـــيـــس فـــقـــط فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــجــم 
ا فيما يتعلق بحجم 

ً
االستثمار ولكن أيض

الــتــي تحققها الشركة  األعــمــال واإليــــــرادات 
ا وهو أمر مهم جًدا.

ً
أيض

البعض يشكك في جــدوى إنشاء ميناء   •
مثل «غولدن بــاس» على أســاس أن السوق 
األمــيــركــيــة بــهــا ســــوق فـــوريـــة لــلــغــاز فيها 
إلى جانب بعد املسافة  األسعار منخفضة 
بـــني قــطــر والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة، بـــمـــاذا تــرد 

عليهم؟
- فـــي عــالــم الــطــاقــة ال بـــد أن يــكــون لــديــك 
نــــظــــرة طـــويـــلـــة األجـــــــل وعـــلـــيـــك أن تــكــون 
لديك قــدرة على التخطيط تخدم السوق، 
وكــــنــــا نـــاجـــحـــني مــــع قـــطـــر لـــلـــبـــتـــرول فــي 
املــســال املشتركة بشركتي  الــغــاز  خــطــوط 
«راس غــــــــاز» و «قــــطــــر غــــــــاز» وتـــطـــويـــر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــهــمــا. ويــشــمــل االتــفــاق 
مــرونــة تمكننا مــن تــحــويــل الــغــاز املــســال 
املــتــحــدة حينما يكون  الـــواليـــات  ألســــواق 
لــــم يــكــن  الـــســـعـــر الــتــنــافــســي أفـــضـــل وإذا 
كــذلــك نــذهــب بــه إلـــى أســــواق أخــــرى، نعم 
نــعــتــرف بــانــخــفــاض األســـعـــار فــي الــســوق 
األميركية لكن عملنا تم تصميمه ليكون 
واعــدا، وسيتم نقل الغاز القطري للسوق 
األميركية حينما نشعر أن ذلــك سيكون 

مجدًيا.

• هل تتوقع إذن زيــادة حصة الغاز القطري 
فــــي الــــســــوق األمـــيـــركـــيـــة عـــقـــب بـــــدء تــشــغــيــل 

املحطة؟
 - مــــع مـــــــرور الــــوقــــت الــــــصــــــادرات لــلــســوق 

األميركية ستحددها متطلبات السوق.

• ماذا عن توقعات العام الحالي؟
 - لــــيــــس لــــــــدّي رقـــــــم بـــعـــيـــنـــه، لــــكــــن الـــســـعـــة 
االستيعابية للميناء الجديد هي مليار قدم 

مكعبة من الغاز يوميا إذا استطاعت السوق 
استيعابها في ظل هذه األسعار فهي التي 
أمـــا بالنسبة للكميات التي  ســتــحــدد ذلـــك، 
ستأتي من قطر فهذا أمــر ستحدده أسعار 
الـــغـــاز، لــــذا فــهــو ســــؤال يــصــعــب تــوقــعــه في 
الـــوقـــت الــحــالــي فــاإلجــابــة تــكــون بــنــاء على 

أوضاع السوق.

• كيف استطاعت «إكسون موبيل» أن تحقق 
العديد من املشاريع في  شراكات ناجحة في 

قطاع الطاقة مع قطر للبترول؟
 - الـــــشـــــراكـــــات الـــنـــاجـــحـــة فـــــي الــــعــــديــــد مــن 
املــشــاريــع املشتركة بكل مــن شركتي «راس 
غاز» و «قطر غاز» والتطور الحادث فيهما 
مثلت مشاريع فريدة، هذه الشراكة لم تأت 
من فراغ بل قامت على العديد من العناصر 
املهمة، فقطر للبترول استطاعت استثمار 
الــشــمــال، كما  االحــتــيــاطــات الضخمة لحقل 
أن دولـــــة قــطــر اســتــطــاعــت أن تـــوفـــر املــنــاخ 
الثقة  اآلمـــن واملــثــالــي لالستثمار ومــثــل لنا 
واالســتــثــمــار اآلمــــن فــي تــلــك الــبــلــد. ونشعر 
الــنــاجــحــة مع  الـــشـــراكـــة  بــالــفــخــر إزاء هــــذه 

شريكنا املهم «قطر للبترول».

• هل ترى أن هناك فرًصا استثمارية ال تزال 
في قطاع الطاقة بقطر، وما هي تلك الفرص؟

- في الوقت الحالي نحن نسعى بالتعاون 
مــع شريكنا االستراتيجي قطر للبترول 
ألن نــتــأكــد مـــن أن اســتــثــمــاراتــنــا الــحــالــيــة 
تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة واملرونة 
هـــذه هـــي األولـــويـــة األولــــــى. األمــــر الــثــانــي 
هـــو تــطــويــر مـــشـــروع بـــــرزان الــــذي تــشــارك 
فــــيــــه كـــــل مـــــن «إكــــــســــــون مــــوبــــيــــل» وقـــطـــر 
لــلــبــتــرول بـــهـــدف إمــــــداد الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
املـــســـال لــلــســوق املــحــلــيــة والـــــذي نـــأمـــل أن 
يتم االنتهاء منه في عام 2014؛ حيث من 
املحتمل أن يتأخر بسبب الزلزال وموجات 
الــيــابــان، فبرزان  تسونامي اللذين ضربا 

يمثل املــرحــلــة الــنــهــائــيــة مــن تــطــويــر حقل 
الشمال. بجانب هذا فإن «إكسون موبيل» 
لــلــشــراكــة مــع قــطــر للبترول  دائــًمــا تتطلع 
فــي مـــبـــادرات قــطــاع الــطــاقــة، فنحن دائــمــا 
نسعى وفــي حــوار دائــم مــع قطر للبترول 
لــبــحــث فــــرص االســتــثــمــار فـــي قــطــاع مثل 

البتروكيماويات.

اتفاقية تأسيس مجمع  • ومـــاذا عــن توقيع 
البتروكيماويات بالشراكة مع قطر للبترول؟

- لــم يتم توقيع اتــفــاق فــي هــذا الــشــأن، كنا 
مــســتــعــديــن لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة خـــاصـــة بــهــذا 
الشأن ولكن لم يتم هذا، كنا نعمل مع «قطر 
لــلــبــتــرول» عــلــى املـــشـــروع املــحــلــي وذهــبــنــا 
لنهاية طبيعية ملحادثات متقدمة في هذا 
املــــوضــــوع ولـــكـــن لـــم يــنــجــم عــنــه أي اتــفــاق 
ــا نــحــن مــا زلنا 

ً
رســمــي، وكــمــا ذكـــرت مــســبــق

لــلــبــتــرول فــي تطوير  نتطلع ملــســاعــدة قــطــر 
الــبــتــروكــيــمــاويــات،  لــقــطــاع  البنية التحتية 

هذا ما أستطيع قوله في هذا الصدد.

• إذن هل تــرون أن هناك فرصة الستكمال 
هذا املشروع؟

- هناك دائًما فرصة، بسبب الجودة العالية 
التي يتمتع بها حقل الشمال فهناك دائما 
فــرصــة لــبــنــاء أنـــــواع مــتــنــوعــة مـــن مــشــاريــع 
الطاقة، والصناعات البتروكيماوية واحدة 

من هذه املشاريع.

اهتماًما متزايًدا بعمليات  الحكومة  • تعطي 
الــتــقــطــيــر خــاصــة فــي قــطــاع الــطــاقــة، فــمــا هي 
نسبة التقطير الحالية لديكم وخطط التطوير؟

- هذا تحدٍّ كبير لنا، فنحن نسعى لتحقيق 
نـــســـبـــة الـــــــــــــ50%، فـــنـــســـبـــة الـــتـــقـــطـــيـــر لــديــنــا 
تـــدور حــول نسبة 35%، وتم  تـــزال  حاليا ال 
تعيني مدير للتقطير من أجــل هــذا الغرض 
فــوظــيــفــتــه هــي الـــوصـــول بــتــلــك الــنــســبــة إلــى 

50% وهو ليس باألمر السهل. 

راجان »  مجسم تخيلي إلحدى محطات مشروع قطارات قطر  » مجسم ملدينة لوسيل  

عبدالله تركي السبيعي: 

انضمام الشركات األميركية 

ملشروع لوسيل يعبر عن ثقة 

في مستقبل قطر

وزير النقل األميركي: 

االتفاقيات تعكس التعاون 

التجاري املتنامي بني الواليات 

املتحدة وقطر

 محمد بن علي الهدفة: جمعنا اثنني من أفضل الشركات 

في العالم للنقل في لوسيل 

التزام  أكد الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل» قطر، أليكس دودز 
الشركة على املدى الطويل بتعزيز استثماراتها في قطر التي تعتبرها 

إحدى املناطق االستراتيجية في نشاط الشركة.
وقال دودز، في حوار أجرته معه صحيفة «الوطن» الكويتية في نيويورك 
عشية انطالق منتدى األعمال واالستثمار في قطر: إن إجمالي استثمارات 

«إكسون موبيل» في قطر بلغ 16 مليار دوالر.
كما تحدث الرئيس التنفيذي لـ «إكسون موبيل –قطر» عن املشاريع 
املستقبلية للشركة مع «قطر للبترول» وعــدم استبعاد العودة لطرح 
مشروع بتروكيماويات مشترك، باإلضافة إلى عدد من املشاريع األخرى، 

فصلها في الحوار التالي:
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 الدوحة - محمد عمار  »

قـــــــــــــــال الــــــــســــــــيــــــــد مــــــحــــــمــــــد بــــن 
عـــبـــدالـــلـــه الـــرمـــيـــحـــي، مــســاعــد 
وزيــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة لـــــشـــــؤون 
املتابعة رئيس اللجنة الدائمة 
بـــوزارة الخارجية،  للمؤتمرات 
أمـــــس، فـــي كــلــمــة خــــالل مــؤتــمــر 
االســــتــــثــــمــــار بـــــنـــــيـــــويـــــورك: إن 
انــعــقــاد مــنــتــدى قــطــر لــألعــمــال 
واالســتــثــمــار هـــذه الــســنــة يأتي 
في وقــت تقدم فيه قطر تجربة 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة نـــــمـــــوذجـــــيـــــة فـــي 
املنطقة والــعــالــم، مــرتــكــزة على 
رؤيـــــــــــة واضـــــــحـــــــة تــــــقــــــوم عـــلـــى 
االســــــتــــــخــــــدام االســــتــــراتــــيــــجــــي 
ملداخيل النفط والغاز وسياسة 
االســتــثــمــار الـــخـــارجـــي، بــهــدف 
تـــــنـــــمـــــيـــــة اقـــــــتـــــــصـــــــاد مـــنـــفـــتـــح 
وتـــنـــافـــســـي يـــوفـــر فـــرصـــًا أكــبــر 
الســتــثــمــارات الــقــطــاع الــخــاص 
ويـــــــعـــــــزز الــــــقــــــاعــــــدة املــــعــــرفــــيــــة 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع ويــــضــــمــــن الـــــرفـــــاه 

والتقدم لألجيال القادمة.
وقــــــــــال الـــــرمـــــيـــــحـــــي، فــــــي كــلــمــة 
حــصــلــت «O» عـــلـــى نــســخــة 
مــنــهــا: لــقــد شـــهـــدت قــطــر نــمــوا 
غـــيـــر مــــســــبــــوق، مــحــقــقــة أعــلــى 
نــــمــــو اقـــــتـــــصـــــادي فــــــي الـــعـــالـــم 
بحسب صندوق النقد الدولي، 
ويترافق هذا النمو مع االنفتاح 
على األســواق العاملية وتحسن 
مــــــنــــــاخ االســـــتـــــثـــــمـــــار مـــحـــلـــيـــا، 
األمـــــــر الـــــــذي تـــجـــلـــى مــــن خـــالل 
املـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة الـــتـــي تــعــتــبــر 
األكــــبــــر فــــي تــــاريــــخ قـــطـــر، وتـــم 
تــخــصــيــص أكـــثـــر مـــن 40% من 
إجـــمـــالـــي نــفــقــاتــهــا لــلــمــشــاريــع 
التنموية. وتقدر االستثمارات 

الــجــديــدة الــتــي يــتــوقــع انفاقها 
فــــي الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر املــقــبــلــة 
بــــــــ170 مـــلـــيـــار دوالر، ويــتــوقــع 
الـــســـيـــاســـات  تـــجـــعـــل هـــــــذه  أن 
واملـــشـــاريـــع الـــجـــديـــدة مـــن قطر 
مــركــزا للنمو واالســتــثــمــار في 

املنطقة والعالم.
وأضـــــــاف: «ســيــحــظــى املــنــتــدى 
الـــــــذي يــــشــــارك فـــيـــه نـــخـــبـــة مــن 
كـــبـــار املـــســـؤولـــني الــحــكــومــيــني 
القرار ورجــال األعمال  وصناع 
ومــــمــــثــــلــــي الـــــقـــــطـــــاعـــــني الـــــعـــــام 
ـــــــــخـــــــــاص، بـــــمـــــيـــــزة خــــاصــــة  وال
حيث سيتم البحث على مدى 
يومني في الفرص االستثمارية 
والــتــوجــهــات االقــتــصــاديــة من 
خــالل جلسات متفرقة يقودها 
مــــــســــــؤولــــــون ومـــتـــخـــصـــصـــون 
فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات املــكــونــة 
لـــالقـــتـــصـــاد الــــقــــطــــري»، مــشــيــرًا 
إلى أن قطر ستسعى من خالل 
املــنــتــدى إلـــى الــتــرويــج لــدورهــا 
ومــا تسعى لتحقيقه.. كما أكد 
أن امللتقى سُيلقي الضوء على 
الــفــرص االســتــثــمــاريــة واملــيــول 
االقــتــصــاديــة واملــــبــــادرات الــتــي 
تقدمها قطر عبر ثــالث رسائل 
مـــــحـــــوريـــــة أال وهـــــــــي صــــعــــود 
قــــطــــر كــــمــــركــــز ثــــقــــل ســـيـــاســـي 
واقـــــــتـــــــصـــــــادي ومــــــعــــــرفــــــي فـــي 
الــشــرق األوســـط، قــائــال فــي هذا 
الــســيــاق: «قــطــر تــصــعــد كمركز 
ثقل سياسي واقتصادي ثقافي 
ومــعــرفــي فـــي الـــشـــرق األوســــط، 
مـــــحـــــافـــــظـــــة عــــــلــــــى الــــــنــــــواحــــــي 
الفضلى من التقاليد العربية، 
بينما تتجه إلــى االنــخــراط في 
الـــعـــالـــم املـــعـــرفـــي، ويــظــهــر ذلــك 
جليا مــن خــالل انفتاحها على 

التكنولوجيا والتعليم ودورها 
الـــــفـــــعـــــال فــــــي حــــــل الـــــنـــــزاعـــــات، 
واســـــتـــــضـــــافـــــتـــــهـــــا لـــــــألحـــــــداث 
الــريــاضــيــة الــعــاملــيــة، بــاإلضــافــة 
إلـــــى الـــتـــزامـــهـــا بـــالـــتـــحـــول إلـــى 
االقـــتـــصـــاد املـــعـــرفـــي». وبــــنيَّ أن 
قطر لديها خطة عمل من خالل 
افــتــتــح  الـــتـــي  رؤيـــــة قــطــر 2030 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا الـــخـــمـــســـيـــة 
األولـــــــــــى ســــمــــو الــــشــــيــــخ تــمــيــم 
ثــــانــــي األســــبــــوع  بـــــن حـــمـــد آل 

املــاضــي وســتــحــصــل عــلــى دعــم 
غـــيـــر مـــســـبـــوق لـــالســـتـــفـــادة مــن 
الـــثـــروة الــهــيــدروكــربــونــيــة، في 
ســعــيــهــا نــحــو تــحــقــيــق طــمــوح 
الدولة لتحسني نوعية الحياة 
والـــــــرفـــــــاه االجــــتــــمــــاعــــي ودعـــــم 
إنــشــاء املــؤســســات االجتماعية 
البيئة في ظل السعي  وحماية 
للوصول إلى اقتصاد قائم على 

املعرفة.
كــمــا أشـــار إلـــى أن هـــذا املنتدى 

فـــــــرصـــــــة مــــــواتــــــيــــــة لــــتــــتــــحــــدث 
إنــــــــجــــــــازات قــــطــــر عــــــن نــفــســهــا 
حــيــث إنــــه مـــن خــــالل الــتــزامــهــا 
بــالــتــعــلــيــم واألبــــحــــاث (املــديــنــة 
التعليمية، حديقة قطر للعلوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا)، وااللـــــتـــــزام 
بالحرية الفكرية، وحضورها 
اإلعـــــــــــالمـــــــــــي الـــــــــــواســـــــــــع عــــلــــى 
الساحتني اإلقليمية والعاملية 
(برنامج نجوم العلوم، األلعاب 
اآلســـيـــويـــة، كــــأس الــعــالــم لــكــرة 

القدم 2022)، والتزامها بتطوير 
الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي (ســــــيــــــدرا)، 
ودعـــم رواد األعـــمـــال (مؤسسة 

قطر للمشاريع الصغيرة).

نمو كبير 
إلـــــى ذلـــــك قـــــال ســــعــــادة الــشــيــخ 
خــلــيــفــة بــــن جـــاســـم بــــن مــحــمــد 
آل ثـــانـــي، رئــيــس غــرفــة تــجــارة 
وصناعة قطر، في كلمة مماثلة 
حــصــلــت «O» عـــلـــى نــســخــة 

مـــنـــهـــا خــــــالل الـــجـــلـــســـة األولــــــى 
الــــــتــــــي خــــصــــصــــت ملــــــوضــــــوع: 
«االستثمار في املستقبل.. رؤية 
قطر الوطنية 2030 واالقتصاد 
ــر 

َ
املــعــرفــة»، وحــاض القائم على 

فيها الدكتور إبراهيم اإلبراهيم 
املــســتــشــار االقـــتـــصـــادي لسمو 
األمـــيـــر واألمـــــني الـــعـــام لــألمــانــة 
الـــعـــامـــة لــلــتــخــطــيــط الــتــنــمــوي، 
والدكتور حسني علي العبدالله 
عضو مجلس إدارة جهاز قطر 
لـــالســـتـــثـــمـــار، والـــســـيـــد نــاصــر 
الــــجــــيــــدة الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
الــدولــيــة،  لشركة قطر للبترول 
والـــســـيـــد تــــيــــدو مـــيـــنـــي رئــيــس 
مـــجـــلـــس إدارة حــــديــــقــــة قــطــر 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا.. قــال 
إن غرفة تــجــارة وصناعة قطر 
تــمــثــل صــــوت الــقــطــاع الــخــاص 
الــقــطــري وتــســاعــد عــلــى إقــامــة 
االســـتـــثـــمـــارات الـــخـــارجـــيـــة فــي 
الـــــدولـــــة، مــبــيــنــا أن االقـــتـــصـــاد 
الــقــطــري شــهــد نــمــوا كــبــيــرا في 
الفترة األخيرة حيث نما بمعدل 
الــشــيــخ خليفة بن  20%.. وأكـــد 
جاسم أن بيت التجار يعد أول 
مــؤســســة تــم إطــالقــهــا فــي قطر 
ــعــنــى بــالــقــطــاع الـــخـــاص عــام 

ُ
ت

إلــى أن الحكومة  1963، وأشـــار 
تــســعــى إلــــى تــنــويــع أنــشــتــطــهــا 
االقتصادية بعيدا عن قطاعي 
النفط والــغــاز من خــالل تعديل 
الـــقـــوانـــني االســـتـــثـــمـــاريـــة الــتــي 
أضـــــحـــــت جـــــاذبـــــة لــلــمــســتــثــمــر 
األجــنــبــي بــمــا يـــخـــدم مصلحة 
االقتصاد املحلي ويحافظ على 
نـــســـب الـــنـــمـــو املـــرتـــفـــعـــة.. وأكــــد 
رئــــيــــس الــــغــــرفــــة خــــــالل كــلــمــتــه 
الــــــخــــــاص شـــريـــك  الــــقــــطــــاع  أن 

للحكومة فــي مشاريعها، وأن 
اســــتــــضــــافــــة قــــطــــر لـــكـــونـــغـــرس 
الغرف العاملية عام 2013 دليل 
الــشــراكــة بني  على ترجمة هــذه 
الـــقـــطـــاعـــني الـــــعـــــام والـــــخـــــاص، 
مبينا أن نضج القطاع الخاص 
وعـــمـــلـــه إلـــــى جـــانـــب الــحــكــومــة 
يـــصـــب فــــي صـــالـــح رؤيــــــة قــطــر 
الــشــيــخ خليفة  2030.. وأشـــــاد 
بـــن جـــاســـم بــاملــكــانــة املــرمــوقــة 
الـــــتـــــي تـــحـــظـــى بــــهــــا قــــطــــر فــي 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا وعـــدم تأثرها بــاألزمــة 
املالية األخــيــرة، وهــو مــا يؤكد 
الــغــاز الطبيعي  أمــيــرة  على أن 
تعد املكان األفضل لالستثمار 
األجــنــبــي، مــشــيــرًا إلـــى أن غرفة 
الـــتـــجـــارة تــعــد الــشــريــك األمــثــل 
لــــكــــل املـــســـتـــثـــمـــريـــن األجـــــانـــــب 
مـــن خــــالل تــســهــيــل اإلجـــــــراءات 
االستثمارية وتوفير األراضي..
وقــال الشيخ خليفة بن جاسم 
فــــرصــــة  يــــمــــنــــح  املــــــنــــــتــــــدى  إن 
تــــتــــعــــلــــق بـــــمـــــشـــــاريـــــع الـــبـــنـــيـــة 
التحتية، وهي مشاريع واسعة 
تـــبـــدأ بـــاملـــواصـــالت واملـــطـــارات 
واملــــــــــــوانــــــــــــئ بــــــجــــــانــــــب املـــــــــدن 
الــحــديــثــة، وغــيــر ذلـــك مــمــا جــاء 
فـــي رؤيـــــة قــطــر 2030 وجــمــيــع 
املشاريع التي تتضمنها هذه 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واملـــنـــاســـبـــات 
األخــرى التي تستضيفها قطر 
ومــنــهــا نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 
املـــجـــاالت  إلـــــى  2022، إضــــافــــة 
الــكــبــرى للتمويل واالستثمار 
وبـــــخـــــاصـــــة فــــــي مـــــجـــــال املــــــال 
واألعــــمــــال والـــتـــأمـــني وتــمــويــل 
املــشــاريــع والصحة والسياحة 

والتعليم. 

 أكد أن االستثمارات املتوقعة في 10 سنوات ستصل إلى 170 مليار دوالر
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وقعت واحــة قطر للعلوم والتكنولوجيا 
الــطــاقــة  الـــيـــوم مـــع وزارة  مـــذكـــرة تــفــاهــم 
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة تــهــدف إلـــى تعزيز 
الــــتــــعــــاون فــــي مــــجــــال تـــطـــويـــر وتــطــبــيــق 
تـــقـــنـــيـــات مـــســـتـــدامـــة وفـــعـــالـــة ومــنــاســبــة 

التكلفة في مجال الطاقة.
وتـــم تــوقــيــع املـــذكـــرة عــلــى هــامــش أعــمــال 
مـــؤتـــمـــر األعــــمــــال واالســـتـــثـــمـــار الــقــطــري 
األمـــيـــركـــي املــنــعــقــد فـــي نـــيـــويـــورك، حيث 
الــعــلــوم الدكتور  وقعها مــن جــانــب واحـــة 
تــيــدو مــايــنــي مــســتــشــار صــاحــبــة السمو 
الــــشــــيــــخــــة مــــــــــوزا بــــنــــت نـــــاصـــــر لـــلـــعـــلـــوم 
والتكنولوجيا الرئيس التنفيذي لواحة 
الــعــلــوم، وعـــن الــجــانــب األمــيــركــي السيد 

دانييل بونمان نائب وزير الطاقة.
ووفــقــا ملــذكــرة التفاهم سيقوم الجانبان 
بتوسيع شــراكــتــهــمــا وتــبــادل املعلومات 
الـــتـــقـــنـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة والــــقــــيــــام بـــأبـــحـــاث 
مــــشــــتــــركــــة بـــــغـــــرض الــــتــــطــــويــــر وتـــنـــفـــيـــذ 
مبادرات تساعد على تحفيز االبتكار في 
مجال الطاقة وخلق أسواق جديدة للطاقة 

النظيفة وتدعيم النمو االقتصادي.
وتــعــلــيــقــا عــلــى هــــذا الـــحـــدث قــــال الــســيــد 
دانــــيــــيــــل بــــونــــمــــان نــــائــــب وزيــــــــر الـــطـــاقـــة 
األمــيــركــي: إن هــذه الــشــراكــة تضيف بعدا 
جديدا إلى العالقات املتينة بني الشعبني 

الصديقني في الواليات املتحدة وقطر.
وأضـــاف أن الجانبني سيكونان قــادريــن 
على تطوير جيل جديد مــن تكنولوجيا 
الــطــاقــة الــنــظــيــفــة بــســرعــة أكــبــر مـــن خــالل 
جمع مهندسينا وعلمائنا معا في أبحاث 

مشتركة بحيث تساعد هــذه االبــتــكــارات 
الجديدة في تنمية اقتصاد البلدين وبناء 
مستقبل أكثر أمنا وازدهارا واستدامة في 

مجال الطاقة.
بدوره قال الدكتور تيدو مايني: إن مذكرة 
ا ال يتجزأ مــن مهمة  التفاهم تعتبر جــزء
واحــة العلوم في بناء شراكات متينة مع 

الــعــالــم مــثــل إدارة الطاقة  أفــضــل وكــــاالت 
األميركية.

وقــــــال: «إنـــنـــا نــنــظــر إلــــى هــــذه االتــفــاقــيــة 
كــــفــــرصــــة كــــبــــيــــرة أمــــــــــام واحــــــــــة الــــعــــلــــوم 
والتكنولوجيا وشركائها للعمل يدا بيد 
الــواليــات  مــع أفضل مختبرات العالم فــي 
املــتــحــدة فــي مــجــاالت التكنولوجيا التي 

تعتبر أولوية لنا في تنميتنا املستقبلية، 
ومــــن جــهــتــنــا ســنــقــوم فـــي واحـــــة الــعــلــوم 
فــــرص حقيقية  بــتــقــديــم  والــتــكــنــولــوجــيــا 
لــلــجــانــب األمـــيـــركـــي لــلــتــعــاون فـــي مــجــال 

التكنولوجيا قيد التطوير في قطر».
وستقوم وزارة الطاقة األميركية من خالل 
وكــالــة مــشــاريــع األبــحــاث املتقدمة بشكل 

أســـاســـي وواحـــــة الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــــتــــعــــاون فــــي مـــجـــاالت 
خمسة أساسية هي: تكنولوجيا التبريد 
املتقدمة بما في ذلك تكنولوجيا التبريد 
مـــن الــجــيــل الــجــديــد واألنــظــمــة املــتــكــامــلــة 
وأنظمة التحكم باملباني إلى جانب توليد 
الطاقة املتجددة مثل أنظمة توليد الطاقة 

مـــن الــطــاقــة الــشــمــســيــة املــنــاســبــة التكلفة 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــطــــالء لــتــخــفــيــض آثــــار 
الطقس، فضال عن تخزين الطاقة وتشمل 
الــطــاقــة العالية  الــكــهــربــائــي ذا  الــتــخــزيــن 
الــكــثــافــة والـــتـــخـــزيـــن الــــحــــراري لــألنــظــمــة 
الــحــراريــة والــطــاقــيــة املــشــتــركــة واحــتــجــاز 
الكربون وعــزلــه، ويشمل تحسني فعالية 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــالـــيـــة واملــســتــقــبــلــيــة 
الــوصــول إلــى تخزين آمن  ووسائلها فــي 
وفعال ونقل ثاني أكسيد الكربون عالي 
املــيــاه، وتشمل  الضغط وأنظمة معالجة 
تقنيات التحلية الفعالة للمياه وأنظمة 

تنقية املياه.
الــقــادم تعاونا بناء بني  وسيشهد العقد 
الطرفني وبينهما وبــني القطاع الخاص 
لـــرعـــايـــة الــــتــــبــــادل واألبــــــحــــــاث املــشــتــركــة 
املتعلقة بــأحــدث التكنولوجيا، ويشمل 
ذلك استخدام املنشآت القطرية كمنشآت 
الــنــطــاق  لــلــتــكــنــولــوجــيــا ذات  اخـــتـــبـــاريـــة 

الواسع من الطرفني.
وســــــــوف تــــســــاعــــد الــــبــــيــــانــــات الــــتــــي يــتــم 
جـــمـــعـــهـــا مـــــن خــــــالل هــــــذه الــــتــــجــــارب فــي 
تحسني األبحاث وعمليات التطوير لهذه 
التكنولوجيا املبتكرة، كما يمكن أن تزود 
الــشــركــاء بــإمــكــانــات جــديــدة تتناسب مع 

أهدافهم في مجال الطاقة في املستقبل.
وقــــال ســـعـــادة الــســيــد جـــوزيـــف لـــوبـــارون 
الــدولــة إن مذكرة  لــدى  السفير األمــيــركــي 
الــتــفــاهــم تعتبر إضــافــة جــديــدة للتعاون 
املــــتــــعــــدد األوجـــــــــه بـــــني قـــطـــر والـــــواليـــــات 
املـــتـــحـــدة لـــتـــعـــزيـــز تـــطـــويـــر تــكــنــولــوجــيــا 
الطاقة والــوصــول إلــى األهـــداف املشتركة 

في مجال التغير املناخي. 

 لتطوير تقنيات مستدامة في الطاقة 
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