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 56% بقطر يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي 

 نيويورك - قنا  »

قــالــت الـــدكـــتـــورة حــصــة الــجــابــر األمــــني الــعــام 
لـــالتـــصـــاالت إن 56% مــن  لــلــمــجــلــس األعــــلــــى 
الــشــعــب فــي قــطــر، وبــعــمــر 29 ســنــة أو أصــغــر، 
يــســتــخــدمــون مـــواقـــع االتــــصــــال االجــتــمــاعــي، 

وإن 20% مــن املستخدمني نشطاء فــي كتابة 
املـــــــدونـــــــات. وذكــــــــــرت فـــــي نــــــــدوة االتـــــصـــــاالت 
ووســــائــــل اإلعـــــــالم بــمــنــتــدى االســـتـــثـــمـــار فــي 
نــيــويــورك أن «املــجــلــس استثمر بشكل واســع 
الــبــلــد، كي  قـــدرة  فــي التنمية لتوسيع نــطــاق 

تتمكن من أرشفة تاريخ وثقافة قطر». 

 القاهرة - ; - وكاالت »

أعـــــلـــــن ألــــكــــســــنــــدر مـــشـــكـــوبـــتـــس 
-رئـــــيـــــس مـــــا يـــســـمـــى بـــاملـــؤتـــمـــر 
الـــــســـــنـــــوي لـــــزعـــــمـــــاء الــــجــــالــــيــــات 
الــــــيــــــهــــــوديــــــة الــــــــــــذي يــــعــــقــــد فـــي 
واشنطن سنويًا- عن نيته إطالق 
شبكة قنوات تلفزيونية إخبارية 
مـــنـــاصـــرة إلســـرائـــيـــل، تــبــث على 
مــــســــتــــوى عـــــاملـــــي بـــــعـــــدة لــــغــــات، 
ملنافسة القنوات الدولية، خاصة 

«بي بي سي». «الجزيرة» والـ
ونـــــقـــــلـــــت صــــحــــيــــفــــة «يـــــديـــــعـــــوت 
أحــــــــرونــــــــوت» عــــــن مـــشـــكـــوبـــتـــس 
-رئــــيــــس الـــكـــونـــغـــرس الـــيـــهـــودي 
األوروآســـــــــــــيـــــــــــــوي- تـــــأكـــــيـــــده أن 
الـــــــخـــــــطـــــــوة األولــــــــــــــــــى فـــــــــي هــــــذا 
املـــــــشـــــــروع هــــــي إطــــــــــالق قــــنــــوات 
بــالــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة، والــعــربــيــة، 
والــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة، واإلســــــبــــــانــــــيــــــة، 

وستكون قنوات إخبارية فقط.
وأضاف: «لألسف الشديد كل يوم 
يــمــر نخسر الــحــرب عــلــى صــورة 

إســـرائـــيـــل»، مــعــتــبــرًا أن «غــالــبــيــة 
القنوات ال تقول الحقيقة». وأكد 
مــشــكــوبــتــس -الـــــذي تــقــدر ثــروتــه 
بقيمة 3.7 مليار دوالر- أنه ستتم 
االستعانة بخبرات من محطات 
عاملية، مثل «بي بي سي»، و«سي 

إن إن».
مـــن جــانــبــه أكــــد الـــدكـــتـــور عــمــاد 
جــــــاد الـــخـــبـــيـــر بـــمـــركـــز األهـــــــرام 
لــــــلــــــدراســــــات االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 

أن «الــــهــــدف مــــن إنــــشــــاء شــبــكــة 
القنوات الفضائية ليس تحسني 
التأثير  صــورة إسرائيل، وإنما 
على األجيال العربية الجديدة»، 
فـــيـــمـــا قـــــــال اإلعــــــالمــــــي حـــمـــدي 
قنديل إن إطالق شبكة القنوات 
ما هو إال مشروع دعائي ضخم 
مــن الـــدرجـــة األولـــــى، وال يهدف 
إلــــى تــحــســني صـــــورة إســرائــيــل 

كما ادعى مشكوبتس. 

 الدوحة - إسماعيل طالي  »

حـــــذر املـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــصــحــة 
مــن تــزايــد صعوبة عــالج الكثير 
من أنــواع الــعــدوى بسبب تفشي 
ظاهرة صرف املضادات الحيوية 
دون الحاجة إليها فــي كثير من 
الــــحــــاالت، مــمــا أعــطــى الــجــراثــيــم 
واملـــيـــكـــروبـــات مـــقـــاومـــة شـــديـــدة 

لهذه املضادات.
وذكـــر مــســؤولــون باملجلس -فــي 
مؤتمر صحافي أمــس بمناسبة 
يــوم الصحة العاملي- أن مقاومة 
الجراثيم للمضادات تــؤدي إلى 
البقاء  تمديد فترة العالج ومــدة 
فــي املستشفيات، ورفـــع تكاليف 
العالج، وزيادة املخاطر املرتبطة 

بالصحة. 
ودعــا الشيخ الدكتور محمد بن 
حــمــد بـــن جـــاســـم آل ثـــانـــي مــديــر 
الــعــامــة باملجلس  الــصــحــة  إدارة 

لــوضــع اســتــراتــيــجــيــات جــديــدة، 
وتقنني عملية صــرف املــضــادات 

الحيوية.
وأكد الدكتور عبد اللطيف الخال 
اســــتــــشــــاري ورئـــــيـــــس األمـــــــراض 
املعدية بمؤسسة حمد الطبية أن 
90 % من الوصفات التي تتضمن 
تناول مضادات حيوية، وتعطى 
ملـــرضـــى الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي غير 

مبررة، وال توجد حاجة إليها.
وتحدث الخال عن انتشار كبير 
لــلــجــراثــيــم املـــقـــاومـــة لــلــمــضــادات 
فــي املستشفيات القطرية، األمــر 
الــذي يــؤدي إلــى طــول فترة بقاء 
املريض في املستشفى وإعطائه 

املضادات الوريدية. 

 الدوحة - ; »

ارتفع املؤشر الرئيسي لبورصة قطر في ختام تعامالت أمس 
بنسبة 0.89%، ليغلق عند مستوى 8668 نقطة، محققًا 76.9 
نقطة إضافية. وبلغت قيمة األسهم املتداولة 739 مليون ريال.

وحققت أسعار أسهم 25 شركة ارتفاعات أمس، في حني أنهت 
أسهم 16 شركة الجلسة على انخفاض. 

مسيرة مليونية إلى قصر مبارك بشرم الشيخ
القاهرة - وكاالت  »

يــعــتــزم ائـــتـــالف شـــبـــاب الــــثــــورة املـــصـــريـــة تنظيم 
لــلــزحــف نحو  الــقــادمــة  الــجــمــعــة  مــســيــرة مليونية 
الــرئــيــس املصري  مدينة شــرم الــشــيــخ، مقر إقــامــة 
املــــخــــلــــوع حـــســـنـــي مـــــبـــــارك لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــتــحــقــيــق 
أهـــــــداف الـــــثـــــورة، وقــــــال مـــجـــدي زيـــــــدان «مـــؤســـس 
ائــتــالف مــصــر حــــرة»، فــي تــصــريــحــات صحافية، 
إن املسيرة املليونية من املقرر لها أن تنطلق من 
محافظة السويس، وقد ينضم إليها مواطنون من 

محافظات أخرى. 
الــيــوم» في الحصول  ونجحت صحيفة «املــصــري 
عــلــى 10 صــــور لــلــقــصــر الــــذي يــقــيــم فــيــه الــرئــيــس 
املــخــلــوع حــســنــي مـــبـــارك وعــائــلــتــه، وهـــي تعكس 
حجم املليارات التي أنفقها رجل األعمال املشبوه 
حــســني ســالــم لــبــنــائــه واســـتـــخـــدام أثــــاث اســتــورد 

خصيصًا للقصر من أوروبا والواليات املتحدة.

فرقة إغاثة طبية إلى ليبيا

مستشفى ميداني قطري بطبرق
 مؤشر البورصة يكسب 77 نقطة 

 أميركي يطلق فضائيات ملنافسة «الجزيرة» 

الخال: انتشار كبير لجراثيم مقاومة 
للمضادات الحيوية

عواصم - وكاالت »

قــالــت قــنــاة الــجــزيــرة إن طــائــرة 
تابعة للقوات الجوية القطرية 
نــقــلــت مــســتــشــفــى مــيــدانــيــًا إلــى 
مــديــنــة طــبــرق الــلــيــبــيــة. وقــالــت 
القناة إن الهالل األحمر القطري 
يعتزم إرسال فرقة إغاثة طبية 
إلـــــــى لـــيـــبـــيـــا، ودعــــــــا الــــراغــــبــــني 
لــزيــارة  بــاملــســاهــمــة فــي حملته 

موقعه على اإلنترنت.
وفـــــــــي بـــــــاريـــــــس صـــــــــرح وزيـــــــر 
الــــفــــرنــــســــيــــة أالن  الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
أمـــــــس أن االجــــتــــمــــاع  جــــوبــــيــــه 
املقبل ملجموعة االتــصــال حول 
ليبيا سيعقد األربعاء 13 أبريل 

املقبل في الدوحة.
وقال جوبيه في جلسة استماع 
أمـــام أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ: 
إن فرنسا تحاول حاليًا «إقناع 
االتـــحـــاد اإلفــريــقــي بـــأن يتمثل 

فـــي قــطــر األســـبـــوع املــقــبــل، ألن 
مــجــمــوعــة االتـــصـــال ستجتمع 
هــنــاك فــي 13 أبــريــل». وأضـــاف: 
«هــذه املجموعة مكلفة بتأمني 
لــلــتــدخــل  الـــســـيـــاســـيـــة  اإلدارة 
الـــعـــســـكـــري وتـــطـــبـــيـــق قـــــــرارات 

األمـــم املــتــحــدة». وأعــلــن جوبيه 
الــيــوم في  أن املسألة املطروحة 
ليبيا هي «معرفة شروط رحيل 

معمر القذافي».

حمد بن جاسم يدشن محطة «غولدن باس» للغاز القطري في تكساس

35 مليار دوالر استثمارات قطر الخارجية 2011

 الدوحة - ; - نيويورك - قنا »

قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل 
ثاني رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الخارجية 
إن قــطــر تــعــتــزم اســتــثــمــار مــا بــني 30 إلـــى 35 
مليار دوالر في الخارج خالل العام الحالي. 
 CNBC وكشف في مقابلة أجرتها معه قناة
على هامش مؤتمر األعــمــال واالستثمار في 
قــطــر الــــذي عــقــد بــنــيــويــورك، وبــثــت أمــــس، أن 
قيمة االستثمارات الخارجية التي أنجزتها 
قطر خالل عام 2010 قد بلغت 20 مليار دوالر.

وقــــد دشــــن مــعــالــي الــشــيــخ حــمــد بـــن جــاســم 

بـــن جــبــر آل ثـــانـــي أمــــس -بــشــكــل رســـمـــي في 
نــيــويــورك وعـــن بــعــد- مــيــنــاء «غـــولـــدن بــاس» 
الــواقــع في  املــســال  الــغــاز الطبيعي  الستقبال 
واليـــــة تــكــســاس األمـــيـــركـــيـــة وخــــط األنــابــيــب 
املصاحب، وهــو أهــم مــشــروع استثماري في 
بــالــواليــات املتحدة  لــدولــة قطر  قطاع الطاقة 

األميركية.
ونـــبـــه مـــعـــالـــي الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــــن جـــاســـم فــي 
مقابلته مــع «ســي أن بــي ســي» إلــى أن نسب 
نــمــو اقـــتـــصـــاد قــطــر فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة، 
والــتــي تفوق 20%، عــبــارة عــن طفرة حققتها 
الــزيــادة السنوية املتحققة من  الــبــالد بفضل 

مـــشـــاريـــع إنـــتـــاج الـــغـــاز املــــســــال، واآلن وبــعــد 
اكــــتــــمــــال جـــمـــيـــع املــــشــــاريــــع املـــبـــرمـــجـــة فــمــن 
الواقعي تقبل نسب نمو أقل تسعى الحكومة 

القطرية إلى إبقائها ما بني 5 و%8.
كما كشف في املقابلة ذاتها أن الحصة التي 
اشترتها قطر مؤخرًا في شركة «إيــبــردروال» 
إلــى 6.5%، وأن نسبة تملك  اإلسبانية تصل 
جــهــاز قــطــر لــالســتــثــمــار فــي رأس مـــال البنك 
الـــزراعـــي الــصــيــنــي الــتــي حــصــل عليها الــعــام 
املاضي في عملية اكتتاب تقدر بأكثر من %2. 

 دمشق - وكاالت »

أصــدر الرئيس الــســوري بشار األســد املــرســوم القاضي بمنح 
األكـــــراد املــســجــلــني فـــي ســجــالت أجـــانـــب مــحــافــظــة «الــحــســكــة» 
الجنسية الــســوريــة، وكــلــف وزيـــر الــداخــلــيــة بــاتــخــاذ الــقــرارات 

املتضمنة التعليمات التنفيذية لهذا املرسوم.
وال يـــعـــرف بــالــضــبــط عــــدد األكـــــــراد الـــذيـــن تـــم تــجــريــدهــم من 
قـــدرت عــددهــم  تــقــاريــر حــقــوقــيــة  جنسيتهم عـــام 1962، إال أن 

بحوالي 360 ألف شخص. 

 لندن - داو جونز »

أعلنت الشركة العقارية البريطانية «سونغبيرد استيتس» 
يوم األربعاء أن «قطر القابضة» -الذراع االستثمارية لجهاز 
قطر لالستثمار- قد زادت إجمالي حصتها في الشركة إلى 
الــقــابــضــة» زادت  27.7%. وأفــــادت «ســونــغــبــيــرد» أن «قــطــر 
حصتها من خــالل شــراء 28.5 مليون سهم عــادي أو %3.7 

من رأسمال الشركة السهمي. 

 لوس أنجليس - قنا  »

وصــــل حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ حــمــد بـــن خليفة 
آل ثــانــي أمــيــر الـــبـــالد املـــفـــدى إلــــى مــديــنــة لــــوس أنجليس 

بالواليات املتحدة األميركية في زيارة تستمر عدة أيام.
وترافق سمو األمير خالل الزيارة صاحبة السمو الشيخة 

موزا بنت ناصر، كما يرافق سموه وفد رسمي. 

 األسد يعيد تجنيس األكراد 

 «قطر القابضة» ترفع حصتها
في «سونغبيرد» البريطانية 

 األمير يصل لوس أنجليس 

صورة لقصر مبارك بشرم الشيخ »
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رويترز  »  أحد الثوار الليبيني قرب املدخل الغربي ملدينة أجدابيا 

 الجزيرة.. الجميع يتهافتون على منافستها    »

 جانب من املؤتمر الصحافي    »

كلمة ;

 مزيد من التفاهم القطري األميركي 
 تمثل زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير 
 آخر على عمق العالقة 

ً
البالد املفدى إلى الواليات املتحدة األميركية دليال

التي تربط الدوحة وواشنطن، ملا فيه تعزيز التفاهم حــول مجمل 
القضايا التي تعشيها األمة العربية واإلسالمية.

منذ أن دخل الرئيس األميركي باراك أوباما إلى البيت األبيض، ويالحظ 
الجميع تغييرًا في تعاطي الواليات املتحدة مع قضايا عاملنا العربي 
واإلسالمي، ولعل موقف أوباما وإدارته من االستيطان اإلسرائيلي يمثل 

نموذجًا لهذا التغيير الذي رفعه أوباما  كشعار في حملته االنتخابية.
وتبعًا لذلك فلقد رأت قطر -ومنذ بداية حقبة الرئيس األميركي باراك 
أوبــامــا- إعطاءه الفرصة إلثبات حسن النوايا في التغيير، ودعمت 
الدوحة العديد من قرارات واشنطن التي رأت فيها أنها تصب لخدمة 
القضايا العربية واإلسالمية، وهو ما جعل مساحة التفاهمات بني قطر 

وأميركا تزداد.
إن زيــارة حضرة صاحب السمو إلى الواليات املتحدة األميركية تأتي 
في وقت تعيش فيه املنطقة العربية تغييرات واسعة، وقفت الواليات 
املتحدة من مجملها موقفًا جيدًا عندما دعمت إرادة الشعوب، وهو 
املوقف ذاته الذي رأت فيه قطر أنه األقرب إلى الواقع، األمر الذي سهل 
كثيرًا من التفاهمات اإلقليمية والدولية حول ما يجري في املنطقة 

العربية. 

2ص

 رئيس الوزراء دشن املحطة عن بعد من نيويورك    »
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وزارة الــداخلــيـــــة

 يشهد عددًا من االتفاقيات

حمد بن جاسم يدشن محطة جولدن باس في تكساس 

 نيويورك – قنا »

دشـــــــــن أمـــــــــس بــــشــــكــــل رســــمــــي 
معالي الشيخ حمد بن جاسم 
بن جبر آل ثاني رئيس مجلس 
الـــــــــــــوزراء ووزيــــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
فـــي نـــيـــويـــورك عـــن بــعــد مــيــنــاء 
«جولدن باس» الستقبال الغاز 
الــطــبــيــعــي املــــســــال الــــواقــــع فــي 
والية تكساس األميركية وخط 
األنــابــيــب املــصــاحــب وهـــو أهــم 
مــشــروع اســتــثــمــاري فــي قطاع 
الطاقة لدولة قطر في الواليات 

املتحدة األميركية.
وقــد أقــيــم بــهــذه املناسبة حفل 
عــشــاء حــضــره ســـعـــادة الــســيــد 
مــحــمــد صـــالـــح الـــــســـــادة وزيــــر 
الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة وســـعـــادة 
الـــــســـــيـــــد دانـــــــيـــــــيـــــــال بــــونــــمــــان 
نــائــب وزيــــر الــطــاقــة األمــيــركــي 
والـــــســـــيـــــد ريـــــكـــــس تـــيـــلـــرســـون 
رئــيــس شــركــة إكـــســـون مــوبــيــل 
والـــســـيـــد جـــيـــم مـــولـــفـــا رئــيــس 
شــركــة كــونــكــوفــيــلــبــس، إضــافــة 
إلـــــــى حــــشــــد كـــبـــيـــر مــــــن رجــــــال 
األعــمــال والــســيــاســة القطريني 

واألميركيني.
وقـــد عـــرض أثــنــاء الــحــفــل فيلم 
تــــســــجــــيــــلــــي عــــــــن دولــــــــــــة قـــطـــر 
مــاضــيــا وحـــاضـــرا تــحــدث فيه 
سعادة وزير الطاقة والصناعة 
ورئــيــس إكــســون موبيل وعــدد 

مـــن املـــســـؤولـــني اآلخــــريــــن. كما 
عــــــــرض فــــيــــلــــم تـــســـجـــيـــلـــي عــن 
املـــشـــروع تــحــدث فــيــه عــــدد من 
املـــــســـــؤولـــــني والـــــعـــــامـــــلـــــني فــي 

املشروع.
وتمتلك قطر للبترول من خالل 
ذراعــهــا املختص باستثمارات 
موانئ استقبال الغاز الطبيعي 
وخـــطـــوط الـــغـــاز الــطــبــيــعــي في 
املــتــحــدة نسبة %70  الـــواليـــات 
في هذا املشروع، بينما تمتلك 
شــركــة إكـــســـون مــوبــيــل %17.6 

وشركة كونكوفيلبس %12.4.
ويهدف املشروع إلى استقبال 
ناقالت الغاز الطبيعي املسال 
وإعـــــادة مــا مـــقـــداره 16 مليون 
طــن مــتــري فــي الــعــام مــن الــغــاز 
الــطــبــيــعــي املـــســـال إلــــى الــحــالــة 
الــــغــــازيــــة وضــــخــــه فـــــي شــبــكــة 
أنـــــابـــــيـــــب الــــــغــــــاز األمــــيــــركــــيــــة. 
واملــــــشــــــروع حـــالـــيـــا فـــــي حـــالـــة 
التشغيل االخــتــبــاري، وقــد بدأ 
التشغيل التجاري خالل الربع 
األول مــن عــام 2011 الستقبال 
ناقالت الغاز الطبيعي املسال 
مــن كــل مـــن: شــركــة قــطــر غـــاز 3 
بــمــوجــب االتــفــاقــيــة املــبــرمــة مع 
شركة كونوكوفيليبس، والتي 
تــــنــــص عــــلــــى تــــــزويــــــد الــــســــوق 
األمـــيـــركـــيـــة بـــالـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
املـــســـال ملــــدة 25 عـــامـــا وشــركــة 
راس غــاز 3 بموجب االتفاقية 

املـــــبـــــرمـــــة مــــــع شـــــركـــــة إكــــســــون 
موبيل، والتي تنص كذلك على 
تزويد السوق األميركية بالغاز 

الطبيعي املسال ملدة 25 عاما.
وقــــــــد قــــــــال ســــــعــــــادة الــــدكــــتــــور 
مــحــمــد صـــالـــح الـــــســـــادة وزيــــر 
الطاقة والصناعة بعد انتهاء 
الحفل لوكالة األنــبــاء القطرية 
املـــــــشـــــــروع  إن أهــــــمــــــيــــــة هـــــــــــذا 

االســـتـــراتـــيـــجـــي يــكــمــن فـــي أنــه 
يـــســـمـــح لـــــدولـــــة قـــطـــر بــتــوفــيــر 
إمـــــــــــــــدادات الـــــطـــــاقـــــة الـــنـــظـــيـــفـــة 
بشكل مستمر وآمن ملستهلكي 
الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي املـــــســـــال فــي 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة األمــيــركــيــة 
وأبـــــعـــــد مـــــن ذلـــــــك إلـــــــى جــمــيــع 
أنــــــحــــــاء أمـــــيـــــركـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. 
وقــــال «إن هـــذا املـــشـــروع يــؤكــد 

التام بتأمني إمــدادات  التزامنا 
الــــغــــاز إلـــــى الـــعـــالـــم أجـــمـــع مــن 
خـــالل اســتــثــمــاراتــنــا الضخمة 
فـــــي مــــجــــال الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
لـــلـــغـــاز الـــطـــبـــيـــعـــي املــــســــال فــي 
القارتني األوروبية واألميركية 
لــتــيــســيــر اســـتـــقـــبـــال وتــــوزيــــع 

الغاز الطبيعي».

اتفاقيات

إلـــى ذلـــك، شــهــد مــعــالــي الشيخ 
حـــمـــد بــــن جــــاســــم بــــن جـــبـــر آل 
ثـــانـــي رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة وســـــعـــــادة 
الـــــســـــيـــــد راي الهــــــــــــود وزيــــــــر 
املـــــواصـــــالت األمـــيـــركـــي الــلــيــلــة 
املــاضــيــة عــلــى هــامــش مــنــتــدى 
األعـــمـــال واالســتــثــمــار فــي قطر 
املــنــعــقــد حــالــيــا فـــي نــيــويــورك 
الــتــوقــيــع عــلــى أربــــع اتــفــاقــيــات 

بني شركات قطرية وأميركية.
وتـــتـــعـــلـــق االتــــفــــاقــــيــــة األولـــــــى 
بـــــــشـــــــراء الـــــخـــــطـــــوط الــــجــــويــــة 
الــــقــــطــــريــــة مـــــن شــــركــــة بـــويـــنـــغ 
األمــــيــــركــــيــــة خــــمــــس طـــــائـــــرات 
شحن من طراز 777s وطائرتني 
مـــن طـــــراز 300ER-777، تبلغ 
قيمتها 1.3 مليار دوالر وذلك 
بــــهــــدف اســــتــــمــــرار دعـــــم خــطــط 
النمو لشركة الخطوط الجوية 
القطرية. أمــا االتفاقية الثانية 

فهي بني شركة الديار القطرية 
والـــشـــركـــة األمـــيـــركـــيـــة (هــايــنــز 
غـــــــروب) وتــــهــــدف إلـــــى تــطــويــر 
عقاري في العاصمة األميركية 
واشــنــطــن وبمساهمة مــن بنك 
بــــــروة الــــقــــطــــري. وتـــبـــلـــغ قــيــمــة 

املشروع 700 مليون دوالر. 
الثالثة وهي بني  أما االتفاقية 
شــركــة قــطــر ريـــل واي الــتــابــعــة 
لشركة الديار وشركة بيرسونز 
الــدولــيــة وشــركــة أيــكــون لبناء 
مشروع قطار لوسيل بطول 30 
كم فوق وتحت األرض. ويعتبر 
ا مـــــن بـــرنـــامـــج  املـــــشـــــروع جـــــــزء

شبكة (قطر ريل).
وأمــــا االتــفــاقــيــة الـــرابـــعـــة وهــي 
بـــــني هـــيـــئـــة األشــــــغــــــال الـــعـــامـــة 
وشـــــركـــــة بـــيـــرســـونـــز الـــدولـــيـــة 
األميركية وتهدف إلى تصميم 
اثــنــني مـــن الــخــطــوط الــســريــعــة 

في دولة قطر. 

 وينت يدعو الشركات األميركية لالستثمار في سوق املال 

 110 مليارات دوالر رأس مال الشركات املدرجة في بورصة قطر 
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حـــث الــســيــد فــيــلــيــب ثــــورب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لهيئة 
تنظيم مركز قطر للمال رجال األعمال األميركيني إلى 
فـــروع لشركاتهم بسبب ما  الــدوحــة لفتح  إلــى  الــقــدوم 
الــتــي اتخذتها الحكومة القطرية  بـــاإلجـــراءات  وصــفــه 
منذ خمس سنوات، والتي جعلت االستثمار في قطر 

األفضل على مستوى الشرق األوسط.
املــالــي واملصرفي أمس  وقــال ثــورب فــي جلسة القطاع 
ضمن منتدى األعــمــال واالســتــثــمــار فــي قطر واملنعقد 
حــالــيــا فــي نــيــويــورك إن افــتــتــاح مــركــز قــطــر لــلــمــال عــام 
2006 ومـــا تــال ذلـــك مــن وضـــع قــوانــني خــاصــة بــاملــركــز 
مــســتــقــاة مــــن الـــقـــانـــون الـــبـــريـــطـــانـــي، كـــأحـــد الـــقـــوانـــني 
املتقدمة، جعل من قطر جاذبة لالستثمار ومتساوية 
الـــدول املتقدمة في  مــن حيث الضمانات التي تقدمها 

مجال املال واألعمال.
الــعــوائــق التي كانت  الــقــانــون الجديد أزال  وأضـــاف أن 
إلــى املنطقة  تعترض قــدوم الشركات ورؤوس األمـــوال 
الــدوحــة، خاصة فيما يتعلق بحرية انتقال  وبخاصة 
رؤوس األمـــوال وامللكية وحرية الشركات في التعاقد 
مــع مــن تــراه مناسبا مــن املــوظــفــني. وأشـــار إلــى أن تلك 
القانونية شجعت 130 شركة للعمل تحت  اإلجـــراءات 

مظلة املــركــز فــي الــوقــت الــراهــن، معربا عــن أمله فــي أن 
يسهم هذا املنتدى في تشجيع عدد أكبر من الشركات 

للقدوم والعمل في دولة قطر.

الــعــمــادي الرئيس  قــال السيد علي شــريــف  مــن جانبه 
اتــخــذ سياسة  التنفيذي لبنك قطر الوطني إن البنك 
الــدول  التوسع الخارجي والتي أسهمت في رفــع عــدد 
التي يتواجد فيها البنك من اثنتني قبل 8 سنوات إلى 

أكثر من 30 دولة في أربع قارات حول العالم.
وأضـــــاف أن الــبــنــك اتــخــذ ســيــاســة الــتــوســع الــخــارجــي 
ليس فقط من أجل التوسع ولكن من أجل خدمة زبائنه 
الــتــي توسعت  وتتبع خــطــوات االســتــثــمــارات القطرية 

بشكل كبير في السنوات األخيرة حول العالم.
وتـــحـــدث فـــي جــلــســة الــقــطــاع املـــالـــي واملــصــرفــي السيد 
أنــدريــه ونــت املدير التنفيذي لبورصة قطر، فقال «إن 
البورصة القطرية شهدت تطورا ملحوظا في السنوات 
األخيرة، مشيرًا إلى أن البورصة التي بدأت بعدد قليل 
الــيــوم تضم 40 شركة  مــن الشركات القطرية أصبحت 

برأسمال يصل إلى 110 مليارات دوالر أميركي».
وأضــــــاف الــســيــد أنــــدريــــه ونــــت «أن هــــذا الـــتـــطـــور على 
املــســتــوى املــحــلــي لـــم يــكــن كــافــيــا، حــيــث نــســعــى حاليا 
إلـــى جــعــل بــورصــة قــطــر العــبــا رئيسيا عــلــى املستوى 
اإلقــلــيــمــي والــــدولــــي مـــن خــــالل تــقــديــم أدوات جــديــدة 
لالستثمار»، مشيرًا إلى أن البورصة تطور في سبيل 
ذلك من أنظمتها الستقطاب أكبر عدد من املستثمرين 

من خارج قطر. 

 أندريه وينت   واسو  »

 رئيس الوزراء يعطي إشارة انطالق عمليات محطة «غولدن باس»    »
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قـــال ســـعـــادة الــدكــتــور مــحــمــد صــالــح الـــســـادة وزيـــر 
الــطــاقــة والــصــنــاعــة أمـــس األول األربـــعـــاء إن ارتــفــاع 
أسعار النفط في الوقت الحالي يرجع إلى املضاربة 

ال إلى نقص إمدادات املعروض.
وقـــال الــســادة «الــعــوامــل األســاســيــة لــلــســوق سليمة 
بــاملــعــروض. واملــخــزونــات فــي مستوى  فيما يتعلق 

صحي».
وأضـــــــاف: «فــيــمــا يــتــعــلــق بـــاملـــضـــاربـــة لــيــس بــوســع 
الــواضــح أن هـــذا هو  أوبـــك أن تفعل شيئا لــكــن مــن 
الــســبــب الــرئــيــســي لــوصــول أســعــار الــنــفــط إلـــى هــذه 

املستويات». 

 السادة: املضاربة سبب
ارتفاع أسعار النفط 

 حمد بن جاسم مع الرئيس التنفيذي لـ «إكسون موبيل»    »
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أكـــــد ســــعــــادة الــــدكــــتــــور مــحــمــد بــــن صــالــح 
السادة وزير الطاقة والصناعة أن عالقات 
صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط والــــــغــــــاز فـــــي دولــــــــة قــطــر 
مـــع شـــركـــات الـــطـــاقـــة األجــنــبــيــة قـــد حققت 
نـــجـــاحـــات تـــفـــوق الـــتـــوقـــعـــات عـــمـــا مــضــى، 
بــحــيــث ســتــعــود بــاملــنــفــعــة عــلــى الــقــطــريــني 

ومساهمي الشركات.
وقــــال ســعــادتــه فـــي كــلــمــة لــيــلــة أمـــس األول 
أمــام مؤتمر األعــمــال واالستثمار فــي قطر 
نــيــويــورك إن املستقبل  املنعقد فــي مــديــنــة 
يــبــدو واعـــدا على أســـاس املنفعة املتبادلة 
لكال الجانبني، مشيرًا إلــى أنــه فــي أقــل من 
عقدين من الزمان لم يكن واردا إقامة مثل 
هـــذه الــشــراكــة الــواســعــة مــع كــبــرى شــركــات 

الطاقة الدولية.
ونوه بأن قطر قد تطورت من دولة صغيرة 
أكــبــر دولـــة منتجة  منتجة للنفط لتصبح 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال فـــي الـــعـــالـــم. ومــع 
إنــجــاز قــطــر لجميع مــشــاريــعــهــا مــن الــغــاز 
الطبيعي املــســال والــغــاز الطبيعي بحلول 
عام 2015 فإن هذا سيجعل قطر ثالث أكبر 
مــنــتــج لــلــغــاز بــصــورة شــامــلــة بــعــد روســيــا 
والــواليــات املتحدة فقط. ولفت إلــى أن هذا 
لــن يتحقق مــن دون التخطيط على املــدى 
الطويل والبنية التحتية األســاســيــة التي 

يتم بناؤها.
وأوضــــح ســعــادة وزيـــر الــطــاقــة والصناعة 
أن إنـــتـــاج الــنــفــط قـــد تــعــافــى بــعــد أن شهد 
تراجعا في التسعينيات من القرن املاضي. 
ووصل إنتاج قطر من النفط الخام إلى 400 
ألــف برميل يوميا في أوائــل التسعينيات، 
وبــعــد أن شهد فــتــرة مــن الــتــراجــع، انعكس 
هــــذا األمـــــر. وقـــــال: «الـــيـــوم لــديــنــا أكـــثـــر من 
ضعف هــذا الــرقــم»، منوها بــأن ذلــك يعود 
مــــرة أخــــرى بــفــضــل مــســاعــدة مـــن الــشــركــاء 

الدوليني.
وأكد سعادته أن صناعة البتروكيماويات 
فـــي قــطــر قـــد نــمــت بــطــريــقــة مــمــاثــلــة وذلـــك 
إلـــى واحـــد مــن املنتجني  مــن منتج صغير 
الــرئــيــســيــني لــألســمــدة والــبــتــروكــيــمــاويــات 
في العالم. ومضى يقول: «لدينا طموحات 
كبيرة بالنسبة لصناعة البتروكيماويات 
خــاصــة فـــي املــنــتــجــات املــتــخــصــصــة، وذلـــك 
يمكن أن يتحقق من خالل مشاريع مشتركة 

صغيرة وكبيرة».

مؤتمر البترول
وتوقع وزيــر الطاقة والصناعة أن تتشكل 
بعض هذه الشراكات خالل مؤتمر البترول 
العاملي العشرين الذي سيعقد في الدوحة 
في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر القادم. وذكر 
أنــه من املتوقع أن يحضر 4 آالف شخص، 
املـــســـؤولـــني  الـــطـــاقـــة وكــــبــــار  بــيــنــهــم وزراء 
الــتــنــفــيــذيــني فــــي شــــركــــات الـــنـــفـــط والـــغـــاز 

للمشاركة في هذا املؤتمر.
من جانبه قال نائب وزير الطاقة األميركي 
دانيال بونمان في كلمته أمام املؤتمر: «إن 
الــعــالقــة بــني الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة 

ودولـــة قطر مهمة جـــدا, واآلن لديها عمق 
وتـــــاريـــــخ, عـــلـــى أســـــــاس الــــتــــعــــاون األمـــنـــي 
املــشــتــرك والـــتـــصـــورات واملـــكـــون الــتــجــاري 
الــثــقــافــيــة والتعليمية  الــقــوي واإلنـــجـــازات 
لدولة قطر». منوها بــأن قطر جــادة بشكل 
كبير للتحول إلى مجتمع قائم على املعرفة.

وأشـــــاد بــونــمــان بــنــمــو الــعــالقــات الــقــطــريــة 
األميركية. وقــال: إن الدليل على هذا النمو 
هو مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على 
هامش أعمال مؤتمر األعمال واالستثمار 
في قطر بني وزارة الطاقة األميركية وواحة 
الـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــــي قـــطـــر. ونــــوه 
بالدكتور تيدو مايني الرئيس التنفيذي 
الـــذي يحظى به  لــلــواحــة, وقـــال: «إن الفهم 
مـــايـــنـــي فــــي مـــجـــال األعــــمــــال يــتــمــاشــى مــع 

إنجازاته العلمية».

تعاون
وأشــار إلــى أن التعاون األميركي مع واحة 
الـــعـــلـــوم ســــوف يــشــمــل الـــبـــحـــوث املــشــتــركــة 
واملشاريع التنموية التي ستكون حاسمة 
بــالــنــســبــة لـــألســـواق املــحــلــيــة لــكــل مـــن قطر 
والـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة, فـــضـــال عـــــن وجـــــود 

مضامني أوسع نطاقا للمنطقة.
وقــــــال نـــائـــب وزيــــــر الـــطـــاقـــة األمــــيــــركــــي إن 
املـــــشـــــروع املـــشـــتـــرك ســـيـــركـــز عـــلـــى تــطــويــر 
الــــطــــاقــــة الـــبـــديـــلـــة، بـــمـــا فــــي ذلــــــك تــحــســني 
الــذي  تخزين الكهرباء واحتجاز الكربون 
يعتبر ذا أهمية خاصة بالنسبة للواليات 
املتحدة األميركية ألنه يحرق الفحم لتوليد 

الكهرباء.
ومــــن نــاحــيــتــه تـــحـــدث جـــاكـــوب تــومــاســن، 
الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للنفط، 

عن العالقة القوية لشركته مع دولة قطر.
وقــــــال فــــي كــلــمــتــه أمــــــام املـــؤتـــمـــر «إن هـــذه 
الــــعــــالقــــة يــــرجــــع تـــاريـــخـــهـــا إلــــــى مـــشـــروع 
مــحــفــوف بــاملــخــاطــر بـــاشـــرتـــه الـــشـــركـــة في 
1992, لكننا قبلنا التحدي, ألن منافسينا 
اعـــتـــقـــدوا أنــــه غــيــر قـــابـــل لــلــتــطــبــيــق, ألنــهــم 
اعـــتـــبـــروا أنــــه مـــن غــيــر املــمــكــن اســتــخــراجــه 

وكسب املال، ولكن املغامرة أنتجت ربحا».
وأوضح أن شركة ميرسك تقوم اآلن بإنتاج 

300 ألف برميل يوميا, وقد تخطت إنتاج 
مليار برميل منذ انطالق املشروع.

وأكد توماسن أن هناك املزيد من املليارات 
فــي املستقبل. وقـــال: «إنــنــا حققنا ذلــك مع 

وجود عالقة قوية جدا مع قطر للبترول».
أمـــا آنـــدي بــــراون نــائــب الــرئــيــس التنفيذي 
واملـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة شـــل- قــطــر لتحويل 
الغاز إلى سوائل، فأكد في كلمة مماثلة أن 
شركة شل قد استثمرت ما بني 18 إلى 19 
مليار دوالر, فيما اعتبر أكبر استثمار في 

تاريخ شل.
وقــــال «قــبــل ثــمــانــي ســنــوات لــم يــكــن لدينا 
أي شـــــيء فــــي قـــطـــر، أمـــــا اآلن فــنــحــن أكــبــر 
الــبــالد». مثنيا على التعاون  مستثمر فــي 

مع السلطات القطرية.
الــتــحــتــيــة، والــشــفــافــيــة  الــبــنــيــة  ورأى «أن 
والــــســــرعــــة فـــــي اتـــــخـــــاذ قـــــراراتـــــهـــــم تــعــتــبــر 

استثنائية».
ولــفــت بـــــراون إلــــى أن شــركــة نــفــط أجنبية 
رئــيــســيــة دعـــمـــت املــجــتــمــع املـــحـــلـــي، وفــقــا 
لـــرغـــبـــات الـــحـــكـــومـــة الـــقـــطـــريـــة. مـــشـــيـــرًا فــي 
هـــذا الــصــدد إلـــى أن شــركــة شــل قــد أنــشــأت 
البالغ  نظام الرعاية االجتماعية للعاملني 
عـــددهـــم 40 ألـــف مــوظــف فـــي قــطــر بــصــورة 
ليس لها مثيل فــي الــشــرق األوســـط. وقــال: 
«إن قطر سباقة في خلق بيئة لجعل مثل 

هذا األمر ممكنا».
وتحدث سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم 
الـــعـــامـــة للتخطيط  لـــألمـــانـــة  الـــعـــام  األمـــــني 
التنموي أمــام مؤتمر األعمال واالستثمار 
فــي قــطــر، فــقــال: «إنــنــا نــدخــل عــهــدا جــديــدا 
مــــن الـــتـــنـــويـــع بـــمـــا فــــي ذلـــــك املــــصــــادر غــيــر 
الهيدروكربونية. وهــذه صفحة أخــرى من 

التنمية لدينا».
إنــتــاج النفط والغاز  ورأى أن التباطؤ فــي 
سيستمر حتى االنتهاء مــن دراســـة تقنية 
بـــشـــأن اإلنــــتــــاج فـــي املــســتــقــبــل. وقــــــال: «إن 
اإلنتاج سوف يتباطأ, ولكن للحفاظ على 
النمو يتعني علينا توسيع املشاريع غير 

الهيدروكربونية».

استراتيجية تنموية
أنــه لتشجيع االستثمار  وأوضــح سعادته 
األجنبي في 14 قطاعا من القطاعات غير 
البترولية، أطلقت الحكومة في دولــة قطر 
استراتيجية التنمية الخمسية. مشيرًا إلى 
خفض الروتني وجعل القوانني أكثر مرونة 
مع الشركات األجنبية التي تريد أن تدخل 
البالد. وأكد أن الشركات األجنبية يمكن أن 

تمتلك 100% من شركاتها في قطر.
وأعـــرب إبــراهــيــم إبــراهــيــم عــن اعــتــقــاده بأن 
القوانني بشأن استخدام األراضي لشركات 
الـــكـــهـــربـــاء واملــــيــــاه عــلــى وجــــه الــخــصــوص 
بــحــاجــة ألن يــتــم تــعــديــلــهــا لــجــعــل حــيــازة 

األراضي أرخص.
ونوه بأن الحكومة وضعت موازنة وطنية 
ذات تــطــلــعــات تــســتــنــد عــلــى اســتــراتــيــجــيــة 
ولــيــس عــلــى أســـاس احــتــيــاجــات مــحــدودة. 
ولفت إلى أن هذا يشمل تحسني التنسيق 
فـــي الــســيــاســات املــالــيــة الــنــقــديــة فـــي قــطــر, 
وذلـــك للعمل عــلــى تــوفــيــر األمــــوال الكافية 

للحفاظ على االستقرار االقتصادي.
وأكـــــد أن االســتــراتــيــجــيــة ســتــحــاول أيــضــًا 
املــبــادرة واملــغــامــرة. مضيفا:  تشجيع روح 
«نـــحـــن نـــحـــاول تــشــجــيــع الــقــطــريــني وغــيــر 
الـــقـــطـــريـــني عـــلـــى تـــأســـيـــس الــــشــــركــــات مــن 

املــــال، وتــوفــيــر قــروض  خـــالل تيسير رأس 
مضمونة».

وأشـــــــار ســـعـــادتـــه إلـــــى أن االســتــراتــيــجــيــة 
تـــشـــمـــل أيــــضــــا خـــفـــض تــكــلــفــة االســـتـــثـــمـــار 
األجنبي. مضيفا أن هذا تم في قطاع النفط 
والغاز وأنه ثمة حاجة إلى توسيع نطاقه 
إلى قطاعات أخرى من االقتصاد. ولفت إلى 
أن أحـــد األمــثــلــة عــلــى الــقــطــاع املــتــنــامــي في 
املشهد االقتصادي القطري هو الذي يجري 

بحثه في واحة العلوم والتكنولوجيا.
وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور تـــــيـــــدو مـــــايـــــنـــــي، رئـــيـــس 
الــعــلــوم  لـــواحـــة  الــتــنــفــيــذي  مــجــلــس اإلدارة 
والتكنولوجيا في كلمته أمــام املؤتمر إنه 
فــي غضون ثــالث ســنــوات مــن وجــود واحــة 
العلوم، قامت نحو 43 شركة دولــيــة تضم 
قرابة 800 مهندس وعالم باالستثمار في 

بحث وتطوير الواحة.

تنويع االستثمارات
ولفت إلى أن من بني مشاريع الواحة البحث 
في الطاقة الشمسية الجديدة وتكنولوجيا 
الــتــنــويــع الــكــبــيــر مــن الــنــفــط والـــغـــاز. وقـــال: 
«نـــــحـــــن نـــــركـــــز عــــلــــى الـــــطـــــاقـــــة الـــشـــمـــســـيـــة 
باعتبارها املحور الرئيسي. وهناك الكثير 

من أشعة الشمس في قطر».
وأشــار إلــى أن واحــة العلوم أنشأت محطة 
بــطــاقــة 500 كــيــلــو وات الخــتــبــار 18 نــوعــا 
مــــن تـــقـــنـــيـــات الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة. ومـــــن بــني 
الــحــراريــة والتقنية  الــتــدفــئــة  هـــذه األنـــــواع 

الكهربائية الضوئية املشتركة.
وأكد مايني أن الواحة تعمل على ما يمكن 
أن يــكــون تقدما نوعيا فــي بــحــوث مشاكل 

الحرارة املرتفعة والغبار.

وذكــــر أنـــه يــجــري الــعــمــل لــبــنــاء مــصــنــع في 
قــطــر مـــن شـــأنـــه تــوفــيــر 400 ألــــف طـــن من 
الــبــولــيــســيــلــيــكــون املــســتــخــدم فـــي صــنــاعــة 

األلواح الشمسية.
وأشــــــار مــايــنــي إلــــى أن واحـــــة الـــعـــلـــوم هي 
شــريــك مــع قــطــر الــقــابــضــة وشــركــة فولكس 
فاجن بورشه لتطوير مادة مركبة أرخص 
الستخدامها فــي تصنيع هياكل ســيــارات 

في املستقبل.
وقـــــال: «فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن تــســتــخــدم هــذه 
املــركــبــات فــي بــنــاء الــطــائــرات ولــكــن ال تــزال 
مكلفة للغاية بالنسبة ملصنعي السيارات». 
مــشــيــرًا إلــــى أنــــه يــتــعــني تــخــفــيــضــهــا إلــــى 5 
دوالرات للكيلو قبل أن يتم استخدامها في 

تصنيع السيارات.
إلــى أن هناك مشاريع أخــرى  ونــوه مايني 
لــتــطــويــر وقــــــود الــــطــــائــــرات االصــطــنــاعــيــة 
بــالــشــراكــة مــع الــخــطــوط الــجــويــة القطرية، 
وشركة شل للبترول وشركة رولــز رويــس. 
وهـــنـــاك أيــضــا مـــشـــروع مــشــتــرك مـــع شــركــة 
إلــكــتــريــك بشأن  كــونــوكــو فيلبس وجـــنـــرال 
املــيــاه, ومــع وزارة الطاقة في  أنظمة تنقية 
الـــواليـــات املــتــحــدة بــشــأن تــطــويــر تقنيات 
احــــتــــجــــاز الــــكــــربــــون الــــهــــامــــة فـــــي الـــطـــاقـــة 

النظيفة.
وذكـــر أنــه فــي قــطــاع الــصــحــة، طـــورت واحــة 
العلوم والتكنولوجيا، روبــوتــات جراحية 
أمـــراض السرطان  وروبـــوتـــات للكشف عــن 

والسكري.
وقـــال مــايــنــي إنـــه مــع التسليم بـــأن قــطــر ال 
يمكن أن تتنافس مع الهند والصني بشأن 
تطوير البرمجيات فإن واحــة العلوم تركز 
على تطوير التكنولوجيا الالسلكية, وذلك 
يتضمن أجــهــزة استشعار جــديــدة لقياس 

الوظائف الحيوية في البشر.
ودعـــا إلـــى إقــامــة شــراكــات مــع األمــيــركــيــني, 
وذلــك لخبرتهم في تسويق التكنولوجيا، 
الــتــوزيــع. وقـــال:  واســتــخــدام شبكاتهم فــي 
«نــحــن ال نــمــول مــن أجـــل الــتــمــويــل... ولكن 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي هــــــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 

املتقدمة».
وأضاف: «إن قطر اضطرت إلى أن تدافع عن 
صورتها في الخارج من املستثمرين الذين 
إلــى شركات النفط على  غالبا ما ينظرون 

أنها مال سريع سهل».
مـــن جــانــبــه تـــحـــدث الـــدكـــتـــور حــســني علي 
عبدالله، عضو املجلس التنفيذي لجهاز 
قــطــر لــالســتــثــمــار فـــقـــال: إن االســتــثــمــارات 
الــشــركــات القابضة األجنبية  القطرية فــي 
قــد ارتــفــعــت إلـــى أكــثــر مــن 30 مــلــيــار دوالر 
الـــعـــام املـــاضـــي فـــي كـــل مـــن الــصــنــاعــة وفــي 
األسهم الخاصة والدخل الثابت وصناديق 

التحوط.
وأشــــار الــعــبــدالــلــه إلـــى أن هـــذا يشمل %20 
مــن ملكية شــركــة فــولــكــس فــاغــن، و7% من 

كريدي سويس و7% من بنك باركليز.
إلــى أن جــهــاز قطر يبحث  ونـــوه العبدالله 
بــقــوة عـــن فـــرص جـــديـــدة فـــي غــضــون ستة 
أشـــهـــر نـــظـــرا لـــلـــصـــعـــوبـــات فــــي االقـــتـــصـــاد 

العاملي. 

 السادة: قطر ثالث أكبر منتج للغاز في العالم عام 2015 

 وقـــعـــت «الـــقـــطـــريـــة» اتـــفـــاقـــًا مع 
شـــــركـــــة بــــويــــنــــغ لـــــشـــــراء ثــــالث 
مـــــــــن طـــــــــــــــراز 777  طـــــــــــائـــــــــــرات 
 ER 777 وطـــائـــرتـــني مـــن طـــــراز
بقيمة 1.27 مليار دوالر. ومع 
الــــطــــائــــرات الــــثــــالث اإلضـــافـــيـــة 
وشراء «القطرية» 32 طائرة من 
-300ERs، 777-777) طـــــرازات
200LRs 777F،777 ) ستصبح 
واحـــــــدة مــــن شــــركــــات الـــطـــيـــران 
ل  القليلة في العالم التي ُتشغِّ

ثالثة نماذج من 777.
 وقـــد اشــتــرت شــركــة الــخــطــوط 
الــــجــــويــــة الـــقـــطـــريـــة أيــــضــــا 30 
طــائــرة مــن طـــراز 787s مــع حق 
مــــــن نــفــس  شـــــــــراء 30 طــــــائــــــرة 
الــــــطــــــراز. وســــتــــكــــون الـــقـــطـــريـــة 
لـــطـــراز 787 في  املــشــغــل األول 
الـــخـــلـــيـــج. وتــــتــــجــــاوز الــقــيــمــة 
اإلجمالية لعقود القطرية لكل 
من الشراء املؤكد وخيار الشراء 
لــطــراز 777s و787s 20 مليار 

دوالر أميركي. 

 «القطرية» تشتري طائرات بوينغ 
بـ 1.3 مليار دوالر 

املـــســـتـــثـــمـــر األول وهـــايـــنـــز،   تـــحـــتـــفـــل 
مــجــمــوعــة أركــــســــتــــون، بـــالـــبـــدء بــبــنــاء 
الــســيــتــي ســنــتــر DC، وهــــو مـــوقـــع 10 
املــتــنــوع للتنمية  أفـــدنـــة لــالســتــخــدام 

العقارية في واشنطن العاصمة.
ويــــنــــســــق كــــــل مــــــن فــــــــرع بــــنــــك بــــــــروة، 
وشــركــة املستثمر األول لتمويل هــذا 
املشروع من خالل الصندوق العقاري 
فــــي الـــــواليـــــات املــــتــــحــــدة. واملــســتــثــمــر 
الـــرئـــيـــس فــــي الــــصــــنــــدوق هــــو شــركــة 
الــعــقــاري.  الــديــار القطرية لالستثمار 
أمــــا املـــطـــور الــرئــيــس لــلــمــشــروع فهي 
مــجــمــوعــة هــايــنــز وشـــركـــة أركــســتــون 

ومقرها الواليات املتحدة.
من املقرر بناء 6 مبان في املوقع خالل 
السنوات الثالث املقبلة (مبنيان شقق 
ومــبــنــيــان وحــــــدات ســكــنــيــة ومــبــنــيــان 
مـــكـــاتـــب)، وكــلــهــا مــتــصــلــة بــفــنــاء عـــام. 
ويــشــمــل املـــشـــروع تــجــهــيــز 458 شــقــة، 
ألــــف قــدم  216 وحـــــدة ســكــنــيــة، و185 
مــربــع مــتــاجــر تــجــزئــة و515 ألـــف قــدم 
مربع مكاتب وأربعة مستويات ملواقف 
الــســيــارات تــحــت األرض، ويــكــلــف هــذا 

املشروع 700 مليون دوالر أميركي. 

 «DC 700 مليون دوالر ملشروع «سيتي سنتر 

 يحتل مشروع «سيتي سنتر دي سي» موقعًا متميزًا في العاصمة واشنطن  »

 مجمع إنتاج الغاز الطبيعي املسال في راس لفان  »

 محمد بن صالح السادة  »
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 منحت هيئة األشــغــال العامة القطرية عقود 
تصميم الطرق للطريقني السريعني على املمر 
الشرقي الغربي وطريق الوكرة الجانبي إلى 
شـــركـــة «بـــارســـونـــز إنـــتـــرنـــاشـــونـــال». ويــنــشــئ 
املشروع طريقا سريعا جديدا بطول 8 إلى 10 
كيلومترات مع 5 تقاطعات. ويشمل تصميم 

ممرات الدراجات والبنى التحتية ذات الصلة 
بـــاملـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء واالتـــــصـــــاالت، والـــصـــرف 
الــصــحــي وإنــــارة الـــشـــوارع. وســيــوفــر الطريق 
وصـــــوال ســريــعــا ومـــبـــاشـــرا ملــديــنــة مسيعيد. 
وتــبــلــغ قــيــمــة اإلنــــجــــاز اإلجـــمـــالـــيـــة نــحــو 750 

مليون دوالر. 

 750 مليون دوالر لطريق الوكرة
الجانبي واملمر الشرقي 

 مــنــحــت ســكــك قــطــر «الـــرايـــل» عــقــد إدارة 
شـــبـــكـــة الــــســــكــــك الــــحــــديــــديــــة الــخــفــيــفــة 
الــتــرانــزيــت فــي لــوســيــل لــشــركــة «إيــكــوم-

بــــارســــونــــز» بــقــيــمــة 155 مـــلـــيـــون ريــــال 
(42.5 مليون دوالر)، وهــو القطار الذي 
يــمــتــد عــلــى مــســافــة 30 كــيــلــومــتــرا مـــن 4 
خــطــوط تشغيل «تــــرام». وهـــذا املــشــروع 
هو جزء من برنامج شبكة قطر للسكك 

الحديدية.
ونـــــظـــــام الـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة الــخــفــيــفــة 
الترانزيت فــي لوسيل هــو أمــر محوري 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــنــقــل فـــي مــديــنــة 
لــــوســــيــــل، واحــــــــــدة مـــــن أكــــبــــر مـــشـــاريـــع 
الــتــي يجري  الــعــقــاري طموحًا  التطوير 
االضــــــطــــــالع بــــهــــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
األوســـــــط. ويـــحـــتـــوي املــــشــــروع عــلــى 30 
كيلومترا من املسار، 7 كيلومترات منها 
تحت األرض، 24 محطة «7 منها تحت 

األرض»، ومستودعات الخدمة، وجسر.
نـــــظـــــام الــــســــكــــك الـــــحـــــديـــــديـــــة الـــخـــفـــيـــفـــة 
الــــتــــرانــــزيــــت فــــي لـــوســـيـــل هــــو جـــــزء مــن 
مـــشـــروع ســكــة حـــديـــد قــطــر الـــــذي تــقــدر 
لــنــظــام  قــيــمــتــه بــمــبــلــغ 30 مــلــيــار دوالر 

السكك الحديدية املتكاملة. 

 42.5 مليون دوالر عقد إدارة القطار الخفيف للوسيل 

 القطار الخفيف في لوسيل جزء من مشروع سكك حديد قطر املقدرة قيمته بـ30 مليار دوالر    »

 «أشغال» تطور شبكة الطرق البرية القطرية   سيد محمد  »

 في مقابلة مع «سي أن بي سي» 

 حمد بن جاسم: 30 إلى 35 مليار دوالر استثمارات خارجية هذا العام 

الــدؤوب لدولة قطر في  العالم باهتمام السعي   * يتابع 
تــرســيــخ مــوقــعــهــا كــأحــد الــفــاعــلــني الــهــامــني فــي الــعــالــم، 
خــصــوصــا عــبــر اســتــثــمــاراتــهــا الــكــبــيــرة فـــي مــنــاطــق 
الــذي تلعبه في  الــدور  العالم، وأيضا عبر  مختلفة من 
العديد من القضايا الدولية، وآخرها املساهمة في تنفيذ 
ليبيا، فما استراتيجية  قرار مجلس األمن بخصوص 

قطر في هذا املجال؟
- أوًال نــســعــى إلـــى الــعــمــل مـــن الـــداخـــل إلـــى الـــخـــارج. 
والداخل يعني العمل على التعليم والرعاية الصحية 
الــثــروة الفائضة  ورخــــاء شعبنا وكيفية اســتــخــدام 
التي لدينا من النفط والغاز لحماية أجيالنا القادمة، 
وهذا يعني أنه ينبغي االستثمار على نحو صحيح. 
ونــقــوم بــعــمــل ضــخــم فــي مــجــال الــبــنــى التحتية في 
قـــطـــر. وبـــالـــحـــديـــث عـــن الــــخــــارج فــهــنــاك االســتــثــمــار 
الــســيــاســيــة. وبالنسبة لليبيا نعتقد أن  والــنــاحــيــة 
الليبي ال يستحق ما يحدث. وبالنسبة لنا  الشعب 
كدولة صغيرة الحجم نرغب في أن نظهر كنموذج 
عربي يمكنه االنضمام إلى املجتمع الدولي ملساعدة 
شعب ليبيا، وأشــعــر بــاألســف ألن جميع إخــوتــي ال 
يفعلون الشيء نفسه، لكن قيام بعضهم بذلك شيء 
جيد. ولذلك علينا أن نظهر للشعب الليبي أنه ليس 

وحده، وأن هناك دولة عربية تساعد التحالف.

* ظهرت قطر كالعب دولي رئيسي في األزمة الليبية، 
ـــة تنضم إلـــى الــتــحــالــف وتــلــتــزم بــرأس  وكــانــت أول دول
البداية  املال لفرض الحظر الجوي، هل كان صعبًا في 

الوقوف في مواجهة دول الخليج وكسر صفوفها؟
- إن األمــر صعب لكن علينا أوًال أن نكون مقتنعني 
بأن ما نفعله هو الشيء الصحيح. معظم املشكالت 
في الشرق األوســط كانت بسبب االقتصاد وبسبب 
عدم توفر الوظائف للعديد من األشخاص، وبالتالي 
نرغب فــي املساعدة فــي وقــت السلم والــحــرب حسب 

مقدرتنا.

لليبيا؟ هل أفضل سيناريو  آمالك بالنسبة  * إذن ما 
هو رحيل القذافي؟

- أعتقد أنــه ينبغي أن يرحل. وأعتقد أنــه ينبغي أن 
لت ذلك منذ بضعة أسابيع: 

ُ
يتخذ هذا القرار، وقد ق

أن يتخذ هذا القرار الشجاع ويرحل ويترك للشعب 
الليبي تقرير مصيره.

 لألزمة 
ً
* شهدنا تدفقا بشريا وتدفقا للثروات نتيجة

في ليبيا، حيث ينتقل األشخاص إلى لندن ودبي وإلى 
دول أخرى في الشرق األوسط، هل ترى تدفقًا مشابهًا 
البشري  التدفق  في قطر؟ وفــي رأيــك ما تداعيات هــذا 
ولألموال الجديدة القادمة من ليبيا ومن الدول األخرى 

على دول الخليج؟
- نشهد حركة كبيرة في قطر قادمة من الخارج، حيث 
شــهــدنــا حــركــة قـــادمـــة مـــن مــصــر، وبــعــض الــشــركــات 
الكبرى بــدأت القدوم إلى قطر. بالطبع هناك انتقال 

إلى دبي ودول أخرى، لكن يمكننا أن نرى ذلك.

* دعــنــي أســـألـــك عـــن الـــتـــطـــورات فـــي قــطــر ومـــا يــحــدث 
التحتية  البنى  اليوم، حيث كنتم تستثمرون في  فيها 
البالد -بالطبع  والتطوير، وتترقبون أحداثا كبرى في 
بطولة كأس العالم ملباريات كرة القدم- كما تهدفون إلى 
أن يقفز  املتوقع  السكان من  توفير املساكن لعدد من 
إلــى 2.6 مليون بحلول عــام 2030. هذا  بنسبة %50 
عمل ضخم وزيادة كبرى في عدد السكان، ما السبب 
وراء هــذه الــزيــادة؟ وهــل لك أن تقول لنا كيف يمكنكم 
التحتية واالستعداد  البنى  أمــوال جديدة في  استثمار 

لألعوام العشرة القادمة؟
أنــه بــني الخمسة  - بالنسبة للبنى التحتية، أعتقد 
والــســبــعــة أعــــــوام الـــقـــادمـــة، ســنــتــمــكــن مـــن االنــتــهــاء 
مــن تنفيذ جميع البنى التحتية فــي قــطــر. ولــقــد تم 
بالفعل تخصيص 70 مليار دوالر كحد أدنــي لهذا 

الـــغـــرض. وســتــتــم إقـــامـــة خــطــوط الــســكــك الــحــديــديــة 
الــدوحــة، وبالتالي  ملشروع القطار في جميع أنحاء 
هناك الكثير من البنى التحتية التي يتم تنفيذها 
في الدوحة، لكنني أتمنى االنتهاء منها جميعًا في 
السنوات السبع القادمة، وهــذا سيتيح لنا التكيف 
مـــع زيــــــادة عــــدد الـــســـكـــان. إال أن الـــتـــحـــدي هـــو مـــاذا 
الــنــمــو؟ ليس  سنفعل بــعــد ذلـــك للحفاظ عــلــى نــفــس 
بالضرورة نفس حجم النمو لكن الحفاظ على النمو 
الـــ 5%، حيث إن مــعــدل النمو الحالي  فــوق مستوى 
يــدور حول الـــ20%، وهو ليس باملعدل الطبيعي وال 
يمكن أن يستمر إلى األبد، لكنني أعتقد أن معدل 5 أو 
8% يمكن تحقيقه في قطر خالل عشر سنوات أخرى، 
وهذا هو التحدي. بعد ثالث إلى أربع سنوات وبعد 
أن نــكــون قــد انتهينا مــن عــمــلــنــا، ال نــريــد أن ينهار 
النمو بل نرغب في استمرار النمو الجيد، وهــذا ما 
نعمل عليه في الوقت الحالي.. كيفية الحصول على 
الخدمات وكيفية وضع البالد على الخريطة لتحظى 

بالنمو الطبيعي ليس بمعدل 20% أو 3 أو %4.

الــدولــة، تستثمرون صناديق  * بينما تستثمرون في 

الثروات السيادية خارج البالد. أعلم أن هناك هدفا من 
استثمار 35 مليار دوالر خارج قطر، هل هذا صحيح؟

- في العام املاضي قمنا باستثمار أكثر من 20 مليار 
دوالر، وخالل هذا العام سيكون حجم االستثمارات 
حــول 30 إلــى 35 مليار دوالر خـــارج قــطــر، وذلـــك إذا 

حظينا بالفرصة املناسبة.

العاصمة،  بــدأتــم مشروعًا كبيرًا فــي واشنطن  لقد   *
وهو مشروع الديار القطرية لالستثمار العقاري البالغة 
املنطقة؟ وهل  ملــاذا في هــذه  قيمته 700 مليون دوالر، 
هذه مقدمة ملزيد من االستثمارات العقارية في الواليات 

املتحدة؟ هال حدثتنا عن هذه الصفقة العقارية؟
- واشــنــطــن مــديــنــة لـــم تــتــأثــر كــثــيــرًا بـــأزمـــة الــقــطــاع 
العقاري، وهناك العديد من الوكاالت في واشنطن، 
وبالتالي فهناك طلب في واشنطن. ونحن نستهدف 
العقارات التجارية في الواليات املتحدة ألننا نعتقد 
أنـــه الـــوقـــت املــنــاســب لــالســتــثــمــار فـــي بــعــض ولــيــس 

جميع املدن.

أيــضــًا؟ ففي آخــر مــرة تحدثنا عن  أيــن تستثمرون   *
فـــي CreditSwiss (كــــــردي ســـويـــس)،  اســتــثــمــاركــم 
واستثماركم فــي Barclays (بــاركــلــيــز)، هــل مــا زلتم 

متحمسون للخدمات املالية في الواليات املتحدة؟
- لقد قمنا باالستثمار في بنك Santander البرازيلي 
(ســتــانــدر الــبــرازيــلــي) مــنــذ عـــدة أشـــهـــر، حــيــث قمنا 
بــاالســتــحــواذ على 5% مــن أسهمه. وقــد استحوذنا 
الــزراعــي الصيني. إذن  أكــثــر مــن 2% مــن البنك  على 
نــحــن نــســتــثــمــر فـــي املـــكـــان الــصــحــيــح وعــنــدمــا نــرى 
الفرصة املناسبة. وفــي الشهر املــاضــي قمنا بشراء 
6.5% من شركة IBERDROLA اإلسبانية للمرافق. 
كــمــا أعــتــقــد أن قـــطـــاع الــتــجــزئــة جــيــد فـــي الـــواليـــات 
املتحدة، ونتطلع إلى االستثمار فيه، كما نسعى إلى 

االستثمار في قطاع الطاقة في الواليات املتحدة.

الــــ108  النفط فــوق  ارتفعت أســعــار  للطاقة  * بالنسبة 
الطبيعي يختلف جدًا  الغاز  للبرميل. بالطبع  دوالرات 
عن النفط الخام، لكن حسب األسعار الحالية للنفط، هل 
من املنطقي أن يتم تعديل ديناميكيات العرض والطلب؟

- علينا أن نكون واقعيني بني العرض والطلب، حيث 
إن هناك معروضا، إال أن هناك قلقا بشأن ما يحدث 
في الشرق األوسط حاليًا، لذلك نشهد ارتفاع أسعار 

برن تفوق 120 دوالرا للبرميل.

نــشــهــد طلبًا  املـــســـال، هــل  الطبيعي  لــلــغــاز  * بالنسبة 
التي لحقت بها؟  الكارثة  اليابان في أعقاب  جديدًا من 
حدثنا عن الطلب الضخم في آسيا أوًال، وإذا ما كانت 

 ملا حدث في اليابان..
ً
تشهد تغييرًا أو زيادة نتيجة

- نبيع الغاز القطري في آسيا بسعر يفوق ثالث أو 
الــذي نبيع به للواليات املتحدة  أربــع مــرات السعر 
األمــيــركــيــة، لــكــن الــتــنــويــع مــهــم بــالــنــســبــة لــنــا. لكن 
 سوقنا الطبيعية هــي آســيــا. ونــعــم ارتفع 

ً
صــراحــة

الطلب، وحاليًا نسعى إلى مساعدة أصدقائنا في 
اليابان ونزودهم بمزيد من الغاز ومزيد من الغاز 

الحيوي املسال، ألننا نعتقد أنهم في حاجة إليه.

* شيخ حــمــد، دعــنــي أنتقل إلــى مــا يــحــدث فــي العالم 
وثورة الشباب، وأرغب في سؤالك عن «الجزيرة» وأثر 
ما شاهدت، حيث إن العديد من الدول سعت إلى قطع 
االتــصــاالت وقــطــع شبكات اإلنــتــرنــت ومــنــع االتــصــال 

باآلخرين، ويبدو أنك تتجه نحو االتجاه املعاكس.
- أعــتــقــد أنـــه مــنــذ تــولــي ســمــو األمــيــر الــســلــطــة، قــال 
إنـــــه ســـــوف يـــؤســـس إعــــالمــــًا حــــــرًا، وهــــــذا جـــــزء مــن 
وعــوده التي تعهد بها لشعبه. وكوزير للخارجية 
أواجـــه صــعــوبــات جمة فــي الــحــديــث مــع أصدقائنا 
فــي املــنــطــقــة، حــيــث إن بعضهم مــســتــاء مــمــا حــدث. 
الــجــزيــرة، لكن إذا تقبلنا  ال يعجبني مــا حــدث فــي 
الصحافة الحرة سنتقبل نتائجها، ودائمًا لن تكون 
النتيجة جيدة. وهناك ثــورة في املنطقة وستكون 
ثـــــــورة صـــحـــيـــة فــــي رأيــــــــي. بـــالـــطـــبـــع عـــنـــدمـــا يــكــون 
التلفزيون  هــنــاك كــل هــذا الضجيج حــول محطات 
واإلنترنت والفيس بوك، سيتم إساءة استخدامها 
لـــبـــعـــض الـــــوقـــــت، لـــكـــن ال يــــقــــوم الـــجـــمـــيـــع بــــإســــاءة 
اســتــخــدامــهــا، فــهــنــاك مــن يستخدمها فــي االتــجــاه 
الصحيح، وسوف تهدأ األمور. لكنني أعتقد أن قطع 
أي تكنولوجيا يعد حماقة. علينا أن نحقق الكثير 
فــي منطقتنا، وجــزء مــن هــذا هــو احتياج الشعوب 
إلـــى صــحــافــة حـــرة وتــعــلــيــم جــيــد ورعـــايـــة صحية، 
والحصول على الوظيفة املناسبة والحصول على 
الــســيــطــرة على  االنــتــخــابــات الصحيحة، فــال يمكن 

كل شيء. 

قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية، إن قطر تعتزم استثمار ما بني 30 إلى 35 
مليار دوالر في الخارج خالل العام الحالي. وكشف في مقابلة مع 
قناة CNBC بثت أمــس، أن قيمة االستثمارات الخارجية التي 
أنجزتها قطر عبر األذرع االستثمارية املختلفة لجهاز قطر 

لالستثمار قد بلغت 20 مليار دوالر في العام 2010.
كما تحدث معاليه عن مساهمة قطر في الجهد الدولي لتوفير 
الحماية للمدنيني في ليبيا، وقال: «بالنسبة لنا كدولة صغيرة 
الحجم نرغب في أن نظهر كنموذج عربي يمكنه االنضمام إلى 
املجتمع الدولي ملساعدة شعب ليبيا، وأشعر باألسف ألن جميع 

إخوتي ال يفعلون الشيء نفسه، لكن قيام بعضهم بذلك شيء 
أنه ليس وحده، وأن  الليبي  جيد، ولذلك علينا أن نظهر للشعب 

هناك دولة عربية تساعد التحالف».
وبشأن االقتصاد القطري، نبه معالي الشيخ حمد بن جاسم إلى 
أن الجميع يجب أن يتقبل كون نسب النمو في السنوات األخيرة 

والتي تفوق 20%، عبارة عن طفرة حققتها البالد بفضل الزيادة 
السنوية املتحققة من مشاريع إنتاج الغاز املسال، واآلن وبعد 
اكتمال جميع املشاريع املبرمجة فمن الواقعي تقبل نسب نمو أقل 

تسعى الحكومة القطرية إلى إبقائها ما بني 5 و%8.
وفيما يلي نص الحوار:

 حمد بن جاسم    »

قطر اشترت 6.5% من شركة 
IBERDROLA اإلسبانية


