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الصيرفة اإلسالمية مهدت 
طريق النجاح لصالح كامل

خفض  سعر الفائدة املصرفية 
يعزز مسيرة البورصة

األوروبيون يسلكون طريق إنقاذ 
البرتغال اقتصاديًا 445577

اليونان تتجه ملزيد من اإلجراءات التقشفية
 واشنطن – رويترز »

اليوناني جورج باباندريو،  الوزراء  ح مستشار لرئيس  رجَّ
أمس، تجاوز نسبة العجز تجاه الناتج املحلي اإلجمالي 
في 2010 مستوى 10%، ما سيستلزم إجراءات تقشف 

ــال لــوكــاس باباديموس «ال أعــرف الرقم  إضافية. وق
الناتج  النهائي لكنني أعتقد أنه سيتخطى 10% من 
املحلي اإلجمالي». وزاد: «اليونان ملتزمة تماما بتنفيذ 
برنامج التعديل االقتصادي بالكامل وستتخذ إجراءات 

إضافية هذا العام لخفض العجز في ميزانيتها». 
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الشركات األميركية ترنو لالستثمار بالدوحة

القطريون يتركون بصمتهم بمنتدى األعمال في نيويورك
 نيويورك - قنا »

اكتسب منتدى األعــمــال واالستثمار 
فـــي قــطــر الـــــذي انــعــقــد فـــي نــيــويــورك 
أهــمــيــة خـــاصـــة بــالــنــســبــة لــلــشــركــات 
األمــيــركــيــة ولــرجــال األعـــمـــال، إذ فتح 
املــجــال أمـــام االســتــثــمــارات األميركية 
إلــى تعزيز  في قطاعات عــدة، إضافة 
الشراكة بني الدوحة وواشنطن على 

الصعيدين التجاري واالقتصادي.
واملـــنـــتـــدى الــــــذي اســـتـــغـــرقـــت أعــمــالــه 
يــــومــــني وشــــــــارك فـــيـــه حــــوالــــي 1500 
شخص مــن رجـــال وســيــدات األعــمــال 
ومـــــن مــمــثــلــي الــــشــــركــــات األمـــيـــركـــيـــة 
يمثلون قطاعات عـــدة، استعاد فتح 
أبـــواب جــديــدة للشراكة واالستثمار، 
ودفع رجال األعمال إلى النظر لدولة 
قطر بعيون جــديــدة على حــد تعبير 
تـــــوم بـــيـــرســـون مــــديــــر شــــركــــة (بـــــاور 

جنريشن) بمدينة هيوسنت.

وعـــلـــى هـــامـــش أعـــمـــال املـــنـــتـــدى، عبر 
مـــشـــاركـــون لــوكــالــة األنـــبـــاء الــقــطــريــة 
عن احترامهم وتثمينهم للدور الذي 
تــضــطــلــع بـــه الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة في 
قــطــر لتحديث بنية املجتمع والبلد 
لــيــنــســجــم مــــع آفــــــاق الــــقــــرن الـــحـــادي 

والعشرين.
يــــــــخــــــــفــــــــي مـــــــــســـــــــاعـــــــــد وزيـــــــــــــر  وال 
الــخــارجــيــة الــســابــق واملـــديـــر الــحــالــي 
لـــالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة املــــدنــــيــــة ولــتــنــمــيــة 
األعـــمـــال فــي شــركــة (بــيــكــتــيــل) ديفيد 
بــاملــشــاريــع الطموحة  ولـــش إعــجــابــه 
الـــتـــي شـــرعـــت قــطــر فـــي تــنــفــيــذهــا، إذ 
الحـــظ خـــالل الــســنــوات الـــــ15 األخــيــرة 

تلك التغييرات الطموحة الكبيرة.
وأضـــــــــــــــاف: «الـــــخـــــطـــــة الـــــقـــــومـــــيـــــة قـــد 
اســـتـــقـــبـــلـــت بـــشـــكـــل جــــيــــد, وأفــــهــــم أن 
هــــنــــاك مــتــطــلــبــات عــــديــــدة لــتــحــديــث 
وتـــطـــويـــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة». وأعــــرب 
عـــن اعـــتـــقـــاده أن قــطــر ســتــكــون مــثــاال 

للتنمية في املنطقة من أجل النهوض 
باقتصادها.

وشجع املستثمرين األميركيني على 
االنخراط في مشاريع مع قطر وقال: 
«إنــــــه إذا أخــــذنــــا بـــعـــني االعـــتـــبـــار مــا 
تــعــيــشــه مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــط من 
أحـــــداث فــــإن قــطــر تــنــعــم بــاالســتــقــرار 
السياسي واألمــنــي وهـــذا مــا جعلها 

تفوز باستضافة مونديال 2022».
ووجـــــــــد روبــــــــــرت هـــــاجـــــر مـــــن شـــركـــة 
بـــــــوغـــــــس، رئــــــيــــــس غــــــرفــــــة الـــــتـــــجـــــارة 
األمــيــركــيــة بـــدولـــة قــطــر فـــي املــنــتــدى 
فــرصــة ثمينة لفتح شبكة القطاعني 
الـــعـــام والــــخــــاص الـــقـــطـــري مـــن جــهــة، 
والشركات األميركية ورجال األعمال 
الـــــذيـــــن يـــــريـــــدون الــــقــــيــــام بـــمـــشـــاريـــع 
استثمارية في الدوحة من جهة ثانية. 
ويــــقــــول «مـــــا حـــــدث يــكــتــســب أهــمــيــة 
خــاصــة، خــاصــة الــشــروع فــي برنامج 
الــشــركــات األميركية مع  لربط بعض 

كل قطاع من القطاعات». وتابع يقول: 
«والالفت لالنتباه هو حضور صناع 
الـــقـــرار الــســيــاســي, وكـــذلـــك مــســؤولــو 
ومــــــديــــــرو الـــــشـــــركـــــات واملــــؤســــســــات 
الــقــطــريــة املــخــتــلــفــة». ويــالحــظ هاجر 
أن الــعــالــم قـــد بــــدأ يــعــرف قــطــر نــظــرا 
ملشاركتها فــي أحـــداث العالم وكذلك 
الستضافتها للمونديال. ودعــا قطر 
إلــــى عــقــد مــنــتــديــات أخـــــرى فـــي مــدن 
وواليـــــات أمــيــركــيــة أخــــرى مـــن بينها 

تكساس.
واملنتدى الذي شهد حضورا ضخما 
يـــعـــتـــبـــر انــــطــــالقــــة كـــبـــيـــرة بــالــنــســبــة 
لــلــشــركــات ولــالســتــثــمــار األمـــيـــركـــي، 
حــــيــــث شــــهــــد أيـــــضـــــا تــــوقــــيــــع أربــــــع 
اتـــفـــاقـــيـــات مــهــمــة تــصــب فـــي تــطــويــر 
إلــى تحديث  البنى التحتية، إضــافــة 
شركة الخطوط الجوية القطرية، هذا 
ما يؤكد عليه أليوت ساندر الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة أيــــكــــوم الــعــاملــيــة 

للنقل ومقرها نيويورك. وزاد يقول: 
«القطريون يستطيعون إثارة اهتمام 

الشركات واالستثمارات األميركية».
وفي السياق ذاته يقول توم بيرسون 
مدير ومؤسس شركة باور جنريشن 
«أتـــــاح املــنــتــدى فــرصــة الــتــعــرف على 
قـــطـــر واإلمــــكــــانــــات املـــتـــاحـــة لـــديـــهـــا». 
ويضيف معبرا عن طموح املشاريع 
القطرية في التنمية والتحديث قائال: 
«لـــدولـــة قــطــر مــشــاريــع عــــدة وكــأنــهــا 
تقوم بإنشاء مــدن عــديــدة ذات مزايا 
حديثة، وهــذا مثال ما نفتقر إليه في 

الواليات املتحدة».
ويختتم قــولــه: «لــدولــة قطر مشاريع 
طـــمـــوحـــة وكـــبـــيـــرة لــتــحــديــث الـــطـــرق 
واملــوانــئ وهــي ممكنة التحقق نظرا 
لــلــمــزايــا الــتــي تــتــمــتــع بــهــا فـــي مــجــال 
اإلعـــــــمـــــــار واالســـــتـــــثـــــمـــــار الـــــعـــــقـــــاري؛ 
لــــذا أدعـــــو الـــشـــركـــات األمـــيـــركـــيـــة إلــى 

االستثمار هناك». 

 مقترح بتأسيس مجلس 
أعمال قطري فلسطيني 

 الدوحة - ] »

شهدت الدوحة أمس األول اجتماعا بحث آلية إنشاء مجلس 
أعمال قطري فلسطيني، حيث أبدت غرفة تجارة وصناعة قطر 

استعدادها للمساعدة في دعم ظهور هذا املجلس.
فــقــد اســتــقــبــل نــائــب رئــيــس الــغــرفــة مــحــمــد بــن طــــوار الــكــواري 
وفــد منتدى األعــمــال الفلسطيني (مؤسسة غير ربحية) يوم 
إقــامــة فعالية  اقــتــرح ممثلو املنتدى  املــاضــي، حيث  الخميس 
تجمع رجال األعمال القطريني والفلسطينيني بالدوحة خالل 
شهر سبتمبر أو أكتوبر املقبلني, وهو األمــر الــذي لقي قبوال 

وترحيبا من قبل إدارة الغرفة.
وضـــم وفـــد املــنــتــدى الـــزائـــر لــلــغــرفــة أبــوعــبــيــدة حــافــظ رئــيــس 

مجلس إدارته وعددا من أعضاء املنتدى. 

 يتوقعون انتعاش صناعة الصلب اإلقليمية 

 عيون املستثمرين العرب تتجه نحو مشاريع مونديال 2022 
 الدوحة - محمد أفزاز »

توقع رجال أعمال ومديرو شركات أن يسهم 
الحراك االقتصادي املحلي في تعزيز صناعة 
الحديد والصلب العربية، والتي ستستهدف 
الـــســـوق الــقــطــريــة بــغــيــة قــطــع الــطــريــق على 
مــوجــة الـــركـــود الــتــي أصــابــتــهــا مــنــذ انـــدالع 

األزمة املالية العاملية.
ويقول هؤالء لـ «]» إن املشاريع الخاصة 
بمونديال 2022 التي تأتي أيضا ضمن مظلة 
املشاريع التنموية القطرية، ستفسح الطريق 
أمــام انتعاش صناعة الصلب الالهثة خلف 
إيــجــاد ســوق قـــادرة على استيعاب اإلنــتــاج 

املتزايد من هذه املادة االستراتيجية.
وتأتي تصريحات املستثمرين العرب عقب 
إقرار املوازنة العامة للدولة لعام 2011، التي 
أقــرت نفقات قدرها 58 مليار ريــال ألغراض 
البنية التحتية، إذ يمنون النفس باقتطاع 
نــصــيــبــهــم مـــن كــعــكــة مـــونـــديـــال 2022 عبر 
الــحــصــول على  إيــجــاد ســـوق ملنتجاتهم أو 
عــقــود تنفيذ أســاســيــة أو غــيــر مــبــاشــرة مع 

شراكات محلية.
وتــتــطــلــع عـــيـــون املــســتــثــمــريــن الـــعـــرب نحو 
الــســنــوات املقبلة، إذ  الــســوق القطرية خــالل 
يقولون إن تلك السوق باتت حبلى بالفرص 
الــتــي مـــن شــأنــهــا تعويضهم  االســتــثــمــاريــة 
عما فاتهم في أسواقهم املحلية التي كانت 
عــرضــة للتباطؤ والـــركـــود عــقــب أزمـــة مالية 
عــاملــيــة طــاحــنــة أطـــاحـــت بــطــمــوحــات الكثير 

منهم.
الــطــفــرة التنموية  لـــ «]» إن  وقـــال هـــؤالء 
الـــتـــي ســتــشــهــدهــا الـــبـــالد إلــــى حـــني انــعــقــاد 
املونديال تشكل فرصة سانحة لهم للبحث 
عــن شــراكــات قوية تمكنهم مــن الظفر بجزء 
من الكعكة، متوقعني تحول قطر لورشة عمل 

صاخبة على مدار سنوات مقبلة.
بــيــد أن بــعــضــهــم يـــحـــذر مـــن تــســبــب ارتـــفـــاع 
الــطــلــب عــلــى الـــحـــديـــد لــــزيــــادة مــمــاثــلــة على 
أســـــــعـــــــاره، مـــقـــتـــرحـــني تــــأســــيــــس مــــزيــــد مــن 

املصانع لتلبية كافة االحتياجات. 

 تقارير فصلية 
لنمو الناتج املحلي 

الصيني 

 بكني - د.ب.أ »

ســــُيــــصــــدر مـــكـــتـــب اإلحــــــصــــــاء الـــوطـــنـــي 
الصيني تقارير فصلية عن نمو الناتج 

املحلي اإلجمالي اعتبارا من أبريل.
وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية 
الـــرســـمـــيـــة أن املـــكـــتـــب ســـيـــصـــدر أيــضــا 
تـــقـــريـــرا شــهــريــا لــنــمــو ضــريــبــة الــقــيــمــة 
املــــضــــافــــة عـــلـــى املـــنـــتـــجـــات الــصــنــاعــيــة 
الثابتة ومبيعات  واستثمارات األصول 
الــتــجــزئــة. كــانــت الــصــني تــصــدر بيانات 
تتعلق بــاالقــتــصــاد الــكــلــي عــلــى أســاس 
سنوي، ما أدى إلــى شكاوى من أن ذلك 

ال يعكس التغيرات في األجل القصير. 

 «أودي» تحقق أفضل نتائج فصلية تاريخية 
 إنغولشتات - د.ب.أ »

لــلــســيــارات  أعــلــنــت شـــركـــة «أودي» األملـــانـــيـــة 
عــن تحقيقها أفــضــل نــتــائــج ربـــع ســنــويــة في 
تــاريــخــهــا خــــالل األشـــهـــر الـــثـــالثـــة األولــــــى من 

.2011
ووصــلــت أعـــداد الــســيــارات التي باعتها أودي 
في الفترة بني مطلع يناير املاضي حتى نهاية 
مارس املاضي إلى نحو 312 ألفا و600 سيارة 
بارتفاع نسبته 18.4% مقارنة بنفس الفترة 

من العام املاضي.
وتــأمــل الــشــركــة املــمــلــوكــة ملــجــمــوعــة «فــولــكــس 
فــاجــن» كــبــرى شــركــات تصنيع الــســيــارات في 
أوروبـــــــا فـــي اســـتـــمـــرار رواج املــبــيــعــات خــالل 
األشهر املقبلة من العام الحالي وذلــك بفضل 

سيارتها الجديدة طراز «إيه6».
وبــلــغ رواج مبيعات أودي ذروتـــه فــي السوق 
الصينية إذ وصلت مبيعاتها مــن السيارات 
في الصني خــالل األشهر الثالثة املاضية إلى 

64 ألفا و122 ســيــارة بــارتــفــاع نسبته %24.6 
مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي.

وعلى صعيد السوق املحلية وصلت مبيعات 

أودي فــي أملــانــيــا خــالل الــربــع األول مــن العام 
ألــفــا و283 ســـيـــارة بــارتــفــاع  الــحــالــي إلــــى 56 

نسبته 13.7% مقارنة بالربع األول من 2010. 

أبو بكر » يتوقع أن يتضاعف حجم االقتصاد الوطني خالل السنوات العشر املقبلة  3ص

 صندوق سعودي يمنح 
قرضًا ملشروع بوسني 

 سراييفو - رويترز »

مــنــح الـــصـــنـــدوق الــســعــودي 
للتنمية قــرضــا بقيمة 25.5 
مليون دوالر ملشروع طريق 
دائري في مدينة زينيكا في 

وسط البوسنة.
ويـــــــــــأتـــــــــــي هــــــــــــــذا االتـــــــــفـــــــــاق 
الـــــــــــذي وقــــــعــــــه يــــــوســــــف بـــن 
إبــــــراهــــــيــــــم الـــــبـــــســـــام نــــائــــب 
الــرئــيــس والــعــضــو املــنــتــدب 
لــــــلــــــصــــــنــــــدوق الــــــســــــعــــــودي 
وفــــؤاد قــاســمــوفــيــتــش نائب 
وزيــــــر املـــالـــيـــة بـــعـــد اتــفــاقــني 
آخــــريــــن تــــم تــوقــيــعــهــمــا مــع 
مستثمرين سعوديني أثناء 
مــنــتــدى لـــألعـــمـــال األســـبـــوع 

املاضي.
وأنـــشـــأت مــجــمــوعــة الــشــدي 
السعودية مشروعا مشتركا 
أمـــس األول مــع شــركــة أنــس 
درايـــف لــإلنــشــاءات ومقرها 
ســرايــيــفــو بــرأســمــال مبدئي 
قــــــــــــــدره 5 مـــــــاليـــــــني دوالر 
لتنفيذ مشروعات إنشاءات 

في السعودية.
ووقـــــــــــع ســــلــــيــــمــــان الـــــشـــــدي 
رئـــــيـــــس املــــجــــمــــوعــــة أيـــضـــا 
اتـــــفـــــاقـــــا إلنـــــــشـــــــاء مـــــشـــــروع 
مـــشـــتـــرك مــــع إنــرجــونــفــســت 
-أكبر مجموعة هندسية في 
البوسنة- بــرأســمــال مبدئي 

قدره 10 ماليني دوالر.
وتتطلع إنرجونفست -التي 
خسرت مشروعات في ليبيا 
قيمتها حــوالــي 200 مليون 
يـــــورو (288 مــلــيــون دوالر) 
بسبب االضــطــرابــات هناك- 
إلــى تعويض هــذه الخسارة 
عـــــــــن طـــــــريـــــــق الـــــســـــعـــــوديـــــة 

وغيرها من بلدان الخليج.
وتعهد الشيخ صالح كامل 
رئـــيـــس الـــغـــرفـــة اإلســـالمـــيـــة 
لـــــــلـــــــتـــــــجـــــــارة والــــــصــــــنــــــاعــــــة 
ومؤسس ورئيس مجموعة 
الـــبـــركـــة املــصــرفــيــة ومــقــرهــا 
البحرين بتقديم 50 مليون 
دوالر ملـــــــــشـــــــــروعـــــــــات فــــي 
الـــــبـــــوســـــنـــــة حـــــتـــــى مـــنـــتـــدى 

األعمال املقبل. 

«A6» تثري عوائد « أودي»   »


