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اليابان تتعرض لزلزال جديد بقوة 
٧٫٤ درجة وإنذار بتسونامي

رئيس الوزراء يدشن مشروع ميناء «جولدن باس»
نــيــويــورك – قــنــا: دشـــن بشكل 
رســمــي مــعــالــي الــشــيــخ حــمــد بن 
جــاســم بــن جــبــر آل ثــانــي رئيس 
الخارجية  وزيـــر  الــــوزراء  مجلس 
الــلــيــلــة الــمــاضــيــة فـــي نــيــويــورك 
عـــن بــعــد مــيــنــاء (جـــولـــدن بـــاس) 
المسال  الطبيعي  الغاز  الستقبال 
الواقع في والية تكساس األمريكية 
وخـــط األنــابــيــب الــمــصــاحــب وهــو 
أهم مشروع استثماري في قطاع 
الواليات  في  قطر  لدولة  الطاقة 
أقيم  وقــد  األمــريــكــيــة.   المتحدة 
بهذه المناسبة حفل عشاء حضره 
ســـــعـــــادة الـــســـيـــد مـــحـــمـــد صـــالـــح 
والصناعة  الــطــاقــة  وزيـــر  الــســادة 
ــيــيــال بــونــمــان  وســـعـــادة الــســيــد دان
نـــائـــب وزيـــــر الـــطـــاقـــة األمــريــكــي 
والــســيــد ريــكــس تــيــلــرســون رئيس 
شركة أكسون موبيل والسيد جيم 
كونكوفيلبس  شركة  رئيس  مولفا 
إضافة إلى حشد كبير من رجال 
األعـــمـــال والــســيــاســة الــقــطــريــيــن 
أثناء  عــرض  وقــد  واألمريكيين.  
دولــة  عــن  تسجيلي  فيلم  الحفل 
(قــطــر فـــي الــمــاضــي والــحــاضــر) 
الطاقة  وزيــر  سعادة  فيه  تحدث 
موبيل  أكسون  ورئيس  والصناعة 
اآلخرين.  المسؤولين  من  وعــدد 

كــمــا عــــرض فــيــلــم تــســجــيــلــي عن 
الـــــمـــــشـــــروع تــــحــــدث فــــيــــه عــــدد 
مــن الــمــســؤولــيــن والــعــامــلــيــن في 
المشروع.  وتمتلك قطر للبترول 

ــص  مــــن خــــــالل ذراعـــــهـــــا الــمــخــت
الغاز  استقبال  موانئ  باستثمارات 
الطبيعي  الغاز  وخطوط  الطبيعي 
 ٪٧٠ نسبة  المتحدة  الــواليــات  في 

تمتلك  بينما  الــمــشــروع  هـــذا  فــي 
٦ر١٧ ٪  ــيــل  مــوب اكـــســـون  شـــركـــة 

وشركة كونكوفيلبس ٤ر١٢٪. 
ويهدف المشروع إلى استقبال 

نـــاقـــالت الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال 
وإعادة ما مقداره ١٦ مليون طن 
متري في العام من الغاز الطبيعي 
المسال إلى الحالة الغازية وضخه 

في شبكة أنابيب الغاز األمريكية. 
والـــمـــشـــروع حـــالـــيـــاً فـــي حــالــة 
ــدأ  الــتــشــغــيــل االخـــتـــبـــاري، وقــــد ب
الــتــشــغــيــل الـــتـــجـــاري خــــالل الــربــع 

الستقبال   ٢٠١١ عـــام  مــن  االول 
نـــاقـــالت الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال 
مــن كــل مــن: شركة قطر غــاز ٣ 
بــمــوجــب االتــفــاقــيــة الــمــبــرمــة مع 

شركة كونوكوفيليبس والتي تنص 
عــلــى تـــزويـــد الـــســـوق األمــريــكــيــة 
بــالــغــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال لــمــدة 
غـــاز  راس  وشــــركــــة  عـــــامـــــاً،   ٢٥
٣ بــمــوجــب االتــفــاقــيــة الــمــبــرمــة 
مــع شــركــة اكــســون مــوبــيــل والــتــي 
ــد الــســوق  ــزوي تــنــص كــذلــك عــلــى ت
األمريكية بالغاز الطبيعي المسال 
لمدة ٢٥ عاماً.  وقد صرح سعادة 
وزير الطاقة والصناعة بعد انتهاء 
الــحــفــل لــوكــالــة األنـــبـــاء الــقــطــريــة 
المشروع  هــذا  أهمية  بــأن  (قــنــا) 
االستراتيجي يكمن في أنه يسمح 
ــوفــيــر إمــــــدادات  لـــدولـــة قــطــر بــت
مستمر  بشكل  النظيفة  الــطــاقــة 
الطبيعي  الــغــاز  لمستهلكي  وآمــن 
الــمــســال فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
ــعــد مــن ذلـــك إلــى  األمــريــكــيــة وأب

جميع أنحاء أمريكا الشمالية. 
وقــال" إن هذا المشروع يؤكد 
إمــــدادات  بتأمين  ــام  الــت الــتــزامــنــا 
خالل  أجمع من  العالم  إلــى  الغاز 
مجال  فــي  الضخمة  استثماراتنا 
الطبيعي  لــلــغــاز  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 
ــيــة  الــمــســال فــي الــقــارتــيــن األوروب
واألمـــريـــكـــيـــة لــتــيــســيــر اســتــقــبــال 

وتوزيع الغاز الطبيعي".

بدء التشغيل التجاري الستقبال ناقالت الغاز املسال 

معالي رئيس الوزراء يدشن المشروع

د.السادة: المضاربة وراء ارتفاع أسعار النفط
نيويورك –رويترز: قال سعادة  د. محمد صالح 
النفط  اسعار  ارتفاع  إن  االربــعــاء  أمــس  أول  السادة 
في الوقت الحالي يرجع الى المضاربة ال الى نقص 
امــــــدادات الــمــعــروض. وقــــال د.الـــســـادة "الــعــوامــل 
بالمعروض.  يتعلق  فيما  سليمة  للسوق  االساسية 
والمخزونات في مستوى صحي" . واضاف سعادته 
ان تفعل  اوبك  ليس بوسع  "فيما يتعلق بالمضاربة 
الرئيسي  السبب  هو  هذا  ان  الواضح  لكن من  شيئا 

لوصول اسعار النفط الى هذه المستويات" .
صالح  الدكتور محمد بــن  ســعــادة  أكــد  الــى ذلــك 
صناعة  عالقات  أن  والصناعة  الطاقة  وزير  السادة 
النفط والــغــاز فــي دولــة قطر مــع شــركــات الطاقة 
عما  التوقعات  تفوق  نجاحات  حققت  قد  االجنبية 
القطريين  عــلــى  بالمنفعة  ســتــعــود  بحيث  مــضــى، 

ومساهمي الشركات. 
الماضية  قبل  الليلة  له  كلمة  في  سعادته  وقــال 
امام مؤتمر االعمال واالستثمار فى قطر المنعقد 
على  واعــدا  يبدو  المستقبل  ان  نيويورك  في مدينة 
اساس المنفعة المتبادلة لكال الجانبين، مشيرا الى 
واردا  لم يكن  الزمان  عقدين من  أقل من  في  انه 
اقامة مثل هذه الشراكة الواسعة مع كبرى شركات 

الطاقة الدولية. 
ــان قطر قــد تــطــورت مــن دولـــة صغيرة  ونـــوه ب
للغاز  منتجة  دولـــة  أكــبــر  لتصبح  للنفط  منتجة 
الطبيعي المسال في العالم, ومع انجاز قطر لجميع 
مشاريعها من الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي 
بحلول عام ٢٠١٥ فإن هذا سيجعل قطر ثالث أكبر 

والــواليــات  روســيــا  بعد  شاملة  بــصــورة  للغاز  منتج 
يتحقق من  لن  هــذا  ان  الــى  فقط..ولفت  المتحدة 
دون التخطيط على المدى الطويل والبنية التحتية 
األساسية التي يتم بناؤها.   وأكد سعادته أن صناعة 
البتروكيماويات في قطر قد نمت بطريقة مماثلة 
المنتجين  واحــد مــن  إلــى  صغير  وذلــك مــن منتج 
العالم..  في  والبتروكيماويات  لألسمدة  الرئيسيين 
يــقــول " لــديــنــا طــمــوحــات كــبــيــرة بالنسبة  ومــضــى 
المنتجات  فــي  وخــاصــة  البتروكيماويات  لصناعة 
خالل  مــن  يتحقق  أن  يمكن  وذلـــك  المتخصصة، 

مشاريع مشتركة صغيرة وكبيرة". 

استكشاف معوقات ممارسة أنشطة ا�عمال

بـــــدأت صـــبـــاح أمــــس بـــــوزارة 
نقاشية  حلقة  والتجارة  األعمال 
األعــمــال  تــنــمــيــة  إدارة  تــنــظــمــهــا 
بــــــالــــــوزارة حـــــول "اســـتـــكـــشـــاف 
مــــعــــوقــــات مــــمــــارســــة أنـــشـــطـــة 
مستوى  لتحسين  أداة  األعــمــال 
ـــافـــســـيـــة لـــــدولـــــة قــــطــــر"،  ـــن الـــت

واحداً. يوماً  وتستمر 
تحقيق  إلـــى  الــحــلــقــة  وتــســعــى 

بينها  مـــن  األهـــــداف  مـــن  عـــدد 
الــتــواصــل مـــع مــجــتــمــع األعــمــال 
والـــــجـــــهـــــات الـــمـــعـــنـــيـــة بــبــيــئــة 
األعــــــــمــــــــال فـــــــي دولـــــــــــة قـــطـــر 
في  ممارستها  واقــع  ومناقشة 
الــــدولــــة مـــع مــخــتــلــف الــجــهــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة واالســـــتـــــشـــــاريـــــة 
ومــمــثــلــي األعــــمــــال وذلـــــك فــي 
المالية  المؤسسات  تقارير  ضوء 

الـــدولـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى اقـــتـــراح 
الــتــي يجب  والــبــرامــج  الــخــطــط 
تــطــبــيــقــهــا لـــتـــيـــســـيـــر مـــمـــارســـة 
ــحــســيــن  ـــشـــطـــة األعـــــمـــــال ولــت أن
ــوى تــنــافــســيــة دولــــة قــطــر  مــســت
المالية  المؤسسات  تقارير  فــي 

الدولية.
وترتكز الحلقة على عدد من 
وزارة  دور  بينها  مــن  المحاور 

األعــــمــــال والــــتــــجــــارة وغــيــرهــا 
مــــن الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
وتحسين  األعــمــال  بيئة  تطوير 
ـــافـــســـيـــة لــــدولــــة  ـــن مــــســــتــــوى الـــت
األعمال  بيئة  إلى  إضافًة  قطر، 
الدولة.  على  وانعكاسها  الدولية 
عدد  الحلقة  هــذه  في  ويشارك 
الحكومية  الجهات  ممثلي  من 

الخاص. والقطاع 

في حلقة نقاشية تستضيفها وزارة األعمال والتجارة فودافون: ٤٩ درهمًا 
لدقيقة المكالمات المحلية

أعلنت  الــدوحــة – [ : 
شــركــة فـــودافـــون قــطــر أمــس 
عــــن تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى أســـعـــار 
المكالمات المحلية ومكالمات 
الفيديو المحلية بالنسبة لعمالء 
ابــــتــــداء   Freedomو  Red
مــن يــوم األحـــد ١ مــايــو ٢٠١١ 
ســتــتــغــيــر أســـعـــار الــمــكــالــمــات 
الفيديو  ومــكــالــمــات  المحلية 
لتصبح ٤٩ درهماً للدقيقة بعد 
للدقيقة،  ٣٩ درهماً  أن كانت 
في حين تبقى أسعار الرسائل 
القصيرة على ما هي عليه أي 

٣٩ درهماً للرسالة الواحدة.

البورصة
ترتفع ٠٫٩ ٪

واصــــــلــــــت بــــــورصــــــة قــطــر 
وتخطت  اإليجابية،  تحركاتها 
حاجز ٨٦٠٠ نقطة بسهولة في 
األول  األسبوع  تعامالت  ختام 
مـــن أبـــريـــل لـــتـــواصـــل تــجــاوز 
حــواجــز الــمــقــاومــة واحــــدا تلو 
األخضر  اللون  وسيطر  اآلخــر 
عـــلـــى شــــاشــــات الــــســــوق أمـــس 
نهايتها  إلى  الجلسة  بداية  من 
انتقائية  شــراء  عمليات  بفضل 
األفــراد  المستثمرون  بها  قــام 
على األسهم القيادية واستطاع 
المؤشر أن يضيف لرصيده ٧٦ 
ليصل   ٪٠٫٨٩ نقطة بما نسبته 
إلى مستوى ٨٦٦٨ نقطة وكان 
النشاط  ظل  في  الطبيعي  من 
الــــــذي شـــهـــده الــــســــوق زيـــــادة 
مــســاحــة الـــلـــون األخـــضـــر على 
شاشة العرض ، حيث ارتفعت 
أســـعـــار أســهــم ٢٥ شــركــة في 
حين تراجعت أسعار أسهم ١٦ 
شركة وحافظت أسهم شركة 

واحدة على أسعارها السابقة.
ورفـــعـــت زيـــــادة الــعــمــلــيــات 
الـــشـــرائـــيـــة مــــن حـــجـــم الــضــخ 
التدوير  حجم  وارتفع  النقدي 
إلى ٧٣٩٫٥ مليون ريال مقابل 
بــنــهــايــة  ريـــــال  مــلــيــون   ٧٢٣٫٧
نمواً  مسجالً  السابقة  الجلسة 
التداوالت نسبته ٢٫١٨٪،  بقيم 
لتبلغ  الصفقات  ارتفعت  أيضاً 
 ٩٣٢٧ ــل  مــقــاب صــفــقــة   ٩٩٠٧
السابقة  الجلسة  بنهاية  صفقة 
بنمو بالصفقات نسبته ٦٫٢١٪.

المركزي ا�وروبي يرفع الفائدة إلى ١٫٢٪
 : ــــرز  ـــكـــفـــورت – رويــــت فـــران
االوروبــي  المركزي  البنك  رفع 
 ٢٥ ســـعـــر الــــفــــائــــدة الـــرئـــيـــســـي 
بالمئة  ٢٥ر١  إلــى  أســاس  نقطة 
النقدية  السياسة  مــشــدداً  أمــس 
لــمــكــافــحــة  كـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــاً 
المتنامية  التضخمية  الضغوط 
تضم  الــتــي  الــيــورو  منطقة  فــي 
في  التضخم  وسجل  دولــة.   ١٧
بــالــمــئــة  ٦ر٢  الــــيــــورو  مــنــطــقــة 
الــــشــــهــــر الــــمــــاضــــي مــــتــــجــــاوزة 
للمركزي  المستهدف  المستوى 
المتوسط  األجــل  فــي  األوروبـــي 
الذي يقل قليالً عن ٠ر٢ بالمئة. 
وحــــرص الــبــنــك عــلــى اســتــعــادة 
للتضخم  مــكــافــحــتــه  فــي  الــثــقــة 
لــلــفــائــدة  أول رفـــع  طــريــق  عـــن 
كــل  وتـــوقـــع   .٢٠٠٨ يــولــيــو  ــذ  مــن
االقــتــصــاديــيــن الــثــمــانــيــن الــذيــن 

عدا  لرويترز  استطالع  شملهم 
أســعــار  الــبــنــك  يــرفــع  أن  أربــعــة 
الــى  أســــاس  نــقــطــة   ٢٥ الــفــائــدة 
الــبــنــك  ورفــــــع  بـــالـــمـــئـــة.  ٢٥ر١ 

نقطة   ٢٥ االيــــداع  ــدة  فــائ أيــضــا 
بـــالـــمـــئـــة  ٥٠ر٠  الـــــــى  أســـــــــاس 
بنفس  الحدي  االقراض  وفائدة 
بالمئة.  ٠ر٢  الى  لتصل  المقدار 

ـــفـــعـــت أســـعـــار  مــــن جـــانـــبـــهـــا ارت
مستويات  الــى  الــفــوريــة  الــذهــب 
لندن  في  امس  جديدة  قياسية 
ونــــيــــويــــورك بـــعـــد رفـــــع أســـعـــار 

الفائدة.
وصـــــعـــــدت أســـــعـــــار الــــذهــــب 
دوالر  ٨٠ر١٤٦٤  الـــى  الــفــوريــة 
لــالوقــيــة "االونـــصـــة" وبــحــلــول 
جرينتش  بتوقيت   ١٣٥٤ الساعة 
١٢ر١٤٦٤  عــنــد  تــداولــهــا  جــرى 
 ١٤٥٧ مــــــع  مـــــقـــــارنـــــة  دوالر 
نــيــويــورك  اغـــــالق  عــنــد  دوالرا 
اول أمــس االربـــعـــاء.  وارتــفــعــت 
أســعــار الــعــقــود االجــلــة لــلــذهــب 
حزيران  يونيو  تسليم  االمريكي 
الــى  لـــالوقـــيـــة  دوالرات  ســبــعــة 
أن  بــــعــــد  دوالر  ٥٠ر١٤٦٥ 
صـــعـــدت فـــي وقــــت ســـابـــق الـــى 

١٤٦٧ دوالرا.

قفز بالذهب ملستوى قياسي جديد نحو ١٤٦٥ دوالراً لألوقية رويترز : النفط يقفز فوق ١٣٠ دوالرًا بنهاية ٢٠١١
لرويترز  جديد  أظهر مسح  عواصم – رويترز : 
للبرميل  ١٣٠ دوالراً  فوق  ستقفز  النفط  أسعار  أن 
خمسة  واحــد مــن بين  وقــال   ٢٠١١ أواخـــر  بحلول 
أن  يتوقعون  أنــهــم  االســتــطــالع  شملهم  متعاملين 
ومع  العام.  هذا  ١٥٠ دوالراً  إلى  النفط  سعر  يصل 
عدم ظهور نهاية في االفق لالضطرابات في الشرق 
شملهم  من  غالبية  قــال  افريقيا  وشمال  االوســط 
االثنين-  يوم  منذ  رويترز  اجرته  الــذي  االستطالع 
النفط  اســـواق  فــي  المتعاملين  كــبــار  مــن  وهــم ٣٢ 
ومحللون ببنوك ومديرو صناديق للتحوط - انهم 
يتوقعون ان تتراجع اسعار النفط في االجل القصير 
هذا  الحــق من  وقــت  في  الصعود  ستستأنف  لكنها 
الـــعـــام. وقــفــز ســعــر خـــام الــقــيــاس الــعــالــمــي مزيج 

الخمسة  األيــام  على مدى  حوالي ٨ دوالرات  برنت 
الماضية وأغلق أمس عند ٣٠ر١٢٢ دوالر للبرميل 
وهو أعلى مستوى إغالق منذ اغسطس ٢٠٠٨. وفي 
تصحيحا  الثلثين  حــوالــي  تــوقــع  رويــتــرز  اســتــطــالع 
نزوليا لالسعار في االجل القصير قائلين ان برنت 
نهاية  بحلول  دوالرا   ١٢٠ أقــل من  الــى  سينخفض 
 ١٠٠ أقــل مــن  الــى  ان يهبط  احــدهــم  وتــوقــع  يونيو 
دوالر للبرميل. لكن معظم من شملهم االستطالع 
قالوا ان أي انخفاض سيكون مؤقتا. ويقول خبراء 
اقــتــصــاديــون ان بــقــاء اســعــار الــنــفــط الــعــالــمــيــة في 
للبرميل من شأنه  ١٥٠ دوالرا  الى   ١٣٠ نطاق من 
االنتعاش  يهدد  وان  المستهلكين  انفاق  يقوض  ان 

االقتصادي العالمي الهش.

أمريكا : سعر النفط خطر على االقتصاد العالمي
االمريكي  الطاقة  وزيــر  قال  –رويترز:  أبوظبي 
ستيفن تشو أمس إن أسعار النفط المرتفعة تشكل 
خطراً على االقتصاد العالمي . وقال تشو في مؤتمر 
النظيفة  لــلــطــاقــة  حــضــوره مــؤتــمــرا  بــعــد  صــحــفــي 
"البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط قلقة ألن ذلك 
ثمة  للغاية.  الهش  االقتصادي  االنتعاش  على  يؤثر 

قلق هائل" . وأضاف "هناك مباحثات جارية... لن 
أتطرق الى أي من تفاصيل هذه المحادثات. هناك 
قلق بشأن محاولة تثبيت األسعار. هناك قلق بشأن 
وزراء  المؤتمر  في  يشارك  ولم   . األسعار"  ارتفاع 
النفط في الدول الرئيسية في منظمة أوبك. ومثل 

وزير البيئة اإلماراتي بالده في المؤتمر.

ص ٦

د. محمد صالح السادة

ص ٦



إريــــك  الـــســـيـــد  أعــــــرب  الــــدوحــــة – [: 
في  كونوكوفيليبس  شــركــة  رئــيــس  ايــزيــكــســون 
مع  بالشراكة  الكبير  شركته  اعــتــزاز  عــن  قطر 
قطر للبترول في مشروع قطر غاز ٣ العمالق 
الطبيعي  للغاز  جولدن باس  ومحطة  قطر  في 
المسال في الواليات المتحدة والتي تم تدشينها 
يوم امس في نيويورك في إطار أعمال منتدى 
ابريل   ٦-٧ يــومــي  الــمــقــام  قطر  فــي  االستثمار 

  .٢٠١١
تــدشــيــن ميناء  وقـــال ايــريــك ايــزيــكــســون ان 
غولدن باس "يعّد إنجازا حقيقيا حيث إن عمل 
الميناء  يدعم الحفاظ على معدالت إنتاج ثابتة 
من مشروع قطر غاز ٣ الضخم، كما أنها تمثل 
القطري  الغاز  وتسويق  لتوريد  مضمونا  منفذاً 
في السوق األمريكية التي تعّد أكبر سوق للغاز 
المشتركة  الملكية  ان  كما  العالم.  في  الطبيعي 
لنا بالحفاظ  للبترول تسمح  قطر  مع  للمحطة 
عــلــى عـــالقـــة مـــتـــوازنـــة عــبــر مـــراحـــل الــعــمــلــيــة 
وكانت  هــذا  المختلفة."  والتسويقية  االنتاجية 
قــطــر لــلــبــتــرول قــد أعــلــنــت فــي خــريــف ٢٠١٠ 
المتحدة  الــواليــات  فــي  بــاس  جــولــدن  ميناء  أن 

حصصه  مـــن   ٪٧٠ تــمــتــلــك  الـــــذي  األمــريــكــيــة 
وتــتــشــارك كـــل مـــن كــونــوكــوفــيــلــيــبــس واكــســون 
مهيأ  أصبح  قد  أسهمه،  من   ٪٣٠ فــي   موبيل 
المسال،  الطبيعي  الغاز  أول شحنات  الستقبال 
ميناء  مــن   تصديرها  تــم   الــتــي  الشحنة  وهــي 
الطبيعي  الغاز  ناقلة  على  قطر  في  لفان  راس 
المسال من طراز كيو ـ فليكس، التي تعتبر من 
العالم.  في  المسال  الطبيعي  الغاز  ناقالت  أكبر 
ويــتــم تـــزويـــد مــيــنــاء جـــولـــدن بـــاس الســتــقــبــال 
بشكل  الــغــاز  ــإمــدادات  ب المسال  الطبيعي  الــغــاز 
رئيسي من حقل الشمال التابع لدولة قطر في 
الخليج العربي، والذي يعتبر أضخم حقل للغاز 
يتم  حيث  العالم،  في  المصاحب  الطبيعي غير 
مستوى  آبار تحت  من  الطبيعي  الغاز  استخراج 
قاع البحر من خالل منصتين بحريتين ثم تتم 
لتسييل  وحــدة  في  الغاز  هــذا  وتسييل  معالجة 
الى  فيما بعد  ليتم نقله  القطري  البر  في  الغاز 
الطبيعي  الــغــاز  الستقبال  بــاس   جــولــدن  ميناء 

المسال.
تــضــم  ـــاء  الـــمـــيـــن هــــــذا  مـــنـــشـــآت  أن  يــــذكــــر 
المسال  الطبيعي  الغاز  سفن  لتفريغ  رصيفين 

مستودعات  وخمسة  الــمــزدوج،  الهيكل  ذات 
لتخزين الغاز الطبيعي المسال، يتسع كل منها 
تبخير  ووحــــدة  مــكــعــب،  مــتــر  الـــف   ١٥٥ إلـــى 
إلى  ــه  واعــادت الــمــســال  الطبيعي  الــغــاز  لتحويل 
ومعدات  ومحطات  الطبيعية،  الغازية  حالته 
خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من الميناء 

المستهلكين. إلى 
وتــبــلــغ طــاقــة اســتــيــعــاب مــيــنــاء جــولــد بــاس 
قدم  ملياري  المسال  الطبيعي  الغاز  الستقبال 
الكامل.  التشغيل  مرحلة  في  اليوم   في  مكعب 
ـــاج مـــا يــكــفــي لــتــلــبــيــة مــعــدل  ـــت ويــمــثــل هــــذا االن
االحــتــيــاجــات الــيــومــيــة لــحــوالــي عــشــرة ماليين 
منزل في الواليات المتحدة مما سيجعل قطر 

في طليعة موردي الغاز في البالد.
وقال ايزيكسون في هذا الصدد "لقد اعتمد 
استقر  ما  أفضل  الميناء  هــذا  تشييد  في  العمل 
عليه دوليا في مجاالت تحقيق التنمية البيئية 
الــمــســتــدامــة.  فــقــد تــم بــنــاء الــمــرافــق لتحقيق 
البيئية  اآلثــار  وتقليل  الكفاءة  من  قــدر  أقصى 
محملة  للغاز  نــاقــالت  استعمال  ذلــك  فــي  بما 
بمرافق اعادة التسييل فضال عن تمتعها بتقنية 

boil-off gas capture  عند التحميل مما يحّد 
بشكل كبير من مضار التوهج االشتعالي."  

المستثمرين  أكبر  من  وتعد كونوكوفيليبس 
فـــي مـــجـــاالت الــطــاقــة والــصــنــاعــة فـــي قطر 
 Q-Chem  مشروع كيوكيم خالل  من  وذلك 
الــســادســة،   ــاج  ــت االن محطة  فــي   ٣ وقــطــر غـــاز 
ــاء جـــولـــدن بــــاس فـــي الـــواليـــات  وأخـــيـــرا مــيــن
من شأنها  مشاريع  وكلها  األمريكية،  المتحدة 
قطر  مـــرونـــة  فـــي  ــاشــر  مــب بــشــكــل  تــســهــم  أن 
ومقدرتها على سّد الطلب المتزايد على الغاز 
في شتى  المترامية  وأسواقه  المسال  الطبيعي 

العالم. أنحاء 
ــام حــديــثــه: "ان  وقــــال ايــزيــكــســون فـــي خــت
تتنامى  قطر  فــي  كونوكوفيليبس  اســتــثــمــارات 
وقناعة   ٢٠٣٠ لقطر  األمير  سمو  برؤية  إيمانا 
بـــأن جــولــدن بـــاس جــســر حــيــوي لــتــوريــد الــغــاز 
الــقــطــري الــى الــســوق االمــريــكــي.  ونــحــن اليوم 
نتطلع  نحو فرص لزيادة استثماراتنا في قطر 
في القريب العاجل كجزء رئيسي من محفظتنا 
االستثمارية العالمية، وثقة منا  في قوة السوق 

القطري وجاهزيته للتوسع والنمو."    
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ــــــــــــــــــجــــــــــــــــــاري لــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــشــــــــــــــروع الســــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــبــــــــــــــال نــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــالت الــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــاز املــــــــــــــســــــــــــــال ــــــــــــــــــت ـــــــــــشـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــل ال ـــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــدء ال

رئيس الوزراء يدشن مشروع ميناء «جولدن باس»

«جولدن باس» جسر حيوي لتوريد الغاز القطري للسوق ا�مريكي

قــنــا: دشــن بشكل   - نــيــويــورك 
رســــمــــي مــــعــــالــــي الــــشــــيــــخ حــمــد 
ثــانــي  آل  جـــبـــر  بــــن  جـــاســـم  بــــن 
ـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــر  رئ
الــــخــــارجــــيــــة الـــلـــيـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة 
ـــيـــويـــورك عـــن بـــعـــد مــيــنــاء  فـــي ن
(جــولــدن بـــاس) الســتــقــبــال الــغــاز 
الــطــبــيــعــي الـــمـــســـال الــــواقــــع فــي 
وخط  االمريكية  تكساس  واليــة 
االنــابــيــب الــمــصــاحــب وهـــو اهــم 
ــثــمــاري فـــي قــطــاع  مـــشـــروع اســت
الواليات  في  قطر  لدولة  الطاقة 

االمريكية.  المتحدة 
وقـــــد اقـــيـــم بـــهـــذه الــمــنــاســبــة 
حــــفــــل عــــشــــاء حــــضــــره ســــعــــادة 
الـــســـيـــد مـــحـــمـــد صــــالــــح الــــســــادة 
وسعادة  والصناعة  الطاقة  وزير 
وزير  نائب  بونمان  دانيال  السيد 
ريكس  والسيد  االمريكي  الطاقة 
تــيــلــرســون رئــيــس شــركــة اكــســون 
ـــيـــل والــــســــيــــد جـــيـــم مــولــفــا  مـــوب
رئــــيــــس شــــركــــة كــونــكــوفــيــلــبــس 
اضافة الى حشد كبير من رجال 
االعـــمـــال والــســيــاســة الــقــطــريــيــن 
واالمــــريــــكــــيــــيــــن.  وقــــــد عـــرض 
عن  تسجيلي  فيلم  الــحــفــل  اثــنــاء 
دولــــــة قـــطـــر مـــاضـــيـــا وحـــاضـــرا 
الطاقة  وزير  سعادة  فيه  تحدث 
موبيل  اكسون  ورئيس  والصناعة 
االخرين.  المسؤولين  من  وعدد 
عن  تسجيلي  فــيــلــم  عـــرض  كــمــا 
ــــحــــدث فـــيـــه عـــدد  الــــمــــشــــروع ت
في  والعاملين  المسؤولين  مــن 

المشروع. 
ـــتـــرول  وتــــمــــتــــلــــك قــــطــــر لـــلـــب
مــــن خـــــالل ذراعـــــهـــــا الــمــخــتــص 
باستثمارات موانئ استقبال الغاز 
الطبيعي  الغاز  وخطوط  الطبيعي 
 ٪٧٠ نسبة  المتحدة  الواليات  في 
تمتلك  بينما  الــمــشــروع  هــذا  فــي 
٦ر١٧ ٪  مــوبــيــل  اكـــســـون  شــركــة 
٤ر١٢٪.  كونوكوفيليبس  وشركة 

ويـــــــهـــــــدف الــــــمــــــشــــــروع الـــــى 
الطبيعي  الــغــاز  نــاقــالت  استقبال 

الــمــســال واعــــادة مــا مــقــداره ١٦ 
من  العام  في  متري  طن  مليون 
الحالة  الى  المسال  الطبيعي  الغاز 
انابيب  في شبكة  وضخه  الغازية 

االمريكية.  الغاز 
والـــمـــشـــروع حــالــيــا فـــي حــالــة 
الــتــشــغــيــل االخـــتـــبـــاري، وقـــد بــدأ 
ــجــاري خـــالل الــربــع  الــتــشــغــيــل الــت
الستقبال   ٢٠١١ عــام  من  االول 
المسال  الطبيعي  الــغــاز  نــاقــالت 
مــن كــل مـــن: شــركــة قــطــر غــاز 
ــفــاقــيــه الــمــبــرمــه  ٣ بــمــوجــب االت
مـــــع شــــركــــة كـــونـــوكـــوفـــيـــلـــيـــبـــس 
السوق  تــزويــد  على  تنص  والــتــي 
ــيــعــي  االمــــريــــكــــي بــــالــــغــــاز الــطــب
وشركة  عاما،   ٢٥ لمدة  المسال 
االتــفــاقــيــة  بــمــوجــب   ٣ غـــاز  راس 
الـــمـــبـــرمـــة مــــع شــــركــــة اكـــســـون 
على  كــذلــك  تنص  والــتــي  موبيل 
بالغاز  االمريكية  السوق  تزويد 
عاما.   ٢٥ لمدة  المسال  الطبيعي 

وقــــــد صــــــرح ســـــعـــــادة وزيـــــر 
ــاعــة بــعــد انــتــهــاء  الــطــاقــة والــصــن
 / القطرية  االنباء  لوكالة  الحفل 
قــنــا/ بـــان اهــمــيــة هـــذا الــمــشــروع 
االســـتـــراتـــيـــجـــي يــكــمــن فــــي انـــه 
يـــســـمـــح لـــــدولـــــة قـــطـــر بــتــوفــيــر 
بشكل  النظيفة  الطاقة  امــدادات 
الغاز  لمستهلكي  وامــن  مستمر 
الــطــبــيــعــي الــمــســال فــي الــواليــات 
من  وابــعــد  االمــريــكــيــة  المتحدة 
ذلـــك الـــى جــمــيــع انـــحـــاء امــريــكــا 

الشمالية. 
وقال" ان هذا المشروع يؤكد 
امـــدادات  بتأمين  الــتــام  التزامنا 
خالل  من  اجمع  العالم  الى  الغاز 
مجال  في  الضخمة  استثماراتنا 
الطبيعي  لــلــغــاز  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 
االوروبية  القارتين  في  المسال 
واالمــريــكــيــة لــتــيــســيــر اســتــقــبــال 

الطبيعي".  الغاز  وتوزيع 
بن  حمد  الشيخ  معالي  وكان   

رئيس  ثــانــي  آل  جبر  بــن  جــاســم 
الخارجية   وزيــر  الــوزراء  مجلس 
قـــــد افــــتــــتــــح مــــنــــتــــدى االعــــمــــال 
المنعقد   - قطر  في  واالستثمار 
يومين  مــدار  على  نيويورك  فــي 
الماضية  قبل  الليلة  ابريل-   ٧-  ٦
على  التوقيع  هــامــش   شهد  كما 
اربــــــع اتـــفـــاقـــيـــات بـــيـــن شـــركـــات 

وامريكية.  قطرية 
 وتــتــعــلــق االتـــفـــاقـــيـــة األولـــــى 
القطرية  الجوية  الخطوط  بشراء 
مــــن شـــركـــة بـــويـــنـــغ األمــيــركــيــة 
خــــمــــس طــــــائــــــرات شــــحــــن مــن 
مــن  وطـــائـــرتـــيـــن   ٧٧٧s طــــــراز 
ــلــغ  ــب ت  ،٣٠٠ER-٧٧٧ طــــــــراز 
وذلــك  دوالر  مليار   ١٫٣ قيمتها 
بـــهـــدف اســـتـــمـــرار دعــــم خــطــط 
الجوية  الــخــطــوط  لــشــركــة  الــنــمــو 

القطرية. 
فهي  الــثــانــيــة  ــفــاقــيــة  االت أمـــا   
بـــيـــن شـــركـــة الــــديــــار الــقــطــريــة 

والـــشـــركـــة األمـــريـــكـــيـــة( هــايــنــز 
غــــــروب) وتـــهـــدف الــــى تــطــويــر 
تــطــويــر عـــقـــاري فـــي الــعــاصــمــة 
وبمساهمة  واشنطن  األميركية 
وتبلغ  الــقــطــري.  بــروة  بنك  مــن 
مــلــيــون   ٧٠٠ الـــمـــشـــروع  قــيــمــة 

دوالر.  
 أمـــا االتــفــاقــيــة الــثــالــثــة وهــي 
واي  قــــطــــر ريــــــل  بــــيــــن شــــركــــة 
الــتــابــعــة لــشــركــة الــديــار وشــركــة 
ايكون  وشركة  الدولية  بيرسونز 
لـــبـــنـــاء مــــشــــروع قـــطـــار لــوســيــل 
وتـــحـــت  فـــــــوق  كـــــم   ٣٠ بــــطــــول 
جزءا  المشروع  ويعتبر  األرض. 
(قطر ريل).   من برنامج شبكة 
وهي  الرابعة  االتفاقية  وأمــا   
بـــيـــن هـــيـــئـــة االشـــــغـــــال الـــعـــامـــة 
وشـــــركـــــة بـــيـــرســـونـــز الـــدولـــيـــة 
تصميم  الــى  وتــهــدف  االمــركــيــة 
ــفــيــذ اثـــنـــيـــن مــــن الـــخـــطـــوط  ــن لــت

قطر. في دولة  السريعة 

أهم مشروع  طاقة قطري في أمريكا

كونوكوفيليبس هنأت قطر بافتتاح احملطة.. ايزيكسون:  

إريك ايزيكسون
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قطر  أصبحت أكبر دولة منتجة للغاز في العالم 

ــــد ســعــادة  ــا: أّك نــيــويــورك - قــن
السادة  صالح  بن  محمد  الدكتور 
ـــاعـــة أن  وزيـــــــر الـــطـــاقـــة والـــصـــن
عالقات صناعة النفط والغاز في 
دولـــة قــطــر مــع شــركــات الطاقة 
ــيــة قـــد حــقــقــت نــجــاحــات  ــب األجــن
تفوق التوقعات عما مضى، بحيث 
القطريين  على  بالمنفعة  ستعود 

ومساهمي الشركات. 
ــه فـــي كــلــمــة له   وقــــال ســعــادت
جلسة  فــي  الــمــاضــيــة   قــبــل  الليلة 
الطاقة  بــعــنــوان "  الــثــانــيــة  الــعــمــل 
والـــصـــنـــاعـــة " مـــؤتـــمـــر األعـــمـــال 
المنعقد  قــطــر   فــي  واالســتــثــمــار 
المستقبل  إن  مدينة نيويورك  في 

على  واعــدا  يبدو 
المنفعة  أســــاس 
لكال  الــمــتــبــادلــة 
الجانبين، مشيرا 
ــه فــي أقل  إلــى أن
من  عقدين  من 
الــزمــان لــم يكن 
واردا إقامة مثل 
هــــــذه الـــشـــراكـــة 
الـــــــواســـــــعـــــــة مـــع 
كـــبـــرى شــركــات 
الطاقة الدولية. 

ونـــــوه بــــأن قــطــر قـــد تــطــورت 
للنفط  منتجة  صغيرة  من دولــة 
للغاز  منتجة  دولـــة  أكــبــر  لتصبح 
ومع  العالم,  في  المسال  الطبيعي 
إنـــجـــاز قــطــر لــجــمــيــع مــشــاريــعــهــا 
والغاز  المسال  الطبيعي  الغاز  من 
فإن   ٢٠١٥ عــام  بحلول  الطبيعي 
هــــذا ســيــجــعــل قــطــر ثـــالـــث أكــبــر 
بعد  شــامــلــة  ــصــورة  ب لــلــغــاز  منتج 
روسيا والواليات المتحدة فقط..
يتحقق  لـــن  هــــذا  أن  إلــــى  ولـــفـــت 
المدى  على  التخطيط  دون  مــن 
األساسية  التحتية  والبنية  الطويل 

التي يتم بناؤها . 
وأوضـــح ســعــادة وزيـــر الطاقة 
قد  الــنــفــط  إنـــتـــاج  أن  ــاعــة  والــصــن
في  تــراجــعــا  شهد  أن  بعد  تعافى 
الماضي,  القرن  من  التسعينيات 
ووصـــــل إنـــتـــاج قــطــر مـــن الــنــفــط 
الخام إلى ٤٠٠ ألف برميل يوميا 
أن  وبعد  التسعينيات،  أوائـــل  فــي 
انعكس  الــتــراجــع،  مــن  فترة  شهد 
هذا األمر..وقال"اليوم لدينا أكثر 
منوها  الــرقــم"،  هــذا  مــن ضعف 
بأن ذلك يعود مرة أخرى بفضل 

مساعدة من الشركاء الدوليين. 
ــاعــة  صــن إن  ســــعــــادتــــه  وأكـــــــد 
الــبــتــروكــيــمــاويــات فـــي قــطــر قد 
نـــمـــت بــطــريــقــة مــمــاثــلــة وذلــــك 
مـــــن مـــنـــتـــج صـــغـــيـــر إلــــــى واحـــــد 
مــــــن الـــمـــنـــتـــجـــيـــن الـــرئـــيـــســـيـــيـــن 
لـــألســـمـــدة والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
فــــي الــــعــــالــــم.. ومـــضـــى يـــقـــول " 
بالنسبة  كــبــيــرة  طــمــوحــات  لــديــنــا 
لصناعة البتروكيماويات وخاصة 
ــخــصــصــة،  فــــي الـــمـــنـــتـــجـــات الــمــت
مــن  ــحــقــق  يــت أن  يــمــكــن  وذلــــــك 
صغيرة  مشتركة  مشاريع  خــالل 

وكبيرة". 
والصناعة  الطاقة  وزير  وتوقع 
الشراكات  هــذه  بعض  تتشكل  أن 
العالمي  الــبــتــرول  مــؤتــمــر  خـــالل 
العشرين الذي سيعقد في الدوحة 
إلــى ٨ ديسمبر   ٤ مــن  الفترة  فــي 
أن  المتوقع  من  أنه  القادم..وذكر 
بينهم   ، شخص  آالف   ٤ يحضر 
المسؤولين  وكــبــار  الطاقة  وزراء 
النفط  شــركــات  فــي  التنفيذيين 
والغاز للمشاركة في هذا المؤتمر. 
ــه قــــال نـــائـــب وزيـــر  ــب مـــن جــان
بونمان  دانــيــال  األمريكي  الطاقة 
فـــي كــلــمــتــه أمــــام الــمــؤتــمــر،"إن 
المتحدة  الـــواليـــات  بــيــن  الــعــالقــة 
األمريكية ودولة قطر مهمة جدا 
على  وتـــاريـــخ  عــمــق  لــديــهــا  واآلن 

المشترك  األمني  التعاون  أســاس 
والـــتـــصـــورات والــمــكــون الــتــجــاري 
الــــقــــوي واإلنـــــــجـــــــازات الــثــقــافــيــة 
قطر"..منوها  لدولة  والتعليمية 
ـــــأن قـــطـــر جــــــادة بــشــكــل كــبــيــر  ب
على  قــائــم  مجتمع  إلـــى  لــلــتــحــول 

المعرفة . 
العالقات  بنمو  بونمان  وأشـــاد 
الـــــــــقـــــــــطـــــــــريـــــــــة 
األمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة 
..وقال إن الدليل 
عــلــى هــــذا الــنــمــو 
هـــــــــــو مـــــــذكـــــــرة 
تم  التي  التفاهم 
ـــوقـــيـــعـــهـــا عــلــى  ت
هــــامــــش أعـــمـــال 
مــؤتــمــر األعــمــال 
واالســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار 
فـــــي قــــطــــر بــيــن 
الـــطـــاقـــة  وزارة 
األمـــــريـــــكـــــيـــــة وواحــــــــــــة الــــعــــلــــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا فـــي قـــطـــر. ونـــوه 
ــيــدو مــايــنــي الــرئــيــس  ــور ت بــالــدكــت
التنفيذي للواحة وقال "إن الفهم 
الذي يحظى به مايني في مجال 
ــه  ــجــازات األعـــمـــال يــتــمــاشــى مـــع إن

العلمية". 
ــــعــــاون  الــــت أن  إلــــــــى  وأشــــــــــــار 
األمــــريــــكــــي مـــــع واحــــــــة الـــعـــلـــوم 
المشتركة  البحوث  يشمل  ســوف 
ستكون  التي  التنموية  والمشاريع 
المحلية  لألسواق  حاسمة بالنسبة 
لكل من قطر والواليات المتحدة 
أوسع  مضامين  وجود  عن  فضال 

نطاقا للمنطقة. 
وقـــــــال نــــائــــب وزيـــــــر الـــطـــاقـــة 
المشترك  المشروع  إن  األمريكي 
ســـيـــركـــز عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــطـــاقـــة 
ذلــــك تحسين  فـــي  بــمــا  ــديــلــة،  الــب
ـــجـــاز  ـــخـــزيـــن الــــكــــهــــربــــاء واحـــت ت
أهمية  ذا  يعتبر  الــــذي  الــكــربــون 
المتحدة  للواليات  خاصة بالنسبة 
األمــريــكــيــة ألنــــه يـــحـــرق الــفــحــم 

لتوليد الكهرباء. 
جاكوب  تحدث  ناحيته  ومــن   
تــــومــــاســــن، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــفــط، عــن  لـــشـــركـــة مـــيـــرســـك لــلــن
دولة  مع  لشركته  القوية  العالقة 
قــطــر . وقـــــال فـــي كــلــمــتــه أمـــام 
يرجع  العالقة  هذه  إن  المؤتمر" 
محفوف  مــشــروع  إلـــى  تــاريــخــهــا 
بالمخاطر باشرت به الشركة في 
بــأن  الــتــحــدي  قبلنا  ١٩٩٢..لــكــنــنــا 
قابل  غير  أنــه  اعتقدوا  منافسينا 
من غير  أنــه  اعتبر  ألنــه  للتطبيق 
الممكن استخراجه وكسب المال، 
ربــحــا".  أنتجت  المغامرة  ولــكــن 
أن شركة ميرسك تقوم  وأوضح 
اآلن بإنتاج ٣٠٠ ألف برميل يوميا 
برميل  مليار  إنــتــاج  تخطت  وقــد 

منذ انطالق المشروع. 
هــنــاك  أن  تــــومــــاســــن  وأكـــــــد   
الــــمــــزيــــد مـــــن الــــمــــلــــيــــارات فــي 
المستقبل..وقال "إننا حققنا ذلك 
مــع وجــــود عــالقــة قــويــة جـــدا مع 

قطر للبترول". 
أما آنــدي بــراون نائب الرئيس 
لشركة  الــعــام  والــمــديــر  التنفيذي 

شـــل – قــطــر لــتــحــويــل الـــغـــاز إلــى 
سوائل، فأكد في كلمة مماثلة أن 
بين  ما  استثمرت  قد  شل  شركة 
١٨ إلى ١٩ مليار دوالر فيما اعتبر 

أكبر استثمار في تاريخ شل. 
لم  سنوات  ثماني  قبل  وقــال " 
يــكــن لــديــنــا أي شـــيء فـــي قــطــر، 
مستثمر  أكــبــر  فــنــحــن  اآلن  أمــــا 

مثنيا  البالد"..  في 
عــلــى الـــتـــعـــاون مع 
السلطات القطرية. 
"أن  ورأى 
ــيــة،  ــحــت الـــبـــنـــيـــة الــت
والـــــــشـــــــفـــــــافـــــــيـــــــة 
والسرعة في اتخاذ 
قــــراراتــــهــــم تــعــتــبــر 

استثنائية". 
ولــــفــــت بــــــراون 
إلى أن شركة نفط 
أجـــنـــبـــيـــة رئــيــســيــة 

وفقا  الــمــحــلــي،  المجتمع  دعــمــت 
لـــرغـــبـــات الــحــكــومــة الــقــطــريــة..

مــشــيــرا فـــي هـــذا الـــصـــدد إلـــى أن 
شــــركــــة شــــل قــــد أنــــشــــأت نــظــام 
للعاملين  االجــتــمــاعــيــة  الــرعــايــة 
البالغ عددهم ٤٠ ألف موظف في 
في  مثيل  لها  ليس  بــصــورة  قطر 

الشرق األوسط..وقال " 
بيئة  خلق  في  سباقة  قطر  إن 

لجعل مثل هذا األمر ممكنا". 
ـــــحـــــدث ســـــعـــــادة الــــدكــــتــــور  وت
العام  األمين  اإلبراهيم  إبراهيم 
لألمانة العامة للتخطيط التنموي 
واالستثمار  األعمال  مؤتمر  أمــام 

في قطر، فقال 
من  جــديــدا  عهدا  ندخل  إننا   "
التنويع بما في ذلك المصادر غير 
صفحة  ..وهــذه  الهيدرو كربونية 

أخرى من التنمية لدينا". 
إنــتــاج  فـــي  الــتــبــاطــؤ  أن  ورأى   
الـــنـــفـــط والــــغــــاز ســيــســتــمــر حــتــى 
مــن دراســـة تقنية بشأن  االنــتــهــاء 
اإلنـــــــــتـــــــــاج فـــي 
ــــل  ــــقــــب الــــمــــســــت
"إن  ..وقـــــــــــال 
اإلنــــتــــاج ســوف 
يــتــبــاطــأ ولــكــن 
على  لــلــحــفــاظ 
الـــنـــمـــو يــتــعــيــن 
ــا تــوســيــع  عــلــيــن
الــمــشــاريــع غير 

الهيدروكربونية ". 
لتشجيع  أنــه  ســعــادتــه  وأوضـــح 
١٤قطاعا  في  األجنبي  االستثمار 
مـــن الــقــطــاعــات غــيــر الــبــتــرولــيــة 
،أطلقت الحكومة في دولة قطر 
الخمسية  الــتــنــمــيــة  اســتــراتــيــجــيــة 
..مــشــيــرا إلـــى خــفــض الــروتــيــن و 
جــعــل الــقــوانــيــن أكــثــر مــرونــة مع 
أن  تريد  التي  اإلجنبية  الشركات 
الشركات  أن  الــبــالد..وأكــد  تدخل 
 ٪ ١٠٠ تمتلك  أن  يمكن  األجنبية 

من شركاتها في قطر . 
وأعـــــرب إبــراهــيــم اإلبــراهــيــم 
بشأن  القوانين  ــأن  ب اعــتــقــاده  عــن 

اســــتــــخــــدام األراضـــــــــي لـــشـــركـــات 
ـــاء والــــمــــيــــاه عـــلـــى وجـــه  الـــكـــهـــرب
يــتــم  ألن  بــــحــــاجــــة  الــــخــــصــــوص 
األراضـــي  حــيــازة  لجعل  تعديلها  

أرخص. 
ونـــــوه بــــأن الــحــكــومــة وضــعــت 
تــطــلــعــات  ذات  وطـــنـــيـــة  مــــوازنــــة 
وليس  اســتــراتــيــجــيــة  عــلــى  تستند 
محدودة  احتياجات  أســاس  على 

..ولفت إلى 
أن هذا يشمل تحسين التنسيق 
في السياسات المالية النقدية في 
توفير  عــلــى  للعمل  وذلــــك  قــطــر 
األمــــــوال الــكــافــيــة لــلــحــفــاظ على 

االستقرار االقتصادي . 
اإلســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  أن  وأكــــــــــد 
تــشــجــيــع روح  أيــــضــــا  ســــتــــحــــاول 
مضيفا"  المغامرة..  و  الــمــبــادرة 
القطريين  تشجيع  نــحــاول  نحن 
وغـــــيـــــر الــــقــــطــــريــــيــــن لـــتـــأســـيـــس 
رأس  تيسير  خــالل  من  الشركات 
المال ، وتوفير قروض مضمونة 

 ."
وأشــــــــــــار ســـــعـــــادتـــــه إلــــــــى أن 
خفض  أيضا  تشمل  اإلستراتيجية 
تكلفة االستثمار األجنبي. مضيفا 
إن هذا تم في قطاع النفط والغاز 
وإنه ثمة حاجة إلى توسيع نطاقه 
إلى قطاعات أخرى من االقتصاد 
على  األمثلة  أحــد  أن  إلــى  ..ولفت 
الــقــطــاع الــمــتــنــامــي فـــي الــمــشــهــد 
االقـــتـــصـــادي الــقــطــري هـــو الـــذي 
يــجــري بــحــثــه فـــي واحــــة الــعــلــوم 

والتكنولوجيا . 

وقـــال الــدكــتــور تــيــدو مــايــنــي ، 
التنفيذي  اإلدارة  مجلس  رئــيــس 
لــواحــة الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا في 
كــلــمــتــه أمــــــام الـــمـــؤتـــمـــر إنـــــه فــي 
غــضــون ثــالث ســنــوات مــن وجــود 
ــحــو ٤٣  واحـــــة الــعــلــوم ، قـــامـــت ن
شــركــة دولــيــة تــضــم قــرابــة ٨٠٠ 
في  باالستثمار  عالم  و  مهندس 

تــطــويــر  و  بــحــث 
الواحة . 

ولــفــت إلــى أن 
مشاريع  بين  من 
الواحة البحث في 
الشمسية  الطاقة 
الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة و 
تكنولوجيا التنويع 
الكبير من النفط 
والـــــــغـــــــاز.وقـــــــال 
"نحن نركز على 
الشمسية  الطاقة 

بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــمـــحـــور الــرئــيــســي 
..وهناك الكثير من أشعة الشمس 

في قطر". 
وأشـــــار إلــــى أن واحـــــة الــعــلــوم 
كيلو   ٥٠٠ بطاقة  محطة  أنــشــأت 
وات الختبار ١٨ نوعا من تقنيات 
الــطــاقــة الــبــديــلــة, ومــن بين هذه 
األنواع التدفئة الحرارية و التقنية 

الكهربائية الضوئية المشتركة . 
تعمل  الــواحــة  أن  مايني  وأكـــد 
يــكــون تقدما  أن  يــمــكــن  مــا  عــلــى 
الحرارة  مشاكل  بحوث  في  نوعيا 

المرتفعة و الغبار . 
لبناء  العمل  يــجــري  ــه  أن وذكـــر 

ـــع فــــــي قــــطــــر مــــــن شـــأنـــه  مـــصـــن
ــعــمــائــة ألــــف طـــن من  تــوفــيــر أرب
الــبــولــيــســيــلــيــكــون الــمــســتــخــدم في 

صناعة األلواح الشمسية . 
وأشــــــار مــايــنــي إلــــى أن واحـــة 
الـــعـــلـــوم هــــي شــــريــــك مــــع قــطــر 
فاجن  فولكس  وشــركــة  القابضة 
بــــورشــــه لــتــطــويــر مــــــادة مــركــبــة 
تصنيع  فــي  الستخدامها  أرخــص 

هياكل سيارات في المستقبل. 
وقـــــال " فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن 
ــخــدم هـــــذه الـــمـــركـــبـــات فــي  ــســت ت
ـــزال  بـــنـــاء الـــطـــائـــرات ولـــكـــن ال ت
لمصنعي  بالنسبة  للغاية  مكلفة 
السيارات ".. مشيرا إلى أنه يتعين 
 ٥ إلــى  تخفيضها 
للكيلو  دوالرات 
يـــتـــم  أن  قـــــبـــــل 
اســتــخــدامــهــا في 
السيارات  تصنيع 

 .
مايني  ــــوه  ون  
ــاك  إلـــــى أنـــــه هــن
مــشــاريــع أخـــرى 
لـــتـــطـــويـــر وقــــود 
الــــــــــطــــــــــائــــــــــرات 
االصــــطــــنــــاعــــيــــة بــــالــــشــــراكــــة مــع 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــقـــطـــريـــة ، 
شركة شل للبترول وشركة رولز 
ــــاك أيـــضـــا مـــشـــروع  رويــــس,وهــــن
مــــشــــتــــرك مـــــع شــــركــــة كـــونـــوكـــو 
بشأن  الكتريك  وجــنــرال  فيليبس 
وزارة  ومــع  الــمــيــاه  تنقية  أنظمة 
الــطــاقــة فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
بـــشـــأن تــطــويــر تــقــنــيــات احــتــجــاز 
الــــكــــربــــون الـــهـــامـــة فــــي الــطــاقــة 

النظيفة . 
وذكــر أنــه فــي قطاع الصحة ، 
والتكنولوجيا  العلوم  واحة  طورت 
،روبـــوتـــات جــراحــيــة وروبـــوتـــات 
و  السرطان  أمــراض  عن  للكشف 

السكري.
التسليم  مــع  إنـــه  مــايــنــي  وقـــال 
تتنافس  أن  يــمــكــن  ال  قــطــر  بـــأن 
بــشــأن تطوير  والــصــيــن  الهند  مــع 
العلوم  واحـــة  أن  إال  البرمجيات 
التكنولوجيا  تــطــويــر  عــلــى  تــركــز 
أجهزة  يتضمن  وذلــك  الالسلكية 
الوظائف  لقياس  جديدة  استشعار 

الحيوية في البشر. 
ودعـــا  إلــى إقــامــة شــراكــات مع 
في  لخبرتهم  وذلــك  األمريكيين 
واستخدام   ، التكنولوجيا  تسويق 
ــهــم فــــي الــــتــــوزيــــع..وقــــال  شــبــكــات
التمويل  أجل  من  نمول  ال  "نحن 
...ولـــــكـــــن لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي هـــذه 

التكنولوجيات المتقدمة". 
وأضــــاف "إن قــطــر اضــطــرت 
إلـــى أن تــدافــع عــن صــورتــهــا في 
الذين  المستثمرين  مــن  الــخــارج 
غــالــبــا مــا يــنــظــرون إلـــى شــركــات 
النفط على أنها مال سريع سهل". 
مــــن جـــانـــبـــه تـــحـــدث الـــدكـــتـــور 
عــضــو   ، اهللا  عـــبـــد  عـــلـــي  حــســيــن 
قطر  لجهاز  التنفيذي  المجلس 
االستثمارات  إن  فقال  لالستثمار 
القابضة  الــشــركــات  فــي  القطرية 
األجنبية قد ارتفعت إلى أكثر من 
٣٠ مليار دوالر العام الماضي في 
كـــل مـــن الــصــنــاعــة وفـــي األســهــم 
الخاصة والدخل الثابت وصناديق 

التحوط. 
وأشــــار الــعــبــد اهللا إلـــى أن هــذا 
ملكية  مــن  المائة  فــي   ٢٠ يشمل 
شــركــة فــولــكــس فــاجــن ، و٧ في 
المائة من كريدي سويس و ٧ في 

المائة من بنك باركليز . 
جهاز  أن  إلــى  اهللا  العبد  ونـــوه 
ــحــث بـــقـــوة عــــن فـــرص  قـــطـــر يــب
جـــديـــدة فـــي غــضــون ســتــة أشــهــر 
ــظــرا لــلــصــعــوبــات فـــي االقــتــصــاد  ن

العالمي.

وزير الطاقة والصناعة في جلسة العمل الثانية: 

د. إبراهيم اإلبراهيمد. محمد بن صالح السادة

مايني :واحة العلوم 
تركز في الطاقة 
الشمسية الجديدة 
وتكنولوجيا التنويع 
من النفط والغاز

دانيال بونمان : 
قطر جادة بشكل 
كبير للتحول
إلى مجتمع 
المعرفة

التعاون ا�مريكي 
مع واحة العلوم 

يشمل البحوث 
المشتركة 

والمشاريع التنموية

شل   أضخم مستثمر أجنبي في  قطر بـ ٢٠ مليار دوالر
الرئيس  [ : تناول   - نيويورك 
الشركة  مسيرة  شل  لشركة  التنفيذي 
شــل  شـــركـــة  أن  مـــوضـــحـــا  قـــطـــر  فــــي 
دولــة  فــي  األكــبــر  األجــنــبــي  المستثمر 
ت  سنوا  ٨ منذ  أنه  إلى  وأشــار  قطر.. 
واليوم  قطر  في  شخص  أول  وظفنا 
مــلــيــار   ٢٠ بــاســتــثــمــار  الــشــركــة  تــقــوم 
فــي  مــــوظــــف   ١٥٠٠ بــــوجــــود  دوالر 
مشاريع  لدينا   ً حاليا أنه  كما  الدولة. 
شــل  شـــركـــة  مـــن   ٪  ١٠ تــمــثــل  إنـــتـــاج 
 " ً "إقليما تشكل   ً حاليا قطر  أن  وأكد 
فــــي رصـــيـــد شـــركـــة شــــل إلــــى جــانــب 

وآسيا  أوروبا 
هذا  أن  البعض  يظن  قد  إنه  وقال 
الــذي  مــا  ولكن  للغاية  سريع  التطور 
النجاح  يكمن  الــنــجــاح.  هــذا  إلــى  أدى 
وتطمح  الثقة  على  تقوُم  كة  شرا في 
تنافسي.  بشكل  المنتجات  توفير  إلى 
لــلــبــتــرول  قـــطـــر  مـــن  كـــل  أســـســـت  إذ 
لــبــيــئــة  والـــصـــنـــاعـــة  الـــطـــاقـــة  رة  ووزا
ــالــشــفــافــيــة والــبــنــيــة  أعـــمـــال تــتــمــيــز ب
تخاذ  ا في  والسرعة  المتينة  التحتية 
أن  نــود  اليوم  ونحن  فاعلة.  ت  را قــرا
واالمــتــنــان  الشكر  خــالــص  عــن  نــعــرب 
لـــســـعـــادة وزيـــــر الـــطـــاقـــة والــصــنــاعــة 
الـــســـيـــد مـــحـــمـــد بــــن صــــالــــح الــــســــادة 
من  بذلوه  لما  للبترول  قطر  وشركة 

مشاريعنا.  تفعيل  أجل  من  جهد 
بــتــشــغــيــل  ــدأ  ســنــب الـــيـــوم  وأضــــاف : 
مــشــروع الــلــؤلــؤة لــتــحــويــل الــغــاز إلــى 
ئـــل وهــــو مـــشـــروع ســيــعــمــل عــلــى  ســـوا

رد قـــطـــر الـــوفـــيـــرة مــن  تـــحـــويـــل مــــــوا
ــل  الـــغـــاز إلــــى مــنــتــجــات ووقــــــود ســائ

الجودة.  عالي 
ــثــمــار مــا  ــاســت وتـــقـــوم شـــركـــة شـــل ب
هذا  في  مليار دوالر   ١٩ إلى   ١٨ بين 
حوالي  م  استخدا يتم  حيث  المشروع 
بشركة  خــاصــة  اخــتــراع  بـــراءة   ٣٥٠٠
شــــل فــــي مـــجـــال تـــحـــويـــل الــــغــــاز إلـــى 
المشروع  هــذا  في  عمل  وقــد  ئل.  سوا
بناء  عامل   ٥٢٠٠٠ الذروة  ت  فترا في 
كافة  بين  األضخم  البناء  موقع  وهو 
مـــشـــاريـــعـــنـــا فــــي الـــعـــالـــم حـــيـــث قــمــنــا 
بــتــســجــيــل أرقــــام قــيــاســيــة فــي مــجــال 
الـــســـالمـــة واألمـــــن ووضـــعـــنـــا مــعــايــيــر 
العاملين  أوضـــاع  مــجــال  فــي  جــديــدة 
فـــي الـــشـــرق األوســـــــط. وقــــد وفـــرت 
لتحقيق  الــدعــم  كامل  للبترول  قطر 

ت. اإلنجازا هذه 
لشركة  التنفيذي  الرئيسي  وأشــار 
ــــه مـــنـــذ أســـبـــوعـــيـــن قــمــنــا  شـــل إلــــى أن
واليوم  األولى  البحرية  اآلبار  بافتتاح 

ً فـــي تــشــغــيــل  ً مــالحــظــا ــقــدمــا حــقــقــنــا ت
سنبدأ   . ً تــدريــجــيــا الــمــعــالــجــة  ت  وحـــدا
بتوفير  العام  هذا  من  الحق  وقت  في 
ــل.  ئ مــنــتــجــات تــحــويــل الــغــاز إلـــى ســوا
ــقــوم بــإنــتــاج  فـــي أوقـــــات الـــــذروة ســن
تــحــويــل  وقــــود  مـــن  بــرمــيــل   ١٤٠٠٠٠
ــجــات عــالــيــة  ئـــل ومــنــت الـــغـــاز إلـــى ســـوا
قيمة  المشروع  هذا  سيشكل  الجودة. 
ودولــة  شــل  لشركة  بالنسبة  حقيقية 

عديدة.  ت  لسنوا قطر 
ت  اســتــثــمــارا فــي  نــشــارك  أن  وقـــال 
احتفلنا  فــقــد  الــمــســال  الطبيعي  الــغــاز 
مــن   ٪  ١٠٠ نــســبــة  بــتــحــقــيــق   ً مـــؤخـــرا
 ٤ االنــــتــــاج فــــي مــــشــــروع قـــطـــر غـــــاز 
خــط  فـــي   ٪٣٠ بــنــســبــة  نــســاهــم  حــيــث 
نـــتـــاج الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال الـــذي  ا
 . ً ســنــويــا طــن  مــلــيــون   ٧٫٨ قــدرتــه  تــبــلــغ 

ــوفــيــر الــدعــم  ولــطــالــمــا ســعــيــنــا إلـــى ت
لــشــركــة قــطــر لــلــبــتــرول وقــطــر غــاز 
 ٧٧ بــإنــتــاج  الــطــمــوح  تحقيق  أجــل  مــن 
ً بـــاالضـــافـــة إلـــى  مـــلـــيـــون طـــن ســـنـــويـــا
تــوفــيــر الــمــســانــدة لــلــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
بن  خالد  الشيخ  سعادة  غاز  قطر  في 
أضخم  رة  إلدا وذلك  ثاني  آل  خليفة 
شــركــة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال فــي 
بالمشاركة  شل  موظفو  يقوم  العالم. 
يــعــمــل  إذ  غـــــاز  قـــطـــر  عـــمـــلـــيـــات  فــــي 
فــي  شـــل  طـــاقـــم  مـــن  مـــوظـــف   ١٢٠٠
تــوفــيــر خــدمــات الــتــشــغــيــل والــصــيــانــة 
من  الــمــؤلــف  نــاقــالت  أســطــول  رة  إلدا
الــتــي  مـــســـال  طــبــيــعــي  غــــاز  ــاقــلــة  ن  ٢٥
البحرية  األساطيل  أهم  إحدى  تشكُل 

العالم.  في 
وقــــال إنـــنـــا عـــازمـــون عــلــى تــوفــيــر 
أكــــثــــر بـــكـــثـــيـــر مـــــن مــــشــــاريــــع الـــغـــاز 
ــيــرة فـــي دولــــة قــطــر لــذلــك كــنــا  الــكــب
قــطــر  واحــــــة  فــــي  ـــقـــر  اســـت مــــن  أول 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا والــعــلــوم حــيــث ســجــلــنــا 

نــدعــم  ــا  أنــن كــمــا  اخـــتـــراع.  بــــراءة  أول 
بــشــكــل رئــيــســي أنــشــطــة كــــرة الــقــدم 
ـــاق الــهــجــن وحـــمـــالت الــســالمــة  وســـب
تــنــا  الــمــروريــة. ومــع تــنــامــي اســتــثــمــارا
د أنــشــطــتــنــا لــدعــم هـــذا الــبــلــد  ســـتـــزدا
ً مــع الــرؤيــة الــوطــنــيــة  وشــعــبــه تــمــاشــيــا

 .٢٠٣٠
إلـــى  نـــهـــدف  ــا  ــن ولــكــن  : واســـتـــطـــرد 
ت لـــذلـــك وقــعــنــا  تــعــزيــز االســـتـــثـــمـــارا
ــا  تـــفـــاقـــيـــة حــصــلــن الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي ا
بـــمـــوجـــبـــهـــا عـــلـــى رخــــصــــة الــتــنــقــيــب 
عــــــن مــــــواقــــــع الـــــخـــــف كــــمــــا وقـــعـــنـــا 
مــــــذكــــــرة تــــفــــاهــــم بـــــهـــــدف تـــطـــويـــر 
مـــحـــطـــة كـــيـــمـــيـــائـــيـــة عـــالـــمـــيـــة تــضــم 
غيثيلين  مــونــو  ــاج  إلنــت مــوقــع  أضــخــم 
عن  البحث  رحــلــة  وتستمر  غليكول. 
نــتــطــلــع  أنـــنـــا  إال  جـــديـــدة  ت  اســـتـــثـــمـــارا
إلـــى فـــرص فــي الـــخـــارج حــيــث نــقــوم 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع بـــتـــرو شـــايـــنـــا وقــطــر 
لــلــبــتــرول الــعــالــمــيــة إلنـــشـــاء مــشــروع 
في  للبتروكيماويات  عالمية  مصفاة 

الصين.  في  زيجيانغ  مقاطعة 
غنية  مجموعة   ً حاليا لدينا  وقــال 
قطر  مع  المشتركة  ت  االستثمارا من 
لــلــبــتــرول فــي دولـــة قــطــر والـــخـــارج. 
به  يحتذى  مثاالً  للبترول  قطر  تُعتبر 
لبيئة  تؤسس  إذ  وطنية  نفط  كشركة 
كما  االبتكار  على  وتحث  استثمارية 
البحث  على  المستثمرين  تشجع  أنها 
عــن فـــرص جــديــدة وتــحــقــيــق أرقـــام 

. سية قيا

الرئيس التنفيذي للشركة في منتدى االستثمار واألعمال:

 اندي الرئيس التنفيذي لشركة شل

" اللؤلؤة " سيعمل 
على تحويل موارد 
قطر الوفيرة من الغاز 
إلى منتجات ووقود 
سائل عالي الجودة

١٤٠ ألف  برميل 
الطاقة القصوى  

والمشروع يشكل  
قيمة حقيقية

 لـ " شل " وقطر

طــــــمــــــوحــــــات كـــــبـــــيـــــرة لـــــصـــــنـــــاعـــــة الــــــبــــــتــــــروكــــــيــــــمــــــاويــــــات خـــــــاصـــــــة املـــــنـــــتـــــجـــــات املـــتـــخـــصـــصـــة

د. إبــراهــيــم اإلبــراهــيــم :  نــدخــل عــهــداً جــديــداً مــن الــتــنــويــع مبــا فــي ذلـــك املــصــادر غــيــر الــهــيــدرو كربونية
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نجاح كبير لــ «منتدى ا	عمال واالستثمار» بنيويورك
أكد سعادة السيد محمد بن عبداهللا الرميحي 
مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة رئيس 
اللجنة الدائمة للمؤتمرات بوزارة الخارجية أن 
أمس  اختتم  الــذي  واالستثمار  األعمال  منتدى 
المتحدة  بالواليات  نيويورك  بمدينة  فعالياته 
االمريكية ناقش قضايا اقتصادية واستثمارية 
قطر  اقتصادات دولة  عن  صورة  وقدم  هامة 
فيها  واالستثمار  األعــمــال  ومــجــاالت  وفـــرص 
ــصــاديــة وقــــال في  عــلــى كــافــة االصـــعـــدة االقــت
تــصــريــح لـــــ[ االقــتــصــاديــة إن الــمــنــتــدى 
المسؤولين  كبار  مــن  واســعــة  بمشاركة  حظي 
األعــمــال  ورجــــال  الــقــرار  وصــنــاع  الحكوميين 
وممثلي القطاعين العام والخاص موضحا ان 
الفرص  في  يومين  مــدى  على  بحث  المنتدى 
االستثمارية والتوجهات االقتصادية من خالل 
في  ومتخصصون  مــســؤولــون  قــادهــا  جلسات 
القطري  لالقتصاد  المكونة  القطاعات  جميع 
مشيرا الى ان المنتدى هدف الى الترويج لدور 
على  الــضــوء  ملقًيا  لتحقيقه  نسعى  ومــا  قطر 
الفرص االستثمارية واالقتصادية التي تقدمها 
قطر  صعود  متضمنة  ثالث رسائل  عبر  قطر 
في  ومعرفي  واقتصادي  سياسي  ثقل  كمركز 
الشرق االوسط وثقافي محافظ على النواحي 
الى  تتجه  بينما  العربية  التقاليد  من  الفضلى 
ذلك  ويظهر  المعرفي  الــعــالــم  فــي  االنــخــراط 
التكنولوجيا  عــلــى  انــفــتــاحــهــا  خـــالل  مــن  جــلــيــا 
الــنــزاعــات  فــي حــل  الــفــعــال  ودورهــــا  والتعليم 
العالمية  الــريــاضــيــة  لـــألحـــداث  واســتــضــافــتــهــا 
االقتصاد  الــى  بالتحول  التزامها  الــى  باإلضافة 
المعرفي مشيرا الى ان قطر لديها خطة عمل 
رؤية قطر ٢٠٣٠التي ستحصل على دعم غير 
مسبوق لالستفادة من الثروة الهيدروكربونية 
في سعيها نحو تحقيق طموح الدولة لتحسين 
انشاء  ودعــم  االجتماعي  والرفاه  الحياة  نوعية 
المؤسسات االجتماعية وحماية البيئة في ظل 
السعي للوصول الى اقتصاد قائم على المعرفة.

وقـــال الــرمــيــحــي ان الــمــنــتــدى شــهــد نجاحا 
من  الفائق  الحضور  عــدد  بسبب  وذلـــك  كبيرا 
كان  حيث  االفتتاحية  الجلسة  في  المشاركين 
و٦٥٠  قطر  دولـــة  مــن  ٣٥٠ شخصا  الــحــضــور 
والمجموع  االمريكية  المتحدة  الــواليــات  مــن 
المنتدى  ايــام  اول  في  ألــف شخص  القاعة  في 
موضحا ان بالجلسات العامة حضر في القاعة 
خمسمئة شخص وهــذا في رأينا حضور مهم 
أن  اليوم "أمــس"  المالحظ  من  انــه  خصوصا 
الحضور القطري كان ٢٠٠ قطري واالمريكي 
من  كبير  اهتمام  هناك  ولــذلــك  شخص   ٣٠٠
الواليات  او  قطر  من  ســواء  المشاركين  جانب 
المتحدة االمريكية بأعمال المنتدى والجلسات 

كانت ناجحة بفضل اهللا.
في  الغاز  استقبال  محطة  تدشين  ان  وقــال 
اهمية  ويــبــرز  الــهــامــة  الــمــشــاريــع  مــن  تكساس 
العالقات االقتصادية بين دولة قطر والواليات 
رفع  على  يساعد  وكذلك  االمريكية  المتحدة 
تم  انه  موضحا  البلدين  بين  التجاري  الميزان 
عقود كبيرة تمت  على  التوقيع  المنتدى  خالل 

مجموعة كبيرة  مع  لقاءات  باالمس كما تمت 
من المشاركين في المنتدى.

وقال الرميحي إن المتحدثين أعطوا فكرة 
عن المشاريع المستقبلية في دولة قطر والتي 
تتسم بمستوى رائع جداً وجميع المشاركين كانوا 
الجانب  اهتمام  يبرز  مما  مستوى  أعلى  على 
في  الحكومي  أو غير  الحكومي  سواء  القطري 
مــســألــة إعــطــاء فــكــرة عــن الــمــشــاريــع وتحفيز 
المشاركة األمريكية وجذب قطاعات الصناعة 
والتجارة في الواليات المتحدة الى الدخول في 
في  والمساهمة  التكنولوجيا  ونــقــل  المشاريع 
المعرفة العلمية في دولــة قطر في سبيل أن 
على  قطر  لــدولــة  المستقبلية  المشاريع  تكون 
ــاج ســـواء مــن الــواليــات  أعــلــى مستوى مــن اإلنــت
المتحدة األمريكية أو الدول األوروبية أو دول 

شرق آسيا.
عقود  ثالثة  هناك  ان  الــى  الرميحي  وأشــار 
واالستثمار  القطرية  الجوية  للخطوط  وقعت 
لريل)  (الموتير  وإطـــالق  واشنطن  مدينة  فــي 
وهناك  مــشــاريــع،  كلها  وهـــذه  لوسيل  لمدينة 
أيضاً اتفاقيات اخرى ستطلق مشاريعها قريباً، 
حيث إنه تم اتفاق تفاهم قد تكون قيمته أقل 
سوف  ولكن  أمريكي،  مليون دوالر  مائة  من 
تطلق مشاريع بالمليارات في المستقبل ضمن 
ــاء البنية  خــطــة الــتــنــمــيــة الــقــطــريــة وإعـــــادة بــن
التحتية في الدولة وتوفير بنية تحتية محدثة 

للمستقبل.
وقـــــال الــرمــيــحــي إنــــه ســــوف يــكــون هــنــاك 
مؤتمرات تعقد سنوياً ونتوقع أن يكون المؤتمر 
القادم عام ٢٠١٢ في المانيا وكلما تحقق نجاح 
فــي كــل مــؤتــمــر كـــان هــنــاك جـــذب للشركات 
للمؤتمر  للحضور  الــقــطــريــة  وغــيــر  الــقــطــريــة 
ان الــنــجــاح الــكــبــيــر ألي مــؤتــمــر من  مــوضــحــاً 
المشاريع  وعــدد  الصفقات  عــدد  هو  النوع  هــذا 
الــتــبــادل  وعـــدد  تــتــم  الــتــي  الجانبية  والــلــقــاءات 

الــمــعــرفــي بــيــن رجــــال األعـــمـــال والــمــســؤولــيــن 
في  ــم  ت مثلما  اآلخـــر  الــجــانــب  مــع  الحكومين 

الواليات المتحدة األمريكية.
وقال الرميحي نتمنى أن تكون رسالتنا قد 
نظراً  األمريكيين  األعــمــال  الــى رجــال  وصلت 
المنتدى  وحــضــر  سجل  الـــذي  الكبير  للحشد 
حيث وصل عدد المشاركين الى ألف وثالثمائة 
في رأينا  وهذا  المتحدة  الواليات  من  مشارك 
عدد كبير وفقنا في جذب انتباه قطاع األعمال 

والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.
قال الدكتور محمد يوسف المال نائب رئيس 
للبتروكيماويات  قطر  شــركــة  إدارة  مجلس 
والمدير العام ان منتدى األعمال واالستثمار في 
قطر يمثل شيئا كبيرا لدولة قطر حيث يحث 
الشركات األجنبية خاصة األمريكية لالستثمار 
فــي دولـــة قــطــر فــي جميع الــمــجــاالت مشيراً 
تحدث  المنتدى  مــن  األولـــى  بالجلسة  أنــه  الــى 
المشاركون حول القطاع المصرفي والطاقة في 
مجال النفط والغاز والبتروكيماويات موضحاً 
ان المنتدى من سنة الى أخرى يتحسن لألفضل 
المستثمرين  حــث  فــي  عالية  نسبًا  ويعطينها 
األجانب للدخول في السوق القطري في جميع 
ــثــمــارات الــمــتــاحــة فــي قــطــر ســواء  أنــــواع االســت
في  أو  التعليمية  أو  االقــتــصــاديــة  أو  التجارية 
ــصــاالت أو الــطــاقــة أو الــغــاز مشيراً  مــجــال االت
الى أن عدد الحاضرين في المنتدى كان كبيراً 
جميع  من  باريس  منتدى  بعد  أراه  مــرة  ألول 
في  ســـواء  االمريكية  والتخصصات  الطبقات 
مجال التعليم أوالمجال المصرفي وكل شخص 
كان يريد نوع االستثمارات الموجودة في قطر.

وقــــال د.الـــمـــال خـــالل الــخــمــس عــشــرة سنة 
في  انشئت  تحتية  بنية  هناك  كانت  الماضية 
قطر سواء في مجال الطاقة أو النفط أو الغاز 
االســتــثــمــارات  اآلن  االتـــصـــاالت  أو  التعليم  أو 
المتوسطة  الــصــنــاعــات  على  تتركز  أن  يمكن 

والصغيرة ونحاول جذب وجلب المستثمرين 
أكثر لالستثمار في هذه المجاالت، خاصة بعد 
انشاء البنية التحتية في البالد موضحاً أن اغلب 
االستثمارية  الــفــرص  عــن  تحدثوا  المتحدثين 
المستقبلية في دولة قطر خاصة بعد فوز دولة 
 ٢٠٢٢ العالم  كــأس  نهائيات  باستضافة  قطر 
على  ركـــزوا  وامــريــكــا  قطر  مــن  والمتحدثون 
وجود استثمارات كبيرة وكثيرة في دولة قطر 

من اآلن وحتى عام ٢٠٢٢ .
المتحدثين  مــن  كبيرة  مجموعة  وكــذلــك 
تحدثوا عن رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ 
المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد 
وهي رؤية ٢٠٣٠ والتي تحث الشريك االجنبي 
األمــن  لــوجــود  قطر  فــي دولـــة  االستثمار  على 
يريدها  التي  األشياء  وكل  والرخاء  واالستقرار 

المستثمر االجنبي موجودة في دولة قطر.
لالستثمارات  المستقبل  إن  د.الــمــال  وقـــال 
االجــنــبــيــة فـــي قــطــر فـــي الـــمـــجـــاالت الــتــي لم 
سنة  عشرة  الخمس  خــالل  فيها  الــدخــول  يتم 
المتوسطة  الصناعات  أن  أعتقد  وأنا  الماضية، 
ـــور مــحــمــد بن  الـــتـــي طـــرحـــهـــا ســــعــــادة الـــدكـــت
صــالــح الـــســـادة وزيــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة هي 
فــرصــة لــلــشــركــات االجــنــبــيــة لــالســتــثــمــار في 
أشــار  والــهــامــة حيث  الحيوية  الــمــجــاالت  هــذه 
هناك  أن  الــى  والصناعة  الطاقة  وزيــر  سعادة 
البتروكيماويات  مجال  في  لالستثمار  فرصا 
أن  موضحاً  والصغيرة  المتوسطة  والصناعة 
ــحــدث عــنــه الــمــســؤولــون  الــقــطــاع الــمــصــرفــي ت
في  للشراكة  عمل  فرص  عن  القطاع  هذا  عن 
المصرفي  والقطاع  البنوك  استثمارات  مجال 
بشكل عام.وأشار د.المال الى أن بعض الجلسات 
مجاالت  عــن  فيها  الــحــديــث  تــم  المنتدى  فــي 
االتــصــاالت واالســتــثــمــارات بعد دخـــول شركة 

فودافون في السوق القطري.
وقال إن هناك مجاالت كبيرة لالستثمارات 

فــي مــجــال الــنــفــط والــغــاز والــبــتــروكــيــمــاويــات 
ولذلك أرى أن هناك فرصا كبيرة لالستثمار 
فــــي مـــجـــال الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات خـــاصـــة فــي 
في  ونحن  والصغيرة،  المتوسطة  الصناعات 
السنوات  خــالل  ــه  أن موضحاً  ذلـــك،  الــى  حاجة 
جداً  كبيراً  قطر شوطاً  دولــة  قطعت  الماضية 
مثل  الثقيلة  الــصــنــاعــات  مــجــاالت  فــي  خــاصــة 
أو  المكملة  الصناعات  واآلن  البتروكيماويات 
التحويلية والتي يمكن التطرق لها في المستقبل 
وما زال هناك مجال كبير للدخول في مجال 
الصناعات التحويلية والمتوسطة والصغيرة في 

مجال البتروكيماويات.
عبدالباسط  الــســيــد  وقـــال 
ـــيـــس  أحـــــمـــــد الـــشـــيـــبـــي الـــرئ
الــتــنــفــيــذي وعـــضـــو مــجــلــس 
الـــدولـــي  قـــطـــر  بـــنـــك  إدارة 
من  الــــهــــدف  إن  اإلســــالمــــي 
منتدى "االعمال واالستثمار 
فـــــــي قــــــطــــــر" بــــنــــيــــويــــورك 
تــعــريــف الــجــانــب االمــريــكــي 
واالعمال  االستثمار  بفرص 
الـــمـــتـــاحـــة فــــي دولـــــــة قــطــر 
تلعب  البنوك  ان  الــى  مشيراً 
ونحن  وحــيــويــاً  كــبــيــراً  دوراً 
كــبــنــوك إســالمــيــة أردنــــــا أن 
نعرفهم أن البنوك االسالمية 
ــقــدم الــخــدمــات  يــمــكــن أن ت
أو  المحلي  للمستثمر  ســـواء 

األجنبي.
معالي  إن  الــشــيــبــي  وقــــال 

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ذكر في 
افتتاح المنتدى أن جميع البنوك القطرية تتمتع 
للمستثمر  رســالــة  وهـــذه  قــويــة  مالية  بمراكز 
االجــنــبــي عــنــدمــا يــدخــل الــــى الـــســـوق المحلي 
والتي  القطرية  الــبــنــوك  مــع  التعامل  يستطيع 
لديها قوة ومتانة مالية بحيث تستطيع أن تلبي 
احتياجات الشركات األجنبية سواء أكانت لديها 
التي  األجنبية  الشركات  أو  قطر  فــي  استثمار 
تقوم بتنفيذ المشاريع وهذه الشركات بحاجة 
قيامها  ــاء  أثــن المحلية  الــبــنــوك  مــن  إلـــى دعـــم 

بتنفيذ المشاريع.
ما  اإلســالمــي  قطر  بنك  أن  الشيبي  وذكـــر 
النمو  هــذا  ومــع  المحلي  السوق  على  يركز  زال 
ينعكس  ســوف  بال شك  القطري  االقتصاد  في 

إيجابياً على أداء كل البنوك القطرية.
وقال إن  مالءة البنوك القطرية جيدة جداً 
مـــالءة الــبــنــوك اإلســالمــيــة  بشكل عـــام وأيـــضـــاً 
بــالــمــقــارنــة مــع الــبــنــوك األخــــرى فــي المنطقة 
إلى أن دخول الحكومة بنسبة ٢٠٪ في  مشيراً 
الفترة األخيرة  ساهم في زيادة مالءة البنوك 
اإلسالمية بالذات بالنسبة الخاصة بكفاءة رأس 
مستعدة  القطرية  البنوك  ان  وبالتالي  الــمــال 

لتطبيق بازل «٣».
وقال الشيبي: لم نفكر بعد  بافتتاح فرع بنك 
الوقت  في  أمريكا  في  اإلسالمي  الدولي  قطر 

الراهن. ما زال تركيزنا ينصب في قطر.

وأكد الشيبي أن منتدى "األعمال واالستثمار 
المستويات  جميع  على  جـــداً  جيد  قــطــر"  فــي 
جيدة  المشاركة  نسبة  إن  حيث  والمشاركات 
أو  الخاص  القطاع  ســواء  القطاعات  جميع  في 
التباحث  من  الكثير  هناك  أن  والحظنا  العام، 
المنتدى  لهذا  وسيكون  القطاعين  هذين  مــع 
ــاك اهــتــمــامــا من  مـــــردود جــيــد حــيــث إن هــن
الــجــانــب األمــريــكــي حــول االســتــثــمــار فــي قطر 
والمشاريع المطروحة لالستثمار فيها موضحاً 
األجنبية  للشركات  فكرة  أعطى  المنتدى  أن 
الــتــي ال تــعــرف الــكــثــيــر عـــن الـــســـوق الــقــطــري 
المتاحة  الفرص  ومجاالت 

في السوق القطري.
وقـــــــال الـــســـيـــد عـــبـــداهللا 
ـــداهللا وكـــيـــل الـــــــوزارة  الـــعـــب
التخطيط  لشؤون  المساعد 
متابعة  لجنة  رئــيــس  نــائــب 
الشاملة  العمرانية  الخطة 
في قطر: إن خطتنا تندرج 
في اإلطار العام للدولة سواء 
النقل  لخطة  بالنسبة  كــان 
والتركيبة  العمراني  والنمو 
السكاني  والتوزيع  السكانية 
والصحة، والتعليم وغيرها 
مـــن األمــــــور الـــتـــي ســتــكــون 
جـــــــزءا مــــن هــــــذه الــخــطــة 
في  الخطة  أن  إلــى  مشيراً 
المرحلة األولى تعتمد على 
الــمــشــاريــع ورؤيـــــة حــضــرة 
البالد  أمير  السمو  صاحب 
المفدى ٢٠٣٠. وسيتم تنفيذها إن شاء اهللا بعد 
أن يتم اإلعالن عن الخطة بشكل عام موضحاً 
أنه سيتم اإلعالن عن الخطة في منتصف العام 

الجاري ٢٠١١.
وقال: إن الخطة تعتمد على الخطوات التي 
ستقوم بتنفيذها، ولذلك من الصعب أن  تحدد 
الخطوات  على  تعتمد  ألنها  لخطتنا،  ميزانية 
أو  التحتية  البنية  كانت  ســواء  بها  ستقوم  التي 
أنه تم رصد ٢٠ مليون دوالر  غيرها موضحاً 
للسنوات الخمس القادمة للبنية التحتية، وهذا 
المبلغ يمكن أن يتضاعف في السنوات التالية، 
السكك  مــشــروع  خطة  يــدخــل ضمن  ال  وهـــذا 
الــحــديــديــة و«الــمــونــيــريــل» وبــاقــي الــخــدمــات، 
ونحن مقدمون على طفرة كبيرة، وأتوقع مع 
تعزز  أن   ٢٠٢٢ العالم  لكأس   قطر  استضافة 
مكانة قطر االقتصادية ما يساعد على إضافة 

أعمال أخرى.
باألمر  ليست  األمريكية  الشركات  إن  وقال 
الجديد لنا في قطر، هناك كثير من المشاريع 
الــكــبــيــرة الـــجـــبـــارة تـــقـــوم بــتــنــفــيــذهــا شــركــات 
أن  فرصة «اليوم»  هذه  أن  وأعتقد  أمريكية، 
نحن  مجال  ألي  الشركات  أفضل  على  نحصل 
تقنيات  لديها  أمريكا  أن  موضحاً  إليه.  نتطلع 
في كثير من األمــور وهذه فرصة بالنسبة لنا 
أننا نتحدث عن مشاريع قادمة وكيف يمكن لنا 

االستفادة من الخبرات الموجودة.

املنتدى حظي مبشاركة واسعة من كبار املسؤولني وصناع القرار .. الرميحي:

تــــــــــــــــــدشــــــــــــــــــني جــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــدن بـــــــــــــــــــــــــــــاس يــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــع املــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــزان الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــاري بــــــــــــــــــــــني قـــــــــــــــطـــــــــــــــر وأمـــــــــــــــريـــــــــــــــكـــــــــــــــا

عبدالباسط أحمد الشيبيعلي عبداهللا العبداهللامحمد بن عبداهللا الرميحي

الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
قوة محركة للقطاع المصرفي القطري

الرئيس  ســيــتــارامــان  ر.  شـــارك 
التنفيذي لبنك الدوحة، في جلسة 
المالي  "الــقــطــاع  الخاصة  النقاش 
أمام  كلمته  وخالل  والمصرفي". 
سيتارامان  السيد  شــرح  الجلسة، 
الــمــشــهــد الـــحـــالـــي الــمــهــيــمــن على 
االقتصاد العالمي وأهم التحديات 
التي تواجهها اقتصادات العالم في 
االنتقال من األزمة إلى االستقرار، 
أن  المتوقع  ســيــادتــه: "مــن  وقـــال 
ينمو االقتصاد العالمي بنسبة ٤٫٤٪ 
فبراير  وفي شهر   .٢٠١١ عام  في 
العشرين  مجموعة  اتفقت   ،٢٠١١
عــلــى مـــؤشـــرات مـــحـــددة لــقــيــاس 
حـــــاالت عــــدم الــــتــــوازن والــخــلــل، 
الدين  الــمــؤشــرات  هــذه  وتتضمن 
العام والخاص ومستوى االدخارات 
الخاصة. وتسود المخاطر السيادية 
اليورو.  منطقة  في  رئيسي  بشكل 
أعــلــن   ،٢٠١١ مــــارس  شــهــر  وفـــي 
االتــحــاد األوروبـــي عن رصــد مبلغ 
أمريكي  دوالر  مليار   ٧٠٠ بقيمة 
الــمــخــاوف  لــمــواجــهــة  بشكل دائــــم 

المتعلقة بأزمة البرتغال".
سيتارامان  السيد ر.  أشار  وقد   
إلى توقعاته المستقبلية بخصوص 
هذا  في  وقــال  القطري  االقتصاد 
االستراتيجية  "ستعمل  الــصــدد: 
على   ٢٠١١-٢٠١٦ للتنمية  الوطنية 
قطر  أمــام رؤيــة  التحديات  تذليل 
أن  المتوقع  ومــن   .٢٠٣٠ الوطنية 

يحقق االقتصاد القطري نمًوا قويًا 
الخمسة  واألعــــوام   ٢٠١١ عــام  فــي 
قد   ،٢٠١١ عــــام  وبــعــد  الـــقـــادمـــة. 
المحلي  الــنــاتــج  إجــمــالــي  يــتــعــرض 
الـــحـــقـــيـــقـــي لــــالنــــخــــفــــاض نــــظــــًرا 
الحالية  االســتــثــمــارات  النــخــفــاض 
فــي مــجــال الــهــيــدروكــربــون. فمن 
نمو  مــتــوســط  يــبــلــغ  أن  الــمــتــوقــع 
إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الــكــلــي 
حوالي  و٢٠١٦   ٢٠١٢ عــامــي  بين 
الناتج  إجمالي  نمو  وسيبلغ   ٪٦٫٩
الــمــحــلــي الــقــائــم عــلــى الــصــنــاعــات 
النسبة  تلك  مــن  الهيدروكربونية 
حــوالــي ٤٫٤٪ أمـــا إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي غير القائم على الصناعات 
أن  المتوقع  فمن  الهيدروكربونية 
النسبة  تلك  من   ٪٩٫١ بنسبة  ينمو 
يتحسن  أن  المتوقع  ومــن  الكلية. 

الـــمـــركـــز الـــمـــالـــي الــــعــــام ويــحــقــق 
إجمالي  مــن   ٪٥٫٧ بنسبة  فــائــًضــا 
 ٢٠١٦ عــام  بحلول  المحلي  الناتج 
الجاري  الحساب  مــيــزان  وسيظل 
الناتج  إجمالي  من  عند ١٥٪  عالًيا 
أيًضا.   ٢٠١٦ عــام  بحلول  المحلي 
وحتى إذا كان متوسط سعر النفط 
للبرميل،  أمريكيا  دوالرا   ٧٤ يبلغ 
الناتج  إجمالي  مستوى  سينكمش 
إلى  قطر  لــدولــة  االســمــي  المحلي 
ظل  وفــي   .٢٠١٦ عــام  بحلول   ٪٢
مصادر  لتنويع  الحكومة  تخطيط 
المتوقع  فمن  الــوقــت،  عبر  دخلها 
الــمــالــيــة  الـــتـــأثـــيـــرات  تـــتـــضـــاءل  أن 

العكسية".
سيتارامان  السيد  أوضـــح  كما   
ـــظـــره حـــــول الـــتـــطـــورات  وجـــهـــة ن
باالستثمار  الــخــاصــة  والــتــوجــهــات 

واالدخـــار فــي دولــة قطر، وقــال: 
من   ،٢٠١١-٢٠١٦ األعــوام  "خــالل 
إجمالي  استثمار  يبلغ  أن  المتوقع 
مليار   ٨٢٠ حــوالــي  المحلي  الناتج 
ريــــال قــطــري، ومـــن الــمــتــوقــع أن 
يبلغ الــقــطــاع الــخــاص الــقــائــم على 
الهيدروكربونية  غير  الصناعات 
قطري  مــلــيــار ريــــال   ٣٨٩ حــوالــي 
ــق. كــمــا أنـــه من  مــن الــمــبــلــغ الــســاب
المتوقع أن يبلغ استثمار الشركات 
الخمسة  األعــــوام  خـــالل  الــقــطــريــة 
قطري.  ريــال  مليار   ١٣٠ القادمة 
الحكومية  الــشــركــات  ستضخ  كما 
القطرية استثمارات في الصناعات 
ـــيـــة. ومـــن  ـــون غـــيـــر الـــهـــيـــدروكـــرب
إجمالي  متوسط  يبلغ  أن  المتوقع 
االستثمار حوالي ٢٥٪ من إجمالي 
الناتج المحلي خالل األعوام ٢٠١١-

أن  المحتمل  مــن  ــه  أن كما   .٢٠١٦
الوطنية  االدخـــارات  إجمالي  يظل 
الناتج  إجمالي  من   ٪٤٠ من  أعلى 
ولكن   ،٢٠١٤ عـــام  حــتــى  المحلي 
خالل  النسبة  هــذه  تنخفض  ربما 
األعـــــوام الــتــالــيــة. مــن الــمــتــوقــع أن 
تسير الزيادة السكانية بشكل ثابت، 
أي تنمو بنسبة ٢٫١٪ في المتوسط 
ومن   .٢٠١١-٢٠١٦ األعـــوام  خــالل 
المتوقع أال تستمر الزيادة السريعة 
فـــي الــســكــان الــتــي شــهــدتــهــا قطر 
فــي اآلونــــة األخــيــر خـــالل األعـــوام 
الــقــادمــة. ويــجــب اإلشــــارة إلــى أن 
بها   ٢٠١١-٢٠١٢ قــطــر  مــــوازنــــة 
فائض يبلغ ٢٢ مليار ريال قطري 
وتــــركــــز الــــمــــوازنــــة عـــلـــى الــتــعــلــيــم 
البنية  ومشاريع  الصحية  والرعاية 

التحتية".

أكد أن االقتصاد العاملي ينمو ٤٫٤٪ في عام ٢٠١١ .. سيتارامان :

دعوة  رجال ا	عمال
ا	مريكيين لالستثمار في قطر 

السيد  حــث  قنا:   - نيويورك 
فيليب ثورب الرئيس التنفيذي 
لهيئة تنظيم مركز قطر للمال 
رجـــــال األعــــمــــال األمــريــكــيــيــن 
للقدوم إلى الدوحة لفتح فروع 
لــشــركــاتــهــم بــســبــب مــاوصــفــة 
ــهــا  ــخــذت بــــــاإلجــــــراءات الـــتـــي ات
خمس  منذ  القطرية  الحكومة 
االستثمار  جعلت  والتي  سنوات 
في قطر األفضل على مستوى 
الــشــرق األوســــط. وقـــال ثــورب 
فــــي جـــلـــســـة الــــقــــطــــاع الـــمـــالـــي 
والــمــصــرفــي الــتــي عــقــدت في 
ــاح أمــس  وقـــت مــبــكــر مــن صــب
منتدى  الدوحة ضمن  بتوقيت 
قطر  فــي  واالستثمار  األعــمــال 
نيويورك:  في  حالياً  والمنعقد 
للمال  قــطــر  مــركــز  افــتــتــاح  إن 
من  ذلــك  ومــا تلى   ٢٠٠٦ عــام 
بالمركز  خاصة  قوانين  وضــع 
مستقاة من القانون البريطاني، 
كأحد القوانين المتقدمة، جعل 
مـــن قــطــر جـــاذبـــة لــالســتــثــمــار 
ومتساوية من حيث الضمانات 
المتقدمة  الــدول  تقدمها  التي 

في مجال المال واألعمال. 
وأضاف: إن القانون الجديد 
أزال العوائق التي كانت تعترض 
ورؤوس  الــــشــــركــــات  قــــــــدوم 
األمــوال إلى المنطقة وبخاصة 
يتعلق  فيما  وخــاصــة  الـــدوحـــة 

األمــوال  رؤوس  انتقال  بحرية 
والملكية وحرية الشركات في 
التعاقد مع من تراه مناسباً من 
أن تلك  إلى  وأشــار  الموظفين. 
الــقــانــونــيــة شجعت  اإلجــــــراءات 
١٣٠ شركة للعمل تحت مظلة 
الــمــركــز فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 
يسهم  أن  في  أمله  عن  معرباً 
عدد  تشجيع  في  المنتدى  هــذا 
أكـــبـــر مـــن الـــشـــركـــات لــلــقــدوم 
والــعــمــل فــي دولــــة قــطــر. من 
شريف  علي  السيد  قــال  جانبه 
الـــعـــمـــادي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
البنك  إن  الــوطــنــي  قطر  لبنك 
الخارجي  التوسع  سياسة  اتخذ 
والــتــي أســهــمــت فــي رفـــع عــدد 
البنك  فيها  يتواجد  التي  الــدول 
إلى  ســنــوات  قبل ٨  اثنتين  مــن 
أكــثــر مـــن ٣٠ دولــــة فـــي أربـــع 

وأضــاف:  العالم.  حــول  قـــارات 
التوسع  سياسة  اتخذ  البنك  إن 
الــــخــــارجــــي لـــيـــس فـــقـــط مــن 
ــوســع ولــكــن مـــن أجــل  أجـــل الــت
خطوات  وتتبع  زبــائــنــه  خــدمــة 
االســـتـــثـــمـــارات الــقــطــريــة الــتــي 
تــــوســــعــــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 

السنوات األخيرة حول العالم. 
القطاع  جلسة  فــي  وتــحــدث 
المالي والمصرفي السيد أندريه 
ونت المدير التنفيذي لبورصة 
الــبــورصــة  :"إن  فـــقـــال  قــطــر 
الــــقــــطــــريــــة شـــــهـــــدت تـــــطـــــوًرا 
األخيرة،  السنوات  في  ملحوظاً 
مــشــيــًرا إلـــى أن الــبــورصــة التي 
بدأت بعدد قليل من الشركات 
تضم  اليوم  أصبحت  القطرية 
٤٠ شركة برأس مال يصل إلى 
١١٠ مليارات دوالر أمريكي". 
ونت:  اندريه  السيد  وأضاف 
"إن هذا التطور على المستوى 
الــمــحــلــي لــم يــكــن كــافــيــاً حيث 
بورصة  جعل  إلــى  حالياً  نسعى 
ـــــاً رئــــيــــســــيــــاً عــلــى  قــــطــــر العـــــب
المستوى اإلقليمي والدولي من 
جــديــدة  أدوات  تــقــديــم  خـــالل 
لــالســتــثــمــار".. مــشــيــًرا إلـــى أن 
ذلك  سبيل  في  البورصة تطور 
أكبر  الستقطاب  أنظمتها  من 
عــــدد مـــن الــمــســتــثــمــريــيــن من 

خارج قطر.

جلسة قطاع املال:

علي شريف العمادي

رسالة نيويورك

يكتبها: 
يوسف الحرمي

٢٠١٢ واالســــــتــــــثــــــمــــــار  األعــــــــمــــــــال  مـــــنـــــتـــــدى  تــــســــتــــضــــيــــف  أملــــــانــــــيــــــا 


