
 أصدر الدكتور محمد أسد العمادي الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بــروة العقارية والعضو 
املـــنـــتـــدب أمـــــس قــــــــرارا يـــقـــضـــي بـــحـــل جــمــيــع 
لــبــروة  الــتــابــعــة  الـــشـــركـــات  مــجــالــس إدارات 
العقارية، على أن يتبع الرؤساء التنفيذيون 
لــــلــــشــــركــــات لـــــــإلشـــــــراف املـــــبـــــاشـــــر لـــلـــرئـــيـــس 

التنفيذي للمجموعة.
كــمــا أصـــدر الــعــمــادي قــــرارا بــإنــهــاء خــدمــات 

عــــــدد مـــــن مــــوظــــفــــي الــــشــــركــــة. ويــــبــــلــــغ عــــدد 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــــم حــــل مـــجـــالـــس إدارتــــهــــا 
27 شــركــة أبـــرزهـــا وصــيــف وبـــــروة مــســاكــن 
الــتــجــاري وبــروة  الــشــارع  ومسيمير وبـــروة 
الــبــراحــة وبـــروة الــخــور وقــريــة بــروة وأمــالك 
وبـــــروة الــســد وشـــركـــة بــــروة الـــريـــان وبــــروة 
الــحــي املــالــي والــدولــيــة وشــركــة قــطــر إلدارة 
للعمادي  القرار األول  املشاريع ويعتبر هذا 
بعد توليه منصبه الجديد كرئيس تنفيذي 

ملجموعة بروة العقارية. 

 
أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
وزيرالخارجية ان دولة قطر تنعم باستقرار سياسي وموقف اقتصادي 
مزدهر، مشيرا في الكلمة االفتتاحية لـ "مؤتمر األعمال واالستثمار في 
قطر" بمدينة نيويورك امس الى ان قطر تحظى بجاذبية كونها حصلت 
على املرتبة السابعة عشرة لعام 2010 ملؤشر تقرير القوة التنافسية 
العاملية، وقال ان مرونة القوانني والتشريعات التي تحكم بيئة العمل 
في قطر تجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين املحليني واألجــانــب على 
الـــســـواء، مــع تــوافــر حــوافــز مختلفة لتشجيع االســتــثــمــار فــي مختلف 

القطاعات االقتصادية.
وقــال معالي رئيس مجلس الــوزراء ان القطاع املالي فى قطر لم يتأثر 
إال بشكل محدود جراء تداعيات األزمة املالية العاملية بسبب انتهاجه 
سياسات مصرفية متحفظة، مشيرا الى انه سيتم في املستقبل القريب 
اإلعــالن عن دمــج املهام الرقابية ملركز قطر املالي وهيئة قطر لــألوراق 
املــالــيــة وكــذلــك قــطــاع الــتــأمــني تــحــت مظلة مــوحــدة تتبع مــصــرف قطر 

املركزي.
وقــال معالى الشيخ حمد بــن جاسم بــن جبر آل ثاني فــي تصريحات 
صحفية ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "تأمل ابرام اتفاق 
الــرئــيــس اليمني كــي يتنحى".وتم على هــامــش مؤتمر االستثمار  مــع 
فــي قطر املنعقد فــي نــيــويــورك إبـــرام 5 اتــفــاقــيــات بــني قطر والــشــركــات 

األمريكية بقيمة اجمالية بلغت نحو 2.5 مليار ريال.
 o تفاصيل ص31-28  

 
تقدمت شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري 
بعطاء لشراء منشآت ومباٍن سكنية داخل القرية 
االوملــبــيــة. وكــشــف املــديــر التنفيذي ملؤسسة (او 
دي ايــه) الخاصة بـــإدارة شــؤون القرية األوملبية 
البريطانية (دنــيــس هـــون) عــن تقدم العديد من 
املــؤســســات الــعــقــاريــة الــعــاملــيــة لــعــطــاءات بــشــراء 

مبان سكنية في القرية األوملبية.
o التفاصيل في � االقتصادي 

توسعة مستشفى االمل والقطاع الخاص 
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رواتب املتقاعدين التواكب أعباء املعيشة
انتهاء موسم التخييم بسيلني

t نيويورك - محمد خير الفرح

t هويدا باز - لندن

 رئيس الوزراء: مرونة القوانني جعلت قطر مقصدا لالستثمار األجنبي  رئيس الوزراء: مرونة القوانني جعلت قطر مقصدا لالستثمار األجنبي 
افتتح مؤتمر نيويورك وشهد توقيع ٥ اتفاقيات وكشف عن رغبة خليجية بتنحي الرئيس اليمني

t الدوحة - الشرق

 حل مجالس إدارات ٢٧ شركة لـ «بروة » 
تعديالت واسعة وإنهاء خدمات عدد من املوظفني

حمد بن جاسم وأمني «الناتو» يستعرضان أوضاع ليبيا الديار تستثمر في القرية 
•  عــواصــم - وكــــــاالت:  اســتــعــرض مــعــالــي الــشــيــخ حمد األوملبية بلندن

بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الــخــارجــيــة — هــاتــفــيــا مــع ســعــادة الــســيــد انــــدرس فــوغ 
راســـمـــوســـن أمــــني عــــام مــنــظــمــة حــلــف شـــمـــال األطــلــســى 
"الــنــاتــو" تــطــورات االوضـــاع الــراهــنــة فــى ليبيا. مــن جهة 
أخــرى، استعاد الــثــوار أراضــي من ايــدي كتائب القذافي 
في تقدم جديد في البريقة لكنهم اتهموا حلف "الناتو" 
بالبطء في التعامل مع األوضــاع في ليبيا. ورد الحلف 
أنـــه يــواصــل الــضــغــط بهجماته الــجــويــة عــلــى الــرغــم من 
القذافي للدروع البشرية. وقال األميرال  استخدام قوات 
راســـل هــارديــنــج نــائــب قــائــد عمليات الــحــلــف فــي ليبيا 
الثقة في  الليبية لعدم  إنه ما من سبب يدعو املعارضة 
دعــم الحلف لــهــا. مــن جهة أخـــرى بعث الــقــذافــي برسالة 

الـــى الــرئــيــس األمــريــكــي بـــــاراك أوبـــامـــا طــالــبــه بــالــتــدخــل 
لــوقــف الـــغـــارات عــلــى لــيــبــيــا وطــلــب الــبــيــت األبـــيـــض من 
القذافي القيام بأفعال وليس االكتفاء باألقوال إثر تسلم 
رســالــتــه. مـــن جــانــبــه، قـــال الــنــائــب الــجــمــهــوري الــســابــق 
كـــورت ويــلــدون إن هــدف زيــارتــه الحالية إلــى ليبيا هو 
لقاء القذافي إلقناعه بالتنحي. وفي غضون ذلك، أطلقت 
شــبــكــة الــجــزيــرة أوائـــــل األســـبـــوع الـــجـــاري حــمــلــة دولــيــة 
تطالب بإطالق ســراح صحفييها املحتجزين في ليبيا 
لــنــحــو شــهــر وهـــم أحــمــد فـــال ولـــد الـــديـــن (مــوريــتــانــيــا)، 
عمار الحمدان (النرويج) وكامل التلوع (بريطانيا).وفي 
الخرطوم تظاهر صحفيون ومحامون ورفــعــوا الفتات 

تطالب بإطالق سراح فريق الجزيرة. 
o تفاصيل ص43و44

¶   رئيس الوزراء يلقي كلمته في املؤتمر

 
حصلت � على التصور 
الــنــهــائــي لــلــهــيــاكــل الــجــديــدة 
لــلــبــلــديــات والـــتـــي اعــتــمــدهــا 
ســعــادة الــشــيــخ عبدالرحمن 
بـــــن خـــلـــيـــفـــة آل ثــــانــــي وزيـــــر 
البلدية والتخطيط العمراني 
مــــؤخــــرا والــــهــــدف مــــن إعـــــادة 
الـــهـــيـــكـــلـــة هــــــو الـــتـــكـــيـــف مــع 
التغيرات املالية واالقتصادية 
املــحــيــطــة بـــهـــا. كــمــا حصلت 
� عـــلـــى الئــــحــــة مــجــلــس 

طلبة جامعة قطر.
o تفاصيل ص17و22 

 أعلن سعادة السيد يوسف حسني كمال، رئيس مجلس إدارة 
الربع األول من  البنك تمكن مجددا خــالل  أن   ،QNB مجموعة
عام ٢٠١١ من تحقيق أرباح قياسية تجاوزت مبلغ ١٫٧ مليار 
ريال وبنسبة نمو بلغت ٣٤٫٨٪ مقارنة بما تم تحقيقه خالل 

نفس الفترة من العام السابق.
o التفاصيل في � االقتصادي 

t الدوحة - الشرق

 ء تنشر الهياكل الجديدة للبلديات 
والئحة مجلس طلبة جامعة قطر 

t أيمن صقر

$$$$
   1.7 مليار ريال أرباح QNB في الربع األول 



¶  اكثر من 1000 رجل اعمال حضروا االفتتاح 

¶ رئيس الوزراء يلقي كلمته في املؤتمر

¶ رئيس الوزراء في حوار مع وزير النقل األمريكي

¶ الشيخ  الدكتور خالد بن ثاني نائب رئيس الرابطة خالل متابعته للمؤتمر

في كلمته أمام مؤتمر "األعمال واالستثمار في قطر" املنعقد في نيويورك

رئيس الوزراء: قوانني 
االستثمار املرنة جعلت قطر 

مقصدًا لالستثمار األجنبي
•   نيويورك — محمد خير الفرح

أكـــــد مـــعـــالـــي الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــــن جـــاســـم بــــن جـــبـــر آل ثــانــي 
تنعم  دولــة قطر  ان  الخارجية  الـــوزراء وزيــر  رئيس مجلس 
يتمثل في  اقتصادي مزدهر،  باستقرار سياسي وموقف 
االئــتــمــانــي حيث  التصنيف  مــن  بــدرجــة عالية  أحــد جــوانــبــه 
يــبــلــغ AA مــن وكــالــة ســتــانــدر آنـــد بـــورز وAa2 مــن وكــالــة 
األعلى  يعتبر  والـــذي  وبــآفــاق مستقبلية مستقرة،  مــوديــز 
بــه من  عــدد ال يستهان  املنطقة ويتفوق على  على صعيد 
االفتتاحية ملؤتمر  الكلمة  املتقدمة. وقال سعادته في  الدول 
األعمال واالستثمار في قطر بمدينة نيويورك امس ان هذا 

الدول في  املؤتمر يعقد في ظل اضطرابات تشهدها بعض 
املنطلق،  إفريقيا، ومن هذا  األوســط وشمال  الشرق  منطقة 
أهمية مضاعفة كونه فرصة  املؤتمر  هــذا  انعقاد  يكتسب 
دولــة قطر  الوقائع عن  عــددا من  مناسبة لإلظهار بوضوح 
مــجــاالت متعددة يصب  فــي  األعــمــال  للمستثمرين ورجـــال 
مجملها في الوضع االقتصادي وآفاقه املستقبلية املزدهرة 
وكـــذلـــك املـــشـــاريـــع الــكــبــيــرة الــتــي يــتــم تــنــفــيــذهــا وتــلــك الــتــي 
االقــتــصــاديــة في  القطاعات  فــي مختلف  لها  التخطيط  يتم 
لدولة  الطموحة  التنموية  الخطط  الــقــادمــة ضمن  الــســنــوات 
عــدد من  فــي  يتم عرضها ومناقشتها  والــتــي ســوف  قطر 

املتخصصة. الجلسات 

 واشــــار مــعــالــي رئــيــس مجلس الــــوزراء 
فـــــي الـــجـــلـــســـة االفـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــمــؤتــمــر 
الــــــذي حـــضـــره اكـــثـــر مــــن الـــــف شــخــص 
يمثلون مختلف القطاعات السياسية 
واالقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة 
االمــريــكــيــة وقــطــر، الـــى ان قــطــر تحظى 
بــجــاذبــيــة كــونــهــا حصلت عــلــى املرتبة 
الــســابــعــة عــشــرة لــعــام 2010، بــارتــفــاع 
خــمــس درجـــــات عـــن عـــام 2009، ملــؤشــر 
تقرير القوة التنافسية العاملية والذي 
يــــــصــــــدره بــــــصــــــورة ســــنــــويــــة املـــنـــتـــدى 

االقتصادي العاملي.
وقـــال مــعــالــيــه "تــأتــي مــرتــبــة دولـــة قطر 
األعــــلــــى فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســــــط 
وشــمــال إفريقيا وتــفــوق عـــددا مــن دول 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 
وكما تعلمون فــإن نتائج هــذا التقرير 
تستند إلى استفتاء رأي رجال األعمال 
ويشمل نقاطا متعددة منها ما يتعلق 
بالعقود واســتــقــالل القضاء ومكافحة 
الـــفـــســـاد والـــشـــفـــافـــيـــة وبـــيـــئـــة األعــــمــــال. 
ويعكس حصول دولة قطر على مرتبة 
مــتــقــدمــة لــهــذا املــؤشــر مــســتــوى الــقــدرة 

التنافسية املرتفعة للدولة."
واعطى معاليه أمثلة على مزايا جوانب 
الـــعـــمـــل فــــي دولـــــــة قـــطـــر حـــيـــث قــــــال ان 
هــنــاك تــواجــد نــظــام ضريبي منخفض 
التكلفة وبشريحة موحدة في معظمها 
أقـــصـــى. كــمــا يتم  تــبــلــغ (10 %) كــحــد 
مراجعة دوريــة للقوانني والتشريعات 
الــعــمــل لجعلها أكثر  الــتــي تحكم بيئة 
مرونة وجاذبية للمستثمرين املحليني 
واألجــــــانــــــب عـــلـــى الــــــســــــواء، مــــع تـــوافـــر 
حـــوافـــز مختلفة لتشجيع االســتــثــمــار 
فـــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات االقــتــصــاديــة 
تــشــمــل الـــســـمـــاح لــلــمــســتــثــمــر األجــنــبــي 
بتملك حصص تصل نسبتها إلى (100 
%) للمشاريع فــي عــدد مــن القطاعات. 
وبــيــئــة الــعــمــل هـــذه إلـــى جــانــب قــوانــني 
االستثمار املرنة التي جعلت من دولة 
قـــطـــر مـــقـــصـــدًا لـــالســـتـــثـــمـــار األجـــنـــبـــي 
لكبريات الشركات العاملية وخصوصًا 

في مجال الطاقة والتي تشمل عددا من 
أكبر الشركات األمريكية.

واضاف معاليه انه باالضافة إلى ذلك، 
تــعــتــبــر الــــواليــــات املـــتـــحـــدة األمــريــكــيــة 
شــريــكــا تـــجـــاريـــا بـــالـــغ األهـــمـــيـــة لــدولــة 
قـــطـــر حـــيـــث تـــحـــظـــى بـــتـــرتـــيـــب مــرتــفــع 
الــشــركــاء التجاريني  أكــبــر  ضمن قائمة 
ولـــســـنـــوات عـــــدة. وعـــلـــى ســبــيــل املـــثـــال، 
كــــانــــت الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة 
أكـــبـــر شـــريـــك تــــجــــاري لــــدولــــة قـــطـــر مــن 
الـــواردات والتي بلغت ما يقارب  حيث 
ثــالث مــلــيــارات ريـــال قــطــري لــعــام 2009 
مرتفعة بنسبة تبلغ حــوالــي (20 %). 
ومن املتوقع أن يستمر موقع الواليات 
املتحدة كأهم شريك تجاري لدولة قطر 
في السنوات املقبلة في ظل احتياجات 
مشاريع التنمية الطموحة من معدات 
وأجـــــــهـــــــزة مـــــتـــــطـــــورة والــــــتــــــي تــعــتــبــر 
الشركات األمريكية في طليعة الشركات 

حول العالم في صناعتها.
وتحدث معالي الشيخ حمد بن جاسم 
بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
املــالــي فى  وزيـــر الخارجية عــن القطاع 
قــطــر وقــــال انـــه يتمتع بــاالســتــقــرار مع 
قــدرتــه عــلــى تحقيق نــمــو مــرتــفــع حيث 
انـــه لـــم يــتــأثــر إال بــشــكــل مـــحـــدود جـــراء 
تداعيات األزمـــة املالية العاملية بسبب 
انتهاجه سياسات مصرفية متحفظة. 
وبالرغم مــن ذلــك، وكخطوة استباقية 
قــامــت دولـــة قــطــر بتنفيذ ثــالثــة بــرامــج 
لـــدعـــم الـــقـــطـــاع املـــصـــرفـــي ومـــنـــهـــا دعـــم 

قاعدة رأس مال البنوك القطرية.
واضـــاف ان اســتــقــرار الــقــطــاع املصرفي 
يعود أيضًا إلى التشريعات والقوانني 
الــــتــــي تـــحـــكـــم عـــمـــلـــه والــــتــــي بـــإالمـــكـــان 
وصــفــهــا بــأنــهــا مــتــحــفــظــة، مـــع اتــخــاذ 
السلطات املعنية جهودا إضافية لدعم 
وتقوية الرقابة واإلشــراف على القطاع 
املــصــرفــي لــتــتــالءم مــع أفــضــل املعايير 
الرقابة واإلشــراف  الدولية. وفي مجال 
أيضًا ســوف يتم فــي املستقبل القريب 
اإلعـــالن عــن دمــج املــهــام الرقابية ملركز 

قطر املالي وهيئة قطر لــألوراق املالية 
وكـــــذلـــــك قــــطــــاع الــــتــــأمــــني تـــحـــت مــظــلــة 

موحدة تتبع مصرف قطر املركزي.
وقــــــــال مـــعـــالـــيـــه ان دولــــــــة قـــطـــر تـــبـــدي 
اهـــتـــمـــامـــا بــــالــــغ األهـــمـــيـــة فــــي مــجــالــي 
الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــصـــــحـــــة حــــيــــث تــــــم ضــخ 
اســــتــــثــــمــــارات ضـــخـــمـــة فـــــي الـــســـنـــوات 
الـــســـابـــقـــة لـــرفـــع مـــســـتـــواهـــمـــا، وســــوف 
لــرفــع هــذا املستوى  نستمر فــي دعمنا 
فـــي الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة. وتـــحـــديـــدًا في 
مــــجــــال الـــتـــعـــلـــيـــم حـــيـــث قــــــام عــــــدد مــن 
الــجــامــعــات األمــريــكــيــة املــرمــوقــة بفتح 
أفــــــرع لـــهـــا ضـــمـــن املـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة 
التابعة ملؤسسة قطر، األمر الذي ساهم 
فعليًا في رفع مستوى التعليم العالي 

في دولة قطر.
واضــــــــــاف انـــــــه "أيـــــضـــــا ضــــمــــن املـــديـــنـــة 
الــتــعــلــيــمــيــة تــــم إنــــشــــاء واحــــــة الــعــلــوم 
الــتــي استقطبت عــددا  والــتــكــنــولــوجــيــا 
مــــن الـــشـــركـــات الــــريــــاديــــة حـــــول الــعــالــم 
ومنها عدد من الشركات األمريكية ومن 
بينها ميكروسوفت وجــنــرال إلكتريك 
حيث تم توفير مرافق وخدمات وبرامج 
دعـــــــم لــتــمــكــيــنــهــا مـــــن إجــــــــــراء أبــــحــــاث 
مـــتـــطـــورة. وكــدلــيــل عــلــى اهــتــمــام دولـــة 
قطر فــي مجال األبــحــاث تــم تخصيص 
نــســبــة ســنــويــة مـــقـــدارهـــا (2،8 %) من 
الناتج املحلي اإلجمالي لدعم األبحاث 

والتكنولوجيا".
واعــــرب مــعــالــي رئــيــس مجلس الــــوزراء 
وزيــــر الــخــارجــيــة فـــي خــتــام كــلــمــتــه عن 
تــطــلــعــه مــــن خـــــالل هـــــذا املـــؤتـــمـــر ومـــن 
ضــمــن جــلــســاتــه ومــــن خــــالل الـــلـــقـــاءات 
ـــــوعـــــي  إلــــــــى رفــــــــع درجــــــــــة املـــــعـــــرفـــــة وال
للمستثمرين األمريكيني على مختلف 
جـــوانـــب االقـــتـــصـــاد الــقــطــري والـــفـــرص 
املـــتـــاحـــة لــلــشــركــات واملــســتــثــمــريــن من 
خـــالل بــرنــامــج قــطــر الــطــمــوح للتنمية 
فــي الــســنــوات املقبلة مــع الــتــأكــيــد على 
االســـتـــقـــرار الـــــذي تــنــعــم بـــه دولـــــة قطر 
وعــلــى واقــــع بــيــئــة االســتــثــمــار املــالئــمــة 

التي تواكب تطلعات املستثمرين.

حمد بن جاسم: الفرص القائمة في الواليات املتحدة جيدة
 قـــــال مـــعـــالـــي الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــــن جــــاســــم بــن 
جــبــر آل ثــانــي رئــيــس مــجــلــس الـــوزراء وزيــر 
لــدول  الــتــعــاون  الــخــارجــيــة ان دول مــجــلــس 
مع  اتــفــاق  ابــرام  فــي  "تــأمــل  العربية  الخليج 

يتنحى". كي  اليمني  الرئيس 
هـــامـــش  عــــلــــى  صـــحـــفـــى  ســــــــؤال  عــــلــــى  وردا 
مــــؤتــــمــــر االعــــــمــــــال واالســــتــــثــــمــــار فـــــى قــطــر 
بـــنـــيـــويـــورك حــالــيــا عــمــا اذا كــانــت  املــنــعــقــد 
قـــد  الــــخــــلــــيــــجــــي  الــــــتــــــعــــــاون  مــــجــــلــــس  دول 
الرئيس  لتنحي  االتــفــاق  هــذا  ملثل  توصلت 
في  "نأمل  قال  صالح  الله  عبد  علي  اليمني 

اتفاق". إبرام  من  نتمكن  أن 
وأشــــــــاد مـــعـــالـــي الـــشـــيـــخ حـــمـــد بـــــن جـــاســـم 
بـــن جــبــر آل ثـــانـــي بــالــحــضــور الــكــثــيــف فــي 
"مـــؤتـــمـــر االعــــمــــال واالســـتـــثـــمـــار فــــى قـــطـــر"، 
الكبير  الــحــضــور  بــمــســتــوى  مــعــالــيــه  مــنــوهــا 

واالوروبية. االمريكية  الشركات  خالل  من 
وحـــــول مــــجــــاالت الـــتـــعـــاون بــــني دولـــــة قــطــر 
والـــواليـــات املــتــحــدة االمــريــكــيــة قـــال مــعــالــي 

رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ان الــتــعــاون مــســتــمــر بــني الــبــلــديــن.. مــشــيــرا 
الواليات  فى  حاليا  القائمة  الفرص  ان  الى 
املــــتــــحــــدة االمـــريـــكـــيـــة فـــــرص جــــيــــدة ونـــحـــن 
وايــضــا  ونــقــّيــمــهــا  بــشــكــل مستمر  لــهــا  نــنــظــر 

املشاريع.. هذه  فى  نساهم 
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــاالســـتـــثـــمـــارات فـــى الــــدول 
الــعــربــيــة قـــال مــعــالــيــه "تـــوجـــد لــديــنــا فــرص 
فــــى بـــعـــض الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الــــتــــى تــتــمــتــع 

لالستثمار"..  جيدة  ببيئة 
واضــــــــــاف "لـــــقـــــد عـــمـــلـــنـــا فـــــى اغـــــلـــــب الـــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة ولــــــم يـــكـــن الـــعـــمـــل فـــــى جــمــيــعــهــا 
بــــالــــشــــكــــل االيــــــجــــــابــــــى؛ بـــعـــضـــهـــا ايــــجــــابــــى 
واالخــــر غــيــر ايــجــابــى لــكــنــنــا تــعــلــمــنــا مــنــهــا 

الكثير".
واوضــــــح مـــعـــالـــي الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــــن جــاســم 
لـــلـــدول  مـــخـــصـــصـــات  أن  ثـــانـــى  آل  جـــبـــر  بــــن 
الـــعـــربـــيـــة والـــــشـــــرق االوســــــــط تـــخـــتـــلـــف عــن 

وامريكا.  االوروبية  للدول  مخصصات 

أشاد بمستوى حضور الشركات األمريكية واألوروبية للمؤتمر

$$$$

$$$$

دمج املهام الرقابية ملركز املال 
وهيئة األوراق املالية والتأمني 

تحت مظلة موحدة

قطر مهتمة باألبحاث وتخصيص 
2،8 % من الناتج املحلي 

لدعم التكنولوجيا

 استقرار سياسي وموقف 
اقتصادي مزدهر

الواليات املتحدة األمريكية 
شريك تجاري بالغ األهمية

 لدولة قطر

القطاع املالي  لم يتأثر  
إال بشكل محدود بتداعيات 

األزمة العاملية

$$$$

$$$$

 دول التعاون 
تأمل إبرام 
اتفاق مع 

الرئيس اليمني 
كي يتنحى 
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¶ توقيع االتفاقية

¶ اتفاقية مشروع سيتي سنتر واشنطن

¶ اتفاقية لتطوير شبكات الطرق

¶ اتفاقية الخطوط القطرية

¶  رئيس الوزراء ووزير النقل األمريكي شهدا توقيع االتفاقيات بني قطر والشركات األمريكية 

$$$$ الخميس ٣ جمادى األولى ٣٢◄

من بينها صفقة لتوريد طائرات 
شحن للخطوط القطرية 

مقابل 1.3 مليار دوالر

تم على هامش مؤتمر االستثمار في قطر املنعقد في نيويورك ابرام عدد من 
االتفاقيات بني قطر والشركات األمريكية أبرزها اتفاقية بني الخطوط القطرية 
وشركة بوينغ لشراء ثالث طائرات شحن جديدة من طراز يوينغ 777، حيث 
وقعها عن جانب الخطوط القطرية السيد أكبر الباكر، فيما وقعها عن بوينغ 

توني فالنتاين مدير املبيعات ملنطقة الشرق األوسط.

 توقيع ٥ اتفاقيات بني 
قطر والشركات األمريكية 

قيمتها ٢.٥ مليار دوالر 
 امــا االتفاقية الثانية، فكانت بني بنك بروة 
ومــجــمــوعــة هــايــنــس آركــســتــون، لالستثمار 
في مشروع سيتي سنتر واشنطن العاصمة، 
ووقعها عــن جانب بنك بــروة السيد محمد 
الــســعــدي وعـــن جــانــب املــجــمــوعــة األمــريــكــيــة 
الــســيــد ويـــلـــيـــام آلــــســــوق. وتــبــلــغ قــيــمــة هــذه 

االتفاقية 700 مليون دوالر.
أمـــــا االتـــفـــاقـــيـــة الـــثـــالـــثـــة، فـــكـــانـــت بــــني ســكــة 
"أ اي ســــــي أو ام"،  قــــطــــر وشــــــركــــــة  حـــــديـــــد 
ووقــعــهــا عــن جــانــب سكة حــديــد قطر السيد 
محمد السبيعي مدير االدارة وعــن الشركة 

األمريكية السيد بارسونز جون ديونيسو.
واالتــفــاقــيــة الــرابــعــة حــول مــشــاريــع طــرق في 

الوكرة.
واالتــفــاقــيــة األخــيــرة تــم توقيعها بــني واحــة 
قطر للعلوم والتكنولوجيا مع وزارة الطاقة 
األمــريــكــيــة وتــهــدف الـــى تــعــزيــز الــتــعــاون في 
مــجــال تــطــويــر وتــطــبــيــق تــقــنــيــات مــســتــدامــة 

وفعالة ومناسبة التكلفة في مجال الطاقة.
ووقـــــع االتـــفـــاقـــيـــة مـــن جـــانـــب واحـــــة الــعــلــوم 
الـــدكـــتـــور تـــيـــدو مــايــنــي مــســتــشــار صــاحــبــة 
الــســمــو الــشــيــخــة مــــوزا بــنــت نــاصــر للعلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــواحــة 
العلوم، وعن الجانب االمريكي السيد دانييل 

بونمان نائب وزير الطاقة.
ووفقا لالتفاقية سيقوم الجانبان بتوسيع 
شـــراكـــتـــهـــمـــا وتـــــبـــــادل املـــعـــلـــومـــات الــتــقــنــيــة 
والعلمية والقيام بأبحاث مشتركة بغرض 
الـــتـــطـــويـــر وتــنــفــيــذ مـــــبـــــادرات تـــســـاعـــد عــلــى 
تــحــفــيــز االبـــتـــكـــار فـــي مـــجـــال الــطــاقــة وخــلــق 
أســــــواق جـــديـــدة لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة وتــدعــيــم 

النمو االقتصادي.
وقــــال الــســيــد دانــيــيــل بــونــمــان نــائــب وزيـــر 
الــطــاقــة األمــريــكــي ان هــذه الــشــراكــة تضيف 
بـــعـــدا جــــديــــدا الـــــى الــــعــــالقــــات املـــتـــيـــنـــة بــني 
املتحدة  الــواليــات  فــي  الصديقني  الشعبني 
وقـــطـــر. واضــــــاف ان الـــجـــانـــبـــني ســيــكــونــان 
قــــــادريــــــن عــــلــــى تــــطــــويــــر جــــيــــل جـــــديـــــد مــن 
أكبر  بــســرعــة  النظيفة  الــطــاقــة  تكنولوجيا 
مــن خــالل جمع مهندسينا وعلمائنا معا 
فـــي أبـــحـــاث مــشــتــركــة بــحــيــث تــســاعــد هــذه 
االبـــتـــكـــارات الـــجـــديـــدة فـــي تــنــمــيــة اقــتــصــاد 
البلدين وبناء مستقبل أكثر أمنا وازدهارا 

الطاقة. واستدامة في مجال 
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الـــدكـــتـــور تـــيـــدو مــايــنــي ان 
ا ال يــتــجــزأ  مـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم تـــعـــتـــبـــر جـــــــزء
مـــن مــهــمــة واحــــة الــعــلــوم فـــي بــنــاء شــراكــات 
متينة مــع أفــضــل وكــــاالت الــعــالــم مــثــل ادارة 
"اننا ننظر الى هذه  الطاقة األمريكية. وقــال 
أمـــام واحـــة العلوم  االتفاقية كفرصة كبيرة 
والتكنولوجيا وشركائها للعمل يدا بيد مع 
أفضل مختبرات العالم في الواليات املتحدة 
في مجاالت التكنولوجيا التي تعتبر أولوية 
املــســتــقــبــلــيــة.. ومـــن جهتنا  فــي تنميتنا  لــنــا 
ســنــقــوم فـــي واحـــــة الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
بــتــقــديــم فـــرص حــقــيــقــيــة لــلــجــانــب األمــريــكــي 
لـــلـــتـــعـــاون فـــــي مــــجــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا قــيــد 

التطوير في قطر".
األمريكية من خالل  الطاقة  وزارة  وستقوم 
وكـــالـــة مــشــاريــع األبـــحـــاث املــتــقــدمــة بشكل 
أســـاســـي وواحــــــة الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
بــــالــــتــــركــــيــــز عــــلــــى الـــــتـــــعـــــاون فـــــي مــــجــــاالت 
التبريد  اســاســيــة هــي تكنولوجيا  خمسة 
التبريد  ذلــك تكنولوجيا  فــي  بما  املتقدمة 
مــــن الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد واألنـــظـــمـــة املــتــكــامــلــة 
وأنــــظــــمــــة الـــتـــحـــكـــم بــــاملــــبــــانــــي الــــــى جـــانـــب 

توليد  أنظمة  املتجددة مثل  الطاقة  توليد 
الـــطـــاقـــة مــــن الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة املــنــاســبــة 
الــتــكــلــفــة وتــكــنــولــوجــيــا الـــطـــالء لــتــخــفــيــض 
آثــــــار الـــطـــقـــس فـــضـــال عــــن تـــخـــزيـــن الـــطـــاقـــة 
وتــشــمــل الــتــخــزيــن الــكــهــربــائــي ذا الــطــاقــة 
الــــعــــالــــيــــة الــــكــــثــــافــــة والــــتــــخــــزيــــن الـــــحـــــراري 
لــألنــظــمــة الــــحــــراريــــة والـــطـــاقـــيـــة املــشــتــركــة 
الكربون وعزله ويشمل تحسني  واحتجاز 
الحالية واملستقبلية  التكنولوجيا  فعالية 
ووســائــلــهــا فــي الـــوصـــول الـــى تــخــزيــن آمــن 
وفــعــال ونــقــل ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون عالي 
الــضــغــط وأنــظــمــة مــعــالــجــة املـــيـــاه وتــشــمــل 

تــقــنــيــات الــتــحــلــيــة الــفــعــالــة لــلــمــيــاه وأنــظــمــة 
املياه. تنقية 

وســيــشــهــد الــعــقــد الـــقـــادم تــعــاونــا بـــنـــاء بني 
الـــطـــرفـــني وبــيــنــهــمــا وبــــني الـــقـــطـــاع الــخــاص 
لرعاية التبادل واألبحاث املشتركة املتعلقة 
بأحدث التكنولوجيا ويشمل ذلك استخدام 
املــــنــــشــــآت الــــقــــطــــريــــة كـــمـــنـــشـــآت اخـــتـــبـــاريـــة 
الـــــواســـــع مــن  الـــنـــطـــاق  لــلــتــكــنــولــوجــيــا ذات 

الطرفني.
الــتــي يتم جمعها  وســـوف تساعد البيانات 
من خالل هذه التجارب في تحسني األبحاث 
وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــطـــويـــر لـــهـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا 

املــــبــــتــــكــــرة، كـــمـــا يـــمـــكـــن أن تـــــــزود الـــشـــركـــاء 
بامكانيات جديدة تتناسب مع أهدافهم في 

مجال الطاقة في املستقبل.
وقــــــال ســــعــــادة الـــســـيـــد جــــوزيــــف لــــوبــــارون 
الــســفــيــر االمـــريـــكـــي لــــدى الــــدولــــة ان مــذكــرة 
الــتــفــاهــم تــعــتــبــر اضـــافـــة جـــديـــدة لــلــتــعــاون 
املـــــتـــــعـــــدد األوجــــــــــــه بــــــني قــــطــــر والـــــــواليـــــــات 
الطاقة  املتحدة لتعزيز تطوير تكنولوجيا 
األهــداف املشتركة في مجال  الى  والوصول 
الــتــغــيــر املــنــاخــي، ويــبــلــغ حــجــم االتــفــاقــيــات 
2.5 مليار  تــم توقيعها نحو  الــتــي  الخمس 

دوالر. 

على هامش مؤتمر االستثمار في قطر بنيويورك

شركة الّريـل توقع عقدًا مع ائتالف 
شركة بارسونز الدولية وايكوم

•  نيويورك - الشرق

الــّريـــــل، وشركة  مــن شركة  كــل  وقعت 
الـــديـــار الــقــطــريــة أمــــس عـــقـــدًا ملــــدة 5 
بارسونز  ائتالف شركة  سنوات مع 
إدارة بناء  بــهــدف  الــدولــيــة وايــكــوم، 
قــــطــــار الـــنـــقـــل الـــخـــفـــيـــف فــــي مــديــنــة 
لــــوســــيــــل، ولـــتـــســـلـــيـــط الــــضــــوء عــلــى 
األعـــــــمـــــــال املــــتــــنــــامــــيــــة والـــــعـــــالقـــــات 
االســتــثــمــاريــة بـــني قــطــر والـــواليـــات 

املتحدة.
الخفيف في مدينة  النقل  يعد قطار 
لـــوســـيـــل أمــــــرًا مـــحـــوريـــًا فــــي الــبــنــيــة 
أكبر وأهم  للنقل، وهو من  التحتية 
التي  العقارية،  التطويرية  املشاريع 
يـــجـــري االضــــطــــالع بــهــا فـــي مــنــطــقــة 
الـــشـــرق األوســــــط وشـــمـــال افــريــقــيــا، 
وسيضم مسارًا طوله 30 كيلو مترا، 
7 كــيــلــو مــتــرات مــنــهــا تــحــت األرض، 
و24 محطة، منها سبع تحت األرض 

للخدمات وجسر. ومخازن 
وقــــد وقــــع الــعــقــد فـــي نـــيـــويـــورك فــي 
مــنــتــدى قــطــر لــألعــمــال واالســتــثــمــار 
كــــــل مــــــن املـــــهـــــنـــــدس عــــبــــدالــــلــــه عـــبـــد 
الـــعـــزيـــز تـــركـــي الــســبــيــعــي، الــعــضــو 
املنتدب وعضو مجلس إدارة شركة 
الرئيس  ديونيسيو،  وجــون  الّريـل، 
بالنيابة  التنفيذي إليكوم،  واملدير 
عـــن اتــفــاقــيــة املــــشــــروع املـــشـــتـــرك مــا 
بــني إيــكــوم - بــارســونــز، وقــد حضر 
حــفــل الــتــوقــيــع مــعــالــي الــشــيــخ حمد 
رئيس  ثاني،  آل  بن جبر  بن جاسم 
مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة، 
لـــحـــود وزيـــر  الــســيــد راي  وســـعـــادة 

املتحدة. الواليات  في  النقل 
يــــعــــد قـــــطـــــار الــــنــــقــــل الــــخــــفــــيــــف فـــي 
ا مـــن مـــشـــروع  مـــديـــنـــة لـــوســـيـــل جـــــزء
ســكــك الــحــديــد الــقــطــريــة، الـــذي تقدر 
مــيــزانــيــتــه بــحــوالــي 30 مــلــيــار دوالر 
أمــريــكــي إلنـــشـــاء نــظــام شــبــكــة سكك 
مــن شأنها  الــتــي  حــديــديــة متكاملة، 
الرئيسية  املناطق  أن تغطي جميع 
فـــــــي الــــــــبــــــــالد، وتـــــتـــــكـــــون مـــــــن ثـــــالث 
وســـائـــط لــلــنــقــل: املــســافــات الــطــويــلــة 

والشحن. واملترو 
التوقيع،  مراسم  وفى حديثه خالل 
قــال املــهــنــدس عــبــدالــلــه عــبــد الــعــزيــز 
تــركــي الــســبــيــعــي، الــعــضــو املــنــتــدب 
شــــركــــة  إدارة  مـــــجـــــلـــــس  وعـــــــضـــــــو 
ـــل: "تــتــطــلــع شـــركـــة الـــّريـــــــل إلــى  الـــّريــــ
ائتالف شركتي  فريق عمل  انضمام 
بــارســونــز وايـــكـــوم إلـــى فــريــق عــمــل 
النقل  لــتــطــويــر قــطــار  الــريـــــل،  شــركــة 
الــخــفــيــف فــي مــديــنــة لــوســيــل، حيث 
تــمــثــل هــــذه املــــبــــادرة رمــــزًا وخــطــوة 
واضـــــــحـــــــة عـــــلـــــى االلــــــــتــــــــزام الـــــقـــــوي 
نـــحـــو مــســتــقــبــل قـــطـــر الـــــذي نــســعــى 

لتحقيقه".

وبـــمـــنـــاســـبـــة الـــتـــوقـــيـــع قـــــال ســـعـــادة 
الــســيــد راي لــحــود، وزيــــر الــنــقــل في 
الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة: "تـــعـــكـــس هـــذه 
االتـــــفـــــاقـــــيـــــات الـــــتـــــعـــــاون الــــتــــجــــاري 
املـــتـــنـــامـــي بـــــني الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة 
أهمية تجارتنا  ودولة قطر، وتظهر 
املـــــتـــــبـــــادلـــــة فــــــي أنـــــهـــــا تــــعــــمــــل عـــلـــى 
بـــــنـــــاء االزدهـــــــــــــار االقــــــتــــــصــــــادي فــي 
كــــال الـــبـــلـــديـــن. ونــــحــــن نـــتـــطـــلـــع إلـــى 
الـــعـــمـــل عــــن كـــثـــب مــــع حـــكـــومـــة قــطــر 
عــلــى هـــذا املـــشـــروع وعــلــى املــشــاريــع 

املستقبلية".
تــعــتــبــر مــديــنــة لــوســيــل الـــتـــي تــمــتــد 
عـــلـــى مـــســـاحـــة 38 كــــم مـــربـــع شــمــال 
الـــدوحـــة، لــيــســت فــقــط أكــبــر مــشــروع 
عـــــقـــــاري مـــحـــلـــي فـــــي قــــطــــر، بـــــل هــي 
واحدة من أهم املشاريع التي يجري 
االضـــطـــالع بــهــا حــالــيــًا فـــي املــنــطــقــة 

بأسره. والعالم 
وقــــــد تــــحــــدث فـــــي هــــــذا الـــــحـــــدث فــي 
بــن علي  املهندس محمد  نــيــويــورك، 
التنفيذي ملجموعة  الرئيس  الهدفة، 
الــديــار الــقــطــريــة، قــائــًال: "إن وســائــل 
الــنــقــل الــعــامــة أمــــر أســـاســـي لــلــغــايــة 
ملــديــنــة لــوســيــل. لــقــد جــمــعــنــا اثنتني 
مــــن أفــــضــــل الــــشــــركــــات فــــي الـــعـــالـــم، 
لــتــقــديــم أفـــضـــل الـــحـــلـــول فـــي مــجــال 
الــصــنــاعــة لــدولــة قــطــر، وأنـــا مــســرور 
بأنه تم توقيع العقد في هذا الحدث 

املهم في نيويورك".
الـــديـــار  بـــالـــذكـــر أن شـــركـــة  الـــجـــديـــر 
الــــقــــطــــريــــة لــــالســــتــــثــــمــــار الــــعــــقــــاري 
وشــركــة لــوســيــل لــلــتــطــويــر الــعــقــاري 
هــمــا الـــراعـــي املــضــيــف ملــنــتــدى قــطــر 
نيويورك. في  واالستثمار  لألعمال 
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¶ حضور كبير للمؤتمر من رجال االعمال القطريني واالمريكيني

¶ وزير النقل االمريكي مخاطبا املؤتمر

¶  الشيخ الدكتور خالد بن ثاني والشيخ حمد بن فيصل وحشد من رجال االعمال 

وزير النقل األمريكي: أوباما يولي التعاون مع قطر اهتمامًا كبيرًا

 وقــــال الـــوزيـــر األمـــريـــكـــي: إنــنــا نــســعــى الــى 
الـــبـــنـــاء عــلــى هــــذه الـــشـــراكـــة، مــتــحــدثــا عــن 
االتــــفــــاقــــيــــات الــــجــــديــــدة الــــتــــي تــــربــــط قــطــر 
وأمـــريـــكـــا وخـــصـــوصـــا اتـــفـــاقـــيـــة الــخــطــوط 
الــقــطــريــة مــع شــركــة بــويــنــغ لــشــراء طــائــرات 
1.3 مــلــيــار دوالر، فــضــال عن  بــقــيــمــة  شــحــن 
وأمريكية  قطرية  أخرى بني شركات  عقود 

دوالر. مليار  قيمتها 
ســـتـــقـــوم  الــــنــــقــــل  وزارة  أن  الـــــــى  وأشـــــــــــار 
من  قــطــر  احــتــيــاجــات  لتقييم  وفــد  بــإرســال 
الحكومة  على طلب  بناء  واملــوانــئ  الــطــرق 
األمريكية  الشركات  أن  القطرية، موضحا 
لــهــا خــبــرة طــويــلــة وكــبــيــرة بــاالســتــثــمــارات 

النقل. في مجال 
الـــحـــكـــومـــة األمـــريـــكـــيـــة مــتــحــمــســة  وأكـــــد أن 
لــلــعــمــل مــع قــطــر، مــشــددا عــلــى أن الــرئــيــس 
كبيرا. اهتماما  التعاون  هذا  يولي  أوباما 

كـــــمـــــا ألــــــقــــــى الـــــســـــيـــــد ريــــــكــــــس تــــيــــلــــرســــون 
إكسون  لشركة  التنفيذي  واملدير  الرئيس 
مــوبــيــل األمــريــكــيــة كــلــمــة تــحــدث فــيــهــا عــن 
بمناخ  قطر، مشيدا  في  مشروعات شركته 
األعـــــمـــــال واالســــتــــثــــمــــار الـــــــذي تـــحـــظـــى بــه 
قـــطـــر ويـــســـاعـــد عـــلـــى جــــذب االســـتـــثـــمـــارات 

األجنبية.
التحديات  الرغم من  "على  وقال تليرسون: 
العالم، نبقى نحن في إكسون  التي تواجه 
مـــوبـــيـــل واثــــقــــني بـــاملـــســـتـــقـــبـــل، يـــرجـــع ذلـــك 
جــزئــيــًا ألنـــنـــا رأيـــنـــا فـــي بـــلـــدان مــثــل قــطــر، 
كــيــف بـــإمـــكـــان الــحــكــومــة والـــشـــركـــات عــلــى 
حّد سواء لعب دور مهم في إعادة تنشيط 

للجميع". الفرص  النمو وتحسني 
موبيل  إكسون  "تفخر  تليرسون:  وأضــاف 
الواليات  أكبر مستثمر أجنبي من  بكونها 
إلى  املتحدة في قطر مع استثمارات تصل 

16 مليار دوالر حّتى اآلن". أكثر من 
مؤتمر  فعاليات  أمــس  انطلقت  قــد  وكــانــت 
"األعــــــمــــــال واالســــتــــثــــمــــار فـــــي قــــطــــر" الـــــذي 
يــعــقــد ملــــدة يـــومـــني فـــي فـــنـــدق "ذا والــــدوف 

نيويورك. بمدينة  أستوريا" 
الــدكــتــور محمد  وحــضــر االفــتــتــاح ســعــادة 
صــالــح الـــســـادة وزيــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة، 
والـــســـيـــد مــحــمــد الــرمــيــحــي مــســاعــد وزيـــر 
اللجنة  رئيس  املتابعة  لشؤون  الخارجية 
الــدائــمــة لــتــنــظــيــم املــؤتــمــرات، وشــخــصــيــات 

املستوى. رفيعة  وأمريكية  قطرية 
وتــنــظــم املــؤتــمــر الــلــجــنــة الــدائــمــة لــتــنــظــيــم 
املــــؤتــــمــــرات بـــالـــتـــعـــاون مــــع رابــــطــــة رجــــال 
األعــــمــــال الـــقـــطـــريـــني الـــتـــي تـــمـــثـــل الـــشـــريـــك 
الــــرئــــيــــســــي فـــــي تـــنـــظـــيـــم أعـــــمـــــال املــــؤتــــمــــر، 
الفردان  السيد حسني  املؤتمر  في  ويمثلها 
الــنــائــب لــرئــيــس الــرابــطــة وســعــادة الــشــيــخ 
الــدكــتــور خــالــد بــن ثــانــي آل ثــانــي الــنــائــب 
الــــثــــانــــي لـــرئـــيـــس الــــرابــــطــــة، كـــمـــا يـــســـاهـــم 
فـــي تــنــظــيــم املـــؤتـــمـــر الـــــــوزارات والــهــيــئــات 
ووزارة  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  فــــي  املــتــمــثــلــة 
األعـــــمـــــال  ووزارة  والـــــصـــــنـــــاعـــــة،  الــــطــــاقــــة 
والــتــجــارة، وغــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة قــطــر، 
ومــــنــــتــــدى ســـــيـــــدات األعـــــمـــــال الـــقـــطـــريـــات، 
والـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة األمـــريـــكـــيـــة الــعــربــيــة 

الوطنية.
وتــنــظــر رابـــطـــة رجـــــال األعــــمــــال الــقــطــريــني 
الـــــى املــــؤتــــمــــر كـــخـــطـــوة مـــهـــمـــة وأســـاســـيـــة 
فـــــــي الـــــــتـــــــرويـــــــج لـــــنـــــجـــــاحـــــات قـــــطـــــر عـــلـــى 
كـــافـــة األصــــعــــدة وبــــاألخــــص عـــلـــى صــعــيــد 
االقــــتــــصــــاد، كـــمـــا يـــشـــكـــل املـــنـــتـــدى خـــطـــوة 
داعـــمـــة ملــســاعــي الــقــطــاع الـــخـــاص الــقــطــري 
نــحــو االنـــفـــتـــاح عــلــى األســـــواق الــخــارجــيــة 
وخــــصــــوصــــا الـــــســـــوق األمـــــريـــــكـــــي الـــغـــنـــي 
املتعددة. واالمكانات  واملشاريع  بالفرص 

ويـــحـــظـــى املـــؤتـــمـــر بـــمـــشـــاركـــة واســــعــــة مــن 
القرار  الحكوميني وصناع  كبار املسؤولني 
ورجـــال األعــمــال ومــمــثــلــي الــقــطــاعــني الــعــام 
الفرص  في  البحث  والخاص، حيث سيتم 

االســـتـــثـــمـــاريـــة والـــتـــوجـــهـــات االقـــتـــصـــاديـــة 
مــــن خـــــالل جـــلـــســـات مــتــخــصــصــة يـــقـــودهـــا 
من  املسؤولني ومتخصصون  وكبار  وزراء 
دولـــة قــطــر والـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة 
االستثمار  على  تتركز  مهمة  قطاعات  في 
واالقتصاد   2030 قطر  رؤية  املستقبل،  في 
الــقــائــم عــلــى املــعــرفــة، الــطــاقــة والــصــنــاعــة، 
الــــــقــــــطــــــاع املـــــــالـــــــي واملـــــــصـــــــرفـــــــي، اإلعـــــــــالم 
واالتـــــصـــــاالت وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املـــعـــلـــومـــات، 
العامة  الصحة  التحتية،  والبنى  العقارات 
والــتــعــلــيــم والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، والــســيــاحــة 

والرياضة. والثقافة 
وشــــهــــد املــــؤتــــمــــر أمـــــس إقــــبــــاال كـــبـــيـــرا مــن 
 1300 تــــجــــاوز عــــددهــــم  الــــذيــــن  املـــشـــاركـــني 
شــــخــــصــــيــــة تــــمــــثــــل الـــــجـــــانـــــبـــــني الــــقــــطــــري 

واألمريكي.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــنــظــمــة لـــلـــمـــؤتـــمـــر إنــهــا 
لـــم تــتــوقــع مــثــل هــــذا اإلقـــبـــال مـــن الــجــانــب 
الــتــســجــيــل  األمـــريـــكـــي، مـــوضـــحـــة أن فـــتـــرة 
إقباال  املؤتمر شهدت  افتتاح  التي سبقت 
كـــبـــيـــرا مـــن رجـــــال األعــــمــــال واملــســتــثــمــريــن 
األمــــريــــكــــيــــني ومـــخـــتـــلـــف شـــــرائـــــح مــمــثــلــي 

األمريكي. الخاص  القطاع 
ومـــــن بــــني أبــــــرز أهـــــــداف مـــؤتـــمـــر األعــــمــــال 
واالســــتــــثــــمــــار، الــــتــــرويــــج لــــــدور قـــطـــر ومـــا 
تـــســـعـــى لـــتـــحـــقـــيـــقـــه وإلـــــقـــــاء الـــــضـــــوء عــلــى 
االقتصادية  وامليول  االستثمارية  الفرص 
واملـــــــبـــــــادرات الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الـــــدولـــــة عــبــر 
ثــالث رســائــل مــحــوريــة تــتــمــثــل فــي صــعــود 
قـــطـــر كـــمـــركـــز ثـــقـــل ســـيـــاســـي واقـــتـــصـــادي 
ومـــــعـــــرفـــــي فــــــي الــــــشــــــرق األوســـــــــــــط، حـــيـــث 
ســيــؤكــد أن دولـــة قــطــر تــصــعــد كــمــركــز ثقل 
ســيــاســي واقــتــصــادي ثــقــافــي ومــعــرفــي في 
الــشــرق األوســــط، مــحــافــظــة عــلــى الــنــواحــي 
الـــفـــضـــلـــى مــــن الـــتـــقـــالـــيـــد الـــعـــربـــيـــة، بــيــنــمــا 
تــتــجــه الـــى االنـــخـــراط فــي الــعــالــم املــعــرفــي، 
انفتاحها على  ويظهر ذلك جليا من خالل 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــعــلــيــم ودورهــــا الــفــعــال 
لألحداث  واستضافتها  النزاعات،  في حل 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة الـــــعـــــاملـــــيـــــة، بــــــاالضــــــافــــــة إلــــى 
املعرفي. االقتصاد  إلى  بالتحول  التزامها 

ويـــبـــلـــغ حـــجـــم املــــــبــــــادالت الــــتــــجــــاريــــة بــني 
مـــلـــيـــارات دوالر   4 قــطــر وأمـــريـــكـــا حـــوالـــي 
الــتــجــاري تميل  ســنــويــا، لــكــن كــفــة املـــيـــزان 
لـــصـــالـــح الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة الـــتـــي تــصــدر 
بــضــائــع ومــنــتــجــات لــلــســوق الــقــطــري تصل 
أن  فــي حــني  مــلــيــار دوالر،   3.6 الــى  قيمتها 
مــســتــورداتــهــا مـــن قــطــر ال تــزيــد عــلــى 460 

السنة. في  دوالر  مليون 
ويـــــأتـــــي انــــعــــقــــاد مــــنــــتــــدى قــــطــــر لـــألعـــمـــال 
واالســــــتــــــثــــــمــــــار هــــــــــذه الـــــســـــنـــــة فــــــــي وقـــــت 
تـــقـــدم فـــيـــه دولـــــة قـــطـــر تـــجـــربـــة اقــتــصــاديــة 
نــمــوذجــيــة، فـــي املــنــطــقــة والـــعـــالـــم مــرتــكــزة 
االستخدام  على  تقوم  واضــحــة  رؤيــة  على 
االســـتـــراتـــيـــجـــي ملـــداخـــيـــل الـــنـــفـــط والــــغــــاز، 
وســـيـــاســـة االســـتـــثـــمـــار الـــخـــارجـــي، بــهــدف 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة املــنــفــتــحــة 
والـــــتـــــنـــــافـــــســـــيـــــة، مــــــا يـــــوفـــــر فـــــرصـــــا أكــــبــــر 
الســــتــــثــــمــــارات الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، ويـــعـــزز 
ــــقــــاعــــدة املــــعــــرفــــيــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع ويـــضـــمـــن  ال

القادمة. لألجيال  والتقدم  الرفاه 
من شركة  رئيسية  برعاية  املؤتمر  ويعقد 
للبترول، فيما  إكسون موبيل وشركة قطر 
الوطني  قطر  بنك  املاسية  بالرعاية  يقوم 
قطر  فهو  البالتيني  الراعي  أما  وميرسك، 
الذهبي  والراعي  فيليبس،  وكونوكو  شيل 
هـــو ســيــتــي بــنــك وبـــنـــك الـــدوحـــة وبــويــنــج، 
بــيــنــمــا الــرعــايــة الــفــضــيــة لــشــركــتــي الــجــيــدة 
الخطوط  رعت  فيما  للسيارات وشيفرون، 

الغداء. وبكتل حفل  القطرية  الجوية 
ويـــــرعـــــي مــــؤتــــمــــر األعــــــمــــــال واالســــتــــثــــمــــار 
بكتيل  بروة وشركة  كل من شركة  القطري 
وشـــركـــة شــيــفــرون وســيــتــي بــنــك وســــي ان 

الــعــاملــيــة  بـــي ســـي ومــجــمــوعــة دي دي بـــي 
لــالتــصــاالت ومــجــمــوعــة الــجــيــدة واكــســون 
فيليبس  الــدوحــة وكــونــوكــو  وبــنــك  مــوبــيــل 
الديار  وشــركــة  ووايــكــوم  التجاري  والبنك 
الـــقـــطـــريـــة وشــــركــــة اوكـــســـيـــدنـــتـــال وشـــركـــة 
القطرية  الجوية  والخطوط  قطر،  ميرسك 
وغــــرفــــة تــــجــــارة وصـــنـــاعـــة قـــطـــر والـــشـــركـــة 
املـــتـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة وشــــركــــة شــــل والــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة وقـــطـــر لــلــبــتــرول وبــنــك 

بويف. لي  ديوي  الوطني وشركة  قطر 
أمـــس  األول  يـــومـــه  فــــي  املـــؤتـــمـــر  وتـــضـــمـــن 
عـــقـــد ثـــــالث جـــلـــســـات عــــمــــل، األولـــــــى حـــول 
 2030 قطر  رؤية  املستقبل،  في  "االستثمار 

املعرفة". على  القائم  واالقتصاد 
الدكتور  من  كل  الجلسة  في هذه  ويتحدث 
إبــراهــيــم اإلبــراهــيــم املــســتــشــار االقــتــصــادي 
فـــي الـــديـــوان األمـــيـــري وأمــــني عـــام األمــانــة 
الـــعـــامـــة لــلــتــخــطــيــط الـــتـــنـــمـــوي، والـــدكـــتـــور 

الـــلـــه عــضــو مــجــلــس اإلدارة  الــعــبــد  حــســني 
الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي جــــهــــاز قـــطـــر لـــالســـتـــثـــمـــار، 
التنفيذي  الرئيس  الجيدة  ناصر  والسيد 
لــشــركــة قــطــر لــلــبــتــرول الــدولــيــة، والــدكــتــور 
تــيــدو مــيــنــي رئــيــس مــجــلــس إدارة حــديــقــة 
قـــطـــر لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وســـعـــادة 
الــشــيــخ خــلــيــفــة بــن جــاســم آل ثــانــي رئــيــس 
غــــرفــــة تــــجــــارة وصــــنــــاعــــة قــــطــــر، وســــعــــادة 
الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــــن فــيــصــل آل ثـــانـــي عــضــو 

األعـــــمـــــال  رجـــــــــال  رابــــــطــــــة  إدارة  مــــجــــلــــس 
القطريني.

أمــــــا الـــجـــلـــســـة الــــثــــانــــيــــة، فـــســـتـــكـــون حــــول 
من  كل  فيها  ويتحدث  والصناعة،  الطاقة 
ســــعــــادة الـــدكـــتـــور مــحــمــد صـــالـــح الـــســـادة 
وزيــــر الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة، والـــســـيـــد حــمــد 
الــتــنــفــيــذي لشركة  الــرئــيــس  املــهــنــدي  راشـــد 
الــرئــيــس  ألــكــس دودز  والــســيــد  غــــاز،  راس 
الــتــنــفــيــذي واملـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة إكــســون 
مـــوبـــيـــل قــــطــــر، ودانـــــيـــــل بـــونـــيـــمـــان نـــائـــب 
وزيــــــر الـــطـــاقـــة األمــــريــــكــــي، والـــســـيـــد ســعــد 
النفط  عــام مشاريع  مدير  الكعبي  شــريــدة 
والـــغـــاز فــي قــطــر لــلــبــتــرول، وأنــــدي بـــراوي 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي واملــــديــــر الــعــام 
الغاز، وجايكوب  لتحويل  اللؤلؤة  ملشروع 
تـــومـــبـــســـون الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 

قطر. ميرسك 
وتــتــنــاول الــجــلــســة الــثــالــثــة الــقــطــاع املــالــي 
واملــــصــــرفــــي، حـــيـــث يـــتـــحـــدث فــيــهــا كــــل مــن 
الـــســـيـــد عـــبـــد الـــبـــاســـط الـــشـــيـــبـــي الـــرئـــيـــس 
قطر  بنك  إدارة  وعــضــو مجلس  التنفيذي 
الــدولــي اإلســـالمـــي، وأنـــدريـــه ويــنــت املــديــر 
فيرمي  وألبيرتو  قطر،  لبورصة  التنفيذي 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي فـــي بــنــك ســيــتــي بــنــك 
وأفريقيا،  وأوروبا  األوسط  الشرق  ملنطقة 
وفــيــلــيــب ثــــورب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ملــركــز 
قــــطــــر لـــــلـــــمـــــال، وعـــــلـــــي شـــــريـــــف الــــعــــمــــادي 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــبــنــك قــطــر الــوطــنــي، 
وســــيــــتــــارامــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــبــنــك 

الدوحة.
ثالث  بعقد  اليوم  أعماله  املؤتمر  ويواصل 
جـــلـــســـات، الـــجـــلـــســـة األولــــــى حـــــول اإلعـــــالم 
واالتـــــصـــــاالت وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املـــعـــلـــومـــات، 
ويـــتـــحـــدث فــيــهــا كـــل مـــن الـــدكـــتـــورة حــصــة 
الــــــجــــــابــــــر أمــــــــــني عــــــــــام املـــــجـــــلـــــس األعـــــلـــــى 
لــــالتــــصــــاالت وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املـــعـــلـــومـــات، 
وجـــــيـــــف ســـــويـــــســـــنت رئـــــيـــــس االتــــــصــــــاالت 
ومـــاثـــيـــو  الـــعـــاملـــيـــة،  بــــي  مـــــاك دي دي  فــــي 
هـــــــاريـــــــســـــــون هــــــــارفــــــــي مـــــــديـــــــر الــــتــــنــــظــــيــــم 
فــودافــون  فــي شركة  الخارجية  والــعــالقــات 
قــــطــــر، والــــســــيــــد أحــــمــــد الـــشـــيـــخ مـــــن قـــنـــاة 

الجزيرة.
أمــــــا الـــجـــلـــســـة الــــثــــانــــيــــة، فـــســـتـــكـــون حــــول 
يتحدث  التحتية، حيث  والبنى  الــعــقــارات 
فــيــهــا كــل مــن الــســيــد عــلــي عــبــد الــلــه الــعــبــد 
الـــــلـــــه وكـــــيـــــل الـــــــــــــوزارة املــــســــاعــــد لــــشــــؤون 
الــتــخــطــيــط ونـــائـــب رئـــيـــس لــجــنــة مــتــابــعــة 
ولش  وديفيد  الشاملة،  العمرانية  الخطة 
مــــديــــر شــــركــــة بـــكـــتـــل األمــــريــــكــــيــــة ملــنــطــقــة 
أوروبــــــــــــا وافــــريــــقــــيــــا والــــــشــــــرق األوســـــــــط، 
واملـــهـــنـــدس مــحــمــد عـــلـــي الـــهـــدفـــة الــرئــيــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة الـــــــديـــــــار الــــقــــطــــريــــة، 
واملــــهــــنــــدس نـــاصـــر عـــلـــي املــــولــــوي رئــيــس 
هـــيـــئـــة األشــــغــــال الــــعــــامــــة، والـــســـيـــد طــــارق 

بروة. من مجموعة شركة  الجابر 
وتـــعـــقـــد الـــجـــلـــســـة الـــثـــالـــثـــة حـــــول الــصــحــة 
الــعــامــة والــتــعــلــيــم، ويــتــحــدث فــيــهــا كــل من 
رئيسة  املــســنــد  الــلــه  عــبــد  الــدكــتــورة شيخة 
جــامــعــة قــطــر، والـــدكـــتـــورة حــنــان الــكــواري 
الطبية، والدكتور  مدير عام مؤسسة حمد 
مــــــارك كـــامـــلـــت عـــمـــيـــد جـــامـــعـــة كـــارنـــيـــجـــي 

األمريكية. ميلون 
وتـــــتـــــنـــــاول الـــجـــلـــســـة الـــــرابـــــعـــــة الـــســـيـــاحـــة 
والــــثــــقــــافــــة والـــــريـــــاضـــــة، ويــــتــــحــــدث فــيــهــا 
آل  الرحمن  عبد  بن  الشيخ سعود  سعادة 
القطرية،  األوملبية  اللجنة  عــام  أمــني  ثاني 
والــســيــد أكــبــر الــبــاكــر الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
والسيد حسان  القطرية،  الجوية  للخطوط 
الــــــــذوادي الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي ملـــلـــف قــطــر 
النعيمي  الله  2022، والسيد أحمد بن عبد 
والسيدة  للسياحة،  العامة  الهيئة  رئيس 
كـــاثـــلـــني تـــايـــلـــور الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة فــي 

الفورسيزون.  ومنتجع  فندق 
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جلسات عمل حول االستثمار 
في املستقبل ورؤية قطر 

2030 واقتصاد املعرفة

• نيويورك — محمد خير الفرح

ألقى السيد راي الهود وزير املواصالت األمريكي كلمة في املؤتمر اكد فيها 
أن قطر لم تعد تظهر في املنطقة كقوة إقليمية فقط وإنما أصبحت شريكا 
متميزا لــلــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة، الفــتــا الـــى ان أمــريــكــا تــعــد الــيــوم أكبر 
مستثمر بمفرده في قطر، حيث هناك حوالي 100 شركة أمريكية تعمل في 

قطر.

 تيلرسون: مناخ األعمال في قطر 

يساعد على جذب االستثمارات األجنبية 
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لقطات من افتتاح مؤتمر
األعمال واالستثمار بنيويورك


