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توقع ارتفاع عجز امليزانية في اليمن
إلى 3.75 مليار دوالر 2011 

55����أسواق
20 مليار جنيه موازنة الكهرباء في مصر

وتشغيل أول محطة شمسية 

66����عربي
صندوق النقد الدولي على استعداد لالقتراض

مباشرة من املصارف 

1212����عالمي

أي: ذكــــرت صــحــيــفــة "وول ستريت  بـــي  يـــو   -  واشــنــطــن 
جورنال" امس الجمعة أن اإلدارة األمريكية جمدت رزمة 
إلــى مليار دوالر على  مساعدات قياسية تصل قيمتها 
انــدالع  اليمن بعد  إلــى  سنوات عــدة، كانت تعتزم منحها 
الله صالح في  للرئيس علي عبد  احتجاجات مناهضة 
شباط - فبراير املاضي، ونقلت الصحيفة عن مسؤولني 
لـــم تــكــشــف عـــن أســمــائــهــم ان الــدفــعــة األولـــــى مـــن رزمـــة 
التي تقدر بمليار دوالر والتي كانت ستمنح  املساعدات 
عــلــى ســنــوات عـــدة، كــانــت ســتــقــدم فــي شــبــاط - فــبــرايــر، 
البيت األبيض  الــتــي يقدمها  األكــبــر  املــســاعــدات  لتصبح 
القاعدة في شبه  الحرب ضد تنظيم  للرئيس صالح في 

للرئيس  املناهضة  العربية، ولكن االحتجاجات  الجزيرة 
الــيــمــنــي انــدلــعــت قــبــل دفـــع الــجــزء األول مــن املــســاعــدات، 
"انهيار  املــســاعــدات يظهر  وقــالــت الصحيفة إن تجميد 
تحالف مضطرب ملكافحة االرهاب مع رجل يحكم اليمن 
اقطاعية منذ ثالثة عــقــود"، وقالت الصحيفة  مثل اســرة 
العالقة مع صالح  إن املساعدات كانت تهدف إلى تعزيز 
بهدف مكافحة اإلرهاب، وتشمل 200 مليون دوالر لدعم 
مكافحة اإلرهاب في العام املالي الحالي ارتفاعا عن 155 
مليون دوالر في العام املالي 2010 فضال عن مبلغ مماثل 
تقريبا كمساعدات تنموية كان يطالب بها صالح ليظهر 

للرأي العام اليمني فائدة التعاون مع األمريكيني. 

 واشنطن جمدت 
مساعدات 

قياسية لليمن 
بقيمة مليار دوالر 

2.3 مليار ريال حجم تداوالت بورصة قطر خالل أسبوع والبنوك تقود التعامالت

النفط يرتفع فوق ١٢٤ دوالرًا بعد استهداف حقول في ليبيا

املركزي األوروبي:
كل الخيارات

مطروحة بخصوص
رفع أسعار الفائدة

نونان: خطة إنقاذ 
البرتغال تساعد

أيرلندا على خفض 
فائدة قروضها

مؤشر اإلنتاج الصناعي 
التركي يرتفع 13.9 %

رجال أعمال لـ «ء»:

قطر أصبحت مقصدًا لالستثمارات األجنبية 
بفضل سياساتها االقتصادية الناجحة

مليارات دوالر قيمة 
املشاريع الفندقية 
باملنطقة حتى ٢٠١٣

منظمة العمل الدولية
تبدأ دراسة

الحد األدنى لألجور
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 اشادوا بمؤتمر "االستثمار في قطر" النعقاده سنويا وقدرته على الترويج لالقتصاد القطري

رجال اعمال لـ "ء": قطر اصبحت مقصدا لالستثمارات 
االجنبية بفضل سياساتها االقتصادية الناجحة 

•  نائل صالح

قـــال عـــدد مــن رجـــال االعــمــال الــقــطــريــني ان قــطــر اصــبــحــت مــن اكــثــر الــــدول جذبا 
لالستثمارات االجنبية بفضل مناخها االستثماري الجاذب والقوانني االقتصادية 
املحفزة لالستثمار االجنبي، مشيرين الى ان دولة قطر مقبلة على طفرة اقتصادية 
كبيرة خالل السنوات املقبلة، خصوصا مع االستعداد الستضافة نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم في مونديال عام 2022، والذي يتطلب تنفيذ العديد من مشاريع 

البنية التحتية واملنشآت الرياضية والفندقية واملرافق املختلفة.
واشــار رجال االعمال الى ان املؤتمر الذي عقد مؤخرا في مدينة نيويورك بهدف 
التعريف بفرص االستثمار املتاحة في قطر، لقي نجاحا كبيرا، اذ حظي املؤتمر 

الى توجيه  بحضور كبير من جانب رجــال االعمال االمريكيني والذين يتطلعون 
استماراتهم الى دولة قطر.

واشاروا الى ان قطر سوف تواصل تحقيق االنجازات االقتصادية املتالحقة بفضل 
القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد 
الله، مما  العهد األمــني الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما  املفدى وسمو ولي 

سيكون له اثر ايجابي على جلب االستثمارات األجنبية الى الدولة.
املنطقة  االقــتــصــادات فــي  الكثير مــن  القطري يمتاز عــن  ان االقتصاد  واوضــحــوا 
بوجود مشاريع ضخمة للبنية التحتية مثل مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد 
الــى جانب مشروع  الــدوحــة الجديد،  والــذي شــارف على االنتهاء، ومــشــروع ميناء 
سكك حديد قطر والذي يعتبر من اكثر املشاريع حيوية كونه يربط االحياء بمدينة 

القطرية مــع بعضها ويــربــط قطر مع  املـــدن  يــربــط  البعض كما  الــدوحــة ببعضها 
الدول الخليجية املجاورة، اضافة الى مشاريع البنية التحتية، حيث توجد مشاريع 
ضخمة للطرق والصرف الصحي وغيرها، وقالوا ان كل هذه املشاريع تشكل داعما 
املناسبة لالستثمار يحفز  البيئة  ان توفر  اذ  اساسيا ملناخ االستثمار في قطر، 

املستثمرين االجانب الى القدوم الى قطر واضخ اموال في مشاريع كجدية.
وقالوا ان االضطرابات التي تشهدها بعض دول املنطقة لم تمنع من استمرار تدفق 
االستثمارات على دولة قطر، اذ ان املستثمرين االجانب باتوا يميزون جيدا الدول 
التي تشهد استقرارا سياسيا واقتصاديا عن غيرها، مشيرين الى ان دولة قطر 
التي يبحث عنها  االبــرز  السمة  السياسي واالقــتــصــادي، وهــي  تنعم باالستقرار 

املستثمرون لكي يؤمنوا على استثماراتهم.

 ومــن جانبه قــال السيد محمد بــن أحمد بــن طــوار 
الــكــواري نائب رئيس غرفة تــجــارة وصناعة قطر 
إن االقتصاد القطري شهد فــي السنوات األخيرة 
نــســب نــمــو عــالــيــة جــعــلــتــه مـــن أســـــرع اقـــتـــصـــادات 
العالم نموا وفــق ما أشــارت إليه تقارير لعدد من 
الهيئات واملؤسسات املالية العاملية، مشيرًا إلى أن 
قوة االقتصاد القطري انعكست على مدى جاذبيته 
لالستثمارات األجنبية، حيث ازدادت ثقة العالم 
الــذي جعل العديد  باالقتصاد القطري وهــو األمــر 
من الشركات العاملية تبحث لها عن موطئ قدم في 

السوق املحلية.
وأوضـــــح بـــن طـــــوار أن االقـــتـــصـــاد الــقــطــري يــمــتــاز 
عــن الــكــثــيــر مــن االقـــتـــصـــادات فــي املــنــطــقــة بــوجــود 
مــشــاريــع ضــخــمــة لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مــثــل مــشــروع 
مطار الــدوحــة الــدولــي الجديد والـــذي شــارف على 
االنـــتـــهـــاء، ومـــشـــروع مــيــنــاء الـــدوحـــة الــجــديــد، إلــى 
جانب مشروع سكك حديد قطر والــذي يعتبر من 
أكثر املشاريع حيوية كونه يربط األحياء بمدينة 
الدوحة ببعضها البعض كما يربط املدن القطرية 
مـــع بــعــضــهــا ويـــربـــط قــطــر مـــع الــــــدول الــخــلــيــجــيــة 

املــجــاورة، مشيرًا إلــى أن الشق اآلخــر مــن مشاريع 
البنية التحتية ال يقل أهمية، حيث توجد مشاريع 
ضخمة للطرق والــصــرف الصحي وغيرها، وقــال 
بن طوار أن كل هذه املشاريع تشكل داعما أساسيا 
ملـــنـــاخ االســـتـــثـــمـــار فــــي قـــطـــر، إذ أن تـــوفـــر الــبــيــئــة 
املناسبة لالستثمار يحفز املستثمرين األجــانــب 
عــلــى الـــقـــدوم إلـــى قــطــر وضـــخ أمـــــوال فـــي مــشــاريــع 

جدية.
وشدد بن طوار إلى أن ما تحتاجه دولة قطر على 
صعيد االستثمارات األجنبية يتركز في األساس 

على الصناعات الصغيرة واملتوسطة، واملشاريع 
املــتــقــدمــة، حيث  الــتــي تتطلب تــوفــر التكنولوجيا 
إلــى توطني التكنولوجيا، مشيرًا إلى  تسعى قطر 
أنـــه ألجـــل ذلـــك فـــإن هـــذا الــنــوع مــن املــشــاريــع يلقى 

ترحيبا كبيرا في قطر.
وأشاد بن طوار بمؤتمر االستثمار في قطر والذي 
اختتم فعالياته أمــس األول فــي مدينة نيويورك 
األميركية، وقال إن مثل هذه املؤتمرات تلعب دورا 
مهما في جلب االستثمارات والتعريف باالقتصاد 

القطري والفرص االستثمارية املتاحة في قطر.

 شدد على جلب االستثمارات للصناعات الصغيرة وتوطني التكنولوجيا

بن طوار: قطر تشهد مشاريع ضخمة تدعم مناخ االستثمار 

 وقــــال رجــــل األعـــمـــال ســعــد آل تــــواه الـــهـــاجـــري أن 
قطر أصبحت من أكثر الدول جذبا لالستثمارات 
األجـــنـــبـــيـــة بــفــضــل الـــســـيـــاســـة االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تنتهجها الدولة والتي أفرزت اقتصادا قويا يعد 
اآلن مــن أســـرع االقــتــصــادات نــمــوا عــلــى املستوى 

العاملي.
وأشــــــــار الــــهــــاجــــري إلــــــى أن االضـــــطـــــرابـــــات الــتــي 
تشهدها بعض دول املنطقة لم تمنع من استمرار 
قــــطــــر، إذ أن  تــــدفــــق االســـــتـــــثـــــمـــــارات عـــلـــى دولــــــــة 
الــدول  املستثمرين األجــانــب باتوا يميزون جيدا 

الــتــي تــشــهــد اســتــقــرارا ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا عن 
غيرها، مشيرًا إلى أن دولة قطر تنعم باالستقرار 
الـــســـيـــاســـي واالقـــــتـــــصـــــادي، وهـــــي الـــســـمـــة األبـــــرز 
التي يبحث عنها املستثمرون لكي يؤمنوا على 

استثماراتهم.
واضـــح الــهــاجــري أن قــوانــني االســتــثــمــار فــي قطر 
أعطت مزايا كبيرة للمستثمر األجنبي بما يحفز 
أن االقتصاد  إلى  على جلب االستثمارات، مشيرًا 
القطري هو اقتصاد مفتوح وأن ذلك يعتبر عامال 

إيجابيا في تنامي االستثمارات.

وأشــــار الــهــاجــري إلـــى أن مــؤتــمــر نــيــويــورك الــذي 
اخــتــتــمــت أعــمــالــه قــبــل يــومــني يــعــد مــن املــؤتــمــرات 
التعريف  بــهــدف  الــدولــة عليها  تــركــز  الــتــي  املهمة 
باالقتصاد القطري والفرص االستثمارية املتاحة 
الدولة للمستثمرين  التي تمنحها  والتسهيالت 
األجـــانـــب ومـــزايـــا االســتــثــمــار فـــي قــطــر، وغــيــرهــا 
مــــن املـــعـــلـــومـــات املـــفـــيـــدة الـــتـــي يــتــطــلــع ملــعــرفــتــهــا 
املــســتــثــمــرون األجـــانـــب لــتــوجــيــه رؤوس أمــوالــهــم 

نحو قطر.
وأوضح أن املؤتمر والذي يعقد سنويا في إحدى 

املهمة على الصعيد االقتصادي، استطاع  الــدول 
خـــالل الــســنــوات األخـــيـــرة أن يــجــذب اســتــثــمــارات 
عديدة مكن دول مختلفة، وقال إن املؤتمر السابق 
الفرنسية باريس كانت  العاصمة  والذي عقد في 
لـــه نــتــائــج إيــجــابــيــة كــبــيــرة فـــي زيــــــادة الــتــعــاون 
الــــتــــجــــاري واالســــتــــثــــمــــاري بـــــني رجـــــــال األعــــمــــال 
الــقــطــريــني والـــفـــرنـــســـيـــني، وأنـــــه يــتــوقــع أن تــكــون 
نتائج مؤتمر نيويورك مماثلة من حيث تعزيز 
التعاون بني قطاعات األعمال في قطر والواليات 

املتحدة.

 االستقرار السياسي واالقتصادي عامل مهم

الهاجري: السياسات االقتصادية السلمية جعلت
 قطر األكثر جذبا لالستثمار 
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تقرير لبنك ساراسني :

 مؤتمر نيويورك حقق نجاحا كبيرا في تعزيز التعاون بني الجانبني

الشيخ خليفة بن جاسم: قطر تشهد تنمية 
اقتصادية شاملة تقوم على تطوير البنى التحتية 

 قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد 
تـــجـــارة  غـــرفـــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  ثـــانـــي  آل 
وصـــنـــاعـــة قـــطـــر، إن دولـــــة قــطــر تــشــهــد تــنــمــيــة 
اقــتــصــاديــة شــامــلــة تــقــوم عــلــى أســــاس تــطــويــر 
التنمية  تلبي متطلبات  التي  األساسية  البنى 

االقتصادية واالجتماعية.
وقال إن الغرفة استقبلت خالل الفترة املاضية 
العالم،  مــن دول مختلفة حــول  وفـــودا تجارية 
حـــيـــث عــــبــــرت تـــلـــك الـــــوفـــــود عـــــن رغـــبـــتـــهـــا فــي 
االستثمار في قطر، خصوصا بعد اإلعالن عن 

تنظيم مونديال 2022 في الدوحة.
وأشــــــار إلــــى أن قـــطـــر ســــوف تــــواصــــل تــحــقــيــق 

املتالحقة االقتصادية  اإلنجازات 
 بــفــضــل الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة لـــحـــضـــرة صــاحــب 
أمير  ثــانــي  آل  بــن خليفة  الــشــيــخ حــمــد  الــســمــو 
الشيخ  األمني  العهد  املفدى وسمو ولي  البالد 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي حــفــظــهــمــا الـــلـــه، مــمــا 
سيكون له أثر إيجابي على جلب االستثمارات 

الدولة. إلى  األجنبية 
وأوضــــــح الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن جـــاســـم أن غــرفــة 
تـــجـــارة وصـــنـــاعـــة قـــطـــر تـــواصـــل لـــعـــب دورهــــا 
الــطــبــيــعــي كــمــمــثــل حــقــيــقــي لــلــقــطــاع الـــخـــاص 
الـــقـــطـــري، فــــي الـــتـــســـويـــق لـــالقـــتـــصـــاد الــقــطــري 
وتعريف الوفود الزائرة بالفرص االستثمارية 
املــتــاحــة فــي دولـــة قــطــر واملـــزايـــا الــتــي تمنحها 

األجانب،  للمستثمرين  الدولة 
مـــشـــددا عــلــى أن غـــرفـــة تـــجـــارة وصـــنـــاعـــة قــطــر 
الــعــديــد مــن امللتقيات واملــؤتــمــرات  شــاركــت فــي 
ســــواء الــعــربــيــة أو اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة خــالل 

السابقة،  الفترة 
وقد ملست رغبة كبيرة لدى مجتمعات األعمال 

القطري،  االقتصاد  بالتعرف على  العالم  في 
كــمــا أن الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات الــعــاملــيــة أبـــدت 
الــقــطــري وممارسة  الــســوق  فــي دخــول  رغبتها 
الناشئة  األســـواق  مــن  بــاعــتــبــاره  فــيــه  نشاطها 
والــــتــــي تـــشـــهـــد نــــمــــوا مـــتـــســـارعـــا بـــفـــضـــل قـــوة 

االقتصاد.
وأشار الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أنه 
الــتــقــى خـــالل مــشــاركــتــه فــي مــؤتــمــر االســتــثــمــار 
فـــي قــطــر والــــــذي عــقــد ملــــدة يـــومـــني فـــي مــديــنــة 
نـــيـــويـــورك فــــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة األمــريــكــيــة 
الــخــمــيــس، مع  واخــتــتــمــت أعــمــالــه أمـــس األول 

عدد من رجال األعمال األمريكيني، 
كثير  التباحث في  ات  اللقاء تم خالل  أنه  وقال 
التعاون بني  تعزيز  التي تصب في  األمــور  من 

االقتصادية. املجاالت  الجانبني في مختلف 
وأشار الشيخ خليفة إلى أن مؤتمر "االستثمار 
فـــي قـــطـــر" يــعــتــبــر مـــن املـــؤتـــمـــرات املــهــمــة الــتــي 
بتنظيمها خارج دولة قطر حيث  الدولة  تقوم 
يــتــم فــي كــل ســنــة اخــتــيــار بــلــدا مختلفا إلقــامــة 
املــؤتــمــر بـــهـــدف الـــتـــرويـــج لــالقــتــصــاد الــقــطــري 
دولــة قطر،  إلــى  األجنبية  االستثمارات  وجلب 
مـــوضـــحـــا أن مـــؤتـــمـــر نـــيـــويـــورك الـــــذي اخــتــتــم 
اجلها  التي عقد من  األهداف  قبل يومني حقق 

فـــي الـــتـــرويـــج لــالســتــثــمــار فـــي قـــطـــر، وهـــــذا مــا 
يعكسه اإلقبال الكبير من جانب رجال األعمال 
األمــريــكــيــني واألوروبــــيــــني الــــذي تـــواجـــدوا في 
التعرف على قطاعات  املؤتمر وحــرصــوا على 

املتاحة لالستثمار. األعمال في قطر والفرص 
وشــــــدد الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة حـــــرص غـــرفـــة تـــجـــارة 
وصــنــاعــة قــطــر عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون الــتــجــاري 
واالســـتـــثـــمـــاري بـــني قــطــر والــــواليــــات املــتــحــدة، 
وقـــال أنــه الــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة تعتبر 

بالنسبة دولة قطر، شريكا تجاريا مهما 
 وأن الـــجـــانـــب الـــقـــطـــري حـــريـــص عــلــى تــطــويــر 
الــــعــــالقــــات الـــتـــجـــاريـــة إلـــــى مـــســـتـــويـــات أعـــلـــى، 
مــوضــحــا أن افــتــتــاح مــيــنــاء جـــولـــدن بـــاس في 
الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة الســتــقــبــال الــغــاز 
في  البلدين  التعاون بني  يعزز  القطري ســوف 

الطاقة، مجال 
 وســــوف يــنــعــكــس هـــذا الــتــعــاون لــيــشــمــل بقية 

األخرى. االقتصادية  ¶ الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانيالقطاعات 

 املوازنة الجديدة عكست قوة االقتصاد 

املنصور: قطر أصبحت وجهة استثمارية 
مهمة على مستوى املنطقة 

 قــال رجــل األعــمــال مــنــصــور املــنــصــور أن قطر 
اســتــطــاعــت أن تـــبـــرز فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة 
كــوجــهــة اســتــثــمــاريــة مــهــمــة فـــي املــنــطــقــة، إذ 
 2009 إلــى   2007 مــن  الــفــتــرة  استقطبت خــالل 
والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمم  وفق منظمة 
مــلــيــار دوالر، وهــي   17.5 نــحــو   " االنـــكـــتـــاد   "
املتجهة  االســتــثــمــارات  مــن جملة   12% تمثل 

إلى دول غرب آسيا.

تنظم  التي  الــقــوانــني  أن  إلــى  املنصور  وأشــار 
قوانني  فــي قطر تعتبر  االقتصادية  العملية 
مـــرنـــة بـــمـــا يــهــيــئ املــــجــــال ملـــنـــاخ اســتــثــمــاري 

منافس،
 مــــشــــددا عـــلـــى أن دولــــــة قـــطـــر حـــصـــلـــت عــلــى 
التنافسية  تــقــريــر  فــي  عــربــيــا  األولــــى  املــرتــبــة 
الـــذي يــصــدره املــنــتــدى االقــتــصــادي الــعــاملــي، 
مــمــا يـــدل عــلــى أن االقــتــصــاد الــقــطــري األكــثــر 

فــي منطقتنا  األجــنــبــيــة  لــالســتــثــمــارات  جــذبــا 
العربية.

وأوضـــــح أن املــــوازنــــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة لــلــعــام 
مـــؤخـــرا تعكس  والـــتـــي صــــدرت   2012/2011
الــقــوة الــتــي وصـــل إلــيــهــا االقــتــصــاد الــقــطــري 
دولــة قطر،  تاريخ  مــوازنــة في  أكبر  تعتبر  إذ 
وســـوف تــحــقــق فــائــضــا يــزيــد عــلــى 22 مليار 
النفط  برميل  احتساب سعر  ثبات  ريــال رغم 

عــنــد نــفــس املـــســـتـــوى فـــي املــــوازنــــة الــســابــقــة، 
مــنــوهــا بـــان املـــوازنـــة تــعــكــس قـــوة االقــتــصــاد 
أيـــضـــًا مـــن خــــالل املـــبـــالـــغ الــضــخــمــة الـــتـــي تــم 
الكبرى مثل  العامة  تخصيصها للمشروعات 
املـــطـــار واملــيــنــاء والـــطـــرق والـــصـــرف الــصــحــي 
والتي  التحتية  البنية  مــن مشاريع  وغيرها 
تــؤســس قـــاعـــدة صــلــبــة لــجــلــب االســتــثــمــارات 

األجنبية.

 قال رجل األعمال حسن الحكيم أن ما يميز دولة قطر 
الـــدول بالنسبة للجانب االقــتــصــادي  عــن غيرها مــن 
هو أن قطر تعتبر دولة ذات اقتصاد ناشئ هيئت له 
جميع الــظــروف لكي ينطلق إلــى األمـــام، حيث تمتلك 
قــطــر ثــــــروات طــبــيــعــيــة جــعــلــتــهــا أكـــبـــر مـــصـــدر لــلــغــاز 
الــطــبــيــعــي املـــســـال فـــي الــعــالــم بــطــاقــة إنــتــاجــيــة بلغت 
77 مــلــيــون طــن ســنــويــا، عـــدا عــن الــنــفــط والــصــنــاعــات 
املرتبطة بقطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة أحسنت 
استغالل هذه الثروات في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.

وأشـــــار الــحــكــيــم إلـــى أنـــه فـــي ظـــل ذلـــك فـــإن االقــتــصــاد 
القطري أصبح اآلن مــن أســرع االقــتــصــادات نموا في 
الــعــالــم مــدعــومــا بــقــوة اإليـــــــرادات الــنــفــطــيــة وســيــاســة 
تــنــويــع االقـــتـــصـــاد، واملـــشـــروعـــات االســتــثــمــاريــة الــتــي 
تــنــفــذهــا قــطــر فـــي الــــخــــارج، مـــشـــددا عــلــى أن كـــل هــذه 
فـــي تــعــزيــز تنافسية  الــعــوامــل تــعــلــب دورا مــحــوريــا 
االقـــــتـــــصـــــاد الـــــقـــــطـــــري وزيـــــــــــــادة قــــــدرتــــــه عــــلــــى جــلــب 

االستثمارات.
وأشــــار الــحــكــيــم إلـــى أنـــه الــتــقــى بــالــعــديــد مــن الــوفــود 
التجارية األجنبية التي تزور قطر باستمرار، مشيرًا 
إلــى أنــه فــي األشــهــر القليلة املاضية تــزايــد عــدد هذه 
الـــوفـــود الــتــجــاريــة الــتــي تــــزور الـــدوحـــة للتباحث في 
إلــى أن كثير  التعاون االقتصادي والــتــجــاري، مشيرًا 
من الشركات األجنبية ترغب في االستثمار في قطر 
وبناء مشاريع داخل دولة قطر، كما أن شركات أخرى 
تأتي بهدف تأسيس شراكات مع رجال أعمال قطريني 

لبناء مشروعات سواء داخل قطر أو خارجها.

 الحكيم: مشاريع الطاقة 
تلعب دورا مهما 

في تعزيز تنافسية 
االقتصاد الوطني 

 قطر وجهة استثمار رئيسية في املنطقة 
 أشـــــــــارت أحــــــــدث الــــتــــوقــــعــــات الـــعـــاملـــيـــة 
لالستثمار حول الربع الثاني من العام 
2011 والتي نشرها فريق أبحاث بنك 
ســــاراســــني أنــــه بــســبــب ارتــــفــــاع أســعــار 
الـــنـــفـــط والــــوضــــع الـــســـيـــاســـي املــســتــقــر 
فــــإن قــطــر ســتــكــون وجــهــة اســتــثــمــاريــة 
رئــيــســيــة فــي املــنــطــقــة وذلــــك عــلــى غــرار 

دبي والكويت.
ولــــفــــت الـــتـــقـــريـــر إلــــــى اســــتــــفــــادة دول 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي مـــــن االضــــطــــرابــــات 
إفــريــقــيــا. كما أن  السياسية فــي شــمــال 
االرتــــفــــاع املــســتــمــر فـــي أســـعـــار الــنــفــط 
ســيــؤدي إلـــى تــولــيــد عـــائـــدات إضــافــيــة 
كــــبــــيــــرة لـــــــــدول الــــخــــلــــيــــج. مـــــن نـــاحـــيـــة 
أخــرى، فــإن أداء قطاع الخدمات سوف 
ما القطاع املالي  يختلف كثيرًا، والسيَّ
والــســيــاحــي الــلــذيــن أصــبــحــا الــدعــامــة 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــثـــانـــيـــة لــــــدول الــخــلــيــج 
فـــي الـــســـنـــوات األخــــيــــرة. ومــــن املــرجــح 
أيــضــًا أن تــظــهــر دبـــي كــأنــهــا املستفيد 
اإلقليمي األكــثــر مــن هــذه األزمـــة. حيث 
عــانــت دبـــي فـــي فــتــرة مـــن الــفــتــرات في 
ظــل ســنــوات االزدهـــــار مــن الــتــجــاوزات 
وانــعــدام الشفافية املالية في كثير من 
مشاريعها العقارية الضخمة. هذا فإن 
ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط ســـوف يــزيــد من 
الفرص االقتصادية في دولــة اإلمــارات 

العربية املتحدة على املدى املتوسط. 
وقال ذات التقرير إنه في حني تراجعت 
ثــقــة املــســتــثــمــريــن فــي األشــهــر األخــيــرة 
بــــســــبــــب الــــــخــــــوف مــــــن االضـــــطـــــرابـــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي شــــمــــال إفـــريـــقـــيـــا فـــإن 
املـــســـتـــثـــمـــريـــن ســـــوف يـــتـــوجـــهـــون إلـــى 
الخليج العربي.. من ناحية أخــرى من 
املحتمل أن ترزح السوق الهندية تحت 
وطــــأة الــتــهــديــد ارتـــفـــاع أســـعـــار السلع 

األساسية 
باإلضافة إلى أن املخاوف من التضخم 
ال تــــــــزال مـــرتـــفـــعـــة ويــــمــــكــــن لــلــنــهــضــة 
األخيرة في األســواق الهندية أن تكون 
قصيرة األجــل. كما أنــه ال يمكن للبنك 
االحــتــيــاطــي الــهــنــدي تجنب املــزيــد من 
ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة فــي حــال كانت 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى الــتــضــخــم وتـــوقـــعـــات 
الــــتــــضــــخــــم. وبــــشــــكــــل عـــــــام ســيــســتــمــر 
التباطؤ في النمو االقتصادي الهندي 
خـــــــــالل فـــــصـــــل الـــــصـــــيـــــف مـــــــع تـــشـــديـــد 

السياسة النقدية وحتى ذلك الحني قد 
تــواصــل األســـواق الهندية أداءهـــا دون 
املــســتــوى املــطــلــوب مــقــارنــة مــع غيرها 
مــن األســــواق الــنــاشــئــة. ال تـــزال الصني 
وروسيا من األسواق املحبذة بالنسبة 
الـــعـــام 2011، حيث  لـــســـاراســـني خــــالل 
إن تــقــيــيــم األســــــواق الـــروســـيـــة ال تـــزال 
رخــيــصــة ومـــن املــرجــح أن تــرفــع زيـــادة 
أســعــار النفط تــقــديــرات األربـــاح بشكل 

كبير خالل األشهر املقبلة. 
وقــالــت تــوقــعــات التقرير أن االقتصاد 
العاملي ال يزال على مسار النمو القوي 
رغــــم األزمــــــــات. هــــذا وســيــتــم تــعــويــض 
ارتفاع أسعار النفط بانتعاش أسواق 
الــعــمــل. كــمــا أشــــار الــتــقــريــر فـــي إحـــدى 
فــقــراتــه أنـــه يــجــب أن تــقــود الــتــوقــعــات 
اإليجابية حــول االقتصاد العاملي إلى 
ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــفـــائـــدة خـــــالل الـــربـــع 
الــثــانــي مــن الــعــام 2011، بــالــتــزامــن مع 
ضغط أسعار سندات الشركات. كما أنه 
من املتوقع أن تستأنف أسواق األسهم 
اتـــجـــاهـــهـــا الـــتـــصـــاعـــدي عـــلـــى خــلــفــيــة 
الـــزخـــم اإليـــجـــابـــي لــلــنــمــو فـــي الــبــلــدان 
الصناعية. ويعتقد بنك ســاراســني أن 
األســـهـــم األوروبــــيــــة تــتــمــتــع بــإمــكــانــات 
كــبــيــرة، مــع اســتــمــراريــة ارتــفــاع الطلب 
عــلــى الــســلــع األســـاســـيـــة بــفــضــل الــنــمــو 
اإليـــجـــابـــي لــالقــتــصــاد الـــعـــاملـــي. ورغـــم 
ذلــك فإنه من املتوقع أيضًا أن يضعف 
الــفــرنــك الــســويــســري قــريــبــًا وبــاملــقــابــل 
سوف يّثبت الدوالر االنتعاش املحتمل 
فــي أقــــرب وقـــت وفـــق إشـــــارات املجلس 
الفيدرالي حــول وضــع حد  االحتياطي 
لــلــســيــاســة الــنــقــديــة املــســتــرخــيــة. ورغــم 
الشكوك العديدة تبقى شروط األصول 
الـــخـــطـــرة إيـــجـــابـــيـــة. فــــي حــــني ســيــطــرأ 
تــبــاطــؤ قليل عــلــى الــنــمــو فــي األســـواق 
الناشئة ويكتسب قــوة دفــع تدريجية 

في البلدان الصناعية. 
بعد الفيضانات في أستراليا، والزلزال 
الـــــذي ضــــرب نــيــوزيــلــنــدا والـــعـــواصـــف 
الثلجية في الواليات املتحدة، وسلسلة 
الكوارث الطبيعية التي بلغت ذروتها 
فــي زلــــزال الــيــابــان الــــذي أطــلــق الــعــنــان 
ملــوجــات املــد وتسبب فــي إلــحــاق ضرر 
كــبــيــر فـــي مــحــطــة الــطــاقــة الــنــوويــة في 
فــوكــوشــيــمــا، والـــــذي أدى إلـــى انــتــشــار 

النشاط اإلشعاعي ورغــم ذلك فقد كان 
املــدمــرة الحد  الــكــوارث الطبيعية  لهذه 
األدنـــــــى مــــن الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى االقـــتـــصـــاد 
الــعــاملــي بــســبــب االنـــتـــعـــاش الـــقـــوي في 
ســـــوق الـــعـــمـــل. وقـــــد تـــتـــرجـــم ذلـــــك إلـــى 
ــمــا  حـــــدوث مـــعـــدالت نــمــو قـــويـــة، الســيَّ
فــي البلدان الصناعية، وأيــضــًا عندما 
فـــتـــح مــجــلــس االحـــتـــيـــاطـــي األمـــيـــركـــي 
بــوابــات التحفيزات املالية بــدأ بتنفيذ 
السياسات النقدية الجديدة مما أدى 

إلى تغير مزاج الصناعة. 
من ناحية أخرى فإن بلوغ نمو طفيف 
وتحقيق االســتــقــرار فــي أســعــار السلع 
دون أن يــســبــب ذلــــك هـــبـــوط حــــاد في 
االقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي تــعــد إحــــدى أكــبــر 
الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــــواجـــــه الـــحـــكـــومـــة 
الصينية. أما في أوروبــا رغم أن الرأي 
الــــعــــام يــــركــــز أســــاســــًا عـــلـــى دول مــثــل 
الــبــرتــغــال وإســبــانــيــا والـــيـــونـــان إال أن 
أوروبـــــــا املـــركـــزيـــة هـــي مـــن يـــحـــدد قــوة 
الــنــمــو. ومـــن جــهــة أخـــرى ســيــكــون أداء 

االقتصاد 
الــســويــســري جـــيـــدًا، مـــع اســـتـــمـــرار قــوة 
الــذي يرجع بشكل  الفرنك السويسري 
جــزئــي إلــى اســتــمــرار النمو الــقــوي في 

االستهالك وازدهار قطاع البناء.
وفـــي ضـــوء تعليقه عــلــى الــتــقــريــر، قــال 
السيد جــان أمــريــت بـــوزر، رئــيــس قسم 
األبــحــاث وكبير االقتصاديني فــي بنك 
ســــاراســــني: "قـــــوة هــــذا االنـــتـــعـــاش بعد 
ركـــــود لـــم نــشــهــد مــثــلــه مــنــذ 80 عــامــًا، 
قــد تـــجـــاوزت كــل الــتــوقــعــات. ومـــع ذلــك 
الــواضــح وبشكل متزايد  بــات مــن  فقد 
أن االقـــتـــصـــاد الــعــاملــي يــحــتــاج إلــــى أن 
يـــوضـــع عـــلـــى مـــســـار نـــمـــو أكـــثـــر ثــبــاتــًا 
بــعــد عـــام مــن الــنــمــو املــنــدفــع. ومـــع ذلــك 
ال تريد املــصــارف املــركــزيــة فــي البلدان 
الصناعية التعرض ملزيد من املخاطر 
أيــة صدمات  لتنأى باقتصاداتها عــن 

جديدة".
من جانبه قال فليب بايراستشي، كبير 
االســتــراتــيــجــيــني فـــي بــنــك ســـاراســـني:" 
الـــــتـــــســـــارع االقــــتــــصــــادي  إذا اســــتــــمــــر 
فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وأوروبـــــــا فــإنــه 
مـــن املـــرجـــح أن تــدفــع الــحــجــج املــؤيــدة 
الســتــثــمــارات األســهــم بــعــوامــل الخطر 
الحالي إلى الخلف. ونتوقع احتماالت 

إيجابية كبيرة ألســـواق األســهــم خالل 
األشـــهـــر الـــقـــادمـــة. وأي تــصــويــبــات من 
املــحــتــمــل أن تـــكـــون مـــوجـــزة واالتـــجـــاه 
التصاعدي في أســواق األسهم ينبغي 
أن يـــســـتـــمـــر، عـــلـــى األقـــــــل حـــتـــى فــصــل 

الصيف". 

◄ نمو في جنوب آسيا
مـــــن غـــيـــر املـــــرجـــــح أن يـــســـتـــمـــر الــنــمــو 
الــــقــــوي الــــــذي ســـجـــل فــــي الــــعــــام 2010 
القــــتــــصــــادات جـــنـــوب شـــــرق آســـيـــا فــي 
الــــربــــعــــني الـــــقـــــادمـــــني. ونــــحــــن نـــتـــوقـــع 
اســـتـــمـــرار ضــعــف الــنــمــو حــتــى خــريــف 
عـــام 2011 عــلــى غـــرار الــصــني. وقـــد زاد 
الــتــضــخــم بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي الــعــديــد 
من اقتصادات دول جنوب شرق آسيا 

بسبب االرتفاع الحاد في أسعار
املـــواد الــغــذائــيــة والــنــفــط. وهـــذا يفرض 
املــركــزيــة فــي تلك املنطقة  الــبــنــوك  على 
وقـــــف ســـيـــاســـة خـــفـــض ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
الــتــي نــفــذت خــالل الــعــام 2009 و2010. 
وقــــد أثــــرت هــــذه الــســيــاســة ســلــبــًا على 
ارتــفــعــت نسبتها  الــتــي  االســـتـــثـــمـــارات 
الـــــعـــــام املـــــاضـــــي بـــفـــضـــل االنــــخــــفــــاض 
الــقــيــاســي فــي أســعــار الــفــائــدة والــوفــرة 
العالية في الطلب املكبوت. لقد استفاد 
االستهالك من األداء القوي لالقتصاد 
فـــــي الـــــســـــنـــــوات األخـــــــيـــــــرة، ومـــــــع ذلـــــك، 
فـــإن االرتـــفـــاع الــحــاد فــي أســعــار املـــواد 
الغذائية وارتفاع أسعار الفائدة خفض 

القوة الشرائية للمستهلكني.

◄ احتمال رفع أسعار الفائدة
بصرف النظر عــن النفور مــن املخاطر 
املــــــركــــــزيــــــة عــلــى  الـــــبـــــنـــــوك  فــــعــــل  ورد 
االضــــــطــــــرابــــــات فــــــي الـــــعـــــالـــــم الـــعـــربـــي 
وزلـــــــزال الـــيـــابـــان، فــإنــهــا ســــوف تلعب 
دورًا هــامــًا فــي أســـواق الــســنــدات خالل 
الــربــع املــقــبــل. وبــنــاءًا عــلــى ذلـــك تتوقع 
املــــصــــارف املـــركـــزيـــة اســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع 
أســعــار الــنــفــط واملــــواد الــغــذائــيــة ضمن 
سيناريو متوسط األجـــل. فــي البلدان 
الصناعية، سوف تركز البنوك املركزية 
عــلــى األرجــــــح عــلــى مــخــاطــر الــتــضــخــم 
بــدال مــن مخاطر النمو. وفــي الــواليــات 

املــتــحــدة، املــخــاوف مــن التضخم يلعب 
دورا ثــانــويــا فــي الــوقــت الــحــالــي وفــي 
جميع االحتماالت سوف يستمر البنك 
االحتياطي الفيدرالي في التركيز على 
سوق العمل، واالمتناع عن رفع أسعار 
املـــتـــوقـــع أن  الـــفـــائـــدة حــتــى اآلن. ومــــن 
ينتهج البنك املركزي األوروبي سياسة 
نقدية أقل توسعية بسبب الصعوبات 
عــلــى املــهــمــش األوروبــــــي ومـــن املــتــوقــع 
ارتـــــفـــــاع مــــعــــدالت الــــفــــائــــدة الــرئــيــســيــة 
تدريجيًا أي بنسبة ربــع نقطة مئوية 

فقط في كل ربع سنة. 
وأيضًا حيث إن االقتصاد السويسري 
قـــــوي جـــــدًا فــــالشــــيء كـــــان ســـيـــقـــف فــي 
طــــريــــق الـــبـــنـــك الــــوطــــنــــي الـــســـويـــســـري 
عندما قام برفع أسعار الفائدة في أول 

يونيو من العام 2011. 
تهدئة أسواق صرف العمالت األجنبية

انــخــفــض الــــــدوالر األمـــريـــكـــي والـــيـــورو 
والــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي إلـــى مستويات 
قــيــاســيــة فـــي األســابــيــع األخـــيـــرة. وإذا 
عــدل الــفــيــدرالــي األمــريــكــي مــن رسائله 
حول انتعاش االقتصاد فإن ذلك سوف 

يؤدي إلى تعافي الدوالر. 
وقــــــد أثـــــــار انــــخــــفــــاض قـــيـــمـــة الـــــيـــــورو، 
فـــي مــــــارس، مــســتــوى عــــال مـــن تجنب 
املــــخــــاطــــر الـــعـــاملـــيـــة ولــــيــــس مــــن خـــالل 
أزمـــــــة الـــــديـــــون األوروبـــــــيـــــــة. وقــــــد قـــرر 
الــســيــاســيــون األوروبــــيــــون اآلن اتــخــاذ 
إجـــــــراءات مــلــمــوســة مـــن أجــــل حـــل هــذا 
الــــوضــــع، ونــتــيــجــة لـــذلـــك ســـيـــكـــون أي 
تـــصـــعـــيـــد جــــديــــد ألزمــــــــة الــــــديــــــون أقـــل 
بكثير من املحتمل. التطورات املحيطة 
بــالــعــمــلــة الــصــيــنــيــة هـــي أيـــضـــًا مــثــيــرة 
لــالهــتــمــام: فمنذ بــدايــة مــــارس، أصبح 
يــمــكــن لـــشـــركـــات الـــتـــصـــديـــر الــصــيــنــيــة 
تـــســـويـــة الــــفــــاتــــورة أو الــــتــــجــــارة عــبــر 
الــيــوان.  الــحــدود فــي العملة الصينية، 
الــــيــــوان  وبــــالــــتــــالــــي يــــبــــدو أن أهـــمـــيـــة 
فــــي الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة ســـتـــزيـــد فــي 
املــســتــقــبــل. وبــصــفــة عـــامـــة مـــن املــرجــح 
تــجــاوزات العملة األجنبية  أن تــســوى 
بــعــض الـــشـــيء خــــالل الــســنــة. فـــي وفــي 
هـــذه الــبــيــئــة، ســيــكــون هــنــاك انخفاض 
في الطلب على عمالت املالذ اآلمن مثل 

الفرنك السويسري والني الياباني. 
إمكانات األسهم األوروبية:
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• دبي – الشرق

أعلن املؤتمر الوزاري العاملي الثاني للطاقة 
الــنــظــيــفــة فــــي خـــتـــام أعـــمـــالـــه فــــي أبــوظــبــي 
الــخــمــيــس املـــاضـــي الـــتـــزام الـــــدول األعــضــاء 
وفـــي مقدمتهم الــــدول املــتــقــدمــة بــالــحــد من 
انــبــعــاثــات الـــغـــازات الــدفــيــئــة حــيــث تساهم 
الـــــــــدول الــــتــــي شـــــاركـــــت فـــــي املــــؤتــــمــــر وفـــي 
مقدمتها الواليات املتحدة بنحو ٨٠٪ من 
إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في العالم.

وأكد وزراء الطاقة الذين مثلوا ٢١ حكومة 
شاركوا في املؤتمر على العمل على خفض 
هذه النسبة من خالل العديد من املبادرات 
الــتــي تــرســم خريطة طــريــق تــؤدي  العملية 

إلى ازدهار االقتصاد العاملي
وقــــــــال ســـتـــيـــفـــن تــــشــــو، وزيــــــــر الــــطــــاقــــة فــي 
األمريكي أن التركيز على الطاقة النظيفة 
وتـــحـــســـني كــــفــــاءة اســــتــــخــــدام الـــطـــاقـــة مــن 

العوامل الحاسمة لتحقيق ذلك في الوقت 
الــذي يخطط العالم فيه لبناء ٥٠٠ محطة 
جـــــديـــــدة لـــتـــولـــيـــد الــــكــــهــــربــــاء فـــــي غـــضـــون 

السنوات القليلة املقبلة. 
مــــــبــــــادرة ذات  نــــحــــو ١١  الـــــــــــــوزراء  وطــــــــرح 
أهــــــداف مـــحـــددة تـــركـــز عــلــى تــعــزيــز كــفــاءة 
استخدام الطاقة، وتوفير الطاقة املتجددة، 
واالستفادة على النحو األمثل من التمويل 

الحكومي.
وبــحــث وزراء الــطــاقــة مـــن مــخــتــلــف أنــحــاء 
الـــعـــالـــم الـــتـــقـــدم الـــــذي تــحــقــق عــلــى صعيد 
اعـــتـــمـــاد حـــلـــول الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، وأكـــــدوا 
االلــــتــــزام بــمــواصــلــة الــســعــي لــتــحــقــيــق هــذا 
الهدف، كما وضعوا خريطة طريق للدورة 
الثالثة من املؤتمر التي ستقام في لندن في 

عام ٢٠١٢. 
وقـــــامـــــت دولــــــــة اإلمــــــــــــارات بــــالــــتــــعــــاون مــع 
الـــواليـــات، بـــــإدارة الـــحـــوار بــني ٢١ حكومة 

مشاركة، بما في ذلك وزراء وقادة الشركات 
واملنظمات غير الحكومية، وذلـــك لتعزيز 
املبادرات الهادفة إلى تسريع انتقال العالم 

نحو اعتماد الطاقة النظيفة.
 وقــــال د. ســلــطــان أحــمــد الــجــابــر، الــرئــيــس 
الــــوزراء املشاركني  لـــ"مــصــدر" أن  التنفيذي 
أكـــــدوا أنــهــم ســيــعــطــون االهــتــمــام املــنــاســب 
لـــتـــوصـــيـــات املـــؤتـــمـــر بـــشـــأن الـــشـــراكـــة بــني 
الـــقـــطـــاعـــني الـــحـــكـــومـــي والـــــخـــــاص، والـــحـــد 
املــرتــفــعــة للبيئة التنظيمية،  الــتــكــلــفــة  مـــن 
ومـــواصـــلـــة الــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق مـــبـــادرات 
املــؤتــمــر. وتــؤكــد هـــذه الــنــتــائــج أن املــؤتــمــر 
الــــــوزاري الــعــاملــي الــثــانــي لــلــطــاقــة النظيفة 

يركز على تحقيق النتائج امللموسة".
وأضــــــاف أن دولـــــة اإلمـــــــارات تـــولـــي أهــمــيــة 
كــبــيــرة لـــدعـــم مــــبــــادرات املـــؤتـــمـــر الــــــوزاري 
للطاقة النظيفة، وأنــشــأت "مــصــدر" وحــدة 
خــاصــة بــــــإدارة الـــكـــربـــون يــتــمــحــور عملها 

حـــــــول خــــفــــض انــــبــــعــــاثــــات ثـــــانـــــي أكـــســـيـــد 
الكربون، كما أطلقت دولة اإلمارات العديد 
من املبادرات الهادفة لتعزيز مشاركة املرأة 
في مختلف قطاعات العلوم والتكنولوجيا 
انطالقًا من قناعة راسخة بالدور الحيوي 
الـــذي يمكن للمرأة أن تسهم بــه فــي العمل 

على نشر حلول الطاقة النظيفة. 
وقـــال كــريــس هــوهــن وزيـــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الــطــاقــة وتــغــيــر املــنــاخ فــي املــمــلــكــة املتحدة 
إن إيـــــجـــــاد حـــــل لــــتــــداعــــيــــات تـــغـــيـــر املـــنـــاخ 
وضــمــان أمــن الطاقة يعتمد إلــى حــد كبير 
عــلــى الــتــقــاط وتــخــزيــن غــــاز ثـــانـــي أكــســيــد 
الــكــربــون مضيفا أنــه تــم إحـــراز تــقــدم كبير 
الــخــاصــة بــهــذا املــجــال إال أن  فــي التقنيات 
تطبيقها على نطاق تجاري واسع لن يكون 
ممكنًا دون تضافر جهود الحكومات حول 
الــعــالــم مـــن أجـــل الــتــصــدي لــكــافــة الــعــوائــق 

سواء كانت مالية أو تشريعية أو تقنية. 

وأضــاف أن الجهود املشتركة التي بذلتها 
كــل مــن اململكة املــتــحــدة وأســتــرالــيــا تعتبر 
نــمــوذجــًا رائــــدًا لــلــتــعــاون فــي مــجــال خفض 
انبعاثات الكربون، كما أن التعهدات التي 
املــشــاركــة في  الـــدول  قطعتها مجموعة مــن 
الــدرب  أنــنــا نسير على  املؤتمر تــؤكــد على 
الصحيح وستواصل اململكة املتحدة بذل 
الجهود إلحــراز مزيد من التقدم في مجال 
الطاقة النظيفة قبل انعقاد املؤتمر الوزاري 

املقبل في لندن بعد عام من اآلن.  
ويعمل الــوزراء املشاركون في املؤتمر على 
١١ مــبــادرة ذات أهـــداف مــحــددة تــركــز على 
تــعــزيــز كـــفـــاءة اســتــخــدام الــطــاقــة، وتــوفــيــر 
املــتــجــددة، واالســتــفــادة على النحو  الطاقة 
األمـــــثـــــل مـــــن الـــتـــمـــويـــل الـــحـــكـــومـــي وعـــقـــد 
املــــســــؤولــــون الـــحـــكـــومـــيـــون نـــــــدوات مـــائـــدة 
مـــســـتـــديـــرة مــــع مــمــثــلــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
وأصــــحــــاب املــصــلــحــة مـــن مــخــتــلــف أنــحــاء 

الــعــالــم لبحث مسائل حيوية فــي القطاع، 
بــمــا فــي ذلـــك االســتــراتــيــجــيــات التنظيمية 
لـــتـــعـــزيـــز كــــفــــاءة اســــتــــخــــدام الــــطــــاقــــة عــلــى 
مستوى املرافق العامة، والتقنيات املبتكرة 
الــطــاقــة، والــطــاقــة املتجددة،  ة  لتعزيز كــفــاء
وتسهيل الوصول إلى الطاقة، إضافة إلى 

موضوع املدن املستدامة. 
وتــــــشــــــارك دولــــــــة اإلمــــــــــــارات فـــــي أربــــــــع مــن 
املــبــادرات اإلحـــدى عشرة للمؤتمر بما في 
ذلـــــك، مــــبــــادرة "تــثــقــيــف وتــمــكــني املــــــرأة في 
مجال الطاقة النظيفة" التي نظمها "معهد 
مـــصـــدر لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا" نــيــابــة 
عــن وزارة الــخــارجــيــة حــيــث قــامــت قــيــادات 
نــســائــيــة مــتــمــيــزة بــتــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
أهمية دور املرأة في النهضة التي يشهدها 
قــطــاع الطاقة النظيفة وضـــرورة التصدي 
للعوائق التي تحول دون املشاركة الفاعلة 

للعنصر النسائي في القطاع.

في ختام أعمال املؤتمر الوزاري العاملي للطاقة النظيفة في أبوظبي

 تعهدات بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلعادة االنتعاش لالقتصاد العاملي 

•  القاهرة - محمود علي 

قــالــت مــجــلــة "فـــوربـــس" األمــريــكــيــة الــشــهــيــرة بـــأن قطر 
أصــبــحــت مـــن أهــــم الــبــقــاع االســتــثــمــاريــة فـــي املــنــطــقــة 
مــشــيــرة إلـــى أن تــعــزيــز الــتــعــاون االســتــثــمــاري وعــلــى 
صــعــيــد األعــمــال الــتــجــاريــة بــني دولـــة قــطــر والــواليــات 
املـــتـــحـــدة فـــي اآلونــــــة األخــــيــــرة يــعــكــس مـــكـــانـــة الـــدولـــة 
الشركات  الكثير من  أن سعي  إلى  الخليجية، مشيرة 
األمـــريـــكـــيـــة لـــبـــحـــث شـــــراكـــــات جــــديــــدة مــــع قـــطـــر عــلــى 
هـــامـــش مـــنـــتـــدى قـــطـــر الـــثـــالـــث لــالســتــثــمــار واألعـــمـــال 
والــدورف  بفندق  األمريكية  نــيــويــورك  فــي  يعقد  الــذي 
أســتــوريــا دلــيــل عــلــى املــنــاخ االســتــثــمــاري الــجــيــد التي 
تــتــمــتــع بــهــا قــطــر. وقـــالـــت بـــأن هـــذه املــكــانــة انــعــكــســت 
عــلــى تــصــريــحــات عمالقة الــشــركــات املــشــاركــة فــي هــذا 
التي  األمريكية  ايسكون موبيل  رأسها  املنتدى وعلى 
أكبر مصدر  بأن قطر  تيليرسون  رئيسها ريكس  قال 
تــبــشــر بمستقبل  الــعــالــم  فــي  املــســال  الــطــبــيــعــي  لــلــغــاز 

واعد لقطاع الغاز املسال في العالم، وهو أمر كان من 
األمريكية  والشركة  التعاون بني قطر  يدعم  أن  شأنه 

املقبلة.  السنوات  في 
راي الهــود هو  النقل  وزيــر  ثمن  الوتيرة،  وعلى نفس 
اآلخــــر املــكــانــة االســتــثــمــاريــة لــقــطــر فـــي املــنــطــقــة، وهــو 
مـــا دفـــعـــه لــلــتــأكــيــد عـــلـــى تـــعـــزيـــز اســـتـــثـــمـــارات بــقــيــمــة 
البنية  قــطــاعــات  فــي  تنفق  قــطــر  مــع  مــلــيــار دوالر   ١٧٠
والتي تجهز خصيصًا  والكباري  والــطــرق  األساسية 

 .٢٠٢٢ الدولة الستضافة مونديال  لتحسني بنية 
إلـــــــى أن هـــــــذه املـــكـــانـــة  الــــشــــهــــيــــرة  وأشـــــــــــارت املــــجــــلــــة 
بها قطر جعلتها  التي تحظى  الكبيرة  االستثمارية 
مــنــطــقــة جـــذب عــاملــيــة لــكــبــار املــســتــثــمــريــن فـــي الــعــالــم، 
وهــــو أمــــر دفــــع الــــواليــــات املـــتـــحـــدة إلــــى تــنــمــيــة حــجــم 
األخيرة،  السنوات  الخليجية في  الــدولــة  الشراكة مع 
السيما بعد أن كشفت اإلحصائيات الرسمية عن نمو 
بمقدار ست  الدولتني  االستثماري بني  التعاون  حجم 
مرات في الفترة من ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٠، والتي تضاف 

الدوحة وواشنطن.  الجيوسياسي بني  التعاون  إلى 
وقـــال مــعــد الــتــقــريــر الــكــاتــب األمــريــكــي روبـــرت لينزنر 
العربية، مشيرًا  املنطقة  للريادة في  بــأن قطر تتطلع 
لفرض هيمنتها  األخيرة  اآلونــة  أنها نجحت في  إلى 
والشرق  العربية  املنطقة  في  السياسية واالقتصادية 
األخيرة  القطرية وحربها  الجزيرة  أوسطية من خالل 
عــلــى لــيــبــيــا ووســاطــاتــهــا لــحــل الـــصـــراعـــات الــعــربــيــة. 
وقــال بــأن هناك دالئــل وإشــارات أخــرى تعكس التقدم 
والــــتــــطــــور الـــقـــطـــري ومـــــن بــيــنــهــا نــــجــــاح الـــــدولـــــة فــي 
املقبل،  العاملي في ديسمبر  النفط  اجتماع  استضافة 
وغــيــرهــا مــن الــفــعــالــيــات الــدولــيــة الــتــي تــخــص الــشــأن 

السياسي واالقتصادي.
الفعاليات  إن هــذه  قــائــلــة  تــقــريــرهــا  املــجــلــة  واخــتــتــمــت 
الــعــاملــيــة الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا قــطــر عــكــســت فـــي اآلونــــة 
األخـــيـــرة حــجــم الـــدولـــة الــخــلــيــجــيــة، الــتــي بــرغــم صغر 
مــســاحــتــهــا إال أنــهــا اســتــطــاعــت أن تــتــفــوق عــلــى دول 

واقتصاديًا.  املنطقة سياسيا 

أشادوا بوساطة الدوحة اإلقليمية والدولية 

 فوربس األمريكية: قطر أفضل دول 
الجذب االستثماري في املنطقة 

ثمنوا دور منتدى األعمال واالستثمار في نيويورك.. رؤساء الشركات األمريكية:

: اكتسب منتدى األعــمــال واالستثمار  •  نيويورك - قنا 
فــي قــطــر الـــذي انــعــقــد فــي مــديــنــة نــيــويــورك تــحــت رعــايــة 
وحضور معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 
رئيس الــوزراء ووزيــر الخارجية أهمية خاصة بالنسبة 

للشركات األمريكية ولرجال األعمال.
ومـــا مــنــح املــنــتــدى قــيــمــة خــاصــة لــيــس تــوقــيــت انــعــقــاده 
فحسب، وإنما فتح املجال أمــام االستثمارات األمريكية 
إلــى تعزيز الشراكة األمريكية  في قطاعات عــدة، إضافة 

القطرية على الصعيد التجاري واالقتصادي. 
واملــنــتــدى الــــذي اســتــغــرقــت أعــمــالــه يــومــني وشـــــارك فيه 
حــوالــي ١٥٠٠ شخص مــن رجـــال وســيــدات األعــمــال ومن 
مــمــثــلــي الـــشـــركـــات األمـــريـــكـــيـــة يــمــثــلــون قـــطـــاعـــات عــــدة، 
أبــواب جديدة للشراكة واالستثمار، ودفع  استعاد فتح 
رجال األعمال إلى النظر لدولة قطر بعيون جديدة على 
حــد تعبير السيد تــوم بــيــرســون مــؤســس ومــديــر شركة 
(بــاور جنريشن) التي مقرها هيوسنت بوالية تكساس 
األمــريــكــيــة.  وعــلــى هــامــش أعــمــال املــنــتــدى الــتــقــي موفد 
وكـــالـــة األنـــبـــاء الــقــطــريــة (قـــنـــا) بــعــدد مـــن املــشــاركــني في 
املنتدى، حيث عبروا عن احترامهم وتثمينهم للدور الذي 
الــقــيــادة السياسية فــي قطر لتحديث بنية  تضطلع بــه 
املجتمع والبلد لينسجم وأفاق القرن الحادي والعشرين. 
وال يــخــفــي مــســاعــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق واملـــديـــر 
املــدنــيــة ولتنمية األعـــمـــال في  الــحــالــي لالستيراتيجية 
شركة (بيكتيل) السيد ديفيد ولــش إعجابه باملشاريع 

الطموحة التي شرعت قطر في تنفيذها.
ويقول: "الحظت خالل السنوات الخمس عشرة األخيرة 
التغييرات الكبيرة، حيث تبني أن لدولة قطر طموحات 
كبيرة".  وأضاف: "إن الخطة القومية قد استقبلت بشكل 
جيد وأفهم أن هناك متطلبات عديدة لتحديث وتطوير 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة".  وأعــــرب عــن اعــتــقــاده أن قــطــر ستكون 
مثاال للتنمية في املنطقة من أجل النهوض باقتصادها. 
وشـــجـــع املــســتــثــمــريــن األمـــريـــكـــيـــني إلـــــى االنـــــخـــــراط فــي 
إنــه إذا أخذنا بعني اإلعتبار ما  مشاريع مع قطر وقــال" 
تعيشه منطقة الشرق األوسط من أحداث فإن قطر تنعم 
بــاالســتــقــرار الــســيــاســي واألمــنــي وهـــذا مــا جعلها تفوز 

باستضافة كأس العالم لعام ٢٠٢٢". 
ووجـــد الــســيــد روبــــرت هــاجــر مــن شــركــة بــوغــس، رئيس 
غرفة التجارة األمريكية بــدولــة قطر فــي املنتدى فرصة 
ثمينة لفتح شبكة بني السلطات القطرية ورجال األعمال 
القطريني من جهة، والشركات األمريكية ورجال األعمال 

الذين يريدون القيام بمشاريع استثمارية في قطر. 
ويقول: "ما حدث يكتسب أهمية خاصة، خاصة الشروع 
في برنامج لربط بعض الشركات األمريكية مع كل قطاع 

من القطاعات". 
القرار  "الالفت لالنتباه هو حضور صناع  وتابع يقول: 
السياسي وكذلك مسؤولو ومدراء الشركات واملؤسسات 

القطرية سواء في القطاع العام أو من القطاع الخاص". 
ويالحظ السيد هاجر أن العالم قد بدأ يعرف قطر نظرا 

ملشاركتها في أحداث العالم وكذلك الستضافتها لكأس 
الــعــالــم. ودعــــا قــطــر إلـــى عــقــد مــنــتــديــات أخــــرى فــي مــدن 
وواليات أمريكية أخرى مثل تكساس على سبيل املثال. 
واملـــنـــتـــدى الــــــذي شـــهـــد أكـــبـــر حـــضـــور لــــرجــــال األعـــمـــال 
ومــمــثــلــي الـــشـــركـــات األمــريــكــيــة يــعــتــبــر انــطــالقــة كــبــيــرة 
بالنسبة للشركات ولالستثمار األمريكي، حيث شهد 
أيــضــا تــوقــيــع أربـــع اتــفــاقــيــات مــهــمــة تــصــب فــي تطوير 
الــبــنــي الــتــحــتــيــة، إضــافــة إلـــى تــحــديــث شــركــة الــخــطــوط 
الجوية القطرية، هذا ما يؤكد عليه السيد اليوت ساندر 
الــعــاملــيــة للنقل التي  الــتــنــفــيــذي لــشــركــة أيــكــوم  الــرئــيــس 

مقرها نيويورك. 
الــقــطــريــني يــســتــطــيــعــون إثــــارة اهــتــمــام  يـــقـــول: "إن  وزاد 

الشركات واالستثمارات األمريكية". 
يــقــول تــوم بيرسون مــديــر ومؤسس  وفــي نفس السياق 
شركة باور جنريشن: "إن املنتدى أتاح لي فرصة التعرف 

على قطر وعلى اإلمكانيات املتاحة هناك". 
ويضيف معبرا عن طموح املشاريع القطرية في التنمية 
والتحديث قائال: "يخيل لي أن لدولة قطر مشاريع عدة 
وكأنها تقوم بإنشاء مدن عديدة ذات مزايا حديثة، وهذا 
مثال ما نفتقر إليه في الواليات املتحدة".  ويختتم قوله: 
"إن لدولة قطر مشاريع طموحة وكبيرة لتحديث الطرق 
واملوانئ وهي ممكنة التحقق نظرا للمزايا التي تتمتع 
بــهــا فــي مــجــال اإلعـــمـــار واالســتــثــمــار الــعــقــاري لـــذا أدعــو 

الشركات األمريكية إلى االستثمار هناك". 

•  المفرق – عواد الخاليلة

دعا املشاركون في فعاليات املؤتمر الدولي حول 
صيغ مبتكرة للتمويل املصرفي اإلسالمي، الذي 
اختتم فعالياته أمس في جامعة آل البيت األردنية، 
إلــى ضـــرورة أن تــركــز املــصــارف اإلســالمــيــة ضمن 
اســتــخــدامــهــا لـــألمـــوال عــلــى اســتــثــمــارهــا بصيغة 
املـــشـــاركـــة حــتــى تــحــقــق مـــن خــــالل ذلــــك نــفــعــًا لــهــا، 
ولـــلـــمـــودعـــني، ولــلــمــســتــثــمــريــن املـــشـــاركـــني مــعــهــا، 
ومــن ثــم تحقيق انتفاع املجتمع واالقــتــصــاد ككل 
نــتــيــجــة لــذلــك وبــشــكــل يــبــعــد الــجــمــيــع عـــن صيغة 
اإلقـــــراض واالقــــتــــراض بــالــفــائــدة (الـــربـــا) املــحــرمــة 
شــــرعــــًا.  وأوصــــــى املـــشـــاركـــون فـــي املـــؤتـــمـــر الـــذي 
نــظــمــه املــعــهــد الــعــالــي لـــلـــدراســـات اإلســـالمـــيـــة في 
جامعة آل البيت بمشاركة عدد من الدول العربية 
واإلسالمية، بالتوسع في تطبيق صيغة التمويل 
بعقد االستصناع من خالل عمل دراســات جدوى 
للمشروعات التي يتقدم بها العمالء، والتأكد من 
مـــدى مــالءمــة الــعــمــيــل طــالــب الــتــمــويــل، والتمسك 
بــأحــكــام الشريعة اإلســالمــيــة، ومــقــاصــدهــا، وذلــك 
بــتــوســيــع نــطــاق الــتــعــامــل بــالــصــيــغ الــتــي ال تــثــار 

بـــصـــددهـــا أي شــبــهــة تــتــصــل بــشــرعــيــتــهــا، وعـــدم 
الــتــعــامــل أو الـــحـــد مــنــه بــالــصــيــغ الـــتـــي يــمــكــن أن 
تثير الشبهات املتصلة بشرعيتها. وأكدوا أهمية 
الــذي تقوم  الـــدور االجتماعي  العمل على تطوير 
بــه املـــصـــارف اإلســالمــيــة ألهميته بالنسبة لهذه 
املصارف وارتباطًا بطبيعتها، وعدم التعامل مع 
القيام بهذا الدور باعتباره دورًا عرضيًا، وهامشيًا، 
بل ينبغي اعتباره دورًا أساسيًا من خالل التوسع 
في الخدمات ذات الطبيعة االجتماعية، ومثال على 
ذلك زيادة األهمية النسبية للقروض الحسنة في 
استخدامات املصارف اإلسالمية للموارد لديها، 
حــيــث تــنــخــفــض هــــذه األهــمــيــة بــشــكــل واضــــح في 
استخداماتها هذه، وينطبق األمر على الخدمات 
األخرى التي تقوم بها املصارف اإلسالمية، ومنها 
اإلعانات للمحتاجني والنشاطات الخيرية، وجمع 
أمــــــوال الــــزكــــاة وتــوزيــعــهــا عــلــى املــســتــحــقــني لــهــا، 
وتوسيع إسهامها في تقديم الخدمات التعليمية 
والـــصـــحـــيـــة، ونـــشـــر الــــوعــــي والـــثـــقـــافـــة، وبــــالــــذات 
اإلسالمية منها، وبالشكل الذي يؤدي إلى ترسيخ 
اإليــــمــــان، وتـــوســـيـــع الــتــمــســك بــــه، وبــالــقــيــم الــتــي 

يتضمنها الدين اإلسالمي. 

 مؤتمر دولي يدعو إلى تطوير الدور
 االجتماعي للمصارف اإلسالمية 

•  هويدا باز - لندن 

أعلنت أمس مؤسسة (منت تكنولوجي) الدولية 
لــلــخــدمــات املــالــيــة عــلــى مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي عن 
توقيع خطاب نوايا مع أحــد مجموعات األعمال 
الــقــطــريــة لــتــأســيــس فــــرع لــلــمــؤســســة داخــــل قــطــر. 

ويحمل اسم (منت قطر). 
ذكــــرت املــؤســســة فــي بــيــانــهــا أن املــديــر التنفيذي 
ملــؤســســة (مـــنـــت الـــشـــرق األوســــط)والــــتــــي مــقــرهــا 
املــتــحــدة السيد (نبيل  بـــاإلمـــارات العربية  (دبـــي) 
بــــدر) قـــد وقـــع خــطــاب الــنــوايــا مـــع الــســيــد (أحــمــد 
راشــــد املــســنــد) مـــســـؤول إحــــدى املــؤســســات الــتــي 
تــعــمــل فـــي قــطــر لــتــقــديــم خـــدمـــات مــؤســســة منت 
الــرواتــب للعاملني  اإللكترونية املالية ونظم دفــع 
عبر فرع مؤسسة (منت قطر) والذي سيبدأ العمل 
به في منتصف العام الحالي ٢٠١١ في قطر.كما 
أشار البيان إلى مدى إشادة املدير التنفيذي ملنت 
الـــشـــرق األوســـــط (نــبــيــل بــــدر) بــخــطــوة الــتــجــاوب 
القطري إلنشاء فرع للمؤسسة (منت) داخل قطر. 
مــوضــحــا أن تــعــاون قــطــر فــي إرســــاء دخــــول هــذه 
الــخــدمــة املــالــيــة الــحــديــثــة إلــيــهــا. ســيــدعــم الــعــديــد 

مـــن املــؤســســات الــعــربــيــة واإلقــلــيــمــيــة بــشــكــل عــام 
والــقــطــريــة والخليجية بشكل خـــاص الســتــخــدام 
خــدمــات (مــنــت) االئــتــمــانــيــة ونــظــم دفـــع الــرواتــب 
للعاملني بــهــا فــي املــســتــقــبــل. كــمــا أوضـــح (املــديــر 
بـــدر) أن إدخـــال نظم دفــع رواتــب  التنفيذي نبيل 
الــعــامــلــني عــن طــريــق هـــذه الــخــدمــة سيسهل عمل 
الفترة  املؤسسات القطرية ورجــال األعمال خــالل 
القادمة التي تسعي فيها قطر لزيادة مشروعاتها 
اإلنمائية. وقد أشار البيان ملؤسسة (منت) إلى أنه 
رغم األزمة املالية العاملية فقد حققت قطر ازدهرا 
فـــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة املــاضــيــة. فــفــي عـــام ٢٠١٠، 
كــانــت قــطــر قــد ســجــلــت أعــلــى مــعــدل نــمــو للناتج 
املحلي اإلجمالي بنسبة ١٩٫٤٪. كما أن النفقات 
الحكومية على املشاريع البارزة في البلد تزايدت 
حاليا لتصل إلى ٢٠٩ مليارات دوالر أمريكي إلى 
جانب أن فوز قطر باستضافة "كأس العالم لكرة 
الـــقـــدم" ٢٠٢٢ ســيــزيــد مـــن فـــرص اإلنـــفـــاق وزيــــادة 
البنية األساسية وذلك يقابلها زيادة  مشروعات 
في عدد العمال واملوظفني في هذه املشاريع مما 
يؤدي إلى السعي إلى استحداث نظم دفع الرواتب 

واستخدام كروت لالئتمان أكثر من ذي قبل. 

 مؤسسة (منت تكنولوجي) الدولية تسعى 
إلى فتح فرع لها في قطر 

  قطر تتمتع بفرص ومشروعات كبرى لالستثمار 

¶   رئيس الوزراء خالل منتدى االعمال واالستثمار في قطر بـ نيويورك  

¶ الدوحة مركز استثماري عاملي


