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 1.6مليار ريال تكلفة المشروع المتوقع إنجازه خال  26شهرً

بدء إنشاء مرافق مباني ومخازن اأمن
الغذائي في ميناء حمد

02
 % 41نمو اأعمال الجديدة لهيئة
«قطر للمال»

03
البورصة تتعرض لضغوطات جني
اأرباح

05
ّ
تدشن لوحة جدارية
«قطر للبترول»
لـ«تميم المجد»

الدوحة ألفت أبولطيف
تصوير :راجان

وق��ع بالدوحة أم��س عقد بي��ن لجنة
تسيير مشروع الميناء الجديد وشركة
هندس��ة الجابر ،لتصميم وبناء مرافق
مباني ومخازن اأمن الغذائي في ميناء
حمد ،بتكلفة تصل إلى  1.6مليار ريال،

على أن يتم إنجازها خال  26شهرً.
وقد ش��هد التوقيع س��عادة السيد
جاس��م ب��ن س��يف الس��ليطي وزير
المواصات وااتص��اات ورئيس لجنة
تسيير مشروع الميناء الجديد.
وس��يتم تطوي��ر وتش��ييد مراف��ق
المشروع على مساحة تبلغ  53هكتارً
تقريبً -ما يع��ادل  530ألف متر مربع-

 ،وس��تتألف من مرافق تصنيع وتحويل
وتكري��ر متخصص��ة ل��أرز والس��كر
الخام والزيوت وغيرها ،وس��تكون هذه
المنتجات متاحة لاستخدام المحلي
واإقليمي والدولي.
كم��ا س��يضم المش��روع صوام��ع
للتخزين باإضافة إلى إنش��اء الهياكل
اأساس��ية المجهزة بمعدات عمليات

المناول��ة والتجهي��ز والتعبئ��ة وإعادة
التحميل والنقل المرتبطة بالمشروع.
وس��تعمل ه��ذه المراف��ق المتطورة
كمحطة مس��تقلة بكام��ل طاقتها،
وسيتم تخصيص  500متر من رصيف
المين��اء للرس��و وتفري��غ
الس��فن
المشروع .الخاص��ة بهذا 05-04

06
«القطرية» تطلق «القراءة
الصيفي» في نيويورك

عبد الله بن سعود :ااقتصاد القطري يتمتع
بأساسات مالية «متينة»

بريطانيا ملتزمة
ماليً تجاه ااتحاد
اأوروبي

الدوحة محمد طلبة
لندن أ.ف.ب

أك��د وزير المالية البريطان��ي فيليب هاموند
أم��س اأحد ،أن باده س��تتحمل مس��ؤولية
اأم��وال الت��ي تدين به��ا لاتح��اد اأوروبي
بع��د خروجها منه ،مع إق��راره بأن الحكومة
منقسمة بشأن بريكست.
وقال هاموند لشبكة «بي بي سي» اإخبارية
«نحن بلد يفي دائمً بالتزاماته .إذا كان هناك
أي مبلغ علينا دفعه وقد تم تحديده والتدقيق
فيه ،فبالتأكيد سنتعامل مع ذلك».
وأض��اف «نحن لس��نا دولة تدي��ر ظهرها
لديونها».
وتجاه��ل هاموند تصريح��ات أدلى بها وزير
الخارجي��ة بوري��س جونس��ون ق��ال فيها إن
بإمكان مسؤولي ااتحاد اأوروبي «أن يحلموا»
بالحص��ول على اأم��وال الت��ي يطالب بها
التكتل كفاتورة لخروج لندن منه ،وتقدر بما
يقارب مئة مليار يورو ( 112مليار دوار).
ووصف هذا الرقم الذي أكده مسؤولون في
ااتحاد اأوروبي رغم عدم اإعان عنه رسميً
ب�»السخيف».

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود
آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي،
إن ااقتصاد القطري صامد بدعم من
وضع��ه المال��ي القوي وأساس��ياته
المالية المتينة.
ولفت في الكلم��ة اافتتاحية لتقرير
«المرك��زي» الس��نوي إل��ى أن القطاع
المصرف��ي اس��تجاب بص��ورة مواتية
للصدمات المعاكس��ة ،عل��ى الرغم
م��ن انخفاض أس��عار النفط ،مش��يرً
إل��ى أن الطلب المتزاي��د على اائتمان
من القطاع��ات المختلف��ة ا يتعرض
للخطر.
وترزح أس��عار النفط العالمية تحت
ضغوط زيادة اإنتاج اأميركي ،ليتراوح
ثمن البرميل بين  45و 48دوارً.
وأكد التقرير أن ااس��تثمارات العامة
الج��اري تنفيذها في مش��اريع البنية
التحتي��ة ،اس��تعدادً ل��كأس العالم

عبد الله بن سعود آل ثاني

«المركزي» يراقب المتغيرات ااقتصادية عن كثب

لك��رة الق��دم  ،2022وبرنام��ج التنويع
ااقتصادي ،وفرت بيئة تشغيلية داعمة
للنمو المستمر في القطاع المصرفي.

ه��ذا ،وق��ال س��عادته إن ااقتص��اد
العالمي يتحول إلى اان��زواء ،وذلك في
إشارة منه لتفشي سياسة الحمائية،

مشروع ُعماني إنتاج المياه بالدوحة
الدوحة ^

قال الس��يد محمد الحسني -مدير
ااتص��ال المؤسس��ي بمجموع��ة
«الزبي��ر» العماني��ة -إن اأخي��رة
تس��تعد لبدء اإنتاج في مش��روع
تعبئ��ة وتوزيع المياه في قطر ،تحت
العامة التجارية «واحة قطر» ،حيث
س��يتم اإنتاج خال ش��هرين ،وهي
ش��راكة بين مس��تثمرين قطريين
وعمانيين.
وأض��اف -خ��ال زيارت��ه بصحبة
وف��د يمثل المجموع��ة لمقر غرفة
قطر ي��وم أم��س -أن «الزبير» تجري
اإع��داد لتنفيذ مش��روع ثا ٍن يتعلق
بالمح��وات الكهربائية ،كما يوجد
مشروع ثالث يتم اإعداد له.

ولف��ت إل��ى أن هذه المش��روعات
كله��ا بش��راكة بين مس��تثمرين
قطريي��ن وعمانيين ،ويت��م التركيز
على القطاع الصناعي ،الذي يعطي
القيمة المضافة لاقتصاد القطري.
ه��ذا ،وق��د أك��د نائ��ب رئيس
غرف��ة قط��ر الس��يد محمد بن
ط��وار الك��واري ف��ي تصريحات
صحافية« :إنه نتيجة للزيارة التي
ق��ام بها الوفد التج��اري القطري
إلى مس��قط الش��هر الماضي،
فقد ب��دأت الش��ركات العمانية
الكبرى تتوافد إلى الدوحة بهدف
ااس��تثمار في قطر» .وق��ال« :إن
العمانيي��ن لديهم خبرة
جي��دة ف��ي
الصناعات03 ،
ونحن نرحب بهم».

وانس��حاب بع��ض البل��دان
م��ن التكت��ات وااتفاق��ات
ااقتصادية الكبرى.

02

تحسن مؤشرات شركات
التمويل والصرافة
الدوحة ^

توطيد التعاون مع عمان

قال تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي أمس إن شركات
التمويل المحلية س��جلت تحس��نً في نسبة رأس المال
إل��ى الموجودات والنقد واأرصدة لدى البنوك إلى نس��بة
الموجودات ،مما يؤكد على رس��ملة وسيولة أفضل ،وذلك
على الرغم من تحقيقها انخفاضً هامش��يً في اأعمال
خال العام الماضي .وج��اء في التقرير أن موجودات محال
الصرافة أخذت بالتس��ارع خال العام الماضي ،وسجلت
حقوق مس��اهميها بعض ااعتدال مع تحسن نوعية رأس
المال ،حيث س��جلت حصة رأس الم��ال المدفوع ارتفاعً
كبيرً .وسجلت بنوك الجملة في مركز قطر للمال بعض
ااعتدال ف��ي اأرباح ،لكن ظلت خس��ائر الموجودات عند
مستويات منخفضة جدً وا تزال الرسملة مرتفعة جدً.
وقد تضاعف تدفق اأموال من بنوك مركز قطر للمال إلى
البنوك التي ينظمها مصرف قطر المركزي خال العام.
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مشاريع البنية التحتية والمونديال تحفز نمو البنوك المحلية

عبد الله بن سعود :ااقتصاد
القطري مدعوم بماءة
مالية قوية
أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ،أن ااقتصاد القطري
صامد بدعم من وضعه المالي القوي وأساسياته المالية المتينة.
وأضاف أن القطاع المصرفي استجاب بصورة مواتية للصدمات المعاكسة ،على الرغم من
انخفاض أسعار النفط ،مشير ًا إلى أن الطلب المتزايد على اائتمان من القطاعات المختلفة ا
يتعرض للخطر.
الدوحة محمد طلبة

وزاد «لقد صدرت تعليمات تنظيمية
إثراء البيئ��ة اإش��رافية لضمان

وج��ود سياس��ات مناس��بة ،حيث
مكن تنفيذ متطلب��ات رأس المال
والس��يولة ،من رفع مس��توى رأس
المال وتحسن مس��توى السيولة.

ونظ��رً لج��ودة موجوداتن��ا والتي
تعتبر واحدة م��ن أقوى الموجودات
في دول مجلس التعاون الخليجي،
فق��د أدى ذلك إلى خفض الضغط

على رأس المال بشأن مخصصات
الدي��ون غير المنتظم��ة» .وأضاف
المحافظ ف��ي الكلمة اافتتاحية
للتقرير السنوي  2016الذي أصدره
«المرك��زي» أن القط��اع المال��ي
ش��هد تحس��نً تدريجيً .فقد تم
تعزي��ز قط��اع التأمين ،وه��و أكبر
مك��ون في هذا القط��اع ،من خال
إصدار تعليم��ات تنظيمية جديدة
لتسهيل النمو.
جهود
وا ت��زال البني��ة التحتية لنظام
الدف��ع والتس��وية قوي��ة ،وتب��ذل
الجهود باستمرار لضمان سامتها،
ودع��م المرون��ة اإلكترونية .وفي
المس��تقبل ،س��تمكن سياسات
الحكوم��ة التوس��عية ،وزي��ادة
مش��اركة القط��اع الخ��اص في
التنمي��ة ااقتصادي��ة والبيئ��ة
التنظيمية المنس��قة ،من النجاح
في تجاوز أوقات ااقتصاد الصعبة
وإضفاء الصبغة على مصلحتنا.
ونظامن��ا المالي مجه��ز تجهيزً
كافيً لاستجابة للتطورات اأولية
والناش��ئة ،وضمان بقاء ااقتصاد
في حالة جيدة.
وأك��د س��عادته أن ااقتص��اد
العالمي يتح��ول إلى اانزواء ،وذلك
عل��ى الرغم م��ن أن انحس��اره لم
يص��ل إلى مداه بع��د ،افتً إلى أن

«المركزي» يدير السياسة النقدية بحنكة

عبد الله بن سعود آل ثاني

الحكومة تتوسع في زيادة مشاركة
القطاع الخاص في التنمية
الس��لطات ف��ي المنطق��ة كانت
اس��تباقية م��ن حيث اس��تجابة
سياس��اتها ،وذل��ك لحماي��ة
نظامه��ا ااقتصادي وضمان النمو
ااقتصادي المس��تدام وااستقرار
المال��ي الش��امل .وأك��د التقرير
ااقتصادي  2016أن ااس��تثمارات
العامة الجاري تنفيذها في مشاريع
البنية التحتية ،اس��تعدادً لكأس
العالم لكرة القدم  ،2022وبرنامج
التنوي��ع ااقتص��ادي ،وف��رت بيئة
تش��غيلية داعمة للنمو المستمر
في القطاع المصرفي.
مرونة
وقد ظل القطاع المصرفي مرنً،
وحقق نم��وً صحيً في عام ،2016
وذلك على الرغم من تباطؤ الطلب
على اائتم��ان من جان��ب القطاع

الخاص ،فقد سجل القطاع العام،
وخاصة القط��اع الحكومي ،نموً
مط��ردً في الطلب عل��ى اائتمان.
وعلى الرغم من اعتدال الربحية ،إا
أنها ظلت عند مستويات مريحة،
وتحسنت جودة الموجودات.
وم��ع مجموعة م��ن المتطلبات
الرقابية لكفاية رأس المال بما في
ذلك اإجراءات الداخلية والمراجعة
اإش��رافية لكفاية رأس المال ،فإن
هامش حماية متطلب كفاية رأس
المال ا يزال كافي��ً لدعم الطلب
على اائتمان.
وأض��اف التقرير أن��ه على الرغم
م��ن الظ��روف ااقتصادي��ة غي��ر
المواتية ،فقد س��جلت موجودات
القط��اع المصرفي خال عام 2016
نموً مقارن�� ًة بعام  ،2015حيث نما
متوسط الموجودات بنسبة .%11

 % 41نمو اأعمال الجديدة لهيئة «قطر للمال»
الدوحة ^

يوسف محمد الجيدة

أعلن��ت هيئ��ة مرك��ز قط��ر للمال،
يوم أمس ع��ن ارتفاع عدد الش��ركات
س��جلت للعمل تحت
الجديدة ،التي ُ
مظلتها بنس��بة  ،% 41خال النصف
اأول م��ن العام الحال��ي ،مقارنة بذات
الفترة من السنة الماضية.
وتعمل الشركات المسجلة حديثً في
إطار مجموعة واس��عة من المجاات،
م��ن ضمنها تكنولوجي��ا المعلومات،
والتعليم والتدريب ،وتنظيم الفعاليات
والعاقات العامة ،وااستشارات.

ويقع مق��ر معظم الش��ركات التي
س��جلت مع هيئة مركز قط��ر للمال،
خال الفصل اأول م��ن العام الحالي
في قطر ،لكن لوحظ وجود ارتفاع كبير
في عدد الش��ركات اأوروبية .كما جاء
عدد من الش��ركات من منطقة الشرق
اأوس��ط ،وش��مال إفريقيا ،ومنطقة
آسيا المحيط الهادئ.
إيجابية
وح��ول ه��ذه التط��ورات اإيجابية،
ع ّلق الس��يد يوس��ف الجيده ،الرئيس
التنفي��ذي لهيئة مركز قط��ر للمال،

بقوله« :يُس��عدني أن أُعلن عن النتائج
اإيجابي��ة للغاي��ة الت��ي ش��هدناها
مؤخ��رً ،من خال تس��جل الش��ركات
الجدي��دة تح��ت مظل��ة مرك��ز قطر
للم��ال .ويع��ود ه��ذا النم��و ال��ذي
ش��هدناه إلى العمل الجاد الذي يقوم
به فريق تطوي��ر اأعم��ال لدينا ،الذي
يتضم��ن اس��تقطاب الش��ركات من
خال اس��تفتاء المس��تهلكين ،وقيام
المركز باستضافة وحضور الفعاليات
المختلف��ة ،فضا ً عن التش��ابك مع
شركائنا من خال القنوات المختلفة».
وأضاف السيد الجيده ،قائاً« :يبرهن

« »ooredooتوفر « »iPad Proبقياس  10.5إنش
الدوحة ^

أعلنت  ooredooيوم أمس أنها س��توفر
جهاز  iPad Proبقياس  10.5إنش الجديد
كليً ،والذي يتميز بالشاشة اأكثر تطورً
في العالم م��ع تقنية  ،ProMotionوأداء
رائع مع شريحة المعالج A10X Fusion
الجديدة.
ونجح��ت  Appleفي التقليل من حجم
حواف الشاش��ة بنس��بة تق��ارب ،% 40
لتقل��ل بذلك م��ن الحجم
اإجمال��ي للجه��از الذي
ي��زن  1باون��د فق��ط.
ويمنح  iPadمستخدميه
القدرة على زيادة مس��تويات
اإنتاجي��ة واابت��كار لديهم،
وخصوصً مع المزاي��ا الرائعة
للجه��از الت��ي س��يوفرها نظام

التش��غيل  iOS 11الخري��ف المقب��ل،
مثل تطبيق  Filesالجديد كليً ،وش��ريط
 Dockالقابل للتغيي��ر ،وخصائص تعدد
المه��ام المط ّورة ،ووظائ��ف أكثر تكاما ً
لقلم .Apple Pencil
ويمكن للعم��اء طلب جهاز iPad Pro
بقي��اس  10.5إنش ومعرف��ة المزيد حول
خي��ارات اأس��عار اآن عب��ر زي��ارة مراكز
.ooredoo

وتتمي��ز شاش��ة  iPad Proالمذهل��ة
بتصمي��م جدي��د يحت��وي عل��ى تقنية
 ProMotionالجدي��دة التي توفر تحديثً
للشاشة بتردد  120هيرتز ،ما يعني تنقا ً
أس��رع عبر الشاشة ،واس��تجابة أسرع،
وانس��يابية أكبر لحرك��ة المحتوى .ومع
تقنية  ،ProMotionسيتميز قلم Apple
 Pencilبمعدات اس��تجابة هي اأس��رع
من نوعها ،تبلغ  20مل��ي ثانية ،ما يمنح
 Apple Pencilإمكاني��ة
الرس��م والكتابة بدقة
عالي��ة تحاكي الواقع.
كما تعزز ProMotion
م��ن ج��ودة الشاش��ة
وتقلل اس��تهاك الطاقة
من خ��ال التحكم التلقائي
بمع��دات تحديث الشاش��ة
وفقً لاستخدام .وتعد شاشة

R e t i n a
المتط��ورة في
اإص��دار الجديد
م��ن iPad Pro
الشاش��ة اأكث��ر
س��طوعً أجه��زة
 Appleحت��ى اآن،
وه��ي م��زودة بخصائص
مض��ادة لانع��كاس ،م��ا
يعني رؤية أوضح للشاش��ة.
وتقوم خاصي��ة True Tone
بالتحكم بدرج��ة اللون اأبيض
لتائ��م اإض��اءة المحيطة ،ما
يمنح المستخدم تجربة مشاهدة
طبيعي��ة وأكثر دقة ،بينما تس��مح
خاصي��ة Wide Colour Gamut
بع��رض ألوان رقمي��ة بمقاييس تحاكي
معايير صورة السينما.

ازدياد عدد الش��ركات التي سجلت مع
مركز قط��ر للمال ،عل��ى كونه الخيار
اأفضل في منطقة الش��رق اأوسط
من أج��ل تطوير أعمالها وتوس��يعها.
وأن��ا على ثقة بأن النص��ف الثاني من
عام  2017سيش��هد تحقيق نجاحات
مماثل��ة لمركز قطر للم��ال ،وذلك مع
استمرار العمل كالعادة».
وتج��در اإش��ارة إل��ى أن مركز قطر
للم��ال ،قد نظم مؤخرً سلس��لة من
المعارض في سنغافورة ،وهونج كونج،
ولندن ،ومانشستر ،وألمانيا ،مما ساهم
بالتعريف به أمام جمهور عالمي.

محلي
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قرب بدء إنتاج أول مصنع مشترك لتعبئة المياه بالدوحة

العمانيون يتوافدون
على قطر لتوسيع
استثماراتهم
استضافت غرفة قطر وفد ًا عماني ًا ،يمثل مجموعة الزبير التجارية
العمانية ،تم خاله عرض الفرص ااستثمارية التي تعمل
المجموعة على تنفيذها في السوق القطري ،إلى جانب التعرف
على الفرص المتاحة بالسوق القطري ،حيث استقبل الوفد
سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار ،نائب رئيس غرفة قطر،
بحضور السيد محمد بن أحمد العبيدلي ،عضو مجلس اإدارة.

تبادل الهدايا التذكارية

الدوحة ^

وضم الوفد العماني كل من الس��يد سي.
اس .بدرينات ،الرئيس التنفيذي للمجموعة،
والس��يد محمد بن مبارك الحس��ني ،مدير
ااتص��ال المؤسس��ي بالمجموع��ة ،كما
حضر اللقاء الس��يد يوسف درويش ،الرئيس
التنفيذي لشركة ماحة للتجارة.
وقال الرئيس التنفي��ذي لمجموعة الزبير:
«إن المجموع��ة تعد واحدة م��ن التكتات
التجارية الرائدة ف��ي المنطقة ،حيث يرجع
تأسس��يها لع��ام  ،1967وللمجموع��ة باع
كبير في مج��اات المقاوات وبناء محطات
تولي��د الكهرب��اء ،والعقار ،والمفروش��ات،
والمشروعات السياحية وغيرها ،مشيرً إلى
أن المجموعة دخلت الس��وق القطري منذ
أكثر من  45عام».
ومن جانبه قال السيد محمد بن أحمد بن
طوار« :إن الغرفة تدعم التعاون المش��ترك،
وتعزي��ز الرواب��ط التجاري��ة وااقتصادي��ة،
وتتطلع إلى مزيد م��ن التعاون على صعيد
ااس��تثمار واأعمال مع الجان��ب العماني،
مؤكدً على اس��تعداد الغرف��ة توفير كافة
المعلومات والبيانات للمس��تثمر العماني
للدخول إلى السوق القطري».
ودعا نائب رئي��س الغرفة أصحاب اأعمال
والمستثمرين القطريين إلى دراسة الفرص
ااس��تثمارية المعروض��ة ،مثمن��ً عم��ق
العاق��ات القطري��ة العماني��ة على كافة
اأصع��دة ،ا س��يما الجان��ب ااقتصادي
منها ،حيث بلغ إجمالي حجم ااستثمارات
القطرية المسجلة في سلطنة عمان حتى
الع��ام  2015نحو  76.5ملي��ون ريال عماني
أي نحو « 727مليون ري��ال قطري» من خال
مس��اهمتها في  148ش��ركة ،كم��ا ارتفع

بن طوار:
ااتفاقية الموقعة بين
غرفتي البلدين تمهد
الطريق لمزيد من
الشراكات

بن طوار خال لقائه الوفد العماني

التب��ادل التجاري بين الدوحة ومس��قط من
 2.8ملي��ار ريال في الع��ام  2014إلى حوالي
ثاثة مليارات ريال في العام الماضي.
صفقات
يذك��ر أن غرف��ة قطر ق��د أعلن��ت نهاية
الش��هر الماضي عن اتفاقي��ات وصفقات
متعددة مع ش��ركات عمانية؛ من أجل توريد
الس��لع والمنتجات العمانية إلى الس��وق
القطري ،خاصة ف��ي مجال المواد الغذائية
والكماليات ،وذلك خال الزيارة التي نظمتها
الغرف��ة ،بوفد تألف من  140رجل أعمال إلى
مسقط ،اطلع خالها الجانب القطري على

المنتجات العمانية المؤهلة لدخول السوق
القطري.
وق��ال ابن طوار ،ف��ي تصريحات صحفية:
«إن��ه نتيج��ة للزي��ارة التي قام به��ا الوفد
التج��اري القط��ري إلى مس��قط الش��هر
الماضي ،فقد ب��دأت الش��ركات العمانية
الكبرى تتوافد إلى الدوحة بهدف ااستثمار
في قطر ،افتً إلى أن هذه الش��ركات لديها
خبرات وتكنولوجيا ،وتريد التوس��ع في قطر
والمس��اهمة في مش��اريع اأم��ن الغذائي
والبتروكيماوي��ات ،والدخ��ول م��ع ش��ركاء
قطريي��ن؛ للمس��اهمة في تنوي��ع مصادر
الدخل ،وق��ال« :إن العمانيي��ن لديهم خبرة

جيدة في الصناعات ،ونحن نرحب بهم».
وأش��ار ابن طوار ،إلى أن ااتفاقية التي تم
توقيعه��ا في»مس��قط» بي��ن غرفتي قطر
وعمان ،تمه��د الطريق لتعزيز الش��راكات،
مضيف��ً « :نح��ن نس��تقبل رج��ال أعمال
عمانيين ،وش��ركات عمانية بش��كل يومي،
فبعد الزي��ارة اأخيرة تعرف رج��ال اأعمال
القطريين على نظرائهم العمانيين ،وأصبح
هنال��ك عاقات جي��دة ،واآن يوج��د زيارات
متواصلة».
واحة قطر
ومن جانبه قال الس��يد محمد الحسني:،

«إن مجموع��ة الزبير ،تس��تعد لبدء اإنتاج
في مش��روع تعبئة وتوزي��ع المياه في قطر
تحت العامة التجاري��ة «واحة قطر» ،حيث
س��يتم اإنتاج خال ش��هرين ،وهي شراكة
بين مستثمرين قطريين وعمانيين ،مضيفً
أنه يجري اإعداد لتنفيذ مش��روع ثان يتعلق
بالمحوات الكهربائية ،كما يوجد مش��روع
ثالث يتم اإعداد له .وهذه المشروعات كلها
بشراكة بين مستثمرين قطريين وعمانيين،
ويت��م التركي��ز عل��ى القط��اع الصناعي،
الذي يعط��ي القيمة المضاف��ة لاقتصاد
القطري».
وق��ال« :إن الهدف من الزي��ارة للدوحة هو
االتقاء برجال اأعمال والش��ركات الفاعلة
في قطر والتجار والش��ركاء ،ودراسة السوق
وإيج��اد فرص للتعاون المش��ترك ،مضيفً:
«نحن كش��ركة عمانية موجودون في قطر،
ونسعى إلى توسيع اس��تثماراتنا في قطر،
كم��ا أن زي��ارة الوفد القطري إلى س��لطنة
عمان ،الش��هر الماض��ي وتوقي��ع اتفاقية
التعاون بين غرفت��ي البلدين ،تمهد الطريق
نح��و مزيد من التعاون بين قطاعات اأعمال
في البلدين».

خبراء :مستويات اأسعار مناسبة للشراء

البورصة تتعرض لضغوطات جني اأرباح
فقد مؤشر البورصة
قرابة  % 1.3من
قيمته أمس ،حيث
تعرض لضغوطات
ناجمة عن إقدام
المستثمرين على
البيع؛ أغراض جني
اأرباح ،مستفيدين
من الصعود القوي
للسوق خال
اأسبوع الماضي.

القليلة القادمة.

الدوحة ^

وأنهى مؤش��ر ثان��ي أكبر أس��واق
الم��ال العربية تعامات الجلس��ة
اافتتاحية لأس��بوع يوم أمس ،عند
مس��توى  9344نقطة ،في جلسة
تخللها ت��داوات قدرها  132مليون
ريال.
وش��هدت نهاي��ة ت��داوات أمس
تراجع  34س��همً ،مقاب��ل ارتفاع 3
أخرى ،بينما أغلق سهمان عند نفس
مستويات الجلسة السابقة.
وأغلق سهم «كهرباء وماء» كثاني

اأس��هم انخفاضً ،بنسبة % 3.4
عند مستوى  199ريااً ،تبعه سهم
«قطر للوقود» بمعدل تراجع بلغ 2.2
 %عند  109.50ريااً.
كم��ا هبط س��هم «مصرف قطر
اإسامي» بمقدار  % 1.6عند سعر
 94ري��ااً ،ومن ثَم س��هما «مصرف
الريان» و»مس��يعيد» ب� ،% 1.4و1.3
 %على التوالي .فيما تراجع س��هم
« »QNBبمق��دار  ،% 1.3ليغل��ق
عند س��عر  134.90ريااً ،تاه سهم
«صناعات قطر» بنس��بة هبوط 1.1
 %عند  99.90ريااً.

تصحيح
وعلق المس��تثمر محمد سالم
الدرويش عل��ى أداء البورصة قائاً:
إن «تراجع المؤش��ر يوم أمس ليس
خطيرً ،حيث أثر ع��دد محدود من
اأس��هم القيادي��ة على الس��وق،
فيما بقيت اأس��عار ف��ي العموم
متماسكة».
وأكد ل� «^» على أن مستويات
اأس��عار ا تزال مناس��بة للشراء
حالي��ً ،متوقع��ً أن يعود المؤش��ر
بالقرب من نقطة المقاومة 9500
نقطة ،ويكس��رها خال الجلسات

المحافظ
وفي ذات الس��ياق أش��ار الخبير
المال��ي أحم��د ماه��ر إل��ى أن
المستثمرين أقبلوا يوم أمس على
جني اأرب��اح بعد ارتفاع الس��وق
بنسبة  6%خال اأسبوع الماضي،
وقال« :عادة تتميز جلس��ة التداول
لي��وم اأح��د بغي��اب المحاف��ظ
اأجنبي��ة الت��ي ينطل��ق عملها
اأس��بوعي يوم ااثنين ،لذلك رأينا
هدوءً نس��بيً في ت��داوات أمس،
مع تراجع السيولة إلى نحو 131.6
مليون ريال ،وبالعودة إلى س��جات
التداوات الس��ابقة س��نجد هذه
الحالة تتكرر كل ي��وم أحد ،وعلى
س��بيل المث��ال هب��ط مس��توى
الس��يولة في السوق خال جلسة
اأحد الس��ابق عند مستوى 115
مليون ريال ،ورأين��ا التداوات تقفز
إلى  330مليون ريال».
وأض��اف« :كم��ا ش��هدنا خال
الفترة الماضية أن المس��تثمرين
اأفراد يس��يطرون عل��ى  45%من
حجم التداوات ،والذي��ن يتميزون
بنش��اط أكثر ف��ي الس��وق ،ومع
ارتف��اع الس��وق خ��ال اأس��بوع
الماض��ي بنس��بة  ،6%وهي أعلى
نتيجة على المس��توى ااقليمي،
توجه المستثمرون إلى جني اأرباح
خال جلس��ة تداوات أمس اأحد،
خصوصً وأن المستثمرين اأفراد

توجهاته��م مضاربي��ة أكث��ر من
ااستثمار على المدى الطويل ،وهو
ما يفس��ر هبوط المؤش��ر بنسبة
 1.33%رغم ضعف التداوات».
ولف��ت ماه��ر إل��ى أن المحافظ
اأجنبي��ة لعب��ت دور المح��رك
الرئيس��ي للبورصة خال اأسبوع
الماض��ي لثقته��ا العالي��ة ف��ي
ااقتص��اد القط��ري ،فض��ا ً عن
المس��تويات المناس��بة أسعار
اأس��هم ،خاصة م��ع اإعان عن
نتائ��ج مجموع��ة  QNBللنصف
اأول من الع��ام والتي كانت جيدة
بحس��ب تعبيره .وقال« :ستشهد
الفت��رة القليل��ة القادمة إفصاح
ع��دد م��ن الش��ركات المدرج��ة،
وخاص��ة البن��وك منه��ا ،مث��ل:
مصرف الريان والمصرف ،وفي حال
جاءت نتائج هذه الش��ركات بنفس
ج��ودة أداء  QNBم��ن المتوقع أن
نشهد انتعاشً للسوق».
وأش��ار إل��ى أن النتائ��ج المالية
للشركات ستلعب دورً محوريً في
دفع المؤش��ر فوق مس��توى 9500
نقطة واقترابه من نقطة المقاومة
التالية عند  9800نقطة.
وق��ال« :هب��وط الس��وق إل��ى
المس��توى الحال��ي كان بس��بب
عوامل نفس��ية ولم يك��ن مبنيً
على أسس اقتصادية ،وبالتالي فإن
ارتداد المؤش��ر نحو  9800نقطة
يعتب��ر أم��رً واردً ،وهو المس��توى
الطبيعي للسوق».
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بتكلفة  1.6مليار ريال ويمتد على  500ألف متر مربع

إنجاز مشروع ميناء
حمد لأمن الغذائي
خال  26شهرً
أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصات
وااتصاات ،أن توقيع اتفاقية إنشاء مشروع في ميناء حمد لأمن
الغذائي يأتي نتيجة تخطيط مسبق استراتيجية اأمن الغذائي للباد
وبتعليمات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير الباد المفدى ،ومتابعة من قبل الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة
آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،على أساس عمل وتنفيذ
تصاميم استراتيجية اأمن الغذائي للدولة.
الدوحة ألفت أبو لطيف
تصوير :راجان

إنتاجية
وحول إنتاجية المصانع لفت الوزير

الوزير يشهد توقيع العقد

الم��واد الغذائي��ة أو م��ن لجنة
تس��يير المشروع أو من المكتب
الفن��ي الخاص بالمش��اريع في
وزارة المواص��ات ،مبين��ً أن
الفكرة تبل��ورت وأنجز تصميم
المش��روع ومعرف��ة مدخ��ات
المش��روع ومخرجات��ه ،وت��م
ترسيته على شركة الجابر ،وهو
واحد م��ن الش��ركاء القطريين
ال��ذي س��ينجز المش��روع وفق
المعايي��ر المطلوبة ،ا س��يما
وأن الشركة مشهود لها بإنجاز
مش��اريعها بكف��اءة وفعالي��ة
كبيرة ف��ي الوقت المحدد وبدون
تكلفة إضافية.

> مراحل إضافية للمشروع بعد انتهائه
في مجال تحقيق ااكتفاء الذاتي

وأع��رب الوزي��ر ،خ��ال المؤتمر
الصحاف��ي ال��ذي عق��د أمس
لإعان عن إنش��اء مش��روع في
ميناء حمد ،عن س��عادته بإرساء
عق��د المرحل��ة اأول��ى ،أول
مش��روع متكامل ف��ي منطقة
الش��رق اأوس��ط ،والذي يضم
مراحل كثيرة ج��دً ،افتً إلى أن
المرحل��ة اأولى الت��ي أخذتها
شركة هندس��ة الجابر وشركاء
رئيس��ين م��ن إيطالي��ا وألمانيا
وسويسرا ست َُكون منظومة من
أكبر منظومات اأمن الغذائي في
الشرق اأوس��ط ،وأول منظومة
به��ذا الحج��م في دول��ة قطر،
حيث ا تدخل فيها اليد البشرية
إذ أن عملية التعبئة والمعالجات
الخاصة تتم بشكل أتوماتيكي.
كلفة
وأعل��ن الوزي��ر أن المش��روع الذي
تبلغ تكلفته مليار و 600مليون ريال
قطري بدأ فعليً وأنه س��ينجز خال
 26شهرً ،وسيتم تسليمه بالكامل
بعد هذه الفترة ،مبينً أنه مش��روع
كبير بحد ذاته وفيه تفاصيل كثيرة،
حي��ث يض��م  3مصانع رئيس��ية،
باإضاف��ة إل��ى  3مصان��ع خلف
المصان��ع الرئيس��ية للمعالج��ة،
باإضافة إل��ى الصوامع والخزانات
التي ستبنى تحت اأرض.

التعاون بين ميناء حمد وشركة هندسة الجابر

> مشروع اأمن الغذائي يعد اأكبر
في منطقة الشرق اأوسط
> المشروع شراكة بين القطاعين ويحظى
بإعفاء من الجمارك والرسوم
> المشروع يوفر مخزون ًا يكفي لـ  3مايين
نسمة باإضافة إلى التصدير
> المشروع يؤمن مخزون ًا استراتيجي ًا لـ 3
سنوات في الدولة
إلى أن كمي��ة اإنتاج كبيرة وتكفي
ل�  3مايين نسمة ،كما أن المخزون
يس��مح باس��تخدامه لس��نتين
ونص��ف كمخزون اس��تراتيجي في
الدول��ة ،كما يمكن إع��ادة تصديره
للخارج.
شراكة
ولفت سعادته إلى أن هذا المشروع
رائ��د بحد ذات��ه ،أنه أول مش��روع

شراكة بين القطاع العام والخاص،
أي بين حكومة قطر ،متمثلة بوزارة
المواص��ات وااتص��اات من حيث
اس��تام المشروع وتنفيذه بالكامل
وم��ن ث��م نقل��ه ل��وزارة ااقتصاد
التي ستكون مس��ؤولة عن طرحه
للقط��اع الخ��اص والحصول على
مش��غل فعلي لهذا المشروع الذي
يؤمن مخزون لدولة قطر ،باإضافة
إلى التصدير لخارج الباد.

السليطي خال المؤتمر الصحافي

جمارك
وذكر الوزير أن المشروع سيكون
في منطق��ة ماصق��ة لميناء
حم��د ،مم��ا سيس��هل خروج
البضائع وإعادة تصديرها ،وهذا
أول نم��وذج تقوم ب��ه دولة قطر
وه��و اأكبر نس��بيً في منطقة
الشرق اأوسط ،وسيكون معفيً
من الجمارك والرسوم ،مما يتيح
للمش��غل ااس��تفادة الكبيرة

حديد :المخازن تمتد على مساحة  160ألف متر مربع

من هذا المش��روع الحيوي الذي
يش��كل أهمية قص��وى لدولة
قطر وللدول المجاورة.
دراسة
وأع��رب س��عادته ع��ن فخره
بإط��اق وإنج��از هذا المش��روع
في وقت قياس��ي ،بعد دراس��ة
مستفيضة من فريق استشاري
ضخم ،م��ن العاملين في مجال

مراحل
وحول حجم المشروع وتكلفته
ذكر جاس��م السليطي أن حجم
العق��د المبدئي للمش��روع هو
مليارً و 600ملي��ون ريال قطري،
وأنه س��يبدأ بالمرحل��ة اأولى،
وس��تتبعها مراحل أخرى تتعلق
باأم��ن الغذائ��ي ،افت��ً إلى أن
المرحلة اأولى تشمل  3مصانع
كبيرة ل��أرز والس��كر والزيوت،
والت��ي س��تتم معالجتها في 3
مصان��ع أصغر حجمً س��تبنى
خل��ف المصان��ع اأساس��ية،
مش��يرً إلى أن معالج��ة المواد
الغذائية تت��م أول مرة في دولة
قطر ،كما سينتج من المعالجة
مخرج��ات كأع��اف الحيوانات
ومكونات أخرى يمكن أن يستفيد
منها السوق القطري.
وذكر الوزير أن وزارة المواصات
وااتص��اات فخ��ورة ب��أن تقوم

«هندسة الجابر» المقاول الرئيسي للمشروع

القطامي :اإنجاز تم وفق آلية
التصميم والبناء

الدوحة ^

الدوحة ^

قال الس��يد أس��امة حديد الرئيس
التنفيذي لشركة هندسة الجابر «إن
هندسة الجابر هي المقاول الرئيسي
للمشروع ،ودورها يتمثل في تصميم
وتنفي��ذ المش��روع ،مش��يرً إلى أن
الشركة سوف تتعاون مع جملة من
الش��ركات المتخصصة لتصميم
المش��روع ،وش��ركات أخرى لتوريد
التجهي��زات والمصان��ع والمعدات
المطلوبة ،مش��يرً إل��ى أن معظم
المعدات سوف يتم استقطابها من
أوروبا.
تخزين:
وأضاف حديد ف��ي تصريح له على
هام��ش المؤتم��ر الصحاف��ي« :إن
المش��روع بش��كل عام هو مشروع
أمن غذائي ،حي��ث يتيح فرص تخزين
كمي��ات م��ن اأرز والزي��وت النباتية
والس��كر ،لتغطي��ة احتياجات دولة
قط��ر من مواطني��ن ومقيمين لمدة
تتراوح م��ا بين س��نتين ونصف إلى
ثاث س��نوات ،واصفً المشروع بأنه
اس��تراتيجي هدفه تحقيق ااكتفاء
الذات��ي نظ��رً لوج��ود الق��درة على

تغطية احتياجات
قطر لمدة سنتين
ونصف إلى ثاث
سنوات
جاهزة لاستهاك وأخرى تحتاج إلى
معالجة.

أسامة حديد

تخزي��ن هذه الم��واد لم��دة طويلة،
باإضاف��ة إلى معالجة ه��ذه المواد
الغذائية ،موضحً في هذا الس��ياق
أن هن��اك بعض الم��واد الت��ي تأتي

تكنولوجيا:
وبين حديد أن مجموعة شركات الجابر
س��وف يكون لها معظم عمل وتنفيذ
المش��روع ،ولكن هناك بعض اأش��ياء
المتعلق��ة بالتكنولوجي��ا الحديث��ة،
إضافة إلى المع��دات والمصانع التي
يتعين اس��تقطابها من أوروبا ،مبينا أن
المش��روع هو مش��روع جديد وحديث،
وبالتال��ي م��ن الطبيع��ي أن يحت��اج
إلى خب��رات أجنبي��ة من أوروب��ا ،نظرً
امتاكه��ا التقنيات المتطورة في هذا
الخصوص ،وقال« :إن مساحة المخازن
تبلغ  160ألف م 2مع المساحة الكلية
للمشروع ،والتي تبلغ  500ألف م.2

أكد الس��يد ميس��ر جمي��ل القطامي،
المدي��ر التنفي��ذي لمش��روع المين��اء
الجدي��د ،في تصري��ح له عل��ى هامش
فعالية توقيع «اتفاقية إنشاء مشروع في
ميناء حمد» ،أن المشروع الجديد سيتم
وفق نظام التصميم والبناء ،حيث سيتم
البدء بتنفيذه عن��د البدء بتصميمه في
نفس الوقت ،مش��يرً إلى أن مدة تنفيذه
التي تبلغ  26شهرً تنقسم إلى  8أشهر
للتصمي��م و 18ش��هرً للتنفي��ذ ،افتً
إل��ى أن المدة كافية لبن��اء  6مصانع3 ،
منها كبيرة واأخ��رى أصغر ،وذلك لكون
بدء التنفيذ س��يتم بالتزام��ن مع وضع
التصاميم.
إنجاز
وأش��ار القطام��ي إل��ى أن كاف��ة مراحل
مش��روع مين��اء حم��د التي دمج��ت معً،
س��تكتمل وتنج��ز قبل الع��ام  ،2020وفق
توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ،مبينً
أن المشروع سيدخل قريبً المرحلة الثانية
وستنتهي كافة المراحل قبل هذا العام.
تحد
وذكر المدير التنفيذي لمشروع الميناء

باإش��راف على هذا المش��روع
الجديد الذي يمتد على مساحة
 500أل��ف م 2تقريب��ً ،وم��ن ثم
تسليمه للمس��تخدم النهائي
وهو وزارة ااقتصاد والتجارة.
وأش��ار الوزي��ر إل��ى أن هن��اك
مراحل ثانية إضافية للمش��روع
بعد انتهائه ،وه��و ما تفكر فيه
الوزارة مع الش��ركاء الرئيس��ين
لتأمين ما تحتاج إليه الدولة في
مج��ال تحقيق ااكتف��اء الذاتي
من الغذاء للباد.

مفاوضات مع موانئ عالمية
امتاك قطر حصة فيها
أو إدارة بعضها

ميناء حمد يجتذب حوالي
 %20من التجارة في الشرق
اأوسط

أسطول
ون��وه الوزي��ر بأن موان��ئ قطر
ستتوسع في أسطولها البحري
ف��ي المس��تقبل ،وكذل��ك في
مج��ال امت��اك أو إدارة بع��ض
المراكز في الموان��ئ الخارجية
مما يس��اهم بجعل ميناء حمد
مركزً رئيسيً حول العالم.

مناقصة
وأوض��ح الس��ليطي أن القط��اع
الخاص شريك أساسي في المرحلة
التش��غيلية للمش��روع ،وسيكون
متمث��ا ً بالش��ركات التي س��تفوز
بالمناقصة للتشغيل والتي ستبنى
على أس��اس من الشفافية واأمانة
المعتادة ،مش��يرً إلى أنه س��يتم
العام المقبل ط��رح مناقصة قبل
التشغيل وقبل اانتهاء من المشروع
على أس��اس أن يكون هناك شركاء
رئيسون في التنفيذ ومن بعدها في
التشغيل ،وقبل ذلك ستكون هناك
مرحلة لتأهيل الشركات إدارة هذا
المشروع الضخم.

صاحب السمو.

تكاتف
وأكد الوزير أن كافة الوزارات تعمل
وف��ق آلية م��ن التكات��ف والتاحم
وبكام��ل طاقته��ا وبفه��م وتقدير
لمس��ؤولية المرحلة الحالية التي
تم��ر به��ا قطر ،مش��ددً عل��ى أن
المش��اريع مس��تمرة ول��ن تتوقف
وتعمل حس��ب توجيه��ات حضرة

افتتاح
ولفت س��عادته إلى أنه تم صباح
أم��س افتت��اح  150كم م��ن طريق
المداري ال��ذي يمر بجميع الماعب
الخاص��ة بكأس العال��م  2022في
الطري��ق الدائ��ري الس��ابع ،وهو ما
يثبت الرؤية استشراف المستقبل،
وأن تكون كافة المشاريع جاهزة قبل

كبار الحضور خال التوقيع

المواعي��د المح��ددة ،افت��ً إلى أن
معظ��م هذه المش��اريع س��تنجز
العام المقبل.

المب��ذول على مختل��ف اأصعدة
من الحكومة والذي هو واجب تجاه
المواطنين.

خطط
وأك��د الوزي��ر أن كاف��ة الخطط
التي وضعتها جميع أجهزة الدولة
وال��وزارات تت��م بكفاءة وبإش��راف
حثي��ث م��ن معالي رئي��س مجلس
ال��وزراء ،افت��ً إلى مق��دار الجهد

توسعة
وح��ول توس��عة الموانئ لفت
الوزير إلى الس��فينتين اللتين تم
التوقي��ع عليهم��ا لموانئ قطر،
كما أن هن��اك أعداد إضافية من
السفن المس��تقبلية التي تلبي

الدوحة ^

الجديد ،أن إنشاء مشروع جديد في ميناء
حمد يمثل تحديً كبيرً أنه أكبر مشروع
في الشرق اأوسط في هذا المجال ،وهو
يشكل إنجازً كبيرً في مضمار ااكتفاء
الذاتي الغذائي ،مؤكدً أنه سيتم اانتهاء
م��ن هذا المش��روع في الوق��ت المحدد
كما هو حال كافة المشاريع القائمة في
الدولة.

تجارة
وذكر الس��ليطي ،خ��ال المؤتمر
الصحاف��ي ،أيض��ً أن مين��اء حمد
اجت��ذب في الوق��ت الحالي حوالي
 %20من التجارة في الشرق اأوسط،
وس��تكون له في المستقبل مكانة
أكب��ر ،خاصة وأنه م��ن أكبر موانئ
الش��رق اأوس��ط ،حيث يمتد على
مس��احة  28ك��م 2ملحق��ة فيه
المنطق��ة ااقتصادية ،وأم الحول3
وهي من أكبر المناطق ااقتصادية
في العالم.
مفاوضات
وكش��ف الوزي��ر أن هن��اك رؤي��ة
مس��تقبلية واضح��ة ،وأن هن��اك
مفاوض��ات م��ع بع��ض الموان��ئ
لتمتل��ك موانئ قط��ر حصة فيها،
أو تدي��ر بعضها ،افتً إل��ى أن هذا
الموضوع مازال في طور النقاش.

ّ
«قطر للبترول» تدشن لوحة «تميم المجد»

سعد شريدة الكعبي خال التوقيع

ميسر القطامي

ااحتياج ،مبينً أن هناك شركات
رئيس��ة وشركاء رئيس��ين ،مثل
ماحة وغيره��ا يعملون في هذا
المجال وفق خط��ة الدولة التي
تقض��ي بتنفي��ذ اس��تراتيجية
كاملة له��ذه المش��اريع والتي
تسير بنفس الوتيرة.

دش��نت قطر للبترول ف��ي مبناها
الرئيس��ي يوم أم��س ،لوحة «تميم
المجد» الجداري��ة تعبيرً عن دعم
إدارتها وموظفيها للوطن وللقيادة
الحكيمة لحضرة صاحب السمو
الش��يخ تميم بن حمد آل ثاني أمير
الباد المف��دى حفظه الله ،ولتعبر
ع��ن وح��دة عائل��ة قط��ر للبترول

الكبي��رة ف��ي مواجه��ة الحصار
الظال��م ال��ذي تتع��رض ل��ه دولة
قطر وش��عبها ومقيميها .وقد قام
المهندس سعد ش��ريده الكعبي،
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
لقط��ر للبت��رول ،واإدارة التنفيذية
وموظفي قطر للبترول من مختلف
الجنس��يات بكتابة رس��الة رمزية
على اللوحة الجداري��ة ،تعبيرً عن
الوحدة والوفاء.

كبار موظفي الشركة خال جفل تدشين الجدارية

أجواء
وح��ول المجال الج��وي واأجواء
المفتوح��ة ذك��ر الوزي��ر أن دولة
قط��ر تقدم��ت بموضوعه��ا
للمنظم��ة الدولي��ة للطي��ران
المدن��ي ف��ي مونتري��ال ،ولديه��ا
ثقة بأن ه��ذه المنظم��ة الدولية
العريقة ستتمكن من إرجاع الحق
أصحاب��ه ،خاص��ة وأن��ه أصبح
هن��اك اعتداءات واضح��ة من دول
الحصار ،ليس فقط على اأراضي
المحددة لهم والسيادية ،لكن كان
هناك اعتداء على الممرات الدولية
أيضً ،وأض��اف" :صرحنا في جميع
المؤتمرات الدولي��ة وامام اايكاوا
أن هناك اعتداءات واضحة من دول
الحص��ار ،وأن هذا لي��س حقً من
حقوهم ،وإنما هذا اغتصاب ،مبينً
أنه ا توجد شريعة تسمح بهذا إا
شريعة الغاب التي تسمح بالخروج
عن اأراضي السيادية والدخول في
الممرات الجوية.
أمن
وأشار س��عادته إلى أن دولة قطر
قدم��ت ملفً فنيً وليس سياس��يً
هدف��ه عدم تعريض أمن وس��امة
الطيران للخطر ،م��ن خال إصدار
أوام��ر جوية أو أش��ياء غير مقبولة
للمجتم��ع الدولي ،مبين��ً أن هذا
م��ا تم نقل��ه إلى منظم��ة اأمم
المتح��دة والطي��ران المدن��ي،
وكذلك لمنظمة الشؤون البحرية،
وذلك لوجود اعت��داءات أيضً على
الممرات الدولي��ة البحرية ،مؤكدً
أن المنظم��ة س��وف تعل��م قطر
بالمواقف التي يجري اتخاذها.
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الناقلة تتعاون مع «فيرست بوك» إنجاح البرنامج

«القطرية» تطلق «القراءة
الصيفي» في نيويورك
تكريم ًا للذكرى السنوية العاشرة على تقديم خدماتها للوايات المتحدة،
وكجزء من التزام الخطوط الجوية القطرية بالمجتمعات المحلية -التي
تقوم بتوفير خدماتها فيها -تقوم «القطرية» بتوزيع  10,000كتاب على
أطفال مدينة نيويورك.
الدوحة ^

وتعتبر ه��ذه الحمل��ة جزءً من
«برنام��ج الق��راءة الصيفي��ة
للخط��وط الجوي��ة القطرية»،
بالتعاون مع مؤسس��ة فيرست
بوك .وهي مؤسس��ة اجتماعية
غير ربحية ،تق��دم برامج وموارد
جديدة ذات جودة عالية لأطفال
المحتاجين.
وقال س��عادة الس��يد الباكر،
خ��ال المؤتم��ر الصحاف��ي« :
تتش��رف الخط��وط الجوي��ة
القطرية بالشراكة مع مؤسسة
فيرس��ت ب��وك ،من أج��ل دعم
اأطفال واأسر في نيويورك ،من
خال «برنام��ج القراءة الصيفي
للخط��وط الجوي��ة القطرية»،
حي��ث نتش��ارك نف��س الرؤية،
والتي تهدف إلى تأمين مستقبل
مشرق للمجتمعات المحتاجة،
ودع��م أطفاله��م عل��ى وج��ه
التحديد».
«نحن كشركة طيران عالمية،

ن��درك أن م��ن مس��ؤوليتنا،
مساعدة المجتمعات التي نقوم
بتقديم خدماتنا فيها .ومن خال
توفير الموارد التعليمية الازمة
للطاب ،نس��تطيع مساعدتهم
على تحقيق أهدافهم والنجاح،
ونحن نأمل أن نمنحهم الشغف
وحب ااكتشاف دائمً ،سواء كان
ذلك عن طريق القراءة أو السفر».
التعلم
وتهدف الشراكة مع مؤسسة
فيرس��ت بوك ،إلى توزيع الكتب
والموارد التعليمية على اأطفال
من اأسر ذات الدخل المنخفض،
باإضافة إلى معالجة مس��ألة
«الش��ريحة الصيفي��ة» ،حيث
تتيح للطاب التعلم أثناء توقف
الدراس��ة ف��ي فص��ل الصيف
والعطل��ة الصيفي��ة .ومن��ذ
تأس��يس المؤسس��ة ف��ي عام
 ،1992وزعت فيرس��ت بوك ،أكثر
م��ن  160مليون كت��اب ،وموارد
تعليمية على البرامج والمدارس،

الت��ي تخدم اأطفال من اأس��ر
المنخفضة الدخل.
وق��ال كاي��ل زيم��ر ،الرئي��س
والمدي��ر التنفيذي لمؤسس��ة
فيرس��ت ب��وك« :نح��ن ممتنون
جدً لش��ركة الخطوط الجوية
القطرية على تبرعها الس��خي،
والذي بلغ  10,000كتاب للطاب
المحتاجي��ن ف��ي نيوي��ورك .إن
سعي الخطوط الجوية القطرية
والتزامها في نشر متعة القراءة،
والتجرب��ة اإيجابي��ة والمميزة
له��ا ه��ي بمثابة إله��ام لهؤاء
الطاب؛ ليكون��وا عنصرً فعاا ً
في مجتمعاتهم مستقباً».
دعم
ومن أجل دعم المبادرة ونشرها
بي��ن المجتم��ع ف��ي مدين��ة
نيوي��ورك ،كان طاقم المقصورة
الش��هير في «القطرية» ضمن
الحض��ور ف��ي الح��دث ،ال��ذي
أُقِيم في بروكلين ،يوم الجمعة،
حي��ث قام��وا بتوزي��ع الكت��ب

وزعت «فيرست بوك» أكثر من  160مليون كتاب

وقراءتها لما يق��ارب  100طفل؛
ومشاركة خبراتهم حول العيش
ف��ي الخ��ارج ،وتعريفهم بقيمة
التعلي��م والس��فر .كما حضر
طاق��م المقص��ورة ااحتف��ال
برعاي��ة الخط��وط الجوي��ة
القطري��ة لس��باق الفورموا E
في نيويورك ،في  15و 16يوليو –
حيث تثبت م��رة أخرى الخطوط
الجوي��ة القطري��ة قدرتها على
الربط بين التعليم والتكنولوجيا
والتوعية المجتمعية.
وتتماش��ى المب��ادرة تمامً مع
الت��زام «القطري��ة» المس��تمر
بتعلي��م اأطف��ال م��ن خ��ال
برنام��ج «ع ّلم طف��اً» .وتواصل
الخطوط الجوية القطرية دعم
المجتمعات التي تقدم خدماتها

توزيع  10آاف كتاب على أطفال
مدينة نيويورك
فيها من خال برامج تهدف إلى
زرع حب ااستكش��اف من خال
القراءة والس��فر .وفي الش��هر
الماض��ي ،أعلن��ت القطرية عن
تجديد ش��راكتها مع مؤسسة
التعليم فوق الجميع ،ومؤسسة
علِم طفاً ،للس��نة الثالثة على
التوالي.
ومن��ذ ع��ام  ،2014عمل��ت
«القطري��ة» جنبً إل��ى جنب مع
مؤسس��ة علَ��م طف��اً؛ لجمع
أكثر من  2.6مليون دوار أميركي.

باإضاف��ة إلى ذل��ك ،تلقى 500
طالب كتابه��م اأول في صيف
العام الماض��ي ،ويعود الفضل
بذل��ك إل��ى الخط��وط الجوية
القطرية ومدارس أتانتا ،من خال
برنامج «المدرسة انتهت ،القراءة
ب��دأت» .وكان��ت الرحل��ة اأولى
للخطوط الجوية القطرية ،إلى
الوايات المتح��دة يوم  28يونيو
 ،2007والتي توجهت إلى مدينة
نيويورك ،ث��م تليها واش��نطن،
العاصمة في الشهر التالي.

طرح حلول عالمية لعماء الخدمات
المصرفية المميزة «أوائل »QNB
الدوحة ^

ق��ام « ،»QNBأكب��ر مؤسس��ة
مالي��ة في منطقة الش��رق اأوس��ط
وإفريقي��ا ،بتعزي��ز برنامج��ه»Global
 »Recognitionأوائل « ،»QNBبشكل
يتي��ح لصفوة عمائه ااس��تفادة من
الحل��ول المصرفية العاب��رة للحدود،
التي يقدمها في اأس��واق الرئيس��ية؛
كالمملك��ة المتحدة وفرنس��ا وتركيا
ٍ
خطط
والكوي��ت وعم��ان ولبنان ،م��ع
إضافة أس��واق جديدة.ويس��مح هذا

البرنام��ج للعم��اء بااس��تفادة م��ن
مجموع��ة م��ن الع��روض المصرفية؛
كفتح حساب عالمي ،وخدمات القروض
العقاري��ة الدولي��ة ،وااستش��ارات
العقارية في اأس��واق المختارة .ويأتي
ه��ذا البرنامج في ظل تزاي��د ااهتمام
بفرص ااستثمار العالمية.
خدمات
وف��ي إط��ار برنام��ج«Global
 ،»Recognitionسيتمكن عماء أوائل
« »QNBمن فتح حس��اب مصرفي في

أي من اأسواق الدولية المذكورة أعاه،
بزي��ارة أي من ف��روع «»QNBالمحلية.
وإل��ى جانب فت��ح الحس��ابات ،يقدم
البرنام��ج العدي��د م��ن الخدم��ات
المجاني��ة؛ كبطاق��ات الخصم ودفاتر
الش��يكات ،والخدمات المصرفية عبر
اإنترنت ،والتحويات ما بين الحسابات،
والسحوبات النقدية الطارئة والمزيد.
وبإمكان عم��اء أوائل«»QNBااطاع
عل��ى جميع حس��اباتهم أينما وجدت،
والقي��ام بتحويات مصرفي��ة مجانية
وفورية ف��ي ما بينها بمجرد تس��جيل

الدخ��ول عب��ر اإنترن��ت .و تعتبر هذه
الخدمة أكث��ر الحلول ابت��كارً؛ إدارة
الحس��ابات المحتفظ به��ا في بلدان
مختلفة ،من خال منصة واحدة.
وق��د قالت الس��يدة هب��ة التميمي،
مدي��ر ع��ام الخدم��ات المصرفي��ة
لأف��راد« :لق��د ت��م تصمي��م برنامج
« »Global Recognitionم��ن أج��ل
تقديم مجموعة واس��عة من الحلول
المصرفي��ة لعمائن��ا ،بالطريقة التي
تتناسب مع نشاطاتهم واحتياجاتهم
المصرفية ،خال سفرهم إلى الخارج.

وهذه فرص��ة رائعة للعم��اء من أجل
ااس��تفادة م��ن خدماتن��ا المصرفية
الدولية المميزة والمصممة خصيصً
لهم؛ ليصبحوا عماء عالميين».
وتتواج��د المجموع��ة م��ن خ��ال
فروعها وش��ركاتها التابع��ة والزميلة،
في أكثر من  31بل��دً وثاث قارات حول
العال��م ،حيث تقدم أح��دث الخدمات
المصرفية لعمائه��ا عبر  1,250فرعً
ومكتب��ً تمثيلي��ً و 4,300جهاز صراف
آلي ،ويعم��ل لديها ما يزيد عن 27,900
موظفً.

ّ
يمول مشروع «أبراج التحويلية»
بنك الدوحة
التموي��ل ال��ذي نحتاج��ه إنجاز
هذا المش��روع الضخم في وقت
قياس��ي» .وبدوره ق��ال الدكتور
راهاف��ان س��يتارامان ،الرئي��س
التنفيذي لبنك الدوحة« :سيكون
لتنفيذ المشاريع أثر إيجابي على
النمو ااقتصادي والمساهمة في
التنمية المس��تدامة لاقتصاد،
ويتوقع صن��دوق النق��د الدولي
أن تحقق قطر نم��وً في إجمالي
النات��ج المحل��ي بنس��بة ٪ 3.4
ف��ي ع��ام  ،2017وبتوجي��ه م��ن
مجل��س اإدارة الموق��ر فإن بنك
الدوحة ا ي��زال ملتزم��ً بتمويل
هذه المش��اريع التي ستعزز من
ااقتصاد المحلي».

الدوحة ^

أعلن��ت كل م��ن ش��ركة قط��ر
للصناع��ات التحويلي��ة وبن��ك
الدوح��ة ،ع��ن توقي��ع اتفاقي��ة
تمويل مشروع «أبراج التحويلية»،
المتع��دد ااس��تخدامات عل��ى
كورنيش الدوحة.
يش��ار إلى أن «أبراج التحويلية»،
ه��ي اآن ف��ي مرحلة التش��ييد،
وستتألف من ثاثة أبراج مختلفة
اأحج��ام عل��ى قاع��دة واح��دة
تغط��ي قطعتي أرض بمس��احة
إجمالي��ة تبلغ حوالي  11000متر
مربع ،وتقع على كورنيش الدوحة
بمنطقة الخليج الغربي.
يتأل��ف البرج الس��كني من 29
طابق��ً مط��ا ً عل��ى الكورنيش،
ويض��م مجموع��ة من وس��ائل
الراح��ة ،منه��ا منتج��ع صحي
وصالة ألع��اب رياضي��ة وحمام
س��باحة ،ويتأل��ف الب��رج الثاني
المكون من  24طابقً من مساحات
مكتبي��ة متكاملة مع ش��رفات
مختلف��ة اأحج��ام ،أم��ا البرج
الثال��ث والمؤلف م��ن  38طابقً
فيضم  360شقة فندقية فاخرة.

اأنصاري و سيتارامان عقب التوقيع

وبهذه المناس��بة صرح الس��يد
عب��د الرحمن اأنص��اري ،الرئيس
التنفي��ذي للش��ركة التحويلية:

«تمتلك التحويلي��ة قطعة أرض
ذات موق��ع مميز عل��ى كورنيش
الدوحة ،ونحن نسعى استخدام

هذه المس��احة على أفضل وجه
من خال تطوي��ر أبراج التحويلية
بالشراكة مع كبار المستشارين

الدوليين والمحليين ،لذا يس��رنا
عقد هذه ااتفاقي��ة المميزة مع
بنك الدوح��ة الذي س��يقدم لنا

التوقيع
وق��د و ّق��ع ااتفاقي��ة كل م��ن
الس��يد عبد الرحم��ن اأنصاري،
الرئي��س التنفي��ذي للتحويلية،
والدكت��ور راهاف��ان س��يتارامان،
الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة.
والجدي��ر بالذك��ر ،أن ش��ركة
 KPMGلعب��ت دور المنظ��م
الرئيس��ي لهيكل��ة وترتيب هذا
التمويل لشركة التحويلية.
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ارتفاع البورصة الكويتية
الكويت قنا

أغلق��ت بورصة الكوي��ت تداواتها
أم��س عل��ى ارتف��اع مؤش��راتها
الرئيسية الثاثة بواقع  20.4نقطة
للس��عري ليبل��غ مس��توى 6808
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نقط��ة و 0.88نقط��ة للوزني و2.3
نقطة ل��� (كويت  .)15وبلغت قيمة
اأسهم المتداولة عند اإغاق نحو
 9مايين دينار في حين بلغت كمية
اأسهم المتداولة نحو  50.7مليون
سهم تمت عبر  2093صفقة.

أجندة الفعاليات

اكتسى المقر
الرئيسي لبنك الدوحة
في منطقة الخليج
الغربي حلة بهية من
ألوان العلم القطري،
وصورة لشعار حملة
«تميم المجد» ،التي تعبر
عن مدى الحب والواء
والوفاء للوطن ،وحضرة
صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني
أمير الباد المفدى.

¶ أعلنت ش��ركة قطر للوق��ود (وقود) عن
تحديد ي��وم  10أغس��طس المقبل موعدً
لإفص��اح ع��ن بياناته��ا المالي��ة للفترة
المنتهية في  30يونيو .2017
¶ تعتزم شركة الماحة القطرية (ماحة)
اإفص��اح ع��ن بياناتها المالي��ة للنصف
اأول من العام الحال��ي وذلك يوم الثاثاء 1
أغسطس المقبل.
¶ أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية
ع��ن تحديد يوم اأربع��اء الموافق  26يوليو
الحالي موعدً لإفصاح عن بياناتها المالية
للفترة المنتهية في  30يونيو .2017
¶ ينظ��م مرك��ز بداية للتطوي��ر المهني
وري��ادة اأعمال من  30يولي��و الحالي إلى 2
أغسطس القادم أس��بوع صناعة النموذج
المبدئي.
وتأتي هذه التظاه��رة تحت عنوان« :كيف
تصنع نموذج مبدئي لمنتجاتك».

آفاق

توقعات نمو اقتصاد المنطقة والعالم

مصر تغلق مكتب
«إبسوس»
القاهرة رويترز

أظهر قرار صادر يوم  20يونيو أن وزارة القوى العاملة
المصرية أمرت بإغاق مكتب ش��ركة أبحاث السوق
«إبس��وس» ف��ي القاهرة بس��بب مخالف��ات تتعلق
بالصحة والس��امة .ونشرت وس��ائل إعام محلية
القرار مساء أمس اأول .وأكد المتحدث باسم الوزارة
لرويترز القرار .وأضاف أن السلطات في العاصمة لم
تنفذ قرار اإغاق بعد.
وإبسوس ش��ركة عالمية أبحاث السوق تتخذ من
فرنس��ا مقرً لها ،وتجري استطاعات تتعلق بنسب
مشاهدة قنوات التلفزيون المصرية.
ولم يتس��ن ااتصال بمسؤولي الشركة في فرنسا
أو مصر للحصول على تعليق.

السنة

الشرق اأوسط

العالم

2015

2.3

2.6

2016

2.8

2.3

2017

2.1

2.7

2018

3.6

2.5

2019

3

2.1

2020

3.7

2.6

2021

3.8

2.7
الوحدة% :

صيد الكاميرا
افتتحت شركة ماكدونالدز قطر فرعها الجديد في المرقاب مول ،والذي يعد
اأول من نوعه في الشرق اأوسط وشمال إفريقيا ،حيث يتمتع بتصميم راي كروك
(مؤسس ماكدونالدز) وهو ثاني متجر في العالم يتبع هذا التصميم بعد اليابان.
يتميز المطعم الجديد بالكثير من المزايا الجديدة والمتقدمة من التكنولوجيا
المستخدمة والتصميم الداخلي من حيث الشكل ،كما يحتوي الفرع الجديد الذي
يقع في الطابق اأرضي من المرقاب مول في شارع النصر على  115مقعدً،
باإضافة إلى كونه الفرع رقم  41لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في قطر.
وبفضل موقعه المتميز في أحد أشهر شوارع الدوحة يعد فرع المرقاب إضافة
جديدة للمنطقة وللشارع التجاري.

 %15ارتفاع الدخل
السياحي لأردن
عمان رويترز

قال البن��ك المركزي اأردني أم��س اأحد ،إن
الدخل الس��ياحي للمملك��ة ارتفع % 14.5
في النصف اأول م��ن العام الحالي ،إلى 2.1
ملي��ار دوار مقارنة مع نفس الفترة من العام
الماضي.
وعزا البنك المركزي في بيان صحافي سبب
الزي��ادة إلى ارتف��اع عدد الس��ياح  % 9.9في
النصف اأول عنه قبل سنة.
ويعد ذلك مؤش��رات على ب��دء رحلة تعافي
القطاع الذي تعثر خال الس��نوات الماضية،
وذلك بفعل اأزمات المتتالية التي تشهدها
منطقة الشرق اأوس��ط ،والتي دفعت الزوار
اأوروبيين إلى اإحجام عن زيارة اأردن المحاط
بأزمات تشتعل في سوريا والعراق.
وتراهن المملك��ة على مواقع أثرية تاريخية
لتعزيز العوائد السياحية ،وخصوصً مدينة
البتراء الوردية المنحوتة بالصخر ،والتي تعد
م��ن عجائب الدنيا الس��بع ،والواقعة جنوبي
المملكة.

«اليورو» تحتاج
ميزانية مشتركة
برلين رويترز

قال مارتن شولتس زعيم الحزب الديمقراطي
ااش��تراكي أنصاره في برلين أمس اأحد،
إن منطقة اليورو تحتاج ميزانية مش��تركة
لزي��ادة ااس��تثمارات ،وإن ألماني��ا ينبغ��ي
أن تك��ون مس��تعدة لفع��ل المزي��د ف��ي
أوروب��ا ،وم��ن الممك��ن أن يك��ون ذلك عن
طري��ق زي��ادة مس��اهمتها المالي��ة ف��ي
المنطقة.
وأثن��اء ع��رض خطت��ه لدعم ااس��تثمار
واس��تعادة الوحدة اأوروبية ،اتهم شولتس
المستش��ارة األمانية أنجيا ميركل بعدم
إخب��ار الناخبين كي��ف تريد تعزي��ز ااتحاد
اأوروبي وتحقيق وضع التوظيف الكامل.
وعبر ش��ولتس ،رئي��س البرلم��ان اأوروبي
الس��ابق ،عن أمله في أن يه��زم ميركل في
اانتخاب��ات التي تج��رى يوم  24س��بتمبر
المقبل.
وع��رض ش��ولتس برنامج��ه المكون من
عشر نقاط من أجل ألمانيا معاصرة وأوروبا
أفضل ،وقال إنه سيسعى لدعم ااستثمار
وزيادة اإنفاق الحكومي في البنية التحتية
والتعليم.
ولم يحدد ش��ولتس مبالغ محددة ،لكنه
قال إنه يريد دعم استثمارات البنية التحتية
بنحو  30ملي��ار يورو خال اأع��وام اأربعة
المقبلة لتطوير المدارس والطرق.

جريدة يومية سياسية تصدر
عن دار العرب منذ 1972
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