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  الدوحة     محمد الجبالي
تصوير: سيد محمد

أبرم س��عادة الدكتور محمد بن صالح 
السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة 
الس��يد جاسم بن س��يف السليطي 
وزير المواصات وااتصاات، وس��عادة 
المهندس عيس��ى بن ه��ال الكواري 

رئي��س المؤسس��ة العام��ة القطرية 
أمس،  والم��اء »كهرم��اء«،  للكهرب��اء 
اتفاقية تعاون وتنسيق مشترك، إطاق 
مبادرة السيارة الخضراء، باعتبارها أحد 
مش��اريع البرنامج الوطني للترش��يد 

وكفاءة الطاقة »ترشيد«.
وزارة  س��توجه  ااتفاقية،  وبموج��ب 
الجه��ات  وااتص��اات  المواص��ات 

الس��يارات  المعنية إط��اق خط من 
الكهربائية والهجينة ضمن أسطولها، 
من مركبات النق��ل والحافات، بغرض 
نش��رها في الس��وق المحل��ي كخيار 
اس��تراتيجي وصدي��ق للبيئة، والعمل 
عل��ى الوصول لهدف اس��تراتيجي هو 
الدولة،  المركبات ف��ي  زي��ادة نس��بة 

لتصل إلى 10% بحلول العام 2030.

وس��تقوم وزارة الطاق��ة والصناع��ة 
بالعمل عل��ى تركيب واإش��راف على 
البنية التحتية الازمة لتزويد السيارات 
الكهربائي��ة بالطاقة، بقدرات ش��حن 
والشحن  الس��ريع  )الشحن  مختلفة، 
الج��داري(،  والش��حن  المتوس��ط، 
المتوفرة  الفنية  بالخبرات  وااستعانة 

لدى »كهرماء«.

 10% من السيارات مهجنة 
وكهربائية بحلول 2030

»فيتش«: نمو ملحوظ 
لاقتصاد العالمي

  لندن    رويترز

قال��ت وكالة فيت��ش للتصنيف اائتمان��ي أمس، إنها 
تلمس تعافي��ً لنمو ااقتصاد العالم��ي الذي يمضي 

على المسار الصحيح.
وتوقع��ت الوكالة زيادة النم��و العالمي إلى 2.9% في 
2017، ارتفاع��ً من 2.5% ف��ي 2016، معّدلة توقعاتها 
لعام 2018 بالرفع قلياً إلى 3.1% من 3.0%  في مارس.

وعدلت الوكالة توقع��ات النمو اأميركي لعام 2017 
بالخفض قلياً، لكن ذلك قابلته توقعات أفضل للنمو 

في الصين واليابان.
وقال��ت الوكالة إن ضعف النم��و اأميركي في الربع 
اأول يرجع إلى ااستهاك، ويبدو أنه تأثر بعوامل مؤقتة.
وبيَن��ت أن تراجع مع��دل البطالة ومكاس��ب الثروة 
وتحسن ثقة المستهلكين واحتمال إجراء تخفيضات 
عل��ى ضريبة الدخل م��ن المفت��رض أن تدعم تعافي 
ااس��تهاك في الواي��ات المتحدة، اعتب��ارً من الربع 

الثاني.

159 مخالفة لبائعي أجهزة ومعدات اتصاات
  الدوحة    ̂ 

نَف��ذت هيئ��ة تنظي��م ااتص��اات أول��ى حماتها 
التفتيش��ية لع��ام 2017، على مح��ال تجارية تبيع 
أجه��زة ومعدات اتصاات بجميع أنواعها، وأس��فرت 
الحملة ع��ن تحرير 159 إش��عار مخالف��ة للمحال 
الت��ي تقوم بمثل هذه اأنش��طة دون الحصول على 

التراخيص الازمة.
وق��د أج��رى فري��ق التفتي��ش بالهيئ��ة الحمل��ة 
التفتيش��ية على 216 محاً، في الفترة الممتدة بين 
16 - 26 أبريل الماضي، بهدف الكش��ف عن المحال 
التي تقوم ببيع، أو استخدام أجهزة ومعدات اتصاات، 
وأجه��زة اتصاات راديوية بصورة غي��ر قانونية، ليتم 
اتخاذ اإجراءات المناس��بة بش��أنها. وركزت الحملة 

على المناطق واأسواق التي تشتهر ببيع مثل 
تلك اأجهزة، مثل مراكز التس��وق واأسواق 
الحملة التفتيشية شملت 216 محاًوالمناطق التجارية، فضاً عن محال البقالة.
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ورشة عمل للمستثمرين حول 
تطوير  وتشغيل المدارس الخاصة

الدوحة تجمع خبراء طاقة بالعالم 
لبحث مستقبل القطاع

»القطرية« تطير 3 مرات أسبوعيًا 
إلى ينبع

»منتجات منازلنا« يقام للمرة 
اأولى في أكتوبر
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تنامي إنتاج النفط اأميركي 2017الدعم القطري ينعش السياحة بالسودان

  الخرطوم    قنا

الس��ياحة في  ارتفعت عائ��دات قطاع 
الس��ودان خال الرب��ع اأول م��ن العام 
الحالي بنس��بة 7.1% نتيج��ة قرار رفع 
العقوب��ات ااقتصادية ع��ن الباد. وقال 
محمد أبوزيد مصطفى وزير الس��ياحة 

واآث��ار والحياة البرية في الس��ودان، في 
تصريح��ات أم��س، إن الدع��م القطري 
الكبير للس��ودان في مجاات السياحة 
المتع��ددة فتح للخرطوم نوافذ عالمية 
متعددة مكنتها من استعادة عضويتها 
اإقليمية  الس��ياحية  المنظم��ات  في 
وفاعلية  بإيجابية  والمشاركة  والدولية، 

ف��ي المؤتم��رات واأنش��طة الدولية.. 
مش��ددً على أن دولة قط��ر لعبت دورً 
حيويً مق��درً في إبراز الس��ودان ضمن 
منظومة الترويج العالمي للسياحة، ما 
أسهم في تدفق السياح إلى المنطقة، 
وجعل من الس��ياحة رافدً مهمً داعمً 

لاقتصاد الوطني.

  نيويورك    رويترز

تتوق��ع إدارة معلومات الطاق��ة اأميركية أن 
إنتاج النفط الخام ف��ي الوايات المتحدة في 

2017 سيزيد
بأعل��ى م��ن تقديراته��ا الس��ابقة، لكنها 

خفضت توقعاتها لنمو اإنتاج في 2018.

وقالت اإدارة في تقريرها الش��هري لتوقعات 
الطاق��ة لأج��ل القصي��ر الذي ص��در أمس 
الثاث��اء، إن إنتاج النف��ط اأميركي هذا العام 
سيرتفع إلى 9.31 مليون برميل يوميً من 8.87 
مليون برميل يوميً في 2016، بزيادة قدرها 440 
ألف برميل يوميً. وفي الشهر الماضي توقعت 

اإدارة زيادة قدرها 350 ألف برميل يوميً.
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هيئة تنظيم القطاع تنفذ حملة تفتيش على 216 متجرً

 159 إشعار  مخالفة
 لمحال أجهزة

ومعدات اتصاات
 الدوحة   ̂ 

أجرت هيئة تنظيم ااتصاات أولى حماتها 
التفتيش��ية لعام 2017، على محال تجارية 
تبي��ع أجه��زة ومع��دات اتص��اات بجميع 
أنواعها، وأس��فرت الحملة ع��ن تحرير 159 
إش��عار مخالفة للمحال الت��ي تقوم بمثل 
هذه اأنشطة دون الحصول على التراخيص 

الازمة.
وقد أجرى فريق التفتيش بالهيئة الحملة 
التفتيش��ية عل��ى 216 محاً، ف��ي الفترة 
الممتدة بين 16 - 26 أبريل الماضي، بهدف 
الكش��ف عن المح��ال التي تق��وم ببيع، أو 
استخدام أجهزة ومعدات اتصاات، وأجهزة 
اتصاات راديوية بص��ورة غير قانونية، ليتم 

اتخاذ اإجراءات المناسبة بشأنها.
ورك��زت الحملة على المناطق واأس��واق 
التي تش��تهر ببيع مثل تل��ك اأجهزة، مثل 
مراكز التسوق واأسواق والمناطق التجارية، 

فضاً عن محال البقالة.

تفتيش 
وتعددت أنواع المخالفات التي تم تحريرها 
من قبل مفتش��ي الهيئة، إا أن أغلبها كان 
يتعلق ببيع أجه��زة الهواتف المتنقلة دون 

تراخيص، وقد تضمنت إشعارات المخالفة 
ض��رورة قيام المح��ال المخالف��ة بتوفيق 
أوضاعه��م ضم��ن فت��رة زمني��ة محددة، 
لتف��ادي اتخاذ الهيئة لإج��راءات القانونية 

الازمة.
وفي هذا الس��ياق صرح الس��يد فيصل 
الش��عيبي -المتحدث الرس��مي باس��م 
الهيئة-: »إن��ه من اأهمية بم��كان إجراء 

مثل ه��ذه الحمات التفتيش��ية، لما لها 
من دور هام في ضمان حصول المستهلك 
على أجهزة اتص��اات معتمدة ومن محال 
تجارية مرخصة؛ إذ إن المستهلك سيكون 
عرضة لفق��دان حقوقه في حال ش��رائه 
أجه��زة ومع��دات اتص��اات م��ن محال 
تجارية غير مرخصة، كما أن هذا النوع من 
الحمات يس��اعد الهيئة في الكشف عن 
بع��ض اأجهزة غير المعتم��دة، والتي يتم 
بيعها م��ن خال مح��ال تجارية مرخصة، 
من جه��ة أخرى، تقوم الهيئ��ة بإجراء مثل 
هذه الحم��ات لضمان اامتث��ال أحكام 
قانون ااتصاات، حي��ث ينص القانون على 
أن استيراد وبيع أجهزة ومعدات ااتصاات 
واأجهزة الراديوي��ة يتطلب الحصول على 

ترخيص مسبق من الهيئة«.

موافقات 
ويتعين على جميع الش��ركات المسجلة 
تجاريً في دولة قطر، والراغبة في اس��تيراد 
واأجه��زة  ااتص��اات  ومع��دات  أجه��زة 
الراديوية، الحصول مسبقً على الموافقات 
والتراخي��ص الازم��ة م��ن هيئ��ة تنظيم 
ااتص��اات، مث��ل رخصة اس��تيراد أجهزة 
ااتصاات، وش��هادة اعتماد النوع، وشهادة 

الموافقة بالتخلي��ص الجمركي، علمً بأن 
والتراخيص  الموافقات  الحصول على هذه 
إلزامي، لضمان استيفاء اأجهزة لمتطلبات 
الس��امة والمعايير الفنية، ويش��مل ذلك 
عل��ى س��بيل المث��ال ا الحص��ر أجهزة 
الهوات��ف المتنقلة، والش��بكات المحلية 
الاس��لكية، واأجهزة قصي��رة المدى، وما 

إلى ذلك من اأجهزة.

تنظمها »ااقتصاد« بالتعاون مع »التعليم« ااثنين المقبل

 ورشة عمل للمستثمرين حول
تطوير  المدارس الخاصة

الدوحة   ̂  

تنظم اللجن��ة الفنية لتحفيز ومش��اركة 
القط��اع الخاص ف��ي مش��روعات التنمية 
ااقتصادي��ة ب��وزارة ااقتص��اد والتج��ارة، 
وبالتنس��يق م��ع وزارة التعلي��م والتعليم 
العال��ي، ي��وم ااثنين المقبل، ورش��ة عمل 
للمس��تثمرين ح��ول الفرص ااس��تثمارية 
لتطوير وتش��غيل المدارس الخاصة، والتي 

تم اإعان عنها في وقت سابق. 
ودعت اللجنة الفنية لتحفيز ومش��اركة 
القط��اع الخاص ف��ي مش��روعات التنمية 
والتج��ارة  ب��وزارة ااقتص��اد  ااقتصادي��ة 
المس��تثمرين والمهتمين للمش��اركة في 
الورش��ة، والتي س��تعقد في مق��ر الوزارة 
بمدينة لوس��يل، برج B، الطابق اأول قاعة 
المغفور له بإذن الله الشيخ فهد بن جاسم 

آل ثاني من الساعة 12:00 - 2:00 مساءً. 
وتهدف الورش��ة إلى إطاع المس��تثمرين 

على أهداف ومميزات الفرص ااس��تثمارية 
الخاص��ة،  الم��دارس  وتش��غيل  لتطوي��ر 
والشروط وسياسة طرح المناقصة، وكذلك 
توعي��ة القطاع الخاص بأهمي��ة هذا النوع 
من المش��اريع على المستويين ااقتصادي 

والتعليمي.
وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومش��اركة 
القط��اع الخاص ف��ي مش��روعات التنمية 
ااقتصادي��ة ب��وزارة ااقتص��اد والتج��ارة، 
وبالتنس��يق م��ع وزارة التعلي��م والتعليم 
العالي، قد أعلنت في وقت س��ابق عن طرح 
فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس 
الخاص��ة، وذل��ك في إط��ار الت��زام الدولة 
بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمش��اركة 
في التنمي��ة ااقتصادي��ة، وبصفة خاصة 
تشجيع ااستثمار في مجال قطاع التعليم، 
وكذلك اس��تغال كاف��ة اإمكانات إقامة 
مشاريع تعليمية متكاملة، وتحقيق القيمة 

المضافة لاقتصاد الوطني.

تخصيص 
تم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع، 
موزع��ة على ع��دة مناطق، بواقع قس��يمة 
في أم ق��رن، وقس��يمة بروض��ة الحمامة، 
وأربع قس��ائم بمنطقة الوكير، وقس��يمة 
في منطقة العب، وقس��يمة ف��ي الثميد، 
وقس��يمتان في منطقة الخور، وقس��يمة 
ف��ي سميس��مة، وتقدر مس��احة اأراضي 
في كل منطقة بحوال��ي 15.000 متر مربع 
لكل قسيمة أرض. وتهدف مبادرة تخصيص 
أراض للقطاع الخاص لاس��تثمار في مجال 
التعلي��م، لتوفير تعليم عال��ي الجودة، من 
خال تحس��ين البنية التحتية، لدعم جودة 
التدري��ب والتعلي��م، واس��تيعاب الطلب��ة 
القادمين إلى الدولة خال السنوات القادمة، 
وكذل��ك خلق تن��وع في التعلي��م من خال 
فتح مدارس متميزة، عاوة على اس��تقطاب 
وتوظيف وتطوير ق��وى عاملة من الكفاءات 

المتميزة في مجال التعليم. الندوة تقام بمقر  وزارة ااقتصاد والتجارة

الحلول الرقمية تقلل تكاليف الخدمات للمرضى

»ooredoo« تساهم بتعزيز  قطاع الرعاية الصحية عبر  اإنترنت
 الدوحة   ̂ 

أعلنت ooredoo، المقدم الرائد 
لخدمات ااتصاات وتكنولوجيا 
المعلومات في المنطقة، أمس 
الرقمية للمرضى  أن السجات 
والرعاي��ة الصحية عبر الهاتف 
تسهم في تطور قطاع الرعاية 
الصحية في دول��ة قطر، وذلك 
م��ن خ��ال ترش��يد التكاليف 
توفير  يس��تغرقه  الذي  والوقت 
تل��ك الخدم��ات، إل��ى جان��ب 
الصحي��ة  بالرعاي��ة  اارتق��اء 

للمرضى. 
ونظ��رً لس��رعة تبن��ي مقدمي 
خدم��ات الرعاي��ة الصحي��ة في 
قطر لمجموعة كبيرة من الحلول 
التي تس��تخدم عبر اإنترنت، فمن 

المنتظ��ر أن تنم��و قيم��ة قطاع 
الرعاية الصحية في قطر بنسبة 
50% بحلول ع��ام 2020، أي من 6 
أميرك��ي في 2016؛  دوار  مليارات 
لتصل إلى 9 ملي��ار دوار أميركي 
بحل��ول 2020، حس��بما جاء في 
 Alpen تقري��ر ص��ادر ع��ن بن��ك

Capital لاستثمار. 
وف��ي إط��ار مس��اعي دولة قطر 
إنش��اء نظام رعاي��ة صحية وفق 
والمعايي��ر  المواصف��ات  أرق��ى 
الدولية انطاقً من اس��تراتيجية 
الرعاية الصحي��ة الوطنية 2017 
– 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، 
ف��إن ooredoo واثق��ة م��ن زيادة 
الطلب على أح��دث حلول الرعاية 
الصحية عبر اإنترنت والتي تعمل 

من خال تقنية السحابة. 

نظام 
عبدالل��ه  يوس��ف  ويق��ول 
العملي��ات  -رئي��س  الكبيس��ي 
في Ooredoo قط��ر-: »إن جمع 
العاملي��ن ف��ي المه��ن الطبية، 
التأمي��ن،  خدم��ات  ومقدم��ي 
م��ن  المس��تفيدين  والمرض��ى 
خدم��ات الرعاي��ة الصحية عبر 
نظ��ام تكنولوج��ي م��ن خ��ال 
تقنية السحابة يؤدي إلى خفض 
التكالي��ف، وتوفير رعاية صحية 
أفضل ف��ي دول��ة قط��ر، ونحن 
في ooredoo نوفر حلول الرعاية 
الصحية الذكية التي تسهم في 
تدعيم مكانة قطر باعتبارها دولة 
تع��زز اابتكار في حل��ول الرعاية 
الصحية العالمية، وتس��هم في 
تنويع اقتصادها، وتوفير الوظائف، 

اليومية أفراد  الحياة  وتحس��ين 
المجتمع فيها«.

خدم��ات  مقدم��و  ويس��تفيد 
الرعاية الصحية حاليً من عدد من 
حلول ooredoo للرعاية الصحية 
مث��ل ح��ل CloudClinik، وه��و 
حل إلكتروني للس��جات الطبية 
يعتم��د عل��ى تقنية الس��حابة، 

ونظام إدارة الممارسات الطبية. 
ويمكن ح��ل CloudClinik من 
للمرضى،  رقمية  إنشاء س��جات 
ووضع ج��داول عم��ل الموظفين، 
وصرف  المرضى،  مواعي��د  وحجز 

الوصفات الطبية. 
»س��تدعم  الكبيس��ي:  وأضاف 
حلول الحوسبة السحابية القابلة 
للترقية الجيل القادم من ابتكارات 
الرعاي��ة الصحية ف��ي قطر مثل 
والتي  للمرضى،  الفورية  المتابعة 
تق��وم بتحليل البيان��ات التي يتم 
جمعه��ا م��ن اأجه��زة القابل��ة 
لارت��داء، وتوفير خدم��ات الرعاية 
الصحي��ة عبر الهات��ف للمرضى 
الذي��ن يقيمون في أماك��ن نائية، 
وإجراء عمليات جراحية في الواقع 

اافتراضي«. يوسف عبدالله الكبيسي

استمرار تنفيذ الحمات التفتيشية

يتوقع وصول 
قيمة هذا 

القطاع إلى 9 
مليارات دوار

فيصل الشعيبي
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العطية: محاولة إيجاد حلول عملية للتحديات

 الدوحة تجمع خبراء طاقة
بالعالم لبحث مستقبل القطاع

نبيل الغربي   الدوحة   
تصوير: ساجيب

وتضم��ن المنتدى كلمة رئيس��ية 
ألقاها سعادة السيد على النعيمي 
للمملكة  الس��ابق  الطاق��ة  -وزير 
التحوات  السعودية- حول  العربية 
ف��ي مزيج الطاق��ة وص��واً للعام 
2100، كم��ا تضم��ن مقابل��ة مع 
معال��ي ف��ؤاد الس��نيورة -رئي��س 
مجل��س ال��وزراء اللبناني س��ابقً- 
تطرق خالها لرؤيته حول أداء الرئيس 
اأميركي ترمب في المائة يوم اأولى 
من حكمه، وماذا تعني من مؤشرات 
لمنطقة الش��رق اأوسط حتى عام 

.2020
وتح��دث س��عادة الس��يد عل��ي 
النعيمي في كلمته عن كتابه الذي 
صدر مؤخرً، ويتحدث عن مس��يرته 
في مج��ال الطاقة، وطرَح آراءه حول 
توجهات الطاقة المس��تقبلية في 

منطقتنا وفي العالم. 
وق��ال: »إن الدرس الرئيس��ي الذي 
يقدم��ه الكتاب س��هل وبس��يط: 
إذا اس��تطاع صب��ي فقي��ر وُلد في 
الصح��راء أن يحقق ه��ذا النجاح، 
فهذا يعن��ي أن الجمي��ع يمكنهم 
ذل��ك أيضً، ولكن هناك اس��تدراك 

بسيط: بشرط أن تعمل بجهد!«.
وأضاف: »لقد كانت تجربة الكتاب 
تجربة مدهش��ة ومثي��رة لاهتمام 
بالنسبة لي، وأعطتني الفرصة أن 
أفكر بأيام الشباب، وأن أراجع أحداث 
حياتي، وأتفكر بها، كما أنها أدت إلى 
إعادة التواصل مع أصدقاء قدامى«.

حذر
وبخص��وص آرائه ح��ول توجهات 
الطاقة مس��تقباً ف��ي المنطقة، 
وفي العالم والت��ي كانت مقتصرة 
عل��ى التوجه��ات الكبرى واس��عة 
النط��اق فيما يخ��ص الطاقة، قال 
»اعتبارً م��ن مايو 2016،  النعيمي: 
لم أعد وزي��رً للبترول، وبالتالي فقد 
أصبحت منذ ذلك التاريخ في غاية 
الحذر، وحريصً على عدم تقديم أي 
تعليق بش��أن النفط، أو أسعاره، أو 
سياساته، فقد قلت ما فيه الكفاية 

طوال عشرين عامً سبقت«.

وأش��ار إلى أن عم��ر كوكب اأرض 
يقدر بنح��و 4.5 مايين عام، وطوال 
ه��ذه الفترة وكوك��ب اأرض يعمل 
بكف��اءة ملحوظ��ة معتم��دً على 
الطاقة الشمس��ية، وقال: »هذا هو 
السبب الوحيد وراء تواجدنا في هذا 
المكان الي��وم؛ أن هذا المصدر من 
مصادر الطاق��ة يتميز بأن��ه ثابت، 

وموثوق، ويُعتمد عليه ومجاني. 

 التكنولوجيا
وأوضح النعيمي أن هناك تحديين 
أساس��يين: التح��دي اأول يكم��ن 
بوج��ود حاجة حقيقية لاس��تثمار 
في التكنولوجيا الجديدة، والتحدي 
كف��اءة  بضم��ان  يتعل��ق  الثان��ي 
الفائدة،  ااس��تثمار وتحقي��ق  هذا 

واإنتاجية المطلوبة منه. 
وق��ال: »من هذا المنطلق أش��عر 
بالفخ��ر تج��اه دوري فيم��ا يتعلق 
بجامع��ة الملك عبدالل��ه للعلوم 
أفض��ل  إن  حي��ث  والتكنولوجي��ا؛ 
الش��باب  م��ن  المواه��ب  وأذك��ى 
والش��ابات من كافة أرج��اء العالم 
يعملون بجّد في التصدي لتحديات 
قط��اع الطاق��ة اليوم وغ��دً، وفي 

تطبيق المع��ارف الجديدة، والبحث 
ع��ن تقني��ات مس��تحدثة وتطوير 

الحلول المائمة«.
معرب��ً ع��ن تفاؤل��ه تج��اه هذا 
النوع م��ن ااس��تثمارات في قطاع 
والش��ابات  الش��باب،  بين  التعليم 
في الس��عودية، وفي بقية أرجاء دول 

مجلس التعاون الخليجي. 

تحوات اقتصادية
وش��دد النعيمي عل��ى أن الوقود 
المنطقة قد  الكربوني م��ن ه��ذه 
نج��ح بتحقيق تح��وات كبرى في 
ااقتصاد العالمي، ولعب دورً حيويً 
في تحس��ين وتطوير حياة البايين 
من البش��ر، معربً ف��ي ذات الوقت 
عن أمل��ه في أن الش��باب من هذه 
المنطقة أيضً سوف يلعبون أيضً 
الحيوي في تحقيق مستقبل  الدور 

صناعة الطاقة. 
وق��ال: »أرجو أن يتمكن الش��باب 
والخبرات  معارفه��م،  تطبي��ق  من 
التي اكتسبوها في مجال الطاقات 
المتجددة من أجل خلق عالم أفضل 

للبشرية في القرون القادمة«.

تحديات الطاقة
إل��ى ذل��ك، قال س��عادة الس��يد 
عبدالل��ه بن حم��د العطية -رئيس 
العطي��ة  مؤسس��ة  ومؤس��س 
إن  المستدامة-  والطاقة  العالمية 

مؤسس��ة العطية والت��ي بلغ عدد 
الفائزي��ن فيه��ا نحو 30 ش��خصً 
تريد أن تلع��ب دورً لتعزيز التفاهم، 
والعم��ل عل��ى إيجاد حل��ول للغد، 
وأش��ار إلى أن المنت��دى يركز على 
التحديات التي تواجه قطاع الطاقة 

حتى 2020 وما بعدها.
وأكد العطي��ة أن المنتدى يحاول 
إيج��اد حلول يمك��ن تنفيذها على 
أرض الواقع، بوجود عدد من الخبراء 
من خ��ال ال��رؤى، والتوصيات التي 
يخرج به��ا المنتدى، والتي س��يتم 
نش��رها وتوزيعها ف��ي جميع أنحاء 

العالم خال اأشهر المقبلة.

حكم ترمب
وتح��دث الس��يد فؤاد الس��نيورة 
-رئيس وزراء لبنان اأسبق- عن مرور 
المائة ي��وم اأولى من حكم الرئيس 
اأميركي، مش��يرً إلى السياس��ات 
الت��ي يتبعه��ا تج��اه دول النات��و، 
والصي��ن، ودول المنطقة مختلفة 
ع��ن تصريحات��ه خ��ال الحمل��ة 
اانتخابي��ة، فعل��ى س��بيل المثال 
لم يتخذ أي خطوة لنقل الس��فارة 
اأميركي��ة من تل أبيب إلى القدس، 
باإضاف��ة إل��ى التدخ��ل الق��وي، 
والفوري بعد الهجوم الكيماوي في 

سوريا.
وتوقع الس��نيورة التزامً واهتمامً 
أكثر من قب��ل الرئيس اأميركي من 
أجل تقديم حلول لقضايا المنطقة 
من أجل تفادي اإشكاليات التي قد 
تؤثر على الشباب، وتُعّقد وضعيته، 
قائاً: »من المه��م أن تعي الوايات 
المتح��دة الفائ��دة عل��ى الم��دى 
الطويل للحل اإشكاليات الموجودة 
ف��ي المنطقة به��دف التقليل من 
الش��عور باليأس، وإن إغاق الحدود 
ا يمك��ن أن يكون بحال من اأحوال 
الحل للمش��اكل التي يعاني منها 
ش��باب المنطقة، وتفاقم مشاكل 
اللجوء، وغيرها من الهجرة السرية 

التي تعاني منها أوروبا«.

 ̂   الدوحة  

ت��م أمس اإع��ان عن أس��ماء الفائزين ف��ي الدورة 
الرابع��ة لجائزة »أوريكس جي ت��ي أل«، المخصصة 
للمتفوقين من طاب الدراس��ات العليا، الذين ينظر 
إليه��م باعتبارهم أفرادً متميزين وق��ادة محتملين 
يس��اهمون في بناء مجتمع المعرفة في دولة قطر، 
والمفارقة المبهجة أن الفائزين اأربعة ممن يتلقون 
دراس��اتهم العليا ف��ي مؤسس��ات التعليم العالي 
القطري��ة. وتقوم هذه الجائزة بتكريم اثنين من طلبة 
الماجس��تير واثني��ن من طلب��ة الدكت��وراه كل عام، 
وق��د تََوزَع الفائ��زون بجائزة أوريك��س 2017 على كل 
من جامع��ة قطر وجامعة حمد ب��ن خليفة وجامعة 
تكس��اس أيه أند أم ف��ي قطر. وتهدف ه��ذه الجائزة 
السنوية إلى تس��ليط الضوء على أهمية بناء قدرات 
التعليم العالي في الباد، وبخاصة ما يتصل بالبحث 

والتطوير المتعلق بقطاع الطاقة في دولة قطر. 
ويؤكد الس��يد محمد العنزي، نائب المدير التنفيذي 
للش��ؤون اإداري��ة ف��ي ش��ركة أوريكس ج��ي تي أل، 
المانح��ة للجائ��زة، بقول��ه: »إن رفع ق��درات ومهارات 
الكوادر القطرية المؤهلة في مجال الدراس��ات العليا 
يعد أمرً حيويً في تحقي��ق رؤية قطر الوطنية 2030، 
من حيث بناء ااقتصاد المس��تند على المعرفة، ومن 
هذا المنطلق تكم��ن أهمية جوائز أوريكس جي تي أل 
ف��ي تكريم الط��اب من أجل تط��ور التعليم لمرحلة 

الدراس��ات العليا في دولة قط��ر. لقد أصبحت جائزة 
أوريكس جي تي أل عنصرً أساسيً في صلب الجهود 
الت��ي تقوم به��ا دولة قطر م��ن أجل تعزي��ز ااحترام 
والتقدي��ر للتعلي��م وللبح��ث العلم��ي، وإن حصول 
الباحثين عل��ى التقدير والثناء س��وف يحفز أصحاب 
القدرات المتميزة من الطاب، ويعطيهم الثقة إطاق 
إبداعاتهم في دعم الجهود الوطنية، س��واء في قطاع 
صناعة الطاقة، أو في القط��اع اأكاديمي، أو القطاع 

الحكومي، وكلها تصب في مصلحة الباد عمومً«. 

الفائزون بجائزة أوريكس جي تي أل لطاب 
الدراسات العليا لعام 2017: 

• أحمد محمد كيفاني، مرش��ح لفئة ش��هادة 
الدكتوراه في البيئة المس��تدامة بجامعة حمد 
ب��ن خليفة، ويعم��ل حاليً مس��اعد باحث لدى 

معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. 
• أحمد بالوش، مرش��ح لفئة شهادة الدكتوراه 
ف��ي الطاق��ة المس��تدامة ف��ي كلي��ة العلوم 

والهندسة بجامعة حمد بن خليفة.
• حنين عبدالرزاق، حصلت مؤخرً على ش��هادة 
الماجستير في علوم المواد وتقنياتها من جامعة 

قطر.
• رائ��د حس��يبا، حص��ل مؤخرً على ش��هادة 
الماجستير بالهندس��ة الكيميائية من جامعة 

تكساس أيه أند أم قطر.

استمرار  عجز  موازنات دول المنطقة

  الدوحة  ̂ 

وفي الجلسة الرئيسية التي جاءت بعنوان »حكماء 
الطاقة الدوليين، حلول المستقبل من خال حكمة 
الماضي«، والت��ي تحدث فيها كل دكت��ور إبراهيم 
ااقتصادي لحضرة صاحب  اإبراهيم -المستشار 
الس��مو الش��يخ تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد 
المفدى ، ونوي فان هولست، واإعامي وليد خدوري، 

ومروان المصري، ودكتور مارك.. وغيرهم.
وأظه��رت نتائ��ج ااس��تطاع الذي ط��رح خال 
الجلسة حول توقعات النمو وعجز الموازنة في دول 

مجلس التع��اون، في ظل انخفاض أس��عار النفط، 
أن نص��ف الحاضري��ن )47%( يتوقع��ون اس��تمرار 
عجز الموازنة في منطقة الخليج، وذلك اس��تمرار 
المش��اكل في المنطقة في كل م��ن العراق وليبيا 
وسوريا واليمن، مما يؤثر على استقرار أسعار النفط 

عند مستويات 50 دوارً.
وتوقع 21% ارتفاع نمو النات��ج المحلي اإجمالي 
للصي��ن، و4% توقع��وا أن يرتف��ع مع��دل الفائدة 
لمس��تويات تاريخية، ضمن اس��تطاعات توجهات 
ااقتصاد الكلي في منطقة الش��رق اأوسط، خال 

.2020

ُعقدت أمس الدورة اافتتاحية اأولى لمنتدى حكماء الطاقة بالدوحة؛ من أجل النقاش، والتشاور 
بشأن عدد من التحديات المشتركة التي تواجه قطاع الطاقة عالميًا، ووصوًا إلى عام 2020، كما 

تم تقديم مجموعة من التوصيات، التي يمكن من خالها تحويل العراقيل المتوقعة إلى فرص 
حقيقية للنمو.

عبدالله بن حمد العطية

النعيمي:
 قطاع الطاقة

يحتاج مزيدًا من 
ااستثمار في 

التكنولوجيا

السنيورة:
ترمب سيزيد 

اهتمام اإدارة 
اأميركية بشؤون 

المنطقة

شهد المنتدى عددً من جلسات النقاش

مناقشة التحديات ااقتصادية العالمية

تكريم طاب الدراسات العليا 
المتفوقين خال المنتدى

الوقود الكربوني 
نجح بتحقيق 
تحوات كبرى 
في ااقتصاد 

العالمي
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افتتاح مؤتمر ومعرض ااستثمار بالتعليم

خليفة بن جاسم: قطر 
تحقق قفزات في 

اقتصاد المعرفة

 ̂   الدوحة   

كلمت��ه  ف��ي  س��عادته  وق��ال 
يقام  والذي  للمؤتم��ر  اافتتاحية 
التعلي��م  وزارة  بي��ن  بش��راكة 
والتعلي��م والعال��ي وغرفة قطر 
إن دول��ة قطر حقق��ت على مدى 
اأعوام الماضية تقدمً هائاً في 
مج��ال التعليم من خال إنش��اء 
نظ��ام أكاديمي ق��وي وذي قيمة 
كبيرة، وهي ملتزم��ة التزامً قويً 
بتطوي��ر بيئة تعليمي��ة بارزة في 
إطار رؤيته��ا الوطنية 2030. وقد 
بذلت جميع الجهات المعنية في 
قط��ر جهودً دؤوبة م��ن أجل بناء 
أجيال واعية قادرة على تولي زمام 
المبادرة لتصبح اعبً رئيسيً في 

الساحة الدولية.
وأشار إلى أنه وبفضل توجيهات 
لحض��رة  الحكيم��ة  القي��ادة 
صاحب الس��مو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، أمير الباد المفدى، 
حفظ��ه الله، فق��د احتلت دولة 
قط��ر المرتبة الخامس��ة عالميً 
في ج��ودة نظام التعلي��م، وفقً 
التنافس��ية  أح��دث تقرير ع��ن 
 2017  -  2016 العالمي��ة 
الصادر عن المنت��دى ااقتصادي 
المرتبة  احتل��ت  كما  العالم��ي، 
الثامنة عالميً في مؤش��ر تدريب 
التعليمي،  بالقط��اع  الموظفين 
عالميً  الحادية عش��رة  والمرتبة 
ف��ي مؤش��ر اتص��ال الم��دارس 
باإنترنت.. وهذه مؤش��رات مهمة 
تجعلن��ا متفائلين في اس��تمرار 
الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة 
العالي  التعلي��م والتعليم  بوزارة 
التعليمي��ة،  العملي��ة  لتطوي��ر 

به��دف الوص��ول إل��ى مخرجات 
تعليمية قادرة على قيادة التنمية 
المنش��ودة.. وهو اأم��ر الذي يبرر 
اهتم��ام الدولة بقط��اع التعليم 
من خال ما تخصصه من مبالغ 
كبيرة في موازناتها السنوية لهذا 
الحيوي، حيث خصصت  القطاع 
موازنة الدولة للعام 2017 الحالي 
مبلغ 20.6 مليار ريال لإنفاق على 
قطاع التعليم، وهو يمثل %10.4 
م��ن إجمالي مصروفات الس��نة 

المالية 2017.
يه��دف  المؤتم��ر  أن  وأوض��ح 
إل��ى ااطاع على المس��تجدات 
والتغيي��رات الحديث��ة في مجال 
التعلي��م، وتوفير منص��ة لتبادل 
اأف��كار ح��ول تحس��ين ج��ودة 
التعلي��م، ومناقش��ة القضاي��ا 
المتعلقة بااستثمار في التعليم 
ِقبَل القطاع الخاص والفرص  من 
المتاحة، وااهتمام بريادة اأعمال، 
والمه��ارات الرقمي��ة، وغيرها من 
اأم��ور التي تدعم توج��ه الدولة 
نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة.

لجنة التعليم 
وأكد س��عادة الشيخ خليفة بن 
جاس��م حرص غرفة قطر على أن 
تلعب دورً مهم��ً في تحقيق رؤية 
الدول��ة في تطوي��ر التعليم، افتً 
إلى أن لجن��ة التعليم وهي إحدى 
اللجان القطاعية التابعة للغرفة، 

تقوم بدور هام في تحفيز ااستثمار 
في التعليم الخاص، وكذلك بحث 
هم��وم قط��اع التعلي��م الخاص 
من خ��ال اجتماعاتها الدورية مع 
ممثلي ه��ذا القطاع، ومناقش��ة 
هذه الهموم مع الجهات المعنية 

إيجاد الحلول المناسبة لها.
مضيف��ً: »وفي المقاب��ل يتزايد 
العالم  التعلي��م في  اإنفاق على 

عامً بعد عام، ففضاً عن القيمة 
الت��ي يقدمها التعليم في نهضة 
المجتمع��ات، فإن��ه يمث��ل أيضً 
قطاعً جاذبً لاس��تثمارات، ومما 
ا ش��ك فيه أن دولة قطر تسعى 
جاه��دة للتح��ول م��ن ااقتصاد 
القائم على الطاق��ة إلى اقتصاد 
قائ��م عل��ى المعرفة م��ن خال 
التركي��ز على التعلي��م والمعرفة 

والتنمية البشرية باعتبارها إحدى 
الركائ��ز اأساس��ية لرؤي��ة قطر 
الوطنية 2030.. وم��ن المتوقع أن 
يتضاعف حجم ااستثمار الخاص 
في قط��اع التعليم في قطر ثاثة 

أضعاف في عام 2020«.
وأش��ار إلى أن القط��اع الخاص 
يلع��ب دورً رئيس��يً ف��ي النظام 
التعليمي، وقد شهد توسعً كبيرً 
على مدى العقود الثاثة الماضية، 
بعد تزايد عدد الوافدين، وفي ضوء 
الدولة  الت��ي تقدمه��ا  الحواف��ز 
لتش��جيع رج��ال اأعم��ال لزيادة 
اس��تثماراتهم في التعليم، حيث 
كان التعليم دائمً أولوية متقدمة 
للحكوم��ة  بالنس��بة  للتنمي��ة 

والقطاع الخاص.
وقد تناولت الجلس��ة اأولى من 
المؤتم��ر نظرة عام��ة على قطاع 
التعليم ف��ي دولة قط��ر: تحديد 
والحل��ول  والتحدي��ات  اأه��داف 
المطلوب��ة، وت��م التأكيد خالها 
عل��ى أن دولة قطر تعتب��ر واحدة 
من أس��رع قطاعات التعليم نموً 
ف��ي منطقة الخلي��ج العربي في 
ظ��ل توقع��ات بالحاجة إل��ى بناء 
8 إلى 12 مدرس��ة جديدة سنويً 
-بس��عة 1500 إل��ى 2000 طالب 

لكل مدرسة- بحلول عام 2022.

تحت المجهر
وتضمن��ت الجلس��ة الثاني��ة 

تح��ت  ااس��تثمار  موض��وع 
تغّي��رت  وكي��ف  المجه��ر، 
أج��دد  ااس��تثمار  تفويض��ات 
وأكبر المستثمرين في المنطقة 
في مجال التعلي��م، وتم خالها 
مناقش��ة مدى تحول تفويضات 
التعليم.  مجال  نحو  ااس��تثمار 
أكب��ر  وأس��باب تح��رك بع��ض 
إلى هذا  المنطق��ة  مس��تثمري 
المجال، وكيف أن المس��تثمرين 
الضالعي��ن ف��ي ه��ذا المج��ال 
يبع��دون تركيزهم عن القطاعات 

التقليدية.
الرابع��ة  الجلس��ة  وتناول��ت 
موض��وع تحقيق النموذج اأمثل 
لاس��تثمار في مج��ال التعليم، 
الناج��ح  التنظي��م  وكيفي��ة 
للصفق��ات التي تحمي وتحافظ 
في  المالي��ة،  المصال��ح  عل��ى 
الثالثة  الجلس��ة  تمحورت  حين 
حول ااس��تثمار الخارجي وقبول 
رأس الم��ال الخارج��ي، وه��ل له 
تأثي��ر كبير على هي��كل اأعمال 
وتناولت  التعلي��م،  ف��ي مج��ال 
أمس  لي��وم  اأخي��رة  الجلس��ة 
وفرص  المهني  التعليم  موضوع 
التي  اأعم��ال  ف��ي  الش��راكات 
تحِس��ن قابلي��ة التوظي��ف في 
منطقة الش��رق اأوس��ط، حيث 
بين  الفّعالة  الش��راكات  تعتب��ر 
والمعلمين ومقدمي  الحكوم��ة 
إح��داث  ضروري��ة  الم��ال  رأس 
تغيير حقيقي وقابل للتوسع في 

القطاع المهني بدولة قطر.
خمس  اأربع��اء  الي��وم  وتعقد 
جلس��ات عمل تختتم بالجلسة 
تتضمن  والتي س��وف  الختامية 

التوصيات الختامية للمؤتمر.

الحاجة لـ42 مدرسة خاصة بحلول 2022

 الحر: فرص واعدة لاستثمار 
في قطاع التعليم الخاص بالدولة

  الدوحة   ̂ 

ش��اركت وزارة التعلي��م والتعليم 
العال��ي في مؤتمر ااس��تثمار في 
التعلي��م في قطر، ال��ذي نظمته 
شركة إنفورما، تحت رعاية سعادة 
الدكت��ور محم��د عبدالواحد علي 
الحم��ادي وزير التعلي��م والتعليم 
العال��ي، وبدعم رس��مي من غرفة 
قطر، وحضره كبار المسؤولين في 

الدولة.
يوفر  ال��ذي  المؤتم��ر،  ويختت��م 
منص��ة لتبادل اأف��كار والتجارب 
وأفض��ل الممارس��ات ف��ي مجال 
ااس��تثمار في التعلي��م الخاص، 

أعماله اليوم.
وف��ي كلمت��ه الت��ي ألقاها في 
المؤتمر، ممثاً ع��ن وزارة التعليم 
والتعلي��م العال��ي، أك��د الدكتور 
خال��د محم��د الحر، مدي��ر هيئة 
التعليم  ب��وزارة  العالي  التعلي��م 
والتعليم العالي، وجود فرص واعدة 
لاس��تثمار في التعلي��م الخاص، 
س��واء في مجال التعليم العام أو 
العال��ي، وأن هناك حاج��ة لقرابة 

بمختل��ف  خاص��ة  مدرس��ة   42
المراح��ل الدراس��ية حت��ى ع��ام 
2022، لتلبي��ة الطل��ب المتزاي��د 
عل��ى التعلي��م الخاص، اس��يما 
أن دول��ة قطر أصبح��ت -بفضل 
سياس��اتها الرش��يدة- منطق��ة 

واس��تقطاب وظيفي لكثير  جذب 
من جنسيات العالم.

وح��ول المزايا التي وفرتها الدولة 
للقطاع الخاص، قال الدكتور الحر: 
»هناك العديد من المزايا لتشجيع 
القط��اع الخاص على ااس��تثمار 

ف��ي التعلي��م، منه��ا اإعف��اءات 
الجمركي��ة واإعف��اء من رس��وم 
الكهرب��اء والماء، ومن��ح اأراضي 
الكتب  وتوفير  المدرسية  والمباني 
المدرسية، والقس��ائم التعليمية 
للطلب��ة القطريي��ن وغيره��ا من 

المزايا«.
المؤسس��ي  الصعي��د  وعل��ى 
واإداري، قال الدكتور الحر إن القرار 
اأمي��ري رق��م )9( لس��نة 2016، 
التنظيم��ي  بالهي��كل  الخ��اص 
العالي،  والتعليم  التعلي��م  لوزارة 
أعط��ى التعلي��م الخ��اص وزن��ً 
وأهمية مماثلة أو موازية للتعليم 
ه��ذا  ف��ي  مش��يرً  الحكوم��ي، 
الس��ياق إنش��اء منص��ب وكيل 
الوزارة المس��اعد لشؤون التعليم 
الخ��اص، مثله مثل وكي��ل الوزارة 
التعليمية،  للش��ؤون  المس��اعد 
تتب��ع ل��ه العدي��د م��ن الوحدات 
اإدارية، مثل إدارة ش��ؤون المدارس 
المدارس  تراخيص  وإدارة  الخاصة، 
الخاص��ة، وإدارة مراك��ز الخدمات 
التعليم  ليضطل��ع  التعليمي��ة، 
توفير  ف��ي  بالمس��اهمة  الخاص 

تعلي��م نوع��ي، وتهيئ��ة الظروف 
المه��ارات  لتنمي��ة  المناس��بة 
والملكات لدى الطاب في ش��تى 
في  ويسهم  التعليمية،  المجاات 
إتاح��ة فرص تعلي��م وتوفير بدائل 
تعليمية متعددة أمام أولياء اأمور 
فرص  ويتيح  القطريي��ن،  والطاب 
التعليم المناسبة أبناء الجاليات 
المقيم��ة ف��ي الدول��ة، عل��ى أن 
وجميع  الدراس��ية  الكتب  تتوافق 
مصادر التعلم، التي تستند إليها 
التعليم  التعليمي��ة في  العملية 
الخاص، مع القيم الدينية، وعادات 

المجتمع القطري وتقاليده.

المعرض 
كم��ا ش��اركت وزارة التعلي��م 
والتعلي��م العال��ي ف��ي معرض 
التب��ادل التعليم��ي المصاح��ب 
التعليم،  في  ااس��تثمار  لمؤتمر 
م��ن خال جن��اح خاص بال��وزارة، 
شرحت من خاله كافة الخدمات 
اإلكترونية التي تقدمها لشركاء 
العملي��ة التعليمي��ة والتربوي��ة 
»تعلي��م  تطبي��ق  خ��ال  م��ن 
إليها  الوص��ول  وكيفية  قط��ر«، 
والجواات  اإنترنت  عبر  اس��يما 
تس��اؤاتهم  على  وال��رد  الذكية 

واستفساراتهم.

افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني -رئيس غرفة 
قطر- أمس الثاثاء فعاليات مؤتمر ومعرض التبادل التعليمي تحت 
عنوان »ااستثمار في التعليم في قطر« إيديكس 2017، في فندق 

ويستن الدوحة بحضور الدكتور خالد الحر مدير هيئة التعليم العالي بوزارة 
خليفة بن جاسم مفتتحً المعرض المصاحب للمؤتمرالتعليم والتعليم العالي وعدد كبير من المسؤولين ورجال اأعمال.

ااستثمار  في التعليم الخاص مرشح 
للتضاعف 3 مرات حتى 2020

جلسات العمل تتناول النموذج اأمثل 
لاستثمار  في القطاع

الشيخ خليفة بن جاسم متحدثً في المؤتمر

الدكتور خالد محمد الحر

اهتمام كبير بااستثمار في القطاع التعليمي القطري
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 ̂  الدوحة  

ق��ال س��عادة الس��يد محمد بن 
رئيس غرفة  نائ��ب  الكواري،  طوار 
قط��ر ورئي��س لجن��ة التعلي��م 
ف��ي الغرف��ة، إن مؤتم��ر التبادل 
التعليم��ي إيديكس 2017، والذي 
انطل��ق في الدوحة أم��س، يؤكد 
جاذبية القطاع التعليمي القطري 
بالنسبة للمس��تثمرين اأجانب، 
حي��ث ش��هد المؤتم��ر حضورً 
واسعً لكبرى الشركات اأجنبية 
المتخصصة في ااس��تثمار في 
قط��اع التعلي��م، والتي تش��ارك 
ف��ي ه��ذا المؤتم��ر والمع��رض 
المصاحب، س��عيً منها لدخول 

السوق القطري.
وأش��ار إلى أن هذه المش��اركة 
الواسعة من شركات عالمية في 
المؤتمر، تتيح الفرصة للشركات 
القطرية ورجال اأعمال القطريين 
إب��رام الصفق��ات وااتفاقي��ات 
إليه  أح��دث ما توصل��ت  لجلب 
له��ذا  الحديث��ة  التكنولوجي��ا 
القط��اع الهام والحي��وي، منوهً 

باهتمام الدول��ة في تطوير قطاع 
التعلي��م م��ن خ��ال تخصيص 
مبالغ كبيرة س��نويً في الموازنة 
العام��ة للدول��ة، حي��ث تعطي 

الدولة اأولوية لبناء اإنسان.
وقال بن طوار إن التعليم الخاص 
بات يش��كل محورً أساس��يً في 
وأن  التعليمية في قطر،  العملية 
هنالك اهتم��ام كبير في تطويره، 
س��واء من خال إنشاء المزيد من 
الجامعات  أو  المدارس الخاص��ة 
والمراك��ز التعليمي��ة المتطورة، 
منوهً ب��أن  لجنة التعليم بغرفة 
قطر تعق��د اجتماعات متواصلة 
العقبات  دوري لحل كافة  بشكل 
الت��ي تواج��ه التعلي��م الخاص، 
حيث تضم اللجن��ة ممثلين عن 
أب��رز المدارس الخاص��ة العاملة 
ف��ي قط��ر، ويت��م تحت س��قف 
ه��ذه اللجنة بحث كاف��ة اأمور 
الخ��اص  بالتعلي��م  المتعلق��ة 
وقام��ت  الخاص��ة،  والم��دارس 
اللجن��ة بدراس��ة العدي��د م��ن 
المعوق��ات التي تقف أمام عجلة 

تطوير التعليم الخاص في قطر.

اهتمام
وأك��د ب��ن ط��وار أن اهتم��ام 
بالتعلي��م  الخ��اص  القط��اع 
بداي��ة  وااس��تثمار في��ه ه��و 
حقيقي��ة نحو المس��اهمة في 
توج��ه الدول��ة نح��و اقتص��اد 
المعرفة، مشيدً في ذات الوقت 
بالتع��اون المثمر م��ع الجهات 
الحكومي��ة في العمل على حل 
الت��ي تواجه القطاع  المعوقات 
الخ��اص التعليمي، افتً إلى أنه 

التعليم  لجن��ة  تش��كيل  منذ 
وحتى اآن، يحرص جميع أعضاء 
اللجنة على التواصل المستمر 
م��ع وزارة التعلي��م لعرض اآراء 
الت��ي  والمقترح��ات  واأف��كار 
يتق��دم بها القط��اع التعليمي 
الخ��اص عبر اللجن��ة، من أجل 
القطاعين  بين  الشراكة  تفعيل 
العام والخاص، واعتبار المدارس 
تعليمي��ً  ش��ريكً  الخاص��ة 
للم��دارس المس��تقلة، حي��ث 

إنها تس��عى إلى تحقيق أهداف 
تطوير  تتمحور حول  مش��تركة 

العملية التعليمية.

قوانين 
وأشار بن طوار إلى أن منطلقات 
التعلي��م  لجن��ة  ومرجعي��ات 
ترتك��ز على الدس��تور، رؤية قطر 
الوطني��ة 2030، قواني��ن غرف��ة 
قطر، سياسات وقوانين المجلس 
اأعل��ى للتعليم، ومعايير الجودة 

والتمي��ز، افت��ً إل��ى أن اأهداف 
تتضمن  للجن��ة  ااس��تراتيجية 
التعليمي  القطاع  وتشجيع  دعم 
الخاص للمس��اهمة في تحقيق 
رؤي��ة قط��ر 2030، المس��اهمة 
الفاعل��ة ف��ي ح��ل مش��كات 
الخاص،  القطاع  وإزالة معوق��ات 
والمس��اهمة ف��ي رف��ع كف��اءة 
لتتناس��ب  التعلي��م  مخرج��ات 
ومتطلبات س��وق العمل الحالي 

والمستقبلي.

بن طوار وأعضاء مجلس إدارة غرفة قطر في المؤتمر

 ̂  الدوحة  

ش��ارك مركز قطر الدولي للتوفي��ق والتحكيم، في 
ورش��ة »قوانين التحكيم ف��ي دول مجلس التعاون 
الخليج��ي« التي نظمها مرك��ز الكويت للتحكيم 
التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث 
ش��ارك في الجلس��ة اافتتاحية للورش��ة سعادة 
الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو 

مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، 
حي��ث ش��دد عل��ى أهمية وج��ود تش��ريع متطور 
للتحكيم يواك��ب ااتجاهات الحديث��ة، وأن تكون 
ل��ه قواعد واضحة تمنح مرونة إجراءات التحكيم، 
وتوفر ضمانات للمس��تثمرين وتهي��ئ مناخً جاذبً 

لأعمال وااستثمار والمبادات التجارية.
وق��دم مرك��ز قطر الدول��ي للتوفي��ق والتحكيم 
عددً من المنش��ورات والكتيبات اإرشادية، ونسخً 

من قان��ون التحكيم القط��ري الجديد، على جميع 
المشاركين في ورشة العمل.

وعبر مركز الكوي��ت للتحكيم التجاري عن رغبته 
ااس��تفادة من التجربة القطري��ة في إصدار قانون 
التحكيم، والتعرف عل��ى أهم مامحه، خاصة وأن 
دولة الكوي��ت بصدد اإعداد إص��دار قانون جديد 
للتحكي��م عل��ى غرار باق��ي دول مجل��س التعاون 

الخليجي.

 الكويت تطلب ااستفادة من تجربة 
التحكيم التجاري القطري

الشيخ ثاني بن علي آل ثاني

 ̂  الدوحة  

الجوي��ة  الخط��وط  اس��تمرت 
القطري��ة في توس��يع ش��بكة 
وجهاته��ا في الس��عودية، وذلك 
بإضافة ثاث رحات أسبوعيً إلى 
ينبع، الوجهة التاس��عة للناقلة 

في المملكة.
وسيحظى المسافرون من وإلى 
بالفرصة  الس��احلية  المدين��ة 
الراقي��ة  الخدم��ات  لتجرب��ة 
القطري��ة،  الجوي��ة  للخط��وط 
الدولي،  واستكشاف مطار حمد 
قبل ااس��تمرار في رحلتهم إلى 
أي من وجه��ات الناقلة الوطنية 

لدول��ة قطر، التي تتجه إلى أكثر 
من 150 وجهة عالميً. 

ووصلت الرحلة اأولى للخطوط 
القطري��ة رق��م QR1216 إل��ى 
مط��ار اأمير عبدالمحس��ن بن 
عبدالعزي��ز ف��ي ينبع ي��وم أمس 
الثاث��اء، حي��ث ت��م اس��تقبال 
الطائرة بأقواس المياه الترحيبية. 
وحضر مراسم ااستقبال السيد 
إيه��اب أمي��ن رئي��س العمليات 
التجاري��ة باإنابة ف��ي الخطوط 
الجوي��ة القطري��ة، ال��ذي رّحب 
به س��عادة محاف��ظ محافظة 
يحيى  مس��اعد  المهندس  ينبع 
السليم، والسيد سليمان الرواف 

مدير ع��ام المطارات الغربية، ثم 
بحضور  الهدايا  الطرف��ان  تبادل 

عدد من المسؤولين. 

مرونة 
وقال سعادة السيد أكبر الباكر 
الرئي��س التنفي��ذي لمجموع��ة 
القطري��ة:  الجوي��ة  الخط��وط 
»سوف توّفر وجهتنا التاسعة في 
المملكة العربية السعودية، ينبع، 
المزيد من المرونة وخيارات السفر 
والشرق  آس��يا  من  للمس��افرين 
واأميركيتين،  وأوروب��ا  اأوس��ط 
الذي��ن ينوون زيارة ه��ذه المدينة. 
م��ن  المس��افرون  وس��يحظى 

الس��فر بساسة  بإمكانية  ينبع 
عبر مق��ر عملياتنا مط��ار حمد 
الدولي إلى أكث��ر من 150 وجهة 
ح��ول العالم، بينما سيس��تمتع 
المسافرون من شتى أنحاء العالم 
ببوابة جديدة إلى المملكة ومزيد 

من الراحة عند السفر إليها«.
المط��ارات  ع��ام  مدير  ورح��ب 
الغربي��ة الس��يد س��ليمان ب��ن 
محم��د ال��رواف بوص��ول أول��ى 
رحات »القطرية« إلى مطار اأمير 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع، 
متطلعً إنشاء عاقة مثمرة دومً 
اانتهاء  مؤكدً  المس��تقبل.  في 
المتعلقة  الترتيب��ات  كاف��ة  من 

المطار استقبال رحات  بتجهيز 
دولية إضافية، والتي ستس��اهم 
في تحقيق تشغيل ناجح للرحات 
اإقليمي��ة القادم��ة م��ن الدول 
المجاورة. وأضاف: »إن التش��غيل 
الدولي لمطار ينبع يش��هد تزايدً 
ملحوظً«، كاشفً بأن عدد الركاب 
الدوليين الذين سافروا من المطار 
خال عام 2016 بلغ قرابة 650 ألف 
راكب، قدموا وس��افروا عبر 5392 
رحلة، وتأتي ه��ذه الجهود ضمن 
وبتوجيهات  الهيئة،  استراتيجية 
معالي وزير النقل السيد سليمان 
الحمدان، وبمتابعة ودعم من قبل 
سعادة مساعد الرئيس للمطارات 

العبدالجبار،  ط��ارق  المهن��دس 
وسعادة مساعد الرئيس للسامة 
الكابتن  الج��وي  والنقل  واأم��ن 
عبدالحكيم الب��در وجهود كافة 
المسؤولين بالجهات ذات العاقة 
بالهيئة العام��ة للطيران، وكافة 
الوزارات والجهات شركاء تشغيل 

المطار. 
وستش��غل الناقل��ة طائرة من 
طراز إيرب��اص 320 لخدمة الثاث 
ينبع،  إل��ى  اأس��بوعية  رح��ات 
وتتأل��ف ه��ذه الطائ��رة م��ن 12 
مقع��دً ف��ي مقص��ورة الدرجة 
اأولى، و132 مقعدً في مقصورة 

الدرجة السياحية.

»القطرية« تطير  3 مرات 
أسبوعيً إلى ينبع

بن طوار: الدولة تمنح اأولوية لبناء اإنسان

شركات عالمية مهتمة 
 بااستثمار  في 
التعليم القطري

ااحتفاء بوصول الرحلة اأولى للخطوط القطرية وصول الرحلة اأولى لـ »القطرية« إلى ينبع
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اتفاقية إطاق مبادرة »السيارة الخضراء«

ُعشر  المركبات »مهجنة« 
وكهربائية بحلول 2030

محمد الجبالي  الدوحة  
تصوير: سيد محمد

وقع س��عادة الدكتور محمد بن صالح 
السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة 
السليطي  السيد جاس��م بن س��يف 
وس��عادة  وااتصاات،  المواصات  وزير 
المهن��دس عيس��ى بن ه��ال الكواري 
القطرية  العام��ة  المؤسس��ة  -رئيس 
للكهرب��اء والماء »كهرماء«- أمس على 
اتفاقية تعاون وتنسيق مشترك، إطاق 
مبادرة السيارة الخضراء، باعتبارها أحد 
للترش��يد  الوطني  البرنامج  مش��اريع 

وكفاءة الطاقة »ترشيد«.

وتأتي ه��ذه ااتفاقية في إطار التعاون 
والش��راكة بين مؤسس��ات الدولة، من 
أجل المس��اهمة الفاعل��ة في تحقيق 
رؤية قط��ر الوطنية 2030، خاصة فيما 
يتعل��ق بتحقيق ركائزه��ا اأربع، ومنها 
التنمي��ة المس��تدامة، والت��ي ترم��ي 
إلى نش��ر الوعي وتعزي��ز ثقافة النقل 
الطاقة  المستدام، وكفاءة اس��تخدام 

والطاقة المتجددة.
وبموج��ب ااتفاقي��ة، س��توجه وزارة 
الجه��ات  وااتص��اات  المواص��ات 
المعني��ة إط��اق خط من الس��يارات 
الكهربائية والهجينة ضمن أسطولها، 
م��ن مركبات النق��ل والحافات، بغرض 

نش��رها في الس��وق المحل��ي كخيار 
اس��تراتيجي وصديق للبيئ��ة، والعمل 
عل��ى الوصول لهدف اس��تراتيجي هو 
زيادة نسبة المركبات في الدولة لتصل 

إلى 10% بحلول العام 2030.
وس��تقوم وزارة الطاق��ة والصناع��ة 
بالعم��ل عل��ى تركيب واإش��راف على 
البنية التحتية الازمة لتزويد السيارات 
الكهربائي��ة بالطاق��ة بقدرات ش��حن 
مختلفة، )الش��حن الس��ريع والشحن 
الج��داري(،  والش��حن  المتوس��ط، 
وااس��تعانة بالخبرات الفنية المتوفرة 
ل��دى المؤسس��ة العام��ة القطري��ة 

تبادل وثائق ااتفاقياتاأطراف المعنية خال التوقيعللكهرباء والماء »كهرماء«.

تشجيع صناعة وتوريد السيارات الهجينة والكهربائية

 السادة: نسعى لاعتماد على مواصات نظيفة
توفر  بيئة صحية للجميع

استمرارً لجهود خفض نسبة اانبعاثات الكربونية

الكواري: توفير  سيارات »صديقة للبيئة« في اأماكن العامة

تشجيع الوكاات والمستثمرين في قطاع السيارات النظيفة

 السليطي: البنية التحتية تضمن
إيصال الكهرباء و»الوقود الهجين«

أك��د س��عادة الدكتور محم��د بن صالح 
السادة أن تعاون وزارة المواصات وااتصاات، 
ووزارة الطاقة والصناعة، والمؤسسة العامة 
والماء »كهرماء« ممثلة  القطرية للكهرباء 
ف��ي البرنامج الوطن��ي للترش��يد وكفاءة 
الطاق��ة »ترش��يد«، للعمل عل��ى تحقيق 
التنمية البيئية الش��املة، بإط��اق مبادرة 
لتشجيع ونش��ر خدمات النقل المستدام، 
تب��دأ باس��تخدام الس��يارات الكهربائي��ة 
والهجين��ة، مم��ا سيس��اهم ف��ي اعتماد 
طاقة مواصات نظيف��ة توفر بيئة صحية 
للجمي��ع، وتعزيز نتائج المؤش��رات البيئية، 
وخفض معدل اانبعاثات الكربونية الضارة 
لجميع قطاعات الدولة، بنسبة 17% بحلول 
الع��ام 2022، وفقً اس��تراتيجية التنمية 
الوطني��ة 2017 – 2022، وذل��ك م��ن خال 
تضافر الجهود لتشجيع جميع المؤسسات 
بالقطاعي��ن الحكوم��ي والخ��اص، لتبني 
مبادرة »الس��يارة الخضراء«، لكي تنخفض 

البصمة الكربونية لقطر«.

أهداف المبادرة
وأض��اف س��عادته: »إن من أه��م أهداف 
المبادرة تشجيع استخدام ونشر السيارات 
قطاع��ات  بجمي��ع  للبيئ��ة  الصديق��ة 

الدول��ة، والعم��ل عل��ى تركيب واإش��راف 
عل��ى البني��ة التحتية الازم��ة لتزويد هذه 
الس��يارات بالطاق��ة، بإش��راف وإدارة وزارة 
الطاق��ة والصناع��ة، وبالتع��اون م��ع أهم 
مط��وري العق��ارات والهيئ��ات الحكومية، 

لتوفي��ر محطات الش��حن وتحديد اأماكن 
والمواق��ع اأكثر ماءمة والمثالية، إنش��اء 
هذه المحطات ف��ي أرجاء الدولة، باإضافة 
إل��ى العم��ل على تعزيز س��وق الس��يارات 
الهجينة والكهربائية، وتش��جيع ش��ركات 

صناعة الس��يارات والموردي��ن لهذه الفئة 
م��ن الس��يارات، وتحفيز اس��تخدامها بين 
أفراد المجتمع، حيث تعد س��مة من سمات 
المجتم��ع المتحضر الذي يس��تخدم طرق 
النقل المس��تدام، ففي ع��ام 2016 كانت 
حصة مكونات س��وق السيارات اأوروبي من 
الس��يارات الكهربائية حوالي 9%، وسجلت 
أعل��ى معدل في النرويج )واحد من كل ثاث 
س��يارات للركاب ه��ي س��يارة كهربائية أو 
هجين��ة، وهي التي تعمل بالكهرباء والوقود 

العادي %33.5(«.

توفير بيئة نظيفة
وقال س��عادة الوزير: »كم��ا تأتي أهمية 
المبادرة في سعيها نحو توفير بيئة نظيفة 
وصحية وآمنة لنا ولأجيال القادمة، وذلك 
عن طريق تنويع مصادر الطاقة لوس��ائل 
النق��ل بالدولة، للحد من الغازات الدفيئة 
وظاه��رة التغي��ر المناخ��ي، مم��ا يحقق 
أه��داف التنمية الش��املة، خاصة فيما 
يتعلق بالتنمية البيئية المستدامة وفقً 
لرؤية قط��ر 2030، وأهداف اس��تراتيجية 

التنمية الوطنية الثانية«.
وأشار سعادته خال المؤتمر الصحافي 
إلى أن هذه ااتفاقي��ة مهمة، وتصب في 

رؤية قطر الوطني��ة 2030، وتعنى بالبيئة 
وعملية الترش��يد ف��ي الطاق��ة التعاون 
بي��ن ثاثة أطراف في دول��ة قطر، لتضافر 
الجهود من أجل الوصول لهدف تم ااتفاق 
عليه، وهو ما ا يقل عن 10% من السيارات 

في 2030، ما بين هجينة أو كهربائية«.
وأض��اف س��عادته أن الجه��ات الثاث 
س��تعمل عل��ى وض��ع البني��ة التحتية 
واإطارات التشريعية التي تدعم الوصول 
إلى ه��ذا اله��دف، وق��ال: »نش��كر وزارة 
المواص��ات وااتصاات الت��ي أبدت كل 
الدع��م والتع��اون، والذي أثم��ر عن دعم 
امحدود من »كهرم��اء«، وصواً للتفاهم 

الذي تم التوقيع عليه«.

أهداف متفق عليها
كما شدد س��عادة الوزير على أن هناك 
أهدافً متفقً عليها، وهي على مرحلتين 
لعام 2022 م��ن 2 إلى 4%، وبعد ذلك في 
2030 تكون النس��بة ما بين الس��يارات 

الهجينة والكهربائية %10.
أم��ا بالنس��بة للخط��ط التفصيلية 
والتنفيذية المس��تقبلية فقال: »الثاث 
جه��ات يعملون يدً بي��د على وضع هذه 

الخطة ومن ثم تنفيذها«.

قال س��عادة المهندس عيس��ى بن هال 
الكواري -رئيس المؤسسة العامة القطرية 
للكهرب��اء والماء »كهرم��اء«، ورئيس لجنة 
تس��يير البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة 
الطاقة »ترش��يد«- إن هذه ااتفاقية تهدف 
إلى تعزيز آفاق التعاون، ورفع مستوى تنسيق 
الجه��ود بين وزارة المواص��ات وااتصاات 
ووزارة الطاقة والصناعة و »كهرماء«، ممثلة 
ف��ي البرنامج الوطن��ي »ترش��يد«، إطاق 
مبادرة تشجيع اس��تخدام، ونشر السيارات 
الكهربائية الصديقة للبيئة، وتركيب وإدارة 
البنية التحتية الازم��ة لتزويدها بالطاقة، 
وه��و أمر نابع من إدراك المؤسس��ة العامة 
القطري��ة للكهرب��اء والماء، لم��دى أهمية 
والتزامنا تجاه اأجيال  المستدامة،  الطاقة 
القادمة بتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة، 
وكذلك تنويع مصادر الطاقة لوسائل النقل 
بالدول��ة، للحد م��ن اانبعاث��ات الكربونية 
الضارة، والمحافظة على التوازن ااقتصادي 
والبيئي. ويأتي ذل��ك ضمن أهداف البرنامج 
الوطني »ترش��يد«، الذي يعمل على خفض 
مع��دل انبع��اث ثان��ي أكس��يد الكرب��ون 
بدولة قطر، بنس��بة 7% من مجمل نس��بة 
خفضها  المستهدف  الكربونية  اانبعاثات 
لجمي��ع القطاعات، والبالغ��ة )17%( حتى 
الع��ام 2022، وذلك من خال نش��ر التوعية 
وتطبيق التقني��ات واللوائح الازمة لكفاءة 

الطاقة والطاقة المتجددة.

نجاح »ترشيد«
وأضاف س��عادته أن »ترشيد« نجح في 
خفض معدل استهاك الفرد من الكهرباء 
للمي��اه،  وبنس��بة %20  بنس��بة %18، 
مما أس��فر عن خفض معدل اانبعاثات 
الكربوني��ة الضارة حوالي 8.5 مليون طن 
منذ إطاق البرنامج في عام 2012، وحتى 
نهاي��ة 2016، وقد وضع »ترش��يد« هدفً 
اس��تراتيجيً جديدً بالوصول إلى خفض 

معدل استهاك الفرد من المياه بنسبة 
15%، وم��ن الكهرب��اء بنس��بة 8% حتى 

العام 2022.

مساندة فنية من »كهرماء«
وقال أيض��ً: »وفقً لاتفاقية، ومن خال 
المس��اندة الفنية ل� »كهرماء«، س��وف 
يتم إنش��اء ع��دد من محطات الش��حن 
بالدول��ة، باإضافة إلى اتخ��اذ اإجراءات 

الازمة لتوفير وتسهيل حصول الراغبين 
الكهربائية  الس��يارات  اس��تخدام  ف��ي 
على بطاقات الش��حن، وتيس��ير س��بل 
دف��ع الرس��وم والتعريف��ات المتعلق��ة 
بذلك، وكذلك تحفي��ز الجهات المعنية 
والرائدة بالدولة لدعم مبادرة »الس��يارات 
الخضراء«، بما في ذلك وكاء الس��يارات، 
المط��ار، البلدي��ات، ومراك��ز التس��وق، 
محطات البت��رول، والفنادق والش��ركات 
المش��غلة لأماكن المخصصة لصف 
السيارات، والعمل على زيادة عدد محطات 

شحن السيارات الكهربائية بها«.

استخدام السيارات النظيفة
وأش��ار خال المؤتمر الصحافي إلى أن 
هذه ااتفاقية تهدف إلى التشجيع على 
استخدام السيارات النظيفة والخضراء، 
وتضع اأطر العامة للتنس��يق والتعاون 
في خلق بنية تحتية، س��واء من إمكانات 
التوصيل الكهربائي للمحطات، أو وضع 

اللوائح والقوانين كل فيما يخصه.

توفير البنية التحتية
ه��ي  المواص��ات  وزارة  أن  وأض��اف 
المسؤولة عن تنظيم عملية المواصات 
في الدولة، ورفع المقترحات التي س��يتم 
ااتف��اق عليها للجه��ات المختصة في 
الدول��ة، ووزارة الطاقة والصناعة لها دور 

أساس��ي في وض��ع اأنظم��ة الخاصة 
وباس��تخدامات  الكربونية،  باانبعاث��ات 
الطاق��ة، و »كهرم��اء« س��يكون لها دور 
من خ��ال البرنام��ج الوطني للترش��يد 
وكفاءة الطاقة »ترشيد«، في تحفيز هذا 

ااستخدام للسيارات النظيفة.
وشدد على أن »كهرماء« ستقوم بتوفير 
البنية التحتية لعملية شحن السيارات، 
ووضع اأنظمة من خ��ال وزارتي الطاقة 
والصناع��ة والمواص��ات وااتص��اات، 
لتوفير عدد من الس��يارات ف��ي اأماكن 

العامة، ولبعض داعمي لهذه المبادرة.
كم��ا أعلن الك��واري أن اأه��داف التي 
تسعى لتحقيقها ااتفاقية تتلخص في 
أن��ه من عام 2017 إلى ع��ام 2022، تكون 
والكهربائية  الهجينة  الس��يارات  نسبة 
بالدولة حوالي 4% وص��واً إلى 10% في 
2030، وق��ال: »نتوق��ع مع زي��ادة الدعم 
لهذه المبادرة قد ترتفع هذه النسبة في 
المس��تقبل، بما يدعم خفض اانبعاثات 
البيئ��ة،  عل��ى  والحف��اظ  الكربوني��ة، 

وتحويلها إلى بيئة مستدامة«.
كما أش��ار إلى أن هناك جزءً س��تقوم 
به وزارة المواصات، ه��و تحديد اللوائح 
التحتية،  والبني��ة  والقوانين  واأنظم��ة 
وتش��جيع م��وردي الس��يارات، وإمكانية 
وض��ع حوافز اس��تيراد هذه الس��يارات 

واستخدامها.

تعليقً على هذه ااتفاقية قال س��عادة 
الس��يد جاسم بن س��يف السليطي إن 
هذه ااتفاقية تأتي ف��ي إطار خطة وزارة 
المواص��ات وااتص��اات، الرامي��ة إلى 
تطوير وس��ائل النقل وفق أحدث اأنظمة 
وتوظيف  للبيئ��ة،  الصديقة  العالمي��ة 
الطاق��ة البديل��ة والنظيف��ة في مجال 
النق��ل والمواصات عل��ى النحو اأمثل، 
للح��د من اانبعاثات الض��ارة، مؤكدً أن 
ه��ذه ااتفاقية تعكس تضاف��ر الجهود 

الوطنية للوصول إلى هذا الهدف.

خفض اانبعاثات
وأض��اف س��عادته: »ستس��اهم هذه 
النق��ل  تعزي��ز قط��اع  ااتفاقي��ة ف��ي 
باس��تخدام مركبات تحد من اس��تهاك 
الطاق��ة التقليدي��ة، مم��ا يس��هم في 
خف��ض اانبعاثات الكربوني��ة، من خال 
تش��جيع اس��تخدام المواد اآمنة بيئيً، 
لتحقيق الت��وازن ااقتصادي والبيئي في 

مش��اريع البنية التحتي��ة لقطاع النقل 
والمواصات«.

مشاريع قطاع المواصات
وأوض��ح س��عادته أن جميع مش��اريع 
قطاع المواصات تضع المسائل البيئية 
وترش��يد الطاقة ف��ي س��لم أولوياتها، 
للوصول إلى تحقي��ق رؤية قطر الوطنية 
2030، مش��يرً إل��ى أن وزارة المواصات 
وااتص��اات تدعم جميع أوج��ه التعاون 
الجه��ات  بي��ن  المبذول��ة  والجه��ود 
الحكومي��ة وغير الحكومي��ة، للوصول 
إلى بيئة نظيف��ة، وتعزي��ز ثقافة النقل 
المس��تدام في رف��ع كفاءة اس��تخدام 

الطاقة البديلة والنظيفة.
وقدم سعادة وزير المواصات وااتصاات 
الش��كر إل��ى وزارة الطاق��ة والصناعة، 
ومؤسس��ة كهرماء، عل��ى الجهود التي 
يبذلونها، للوصول إلى ااستخدام اأمثل 

للطاقة والمحافظة على البيئة.

جهود »كهرماء«
المؤتم��ر  ف��ي  س��عادته  ق��ال  كم��ا 
الصحاف��ي عق��ب التوقيع: »ا ش��ك أن 
الجهود المبذولة م��ن »كهرماء« مقدرة، 
وترجمت إلى أرض الواقع، واش��تركنا في 
رؤية هدفها الرئيس��ي ه��و الوصول إلى 
نس��بة محددة، ابتداء م��ن العام الحالي 
المئوية من اس��تخدام  النس��ب  برف��ع 
السيارات س��واء الكهربائية أو الهجينة، 
ووصلن��ا إلى صيغ��ة توافقية س��يتم 
دعمها من الوزارتي��ن و »كهرماء« بتوفير 
البنية التحتية من »كهرماء« لاستخدام 
اأمثل لهذه الس��يارات، س��واء للوزارات 
أو المواطنين في المس��تقبل، وسيكون 

شيئً متواجدً في الشارع«.
وأوضح أنه بتكاتف الجميع س��نحقق 
الرؤي��ة وصواً إلى الهدف ااس��تراتيجي 
في 2030، وتحقي��ق هذه الرؤية للوصول 
إلى أعلى المستويات فيما يتعلق بالبيئة 

والترشيد.

إنشاء بنية تحتية
وأوضح س��عادة الوزير أن هذه المبادرة 
هي تش��جيع في الواقع، أنه بإنشاء بنية 
تحتية، وبإنش��اء جميع ما تحتاجه هذه 
الس��يارات من اس��تخدامات، سيشجع 
الوكاات وأصح��اب المصلحة بالدخول 

في هذا ااستثمار.

وق��ال: »ه��ذا يعتب��ر تش��جيعً فعليً 
أصحاب ال��وكاات والتجار لاس��تثمار 
في ه��ذا المج��ال، خصوص��ً أن البنية 
التحتية س��توفر جمي��ع المتطلبات من 
إيص��ال الكهرباء والوقود الهجين، وتزويد 
أو محطات  الازم��ة،  باآليات  المحطات 

ستصمم خصيصً لهذه السيارات«.
محمد بن صالح السادة

عيسى بن هال الكواري

جاسم بن سيف السليطي

بعنوان »القطاع الخاص يحقق طموحك ويؤِمن لك مستقبًا زاهرً«

»رتاج« تنظم ورشة تدريبية لطاب مدرسة إعدادية
^  الدوحة  

نظمت مجموعة رتاج ورشة عمل لطاب 
مدرسة الرازي اإعدادية المستقلة للبين 
بفندق رتاج الريان بعنوان: »القطاع الخاص 
يحقق طموحك ويؤمن لك مستقباً زاهرً« 
من أجل التعريف بأهمية القطاع الخاص؛ 
حي��ث م��ن المتوق��ع أن تزخر الس��نوات 
القادمة مشاركة فعالة للشباب القطري 

بالقطاع الخاص.
وف��ي هذا اإط��ار أكد الدكت��ور محمد 
بن جوه��ر المحمد -نائ��ب رئيس مجلس 
اإدارة والعضو المنتدب بمجموعة رتاج- 
أن مجموع��ة رت��اج تعمل وفق��ا للقيم، 
المس��تمدة  اأصيلة  العربية  والمب��ادئ 
من الدين اإس��امي الحني��ف، والموروث 

القطري اأصي��ل بكل م��ا يتضمنه من 
أصال��ة، وعراقة، وإنها أْولَت المس��ؤولية 
لخدم��ة  كبي��رة  أهمي��ة  المجتمعي��ة 
المجتمع ال��ذي تعمل به من أجل تحقيق 

دور تنموي أساسي في المجتمع القطري.
المس��ؤولية  ف��ي  لدوره��ا  وتفعي��اً 
رتاج بعمل ورش��ة  المجتمعي��ة قام��ت 
تفاعلي��ة تثقيفي��ة لع��دد م��ن الطلبة 

القطريي��ن؛ إطاعهم عل��ى دور القطاع 
الخاص في التنمية المس��تقبلية لدولة 
قطر، وتش��جيعهم على اانخ��راط فيه؛ 
حيث إن الدولة قدمت في الفترة الماضية 
كل أنواع الدع��م، والتمكين لهذا القطاع 
من أج��ل لع��ب دوره كش��ريك فاعل في 
عملية التنمية، وجهود التنويع ااقتصادي.

الذات 
ودعا الدكت��ور جوهر الش��باب القطري 
الطام��ح إلى إثب��ات ذاته، وبل��ورة أفكاره 
وتحقيق مبتغ��اه من خال تن��وع أفكاره، 
والعم��ل على التغيير ف��ي اتجاهاته حول 
مس��تقبله، وذلك بالتركي��ز على القطاع 
الخاص الذي أصبح اليوم يش��كل نقطة 
تحول ف��ي الكثير م��ن اقتصاديات الدول، 

ويجب على الش��باب عدم حصر توجهاته، 
وتطلعاته نحو القطاع الحكومي فقط، بل 
تحفيزهم على التوجه نحو القطاع الخاص 
لتأمين مستقبل زاهر، وأن حضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
الباد المفدى حفظه الله وضع محددات، 
لمواصلة  المعال��م  واضحة  ومرتك��زات 
عملي��ة التنمية الش��املة، وتحقيق رؤية 
قطر الوطنية 2030، وبناء اقتصاد متنوع، 
وقادر عل��ى المنافس��ة، والعمل على رفع 
مس��اهمة القطاع الخاص في الدولة، وإن 
قطر بفضل الرؤية ااستراتيجية لقيادتها 
الرشيدة اس��تطاعت بناء اقتصاد متنوع، 
وتنافسي يحقق أعلى معدات النمو على 

مقياس المستوى العالمي للتنمية.
ومن جانبه ثمن اأس��تاذ ح��زام محمد 
ال��رازي  مدرس��ة  -مدي��ر  اأحمدان��ي 
مبادرة  للبني��ن-  المس��تقلة  اإعدادي��ة 
رتاج باس��تضافة الطلبة، وتقديم ورش��ة 
تثقيفية لهم، وقدم الش��كر والتقدير إلى 
رئي��س، وأعض��اء مجل��س اإدارة، وجميع 
العاملي��ن بالمجموعة على المس��اهمة 
ف��ي تأهيل الش��باب القط��ري، وتوجيهه 
نحو المجال الذي يلب��ي طموحاته، وفتح 
آف��اق جديدة ف��ي القطاع الخ��اص بعيدً 
عن القط��اع الحكومي، وبّي��ن اأحمداني 
أن الم��دارس بحاجة ماس��ة إل��ى تقديم 
مبادرات من القط��اع الخاص؛ لتعزيز قدرة 
التوجه  الطلبة، ومساعدتهم على  أبنائنا 
التي  المب��ادرة  للقط��اع الخاص كتل��ك 

قدمتها مجموعة رتاج. الطلبة عقب انتهاء الورشة التدريبية

حزام محمد اأحمدانيد.  محمد بن جوهر  المحمد 
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يهدف لتطوير  مهارات أصحابها

 معرض »منتجات منازلنا«
 يقام للمرة اأولى

في أكتوبر

ماهر مضيه  الدوحة   
تصوير: أبوبكر

»منتج��ات  مع��رض  ويه��دف 
منازلن��ا« إل��ى تطوي��ر ق��درات 
المش��اريع  أصحاب  ومه��ارات 
المنزلي��ة القطريين في العرض 
والتسويق، وإتاحة الفرصة لهم 
لعرض وبي��ع منتجاتهم وإيجاد 
نوافذ تسويقية جديدة، وكذلك 
تب��ادل خب��رات بي��ن أصح��اب 
المشاركين  المنزلية  المشاريع 
المتخصصة،  المج��اات  ف��ي 
المحلي��ة  المنتج��ات  وإب��راز 
وتشجيع أصحابها والعمل على 

زيادة حجم مبيعاتهم.
وبهذه المناس��بة، قال الس��يد 
عبدالعزي��ز بن ناص��ر آل خليفة، 
الرئي��س التنفي��ذي لبن��ك قطر 
للتنمي��ة: »يواص��ل البن��ك دوره 
ب��ه في دعم وتش��جيع  المنوط 
المنزلية بكل  المشاريع  أصحاب 
المعرض  وهذا  المتاحة،  الوسائل 
نعتبره وسيلة مهمة في التعريف 
الذي  ااقتصادي،  النش��اط  بهذا 
أصبح معروفً في كل دول العالم، 
ويمث��ل أحد الرواف��د ااقتصادية 

في مداخلها الوطنية«.

المشاريع المنزلية
وأض��اف آل خليف��ة: »نعم��ل 
أصح��اب  مس��اعدة  عل��ى 
المش��اريع المنزلية في تسويق 
منتجاته��م وتذلي��ل التحديات 
التي تواجههم، ونتوقع من خال 
البداية  يك��ون  أن  المعرض  هذا 
المش��اريع  ازدهار  الحقيقي��ة 
نج��اح  وضم��ان  المنزلي��ة، 
التنمية  وتحقي��ق  أصحابه��ا، 
ااجتماعي��ة وااقتصادية لهم، 
بما يضمن استمراريتها ورفاهية 

أصحابها«.
وأوضح آل خليف��ة أن معرض 
»منتج��ات منازلن��ا« يأت��ي في 
لتطوير  الوطني  البرنام��ج  إطار 
المش��اريع المنزلي��ة والنهوض 
دورها في ااقتصاد  بها وتفعيل 
المحل��ي، حي��ث أطلقه��ا بنك 

قطر للتنمية في منتصف العام 
 .2015

ولفت آل خليفة إلى أن مقياس 
المنزلي��ة  المش��اريع  نج��اح 
يتمثل في اس��تمراريتها، مبينً 
أن نس��بة نجاحه��ا كبيرة جدً، 
وتوازي نجاح الشركات الصغيرة 
والمتوس��طة، عازيً ذلك إلى أن 
هذه المشاريع تخرج من المنازل 

وبأقل تكلفة.
وأش��ار آل خليفة إلى أن %28 
م��ن المش��روعات المنزلية في 
إعداد الطع��ام، و26% في مجال 
المنتج��ات والصناعات اليدوية، 
والخدم��ات   ،%24 والخياط��ة 
إن  حي��ث   ،%8 والتج��ارة   ،%10
50% من المشروعات بدأت منذ 
6 س��نوات أو أكثر، و25% يتراوح 
عمره��ا بي��ن 3 إلى 5 س��نوات، 

و25% حديثة النشأة نسبيً.
وبين الرئيس التنفيذي أن البنك 

اس��تطاع فت��ح المج��ال أمام 
للوصول  المنزلي��ة  المش��اريع 
لمنافذ البي��ع الكبيرة، إذ إن 15 
مشروعً منزليً تُطرح منتجاتها 
في اأسواق، حيث حصلت تلك 
المنتجات على تقديرات مرتفعة 

من قبل المستهلكين.

اهتمام 
وتحدث آل خليفة عن ااهتمام 
البالغ والكبير الذي توليه الدولة 
المش��اريع  للنه��وض بقط��اع 
المنزلي��ة، حيث ق��ام بنك قطر 
للتنمي��ة بتجهي��ز مطبخي��ن 
مركزيي��ن »حاضن��ات أعم��ال« 
في مش��روع »جاهز2« بمساحة 
تتج��اوز 2500 مت��ر مرب��ع لكل 

حاضنة.

دعم اأسر المنتجة
ومن جانبه، قال السيد صالح 

حمد الش��رقي، مدير عام غرفة 
قط��ر: »إن ه��ذا المع��رض يأتي 
بي��ن غرفة  التع��اون  إط��ار  في 
قط��ر وبن��ك قط��ر للتنمي��ة، 
المنزلي��ة،  المنتج��ات  لدع��م 
كم��ا يأتي ضمن اس��تراتيجية 
الغرفة في دعم اأسر المنتجة، 
وتعزي��ز مهاراتها، ومس��اعدتها 
في تس��ويق منتجاته��ا محليا 

وخارجيا«.
وأض��اف أن الغرف��ة تس��عى 
المنتج��ة،  باأس��ر  للنه��وض 
تطوي��ر  ف��ي  ومس��اعدتها 
منتجاتها وطرحها في الس��وق 
المحلي، والتعريف بها من خال 
المعارض التي تقام في الدوحة، 
إذ س��بق له��ا أن أتاحت لأس��ر 
المنتجة فرصة المش��اركة في 
عدد من المع��ارض، مثل »صنع 
في قط��ر«، و«صنع في الصين« 

و«إكسبو تركيا«.
أن فك��رة  الش��رقي  وأوض��ح 
المع��رض نبعت من  إقامة هذا 
لأس��ر  الناجح��ة  المش��اركة 
المنتج��ة ف��ي مع��رض »صنع 
في قطر« ف��ي دوراته الماضية، 
إذ رأت الغرف��ة أن يت��م إقام��ة 
مع��رض متخص��ص بمنتجات 
بالتعاون مع  وذل��ك  الفئة،  هذه 
بن��ك قطر للتنمي��ة، حيث يتم 
تكثيف الجهود للنهوض باأسر 

المنتجة.
وش��دد الش��رقي على أهمية 
دعم اأس��ر المنتجة، باعتبارها 
جزءً مهمً من ااقتصاد الوطني، 
للصناع��ات  حقيقي��ة  ون��واة 
التي  والمتوس��طة  الصغي��رة 
تطويرها،  إل��ى  الدولة  تس��عى 
لذل��ك ف��إن الغرف��ة حريص��ة 
عل��ى الترويج لأس��ر المنتجة 
ومس��اعدتها ف��ي المش��اركة 
بالمعارض، سواء تلك التي تقام 

في قطر أو في الخارج.

تنافسية 
وأش��ار الش��رقي إلى أن تواجد 
العدي��د م��ن اأس��ر المنتجة 
المع��رض س��يخلق نوعً  ف��ي 

من التنافس��ية ف��ي بينهم، ما 
ينعك��س إيجابي��ً عل��ى جودة 
المنت��ج، افت��ً إل��ى أن الغرفة 
تطم��ح لتنمي��ة وتطوير قطاع 

الصناعات المنزلية.
العديد  أن هناك  وبين الشرقي 
م��ن الصفقات ق��د تمت خال 
مشاركة المشاريع المنزلية في 
المعارض الت��ي تقيمها الغرفة 
في المملكة العربية السعودية، 
أصح��اب  م��ن   5 أصب��ح  إذ 
يصدرون  المنزلي��ة  المش��اريع 

منتجاتهم إلى السعودية.
وتحدث الش��رقي ح��ول دعوة 
الغرفة لرج��ال اأعمال من أجل 
بهدف  وذلك  المع��رض،  حضور 
دعم اأسر المنتجة المشاركة، 
الخ��اص  ال��دور  ه��و  وه��ذا 

بالمسؤولية ااجتماعية.
المع��رض جميع  ويس��تهدف 
منظ��ور  تح��ت  القطاع��ات 
الت��ي  المنزل��ي،  المش��روع 
تتطابق مع لوائ��ح وزارة التجارة 
وااقتص��اد، حي��ث يعم��ل كل 
من بن��ك قطر للتنمي��ة وغرفة 
قطر على اس��تقطاب أصحاب 
القطريين  المنزلية  المش��اريع 
ف��ي  والتس��جيل  للمش��اركة 
المزايا  من  لاستفادة  المعرض، 

التي يقدمها لهذا القطاع. 

شروط 
معرض  في  ااشتراك  ويخضع 
لبع��ض  منزلن��ا«  »منتج��ات 
يك��ون  أن  أبرزه��ا  الضواب��ط 
المتقدم قطري الجنس��ية، وأن 
يك��ون صاحب المش��روع لديه 
ترخيص مشروع منزلي أو سجل 
تج��اري، وأن يك��ون الترخي��ص 
ساري المفعول »سجل تجاري أو 
ترخيص مزاولة مشروع منزلي«، 
وأن تكون المش��اركة بمنتجات 

محلية ذات جودة عالية، ويحظر 
مستوردة،  بمنتجات  ااش��تراك 
المش��اركة  يس��مح  وس��وف 
تحديدها  يت��م  التي  للمنتجات 
واعتمادها من قب��ل المنظمين 

للمعرض.
وكان بن��ك قط��ر للتنمية قد 
ق��ام بتنفي��ذ مش��روع بحث��ي 
المنزلية  »المش��روعات  بعنوان 
في قط��ر وواقعها الراهن وآليات 
النهوض به��ا«، بالتعاون مع دار 
اإنم��اء ااجتماعي ووزارة العمل 
والش��ؤون ااجتماعي��ة، وذل��ك 
بدائل وسياس��ات  إلى  للوصول 
للنه��وض  للتنفي��ذ  قابل��ة 
دولة  في  المنزلية  بالمشروعات 
قط��ر، وبما يحقق أه��داف رؤية 
قطر الوطني��ة 2030، التي تركز 
محاورها على تحسين التمكين 
لأسرة  وااجتماعي  ااقتصادي 

القطرية.
وقد تم إجراء مس��ح أصحاب 
المشروعات المنزلية شارك فيه 
535 صاح��ب مش��روع منزلي، 
إذ ت��م التع��رف عل��ى طبيع��ة 
ومش��اكلهم،  مش��روعاتهم، 
واحتياجاتهم استنادً إلى أساس 
دراس��ة  إلى  باإضافة  علم��ي، 
مام��ح عش��رة تج��ارب دولية 
الدروس  اس��تخاص  وإقليمية 
عن  منه��ا، فضاً  المس��تفادة 
عقد ورش��تي عمل مع أصحاب 
لمناقشة  المنزلية  المشروعات 
اأولي��ة  التطوي��ر  مقترح��ات 
وآرائهم حولها، إلى جانب تنفيذ 
عدد من اللق��اءات وورش العمل 
مع بعض الجه��ات المعنية، تا 
ذلك عقد ورش��ة عمل موسعة 
م��ع الجهات المعني��ة بالدولة 
المش��روع  نتائ��ج  لمناقش��ة 
المقترحات  ح��ول  ومرئياته��م 

المقدمة.

 »الخليجي« ينظم محاضرة حول الخدمات المصرفية
لطاب جامعة قطر

^   الدوحة   

نظ��م بنك الخلي��ج التج��اري )الخليجي( 
الخدمات  مؤخرً، محاضرة تثقيفي��ة حول 
المصرفية المحلية والدولية بعنوان »كيف 
يمكن للبنوك أن تتج��ه للعالمية«، لطاب 
العل��وم المصرفي��ة والمالية ف��ي جامعة 
قط��ر، وذلك كجزء من جه��ود البنك للربط 

بين قطاع التعليم وسوق العمل.
وقام بإلقاء المحاضرة السيد بول ماغوير 
-رئيس قط��اع اأعمال للمجموعة في بنك 
الخليج التجاري )الخليجي(-، وناقش الطرق 
المختلفة التي يستطيع من خالها طاب 
الجامعة استكش��اف القط��اع المصرفي 
والمالي، مما يفتح المجال أمامهم للتعرف 

على اإمكانات المتاحة وفرص العمل.
خال الفعالية الخاصة وضع »الخليجي« 
تجاربه التي اكتس��بها على مدى السنين، 
وخب��رات كب��ار موظفيه في متن��اول جيل 
الش��باب القط��ري الطم��وح، ف��ي حي��ن 

س��اعدهم عل��ى تكوين نظ��رة جديدة عن 
الخدمات المصرفية والمالية كخيار مهني 

مناسب.
وش��هدت الفعالي��ة مش��اركة افتة من 
قبل ع��دد كبير من ط��اب الجامعة، الذين 
المواضيع  التفاعل ومناقشة  حرصوا على 
المطروحة، إل��ى جانب التع��رف أكثر على 
»الخليجي« كمؤسسة مالية رائدة في دولة 
قطر، وعل��ى القطاع المصرف��ي في الباد 

بشكل عام.
وتأت��ي ه��ذه الفعالية في س��ياق برنامج 
المس��ؤولية ااجتماعية للبن��ك، وتعكس 
إيم��ان »الخليج��ي« بأن��ه يج��ب أن تلبي 
وأجي��ال  الحاض��ر  الجي��ل  احتياج��ات 
العم��اء،  الموظفي��ن،  م��ن  المس��تقبل 
المستثمرين والشركاء التجاريين كي تكون 

مؤسسة مالية ناجحة.
وأيضً م��ن خال دمج التقليدي بالمبتكر، 
بينما تقدم الدعم لركيزة التنمية البشرية 

الخاصة برؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تنظيم النسخة اأولى من معرض »منتجات 
منازلنا«، بالتعاون مع غرفة قطر، وتحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة 

المياسة بنت حمد آل ثاني، حيث سيعقد في مركز الدوحة للمعارض 
والمؤتمرات خال الفترة من 1 وحتى 5 من أكتوبر المقبل.

تنظيم النسخة اأولى من معرض »منتجات منازلنا«

آل خليفة:
نجاح المشاريع 
 المنزلية يتمثل

في استمراريتها 
بالسوق

الشرقي:
اأسر المنتجة 
نواة حقيقية 

للصناعات الصغيرة 
والمتوسطة

المعرض يقام  بتنظيم من بنك التنمية 
بالتعاون مع »غرفة قطر«

بول ماغوير خال المحاضرة
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كشفت دراسة آليات النهوض بالمشروعات المنزلية في الدوحة، عن 
مقترح البرنامج الوطني لتنمية المشرعات المنزلية بالدولة، والذي 

اشتمل على 34 مبادرة موزعة على 10 محاور عمل رئيسية.

34 مبادرة موزعة على 10 محاور عمل رئيسية

 »^« تنشر  تفاصيل
 برنامج تنمية

المشروعات المنزلية

ماهر مضيه    الدوحة   

للتنمية،  بن��ك قط��ر  تبن��ى  وقد 
بالتعاون مع وزارة العمل والش��ؤون 
ااجتماعية ودار اإنماء ااجتماعي، 
تناول  ال��ذي  البحث��ي  المش��روع 
أه��داف ومب��ادئ البرنامج الوطني 

المقترح.

برامج عمل وطنية
وق��د ضم مح��ور العم��ل اأول 
الخ��اص بسياس��ات وبرامج عمل 
اأول��ى تبني  وطني��ة، مبادرتي��ن، 
سياس��ة عامة بش��أن تش��جيع 
المش��روعات المنزلية بهدف خلق 
فهم واضح لتوجه الدولة بش��أن 
المنزلية،  بالمش��روعات  النهوض 
والثاني هو إصدار البرنامج الوطني 
لتنمي��ة المش��روعات المنزلي��ة، 
تنمي��ة  نس��ق  يتضم��ن  حي��ث 
المشروعات وضمان تناسق جهود 

الجهات المختلفة بالدولة.

البيئة التشريعية والتنظيمية
 أما محور العمل الثاني فيتمثل 
باأطر المؤسس��ية والتش��ريعية 
والتنظيمية واإجرائية والحوكمة، 
وال��ذي ض��م 8 مب��ادرات، وه��ي  

تأسيس  لتبسيط  تشريعي  تطوير 
الش��ركات التجارية وتس��جيلها، 
وتصميم اإطار المؤسسي لتنمية 
المش��روعات المنزلي��ة، وتطوي��ر 
نظام المش��روع المنزلي لتنظيم 
ااش��تراطات  بشموله  نش��اطها 
والتراخي��ص  والخاص��ة  العام��ة 
والتصاري��ح الازم��ة، وتطوير إطار 
إعداد  لمشروعات  حاكم  تنظيمي 
اأطعمة في المنزل أغراض البيع، 
والتس��جيل الرسمي للمشروعات 
المنزلي��ة، وتنظيم ري��ادة اأعمال 
بين موظفي الجه��ات الحكومية 
آلية  وتأسيس  الحكومية،  وش��بة 
متابعة وتقيي��م الجهود المعنية 
بتنمي��ة المش��روعات المنزلي��ة، 
وتنفيذ مس��ح س��نوي أصحاب 

المشروعات المنزلية.

معلومات وثقافة
وع��ن محور العم��ل الثالث الذي 
يهدف إتاحة المعلومات والمعارف 
فقد ضم 5 مبادرات، وهي: الموقع 
اإلكتروني للمش��روعات المنزلية 
في الدولة »نبض مش��اريع قطر«، 
والدليل اإرشادي الذي يقدم بصور 
متع��ددة »الورق��ي –اإلكتروني - 
تفاعل��ي -لغة اإش��ارة«، ونش��ر 

وإتاحة قاعدة بيانات المش��روعات 
المنزلي��ة مجتمعي��ً، واإعان عن 
مجموعة  وتطوير  اأعم��ال،  فرص 
من ع��روض الرس��وم المعلوماتية 
الت��ي تتي��ح كاف��ة المعلوم��ات 

بشكل مبسط.
الرابع »  وض��م مح��ور العم��ل 
داعمة«  مجتمعي��ة  ثقاف��ة  خلق 
مب��ادرة واحدة تمثلت بالتس��ويق 
المنزلي  للمش��روع  المجتمع��ي 
ثقاف��ة  خل��ق  به��دف  الرس��مي 
داعمة للمش��روعات المنزلية في 

المجتمع.

تمويل وأسواق 
أما محور العمل الخامس »النفاذ 
إلى التموي��ل والتأمين« فقد ضم 
تتمثل في  اأولى منهما  مبادرتين، 
توفير حزم��ة من اأدوات التمويلية 
المنزلية،  للمش��روعات  الميسرة 
والثاني��ة توفير حزمة م��ن اأدوات 

التأمينية.
وح��ول مح��ور العمل الس��ادس 
اأس��واق« فهناك 6  إل��ى  »النفاذ 
مب��ادرات تتمثل بدليل التس��ويق 
اإلكترون��ي لمنتج��ات وخدم��ات 
وإقام��ة  المنزلي��ة،  المش��روعات 
له��ذه  كبي��ر  س��نوي  مع��رض 

المشروعات، وإقامة معارض دائمة 
بنظام تن��اوب العارضي��ن، وتوفير 
مح��ال »أماكن« لأس��ر المنتجة 
بأسعار مناس��بة، والمشاركة في 
المحلية  الموس��مية  المع��ارض 
إضاف��ة  والدولي��ة،  واإقليمي��ة 
الجهات  لمش��تريات  النف��اذ  إلى 

الحكومية وشبه الحكومية.

تعليم وخدمات
وطرح مح��ور العمل الس��ابع » 
اأولى  والتدريب« مبادرتين،  التعلم 
ه��ي حزمة من البرام��ج التدريبية 
المنزلية،  للمش��روعات  موجه��ة 
والثانية عبارة عن مسابقة تدريبية 
لطلبة المدارس والجامعات تهدف 

لتأسيس مشروع منزلي.
أم��ا المحور الثام��ن » الخدمات 
فقد  والتوجيهي��ة«  ااستش��ارية 
ض��م 3 مب��ادرات، والت��ي تمثلت 
بتوجي��ه حزم��ة م��ن الخدم��ات 
ااستشارية الموجهة للمشروعات 

المنزلية، وتأس��يس خط س��اخن 
المش��روعات، وشهادة  لمعلومات 
ااعتم��اد للمش��روعات على غرار 
برنامج التقييم الذي يقوم به بنك 

قطر للتنمية.
وعن المحور التاس��ع » الخدمات 
اللوجس��تية« فقد ضم مبادرتين، 
اأولى ه��ي »مش��اوير« التي توفر 
توصي��ل  ومش��روعات  خدم��ات 
منتجات المشروعات المنزلية، أما 
الثانية فهي »تغليف« والتي تقدم 
ف��رص تعبئ��ة وتس��ويق وتغليف 

المنتجات.

ريادة اأعمال
أم��ا المح��ور العاش��ر واأخير » 
تش��جيع رواد اأعمال المبتكرين« 
فقد ض��م 3 مبادرات مهمة والتي 
تتمثل في تأسيس حاضنات أعمال 
للمش��روعات المنزلي��ة، وإقام��ة 
برنامج مزايا للمشروعات المنزلية 
عضوية  يتي��ح  والذي  الرس��مية، 

مجانية مدعومة م��ن غرفة قطر 
للمشاركة في المعارض المحلية 
التميز  جائ��زة  وط��رح  والدولي��ة، 

للمشروعات المنزلية.

مبادئ البرنامج
ويستند البرنامج الوطني على 6 
مبادئ رئيسية، وهي المساواة بين 
المشروع المنزلي والتجاري، وإعاء 
المنظور ااقتصادي تجاه المشروع 
المنزلي باعتباره الشكل الرئيسي 
والحفاظ  اأعم��ال،  لمؤسس��ات 
عل��ى طبيعة النش��اط ومهنيته، 
المس��كن  والحفاظ على طبيعة 
والمس��ؤولية  وخصوصيت��ه، 
التضامنية للمستهلك في حماية 
حقوق��ه، وتش��ارك كاف��ة الفئات 
في الدول��ة بمس��ؤولية النهوض 

بالمشروعات المنزلية.
وتعد أهداف تنمية المش��روعات 
التحدي��ات  بمواجه��ة  المنزلي��ة 
من أه��م مام��ح البرنامج، حيث 
تتمثل بتيس��ير ممارسة النشاط 
وتحفيزه، وتعزيز اامتثال للقوانين، 
وإقامة كيان��ات ذات وجود قانوني، 
وإعاء سيادة القانون، ووجود عدالة 
في التنافس بين المشاريع، إضافة 
إلى الحفاظ على الصحة العامة.

»قطر  للمال« يدعو السنغافوريين استكشاف 
الفرص السياحية ويستهدف هونج كونج

  الدوحة    نور الحملي

دع��ا مركز قط��ر للمال الش��ركات 
الس��نغافورية استكشاف الفرص 
ااس��تثمارية في قطاع الس��ياحة 
في قط��ر، والتع��رف عل��ى الدعم 
المقدم للمستثمرين من ِقبَل قسم 
التابع  السياحي  تشجيع ااستثمار 
للهيئ��ة العامة للس��ياحة، والذي 
يؤدي دورً تحفيزي��ً كموفر خدمات 
شاملة للمس��تثمرين المحتملين، 
وتعريفه��م بفرص المش��اركة في 

جهود تنمية السياحة في الباد.
الترويجية  الحملة  جاء ذلك خال 
الت��ي نظمه��ا مركز قط��ر للمال 
في س��نغافورة اأس��بوع الماضي، 
وحضره��ا عدد م��ن ق��ادة اأعمال 
هناك لاطاع على الفرص التجارية 

الناشئة في قطر.
ولدى قطر اس��تثمارات كبيرة في 
البنية التحتي��ة والنقل  قطاع��ات 
والس��ياحة في س��نغافورة، ويقدر 
حجم التب��ادل التجاري بين البلدين 
بنح��و 150 مليار ري��ال، حيث تأتي 
كثال��ث أكبر ش��ريك اس��تراتيجي 

لسنغافورة بمنطقة دول التعاون.
للم��ال« خال  واس��تعرض »قطر 
حملت��ه الترويجي��ة هن��اك نماذج 

الش��ركات  م��ن  لع��دد  ناجح��ة 
أعمالها  تدي��ر  التي  الس��نغافورية 
تح��ت مظلة المرك��ز، والتي تعمل 
أغلبه��ا في قطاعات ااستش��ارات 
تكنولوجي��ا  وحل��ول  اإداري��ة 
المركز  نظ��م  كم��ا  المعلوم��ات. 
أصح��اب  م��ع  فردي��ة  جلس��ات 
المهتمين  الس��نغافوريين  اأعمال 
بااس��تثمار ف��ي قط��ر، لتقدي��م 
ش��رح واٍف ومفصل ح��ول طبيعة 
ااس��تثمار في قطر، وكذلك شرح 
حول البيئ��ة القانونية والتنظيمية 

والضريبية في »قطر للمال«.
ويوف��ر مركز قطر للم��ال منصة 
أعم��ال متميزة للش��ركات الراغبة 
في التأس��يس ومزاولة أنش��طتها 
في قطر أو المنطقة بش��كل عام، 
كما يتمت��ع بإطار قانوني وتنظيمي 
خاص ونظام ضريب��ي وبيئة أعمال 
اأجنبية  الملكي��ة  تجيز  راس��خة 
بنسبة 100% وترحيل اأرباح بنفس 
النس��بة، وضريبة على الش��ركات 
بمعدل تنافس��ي بنسبة 10% على 

اأرباح من مصادر محلية.

نجاح
وق��ال يوس��ف محم��د الجي��ده 
-الرئي��س التنفي��ذي لمرك��ز قطر 

للمال- إن ه��ذه الحملة الترويجية 
تتي��ح الفرصة أمام المس��تثمرين 
والشركات في سنغافورة لمناقشة 
الف��رص ااس��تثمارية ف��ي قط��ر، 
والتعرف على الدع��م الذي يقدمه 

المركز لشركاته للتوسع عالميً.
كم��ا أكد الجي��ده ثقت��ه في أن 
تكون هذه الحمل��ة مثمرة للغاية، 
وأن تسهم بشكل إيجابي في تعزيز 

العاقات بين قطر وسنغافورة.
السنغافورية  الش��ركات  وتستثمر 
نح��و مليار ري��ال في قط��ر؛ إذ يعتبر 
حوض بناء السفن، الذي تقوم بإدارته 
مش��روعً  كيبل«  »ناق��ات  ش��ركة 
مش��تركً ناجحً بي��ن البلدين، كما 
تس��تثمر ش��ركة »كيبل سيغهرس 
للهندس��ة«، والتي تعتبر ذراعً أخرى 
لشركة كيبل في دولة قطر أيضً، في 
بناء محط��ة لمعالجة مياه الصرف 
الدوحة، وتقوم  الصحي في ش��مال 
كذلك بتشغيل مركز إدارة النفايات 
المحلي��ة المتكامل في مس��يعيد، 
كم��ا يتجل��ى التع��اون الثنائي بين 
البلدين في عدد من مش��اريع البنية 

التحتية الرئيسية في قطر.
الترويجي��ة  الحمل��ة  وتعتب��ر 
الت��ي نظمه��ا مركز قط��ر للمال 
في س��نغافورة ج��زءً م��ن مبادرة 

تس��عى إلى تعزيز التع��اون الثنائي 
وااقتصادي والتج��اري بين البلدين 
المتاح��ة  الف��رص  واستكش��اف 
للش��ركات للتوس��ع ف��ي منطقة 
الش��رق اأوس��ط من خال منصة 

مركز قطر للمال.

حمات 
يُذك��ر أن مرك��ز قطر للم��ال قد 
التالية م��ن حملته  بدأ المحط��ة 
الترويجي��ة بع��د س��نغافورة ف��ي 
هونج كونج خال اأسبوع الحالي؛ 
الش��ركات  تعريف  به��دف  وذل��ك 
هن��اك بمنصة اأعمال التي يوفرها 
المرك��ز للش��ركات الدولية، وفرص 
اأعمال وااس��تثمار في دولة قطر 

والمنطقة.
وكان المرك��ز قد أعل��ن عن قيامه 
مكثفة،  عالمية  تسويقية  بحمات 
ابتداءً من دول جنوب آسيا ثم أوروبا، 
وصواً إلى أميركا الش��مالية خال 
العام الحالي، كما سيتم من خالها 
إبراز أهم مميزات ااقتصاد القطري 
والقطاع��ات الواع��دة، مفي��دً بأنه 
وبحكم قوته فإن الشركات ستبدي 
رغبته��ا ف��ي الدخول إل��ى منطقة 
الشرق اأوسط عبر بوابة مركز قطر 

للمال واتخاذ قطر مقرً لها.

»قطر للتنمية« يدعم المشاريع المنزلية

البرنامج يتناول شؤون التسويق 
والتمويل وااستشارات والتحفيز

الترويج للمزايا ااستثمارية في قطر

»كيو إنفست« يطلق 
»صندوق ماغنوليا« 

بشراكة خليجية

^   الدوحة   

أعلن »كيو إنفس��ت«، المؤسسة ااستثمارية الخاصة 
القطري��ة، أمس، عن تعاونه مع مؤسس��ة اس��تثمارية 
خليجية إنش��اء وإطاق »صن��دوق ماغنوليا« العقاري 
ذ.م.م. )»الصن��دوق« أو »صن��دوق ماغنوليا«(، والذي أتّم 
أولى صفقاته بااس��تحواذ على مجّمع سكني بارز في 
واي��ة كولورادو اأميركية. وتأتي ه��ذه الصفقة بعدما 
نج��ح »كيو إنفس��ت« في تأمين تموي��ل عقاري بنظام 
اإجارة من بنك »فريدي ماك« اأميركي المتخصص في 

التمويل العقاري.
ويرك��ز »صندوق ماغنوليا« على ااس��تثمار في قطاع 
المتح��دة اأميركية  بالوايات  المجمعات الس��كنية 
الم��در للدخل، والذي ش��هد نموً مس��تمرً على مدى 
السنوات السبع الماضية. ويتطلع الصندوق إلى إنشاء 
محفظة من اأصول العقارية، وإجراء عدد من عمليات 
ااس��تحواذ المماثلة خال العام الج��اري. ويقع العقار 
الذي اس��تحوذ عليه »كيو إنفس��ت«، المؤلف من 287 
وحدة، في منطق��ة »فوكس غريك« في بل��دة ثورنتون، 
إحدى ضواحي ش��مال دنفر بواية كولورادو اأميركية. 
وم��ن المتوقع أن يدر ه��ذا العقار صافي عائد س��نوي 
يتج��اوز 8%، وصافي مع��دل عائد داخلي مس��تهدف 

بنسبة تتراوح بين 12-13%. 
وق��د أطلق »كيو إنفس��ت« ه��ذا الصن��دوق تنفيذً 
اس��تراتيجيته ااس��تثمارية ف��ي قط��اع المجمعات 
الس��كنية، من خال توفي��ر منصة اس��تثمارية مدرة 
للدخل للمس��تثمرين. ويأتي هذا ااستحواذ في الوقت 
ال��ذي يواص��ل في��ه »كيو إنفس��ت« بن��اء محفظته 
ااس��تثمارية في قطاع المجمعات السكنية اأميركي 
عقب استثمار سابق لتطوير مجمع سكني في مدينة 

تشارلوت في واية كارولينا الشمالية.
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»العمومية« تصادق على عقد التأسيس والنظام اأساسي

إدراج أسهم »استثمار  
القابضة« بالبورصة خال 

أسبوعين

نبيل الغربي  الدوحة  
تصوير: سيد محمد

من جهته، قال الس��يد خالد غانم 
نائب  الك��واري،  الهديفي  س��لطان 
رئي��س مجل��س اإدارة، ف��ي كلمة 
اس��تعرض فيه��ا تقري��ر مجل��س 
اإدارة: » تمضي مجموعة استثمار 
القابض��ة نح��و مواصل��ة نهجها 
في تأكيد حض��ور القطاع الخاص 
بااقتصاد الوطني كشريك حقيقي، 
لمواكب��ة الجه��ود الحكومية في 
تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية 
مستدامة، بما ينسجم مع أولويات 
رؤي��ة قط��ر 2030 الت��ي أطلقه��ا 
والذي  المف��دى،  الباد  أمير  س��مو 
أتش��رف بأن أرفع إلى مقام س��موه 
التقدير على توجيهاته  آيات  أسمى 
لحكومت��ه الرش��يدة للعمل على 
تبس��يط كافة اإج��راءات الكفيلة 
بدع��م القط��اع الخ��اص، متقدما 
القابضة  استثمار  باسم مجموعة 
كل التقدير والش��كر البالغين إلى 
حمل��ة اأس��هم م��ن المكتتبين 
على ثقتهم ومساهمتهم في هذه 
التجربة الرائدة على مستوى السوق 

القطري«، بحسب تعبيره.

تفاعل المجتمع
وأوضح الكواري أن عملية ااكتتاب 
قدمت بش��كل فعل��ي أول فرصة 
حقيقي��ة اختب��ار كيفي��ة تفاعل 
المجتمع مع اتخاذ قرار اس��تثماري 
ف��ي كي��ان اقتصادي م��ن القطاع 
الخ��اص من خ��ال تحلي��ل أدوات 
مالية مح��ددة ترتبط بخصوصية 

عملية ااكتتاب.
وقال: »س��جلت نتائج عملية طرح 
المجموع��ة  رأس��مال  م��ن   60%
إتم��ام  اأول��ي  الع��ام  لاكتت��اب 
ف��ي 24756800 س��هم  ااكتتاب 
تمثل م��ا نس��بته %49.7 من عدد 
اأس��هم المطروحة، وبذلك يكون 
قد تم تغطية ما نسبته %29.8 من 
رأسمال المجموعة من قبل 10275 

مكتتبً من أفراد الشركات.
وبلغ عدد اأسهم التي تم ااكتتاب 
به��ا من قبل فئة اأف��راد والجهات 
ااعتبارية 21256800 سهمً تمثل 
ما نس��بته %85.4 من إجمالي عدد 
اأس��هم المطروحة له��ذه الفئة 
والبالغة 24900000 س��همً. فيما 
بلغ عدد اأسهم التي تم ااكتتاب 
بها م��ن قبل فئ��ة المس��تثمرين 
تمثل  3500000سهمً،  الرئيسيين 
ما نس��بته %14.1 من إجمالي عدد 
اأس��هم المطروحة له��ذه الفئة 

والبالغة 24900000 سهمً«.
وسيس��تمر المؤسس��ون في حيازة 
58243200 سهمً من إجمالي أسهم 
المجموعة، تمثل ما نس��بته 70.2% 
من رأس��مال المجموع��ة المصدر، 
بم��ا بمكنها م��ن مواصل��ة تنفيذ 
نهجها وتطوير رؤيتها وما يرتبط بها 
إدارية  وسياسات  اس��تراتيجيات  من 

وتشغيلية لعملياتها.

مصاريف
وأش��ار نائب رئيس مجل��س اإدارة 
إل��ى أن مصاريف تحول الش��ركة 
إلى مس��اهمة عام بما فيه الطرح 
واإدراج ه��ي: 17 مليون ريال، وذلك 
بحس��ب ما ورد في عقد التأسيس، 
وت��م تحصيل مبلغ 2.5 مليون ريال 
من عاوة ااكتتاب، فيما سيتحمل 
المؤسس��ون أي زي��ادة ع��ن ه��ذا 

المبلغ.
نتائج ااكتتاب قاعدة  لقد حققت 
نوعي��ة جدي��دة من المس��اهمين 
الجدد من اأفراد القطريين، ومثلت 
كذل��ك مرحل��ة نوعية لتش��جيع 
قطاع اأعمال العائلي على التوجه 
نحو خلق كيانات مس��اهمة عامة 
قوي��ة، وتنوع القطاع��ات المدرجة 
بالس��وق المال��ي وتعزيز انتش��ار 

ثقافة ااكتتاب كخيار استثماري.
وقد عمل��ت المجموعة بعد نهاية 
عملية ااكتتاب وبش��كل فوري مع 
الجهات الرس��مية للحصول على 
الموافقات الازمة لعقد الجمعية 
والت��ي  التأسيس��ية،  العمومي��ة 

س��تمهد لعملية إدراج أس��همها 
ف��ي بورصة قط��ر، وإتاحة المجال 
للمس��تثمرين من أفراد وش��ركات 
لتداول أسهمها كخيار استثماري.

كافة  المجموعة  اس��توفت  حيث 
اإجراءات لعق��د الجمعية العامة 
تجرب��ة  باعتباره��ا  التأسيس��ية 
وللمساهمين  للمجموعة  تحسب 
اآن  »أصبحن��ا  وق��ال:  الج��دد، 
)كمؤسس��ين  مجتمعي��ن 
ومكتتبين( على مسافة واحدة من 

تقديم تجربة حقيقية لبناء ثقافة 
ااكتتاب في قط��ر، بعدما اختبرنا 
مع��ً كل م��ا تطلبت��ه الموافقات 
اس��تكمال  إضاف��ي  وق��ع  م��ن 
اإج��راءات، والذي ج��اء مغايرً لما 
تضمنته نشرة اإصدار، حيث كان 
هناك تنس��يق كامل بين الجهات 
الرس��مية والرقابي��ة إيجاد الحل 
القانوني المناسب لعملية التحول 
من بع��د ااكتتاب العام، مما يؤكد 
ح��رص الجه��ات الرس��مية على 

تقدي��م تجربة أول��ى تمثل مرجعً 
لاكتتابات القادمة.«

تاريخ اإدراج
ولف��ت خال��د غان��م الك��واري إلى 
أن��ه وبحس��ب نش��رة الط��رح؛ كان 
م��ن المتوق��ع أن يتم إدراج أس��هم 
اس��تثمار ف��ي البورصة ف��ي فبراير 
الجهات  الحصول على موافقة  بعد 
تطلبت  والت��ي  والرس��مية  الرقابية 
وقت��ً أط��ول م��ن الج��دول الزمني 
لعملية ااكتتاب واإدراج، وذلك لكون 
الش��ركة أول ش��ركة عائلي��ة تقوم 
بالتحول إلى ش��ركة مساهمة عامة 
من خال اكتتاب ع��ام أولي، وكذلك 
إيجاد الضوابط المناس��بة للتحول 
من حيث نس��بة اأس��هم التي تم 

تغطيتها خال عملية ااكتتاب. 
وعقب إدراج اأسهم في بورصة قطر 
واأشخاص  اأفراد  سيسمح لجميع 
ااعتباريي��ن بش��راء اأس��هم ف��ي 
البورص��ة القطري��ة، وفق��ً لقواعد 
التعام��ل ف��ي البورص��ة والقوانين 
المعم��ول بها في دول��ة قطر، ويجوز 
تداول اأسهم ونقل ملكيتها بحرية 
وفقً للنظام اأساسي للشركة، وبما 
يتوافق مع القوانين المعمول بها في 
دولة قطر ولوائح هيئة قطر لأسواق 

المالية، وقواعد بورصة قطر.
وجاء ف��ي تقرير مجل��س اإدارة: لقد 
تامة  المجموعة جهوزي��ة  حقق��ت 
لالت��زام بمتطلب��ات هيئ��ة قط��ر 
لأس��واق المالية وبورصة قطر عند 
إدراج أس��هم المجموعة في السوق 
المال��ي بما يدعم مرحل��ة التواصل 
المس��اهمين ضمن  م��ع  الفعل��ي 
أدوات واضحة تعتمد مبدأ اإفصاح 

والشفافية مع كافة المساهمين.

منصة اقتصادية
»تتمت��ع  بالق��ول:  التقري��ر  وأش��ار 
أنشطة وأعمال المجموعة التجارية 
بمميزات تنافسية مكنتها من تنفيذ 
نموه��ا  ومواصل��ة  اس��تراتيجيتها 
بنجاح، وترتكز تنافس��ية المجموعة 
في القطاع ال��ذي تزاول فيه أعمالها 
عل��ى ق��وة عملياته��ا التش��غيلية 
وخبرته��ا الطويلة ومتانة اس��تقرار 
المجموعة  ونجحت  المالي،  مركزها 
العم��ل  وعل��ى م��دار عق��ود م��ن 
المتواصل ف��ي إيجاد قاعدة متنوعة 
من العماء، وتمتلك مرونة تشغيلية 
عالي��ة مكنتها م��ن تحقيق حضور 
دائم في كبرى المش��اريع اإنشائية 
الت��ي نفذتها على مس��توى الدولة 
امتدت أربعة  التي  خال مس��يرتها 

عقود من الزمن«.

وأوضح الك��واري أن المجموعة تعي 
ب��أن مواصلة ه��ذا اأداء س��يعمل 
على تعزيز الثقة بأس��هم الش��ركة 
من قب��ل المس��تثمرين المحتملين 
والتأثي��ر إيجابً على قيمة اأس��هم، 
التابعة  المجموعة وشركاتها  وقدرة 
على توليد عوائد استثمارية لصالح 
المس��اهمين، اأم��ر ال��ذي يجعلنا 
نتطلع بثقة كبيرة نحو إدراج أسهم 
المجموع��ة في بورص��ة قطر والتي 
تتمتع بوضع إيجاب��ي للنمو بعكس 
صاب��ة ااقتص��اد القط��ري ال��ذي 
وكذلك  المس��تثمرين  بثقة  يحظى 
التي حققت  قوة الشركات المدرجة 

نتائج إيجابية في أدائها المالي.

اإدراج
أك��د وائل موس��ى إش��تيه على أنه 
سوف يتم إدراج أس��هم المجموعة 
بعد اانته��اء من جمي��ع متطلبات 
اإدراج، وذلك حسب ااتفاق مع هيئة 
والحصول  المالي��ة  لأس��واق  قطر 
على الموافق��ات الازمة من الجهات 
الرقابي��ة بالدول��ة، مش��يرً إل��ى أن 
تأخر إدراج أس��هم المجموعة كانت 

لظروف خارجة عن إرادة الشركة.
ونوه إلى أنه س��وف يتم عقد مؤتمر 
صحف��ي في مق��ر البورصة لإعان 
عن الموعد النهائي الرس��مي إدراج 
أس��هم المجموعة بحض��ور رئيس 

مجلس اإدارة ومسؤولي البورصة.
وقال إش��تية: »إن س��بب تأخر إدراج 
أس��هم الش��ركة يرجع إل��ى حدوث 
بعض النقاشات بين اأجهزة الرقابية 
بالدولة وبين الش��ركة حول موضوع 
إل��ى  العائلي��ة  الش��ركات  تح��ول 
مساهمة، وتمكنت الشركة اأسبوع 
الماضي على إثر هذه المناقشات من 
الحصول على موافقة وزارة ااقتصاد 
على تحول الش��ركة إلى مس��اهمة 
عامة، خصوصً أن قانون هيئة أسواق 
المال يسمح بأن تتحول الشركة إلى 
مس��اهمة إذا تم ااكتتاب في 10% 

من أسهم الشركة.
وح��ول س��ؤال ع��ن إمكاني��ة بي��ع 
احتفظوا  التي  المؤسسين لأسهم 
بها أشار إشتية إلى أنه حسب قانون 
الشركات على المؤسسين ااحتفاظ 
بنح��و %40 من رأس مال المجموعة، 
ا يج��وز التصرف فيه��ا قبل عامين 
من اإدراج، ولكن تتم حاليً مناقشة 
الت��ي احتفظ بها  مصير اأس��هم 
المؤسس��ون بعد عملي��ة ااكتتاب، 
والتي تقدر بنح��و %30 مع الجهات 
المعنية، مؤكدً على أن المؤسسين 
حريصون عل��ى مصلحة المكتتبين 

وحقوق المساهمين في الشركة.

صادقت الجمعية العمومية التأسيسية لمجموعة استثمار القابضة 
المنعقدة مساء أمس اأول على القانون اأساسي للشركة، وتم إعان 
تحول المجموعة إلى شركة مساهمة عامة قطرية نهائيًا، وذلك تمهيدًا 

إدراج أسهمها في بورصة قطر. وقد أشار الرئيس التنفيذي للشركة 
السيد وائل موسى إشتيه في رده على أسئلة المساهمين إلى أن 

تغطية 29,8% من رأسمال المجموعة من قبل عملية ااكتتابعملية اإدراج ستتم خال اأسبوعين المقبلين.

البورصة تتمكن من تحقيق 
ارتفاع طفيف

^  الدوحة  

أنه��ى المؤش��ر الع��ام جلس��ة 
منتصف اأس��بوع يوم أمس على 
صع��ود طفيف ب��� 0.1%، مغلقً 
عند مس��توى 9866 نقطة، وسط 
إجمالي تداوات ب� 252 مليون ريال.
وش��هدت نهاية التعامات إغاق 
و«كهرب��اء   »ooredoo« أس��هم 

الري��ان«، ضمن  و«مص��رف  وماء« 
قائمة اأكثر ارتفاعً بنسب ارتفاع 
بلغ��ت أكثر م��ن 1% ليغلق اأول 
عند 103.30 ريال، والثاني عند 206 

رياات، والثالث عند 41.85 ريال. 
كما صعد س��هم »صناعات 
قط��ر« بنح��و 1% ليغل��ق عند 
101.80 ريال، تاه ارتفاع س��هم 
»ناق��ات« بمق��دار 0.5% عن��د 

19.10 ريال.
بينما تراجع سهم »وقود« بنسبة 
1.5% عند 120 ريااً، ومن ثم سهم 
»البن��ك التج��اري« ب��� 1.2% عند 

28.80 ريال.
انخف��اض  نس��ب  وتراوح��ت 
أس��هم »QNB« و«بروة العقارية« 
و«الخليج التجاري« و«بنك الدوحة« 

تصوير: أبو بكرو«قطر اأول« بين 0.6%، و%0.8. عودة اإيجابية للبورصة 

أكثر من 10 آاف مساهم شاركوا في عملية ااكتتاب

خالد الكواري: 
حضور دائم في 
كبرى المشاريع 

اإنشائية

 أشتية:
على المؤسسين 
ااحتفاظ بـ%40 

من رأس المال
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11 شركات

الحرص على االتزام بالعادات اأصيلة لدولة قطر

^   الدوحة   

وسيش��كل المنتجع بنهجه الفريد مركزً 
صحي��ً يجمع بي��ن الفخام��ة والعصرية 
وف��ق المعايير العالمي��ة، بينما يحافظ في 
الوقت نفسه على العادات المحلية والقيم 
التراثية اأصيلة لضمان تلبية حاجات الزوار 
م��ن مختل��ف الثقافات. ويس��اهم منتجع 
زال الصحي في تعزيز محفظة المش��اريع 
التي تديرها مش��يرب العقارية، كما يجسد 
رؤي��ة الش��ركة ف��ي تقديم أفض��ل وأرقى 
المنتجعات العالمية، ما يس��اهم في نمو 

مسيرة المشاريع التطويرية في قطر.

أكبر وجهة سياحية
وفي ه��ذا اإطار قال المهن��دس عبدالله 

حس��ن المحش��ادي -الرئي��س التنفي��ذي 
لمش��يرب العقاري��ة-: »يع��ّد منتجع زال 
الصحي أكبر وجهة س��ياحية صحية في 
قط��ر والمنتجع الصحي اأول من نوعه في 
الش��رق اأوس��ط، ونحن على ثقة تامة بأن 
المنتجع الجديد س��يصبح محط اأنظار 
في المنطقة، كما سيس��اهم في تنشيط 

حركة السياحة في قطر«.
وأضاف المحشادي: »سيوفر هذا المنتجع 
المميز ماذً للزوار من مختلف أنحاء العالم 
التمت��ع بتجارب  يس��تطيعون من خال��ه 
عاجية نابعة م��ن ت��راث منطقتنا وطبقً 
أفض��ل المعايي��ر الصحي��ة المتبعة في 
هذا المجال، كما يش��كل المش��روع رافدً 
التطويرية  المش��اريع  قويً يدعم محفظة 
التي نق��وم بتنفيذها، ويس��اعد كذلك في 

استقطاب المزيد من ااستثمارات الحيوية، 
اأمر الذي يزيد من تعزيز القطاع الس��ياحي 

في قطر«.
بدوره قال المهندس أنطوان جورج سعادة 
-المدير العام التنفيذي من شركة آل سريع 
الرئيس��ي  المقاول  والمق��اوات،  للتج��ارة 
المعتمد للمش��روع-: »يس��رنا التعاون مع 
ش��ركة مش��يرب العقارية بصفتنا مقاول 
أعم��ال اإنش��اءات الخاص��ة بأح��د أهم 
المش��اريع في قطر والمنطقة. فالمنتجع 
العمراني��ة  بتصاميم��ه  يتمي��ز  الجدي��د 
المميزة ليصب��ح معلمً مميزً في منطقة 
الشمال في قطر، ويشكل في الوقت نفسه 
قيمة مضاف��ة لمحفظة المش��اريع التي 
نفذتها ش��ركتنا. ومن خال التعاون الوثيق 
مع مش��يرب العقارية سنعمل على تقديم 

صرح مس��تدام يتمي��ز بلغت��ه المعمارية 
وبتصاميمه الرائعة«.

مساحة
يمتد منتجع زال الصحي على مس��احة 
28 هكت��ارً ف��ي منطقة س��احلية تعرف 
باس��م »الخاصوم��ة« تقع على الس��احل 
الش��مالي لقطر، على بع��د 120 كلم من 
الدوح��ة. يوف��ر المش��روع لمرتاديه وجهة 
اس��تثنائية للعاج والراحة وااس��تجمام. 
ويضم منتجع زال الصحي الخاص باأفراد 
60 غرفة، بينما يضم منتجع زال للصحة 
العائلي��ة المحاذي له 120 غرفة فس��يحة 
مصمم��ة للعائات، ويمك��ن الدخول لكل 

المرافق المشتركة من كا المنتجعين.
يق��دم منتج��ع زال الصح��ي لمرتاديه 

مجموعة واس��عة من العاجات الطبيعية 
التي ترتكز على مبادئ وطرق العاج والشفاء 
العربي واإس��امي. في حين يمنح منتجع 
زال للصحة العائلية جميع أفراد اأس��رة 
فرص��ة ااس��تمتاع بالخدم��ات العاجية 
من خال مجموعة أنش��طة يومية خاصة 
بالصح��ة واللياقة الازم��ة لهم، لتصبح 

جزءً من نمط حياتهم اليومية.
كذل��ك يعتم��د منتج��ع زال الصح��ي 
عاج��ات صحية تس��تند في أس��اليبها 
على نهج الفيلس��وف والطبيب العربي ابن 
س��ينا الخاصة بالصحة المستدامة. ومن 
خال ااس��تفادة من اأعش��اب والمكونات 
اأصلي��ة المتواجدة في قط��ر والمنطقة، 
س��يكون منتج��ع زال الصح��ي اأول من 
نوعه ف��ي المنطق��ة الذي يتبن��ى القيم 
والعادات الثقافية اإس��امية، ويمنح الزوار 
من مختل��ف أرجاء العال��م فرصة التمتع 
بتجربة عاجية ذات جذور ش��رق أوس��طية 

حقيقية.

المبادرات
ويأتي منتج��ع زال للصح��ة العائلية 
ليترج��م أه��داف المب��ادرات التعليمية 
والصحية التي تس��عى إل��ى تحقيقها 
كافة مؤسسات تنمية اأسرة في الدولة. 
يتمي��ز هذا المنتج��ع بأجوائ��ه المرحة 
والتفاعلية ويس��اهم في تعزيز الصحة 
اأسرية، كما يساعد اأطفال على تبني 
نمط حياة صحي من خال تدريبهم على 
اتباع أفضل العادات الصحية السليمة. 
يم��زج المنتجع بين فعاليات اأنش��طة 
العائلي��ة وبي��ن الصف��وف المنفصلة 
الخاصة باأهل واأطفال ليشكل بذلك 

مركزً شاماً لجميع أفراد اأسرة.
أما من حيث البناء فيتبنى منتجع زال 
الصح��ي اللغ��ة المعمارية الت��ي تميز 
بها مشروع مش��يرب قلب الدوحة، حيث 
يستفيد من اس��تخدام المواد المحلية 
المستدامة ومن المقومات التكنولوجية 
الحديث��ة التي س��تكون إح��دى الركائز 
الرئيسية التي س��تخوله الحصول على 
شهادات ليد LEED الذهبية للمحافظة 

على الطاقة وجودة التصميم.

أعلنت مشيرب العقارية -الشركة التابعة 
لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 

المجتمع- عن خطتها العمرانية الجديدة 
المتمثلة في بناء وتطوير أول وجهة سياحية 

صحية فريدة من نوعها في قطر أا وهي 
منتجع زال الصحي.

هذا وقد كشفت مشيرب العقارية مؤخرًا 
عن تفاصيل هذا المشروع العمراني المميز، 

موضحة أن منتجع زال الصحي سيقدم 
خدمات تعتمد على أفضل العاجات الصحية 

المتبعة في مختلف أرجاء العالم، من ضمنها 
طرق ووسائل الصحة العاجية وفق المنهج 

اإسامي والعربي التقليدي.

»زال« يمتد على مساحة 28 هكتارً على الساحل الشمالي

 »مشيرب« تبدأ بناء
 أكبر  منتجع صحي

بالشرق اأوسط

تعزيز محفظة المشاريع التي تديرها مشيرب العقاريةخدمات تعتمد على أفضل العاجات الصحية المتبعة

 المنتجع يساهم
في تحفيز حركة 

السياحة بقطر

طرق عاج طبيعية 
ترتكز  على مبادئ 

الشفاء العربي 
واإسامي

»زال« يضم 120 غرفة 
فسيحة مصممة 

للعائات

المنتجع يحافظ على 
العادات المحلية 

والقيم التراثية اأصيلة
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 أجندة الفعاليات

التطور  الشهري إنتاج واستهاك الماء
ااستهاك اإنتاج الشهر

47.72 49.02 أغسطس

45.92 47.65 سبتمبر

48.64 50.48 أكتوبر

45.56 46.14 نوفمبر

44.96 46.64 ديسمبر

44.43 46.2 يناير

39.83 41.7 فبراير

44.77 46.16 مارس2017

الوحدة: مليون متر مكعب

أميركا: ارتفاع مخزونات 
الجملة
 واشنطن   رويترز

زادت مخزون��ات الجملة في الوايات المتحدة في مارس، 
مع استقرار المبيعات، وهو ما يتناقض مع التقدير اأولي 

للحكومة، الذي أشار إلى تراجع طفيف.
وقالت وزارة التجارة اأميركية أمس الثاثاء، إن مخزونات 
الجملة ارتفعت 0.2%، بعد زيادة بلغت 0.3% في فبراير.

وكانت ال��وزارة أوردت الش��هر الماض��ي أن مخزونات 
الجملة تراجعت 0.1% في مارس.

واس��تقر مك��ون مخزون��ات الجملة ال��ذي يدخل في 
حساب الناتج المحلي اإجمالي، وهو مخزونات الجملة 

مع استبعاد مخزونات السيارات في مارس.
وأظه��ر تقري��ر اأس��بوع الماض��ي أن المخزونات في 

المصانع استقرت في مارس.

¶ تنظم شركة إكس��بو قطر من 4 إلى 
7 أكتوب��ر القادم »مع��رض الدوحة الدولي 
للصحة واللياقة«، الذي يهدف إلى نش��ر 
الثقافة الرياضية وتعزيزها بين المواطنين 
والمقيمين، ودعم س��وق اللياقة وأساليب 
الحياة الصحية في قطر، ويؤمن المعرض 
فرصة للمشاركين لتقديم أحدث منتجات 

وخدمات الصحة واللياقة البدنية.
¶ تحتضن الدوحة يوم 25 سبتمبر القادم 
مؤتم��ر »توب فوروم«، وس��يغطي المؤتمر 
مج��اات مث��ل إدارة اأص��ول، والخدمات 
المصرفية والمالي��ة، والضرائب الدولية، 
وضريب��ة القيم��ة المضاف��ة، وتخطيط 

الثروة، والمواطنة العالمية.
¶ تنظم ش��ركة »خبراء الش��راكة بين 
القط��اع الع��ام والخ��اص« يوم��ي 2 و3 
أكتوب��ر الق��ادم قمة »بي.بي.ب��ي للطاقة 

الشمسية«.

المغرب: مزايا إنتاج 
القمح المحلي

»جازبروم« تضيف 
احتياطيات غاز 

جديدة

 الرباط   رويترز

أعلن��ت الحكومة المغربية أم��س الثاثاء عدة 
إج��راءات تتضمن منح مزايا لإنتاج المحلي من 
القمح من أجل زيادته وس��ط انخفاض اأسعار 

العالمية.
وقالت وزارة ااقتص��اد والمالية ووزارة الفاحة 
والصيد البحري إن اإجراءات تش��مل دعمً ثابتً 
قدره 10 دراهم ل��كل 100 كيلوجرام من القمح 
للمطاحن التي تختار القم��ح المحلي بداً من 
المس��تورد. وتتضم��ن منح��ة تخزي��ن بمقدار 
درهمين لكل 100 كيلوج��رام لوكاات التخزين 

كل 15 يومً.
واعتم��دت الحكومة س��عرً مرجعيً للقمح 
اللين ذي الجودة المرجعية 280 درهمً لكل 100 
كيلوجرام. وتسري هذه اإجراءات لموسم حصاد 

القمح بين 15 مايو وحتى 15 أكتوبر.
وفي الشهر الماضي رفعت الحكومة الضريبة 
الجمركي��ة على واردات القمح اللين إلى 135 % 
حتى 31 ديسمبر، وهو أعلى مستوى في سنوات، 
وذلك بفضل محصول قوي بلغ 10.2 مليون طن، 

إلى جانب انخفاض اأسعار العالمية.

 أمستردام   رويترز

قالت إلينا بورمس��تروفا -الرئيس��ة التنفيذية 
لجازبروم إكس��بورت- أمس الثاثاء، إن ش��ركة 
الغاز الروس��ية ربما تطرح مزي��دً من العطاءات 
لبي��ع الغاز في مراكز التس��ويق ف��ي أوروبا هذا 
العام، وقد تزيد صادراتها متجاوزة المس��تويات 
القياسية المرتفعة التي س��جلتها في 2016، 
حيث تخطط إضافة احتياطيات جديدة كبيرة.
لزي��ادة  تخط��ط  »جازب��روم«  أن  وأضاف��ت 
ااحتياطي��ات بنح��و 470 ملي��ار مت��ر مكعب 
من الغاز ه��ذا العام، بدعم من مش��روعات في 
شرق س��يبيريا وش��به جزيرة يامال وحول جزيرة 

ساخالين.
وتابع��ت: »ه��ذا ه��و الس��بب وراء اس��تثمار 
»جازبروم« في مشروعات جديدة للبنية التحتية، 
مثل نورد ستريم2، وترك ستريم«، في إشارة إلى 
مش��روعين مزمعين أنابيب الغاز إمداد ألمانيا 

وتركيا.
وطرحت »جازب��روم« مزادً علنيً للغاز في أواخر 
2015، حيث باعت ما يزيد على مليار متر مكعب 
للتس��ليم إلى ش��مال غرب أوروبا، من 3.2 مليار 

متر مكعب عرضتها للبيع.

صيد الكاميرا

قرر مجلس الوزراء المصري أمس، زيادة الدعم الموجه 
لبطاقات التموين نحو 66.7%، ليصل إلى 35 جنيهً )1.9 دوار( 
للفرد خال شهر رمضان فقط، وذلك لمواجهة ارتفاع اأسعار، 

والتخفيف على المواطنين.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية للصحافيين أمس الثاثاء: 

»مجلس الوزراء وافق أمس على صرف منحة إضافية على 
بطاقات التموين من نهاية الشهر الحالي، وبداية الشهر المقبل 

قدرها مليار جنيه، بمناسبة شهر رمضان، ولشهر واحد فقط«. 
تدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خال نحو 20.8 مليون 
بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيهً شهريً لكل مواطن 

مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.
وتضرر المصريون، بشدة جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر وما 

تبعه من قفزات غير مسبوقة في معدل التضخم ليتجاوز %30.

إقبال من قبل 
المواطنين الهنود على 

شراء الذهب، استفادة 
من تراجع أثمان المعدن 

النفيس في اآونة 
اأخيرة.

وسجلت أسعار 
الذهب يوم أمس، 

تراجعً إلى أدنى 
مستوى في نحو ثمانية 

أسابيع، مع انخفاض 
الطلب على الماذات 
اآمنة، بسبب انحسار 

المخاوف السياسية بعد 
اانتخابات الرئاسية في 

فرنسا.

أ.ف.ب

تراجع مؤشر  بورصة البحرين
  المنامة  قنا

أغلق مؤشر بورصة البحرين أمس 
عند مستوى 1,315.74 بانخفاض 

قدره 6.34 نقطة. 
وبلغت كمية اأسهم المتداولة 
2.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 

قدرها 837 ألف دينار، تم تنفيذها 
من خال 51 صفقة.

وتركز نش��اط المستثمرين في 
التداول على أسهم قطاع البنوك 
التجارية، حيث ش��كلت قيمتها 
المتداول��ة ما نس��بته %51 من 

القيمة اإجمالية لأسهم.

آفاق

مؤسسات اقتصادية

»النفط اأردنية«

أعلنت ش��ركة »هانيويل يو أو بي« أمس، 
عن توقيعها اتفاقية مع الش��ركة اأردنية 
لتكري��ر النف��ط، تتعاون��ان بموجبها في 
تنفيذ توسيع لمصفاة الزرقاء، بقيمة 1.6 

مليار دوار أميركي.
 ومن المخطط أن تؤدي هذه التوس��عة 
إل��ى زيادة إنتاجية المنش��أة إلى 120 ألف 
برميل في اليوم، كما س��تتيح للش��ركة 
اأردنية لتكرير النفط أن تحّسن من جودة 
الوقود الذي تنتج��ه بما يتوافق مع معايير 
اانبعاث��ات اأوروبية ي��ورو 5. حضر حفل 

التوقيع رئي��س مجلس الوزراء اأردني هاني 
الملقي.

ويعّد هذا المش��روع التوس��عة الرابعة 
لمصفاة الش��ركة اأردني��ة، حيث تعمل 
»هانيوي��ل ي��و أو ب��ي« عل��ى إدارة خدمات 
تراخي��ص  خدم��ات  وتزوي��د  الترخي��ص، 
ااستش��ارية  والخدم��ات  التكنولوجي��ا، 
لهندس��ة وتصمي��م الواجه��ة اأمامية، 
والتصمي��م الهندس��ي اأساس��ي، كما 
تعمل عل��ى تزوي��د المحف��زات ومعدات 

العمليات وخدمات التدريب واإطاق.


