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صادقت الجمعية العمومية لشركة بيت التمويل القطري على 
زيادة رأسمال الشركة من 125 مليون ريال إلى 250 مليون ريال، 
التأسيس  المادة 6 من عقد  الجمعية على تعديل  كما وافقت 

والمادة 6 من النظام األساسي للشركة.
مجلس  توصية  على  للشركة  العمومية  الجمعية  وافقت  كما 
مجلس  وتفويض  األكفاء  للموظفين  أسهم  بتخصيص  اإلدارة 
اإلدارة لتحديد موعد آلية زيادة رأس المال المخصصة للموظفين 

مع تنازل المساهمين عن حقهم في اكتتاب زيادة رأس المال.
ووافقت الجمعية العمومية أيضا على تعديل المادة 3 من عقد 
إليها بند «تأسيس  التأسيس بخصوص عرض الشركة ليضاف 
شركات تابعة أو المساهمة في تأسيس شركات مع جهات أخرى 

بغرض ممارسة نشاطات مكملة لنشاط الشركة».
علي  محمد  السيد  ترأسها  التي  العمومية  الجمعية  فــي  وتــم 
الكبيسي عضو مجلس اإلدارة في اجتماعها أمس، سماع تقرير 
ديسمبر   31» فــي  المنتهية  المالية  السنة  عــن  اإلدارة  مجلس 
2007» والمصادقة عليه، واعتمدت الجمعية العمومية الميزانية 
 ،2007 المالية  السنة  عن  والخسائر  األربــاح  وحساب  العمومية 

وأبرأت الجمعية ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.
وقال محمد علي الكبيسي عضو مجلس اإلدارة في الشركة: 
المالية غير  لـــألوراق  الــدوحــة  الشركة في ســوق  إدراج  إن مسألة 
موضوع للدراسة اآلن ربما يكون هناك تفكير في هذه المسألة 

بعد عامين أو أكثر.

الـــمـــال ستكون  ـــزيـــادة فـــي رأس  ال وأكــــد الــكــبــيــســي عــلــى أن 
وهي  للسهم  األســمــيــة  وبالقيمة  فــقــط،  الحاليين  للمساهمين 
10 ريــاالت وسيحدد موعد زيــادة رأس المال في منتصف شهر 
يونيو القادم كون الشركة تحتاج إلى هذه الزيادة بحكم تطلعها 

لتنفيذ مشاريع سيعلن عنها قريبا.
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15 شركة عاملية تحت مظلتها توفر 10 آالف وظيفة وسيقطنها 40 ألف نسمة

العلي : واحة العلوم مفتوحة على
 كافة الكفاءات الوطنية واملقيمة 

وليد الدرعي

أـشــار عــلــي الــعــلــي الــمــديــر الــتــجــاري بــواحــة الــعــلــوم و الــتــكــنــولــوجــيــا فــي قــطــر إلـــى أن 
هذه  مثل  إن  وقــال  المعرفي.  االقتصاد  لدفع  لقطر  جــدا  مهم  الشراكة  استراتيجيات 

المنتديات تنمي المهارات الفردية.
واحة  أن  و  خاصة  االتــصــال  و  المعلومات  تكنولوجيا  بتنمية  مهتمة  قطر  أن  وبــّيــن 
العلوم و التكنولوجيا تستقطب عديد الشركات على غرار سيسكو ،مايكروسوفت ... 
حيث تعتبر الواحة ذراع الدولة في دفع االقتصاد نحو االقتصــاد الالمادي او المعرفة.

في  الــــعــــلــــي  وأكــــــــد   
عن  ســـــــؤال  عـــلـــى  رده 
المتبعة  االســتــراتــجــيــة 
العلوم  واحـــة  قــبــل  مــن 
الــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا  و 
المواهب   الســتــقــطــاب 
لالستفادة  الـــقـــطـــريـــة 
مـــــــــــن اإلمـــــــكـــــــانـــــــيـــــــات 
الواحة  فــي  الــمــوجــودة 
ال  األخــــــيــــــرة  هـــــــذه  إن 
القطريين  بــيــن  تــفــرق 
مضيفا  الــمــقــيــمــيــن  و 
هو  يــــهــــمــــنــــا  مــــــا  إن   :
لدولة  العليا  المصلحة 

 . قطر 
إلى  ـــي  ـــعـــل ال أشـــــــار  و 
الــمــهــم أن يتم  مــن  انـــه 
القطريين  اســتــقــطــاب 
ات  الكفاء مع  لالندماج 
األجنبية  و  الـــمـــحـــلـــيـــة 
اجل  مـــــن  الـــعـــالـــمـــيـــة  و 
كسب  و  االحـــــتـــــكـــــاك 

المعرفة . الخبرة و 
وحول عدد الشركات 
واحة  فـــي  الــمــســتــثــمــرة 

التكنولوجيا  و  الـــعـــلـــوم 
أشـــــــــار الــــعــــلــــي إلـــــــــى  أن 

عددها 15 شركة تعمل تحت مظلة واحة العلوم  و أن  حجم استثماراتها هام، مبرزا 
البالغ 43 مليون دوالر. حجم استثمار شركة سيسكو 
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الديــــــار القطــــريــــة تشـــــّيد
أول مدينـــة فلسطينية منـذ االحتــالل

نائل صالح

اكد السيد غانم بن سعد ال سعد المدير 
التنفيذي لشركة الديار القطرية أن الديار 
القطرية وشريكتها مسار العالمية عازمتان 
عــلــى الــمــســاهــمــة بــكــل صـــدق وفــعــالــيــة في 
الفلسطيني، والعمل على  تعزيز االقتصاد 
الفلسطيني،  الشعب  معيشة  مستوى  رفــع 
مــن خــالل مــشــروع مدينة الــروابــي الــذي لن 
يوفر آالف فرص العمل فحسب، بل سيكون 
فرصة عظيمة للمواطن الفلسطيني العادي 
فــي أن يتملك مــنــزًال خــاصــًا بــه بــســعــر في 

متناوله.
ووقعت شركة الديار القطرية لالستثمار 
مــع شركة مسار  اتفاقية شــراكــة  الــعــقــاري، 
العالمية لبناء أول مدينة عمرانية فلسطينية 
متكاملة تقع بين مدينتي رام الله ونابلس 
بالضفة الغربية ولتحمل اسم مدينة الروابي، 

بتكلفة تقدر بنحو 350 مليون دوالر.
وقال ال سعد في مؤتمر صحفي مشترك 
مع  امس  الدوحة  فورسيزونز  بفندق  عقده 
مسار،  شركة  رئيس  المصري  بشار  السيد 
الدول  بمساندة  وعــدت  الرباعية  اللجنة  ان 
المانحة لدعم البنية التحتية لمشروع الروابي، 
الفتا الى ان هنالك تحركات مكثفة تجري 
حاليا لوضع المشروع في حيز التنفيذ، وقال 
نــحــو 2200 طلبا  تلقى  االن  حــتــى  تــم  انـــه 
لشراء وحدات سكنية في المشروع، مؤكدا 
ان مشروع مدينة الروابي سوف يسد الفجوة 

الكبيرة في قطاع االسكان الفلسطيني.
واوضح انه سيتم في غضون االسبوعين 
العمل  لسير  زمــنــي  جـــدول  وضـــع  المقبلين 
فــي الــمــشــروع، الفــتــا الــى ان مــدة المشروع 
ليصبح  االن  مــن  ســنــوات   4 نــحــو  تستغرق 
العمل في  ان  الــى  الــمــشــروع كــامــال، مشيرا 
المشروع سوف يخلق نحو 10 االف وظيفة، 

توفير  هنالك تحديا كبيرا في  ان  واوضــح 
الوقت  وبنفس  للمشروع،  االساسية  المواد 
تجري دراسة طرق جديدة للبناء، حيث ان 
المعهود هو استخدام الحجر في البناء في 

الضفة الغربية.
الروابي  مــديــنــة  مـــشـــروع  ان  الــــى  واشــــــار 
الشيخ  السمو  صــاحــب  حــضــرة  رؤيـــة  يترجم 
حمد بن خليفة ال ثاني امير البالد المفدى 
فـــي تــنــفــيــذ الــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة وتوطيد 
فان  وبالتالي  العربية،  الـــدول  مــع  العالقات 
فــي 35  تنتشر حاليا  الــتــي  الــديــار  مشاريع 
بتوطيد  يتعلق  ســيــاســي  لــهــا شــق   ، دولــــة 
الـــدول، وشــق اقتصادي  مــع تلك  العالقات 
المشروع  ان  كما  السياسي،  للشق  مكمل 
يهدف بالدرجة االولــى الــى دعــم االقتصاد 

الفلسطيني، ويمثل رسالة واضحة للمجتمع 
لتطوير  نسعى  خليجية  دولــة  باننا  الــدولــي 
اهتماما  رأيــنــا  وقــد  الفلسطيني،  االقتصاد 
من المجتمع الدولي كما رأينا تحركا سريعا 
من اللجنة الرباعية لدعم المشروع من خالل 
التحتية  البنية  المانحة لدعم  الــدول  تحفيز 

للمشروع.
مـــن جــهــتــه قــــال الــســيــد بـــشـــار المصري 
رئيس مجلس ادارة شركة مسار ان مشروع 
مــشــروع يخطط  اكــبــر  روابـــي يعتبر  مدينة 
في  لمدينة  مشروع  واول  فلسطين  في  له 
للضفة  االسرائيلي  االحتالل  منذ  فلسطين 
الــغــربــيــة فــي الــعــام 1967، وهـــو عــبــارة عن 
مدينة سكنية متكاملة تتضمن نحو خمسة 
االف وحدة سكنية ومركزا تجاريا ومدارس 

ما  ومستشفيات وفنادق، وســوف يسكنها 
يزيد عن 40 الف نسمة.

الــى ان الهدف االول للمشروع هو  واشــار 
للفلسطينيين  جـــديـــدة  عــمــل  فـــرص  خــلــق 
واعطاء  الفلسطيني  باالقتصاد  والنهوض 
يتملك  لكي  الفلسطيني  للمواطن  الفرصة 
منزال بسعر معقول، الفتا الى انه تم االنتهاء 
من االتفاقيات وتم البدء بالتخطيط الفعلي 
المقبل  الشهر  فــي  سيتم  فيما  لــلــمــشــروع، 
عمل التنظيم الهيكلي ، ومن ثم وضع حجر 

االساس للمدينة خالل فترة وجيزة.
واشار الى ان مشروع مدينة الروابي ليس 
مشروعا سياسيا وانما مشروع اقتصادي له 
جــوانــب ســيــاســيــة تتمثل فــي دعـــم صمود 
 10 يوفر  فالمشروع  الفلسطيني،  الشعب 
الغربية،  الضفة  فــي  جــديــدة  وظيفة  االف 
بــنــاؤهــا منذ  يــتــم  وهـــو اول مــديــنــة سكنية 
ببناء  اســــرائــــيــــل  تــــقــــوم  فـــيـــمـــا  االحـــــتـــــالل، 
المستوطنات وتوسيعها منذ العام 1974، 
الفلسطيني الرضه  يــقــرب  الــمــشــروع  فــهــذا 
ويثبته بها. واوضح ان تكلفة المشروع تبلغ 
البنية  نحو 350 مليون دوالر عدا تكاليف 
التحتية ، وعدا ان المجال متروك للمستثمر 
العادي الذي يرغب باالستثمار في المدينة، 
المتوقع ان يصل اجمالي  انه من  الى  الفتا 

حجم المشروع وما حوله الى مليار دوالر.
واوضح انه تمت دراسة السوق جيدا قبل 
البدء بالمشروع  وتم االطــالع على الشرائح 
المشروع،  مـــن  تــســتــفــيــد  ان  يــمــكــن  الـــتـــي 
مشيرا الى ان اسعار الوحدات السكنية في 
مدينة الروابي سوف تقل عن سعر السوق 
انــه يوجد نقص كبير  بنحو %25، وقــال 
ان  الفلسطيني حيث  قــطــاع االســكــان  فــي 
الف وحدة  الى 200  الغربية تحتاج  الضفة 

سكنية على االقل.
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آل سعد والمصري خالل المؤتمر الصحفي

محمد علي الكبيسي

علي العلي

محمد العليم وزيرا للنفط في الكويت

روسيا تبحث مع السعودية انضمامها
إلى «منظمة التجارة العاملية»

اإلثمار البحرينيتخصيص أسهم للموظفني األكفاء
يزيد حصته في 

«البحرين والكويت»
المنامة – رويترز

 قالت البورصة البحرينية ان بنك االثمار 
دفع 77ر39 مليون دينار بحريني - 5ر105 
مليون دوالر- لزيادة حصته في بنك البحرين 
والكويت.  وقالت البورصة في موقعها على 
ان االثمار اشترى 93ر54 مليون  االنترنت 
الى  حصته  لترتفع  البنك  أسهم  مــن  سهم 

55ر26 في المائة. 
    وفي نهاية الــتــداوالت بلغ سعر سهم 

بنك البحرين والكويت الذي يعد االثمار 
72ر0  مـــنـــفـــرد الســـهـــمـــه  مــــالــــك  اكــــبــــر 
ديـــنـــار وهـــي تــقــريــبــا نــفــس الــقــيــمــة التي 
لحسابات  وفـــقـــا  لــلــســهــم  االثـــمـــار  دفــعــهــا 
رويـــتـــرز.  وأمـــس قـــال بــنــك االثــمــار الذي 
بنك  مـــن  الـــمـــائـــة  فـــي  1ر19  يــمــلــك  كــــان 
بموافقة  فـــــاز  انـــــه  والــــكــــويــــت  الـــبـــحـــريـــن 
الــتــنــظــيــمــيــة عــلــى زيــــادة حصته  الــجــهــات 
االسهم  مــقــابــل  دفــعــه  مــا  يــذكــر  ان  دون 
البنك تغلب في فبراير-  االضافية. وكان 
شباط على شركة بيت االستثمار العالمي 
"جــلــوبــل"فــي مــنــافــســة عــلــى شـــراء الحصة 
االولــيــة فــي بــنــك الــبــحــريــن والــكــويــت من 
83ر122  مقابل  الكويتي  التجاري  البنك 

بحريني. دينار  مليون 

بيت التمويل القطري يرفع رأس املال إلى 250 مليون ريال

هيئة كهرباء وماء دبي
تسعر صكوكها اإلسالمية 

المنامة – رويترز
 

كهرباء  هــيــئــة  حــــــددت 
االربعاء  امــــس  دبــــي  ومــــاء 
اصدارها  على  العائد  سعر 
الصكوك  مــــن  الـــمـــعـــيـــاري 
االســــــــالمــــــــيــــــــة الـــــمـــــقـــــومـــــة 
بما  االمــــــاراتــــــي  بــــالــــدرهــــم 

أساس  نــقــطــة   125 يــزيــد 
الــــفــــائــــدة بين  عـــلـــى ســـعـــر 
االمــارات الجل ستة  بنوك 

أشهر. 
شاركا  مــصــرفــيــان  وقـــال 
فــي تــرتــيــبــات االصــــدار ان 
لالصدار  الــنــهــائــي  الــحــجــم 
وطلب  بــــعــــد.  يـــتـــحـــدد  ــــم  ل

االثــنــان عـــدم الــكــشــف عن 
وعــــادة ال يقل  هــويــتــهــمــا. 
المعياري  االصــــــدار  حــجــم 

عن 500 مليون دوالر.
النهائي  السعر  ويــعــادل 
للعائد الحد االعلى للنطاق 
االســـتـــرشـــادي الــمــعــلــن من 

قبل. 

موسكو - *

يقوم وفد اقتصادي روسي بزيارة للمملكة العربية السعودية في الفترة من (1 - 4) يونيو 
القادم، يجري من خاللها مباحثات مع مسؤولين سعوديين حول شروط انضمام روسيا إلى 

منظمة التجارة العالمية. 
وقال بيان نشرته وزارة التنمية االقتصادية الروسية عبر المكتب اإلعالمي لها: إننا نأمل 
بأن المباحثات ستكون بناءة، وأشار إلى أنه بات من المحتمل خالل هذا اللقاء أن تختتم 
منظمة  إلــى  روسيا  انضمام  شــروط  حــول  السعودية  العربية  المملكة  مع  المباحثات  عملية 

التجارة العالمية.

تراجع أسعار النفط إلى 127 دوالرا وسط مخاوف انخفاض الطلب في آسيا
لندن- الكويت - رويترز 

النفط نحو دوالريــن امس مواصلة  هبطت أسعار 
أن  على  الدالئل  تنامي  مع  السابقة  الجلسة  خسائر 
الطلب االسيوي قد يبدأ في التراجع مع سعي الدول 
أسعار  زيـــادة  خــالل  مــن  الــدعــم  لخفض  المستهلكة 
الخفيف  االمــريــكــي  الــخــام  هبط  و  المحلية.  الــوقــود 
81ر1 دوالر الى 04ر127 دوالر للبرميل بعد أن هبط 
34ر3 دوالر امس الثالثاء. وبذلك تصل خسائر الخام 
االمريكي منذ وصوله االسبوع الماضي الى مستوى 

نحو ستة  الــى  للبرميل  قياسي عند 09ر135 دوالر 
بالمائة. وانخفض سعر مزيج برنت في لندن 36ر1 
للبرميل. وقال متعاملون  الى 95ر126 دوالر  دوالر 
التي  المبيعات  من  موجة جديدة  السوق تشهد  ان 
الجلسة  لــمــســار  اســتــمــرار  فــي  فنية  عــوامــل  تحركها 
تنامي  بسبب  ذروتـــه  عــن  النفط  وتــراجــع  السابقة. 
مع  للتكيف  يكافحون  المستهلكين  أن  على  االدلــة 
ارتــفــاع االســعــار. وهناك بــوادر على أن الطلب على 
النفط قد يتراجع في اسيا مع اقدام الحكومات في 
المنطقة على خفض الدعم. ورفعت حكومات بعض 

المستهلكين االسيويين االصغر للنفط مثل تايوان 
واندونيسيا وسريالنكا مؤخرا أسعار الوقود المحلية 
كما تتأهب الهند لزيادة متواضعة في االسعار. اال أن 
الزيادة محدودا  المحللين يتوقعون أن يكون تأثير 
ويقولون ان كبار المستهلكين االسيويين والصين 
ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم يبدون عازمين 
على مــقــاومــة الــضــغــوط الــرامــيــة لــزيــادة االســعــار الى 
الــصــيــف.  وقد  مــا بعد دورة االلــعــاب االولمبية هــذا 
المنصرم مع شراء  العام  النفط في  تضاعفت أسعار 
التضخم  مــن  تحوطا  ــيــة  االول السلع  فــي  المضاربين 

وضعف الدوالر لتستمر موجة صعود بدأت قبل ستة 
أعوام وفي وقت يجد المعروض صعوبة في مواكبة 

الطلب المتزايد في أسواق صاعدة مثل الصين. 
ومن جهة اخرى قال مصدر رفيع بمنطقة الخليج 
رفعت  السعودية  العربية  المملكة  ان  لرويترز  امــس 
امداداتها من النفط لتلبية االحتياجات العالمية وانها 
اقتضت  اذا  بعد  فيما  أخــرى  مــرة  انتاجها  تزيد  ربما 
الـــضـــرورة. وقــــال الــمــصــدر الــمــطــلــع عــلــى السياسات 
البالغ عــددهــم 13 دولة  أوبــك  أعــضــاء  ان  السعودية 
االنتاج  فــي  يــقــتــدون  الخليج  منطقة  دول  وخــاصــة 

بالطلب العالمي على النفط ال بأهداف انتاجية. 
التلفزيونية  ـــــراي  ال مــحــطــة  قــالــت  الــكــويــت  وفــــي 
أوبــك عينت  العضو في  الكويت  امــس ان  الكويتية 
محمد العليم القائم بأعمال وزير النفط وزيرا للنفط في 
حكومة جديدة تشكلت بعد االنتخابات البرلمانية. 
وقالت المحطة ان العليم سيبقي كذلك على منصب 
وزير الكهرباء والماء. واستقالت الحكومة في مارس- 
اذار الماضي بعد خالف طويل مع البرلمان دفع حاكم 

البالد الى حل البرلمان والدعوة لالنتخابات.
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اكد السيد غانم بن سعد آل سعد المدير التنفيذي لشركة 
الديار القطرية أن الديار القطرية وشريكتها مسار العالمية 

عازمتان على المساهمة بكل صدق وفعالية في تعزيز االقتصاد 
الفلسطيني، والعمل على رفع مستوى معيشة الشعب 

الفلسطيني، من خالل مشروع مدينة الروابي الذي لن يوفر 
آالف فرص العمل فحسب، بل سيكون فرصة عظيمة للمواطن 

الفلسطيني العادي في أن يتملك منزًال خاصًا به بسعر في 
متناوله. وكانت شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري، وقعت 
اتفاقية شراكة مع شركة مسار العالمية لبناء أول مدينة عمرانية 

فلسطينية متكاملة تقع بين مدينتي رام الله ونابلس بالضفة 
الغربية ولتحمل اسم مدينة الروابي، بتكلفة تقدر بنحو 350 

مليون دوالر.

املشروع يوفر 10 آالف فرصة عمل ويكتمل بعد 4 سنوات بتكلفة تتجاوز 350 مليون دوالر
تلقينا 2200 طلب لشراء وحدات سكنية ولدينا وعود من اللجنة الرباعية بدعم البنية التحتية قال آل سعد في مؤتمر صحفي مشترك 

مع  امس  الدوحة  فورسيزونز  بفندق  عقده 
مسار،  شركة  رئيس  المصري  بشار  السيد 
الدول  بمساندة  وعــدت  الرباعية  اللجنة  ان 
المانحة لدعم البنية التحتية لمشروع الروابي، 
الفتا الى ان هنالك تحركات مكثفة تجري 
حاليا لوضع المشروع في حيز التنفيذ، وقال 
نــحــو 2200 طلب  تــم حــتــى االن تلقي  انـــه 
لشراء وحدات سكنية في المشروع، مؤكدا 
ان مشروع مدينة الروابي سوف يسد الفجوة 

الكبيرة في قطاع االسكان الفلسطيني.
واوضح انه سيتم في غضون االسبوعين 
العمل  لسير  زمــنــي  جـــدول  وضـــع  المقبلين 
فــي الــمــشــروع، الفــتــا الــى ان مــدة المشروع 
ليصبح  االن  مــن  ســنــوات   4 نــحــو  تستغرق 
العمل في  ان  الــى  الــمــشــروع كــامــال، مشيرا 
المشروع سوف يخلق نحو 10 االف وظيفة، 
توفير  هنالك تحديا كبيرا في  ان  واوضــح 
الوقت  وبنفس  للمشروع،  االساسية  المواد 
تــجــري دراســــة طـــرق جــديــدة لــلــبــنــاء، حيث 

هو  الــــمــــعــــهــــود  ان 
الحجر في  استخدام 
الضفة  فــــي  ـــبـــنـــاء  ال

الغربية.
الـــــــــى ان  واشـــــــــــــار 
مدينة  مــــــــشــــــــروع 
يترجم  الـــــــــروابـــــــــي 
رؤيــة حضرة صاحب 
الــســمــو الــشــيــخ حمد 
ثاني  آل  خليفة  بــن 
المفدى  البالد  امير 
في تنفيذ المشاريع 

ــــدول  ــتــنــمــويــة وتـــوطـــيـــد الـــعـــالقـــات مـــع ال ال
الديار والتي  العربية، وبالتالي فان مشاريع 
تنتشر حاليا في 35 دولة ، لها شق سياسي 
الدول،  تلك  مــع  الــعــالقــات  بتوطيد  يتعلق 
السياسي،  للشق  مكمل  اقــتــصــادي  وشـــق 
كما ان المشروع يهدف بالدرجة االولى الى 

دعم االقتصاد الفلسطيني.
الدولي  للمجتمع  واضــحــة  رســالــة  ويمثل   
لتطوير  نـــســـعـــى  خــلــيــجــيــة  ــــة  كــــدول بـــانـــنـــا 
اهتماما  رأيــنــا  وقــد  الفلسطيني،  االقتصاد 
من المجتمع الدولي كما رأينا تحركا سريعا 
من اللجنة الرباعية لدعم المشروع من خالل 
التحتية  البنية  المانحة لدعم  الــدول  تحفيز 

للمشروع.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــتــمــويــل الـــمـــشـــروع، قال 
لديها  القطرية  الــديــار  شــركــة  ان  سعد  آل 
ا  ان جزء الــى  تمويلية عديدة، الفتا  ادوات 
من المشروع سوف يمول نفسه بنفسه من 
البنوك  مــن  عـــددا  ان  الــمــشــتــري، كما  قبل 
ولدى  للمشترين،  التمويل  تقديم  عرضت 
شركة الديار القطرية العديد من الخطوط 

التمويلية من بنوك محلية ودولية.
أكبر مشروع

ومـــن جــهــتــه قـــال الــســيــد بــشــار المصري 
رئيس مجلس ادارة شركة مسار ان مشروع 
مــشــروع يخطط  اكــبــر  روابـــي يعتبر  مدينة 
في  لمدينة  مشروع  وأول  فلسطين  في  له 
للضفة  االسرائيلي  االحتالل  منذ  فلسطين 
الــغــربــيــة فـــي عــــام 1967، وهــــو عـــبـــارة عن 
مدينة سكنية متكاملة تتضمن نحو خمسة 
االف وحدة سكنية ومركزا تجاريا ومدارس 
ما  ومستشفيات وفنادق، وســوف يسكنها 

يزيد على 40 ألف نسمة.
الــى ان الهدف االول للمشروع هو  واشــار 
للفلسطينيين  جـــديـــدة  عــمــل  فـــرص  خــلــق 
واعطاء  الفلسطيني  باالقتصاد  والنهوض 
يتملك  لكي  الفلسطيني  للمواطن  الفرصة 
منزال بسعر معقول، الفتا الى انه تم االنتهاء 
من االتفاقيات وتم البدء بالتخطيط الفعلي 
المقبل  الشهر  فــي  سيتم  فيما  لــلــمــشــروع، 
عمل التنظيم الهيكلي ، ومن ثم وضع حجر 

االساس للمدينة خالل فترة وجيزة.
ممثلة  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــســلــطــة  ان  وقــــال 
بــالــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس ورئـــيـــس الـــــوزراء 
سالم فياض تدعم المشروع بشكل مطلق، 
الخاص  للقطاع  دعمها  منطلق  مــن  وذلـــك 
العربية  لالستثمارات  ودعمها  الفلسطيني 

في فلسطين.

المهنية المتخصصة وذلـك ضمن المنطقة 
الرياضية  ــمــالعــب  وال ـــمـــدارس  ال الــتــجــاريــة. 
والــعــدو ستكون  التنزه  ومــســارات  المختلفة 
جزءًا ال يتجزأ من مدينة الروابي التي ستضم 
إلى جانب  مستشفى أيضـًا مركزيًا وفندقًا 

دار سينما حديثة.
يذكر أن شركة الديار القطرية لالستثمار 
قطر  لهيئة  بــالــكــامــل  المملوكة  الــعــقــاري، 
لــالســتــثــمــار، قـــد تــأســســت لــتــتــولــى مهمة 
لالقتصاد  والــمــطــرد  الــهــائــل  النمو  مــواكــبــة 
النوعية  الــرقــابــة  بتوفير  ولــتــقــوم  الــقــطــري، 
التطوير  وأولــويــات  آلــيــات  على  والهيكلية 

العقاري في الدولة. 
الديار القطرية

البالغ  برأسمالها  القطرية  الديار  وتتمتع 
مليار دوالر بوفرة من المصادر االستثمارية 
احتالل  من  مكنتها 
مـــــــركـــــــز الــــــــصــــــــدارة 
للمضي  وأهــــلــــتــــهــــا 
بإستراتيجية  قــدمــًا 
لـــيـــس هذا  واعــــيــــة. 
بـــــــل إن  فـــــحـــــســـــب، 
القطرية  الــــــديــــــار 
تتميز بأنها تأسست 
أفــــضــــل نظم  وفــــــق 
اإلدارة  ومـــمـــارســـات 
المشاريع  وتــطــويــر 
المقدرة  تــمــلــك  فـــهـــي  وبــــهــــذا  الـــعـــالـــمـــيـــة، 
وكذلـك  البناء  مشاريع  وتسيير  إدارة  على 
تحسين وإثراء مستوى معيشة المجتمعات 
التي تقوم على خدمتها، لدى شـركة الديار 
مشروعًا   (18) عشر  ثمانية  حاليًا  القطرية 

قيد التنفيذ.
وبخالف مشروع مدينة الروابي العمرانية، 
ـــديـــار الــقــطــريــة بــتــنــفــيــذ عــــدد من  تـــقـــوم ال
المشروعات المتميزة والمجتمعات العمرانية 
الــجــديــدة على نــطــاق واســـع وغــيــر مسبوق، 
ويــتــســع نــطــاق مــشــروعــات الـــديـــار القطرية 
العمالق في قطر  لوسيل  بــدءًا من مشروع 
لتطوير منتجعات عالمية وفريدة من بينها 
االقتصادية  لــلــســيــاحــة  الــحــد  رأس  مــنــتــجــع 
ــمــان، ومـــــرورًا بمشروع  بــواليــة صـــور فــي ُعـــ
الــهــوارة جنوب مدينة  إعــادة تأهيل منتجع 
مشروعات  إلـــى  ووصـــــوًال  بــالــمــغــرب،  طنجة 
رائدة في وجهات سياحية خالبة مثل جزر 

سيشل وكوبا. 
مسار العالمية

شـركة  وهي  العالمية  مسـار  شـركة  تقوم 
باإلدارة  فلسطين،  الله،  رام  مقرها،  قابضة 
عشرة  خمس  تضم  شبكة  على  واإلشــــراف 
(15) شـركة فرعية، وتتركز أنشطة األعمال 
الرئيسية لشـركة مسـار في التطوير العقاري، 
واالستثمارية،  الــمــالــيــة  الــخــدمــات  تــقــديــم 

وتطوير أعمال الشركات.
ترويج  مهمة  لتتولى  الــشـــــركــة  تــأســســت 
الــتــطــور االقــتــصــادي الــمــســتــدام مــن خالل 
مـــبـــادرات بــنــاء مــقــدرة الــقــطــاع الــخــاص في 
نـــطـــاق عمليات  اتـــســـع  أن  إلــــى  فــلــســطــيــن، 
الشرق  منطقة  ليشمل  الــيــوم  مسار  شـركة 
إلى  أيضـًا  وليمتد  إفريقيا  األوســط وشمال 

مناطق شرق أوروبا.
للعقارات  الــدولــيــة  مسـار  مجموعة  تــقــوم 
السكنية  الــمــشــروعــات  مـــن  عــــدد  بــتــطــويــر 
العقارات  بـــخـــالف  اإلســــكــــان،  ومـــشـــروعـــات 
السكنية  المجتمعات  جانب  إلــى  التجارية، 
والــتــجــاريــة الــشــامــلــة، كــمــا تــقــوم المجموعة 
األساسية  الـــبـــنـــيـــة  مــــشــــروعــــات  بـــتـــطـــويـــر 
مختلف  من  للمشترين  األراضـــي  واستغالل 
االقتصادية  الـــمـــجـــتـــمـــع  وشـــــرائـــــح  فــــئــــات 
التطوير  مــشــروعــات  واالجــتــمــاعــيــة. حققت 
العقاري األولى للشـركة نجاحًا غير مسبوق، 
مسـار  مكانة  رســخ  قــد  الباهر  النجاح  وهـــــذا 
توسيع  مــن  ومكنها  العالمية  الساحة  على 
نــطــاق عــمــلــيــاتــهــا لــتــغــزو بــلــدانــًا أخــــرى في 

المنطقة. 

عالمة فارقة
واشــار الى ان استثمارات الديار القطرية 
فـــي فــلــســطــيــن تــشــكــل عـــالمـــة فـــارقـــة في 
 
ً
مجال التطوير وذلـك لمدينة الروابي خاصة
، مضيفا: 

ً
عـــامـــة الــفــلــســطــيــنــي  ولــالقــتــصــاد 

«تــســعــى مــســار ألن تــعــزز أواصــــر شراكتها 
الـذي  العمالق  االستثماري  الكيان  هــذا  مع 
يحمل رؤية ثاقبة ويتفهم طبيعة المخاطر 
الـذي يزيد  الرؤية، األمــر  التي تحيط بتلك 
أفضل  معيشة  لتوفير  العميق  الــتــزامــه  مــن 

للشعب الفلسطيني». 
اسئلة  عـــلـــى  رده  فــــي  الـــمـــصـــري  وقـــــــال 
المشروع  اراضــــي  شـــراء  تــم  انـــه  الصحفيين 
بالطرق التجارية وحسب سعر السوق، الفتا 
محدودة،  فلسطين  فــي  االراضـــــي  ان  الـــى 
خاصة في المناطق المصنفة بفئة «أ» مثل 
اراضي مشروع مدينة 
الــــروابــــي والـــتـــي تقع 
وهي  «أ»  الــفــئــة  فـــي 
السيطرة  تــحــت  تــقــع 
للسلطة  الـــــكـــــامـــــلـــــة 

الفلسطينية.
الهدف  ان  واوضــــح 
بناء  هو  المشروع  من 
للمواطنين  ســــكــــن 
الفلسطينيين باسعار 
مـــنـــاســـبـــة وتــــقــــل عن 
اســعــار الــســوق، وهذا 
هو الهدف الذي تسعى اليه كل من شركتي 
الـــديـــار الــقــطــريــة ومـــســـار، وقــــال: «سنعمل 
خالل  مــن  مناسبا  السعر  يــكــون  ان  جهدنا 

دعم الدول المانحة للبنية التحتية.
مشروع اقتصادي

واشار الى ان مشروع مدينة الروابي ليس 
اقتصادي  مــشــروع  وانــمــا  سياسيا  مــشــروعــا 
دعم  في  تتمثل  جوانب سياسية  له  ولكن 
فالمشروع  الــفــلــســطــيــنــي،  الــشــعــب  صــمــود 
الضفة  فــي  جــديــدة  االف وظيفة  يوفر 10 
الغربية، وهو اول مدينة سكنية يتم بناؤها 
ببناء  اســرائــيــل  تــقــوم  منذ االحــتــالل، فيما 
 ،1974 عــام  منذ  وتوسيعها  المستوطنات 
الفلسطيني الرضه  يــقــرب  الــمــشــروع  فــهــذا 

ويثبته بها.
واوضح ان تكلفة المشروع تبلغ نحو 350 
مليون دوالر عدا عن تكاليف البنية التحتية، 

العادي  للمستثمر  متروك  المجال  أن  وعــدا 
المدينة، الفتا  الذي يرغب باالستثمار في 
المتوقع ان يصل اجمالي حجم  الى انه من 

المشروع وما حوله الى مليار دوالر.
واوضح انه تمت دراسة السوق جيدا قبل 
البدء بالمشروع  وتم االطــالع على الشرائح 
المشروع،  مـــن  تــســتــفــيــد  ان  يــمــكــن  الـــتـــي 
مشيرا الى ان اسعار الوحدات السكنية في 
مدينة الروابي سوف تقل عن سعر السوق 
انــه يوجد نقص كبير  بنحو %25، وقــال 
ان  الفلسطيني حيث  قــطــاع االســكــان  فــي 
الف وحدة  الى 200  الغربية تحتاج  الضفة 

سكنية على االقل.
مؤتمر االستثمار

واشــار الى انه ال توجد اية مخاوف امنية 
االسرائيلي  الــجــانــب  مــن  بــالــمــشــروع  تتعلق 
خاصة وان المشروع يقع في أراض تخضع 
الفلسطينية،  للسلطة  كاملة  سيطرة  إلــى 
لالستثمار  فلسطين  مؤتمر  ان  الــى  مشيرا 
الـــذي عــقــد مــؤخــرا فــي بــيــت لــحــم تــم خالله 
جلب استثمارات لفلسطين تقدر بنحو 1.2 
العقاري،  القطاع  فــي  نصفها  دوالر  مليار 
موضحا ان مشروع مدينة روابــي هو االكبر 
بــيــن هـــذه الــمــشــاريــع بــعــد مــشــروع «جوال» 

للهاتف المحمول.
وأشــار إلى أن المشروع سوف يسهم في 
تنشيط الصناعات االنشائية مثل االلمنيوم 
االسمنت  تــوفــيــر  ان  قــــال  لــكــنــه  وغـــيـــرهـــا، 
والحديد سيتم من الخارج نظرا لعدم وجود 
ـــحـــديـــد فــــي الضفة  مـــصـــانـــع لــالســمــنــت وال
الغربية، وقال ان نجاح هذا المشروع سوف 
يشجع الشركتين – الديار ومسار- للدخول 
لبناء مدينتين  أخــرى جــديــدة  فــي مشاريع 

في شمال وجنوب الضفة الغربية.
تكلفة المشروع

التي  الــروابــي  تبلغ تكلفة تشييد مدينة 
تضم خمسة آالف (5.000) وحدة سكنية 
مليار دوالر،  على 350  يزيد  ما  اقتصادية 
مــراحــل خــالل فترة 4  ويتم تشييدها على 
المدينة  تــتــســع  أن  الــمــقــرر  ومـــن  ســـنـــوات، 
الـــجـــديـــدة ألكــثــر مـــن 40.000  الــعــمــرانــيــة 
هـذا  وإدارة  تــطــويــر  عــلــى  يـــقـــوم  مـــواطـــن. 
الــمــشــروع الــعــمــالق شـــــركــة (بــيــتــي) العائدة 

للديار القطرية وشركة مسار العالمية.

قامت الديار القطـرية بتوفير رأس المال 
مع  بالتعاون  وستقوم  للمشروع  المخصص 
وتشييد  بتطوير  العالمية  مــســار  حليفتها 
المدينة العمرانية الجديدة، وُتعد الشراكة 
بمثابة دعامة  الــديــار ومــســار  بين  الــراســخــة 
أســاســيــة تــقــف بــرهــانــًا دامـــغـــًا عــلــى جدوى 
القيمة  عـــلـــى  قـــاطـــعـــًا  ودلــــيــــًال  الــــمــــشــــروع، 
لمستوى  إضــافــتــهــا  الــمــتــوقــعــة  الــمــضــافــة 

معيشة المواطن الفلسطيني.
المدير  آل سعد  غانم سعد  السيد  ووقــع 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الـــديـــار الــقــطــريــة  على 
اتــفــاقــيــة الــشــراكــة مــع رئــيــس مجلس إدارة 
لحم  بيت  مدينة  في  المصري،  بشار  مسار 
مــؤتــمــر فلسـطين  ــيــات  فــعــال هـــامـــش  عــلــى 

لالستثمار.
اجتماعًا  والـــمـــصـــري  آل ســعــد  عــقــد  كــمــا 
الخاص  الدولية  الرباعية  مبعوث  مع  مغلقًا 
تعهد  حيث  بليـر،  تــونــي  األوســــط،  للشرق 
األخير بتوفير الدعم الدولي لمشروع شركة 
(الديار  العقاري  لالستثمار  القطرية  الديار 
الـــروابـــي العمرانية  لــبــنــاء مــديــنــة  الــقــطــريــة) 

المتكاملة في فلسطين.
وعرض آل سعد والمصري على بلير إيجازًا 
عن سير العمل بالمشروع األسبوع الماضي، 
كــمــا أوضـــحـــا لـــه الــمــجــاالت الــرئــيــســيــة التي 
فيها  المشاركة  الدوليين  للمانحين  يمكن 
بلير  االجتماع، وعد  بصورة مفيدة. وخالل 
بالمجتمع  المانحة  الـــدول  مساندة  بضمان 
ــروابــي، الــذي مــن وجهة  الــدولــي لمشروع ال
نــظــرة ســيــحــقــق نــقــلــة نــوعــيــة فـــي مستوى 

معيشة المواطن الفلسطيني.
اطـــالع بمخططات  أنــه على  بلير  وأوضـــح 
وأنــه تابع  العمراني  الــروابــي  تطوير مشروع 
بالمشروع على مدى  العمل  عن كثب سير 

الشهور الماضية.
ويرى بلير أن من بين المهام الملقاة على 
االستثمارية  الــمــشــروعــات  تــحــديــد  عــاتــقــه 
المضمونة  والنتائج  الكافية  المقدرة  ذات 
لرفع مستوى معيشة المواطن الفلسطيني، 
ووعد بلير خالل االجتماع بأن يوجه عناية 
الدول المانحة إلى األهمية البالغة لمشـروع 

الروابي العمالق.
ويرى المراقبون أن الشراكة التي أبرمتها 
الديار القطرية مع مسار العالمية ُتعد ضمانًا 
المتكاملة  العمرانية  المدينة  مــشــروع  بــأن 

سيؤتي ثماره بما يرقى لتطلعات الجميع.
سعر مناسب

لتستقطب  الـــروابـــي  مــديــنــة  تصميم  تــم 
يبحثون  الـذين  الفلسطينيين  المواطنين 
عـــن مــســكــن بــســعــر اقــتــصــادي فـــي مجتمع 
عمراني متكامل يضم مرافق شاملة ويتمتع 
بعوامل األمن والسالمة بين الهضاب وفوق 
هــــذا كــلــه يــطــل عــلــى مــنــظــر خــــالب. توفر 
مدينة الروابي لمن يسكنها فرصة حقيقية 
متناول  فــي  وبسعر  راٍق  معيشة  لمستوى 
األسر الفلسطينية الشابة وكذلـك الشريحة 
المهنيين  والشابات  الشباب  من  المتنامية 

من غير المتزوجين.
الموقع المخصص إلقامة مشروع المدينة 
فــقــط تسعة  تفصله  الــجــديــدة  الــعــمــرانــيــة 
كيلومترات عن مدينة رام الله، ونحو ثالثة 

جامعة  عـــن  ونـــصـــف 
بــــيــــرزيــــت وحـــــوالـــــي 
وعشرين  خــــمــــســــة 
كيلومترًا عن مدينة 
ــــــذا  نـــــــابـــــــلـــــــس. وهـــــــ
خاضع  حاليًا  الموقع 
السلطة  لـــســـيـــطـــرة 

الفلسطينية.
استكمال  بــمــجــرد 
ـــــمـــــديـــــنـــــة  بـــــــــنـــــــــاء ال
ستوفر  ـــكـــامـــل،  ـــال ب
آالف  خـــــــــمـــــــــســـــــــة 

ما  تــســع  ووحـــــدة ســكــنــيــة  (5.000) شــقــة 
يزيد على 25.000 فرد، هذا وسيتم إدراج 
وحدات سكنية وتجارية إضافية أخرى من 
الحقا  ستقوم  الحقة  تشييد  مراحل  خــالل 
بــتــوفــيــر الـــخـــدمـــات الـــالزمـــة لــلــمــديــنــة التي 
بها  وتحيط  نسمة،  ألف  أربعين  ستحتضن 
سبع قرى في محيط قطره كيلومتر واحد، 
وبهذا ستستقطب مدينة الروابي وما تضمه 
من مرافق وخدمات مرتاديها الدائمين من 

تلك القرى ومحيطها المجاور.
تتوزع المناطق السكنية بمدينة الروابي 
بشكل منتظم حول منطقة تجارية مركزية 
التنزه  الــمــديــنــة  بــحــيــث يــســتــطــيــع قــاطــنــو 
التجارية  المحال  بسلسلة  مـــرورًا  يسر  بكل 
والـــمـــطـــاعـــم الـــمـــوجـــودة بـــهـــا، كــمــا ستضم 
السوبرماركت  ومــحــالت  المصارف  المدينة 
الخدمات  ومـــزودي  الطبية  الــمــراكــز  بخالف 

جانب من المؤتمر الصحفي   تصوير قاسم رحمة اهللا

الديار القطرية تبني أول مدينة فلسطينية تقام منذ االحتاللالديار القطرية تبني أول مدينة فلسطينية تقام منذ االحتالل

آل سعد: مشروع «روابي» يترجم رؤية األميرآل سعد: مشروع «روابي» يترجم رؤية األمير
في تنفيــذ املشــاريع التنمـــويــة بالــدول العربيــــةفي تنفيــذ املشــاريع التنمـــويــة بالــدول العربيــــة 

الضفة الغربية تحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية لسد الفجوة في القطاع اإلسكاني

المشروع يدعم الصناعات 
اإلنشائية .. وأسعار 

الوحدات السكنية ستكون 
أقل من السوق بـ25 %

المشروع يهدف لدعم 
االقتصاد الفلسطيني 
ووضع حجر األساس 

للمدينة خالل فترة وجيزة

نائل صالح

غانم بن سعد آل سعد بشار المصري
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