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٨ صفحات

إطالق مبادرات لتشجيع االستثمارات السياحية   ..وزير االقتصاد:

كتب - عاطف الجبالي: 

كــشــف ســـعـــادة الــشــيــخ أحــمــد 
ثاني،  آل  محمد  بــن  جــاســم  بــن 
وزيــــر االقــتــصــاد والــتــجــارة عن 
لــلــتــســوق  قـــطـــر  مــــهــــرجــــان  أن 
يسهم في تعزيز التأثير المباشر 
للقطاع السياحي في دولة قطر 
على الناتج المحلي اإلجمالي بما 
مليون  و٦٠٠  مليار  بنحو  يقدر 

ريال.
الكلمة  خـــالل  ســعــادتــه  وقـــال 

التي ألقاها في افتتاح المهرجان 
مساء أمس: إن القطاع السياحي 
بخطى  نـــمـــوه  مــســيــرة  يـــواصـــل 
واسعة وسريعة في ظل الحصار 
الجائر الذي فرضته دول الجوار 
وقوياً  مهماً  حافًزا  شّكل  والــذي 
مــــن أجـــــل اإلســــــــراع فــــي إقـــــرار 
وتــنــفــيــذ الــعــديــد مـــن الــمــشــاريــع 
والـــــــمـــــــبـــــــادرات الـــــتـــــي عــــــززت 
مساهمة هذا القطاع في تدعيم 
تنافسية وتنوع االقتصاد الوطني. 

وأوضح سعادته أنه يتم العمل 
االستراتيجية  تنفيذ  على  حالياً 
قطر  لــدولــة  للسياحة  الــوطــنــيــة 
لـــتـــقـــديـــم مـــنـــتـــجـــات وخـــدمـــات 
إنتاجية  لرفع  عالية  ربحية  ذات 
قطاع السياحة وزيادة مساهمته 
االقــتــصــادي،  التنوع  تحقيق  فــي 
وتـــعـــزيـــز نــمــو الـــقـــطـــاع الــخــاص 
خالل السنوات القادمة، وإطالق 
مبادرات لتشجيع القطاع الخاص 
المنتجات  فــي  االســتــثــمــار  عــلــى 

الــســيــاحــيــة وااللـــــتـــــزام بــتــوحــيــد 
والهيئات  الـــوزارات  بين  الجهود 
وترسيخ  الصلة  ذات  والشركات 
القطاعين  بــيــن  الــشــراكــة  مــبــدأ 
العام والخاص، من خالل طرح 
من  التي  الــمــبــادرات  من  العديد 
السياحية  المنشآت  تعزيز  شأنها 
فــــي الـــــدولـــــة، ومـــنـــهـــا مـــشـــروع 
تحويل مركز الدوحة للمعارض 
ــنــة تــرفــيــهــيــة  الـــقـــديـــم إلــــى مــدي

حديثة ومتكاملة.

وأضــــاف ســعــادتــه أن الــدولــة 
قــــامــــت بـــتـــنـــفـــيـــذ الــــعــــديــــد مــن 
بتحسين  أسهمت  التي  البرامج 
وتطوير الخدمات السياحية من 
خــــالل تــأســيــس شـــركـــة اكــتــشــف 
تسهيل  إلــى  تهدف  والتي  قطر، 
وتــوضــيــح إجــــــراءات الــســفــر إلــى 
دولة قطر وتوفير أكثر من ٢٤ 
برنامج سياحي لتلبية احتياجات 

السائحين القادمين إلى الدولة.

١٫٦ مليار ريال مساهمة مهرجان التسوق في الناتج المحلي

من حفل إطالق مهرجان التسوق أمس 

وزير المواصالت بالمملكة المتحدة:

السيد  ســعــادة  قــال  قنا:   - الــدوحــة 
الــمــواصــالت  وزيـــر  جرايلينغ  كــريــس 
وعــــضــــو الــــبــــرلــــمــــان فـــــي الــمــمــلــكــة 
المتحدة، إن دولة قطر تشهد تطوًرا 
متسارع  اقــتــصــاد  بــنــاء  نحو  ملحوًظا 
برنامًجا  تنفذ  حيث  مضطرد،  ونمو 
تــنــمــويًــا طـــمـــوًحـــا تــحــولــت بــمــوجــبــه 
لمشاريع  عــمــل  ورشــــة  إلـــى  الـــدوحـــة 
منها  تجعل  أن  شــأنــهــا  مــن  متنوعة 
المنطقة  فــي  قويا  اقتصاديا  مــركــزا 
مع  خاص  لقاء  في  وأضاف  والعالم. 
أجرى  أنه  قنا  القطرية  األنباء  وكالة 
قطريين  مــســؤولــيــن  مــع  مــحــادثــات 
ضمن اجتماعات بناءة خالل زيارته 
الــراهــنــة لــلــدوحــة، حيث أعـــرب من 
استعداد  عن  االجتماعات  تلك  خالل 
بالده للعمل الوثيق مع دولة قطر في 
تنفيذ المشاريع الكبرى التي تشهدها 

الدولة في الوقت الراهن مثل، توسعة 
مطار حمد الدولي وأشار إلى وجود 
وتطوير  لدعم  بريطانية  استثمارات 
في  الجوية  الحركة  وإدارة  مراقبة 
قطر، الفتًا إلى أن االقتصاد الرقمي 
الـــصـــاعـــد فــــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، 

تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا  و 
ـــنـــفـــط  قــــــطــــــاع ال
تشكل  والــــغــــاز، 
مهمة  فـــرصـــة 
ــثــمــارات  لــالســت
الـــقـــطـــريـــة فــي 

بريطانيا. 

فرص واعدة لالستثمارات 
القطرية في بريطانيا

كتب - أكرم الكراد:

إلدارة  الــقــطــريــة  الــشــركــة  قــدمــت 
الـــمـــوانـــئ «مــــوانــــي قـــطـــر» خــدمــاتــهــا 
٤١٧ سفينة خالل شهر ديسمبر  لنحو 
الـــمـــاضـــي، مــشــيــرة إلــــى أنــــه الــشــركــة 
تـــواصـــل  جــهــودهــا الــحــثــيــثــة الــرامــيــة 
لــضــمــان اســـتـــمـــرار تــدفــق اإلمــــــدادات 
من  المحلية  السوق  احتياجات  وتلبية 
ــلــحــوم والـــمـــواد الــغــذائــيــة  الــبــضــائــع وال
شركائها  مــع  بالتنسيق  الــبــنــاء  ومـــواد 

والدوليين. المحليين 
يتعلق  فــيــمــا  قــطــر  مـــوانـــي  وكـــانـــت   
بـــأدائـــهـــا عـــن شــهــر نــوفــمــبــر الــمــاضــي 
من  طن   ٢٦٫٢٥٩ استقبلت  أنها  أكدت 
و١٠٠٫٧٨٤  اإلنشاءات،  ومواد  الجابرو 
و٤٫٦٠٣  الحيوانية،  الــثــروة  مــن  رأس 
وحــدة مــن الــســيــارات والــمــعــدات، إلى 
 ، الــبــضــائــع  مــن  طــن   ١٣١٫٩٢٥ جــانــب 

تواصل  في  نمطية،  حاوية  و٩٦٫٣٦٨ 
تــكــثــيــف  فـــي  الـــشـــركـــة  ألداء  مــســتــمــر 

نـــشـــاطـــهـــا االقـــــتـــــصـــــادي والــــتــــجــــاري 
واللوجستي. 

مواني قطر تستقبل ٤١٧ سفينة في ديسمبر

السيد  ســـعـــادة  اجــتــمــع   :  ]  - مــســقــط 
المواصالت  وزيــر  السليطي  سيف  بن  جاسم 
واالتــــصــــاالت، أمـــس مـــع الــدكــتــور أحــمــد بن 
مــحــمــد بــــن ســـالـــم الــفــطــيــســي وزيــــــر الــنــقــل 
خالل  وجــرى  عمان  سلطنة  في  واالتــصــاالت 
االجــتــمــاع بحث أوجـــه الــتــعــاون فــي مجاالت 
والسبل  والطيران  والموانئ  واالتصاالت  النقل 
إمكانية  بحث  إلى  إضافة  بتعزيزها،  الكفيلة 
المتاحة  االستثمارية  الفرص  من  االستفادة 

السيد  سعادة  اجتمع  كما  المجاالت.   هذه  في 
المواصالت  وزيــر  السليطي  سيف  بن  جاسم 
واالتصاالت، أمس مع الدكتورة جنان محسن 
رمضان وزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير 

الدولة لشؤون الخدمات في دولة الكويت.
وجرى خالل االجتماع بحث أوجه التعاون 
فـــي مـــجـــاالت خـــدمـــات الــنــقــل واالتــــصــــاالت 
والموانئ والطيران والسبل الكفيلة بتعزيزها.

قطر تعزز االستثمارات مع عمان والكويت

الدوحة - [: تحولت غرفة قطر منذ 
اليوم األول للحصار الذي فرضته ثالث دول 
ال  عمل  ساحة  إلى  قطر،  دولــة  على  خليجية 
لمواجهة  التخطيط  من  بداية  الراحة،  تعرف 
الوضع الجديد بالخطط البديلة مرورا بإرسال 
ـــوفـــود الـــتـــجـــاريـــة، إلــــى تــقــديــم  واســتــضــافــة ال
الخاص  للقطاع  والــحــوافــز  التسهيالت  كــافــة 

لالضطالع بدوره خالل فترة الحصار.
ووفقا لتقرير رصدت فيه الغرفة إنجازاتها 

إيجاد  فــي  بالتوسع  قــامــت  فقد   ٢٠١٧ خــالل 
وجــهــات جــديــدة لــالســتــيــراد، وقــامــت بعمل 
الــزيــارات الــخــارجــيــة، بــهــدف إتــاحــة الفرصة 
لعقد صفقات وشراكات بين أصحاب األعمال 
مع  ــــدول،  ال تــلــك  مــن  ونــظــرائــهــم  القطريين 
دعوتها في نفس الوقت إلى توجيه استثمارات 
استثمارية  مــشــاريــع  إلقــامــة  الــخــاص  الــقــطــاع 

يحتاجها السوق.

الغرفة : تحفيز االستثمارات 
لتحقيق األمن الغذائي

 :]  - الــــــــــدوحــــــــــة 
أنـــــــهـــــــت بــــــــورصــــــــة قـــطـــر 
أولــــــــى جـــلـــســـات األســــبــــوع 
فـــي الــمــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، 
مــدعــومــة بــعــمــلــيــات شـــراء 
ــــة نـــفـــذتـــهـــا مـــحـــافـــظ  قــــوي
المؤشر  لينهي  استثمارية، 
ـــتـــعـــامـــالت عـــلـــى ارتـــفـــاع  ال
بما  نقطة   ١٢٠ قــدره  قــوي 
عند  وأغــلــق   ،٪١٫٤ نــســبــتــه 
نــقــطــة،   ٨٧٥١٫٢ مــســتــوى 
الريان  مؤشر  أيضاً  وارتفع 
اإلسالمي بنحو ١٫٧٪ ليصل 
كــمــا  ـــقـــطـــة،  ن  ٣٥٦١ إلــــــى 
لجميع  قطر  مــؤشــر  ارتــفــع 
ليصل   ٪١٫٢٤ بنحو  األسهم 
ـــقـــطـــة. وبــلــغــت  إلــــى ٢٥٠٤ن
لألسهم  السوقية  المكاسب 
لتصل  ريــال  مليار   ٤٫٤ نحو 
ريــــال  مـــلـــيـــار   ٤٨٢٫١ إلـــــى 
ريــال  مليار   ٤٧٧٫٧ مقابل 

في الجلسة السابقة.

ارتفاع قوي 
للبورصة 
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رسالة من صاحب السمو إلى رئيس جنوب أفريقيا

تسريبات املخابرات املصرية حول القدس وسيناء:

تعليمات لإلعالميني املصريني باستنكار ظاهري لقرار ترامب

إنجاز 2 مليون 
و394 ألف 

معاملة عبر 
مطراش 2 

الصحة: 
قطر خالية من 
أنفلونزا الطيور

شرهان يجبر الحمام شرهان يجبر الحمام 
الزاجل على االختباءالزاجل على االختباء

مليار ريال مساهمة 
مهرجان التسوق في 

الناتج املحلي 

مصادر فرنسية لـ 1: 

صحيفة أملانية: السعودية تتجه لشراء أنظمة دفاعية من إسرائيل

مظاهرات احتجاج أمام سفارة أبوظبي في لندنمظاهرات احتجاج أمام سفارة أبوظبي في لندن

اإلمارات تسعى لجر السعودية اإلمارات تسعى لجر السعودية 
ومصر لحرب إقليمية ومصر لحرب إقليمية 

1 تنشر مقتطفات جديدة من كتاب نار وغضب للمؤلف األمريكي مايكل وولف

ولي العهد السعودي لكوشنر: 
أنا ذراعكم اليمني

عالقة كوشنر مع السعودية تثير 
قلق الخارجية األمريكية 

75 مليون دوالر تكلفة رقصة 
ترامب بالسيف في الرياض

�ص6

�ص15

�ص25

�ص30

�ص

�ص26

باريس رفضت ضغوط 
دول الحصار لقطع 
العالقات مع قطر

الضابط يوجه بترويج إخالء 
سيناء ملصلحة سكانها

تعليمات إلعالمي باختالق 
عالقة بني قطر وإسرائيل 

تسويق رواية أن االنتفاضة ضد 
مصلحة األمن القومي املصري

�ص20

�ص38

�ص12
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2ريـــــال
صحيفة القيــادة والريــادة

الحصـــار
يــــومًا مــــــن  2 1 8

األمير يبعث رسالة إلى رئيس جنوب إفريقيا تتعلق بتطوير العالقات
02التفاصيل

07التفاصيل

18التفاصيل

من الزوار:   % 92.7 مليون دوالر إيرادات متوقعة لـ»البحرية« ..   96

نازحو اليمن..
معاناة مستمرة
 في زمن الحرب

السليطي
 يبحث مع نظيريه 
العماني والكويتي 

االستفادة من 
الفرص االستثمارية

مسؤول بريطاني: 
قطر تمضي بقوة في 

بناء اقتصاد متسارع

19التفاصيل

 »الحـائر«
 السعودي 

من بين أخطر
 10 سجون
 في العالم

02التفاصيل

 وزير الخارجية 
يبحث مع وزيرة 

العالقات الدولية 
بجنوب إفريقيا 

التعاون االستثماري 
والتجاري

03التفاصيل

03التفاصيل

11 : 9 التفاصيل

قطـر وجهـة سـياحية جـاذبة
وزير االقتصاد

 يفتتح مهرجان 
»قطر للتسوق 2«

20-21التفاصيل


	Event Ad, Monday 08.01.2018 Alraya
	Event Ad, Monday 08.01.2018 Alsharq
	Event Ad, Monday 08.01.2018 Lusail

