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من تطوير مجموعة باركلي العريقة

يوتوبيا تعرض مجموعة
من العقارات الفاخرة في لندن

ــا لـــلـــعـــقـــارات  ــيــ ــمـــت مـــجـــمـــوعـــة يــــوتــــوبــ نـــظـ
معرضا خاصا في فندق شيراتون الدوحة 
"قاعة دخــان" يمتد من 24-28 مــارس 2019 
حــيــث تـــطـــرح املــجــمــوعــة بـــاقـــة مـــن الــفــرص 
العقارية املميزة في مدينتي لندن وميلتون 
الــلــتــني تــحــظــيــان بــاهــتــمــام شريحة  كينيز 
ــن املــســتــثــمــريــن الـــراغـــبـــني بتملك  كــبــيــرة مـ
الـــعـــقـــارات فـــي بــريــطــانــيــا، حــيــث خصص 
جناح خاص في املعرض للعقارات الفاخرة 
في مدينة لندن والتي تعمل على تطويرها 
مـــجـــمـــوعـــة بـــاركـــلـــي الـــعـــريـــقـــة واملـــشـــهـــورة 
بــتــطــويــر الـــعـــقـــارات فـــي لـــنـــدن ومــحــيــطــهــا 
والــتــي تتضمن عــقــارات فــي مــواقــع مميزة 
وبــإطــالالت على النهر والــحــدائــق الخالبة 
ــو قــــريــــب جــــــدا مــن  ــ ــا هـ ــ ــارات مـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ومــــــن الـ
الهايد بارك وناتيسبرج وشارع أكسفورد 
وتتميز جميع مشاريع الشركة بتوفر كافة 
الــخــدمــات الــعــصــريــة فــيــهــا بــاإلضــافــة الــى 
الــبــنــاء والتشطيبات  الــعــالــيــة فــي  الـــجـــودة 
ــة والـــتـــي مـــيـــزت مــجــمــوعــة بــاركــلــي  ــيـ ــراقـ الـ
عــن غــيــرهــا مــن الــشــركــات الــعــامــلــة فــي هــذا 
القطاع في بريطانيا. وقال العضو املنتدب 
ملجموعة يوتوبيا للعقارات وليد القدومي 
إن املــجــمــوعــة والـــتـــي تــربــطــهــا عـــالقـــات مع 
السوق العقاري البريطاني تمتد الكثر من 
25 عاما تعمل وبشكل متواصل على تقديم 

الــفــرص الناجحة واملــجــديــة واملميزة  كــافــة 
لعمالئها في دولتي الكويت وقطر.

ــي لـــنـــدن قـــال  ــفــــاخــــرة فــ ــارات الــ ــقــ ــعــ وعـــــن الــ
الــقــدومــي إن املــجــمــوعــة قــد وقــعــت مــؤخــرا 
اتــفــاقــيــة مـــع مــجــمــوعــة بـــاركـــلـــي لــتــســويــق 
مشاريعها فــي قطر والــكــويــت وأشـــار الى 
ان بــاركــلــي لــديــهــا اكـــثـــر مـــن 60 مــشــروعــا 
عــقــاريــا تــعــمــل عــلــى تــطــويــرهــا حــالــيــا في 
عــدة مواقع في لندن وضواحيها وتتميز 
ــاســــي مــن  ــزء أســ ــ ــذه املـــشـــاريـــع بـــأنـــهـــا جـ ــ هـ
املــنــطــقــة وتـــقـــع عــلــى خـــطـــوات مـــن املــعــالــم 
الرئيسية السياحية والتجارية والخدمية 
وتوفر خدمات النقل امليسرة فيها ومنها 
ــــني أن كــافــة  ــد، وبـ ــ ــراونـ ــ ــدر جـ ــ ــ ــارات االنـ ــطــ قــ

مشاريع الشركة تتوفر فيها كل الخدمات 
مـــــن مـــــواقـــــف وحــــــراســــــة وانــــــديــــــة صــحــيــة 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــهــم ســاكــن 
املبنى. من جهة أخــرى اعتبر القدومي أن 
الــعــالقــة الــتــاريــخــيــة الــتــي تــربــط مــواطــنــي 
بــبــريــطــانــيــا عــالقــة متأصلة  الــخــلــيــج  دول 
وتعد لندن الوجهة األبـــرز دائــمــا لهم ولم 
تــتــأثــر هــــذه الـــعـــالقـــة بــتــقــلــبــات الــســيــاســة 
ــل عــلــى الــعــكــس ملــســنــا منذ  ــاد بـ ــتـــصـ واالقـ
االزمة العاملية في 2008 ان السوق العقاري 
الــبــريــطــانــي وتــحــديــدا فــي لــنــدن قــد حافظ 
عـــلـــى اســـتـــقـــطـــابـــه لــشــريــحــة املــســتــثــمــريــن 
والراغبني بالتملك والسكن في الوقت الذي 
تــراجــعــت فــيــه أســـــواق عــقــاريــة كــبــيــرة في 

العالم سواء كانت إقليمية او عاملية وبني 
القدومي ان املستثمرين قد استفادوا كثيرا 
مــن تــراجــع األســعــار وتــراجــع ســعــر صــرف 
الباوند مما حقق لهم على املدى املتوسط 
والبعيد أرباحا جيدة على استثماراتهم. 
ــال نـــيـــكـــوالس ســبــنــســر مــديــر  مـــن جــهــتــه قــ
تطوير االعمال في باركلي: تفخر مجموعة 
بــاركــلــي بــالــعــمــل بــالــشــراكــة مـــع يــوتــوبــيــا، 
حــيــث تــقــدم مــجــمــوعــة مــن أرقــــى الــعــقــارات 
فـــي وســــط لـــنـــدن. وأضــــــاف: ونـــحـــن حــالــيــا 
ــيــــراتــــون ونــتــشــرف  نـــعـــرض فــــي فـــنـــدق شــ
بلقائكم. وأضــاف: وبغض النظر عن حالة 
عــــدم الــيــقــني املــحــيــطــة بـــخـــروج بــريــطــانــيــا 
مــن االتــحــاد األوروبـــــي، تظل لــنــدن واحــدة 

مــن أكــثــر املـــدن شعبية وعــاملــيــة فــي العالم 
بــالــنــســبــة لــلــمــشــتــريــن مــــن الــــخــــارج وبـــني 
املـــدن تنافسها عــلــى الثقافة  ان قليال مــن 
ــى كــونــهــا الــســوق  والـــتـــاريـــخ، مــمــا أدى إلــ
رقــم واحـــد لالستثمار الــقــطــري.  وأضـــاف: 
نعرض هذا األسبوع 5 من أهم مشاريعنا، 
فـــي كــنــســيــنــغــتــون وتــشــيــلــســي وبــاتــرســي 
وواوفال حيث توفر جميع العقارات البيئة 
الــشــامــلــة للعيش وتــوفــر مجموعة كبيرة 
مــن وســائــل الـــراحـــة، مــثــل صـــاالت األلــعــاب 
الــريــاضــيــة والــســيــنــمــا والــكــونــســيــرج على 
مــدار 24 ساعة. ووجــه الــدعــوة للمواطنني 
لزيارة املعرض قائال: أنا واثق من أن لدينا 

منزًال مناسبا لك ولعائلتك.
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اختتام مسابقة عبدالله عبدالغني وإخوانه 
للبحث عن الكنز

اختتمت شــركــة عــبــد الــلــه عــبــد الــغــنــي وإخـــوانـــه، املـــوزع 
الحصري لسيارات تويوتا ولكزس، مسابقة البحث عن 
الثالثة والــتــي أقيمت بالتعاون مع  الكنز فــي نسختها 
الــحــدائــق العامة فــي وزارة البلدية والبيئة تحت  إدارة 
ُتــعــد  الــفــضــاء: اســتــعــادة األرض األم!»،  شــعــار «تـــحـــدي 
مسابقة شركة عبدالله عبدالغني وإخــوانــه للبحث عن 
الكنز لعام 2019 إحدى مبادرات املسؤولية االجتماعية 
للشركات الخاصة بنا، وتــقــام فعالياتها بغرض خلق 
الــوعــي فيما يخص الرعاية البيئية، وتعزيز  مزيد مــن 
الــحــدائــق الــعــامــة فــي دولـــة قــطــر بــاإلضــافــة إلـــى تسليط 
ُتــعــد فعالية  الــطــرق. ال  الــضــوء على أمـــور السالمة على 
البحث عن الكنز سباًقا للسرعة حيث يتم فيها اختيار 
الــفــائــزيــن بـــنـــاًء عــلــى أســــرع وقــــت يــقــضــيــه املــتــســابــقــون 
ــارة  فـــي إكـــمـــال الــتــحــديــات فـــي املــتــنــزهــات. وتـــجـــدر اإلشــ
 مع زيــادة 

ً
إلــى أن هــذا الحدث لقي نجاحًا كبيرًا خاصة

عــدد الــفــرق املــشــاركــة إلــى حــوالــي 150 شخًصا شــاركــوا 
فـــي إجـــمـــالـــي الـــفـــعـــالـــيـــات. أتـــاحـــت فــعــالــيــة الــبــحــث عن 
الكنز – تحدي الفضاء، الفرصة للجميع للتسلية أثناء 
استكشافهم خمسة من أصــل 94 حديقة عامة في دولة 
قطر، وهي حديقة الوكرة العامة، حديقة نعيجة، حديقة 

املعمورة العائلية، حديقة الحويلة، وحديقة الهتمي.
الجدير بالذكر أن وزارة البلدية والبيئة قد بذلت الكثير 
من الجهود والعمليات إلحياء وتجديد الحدائق الحالية 
وإضافة مواقع جديدة في جميع أنحاء دولة قطر، والتي 
تقوم بدور محوري بالنسبة للعائالت وذلك بتوفيرها 

لــهــم مــســاحــات واســعــة لــالســتــمــتــاع بالطبيعة وتــوفــيــر 
مناطق آمنة لألطفال للعب. وكان أكثر ما أدخل السرور 
ــفـــرق املـــشـــاركـــة هـــو اكــتــشــافــهــم لــلــحــدائــق  عــلــى قـــلـــوب الـ
املــجــهــزة تــجــهــيــًزا جـــيـــًدا، فــضــًال عـــن املـــرافـــق الــريــاضــيــة 

ومنطقة األطفال وغيرها من املرافق.
لــم تقتصر فعالية البحث عــن الكنز على كونها نشاطا 
مــمــتــعــا لــلــتــوعــيــة بــالــبــيــئــة الــخــضــراء فـــي دولــــة قــطــر، بل 
أيًضا اشتملت على قصة عن التطور اإليجابي للقدرات 
اإلنسانية. فقد كانت هناك قصة نجاح أخرى حدثت أثناء 
فــعــالــيــة املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة لــلــشــركــات الــخــاصــة بنا 
هذا العام عندما استحوذ الفائز األول من فعالية البحث 
عن الكنز لعام 2017 على البطولة مرة أخــرى هذا العام. 
وذلــك يوضح قــوة التغلب على التحديات والعوائق من 
خالل التحسني املستمر لإلستراتيجيات والتقنيات من 
أجل استعادة الفرد أمجاده عن طريق األداء املتفوق. قام 
السيد يــزن مصطفى، مــديــر عمليات - القطاع التجاري 
والــصــنــاعــي، بــمــرافــقــة الــدفــعــة األولــــى مــن املــشــاركــني في 
بداية فعالية البحث عن الكنز. قبل اإلعالن عن الفائزين، 
تــم التحقق مــن النتائج بــواســطــة لجنة مستقلة. حصل 
الـــفـــائـــزون عــلــى جـــوائـــز نــقــديــة قــيــمــة تــقــديــرًا لــجــهــودهــم 
وكانت عبارة عن جوائز خاصة من مركز موتري للعناية 
بالسيارات، وتم منحها للفائزين الذين قاموا بتصوير 
فــيــديــو. يتشوق  أفــضــل صـــورة شخصية وأفــضــل مقطع 
املــشــاركــون لــلــتــعــرف عــلــى الــفــعــالــيــة الــقــادمــة للبحث عن 
الكنز الخاصة بشركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ونوع 
الــتــحــديــات واملــتــعــة الــجــديــدة الــتــي ستجلبها لــهــم أثــنــاء 

اكتشاف الحدائق العامة في جميع أنحاء دولة قطر.

على هامش االحتفال باليوم العاملي ملتالزمة داون

سيتي سنتر روتانا يستضيف أطفال الشفلح 
وبست باديز

اســتــضــاف فــنــدق ســيــتــي ســنــتــر روتـــانـــا الـــدوحـــة "80" 
طــفــال مـــن مــنــتــســبــي مـــركـــز "الــشــفــلــح" و"بـــســـت بــاديــز 
قــطــر" على هــامــش االحــتــفــال باليوم العاملي ملتالزمة 
داون، بــهــدف قــضــاء أوقــــات مــمــيــزة وفـــريـــدة، ولــزيــادة 
الـــوعـــي الـــعـــام بــــاألهــــداف الــنــبــيــلــة والــــــدور اإليــجــابــي 
واملميز الذي يقومان به في املجتمع. وانطلق الحدث 
بمأدبة فطور أعــدت خصيصًا لهذه املناسبة، تلتها 
جلسة مطالعة قام خاللها أحد موظفي فندق سيتي 
سنتر روتــانــا الــدوحــة بــقــراءة مجموعة مــن القصص 
ــفـــال تــمــاشــيــًا مع  بــالــلــغــة الــعــربــيــة والــتــفــاعــل مـــع االطـ
سرد األحــداث. واستكمل اللقاء بأوقات ممتعة أخرى 
ــال  ــفـ ــاقــــات األطـ صــمــمــت خــصــيــصــًا لــتــتــمــاشــى مــــع طــ
ــراف فريق  وقــدراتــهــم وتــمــت جميعها بمشاركة وإشــ
عــمــل الــفــنــدق. فــي هـــذه املــنــاســبــة قـــال مــارتــن كــيــنــدال، 
مدير عام فندق سيتي سنتر روتانا الدوحة: "يسعدنا 
أن نوحد جهودنا مــع مركز (الشفلح) لألطفال ذوي 
االحــتــيــاجــات الــخــاصــة ومــبــادرة (بــســت بــاديــز قطر)، 
لتسليط الــضــوء عــلــى الــــدور املــمــيــز الـــذي يــقــومــان به 
داخـــــل املــجــتــمــع املـــحـــلـــي، ودعــمــهــمــا بــأفــضــل الــســبــل 
املــمــكــنــة مــن خـــالل إشــــراك منتسبيهما فــي مجموعة 
من األنشطة والفعاليات التي تناسب قدراتهم. نحن 
نــعــتــقــد اعـــتـــقـــادًا راســـخـــًا أن مــثــل هــــذه األنـــشـــطـــة هي 

ــراءة وصـــفـــاء قــلــوب  ــ مــنــاســبــات جــمــيــلــة تــرتــقــي إلـــى بـ
هــــؤالء األطـــفـــال املــمــيــزيــن، وإن فــريــق عــمــلــنــا يتطلع 
إلــى استضافتهم لقضاء أوقــات  دائمًا وبشغف كبير 
مميزة وفــريــدة مــن خــالل تخطيط األنشطة املناسبة 
لهم ليتمكنوا مــن خاللها مــن عيش لحظات سعيدة 
تبقى في ذاكرتهم الى االبــد".  تم إنشاء مركز الشفلح 
عام 1999م كمؤسسة خاصة غير ربحية تحت رعاية 
 
ً
صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر وذلك تلبية
الحتياجات املجتمع القطري، ويعتبر مركز الشفلح 
ــة قــطــر واملــتــخــصــصــة في  مـــن املـــراكـــز الـــرائـــدة فـــي دولــ
رعاية األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة. ويعد 
مــركــز الــشــفــلــح األول مــن نــوعــه فــي الــعــالــم، مــن حيث 
تقديمه أحدث التقنيات التكنولوجية، ووجــود مركز 
لــألبــحــاث الــوراثــيــة والــعــالجــات املــتــطــورة بــاإلضــافــة 
الــتــدريــس ومستشارين من  إلــى وجـــود أعــضــاء هيئة 
الدرجة األولى. تأسست مبادرة بست باديز قطر عام 
2008 بــدعــم مــن صــاحــبــة الــســمــو الــشــيــخــة مـــوزا بنت 
ناصر، تحت مظلة مركز الشفلح، بهدف اإلسهام في 
دمج األشخاص من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة أو 
املتوسطة أو النمائية في التعليم والعمل، واملساعدة 
على توفير بيئة تعليمية واجتماعية مالئمة لدمجهم 
في املجتمع املحلي، وتوفير أفضل فــرص العمل بما 
يتناسب مــع قــدراتــهــم وإمــكــانــيــاتــهــم، وتــعــزيــز فــرص 
تطوير املهارات االجتماعية والثقافية واملهنية لديهم.
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تــنــظــم مــجــمــوعــة يـــوتـــوبـــيـــا لــلــعــقــارات 
ــنـــدق شـــيـــراتـــون  ــا فــــي فـ مـــعـــرضـــا خـــاصـ
الـــــدوحـــــة، قــــاعــــة دخــــــــان، خـــــال الـــفـــتـــرة 
مـــن 24- 28 مــــارس 2019 حــيــث تــطــرح 
املــجــمــوعــة بــاقــة مـــن الـــفـــرص الــعــقــاريــة 
املـــمـــيـــزة فـــي مــديــنــتــي لـــنـــدن ومــيــلــتــون 
كينيز اللتني تحظيان باهتمام شريحة 
كبيرة من املستثمرين الراغبني بتملك 
العقارات في بريطانيا، حيث تخصص 
جــنــاحــا خــاصــا فــي املــعــرض لــلــعــقــارات 
الــفــاخــرة فــي مدينة لــنــدن والــتــي تعمل 
على تطويرها مجموعة باركلي العريقة 
ــارات في  ــقـ ــعـ ــهـــورة فـــي تــطــويــر الـ واملـــشـ
لندن ومحيطها والتي تتضمن عقارات 
في مواقع مميزة وبإطاالت على النهر 
والحدائق الخابة ومن العقارات ما هو 
قريب جدا من الهايد بارك وناتيسبرج 
ــورد وتـــتـــمـــيـــز جــمــيــع  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ وشــــــــــارع أكـ
مشاريع الشركة بتوفر كافة الخدمات 
الــجــودة  إلــى  العصرية فيها بــاإلضــافــة 
الراقية  البناء والتشطيبات  العالية في 
ــي مـــيـــزت مـــجـــمـــوعـــة بـــاركـــلـــي عــن  ــتــ والــ
غــيــرهــا مـــن الــشــركــات الــعــامــلــة فـــي هــذا 
ــال الــعــضــو  ــ الـــقـــطـــاع فـــي بــريــطــانــيــا. وقـ
املــنــتــدب ملــجــمــوعــة يــوتــوبــيــا لــلــعــقــارات 
ولــيــد الـــقـــدومـــي بــــأن املــجــمــوعــة والــتــي 
تــربــطــهــا عـــاقـــات مـــع الـــســـوق الــعــقــاري 
الــبــريــطــانــي تــمــتــد ألكـــثـــر مـــن 25 عــامــا 
تــعــمــل وبــشــكــل مـــتـــواصـــل عــلــى تــقــديــم 
ــة  ــديــ ــجــ ــة واملــ ــحــ ــاجــ ــنــ ــــرص الــ ــفــ ــ ــ ــة ال ــ ــافـ ــ كـ
واملــمــيــزة لعمائها فــي دولــتــي الكويت 
وقطر. وأضـــاف: تميزت املجموعة عبر 
سنوات عملها بتقديم املنتج العقاري 
املــنــاســب الحــتــيــاجــات عــمــائــهــا ســـواء 
كــان بهدف االستثمار أو بهدف اقتناء 
الــعــائــلــي واالســتــمــتــاع  الـــوحـــدة للسكن 
بها خال فترات تواجدهم في بريطانيا 
وبـــــني أن رحـــلـــة املـــجـــمـــوعـــة فــــي تــأمــني 
ــتـــدت ألكـــثـــر من  ــارات املــنــاســبــة امـ ــقـ ــعـ الـ
أبــرزهــا مــدن  منطقة فــي بريطانيا مــن 
لـــنـــدن ومـــيـــلـــتـــون كــيــنــيــز وبــرمــنــجــهــام 
ومانشستر وليفربول وغيرها من املدن 

الصغيرة واملتوسطة.
وعـــن الــعــقــارات الــفــاخــرة فــي لــنــدن قــال 
الــقــدومــي بــأن املجموعة وقــعــت مؤخرا 

اتفاقية مع مجموعة باركلي لتسويق 
مشاريعها في قطر والكويت وأشار إلى 
أن باركلي لديها أكثر من 60 مشروعا 
عـــقـــاريـــا تــعــمــل عــلــى تــطــويــرهــا حــالــيــا 
فــي عـــدة مــواقــع فــي لــنــدن وضــواحــيــهــا 
ــزء  ــا جـ ــهـ ــأنـ ــع بـ ــاريــ ــشــ ــذه املــ ــ وتـــتـــمـــيـــز هــ
أساسي من املنطقة وتقع على خطوات 
ــيــــة الـــســـيـــاحـــيـــة  ــيــــســ ــم الــــرئــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ مــــــن املـ
والــتــجــاريــة والــخــدمــيــة وتــوفــر خــدمــات 
الــنــقــل املـــيـــســـرة فــيــهــا ومــنــهــا قـــطـــارات 
االنـــدر جــراونــد، وبــني أن كافة مشاريع 
ــل الـــخـــدمـــات  ــ الــــشــــركــــة تـــتـــوفـــر فـــيـــهـــا كـ
ــواقـــف وحــــراســــة وأنــــديــــة صحية  ــن مـ مـ
وغيرها من الخدمات التي تهم ساكن 
الــقــدومــي أن املستثمرين  املــبــنــى. وبــني 
قد استفادوا كثيرا من تراجع األسعار 
وتراجع سعر صرف الباوند مما حقق 
لهم على املدى املتوسط والبعيد أرباحا 
جيدة على استثماراتهم. وأضاف أن ما 
تمر به بريطانيا حاليا من حاالت عدم 
وضوح وتردد بسبب البريكست وعدم 

وجــود رؤيــة واضــحــة ملستقبل عاقات 
بريطانيا مع أوروبا إال أن ذلك لن يؤثر 
كثيرا على قــرار شــراء العقار للمواطن 
الخليجي تحديدا اآلن فالفرصة اليوم 
هي االستفادة من تراجع قيمة العقار 
والــتــي لــن تــتــراجــع أكــثــر مــمــا هــي عليه 
نـــيـــكـــوالس ســبــنــســر مــديــر  ــال  ــ اآلن. وقــ
ــلــــي: تــفــخــر  ــال فــــي بــــاركــ ــ ــمـ ــ تـــطـــويـــر األعـ
مــجــمــوعــة بــيــركــلــي بــالــعــمــل بــالــشــراكــة 
ــا، حـــيـــث تـــقـــدم مــجــمــوعــة  ــيـ ــع يـــوتـــوبـ مــ
ــــط لـــنـــدن.  ــى الــــعــــقــــارات فــــي وسـ ــ مــــن أرقــ
ــــرض فــي  ــعـ ــ ــا نـ ــيــ ــالــ وأضــــــــــــاف: نــــحــــن حــ
ــراتـــون ونـــتـــشـــرف بــلــقــائــكــم.  ــيـ فـــنـــدق شـ
وأضـــاف: وبــغــض النظر عــن حــالــة عدم 
اليقني املحيطة بــخــروج بريطانيا من 
االتـــحـــاد األوروبــــــي، تــظــل لــنــدن واحـــدة 
من أكثر املدن شعبية وعاملية في العالم 
بالنسبة للمشترين من الخارج وبني أن 
القليل من املــدن تنافسها على الثقافة 
إلــى كونها السوق  والــتــاريــخ، مما أدى 

رقم واحد لاستثمار القطري.

القطرية  الجوية  الخطوط  احتفلت 
بافتتاح مكتبها الجديد في مسقط 
أمــس األول، في  بإقامة حفل عشاء 

فندق كمبينسكي مسقط، املوج.
ــور مـــعـــالـــي  ــ ــــضـ ــل حـ ــفــ ــحــ ــد الــ ــ ــهـ ــ وشـ
ــلـــه،  ــــن عـــبـــدالـ ــلــــوي بـ ــــن عــ يــــوســــف بـ
ــشـــــؤون  ــ ــن الـ ــ ــؤول عــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــر املـ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ الـ
الخارجية لسلطنة ُعمان، وسعادة 
ــد الــــهــــاجــــري،  ــهـ ــلـــي بــــن فـ ــيـــد عـ الـــسـ
ــر دولــــــــة قــــطــــر لـــــــدى ســلــطــنــة  ــيـ ــفـ سـ
ُعمان، وسعادة السيد أكبر الباكر، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي ملـــجـــمـــوعـــة 
الخطوط الجوية القطرية، والعديد 
ــن الـــجـــهـــات  ــ ــلـــني عـ ــثـ ــمـ ــن كــــبــــار املـ ــ مـ

الحكومية وكبار رجال األعمال.
ــتـــضـــاف ســـعـــادة الـــســـيـــد أكــبــر  واسـ
الباكر، الرئيس التنفيذي ملجموعة 
القطرية، مراسم  الجوية  الخطوط 
قــص الشريط يــوم االثــنــني لإلعان 
الجديد  املكتب  افتتاح  رسميًا عــن 
لــلــنــاقــلــة بــحــضــور ســـعـــادة الــســيــد 
ــــري، ســفــيــر  ــاجـ ــ ــهـ ــ ــن فـــهـــد الـ ــ عـــلـــي بـ
ــان،  ــمــ دولـــــــة قـــطـــر لــــــدى ســـلـــطـــنـــة ُعــ
والشيخ أيمن بن أحمد بن سلطان 
الـــحـــوســـنـــي، الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
املــطــارات،  الُعمانية إلدارة  للشركة 

ــدد مـــن املــســؤولــني الــحــكــومــيــني  وعــ
مـــن ســلــطــنــة ُعـــمـــان واملـــمـــثـــلـــني عــن 

الشركات.
وقــــال ســعــادة الــســيــد أكــبــر الــبــاكــر، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي ملـــجـــمـــوعـــة 
الخطوط الجوية القطرية: »نحتفل 
الوطيدة وطويلة  اليوم بالعاقات 
األمد بني الخطوط الجوية القطرية 
وســـلـــطـــنـــة ُعـــــمـــــان، ولــــطــــاملــــا كـــانـــت 
ومــــا زالـــــت ُعـــمـــان إحـــــدى األســـــواق 
املهمة على شبكة وجهاتنا، حيث 
نسّير 70 رحلة مباشرة أسبوعيًا 
ــــات فــي  ــهـ ــ ــــن الـــــدوحـــــة إلــــــى 3 وجـ مـ
الــســلــطــنــة، ونـــؤكـــد الـــيـــوم الــتــزامــنــا 
تـــجـــاه الـــســـوق الـــُعـــمـــانـــي بــافــتــتــاح 
الجديد في مدينة مسقط،  مكتبنا 
ــا يـــن  ــ ــنـ ــ ــا الــــــتــــــواجــــــد هـ ــ ــدنـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ويـ
ــيـــني لــاحــتــفــال  ــانـ ــُعـــمـ ــا الـ ــنـ ــائـ شـــركـ

بهذه املناسبة«.
القطرية  الجوية  الخطوط  وسّيرت 
ُعــمــان  إلـــى سلطنة  أولـــى رحــاتــهــا 
ــلـــت  ــنــــدمــــا وصـ عــ عـــــــام 2000،  فـــــي 
العاصمة  إلــى  رحلتها االفتتاحية 
ــام 2013، أضــافــت  عــ مــســقــط، وفــــي 
الوطنية لدولة قطر مدينة  الناقلة 
ــا  ــهــ ــاتــ ــهــ ــة إلـــــــــى شــــبــــكــــة وجــ ــ ــ ــال ــ صــ
الـــعـــاملـــيـــة، وفــــي عــــام 2017 دّشــنــت 

رحاتها إلى مدينة صحار.

بــتــوجــيــهــات مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه 
ثــانــي رئيس  بــن نــاصــر بــن خليفة آل 
ــلـــيـــة،  مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء ووزيــــــــر الـــداخـ
رئــــيــــس املــــجــــمــــوعــــة الــــــــوزاريــــــــة لـــدعـــم 
وتحفيز القطاع الخاص، نظمت هيئة 
األشــغــال العامة )أشــغــال(، أمــس، لقاًء 
لــلــتــعــريــف بــمــشــروع مــحــطــة مــعــالــجــة 
مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي فـــي منطقتي 
الــوكــرة والوكير والــذي سيتم تنفيذه 
مـــن خـــال عــقــد شـــراكـــة بـــني الــقــطــاعــني 
 Public-Private الـــــعـــــام والــــــخــــــاص
ــــك فـــي إطـــار  Partnership )PPP(، وذلـ
جهود »أشغال« لتطوير وتنفيذ بنية 
تحتية مستدامة للصرف الصحي في 

جميع أنحاء الدولة.
حضر اللقاء سعادة الدكتور املهندس 
سعد بــن أحمد املهندي، رئيس هيئة 
ــال الــــعــــامــــة، واملــــهــــنــــدس خــالــد  ــ ــغـ ــ األشـ
الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات 
الصرف، وكذلك أعضاء اللجنة الفنية 
لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في 
مشروعات التنمية االقتصادية والتي 
ــوزارات  ــ تــضــم مــمــثــلــني عـــن مــخــتــلــف الــ
والـــهـــيـــئـــات واملــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 
بــالــدولــة، كــمــا حــضــر الــلــقــاء مجموعة 
كـــبـــيـــرة مــــن املـــطـــوريـــن واملــســتــثــمــريــن 
ــقـــرضـــني  واملــــقــــاولــــني واملـــشـــّغـــلـــني واملـ
واالستشاريني من داخل وخارج قطر.

ــدف الــلــقــاء إلـــى تــعــريــف الــشــركــات  وهــ

فـــــي مـــجـــال  الــــخــــبــــرة  ــة وذات  ــمـ ــتـ ــهـ املـ
مــــشــــاريــــع تـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والصرف في السوق املحلي والدولي، 
بتفاصيل املشروع ومكوناته، وفوائد 
تنفيذ املشروع من خال عقد الشراكة 
 ،)PPP( بني القطاعني العام والخاص
وذلــــك لــتــحــفــيــز وجــــذب أكــبــر عـــدد من 
املستثمرين كخطوة أولى في اختيار 
شـــريـــك املــــشــــروع مــــن جـــانـــب الــقــطــاع 

الخاص.
وقــال ســعــادة الدكتور املهندس سعد 
بــن أحــمــد املــهــنــدي، أن تنفيذ مشروع 
محطة معالجة مياه الصرف الصحي 
في الوكرة والوكير بنظام الشراكة بني 
القطاعني العام والخاص هو األول من 
نوعه فــي الهيئة وفــي إطــار جهودها 

الــخــاص  الــقــطــاع  بـــإشـــراك  للمساهمة 
وزيادة استثماراته في تنفيذ مشاريع 
ــا مــــشــــاريــــع الــبــنــيــة  ــمــ ــيــ الـــــدولـــــة والســ
التحتية، وذلك بما يضمن االستفادة 
من خبرات القطاع الخاص في مجال 
إدارة وتنفيذ املشاريع، ونقل الخبرات 

بني القطاعني.
وقــال املهندس خالد سيف الخيارين 
ــة لــتــنــفــيــذ املــــشــــروع  ــراكــ ــقـــد الــــشــ أن عـ
يتضمن التصميم والبناء والتمويل 
والــتــشــغــيــل والــصــيــانــة ونـــقـــل ملكية 
املــشــروع. وأوضـــح أن املــشــروع يشمل 
تطوير وتنفيذ محطة معالجة مياه 
فـــي منطقتي  صــــرف صــحــي جـــديـــدة 
الوكرة والوكير، والتي ستعمل بطاقة 
استيعابية أولية قدرها 150 ألف متر 
مكعب في اليوم ملعالجة مياه الصرف 
الصحي وفق أعلى املواصفات العاملية 
وبتقنية املعالجة الثاثية، مــع بنية 
تحتية تستوعب توسعة املحطة إلى 
طاقة استيعابية قدرها 600 ألف متر 

مكعب في اليوم.

يــشــمــل املــــشــــروع أيـــضـــًا مــحــطــة ضــخ 
ملياه الصرف الصحي، باإلضافة إلى 
وحدات إدارة ومعالجة الحمأة وكذلك 
الــروائــح املنبعثة  وحـــدات التحكم فــي 
مـــن عــمــلــيــات املــعــالــجــة، كــمــا وتــشــمــل 
أعـــمـــال املــــشــــروع إنـــشـــاء مــحــطــة ضخ 

املياه املعالجة إلعادة استخدامها.
ومن املقرر اكتمال املشروع خال أربع 
ســنــوات مــن بـــدء الــعــمــل عــلــى تنفيذه، 
على أن يقوم الشريك املعني بالتنفيذ 
مــن جــانــب الــقــطــاع الــخــاص بتشغيل 
وصــيــانــة املــحــطــة ملـــدة 25 ســنــة، ومــن 
الــصــيــانــة والتشغيل  ثــم تنتقل إدارة 
ــال الـــعـــامـــة بــاســتــخــدام  ــغــ لــهــيــئــة األشــ
ذات التقنيات والــخــبــرات العالية في 

التشغيل والصيانة.

4 سنوات محطة معالجة لمياه الصرف بالوكرة والوكير خالل 
150 ألف متر مكعب يوميًا الطاقة االستيعابية األولية.. »أشغال«:

¶ د. سعد المهندي

¶  نيكوالس سبنسر 

¶  من مشاريع الشركة

¶  أكبر الباكر يقص شريط االفتتاح

¶  وليد القدومي 

¶  جانب من الحضور¶  م. خالد الخيارين

د. المهندي: تنفيذ 
المشروع بشراكة بين 

»العام« و»الخاص«

محمد عبدالعال

»يوتوبيا« تعرض عقارات فاخرة 
في لندن من تطوير مجموعة باركلي

»القطرية« تدشن مكتبها 
الجديد في العاصمة العمانية

28 مارس الجاري في شيراتون الدوحة  - 24 خالل الفترة من 

70 رحلة أسبوعيًا إلى مسقط وصاللة وُصحار

الدوحة -  

الدوحة -  
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