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يهدف إليجاد حلول خالقة ومستدامة ملواجهة التحديات

املؤتمر العربي الثاني للمياه ينطلق بالدوحة 27 مايو

الدوحة - محمد الجبالي �
تصوير: واسو �

وتستضيف دولة قطر النسخة 
الثانية من املؤتمر من السابع 
والــــعــــشــــريــــن وحــــتــــى الـــتـــاســـع 
مــــايــــو ٢٠١٤،  والـــعـــشـــريـــن مــــن 
بــرعــايــة «كــهــرمــاء» وبــالــتــعــاون 
مـــع املــجــلــس الـــــــوزاري الــعــربــي 

للمياه بجامعة الدول العربية.
هــــــذا وســـيـــعـــقـــد الــــحــــدث رفــيــع 
املــســتــوى تــحــت رعـــايـــة معالي 
الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن نــاصــر بن 
خليفة آل ثاني، رئيس مجلس 
الــــــــوزراء ووزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة في 

دولة قطر.
ووجه املهندي الشكر والتقدير 
إلــــــى حــــضــــرة صــــاحــــب الــســمــو 
الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
أمـــــيـــــر الــــــبــــــالد املـــــــفـــــــدى، وإلــــــى 
صــاحــب الــســمــو األمـــيـــر الــوالــد 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
على قيادتهما الحكيمة التي 
جــعــلــت مــــن دولــــــة قـــطـــر وجــهــة 
عــاملــيــة رائــــدة لــألعــمــال ومــنــارًة 
عربية للفكر العلمي والتعليم 
والتنمية القائمة على املعرفة. 
وقــــــال أيــــضــــا: «تـــعـــّبـــر كــهــرمــاء 
عــــــن اعــــــتــــــزازهــــــا بـــاســـتـــضـــافـــة 
هــــذا املــؤتــمــر الــــذي يــقــام تحت 
الــشــيــخ عبدالله  رعــايــة مــعــالــي 
بــن نــاصــر بــن خليفة آل ثــانــي، 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــر 

الداخلية.

مستقبل مستدام
وأشــــار إلـــى أن املــؤتــمــر يعتمد 
على األســس التي يقوم عليها 
املـــســـتـــقـــبـــل املــــســــتــــدام لــلــقــطــاع 
املـــــائـــــي فـــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي، 
مــؤكــدًا على أن كــهــرمــاء تتطلع 
مــن خـــالل هـــذا املــؤتــمــر العربي 
الــــثــــانــــي لـــلـــمـــيـــاه إلـــــــى بــــلــــورة 
مــســتــقــبــل إيـــجـــابـــي قـــائـــم عــلــى 
الــتــطــور املــســتــمــر لــصــالــح هــذا 

القطاع بمختلف مستوياته.

500 مشارك
وأعـــلـــن أن عــــدد املـــشـــاركـــني في 
املــؤتــمــر حــتــى أمـــس وصـــل إلــى 
الـــــدول  500 مــــشــــارك مــــن كـــافـــة 
الـــتـــمـــثـــيـــل فــي  الــــعــــربــــيــــة وأن 
املـــؤتـــمـــر مــخــتــلــف مـــن بــلــد إلــى 
آخــــر وأن عــــدد الــــــــوزراء الــذيــن 
ســـــيـــــحـــــضـــــرون لــــلــــمــــؤتــــمــــر لـــم 
يــتــحــدد بشكل نــهــائــي، خاصة 
أن الــلــجــنــة مـــا زالـــــت فـــي إطـــار 
الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى املـــــوافـــــقـــــات 
الــــرســــمــــيــــة مـــــن الـــجـــمـــيـــع قــبــل 

انطالق املؤتمر.

تعزيز التنسيق عربيًا
ويهدف املؤتمر العربي للمياه 

إلـــــــــى الــــتــــنــــســــيــــق بـــــــني الـــــــــدول 
الــجــهــود في  العربية وتــوحــيــد 
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات املــتــعــلــقــة 
باملياه لحماية الحقوق املائية 
العربية. كما سيشكل املؤتمر 
مــنــبــرًا لــتــبــادل الـــخـــبـــرات حــول 
املنهجيات والتقنيات الحديثة 
املــــســــتــــخــــدمــــة فــــــي الـــتـــخـــطـــيـــط 
وإعــــــــــــــــداد االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات 
املــتــوســطــة والطويلة  الــوطــنــيــة 

األمد في مجاالت إدارة املياه.

تقنيات تحليات املياه
ومن املحاور الرئيسية األخرى 
الـــــتـــــي ســـيـــنـــاقـــشـــهـــا املــــؤتــــمــــر 
تــــقــــنــــيــــات تـــحـــلـــيـــة املــــــيــــــاه فــي 
الــــــدول الـــتـــي تــعــانــي مـــن نـــدرة 
املــــيــــاه الــــعــــذبــــة، كـــمـــا ســيــســلــط 
املــشــاركــون فــي املــؤتــمــر الضوء 
على اآلليات املعتمدة حاليًا في 
تحلية املياه، إلى جانب تقديم 
مقترحات جديدة لرفع مستوى 
الكفاءة فيما يتعلق بعمليات 
استخراج مياه الشرب والطاقة 
الــنــتــائــج  املــســتــخــدمــة لتحقيق 

املرجوة.

األمن املائي للدول
وســـــيـــــتـــــنـــــاول املـــــؤتـــــمـــــر أيـــضـــًا 
مــوضــوعــات هــامــة تــمــّس األمــن 
املـــنـــطـــقـــة  لــــكــــافــــة دول  املــــــائــــــي 
كـــــــــجـــــــــودة املـــــــــيـــــــــاه الـــــجـــــوفـــــيـــــة 
واحــــتــــيــــاطــــيــــات املــــــيــــــاه. فــكــمــا 
هـــــو مــــعــــلــــوم، يـــــواجـــــه الـــعـــديـــد 
تـــحـــديـــات  املــــنــــطــــقــــة  مــــــن دول 
متعلقة باستنزاف موارد املياه 
الـــجـــوفـــيـــة، األمــــــر الــــــذي يــحــّتــم 
بـــلـــورة مــجــمــوعــة مـــن الــحــلــول 
الـــنـــاجـــعـــة لــلــتــغــلــب عـــلـــى هـــذه 
التحديات كتجديد موارد املياه 
الـــجـــوفـــيـــة وتـــحـــديـــث تــقــنــيــات 
اســـتـــخـــراج املـــيـــاه وغــيــرهــا من 

الحلول.

إدارة مياه الصرف الصحي 
وبـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، يــواجــه 
الكثير مــن البيئات الحضرية 
بــــإدارة مياه  مسائل ذات صلة 
الـــــــصـــــــرف الــــــصــــــحــــــي، والـــــتـــــي 
يمكن -عــنــد تطبيقها بالشكل 
الصحيح- أن تستخدم لتلبية 
مــتــطــلــبــات املـــيـــاه فـــي مــجــاالت 
الــــزراعــــة والــصــنــاعــة وتــجــمــيــل 
املـــدن، فــضــًال عــن املساهمة في 
الحد من تلويث املياه الجوفية 
وأنـــــظـــــمـــــة املـــــــيـــــــاه الـــســـطـــحـــيـــة 

كاألنهار والبحيرات.

آثار الجفاف في املناطق
وفي ذات السياق، تبرز الحاجة 
إلــــــى الــــحــــد مــــن آثـــــــار الـــجـــفـــاف 
فـــــي املــــنــــاطــــق الــــقــــاحــــلــــة حــيــث 
يـــعـــتـــبـــر شــــــح املــــــيــــــاه مــــــن أهــــم 
األســبــاب املــؤثــرة عــلــى اإلنــتــاج 
الزراعي وإلى حد ما على األداء 
االقتصادي كذلك. ومــن أهــداف 
املؤتمر العربي الثاني للمياه 
الــتــعــاون العلمي  أيــضــًا تفعيل 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي والـــصـــنـــاعـــي 
مـــع الــنــظــر فـــي الــعــوامــل األكــثــر 
شــــــمــــــولــــــيــــــة كـــــالـــــضـــــغـــــوطـــــات 
الــجــيــوســيــاســيــة، والــتــحــديــات 
واألولــويــات اإلقليمية، وكيفية 
مـــة اســتــراتــيــجــيــات الـــدول  مـــالء

للمشهد العام.

األمن املائي والغذائي
وشــــدد املــهــنــدي عــلــى أن األمــن 
املـــائـــي أصـــبـــح مــرتــبــطــًا بشكل 
مباشر بــاألمــن الــغــذائــي، وهــذا 
أمــر في غاية األهمية بالنسبة 
إلـــــــى الــــعــــالــــم الـــــعـــــربـــــي، حــيــث 
اســـتـــفـــادت الــــــدول الــعــربــيــة من 
الــتــقــنــيــات الـــزراعـــيـــة الــحــديــثــة 
فــــي رفـــــد املـــنـــتـــجـــات الـــطـــازجـــة 
املــســتــوردة مــن الــخــارج. وحتى 
الـــــــــــــدول ذات  إلـــــــــى  بــــالــــنــــســــبــــة 
الــطــبــيــعــة الــصــحــراويــة الــجــافــة 
كـــقـــطـــر، فــــــإن األنــــظــــمــــة الـــذكـــيـــة 
كــالــري بالتنقيط أســهــمــت في 

تحقيق نتائج متميزة.

مشاركة رفيعة املستوى
يــشــار إلـــى أن املــؤتــمــر الــعــربــي 
الـــــثـــــانـــــي لــــلــــمــــيــــاه واملــــــعــــــرض 
املصاحب له سيشهد مشاركة 
رفــيــعــة املـــســـتـــوى مـــن صــانــعــي 

القرار، واملسؤولني الحكوميني، 
وخـــبـــراء املـــيـــاه والــبــاحــثــني من 
مختلف أنحاء الوطن العربي، 
حـــيـــث ســيــجــتــمــعــون ملــنــاقــشــة 
مــســائــل املــيــاه الــتــي تــهــم الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة فـــــي مــــحــــاولــــة جـــــادة 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى فــــهــــم مـــشـــتـــرك 
ملـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات املــتــعــلــقــة 
املــــيــــاه وُســـــُبـــــل اإلدارة  بــــنــــدرة 
املــــســــتــــدامــــة ملـــــــــوارد املـــــيـــــاه فــي 
املــــنــــطــــقــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة. ويـــشـــّكـــل 
املؤتمر فرصة ثمينة لصانعي 
الــــقــــرار والــــخــــبــــراء والــبــاحــثــني 
لتبادل اآلراء واألفــكــار وإيجاد 
الحلول املناسبة للحفاظ على 

املياه في املنطقة.

شركاء املؤتمر
ومن الجدير بالذكر أن املؤتمر 
يــحــظــى بـــالـــدعـــم مــــن شــركــائــه 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــني كـــاملـــؤســـســـة 
العامة القطرية للكهرباء واملاء، 
والــــحــــبــــتــــور اليـــــتـــــون جـــــــروب، 
وســــــانــــــت جـــــــوبـــــــان، والــــجــــابــــر 

للهندسة وكوبوتا.

جدول أعمال جديد
ومـــن جــانــبــه أكـــد املــهــنــدس علي 

ســـيـــف املــــالــــكــــي رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الـــعـــلـــمـــيـــة فـــــي املــــؤتــــمــــر ومــــديــــر 
املــيــاه -املؤسسة  شـــؤون شبكات 
العامة القطرية للكهرباء واملــاء- 
أنـــــه لــــشــــرف عـــظـــيـــم لــــدولــــة قــطــر 
وكهرماء استضافة هــذا املؤتمر 
الـــــهـــــام، والـــتـــرحـــيـــب بــأشــقــائــنــا 
وشـــقـــيـــقـــاتـــنـــا مـــــن كــــافــــة أنــــحــــاء 
املــنــطــقــة لــصــيــاغــة جــــدول أعــمــال 
جـــديـــد فــــي مـــجـــال األمــــــن املـــائـــي 
بهدف تحقيق املنفعة املشتركة 

لبلداننا وللمنطقة ككل.
وقــال: «ال يفوتنا أيضًا أن نعّبر 
عــــن شـــكـــرنـــا وتـــقـــديـــرنـــا ملــعــالــي 
الـــشـــيـــخ عـــبـــدالـــلـــه بــــن نـــاصـــر بــن 
ثــانــي، لشمول املؤتمر  خليفة آل 
بــــرعــــايــــتــــه الــــكــــريــــمــــة ولــــدعــــمــــه 

املتواصل لجهودنا».

اجتماعات مستمرة
وأضـــــــاف أن هـــنـــاك ســلــســلــة مــن 
االجـــتـــمـــاعـــات رفـــيـــعـــة املــســتــوى 
تـــــحـــــضـــــيـــــرًا لـــــلـــــمـــــؤتـــــمـــــر، وذلـــــــك 
ابـــتـــداًء مــن الــســبــت املــقــبــل، وهــذه 
االجــــتــــمــــاعــــات ســــتــــكــــون عــــبــــارة 
ــد على 

َ
عـــن جــلــســات مــغــلــقــة ُتــعــق

ـــــــــــــــــوزراء أو وكـــــــالء  ال مـــــســـــتـــــوى 
الوزارات أو املستويات املشابهة.

50 ورقة بحثية
وقـــــــال املــــالــــكــــي: «لــــقــــد اســتــلــمــنــا 
عـــددًا كــبــيــرًا مــن الــطــلــبــات، ولكن 
االختيار وقــع على أفضل أوراق 
الــعــالــم  الــبــحــثــيــة لتمثيل  الــعــمــل 
العربي. املــشــاركــون هــم مــن كافة 
أنــحــاء املنطقة ويــجــلــبــون معهم 
ثـــــــروة مــــن املـــــعـــــارف والـــخـــبـــرات 
الــــضــــروريــــة لـــتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود 
املــائــي  ولــبــلــورة مستقبل األمــــن 
لــلــمــنــطــقــة، إضــــافــــة إلـــــى تــحــديــد 
الــــعــــوامــــل الــــخــــاصــــة بـــكـــل دولـــــة 

ومنطقة».
واســــتــــطــــرد فــــي هـــــذه الـــجـــزئـــيـــة، 
مــــؤكــــدًا عـــلـــى أن الـــلـــجـــنـــة قــامــت 
بـــــاخـــــتـــــيـــــار حـــــــوالـــــــي ٥٠ ورقـــــــة 
عــــمــــل بـــحـــثـــيـــة لــــلــــمــــشــــاركــــة فــي 
املــؤتــمــر، حــيــث تــنــاقــش كــل ورقــة 
مــــــوضــــــوعــــــًا مــــخــــتــــلــــفــــًا يـــتـــعـــلـــق 
بالوضع الحساس للقطاع املائي 
في الــدول العربية، علمًا بأنه قد 
تم توحيد طريقة تقديم الطلبات 
لــــضــــمــــان الـــــــوضـــــــوح واّتــــــســــــاق 
املـــطـــروحـــة. تتألف  املـــوضـــوعـــات 
كل ورقة عمل بحثية من ١٠ - ١٢ 
صفحة مرفقًا بها ملخص يضم 

نموذج التقييم العلمي.

دمج النتائج في التخطيط
بــــعــــض أوراق  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
الــــعــــمــــل الـــبـــحـــثـــيـــة هـــــــذه حــقــقــت 
نـــتـــائـــج مـــتـــمـــيـــزة، وقــــــــال: «نــحــن 
واثــقــون أنها ستسهم فــي زيــادة 
الـــــــوعـــــــي، وتـــــحـــــث قــــــــــادة الــــــــدول 
الــعــربــيــة عــلــى مــراجــعــة الــخــطــط 
الوطنية الحالية للمياه، وذلــك 
النتائج  بهدف دمــج بعض هــذه 
فــــي عــمــلــيــة الـــتـــخـــطـــيـــط، والـــتـــي 
مـــن ضــمــنــهــا مــســائــل ذات صلة 
باإلدارة املتكاملة للموارد املائية 
وتــــطــــويــــرهــــا لــتــحــقــيــق املــنــفــعــة 

املشتركة للمنطقة».

املوضوعات املطروحة
ومن أبرز املوضوعات املطروحة 
عــــلــــى جــــــــــدول أعــــــمــــــال املــــؤتــــمــــر 
إدارة الــطــلــب عــلــى املـــيـــاه، ودعـــم 
الــتــنــســيــق بـــني الــــــدول الــعــربــيــة، 

وحماية الحقوق املائية العربية.. 
الــتــي ستناقشها  املــســائــل  ومــــن 
املــتــكــامــلــة  املـــائـــيـــة  املـــــــوارد  إدارة 

ما يلي:
- توفير شبكة معلومات متكاملة 
عـــن املـــــــوارد املـــائـــيـــة بــاعــتــبــارهــا 
األســـاس العلمي السليم لتقييم 

املوارد.
- إعـــــداد بــنــك مــعــلــومــات متطور 
يــتــم مـــن خـــاللـــه جــمــع الــبــيــانــات 

واملعلومات.
الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة  - وضـــــــــــــــع خــــــــطــــــــط 
واالســـتـــثـــمـــار والــتــنــبــؤ بــالــنــظــام 
املــائــي الكمي والنوعي بتطبيق 
الــريــاضــيــة في  الــنــمــاذج  تقنيات 

إدارة املوارد املائية.
الــــخــــطــــط  تــــنــــفــــيــــذ  مـــــتـــــابـــــعـــــة   -
واالســتــثــمــارات لــهــذه املــــوارد من 
خالل املعايرة املستمرة للنماذج.
الـــــتـــــكـــــامـــــلـــــي  الـــــــنـــــــهـــــــج  - دعـــــــــــــم 
والــتــشــاركــي عــنــد إعــــداد الخطط 
املائية الوطنية وإحداث الهيكلية 
املؤسسية املناسبة للمؤسسات 
الـــعـــامـــة/الـــخـــاصـــة الــــقــــادرة على 

تطبيق هذه الخطط.
اقــتــراح تشريعات مائية فعالة   -

وإيجاد آليات لتطبيقها.
الــقــدرات البشرية وبناء  - تنمية 

الوعي العام وتوفير الدعم.
إلــى مسألة تنمية  كما سنتطرق 
املــــــــوارد املـــائـــيـــة والــــتــــي تــشــتــمــل 

على:
- اســتــعــمــال الــتــقــنــيــات الــبــديــلــة 
كحصاد مياه األمطار، والتحكم 
فــي الــفــيــضــانــات، وحــصــاد مياه 
الـــجـــريـــان الــســطــحــي والــتــغــذيــة 

االصطناعية للمياه الجوفية.
املــــــــــوارد  بـــتـــنـــمـــيـــة  - االهـــــتـــــمـــــام 
املائية غير التقليدية مــن إعــادة 
استعمال مياه الصرف الصحي 
والــــــــصــــــــرف الـــــــــزراعـــــــــي واملــــــيــــــاه 
العادمة املعالجة وتحلية املياه، 
حــــيــــث ســـتـــســـهـــم هــــــــذه املــــــــــوارد 
فـــــي خــــفــــض الـــتـــكـــالـــيـــف والــــحــــد 
مــــن اســـتـــهـــالك املــــــــوارد كــالــطــاقــة 

والوقود.
- كــــمــــا ســــيــــتــــم خــــــــالل املــــؤتــــمــــر 
مناقشة حماية املوارد املائية من 

التلوث والتخفيف من آثاره.

الشركاء االستراتيجيون للمؤتمر �صورة جماعية مع الشركاء االستراتيجيني في املؤتمر �

جانب من املؤتمر الصحافي �

املهندي واملالكي يتحدثان عن املؤتمر �

أعلن املهندس ناصر علي 
املهندي رئيس اللجنة 
التنظيمية للمؤتمر 
العربي الثاني للمياه 
أن املؤسسة العامة 
للكهرباء واملاء «كهرماء» 
تعتز باستضافة املؤتمر 
نهاية الشهر الحالي، 
قائال في مؤتمر صحافي 
عقد صباح أمس بهذه 
املناسبة: «املؤتمر يعزز 
الدور الريادي الذي تلعبه 
قطر في العالم العربي 
بصفتها من الداعمني 
الرئيسيني لالستدامة 
في مجتمعاتنا، واملساندة 
القّيمة التي نلقاها من 
أشقائنا العرب، والذين 
عّبروا بدورهم عن 
التزامهم التام بتطبيق 
مبادئ االستدامة 
واملسؤولية االجتماعية 
كلٌّ في مجتمعه، إضافة 
إلى الحث على تبّني 
وتطوير التقنيات 
والوسائل الحديثة 
لضمان األمن املائي في 
بلداننا».

علي سيف املالكي �ناصر املهندي �

املهندي: املؤتمر يقام برعاية «كهرماء» 

وبالتعاون مع املجلس الوزاري للمياه 

بجامعة الدول العربية

دراسة طرق استعمال التقنيات البديلة 

كحصاد مياه األمطار والتحكم 

في الفيضانات

بحث تقنيات التحلية في الدول التي تعاني 

ندرة املياه العذبة

املالكي: عقد سلسلة  من االجتماعات 

رفيعة املستوى  تحضيرًا 

للمؤتمر

500 مشارك بينهم وزراء 

ومختصون وخبراء

دراسة سبل الحد من آثار 

الجفاف باملناطق القاحلة

«قطر لتغليف املعادن» تنظم ندوة فنية األسبوع املقبل
الدوحة - � �

فــــي إطــــــار تـــقـــديـــم حـــلـــول ملــشــاكــل 
تـــــصـــــدع املــــنــــشــــآت الـــخـــرســـانـــيـــة 
املـــســـلـــحـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج 
الـــــعـــــربـــــي، ســـتـــقـــيـــم شـــــركـــــة قــطــر 
لتغليف املعادن (كيوكوت) ندوة 

فنية األسبوع املقبل.
ويــــــصــــــادف مــــوعــــد الــــــنــــــدوة يـــوم 
26 مــايــو فــي فــنــدق جــرانــد حياة 
بالدوحة. (من الساعة 9 صباحا - 

1:30 بعد الظهر). 
وســـتـــعـــقـــد الـــــنـــــدوة تـــحـــت رعـــايـــة 
الــســيــد عــلــي بـــن حــســن املــريــخــي، 
رئـــيـــس مــجــلــس اإلدارة واملـــديـــر 
العام لشركة قطر لتغليف املعادن 

(كيوكوت).
وتهدف هذه الندوة إلى التوعية 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام قـــــضـــــبـــــان حــــديــــد 
التسليح املغلفة بمادة اإليبوكسي 
فـــي املــشــاريــع اإلنــشــائــيــة، كونها 
الحل األمــثــل لحماية الحديد من 

الــصــدأ، ومــنــع تــصــدع الخرسانة 
بسبب تعرضها لألكسدة العالية، 
الــنــاجــمــة عــن الـــحـــرارة والــرطــوبــة 
الــــــزائــــــدة. وهــــــي إحـــــــدى املـــشـــاكـــل 
الــتــي تــؤثــر على قضبان  الكبيرة 
الـــتـــســـلـــيـــح فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــج 

العربي.
فـــي  يـــــتـــــحـــــدث  املـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
الـــــــنـــــــدوة خــــــبــــــراء مــــــن الــــــواليــــــات 
املــــتــــحــــدة األمــــيــــركــــيــــة واملـــمـــلـــكـــة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، ودولــــــــة 

قـــــطـــــر الـــــــذيـــــــن ســـــــــوف يـــطـــلـــعـــون 
املشاركني بالندوة على خبراتهم 
ونتائج دراساتهم حول استخدام 
الــتــســلــيــح املغلفة  قــضــبــان حــديــد 
بــــمــــادة اإليـــبـــوكـــســـي وفـــوائـــدهـــا، 
كــمــا ســـيـــشـــارك فـــي الــــنــــدوة كــبــار 
الــجــهــات  املــســؤولــني مــن مختلف 
واملــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة وغــيــر 
الــحــكــومــيــة، وكـــذلـــك مــمــثــلــون عن 
كــــبــــرى الــــشــــركــــات االســـتـــشـــاريـــة 

واملقاوالت في دولة قطر.

والــجــديــر بــالــذكــر أن شــركــة قطر 
املــعــادن (كــيــوكــوت) تعد  لتغليف 
الــرائــدة املصنعة  إحــدى الشركات 
لقضبان التسليح املغلفة بمادة 
الــخــلــيــج،  فــــي دول  اإليـــبـــوكـــســـي 
ومـــوقـــعـــهـــا فــــي مـــديـــنـــة مــســيــعــيــد 
الصناعية في قطر. وقد تأسست 
فـــي عــــام 1990م كــشــركــة  الــشــركــة 
مساهمة بــني قطر ستيل (%50) 
والـــشـــركـــة الـــقـــطـــريـــة لــلــصــنــاعــات 

التحويلية (%50).


