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اختطاف 
قطريين في العراق

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الشهر 
الماضي أنها تنسق مع الحكومة 

العراقية للكشف عن »تفاصيل حادثة 
اختطاف المواطنين القطريين«، 

واإلفراج عنهم بعد ما تم خطفهم في 
العراق.

10

جهاز قطر يستثمر في أكور العالمية

قّدرت مصادر مطلعة قيمة استحواذ 
جهاز قطر لالستثمار على حصة نسبتها 

10.5 ٪ في شركة أكور الفرنسية العالمية 
للفنادق بنحو 2.6 مليار يورو. وبمقتضى 
هذا الصفقة، أصبحت قطر أكبر مستثمر 
في مجموعة أكور الفرنسية المتخصصة 

في مجال السياحة والفندقة. 

10

رئيس الوزراء يفتتح مشروع األرصفة 
العائمة

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة 
آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
مشروع األرصفة العائمة التابع لشركة قطر 

للمواد األولية ومنطقة التخزين للمواد األولية 
في منطقة رأس لفان الصناعية.

10

زيادة سكانية في دولة قطر بنسبة 
٪ 8.8

أصدرت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء 
العدد الثاني والعشرين من نشرة )قطر, 
إحصاءات شهرية( التي توضح عددًا من 

المتغيرات السنوية لإلحصاءات االجتماعية 
واالقتصادية باإلضافة إلى المتغيرات 

اإلحصائية عن شهر  أكتوبر  2015.

11

تالحم قيادات
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يستقبل سمو الشيخ 
تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، خالل مشاركته في  أعمال القمة السادسة والثالثين 

لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي جاءت والمنطقة العربية تمر بمرحلة دقيقة 
وحرجة.
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زاوية خاصة 
تلمس 

خطوات النجاح

32

66

تجارة بينية 
العالقات القطرية التونسية ... 

تطور مستمر

44

عالم السيارات
»الفردان بريميير موتورز« تكشف عن سيارة 

جاكوار XF الجديدة كليًا

56

اقتصـــــاد

األداء االقتصادي 
لدولة قطر 

في العام 2015
 

28

34

األمن الغذائي القطري  ... أين وصلت الحلول
في ظل شّح الموارد المائية وقلة األراضي الصالحة للزراعة اعتمدت دول الخليج العربي لفترات طويلة 

على استيراد أغلب ما تتناوله من أطعمة، ولكن مع النمو المّطرد والهائل في عدد السكان وتزايد حالة عدم 
اليقين تجاه أسعار المواد الغذائية األساسية، فهل تستطيع هذه الدول تحقيق المستحيل واالكتفاء ذاتيًا من 

غذائها؟

المحتويــــــــات

الدوحة تحتفل بعرسها الوطني
اكتست شوارع الدوحة ومبانيها 

وسياراتها ومجمعاتها التجارية باللون 
العنابي، بعد أن غطتها أعالم قطر احتفااًل 
باليوم الوطني الذي تحتفل به قطر في 

18 ديسمبر من كل عام. 

أبــواب  ثابتــــة
8  متفرقات

30 شئون مصرفية 

22  غاز  و نفط
23  عقــارات

58 أسواق 

56 عالم السيارات
64 عين على الدوحة

72 الكلمة األخيرة

المحتويــــــــات
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كلمة العــدد

تصدر مجلة قطر اليوم عن شركة المها للدعاية واإلعالن. 
صندوق بريد 3272 - الدوحة - دولة قطر

للحصول على نسخ فردية من المجلة، يمكنكم االتصال 
بهاتف رقم :  44672139  )974+( 

qtoday@omsqatar.com :أو إرسال رسالة على العنوان اإللكتروني 
أسعار االشتراك هي 240 رياال قطريا في السنة

 ال يجوز إعادة إنتاج أي من المواد الواردة بالمجلة إال بتصريح كتابي من إدارة الشركة، 
جميع الحقوق محفوظة. 

الناشـر
شـركة المها للدعاية واإلعالن ذ.م.م.

ص.ب:  3272 الدوحة - قطــر.  هاتف:  44672139 أو 44550983 أو 44671173 
أو 44667584 )974+( .  فاكس:  44550982 )974+( . 

qtoday@omsqatar.com :بريد إلكتروني

الناشـر ورئيس التحرير 
يوسف جاسم الدرويش 

الرئيس التنفيذي   
سانديب سيهجال            

نائب الرئيس التنفيذي
ألبانا روي

مدير التحرير
سيندو ناير

نائب المحرر  
ازدهار إبراهيم علي

كبير المراسلين 
كريم إمام

مراسل صحفي أول    
أشواريا مورتي    

مراسل صحفي
آرتي مهان            كيرتينا كودورو     

مدير القسم الفني 
فينكات ريدي

نائب مدير القسم الفني 
حنان أبو صيام

مساعد مدير القسم الفني 
أيوش أندراجيت

مصمم جرافيك أول 
ماهيش ريدي

مصور فوتوجرافي 
روبرت التيميرانو

مدير أول التسويق 
فريدريك الفونسو

مدير التسويق 
ساكاال  ايه ديبراس

مساعد مدير التسويق 
سوني فيالت     محمد عرفان

ماتيوس جيريان

محاسب أول
براتاب تشاندرن 

مسئول توزيع أول 
بيكرم شرستا 

فريق التوزيع
ارجون تيميلسينا          بيمال راي

لقد كان العام 2015 حاسما، إذ شهد بداية نهاية عصر الذهب األسود. فوفقا 
للخبراء، وحسب فهمي لالقتصاد الكلي، فقد قارب العصر الذي تمتعت فيه الدول 

المنتجة للنفط بسلطة كبيرة، والذي سعت فيه الدول العظمى للتحكم بالدول التي 
تنعم بثروة نفطية وفيرة، على األفول. ومن الواضح أن النفط الذي وصلت أسعاره 

في السابق إلى 120 دوالر للبرميل لن يعود إلى مجده السابق على اإلطالق، فقد 
توقع صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي أن تهبط أسعار النفط الخام في العام 

2016 إلى حوالي 20 دوالرا للبرميل. وعلى الرغم من أن هنالك من يرفض هذه 
التوقعات، إال أنه ال أحد ينكر أن عصر أسعار النفط المرتفعة قد ولى إلى غير رجعة، 
إذ تتحكم العديد من العوامل بأسعار النفط في السوق الدولية مثل رفع العقوبات 

االقتصادية على إيران، والزيادة في الطاقة اإلنتاجية للواليات المتحدة للغاز الصخري، 
وإصرار الدول الرئيسية في منظمة الدول المصدرة للنفط )األوبك( على التمسك 

بحصتها في سوق النفط العالمية. وقد أدت كل هذه العوامل مجتمعة، المترافقة 
مع زيادة االستثمار في الطاقات المتجددة التي يزداد انخفاض تكلفتها، إلى جعل 

مستقبل الطاقة المتجددة يبدو أكثر إشراقا من أي وقت مضى. فقد أصدر برنامج 
األمم المتحدة للبيئة مؤخرا تقريرا أظهر أن االستثمار العالمي في الطاقة المتجددة، 
الذي انخفض قليال بين العامين 2011 و2013، قد انتعش في العام 2014 ليقترب 
من مستوى قياسي بلغ 270 مليار دوالر، كما أن نسبة الكهرباء المتولدة من مصادر 

الطاقة المتجددة في العالم ازدادت من  8.5 ٪ إلى 9.1 ٪  في  العام 2014. وعلى 
الرغم من أن معدل النمو هذا قد ال يبدو بالسرعة التي يريدها الجميع، إال أن هذا النمو 

 قد يتسارع بفضل انخفاض عامل التكلفة.
وهكذا فقد باتت الرسالة واضحة، إذ يتعين على الدول النفطية أن تقلل من اعتمادها 

على النفط. وفي الوقت الذي لم تتأثر فيه دولة قطر بشدة كالسعودية التي ازداد 
عجز ميزانيتها بصورة بات »من غير الممكن أن نتظاهر بأن هذا العجز هو أمر طبيعي 

ناجم عن ظروف السوق« كما قال سايمون ويليامز من بنك إتش إس بي سي، 
إال أنه قد حان الوقت كي تبدأ قطر بخفض إنفاقها. فقد شرعت السعودية بالفعل 

بخفض نفقاتها من خالل رفع أسعار الوقود المحلي بعد اإلعالن عن العجز التاريخي 
في ميزانيتها، مما يشير إلى أن الحكومة قد باتت مستعدة العتماد بعض التدابير 
الصعبة. إال أن من شأن خفض الدعم أن يتسبب بردود أفعال عنيفة في المملكة 

التي اعتاد مواطنوها على رخص الطاقة وغيرها من المرافق العامة. لكن إذا كانت 
السعودية مستعدة التخاذ مثل هذه الخطوة، فما الذي ستقوم به قطر؟

لقد أقر حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى الميزانية الجديدة للعام 2016 التي 
خفضت فيها قطر من نفقاتها بصورة كبيرة تحسبا ألول عجز مالي ستعاني منه البالد 

منذ 15 عاما. وفي الوقت الذي بدأت فيه العديد من الشركات الوطنية بتقليص 
إنفاقها، أوقفت الحكومة إلى أجل غير مسمى العمل بالتأمين الصحي الوطني 

الذي كان من المقرر أن يتعمم على جميع سكان البالد بعد الطلب الذي وجهه إليها 
مجلس الوزراء بتجميد خدمات الشركة الوطنية للتأمين الصحي )صحة( بحلول نهاية 

 العام.
وعلى الرغم من عدم تعليق قطر ألي من مشاريع بنيتها التحتية، إال أنه ثمة مخاوف 

في جميع األوساط من أن يتسبب انخفاض سعر النفط إلى ما دون 30 دوالرا  بالمزيد 
 من التقليص في النفقات.

وختاما، مرحبا بعصر التقنين الذي ُتستخدم فيه الطاقة بجميع أشكالها بصورة 
براغماتية مع  سعي مختلف التقنيات للحد من تأثيرها على األرض... مرحبا بالعام 

.2016
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رسائل القراء

أنه  إال  ديسمبر،  لشهر  عددها  غالف  ليتصدر  اليوم(  )قطر  اختارته  الذي  المؤثر  العنوان  من  بالرغم 
ال  عام  هو  وبالفعل  واآلالم،  والصعاب  األحزان  من  العديد  شهد  عامًا  كان  بأنه  ثابتة  حقيقة  يعكس 
ينسى شهد العديد من األحداث والمواقف والحوادث التي يحزن كل من يعايشها أو يطالعها أو يسمع 
عنها. أتمنى أن ال يرى العالم ما رأى من مآسي وآالم في العام الجديد، الذي أتمنى أن يكون عاما 

سعيدا على قطر حكومة وشعبا وعلى سائر الدول العربية واألمة اإلسالمية. 

                                                        ناصر عبدالعزيز 

المتقاعدين  مشاريع  لتمويل  استثماري  صندوق  إنشاء  مسألة  بحث  أحدثه  الذي  الجدل  أن  شك  ال 
المنفعة وذوي الشأن يتساءلون عما سيعود عليهم  العديد من أصحاب  ال يزال مستمرا، خاصة أن 
من هذه الخطوة، وما يمكن أن تفضي إليه على أرض الواقع هذه الفكرة. وتناول مجلتكم الموقرة 
لهذا الملف لهو دليل على مدى اهتمامكم بالدولة وأحوالها، وحرصكم على تسليط الضوء على ما 
يشغل بال المواطن، خصوصا أن العديد من الموظفين القطريين مشغولون بمرحلة التقاعد وكيفية 

االستفادة القصوى منها.

                                                              مبارك الكواري 

طالعنا بالكثير من الفخر التقرير الخاص بإحراز قطر للمركز األول عربيا لمؤشر التنافسية، وهو التقرير 
الذي يقوم بتقييم قدرة الدول على تقديم االزدهار لمواطنيها. وهذا بدوره يعتمد على قدرة الدولة 
على االستفادة من مصادرها المتاحة. لذا ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن مدى امتناننا وتقديرنا للجهود 

التي تبذلها الحكومة للوصول إلى هذا القدر من النجاح والتقدم. 

                                                             عبير السليطي 

بالفعل  إلى آخر، وقد استطاع  التسجيلية والوثائقية نجاحًا من عام  الجزيرة لألفالم  يحقق مهرجان 
أن يكون قبلة صانعي األفالم التسجيلية حول العالم، والمكان الذي يود الجميع التواجد فيه. نأمل 
استمرار هذا النجاح خالل النسخ المقبلة من هذا الحدث السينمائي الدولي الذي نسعد به جميعا هنا 

في قطر. 

                                                             كامل الصايغ

يمكنكم إرسال أية مالحظات على البريد: 
qtoday@omsqatar.com

تدعو »قطر اليوم« قراءها األعزاء إلى إرسال مالحظاتهم 
وآرائهم عن أي موضوع يتعلق بالمجلة. هناك فائز واحد شهريًا 

بقلم مون بالن التترددوا في الكتابة إلينا على العنوان التالي :  
»قطر اليوم«    ص.ب:  3272  الدوحة - قطر ،  أو على فاكس 

رقم: 44550982 
 qtoday@omsqatar.com  :أو البريد اإللكتروني

تحتفظ »قطر اليوم« بحق نشر أو عدم نشر المراسالت كما أن اآلراء واألفكار 
المعبر عنها ال تعكس بالضرورة رأي المجلة

30015971 للمشاركة الرجاء إرسال رسالة قصيرة  إلى الرقم التالي:  
   qtoday@omsqatar.com: أو  على  البريد اإللكتروني

نتائج التصويت مبنية على الرسائل المستلمة حتى تاريخ  20  من كل شهر

نتيجة تصويت العدد السابق

هل  توافق على أن هناك تخبطًا في رؤية نظام 
“صحة”؟

هل  ستتم محاسبة المتسببين في  عيوب  
المنشآت  والتي كشفت عنها  األمطار األخيرة؟

سؤال العدد

يمكنكم قراءة مقاالت قطر اليوم من الموقع:
www.issuu.com/oryxmags

 تابعونا على الفيس بوك وتويتر لقطر اليوم
www.facebook.com/qataralyom

www.twitter.com/qataralyom

ال نعم

٪ 10    ٪ 90  
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متفرقــــــــات
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متفرقــــــــات

قمة الخليج
الشيخ  سمو  الرياض:  السعودية،  العربية  المملكة 
تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، خالل مشاركته في  
أعمال القمة السادسة والثالثين لدول مجلس التعاون 
العربية تمر بمرحلة  الخليجي، والتي جاءت والمنطقة 

دقيقة وحرجة.  الصورة لوكالة أ ف ب
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بــن  عبداللــه  الشــيخ  معالــي  افتتــح 
رئيــس  ثانــي  آل  خليفــة  بــن  ناصــر 
الداخليــة  وزيــر  الــوزراء  مجلــس 
يامــال   ( العائمــة  األرصفــة  مشــروع 
قطــر  لشــركة  التابــع   )  2 ويامــال   1
التخزيــن  ومنطقــة  األوليــة  للمــواد 
رأس  منطقــة  فــي  األوليــة  للمــواد 
لفــان الصناعيــة. وحضــر الحفــل عــدد 
مــن أصحــاب الســعادة الــوزراء وكبــار 
المســؤولين وضيــوف البــالد. وقــام 
معالــي رئيــس مجلــس الــوزراء بجولــة 
فــي المشــروع اســتمع خاللهــا إلــى 

شــرح حــول القــدرة االســتيعابية للمينــاء ومســاهمته فــي زيــادة المخــزون المحلــي مــن المــواد األوليــة مــا يســاهم 
فــي تحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، باإلضافــة إلــى آليــة التحكــم والنقــل والتخزيــن التــي تراعــي أعلــى معاييــر 

والســالمة. األمــن 
يذكــر أن المشــروع يســاهم فــي زيــادة المخــزون المحلــي مــن المــواد األوليــة لتلبيــة االحتياجــات لمناطــق الشــمال 
مــن مادتــي الجابــرو والحجــر الجيــري لرفــع وتيــرة المشــاريع اإلنشــائية الحكوميــة مــن حيــث الجــودة والمواصفــات 
وبأســعار تنافســية . ويســتقبل المينــاء 4 بــوارج مــا يخفــف الزحــام والضغــط المــروري علــى األرصفــة األخــرى التابعة 

للشــركة فــي مســيعيد ولوســيل .

متفرقــــــــات

اختطاف 
قطريين في العراق

ــي  ــهر الماض ــة، الش ــة القطري ــت وزارة الخارجي أعلن
أنهــا تنســق مــع الحكومــة العراقيــة للكشــف عــن 
ــن،  ــن القطريي ــة اختطــاف المواطني ــل حادث تفاصي
واإلفــراج عنهــم بعدمــا تــم خطفهــم فــي العــراق.

ونقلــت وكالــة األنبــاء القطريــة عــن الخارجيــة قولهــا 
إنهــا تقــوم بمتابعــة موضــوع اختطــاف عــدد مــن 
ــي  ــراق ف ــوب الع ــوا جن ــن دخل ــن القطريي المواطني
ــأ اختطافهــم، وكانــت  ــد، فــور تلقيهــا نب رحلــة صي
مصــادر عراقيــة حكوميــة وأمنيــة قالــت إن عشــرات 
ــوا  المســلحين خطفــوا 26 قطريا علــى األقــل، كان
يصطــادون فــي صحــراء محافظــة النجــف العراقيــة 

قــرب الحــدود الســعودية.  

ــان  ــة القطريــة، حســب البي وباشــرت وزارة الخارجي
والجهــات  العراقيــة  الحكومــة  مــع  اتصاالتهــا 
األمنيــة  المســتويات  أعلــى  علــى  المختصــة 
والسياســية فــي العــراق، للوقــوف علــى تفاصيــل 

الحــادث. 

وأكــدت الخارجيــة أن القطرييــن، التــي لــم تحــدد 
األراضــي  دخلــوا  كانــوا  هويتهــم،  أو  عددهــم 
الداخليــة  وزارة  مــن  رســمي  بتصريــح  العراقيــة 
العراقيــة، وبالتنســيق مــع الســفارة العراقيــة فــي 

الدوحــة. 

وأوفــدت الدوحــة مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــؤون 
السياســية وســفيرها لــدى بغــداد لمتابعــة جميــع 
اإلجــراءات المتبعــة فــي هــذا الشــأن مــع الحكومــة 
المواطنيــن  ســالمة  لتأميــن  كثــب  عــن  العراقيــة 

القطرييــن.

 النمو االقتصادي غير المسبوق لقطر، منحها فرصة ضخمة لكن أيضًا 
وضع على عاتقها مسئوليات كبيرة، وقد أظهرت الحكومة التزامها من خالل 

اإلعالن عن اإلصالحات العمالية، وهذا يؤكد التصميم لديها على استغالل هذه 
البطولة كمحفز للتطور االجتماعي 

حسن الذوادي 
أمين عام اللجنة العليا للمشاريع واإلرث والرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم

رئيس الوزراء يفتتح مشروع األرصفة العائمة

كشف سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس 
التنفيذي لمجموعة اوريدو  أن خدمة األلياف الضوئية 
النصف  في  قطر  مساحة  كل  ستغطي  »الفايبر«، 
األول من العام المقبل، موضحا أنه حاليا تصل نسبة 
التغطية نحو 80 ٪ لكافة أرجاء الدولة، مؤكدا أن العمل 
والخدمة  الشبكة  مد  أجل  من  وساق  قدم  على  جاٍر 
بشكل دقيق، خاصة أنه يتطلب لمدها بصورة تغطي 
هو  وهذا  مراحل  إلى  تقسيمها  إلى  الدولة  كامل 
تساهم  التي  للشركات  الشكر  مقدمًا  به،  المعمول 

في إنجاز هذا المشروع.

األلياف الضوئية تغطي قطر 100 ٪
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متفرقــــــــاتمتفرقــــــــات

قطر  جهاز  استحواذ  قيمة  مطلعة  مصادر  قدرت 
10.5 ٪ في شركة أكور  لالستثمار على حصة نسبتها 
يورو.  مليار   2.6 بنحو  للفنادق  العالمية  الفرنسية 
مستثمر  أكبر  قطر  أصبحت  الصفقة،  هذا  وبمقتضى 
مجال  في  المتخصصة  الفرنسية  أكور  مجموعة  في 

السياحة والفندقة. 
بالنسبة  متقدمة  كبيرة  خطوة  الصفقة  هذه  وتمثل 
في  مكانتها  ترسخ  حيث  للفنادق،  »أكور«  لمجموعة 
امتدادها  بتعزيز  وتسهم  الفاخرة،  الضيافة  مجال 
الربحية  وزيادة  المتاحة  النمو  وإمكانات  الجغرافي 
بشكل يحقق قيمة أفضل على المدى البعيد.  كما تتيح 
الصفقة للمجموعة المجال لتعزيز كوادرها واالستفادة 
في  الشركاء  من  العمل  فريق  ومهارات  خبرات  من 
مجموعة فيرمونت ورافلز العالمية، الذي يتمتع بسجل 
الفاخرة،  الفنادق  وإدارة  وتسويق  تشغيل  في  حافل 
بازان،  لسيباستيان  سابقة  تصريحات  وفق  وذلك 
ويسهم  السياحية.  أكور  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
الفندقية  العالمات  أبرز  من  واحدة  على  االستحواذ 
في  أكور  عالمة  بتعزيز  العالم  مستوى  على  الثالث 
توازنًا  أكثر  مزيج  وتحقيق  الفاخرة  الضيافة  مجال 
يسهم  كما  لها.  التابعة  الفندقية  الفئات  جميع  بين 
بتوسيع  وسويسوتيل  وفيرمونت  رافلز  فنادق  ضم 
ويمكنها من  الدولي  الصعيد  على  للفنادق  أكور  شبكة 
هذه  ضمن  المتنامي  والطلب  عمالئها  تطلعات  تلبية 
الفئة. ومع ما يقرب من 500 فندق في فئة العالمتين 
أبرز  إحدى  للفنادق  أكور  أصبحت  والفاخرة،  الراقية 
قادرة  وستكون  القطاع،  هذا  في  العالمية  الشركات 

بإمكانات  وتتمتع  ربحية  أكثر  إدارة  عقود  تقديم  على 
شأن  ومن  األسواق.   من  العديد  في  للنمو  أفضل 
فيرمونت  مجموعة  في  العاملة  الكوادر  إضافة 
في  للفنادق  أكور  خبرات  تعزيز  في  اإلسهام  ورافلز 
الجديدة  الطموحات  وتلبية  الفاخرة،  الفنادق  قطاع 
المستهدفة. األسواق  للتوسع في  الرامية   للمجموعة 

وتهدف أكور للفنادق لرفع إيراداتها بعد االستفادة من 
مستفيدة  يورو،  مليون   65 نحو  إلى  التكاليف  تقليل 
الفئات،  مختلف  ضمن  الفندقية  عالماتها  شبكة  من 

وتحقيق أقصى قدر من أرباح الفنادق، مع زيادة كفاءة 
تكاليف  من  واالستفادة  والمبيعات  التوزيع  قنوات 
تحسينات  إدخال  على  المجموعة  تعكف  كما  الدعم.  
كبيرة على بيانات العمالء بعد دمج قاعدة عمالء تضم 3 
ماليين عميل يحملون بطاقات الوالء، 75 ٪ منهم في 
على  قيمة  بإضافة  الصفقة  وتقوم  الشمالية.  أميركا 
المنتظر  ومن  الثاني،  العام  من  بدءًا  السهم،  ربحية 
اعتبارًا من  التكاليف  تقليل  الكامل في  أثرها  أن تحقق 

العام الثالث.

جهاز قطر يستثمر في أكور العالمية

فنادق أكور هوتيلز الفرنسية 

زيادة سكان قطر بنسبة 8.8 ٪

نشرة  من  والعشرين  الثاني  العدد  واإلحصاء  التنموي  التخطيط  وزارة  أصدرت 
لإلحصاءات  السنوية  المتغيرات  من  عددًا  توضح  التي  شهرية(  إحصاءات  )قطر؛ 
.2015 أكتوبر  شهر  عن  اإلحصائية  المتغيرات  إلى  باإلضافة  واالقتصادية   االجتماعية 
وأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خالل شهر 
أكتوبر قد بلغ أكثر من 2,412 مليون نسمة محققًا بذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8.8 ٪ بالمقارنة 
كما  نسمة.   مليون   2,216 حينها  السكان  عدد  تجاوز  حيث  الفائت،  العام  من  أكتوبر  شهر  مع 
 12,216 أكتوبر  بلغ في شهر  االجتماعي قد  الضمان  المستفيدين من  أن عدد  النشرة  أوضحت 
الماضي حيث  بالمقارنة مع شهر سبتمبر   ،٪  1.3 انخفاضًا شهريًا نسبته  بذلك  مواطنًا محققًا 
النشرة  بيانات  أوضحت  كما  مواطنًا.   12,382 االجتماعي  الضمان  من  المستفيدين  عدد  كان 
أيضًا أن إجمالي عدد عقود الزواج التي ُسجلت في شهر أكتوبر ارتفع بنسبة 4.2 ٪ بالمقارنة مع 
شهر سبتمبر الماضي، وبإجمالي بلغ 3,152 عقد زواج منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر 
2015. كما قد شهدت حاالت الطالق انخفاضًا بنسبة 52.6 ٪ في شهر أكتوبر بالمقارنة مع شهر 
سبتمبر الماضي، وبإجمالي بلغ 1,233 حالة طالق منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر 2015. 
 2015 510 مليارات ريال خالل شهر أكتوبر  2( حوالي  وقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع )م 
بانخفاض شهري نسبته 1.5 ٪ مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، وبالمثل فقد سجل شبه النقد 
الذي يشمل الودائع انخفاضًا شهريًا بنسبة 1,0 ٪ مقارنة بشهر سبتمبر الماضي حيث سجل في 
شهر أكتوبر 2015 ما قيمته 630 مليار ريال قطري، وعلى النظير فقد سجل عرض النقد الواسع 
)م 2( ارتفاعًا سنويًا بلغ 2.6 ٪ كما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعًا سنويًا بلغ 6.4 ٪.

بلغ عدد السكان المتواجدين 
خالل شهر أكتوبر أكثر من

 2,412 
مليون نسمة

 محققًا بذلك ارتفاعًا 
سنويًا بنسبة

 ٪ 8.8 
مقارنة مع شهر أكتوبر 

من العام الفاضي، 

حيث تجاوز عدد السكان حينها

 2,216 
 مليون نسمة. 

ارتفع عدد الزوار بنسبة

 ٪ 4.9 
خالل العام حتى أكتوبر

  2015 
مقارنة مع نفس 

الفترة من
 العام 2014 

للزوار من دول 
مجلس التعاون

 النصيب األكبر، 
بنسبة

٪ 44.7  
المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

تحت الضوء
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قالــت وكالــة موديــز العالميــة للتصنيــف االئتمانــي 
أن االقتصــاد القطــرى مــا يــزال يواصــل النمــو رغــم 
تراجــع أســعار النفــط بواقــع 50 ٪ منــذ يونيــو 2014 
تســيطر  التــي  االقتصــادي  اليقيــن  عــدم  وحالــة 
علــى االقتصــاد العالمــي فضــال عــن االضطرابــات 
الجيوسياســية فــي المنطقــة، الفتــة إلــى أن قطــر 
أعلــى  قائمــة  فــي  عالميــًا  الثالــث  المركــز  تحتــل 
التصنيفــات االئتمانيــة ضمــن الــدول التــي تشــملها 

بالتصنيفــات.  »موديــز« 
عــن  موســع  تقريــر  فــي  »موديــز«  وأوضحــت 
االقتصــاد القطــري أن دولــة قطــر تعتبــر واحــدة مــن 
أســرع االقتصــادات نمــوا علــى مــدى العقــد الماضــي 
بســبب التوســع الكبيــر فــي قطاعــي النفــط والغــاز، 
وخاصــة فــي معــدالت إنتــاج الغــاز الطبيعــي التــي 

قفــــــزت بواقــــــع  350 ٪ خــــــالل الفتــــــــرة مـــــــن
 2004 - 2014 وكنتيجــة لتحقيــق إيــرادات قياســية 
والتنفيــذ  )الهيدركربونــي(  النفطــي  القطــاع  مــن 
الجــاري لبرنامجهــا التنمــوي الطمــوح فقــد ســجلت 

قطــر مســتويات عاليــة جــدا مــن الدخــل حيــث تتبــوأ 
مراكــز متقدمــة عالميــة فــي حصــة الفــرد مــن الناتــج 
الشــرائية  القــوة  لتعــادل  وفقــا  اإلجمالــي  المحلــي 
PPP البالغــة 137.162 دوالرا للفــرد الواحــد بحســب 
بيانــات صنــدوق النقــد الدولــي للعــام 2014 كمــا 
اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  نمــو  متوســط  يبلــغ 
مــدى  علــى   ٪  12.8 القطــري  الســنوي  الحقيقــي 

العقــد الماضــي.

ارتفع عدد المركبات المسجلة 
في شهر أكتوبر إلى

 9,812 
مركبة  مقارنة مع

 8,090 
مركبة سجلت في شهر سبتمبر 

الماضي

بنسبة ارتفاع شهري بلغت 

.٪ 21.3

تم تسجيل

 152,052 
مخالفة مرورية في شهر أكتوبر 

  2015

بواقع انخفاض 
شهري بلغ

 ٪ 6,8 
عن شهر سبتمبر الماضي

القحطاني  خالد  بن  الله  عبد  السيد  سعادة  أكد 
المعالم  الواضحة  الخطط  أن  العامة،  الصحة  وزير 
التي  الحالية  القفزة  في  سببا  كانت  والسياسات 
الجديدة  المستشفيات  افتتاح  وأن  القطاع،  يشهدها 
أن  إلى  مشيرا  األسّرة،  مشكلة  على  يقضي  سوف 
عام  سيكون  والبحوث  للطب  السدرة  مركز  افتتاح 
بالقطاع  الدولة  من  االهتمام  هذا  أن  وأكد   ،2017
تمثل في النمو السنوي في القطاع وفي الموازنة من 
سنة إلى أخرى، مشيرا إلى أنه »تم األسبوع الماضي 
للصحة  الوطنية  اإلستراتيجية  إعداد  من  االنتهاء 
للسنوات المقبلة، وتم رفعها إلى وزارة المالية«، الفتا 

إلى أن موازنتها قد بلغت بحدود 46 مليار ريال. 

46 مليارا 
لإلستراتيجية الصحية

إدارة  الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير  قال الشيخ 
الصحة العامة بالمجلس األعلى للصحة، عضو الهيئة 
الصحة  وزراء  لمجلس  التنفيذي  للمكتب  التنفيذية 
لدول مجلس التعاون خالل كلمته في افتتاح االجتماع 
الثامن للجنة الخليجية للصحة والسالمة المهنية تحت 
عنوان »اإلبالغ عن إصابات العمل واألمراض المهنية«: 
» قام المجلس األعلى للصحة بدعم الصحة المهنية 
بالعديد من المشاريع حتى 2016، ومن هذه المشاريع 
الصحة  مشروع  لدعم  استشارية  شركة  استقدام 
بعد  للصحة  الوطنية  اإلستراتيجية  في   3.7 المهنية 
من  عدد  وافتتاح  المهنية،  الصحة  قسم  هيكلة  إعادة 
 3 افتتاح  سيتم  كما  العمال،  لرعاية  الصحية  المراكز 
 2016 العام  العمال خالل  مستشفيات صحية لرعاية 

وبداية 2017 ودعمها بخدمات الصحة المهنية.

افتتاح 3 مستشفيات للعمال خالل عامين

تحت الضوء

اتفاق خليجي - أردني على تسريع قطر  ثالث أفضل التصنيفات عالميا
إنجاز مشروع سكة الحديد 

المشتركة

ضرورة  على  الخليجي،  التعاون  مجلس  ودول  األردن  اتفق 
لتعزيز  الحديدية  للسكك  الوطنية  الشبكة  بإنجاز  اإلسراع 
انسياب التجارة وتسهيل النقل البري. وأكد أيمن حتاحت وزير 
التعاون  مجلس  دول  من  وفد  مع  لقائه  خالل  األردني  النقل 
المجاالت بين األردن ودول  العالقات بشتى  الخليجي، عمق 
والتبادل  النقل  تسهيل  إلى  داعيا  الخليجي،  التعاون  مجلس 
بين  والخدمات  السلع  انسياب  إجراءات  وتبسيط  التجاري 
الجانبين. واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم للتحقيق 
منظمة  إنشاء  يتم  أن  على  الطيران  حوادث  في  المشترك 
جهته،  من  الطيران.  حوادث  في  بالتحقيق  تختص  إقليمية 
أكد منذر الراشد رئيس الوفد الخليجي أهمية هذه اللقاءات 
زيادة  على  تعمل  التي  األطراف  جميع  مصلحة  يحقق  بما 
االقتصادي  التبادل  عملية  على  ينعكس  بما  النقل  حركة 

والتجاري بين األردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

متفرقــــــــات

المصدر:   نشرة وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
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إلــى  وصلــت  التــي  النفــط  أســعار  تقلبــات  تركــت 
ســلبية  أثــارا  ســنوات  ســبع  فــي  مســتوياتها  أدنــى 
علــى األداء االقتصــادي للبــالد والســيما علــى مؤشــر 
بورصــة قطــر. فعلــى الرغــم مــن إيجابيــة التوقعــات 
النظــر  بصــرف  الطويــل،  المــدى  علــى  قطــر  بشــأن 
عــن العجــز فــي الميزانيــة الــذي ســتتعرض لــه البــالد 
متفائلــون  المســتثمرين  أن  إال   ،2016 العــام  فــي 
تغييــر  دون  األساســية  العوامــل  بقــاء  بســبب  بحــذر 
فــي   ٪  4.3 بنســبة  االقتصــاد  بنمــو  التوقــع  مــع 

الـــمـــحـــدث  للتقريــر  وفقــا  وذلــك   2016 العــام 
ــر   2015 - 2017  ــة قط ــة لـــدولـــ ــاق االقــتـصاديــ لـآلفــ
واإلحصــاء. التنمــوي  تخطيــط  وزارة  عــن   الصــادر 
فــي  النفــط  ســعر  انخفــاض  افتــراض  ُترِجــم  وقــد 
ميزانيــة 2016 بنســبة تزيــد عــن 26 ٪ بتقليــص فــي 
اإلنفــاق بنســبة 7 ٪، ممــا يشــير إلــى مواصلــة قطــر 
المتاحــة  الفــرص  وتعزيزهــا  التوســعي  لمســارها 
ــرادات  للقطــاع الخــاص، علــى الرغــم مــن انخفــاض إي
البــالد بنســبة 31 ٪. وبهــذا الصــدد، قــال جــان ميشــال 

بقلم إيالك غان 

مستقبل األعمال 
في قطر

أدى انخفاض أسعار النفط إلى جعل دولة قطر تخّفض توقعاتها بشأن نموها االقتصادي للعام 2015 من 
 7.7 ٪ إلى 7.3 ٪. وتتوقع وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء أن تعاني البالد من عجز في ميزانيتها في العام 2016.

متفرقــــــــات
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صليبــا، المحلــل االقتصــادي لمنطقة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا فــي بنــك أوف أميــركا ميريــل لينــش: 
“نتوقــع أن يواصــل االقتصــاد القطــري تفوقــه علــى 
اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى، 
ويبــدو أن حجــم اإلنفــاق الرأســمالي علــى التحضيــرات 
 لــكأس العالــم لكــرة القــدم 2022 ســوف يســتمر”.

غيــر أن مــن اإلجــراءات التــي يجــري النظــر فيهــا حاليــا 
الحــد  النفــط  انخفــاض أســعار  للتخفيــف مــن وطــأة 
بــات  فقــد  الحكومــة.  تقدمهــا  التــي  اإلعانــات  مــن 
الدعــم الــذي تقدمــه الحكومــة موضــوع نقــاش محتدمــًا 
أنــه  علــى  إليــه  ُينظــر  وصــار  الدوليــة،  الســاحة  علــى 
رأس  ســوق  مســار  لتوجيــه  الرئيســية  العوامــل  مــن 
الصــورة  تبــدو  ال  عندمــا  وخاصــة  البــالد،  فــي  المــال 
الخليــج. منطقــة  دول  جميــع  أســواق  فــي   ورديــة 

ــك  ــى ذل ــر عل ــمو األمي ــب الس ــرة صاح ــدد حض ــد ش وق
بقولــه: “فــي مجــال تعزيــز القطــاع الخــاص والتنويــع 
للقطــاع  الدولــة  منافســة  مــن  وللحــّد  االقتصــادي، 
الخــاص، فقــد جــرت مراجعــة شــاملة لجميــع الشــركات 
الحكوميــة. وبعــد عــرض هــذه المراجعــة علــى المجلــس 
وجهــُت  واالســتثمار،  االقتصاديــة  للشــؤون  األعلــى 
بوقــف الدعــم لعــدد مــن هــذه الشــركات، وخصخصــة 
القطــاع  إلــى  اآلخــر  بعضهــا  إدارة  وتحويــل  بعضهــا، 

الخــاص”. 

يــزال  ال  قطــر  فــي  للنفــط  التعــادل  ســعر  أن  ورغــم 
األدنــى فــي منطقــة الخليــج إال أن عمــالق الطاقــة، قطــر 
للبتــرول، يعتــزم الخــروج مــن الشــركات غيــر األساســية 
إلعطــاء متنفــس أكبــر للقطــاع الخــاص كــي يبــدأ بلعــب 
العضــو  الكعبــي،  شــريدة  ســعد  وأكــد  فعــال.  دور 
المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لقطــر للبتــرول، أن تركيــز 
الشــركة ســينصّب علــى إنتــاج النفــط والغــاز، الفتــا إلــى 
ــرول  ــر األساســية الشــريكة لقطــر للبت أن الشــركات غي
ــي  ــها، وينبغ ــى نفس ــاد عل ــى االعتم ــادرة عل ــت ق ــد بات ق
 أن تتمكــن مــن المنافســة فــي هــذا العالــم التنافســي.

برايــس  العالميــة  االستشــارات  شــركة  وكانــت 
ــع إلدراج  ــن المتوق ــه م ــت إن ــد قال ــرز ق ــاوس كوب ووتره
فــي  القابضــة  للبتروكيماويــات  مســيعيد  شــركة 
وقــت مبكــر مــن العــام 2014 أن يكــون حافــزا لطــرح 
لالكتتــاب  األخــرى  الشــركات  مــن  المزيــد  أســهم 
العــام. وقــد أكــد ذلــك وزيــر الطاقــة والصناعــة ورئيــس 
مجلــس إدارة قطــر للبتــرول، ســعادة الدكتــور محمــد 
شــركة  إدراج  عــن  اإلعــالن  عنــد  الســادة،  صالــح  بــن 
حدثــا  ليــس  االكتتــاب  هــذا  “إن  قائــال:  مســيعيد 
االكتتابــات  مــن  سلســلة  مــن  جــزء  هــو  بــل  معــزوال 
العامــة التــي تعتــزم قطــر للبتــرول القيــام بهــا خــالل 
اجتمــاع  أثنــاء  وتــم  المقبلــة”.  العشــرة   الســنوات 
األعلــى للشــؤون االقتصاديــة واالســتثمار  للمجلــس 
أميــر  الســمو  صاحــب  وترأســه  عاميــن  قبــل  ُعقــد 
أســهم  طــرح  بشــأن  عــرض  تقديــم  المفــدى  البــالد 
بقيمــة  للدولــة  المملوكــة  الشــركات  مــن  للعديــد 
50 مليــار لالكتتــاب مــن قبــل القطرييــن علــى مــدى 

قطــر. بورصــة  فــي  إدراجهــا  يتــم  كــي  أعــوام   10 
أنــه ثمــة مخــاوف اآلن مــن صعوبــة تنفيــذ هــذا  غيــر 
أدنــى  إلــى  النفــط  أســعار  هبــوط  بســبب  االقتــراح 
نمــو  وتباطــؤ  ســنوات  ســبع  قبــل  لهــا  مســتوى 
التوقعــات  تراجــع  جــراء  مــن  للبــالد  الكلــي  االقتصــاد 
بــوران،  أفــا  وقــال  والغــاز.   النفــط  بقطــاع  المتعلقــة 
أول  وهــي  أمــوال  شــركة  فــي  األصــول  إدارة  رئيــس 
شــركة إلدارة األصــول فــي قطــر، فــي مؤتمــر يوروموني 
الــذي اختتمــت أعمالــه مؤخــرا: “إن تعامــل الحكومــة 
ــرول يحّركــه فــي المقــام األول  مــع شــركات قطــر للبت
وضــع الحكومــة وإيراداتهــا والتزاماتهــا. لــذا مــن الصعــب 
ــة للحكومــة  ــة المالي أن نفصــل هــذه الشــركة عــن الحال
مــن  النــوع  هــذا  مــع  يصعــب  ذلــك  أن  كمــا  نفســها، 
الدعــم. لكــن يمكــن للحكومــة أن تقــوم بــإدراج تلــك 

الشــركات”.

ــر  ــى م ــرول عل ــر للبت ــي لقط ــض المال ــم الفائ ــد تراك وق
وقالــت  الحكوميــة.  الميزانيــة  فــي  ليدخــل  الســنين 
إيــرادات  إن  واإلحصــاء  التنمــوي  التخطيــط  وزارة 
ميزانيــة العــام 2015  كانــت “محميــة إلــى حــد مــا” 
 ،2014 العــام  فــي  المرتفعــة  النفــط  أســعار  بســبب 
مضيفــة: “غيــر أن الحــال ســتتغير فــي العــام 2016 
العــام  ذلــك  فــي  االســتثمارات  دخــل  ســيتأثر  إذ 
بصــورة كاملــة بانخفــاض أســعار النفــط فــي العــام 
ــون وودز  ــة بريت ــت منظوم ــع، طلب ــي الواق 2015”. وف
وتكــرار  مــرارا  الدولــي  النقــد  صنــدوق  لهــا  يتبــع  التــي 
مــن حكومــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي 
مــع  والماليــة  االقتصاديــة  التطــورات  فيهــا  تتشــابك 
شــاملة  بمراجعــة  تقــوم  أن  النفــط  أســعار  تقلبــات 
البتروليــة  المنتجــات  ألســعار  تقدمــه  الــذي  للدعــم 
التــي تبيعهــا محليــا. وبهــذا الصــدد، قــال بــوران: “إذا 
للبرميــل  دوالرًا   40 عتبــة  عنــد  النفــط  أســعار  بقيــت 
أســعار  علــى  يؤثــر  لــن  ذلــك  فــإن  ســنوات،  لعــدة 
ــن  ــتتأثر م ــاس س ــي أن الن ــكلة ه ــن المش ــهم، لك األس

متفرقــــــــات

 نتوقع أن يواصل االقتصاد 
القطري تفوقه على اقتصادات 

دول مجلس التعاون الخليجي 
األخرى، ويبدو أن حجم اإلنفاق 

الرأسمالي على التحضيرات 
لكأس العالم لكرة القدم 2022 

سوف يستمر 

جان ميشال صليبا
المحلل االقتصادي لمنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا في بنك أوف 
أميركا ميريل لينش

43
 شركة مدرجة حاليا  في بورصة قطر

 تزيد قيمتها السوقية عن

500 مليار ريال

شركات من القطاع الصناعي

شركات من قطاع السلع االستهالكية

شركات من قطاع التأمين

شركات من القطاع العقاري

شركات من قطاع النقل

 شركة من قطاع االتصاالت.
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ــة  ــات المصرفي ــاع الخدم ــن قط ــركة م  ش
ــة والمالي
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ــين  ــم تحس ــي أن يت ــذا ينبغ ــط. ل ــعار النف ــاض أس انخف
لتحســين  تحتــاج  النفــط  أســعار  بشــأن  التوقعــات 
 أســعار األســهم فــي المنطقــة علــى المــدى القصيــر”. 
ــه علــى  وأعلنــت وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء أن
الرغــم مــن انخفــاض أســعار النفــط، إال أنــه مــن المتوقع 
أن يظــل النمــو االقتصــادي الحقيقــي قويــا فــي القطــاع 
 2015 العاميــن  بيــن  الفتــرة  فــي  الهيدروكربونــي  غيــر 
و2017، قبــل أن يصبــح معــدل النمــو معتــدال، ممــا قــد 
يدفــع العديــد مــن الشــركات العائليــة والكيانــات الخاصة 
ــي  ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــا 80 ٪ م ــكل مع ــي تش الت
لدولــة قطــر لطــرح أســهمها لالكتتــاب العــام. وقــال 
الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة بنــك قطــر الوطنــي، علــي 
أحمــد الكــواري: “مــن المتوقــع أن يــزداد الدافــع للتنويــع 
مــن خــالل رفــع حصــة القطــاع غيــر الهيدروكربونــي إلــى 
68.5 ٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحلــول العــام 
علــى  يركــز  االســتثمار  برنامــج  أن  مضيفــا   ،”2017
 قطاعــي البنــاء والنقــل مــن خــالل العديــد من المشــاريع .

وتضــم بورصــة قطــر حاليــا 43 شــركة مدرجــة تزيــد 
ريــال  مليــار    500 عــن  مجتمعــة  الســوقية  قيمتهــا 
المصرفيــة  الخدمــات  قطــاع  مــن  شــركة   12 وهــي: 
الصناعــي، و8 مــن قطــاع  القطــاع  مــن  والماليــة، و9 
الســلع االســتهالكية، و5 مــن قطــاع التأميــن، و4 مــن 
وشــركتان  النقــل،  قطــاع  مــن  و3  العقــاري،  القطــاع 
مــن قطــاع االتصــاالت. وعلــى الرغــم مــن إدخــال عــدد 
فــي  بمــا  قطــر  بورصــة  إلــى  اإلصالحــات  مــن  كبيــر 
ذلــك زيــادة حــد الملكيــة األجنبيــة إلــى 49 ٪، والســماح 
بالتــداول بالهامــش، ورفــع تصنيــف بورصــة قطــر مــن 
ســوق مبتدئــة إلــى ســوق ناشــئة مــن قبــل المؤشــرات 
وفوتســي  جونــز،  وداو  بــورز،  آنــد  ســتاندرد  العالميــة 
راســل، ومورغــان ســتانلي كابيتــال إنترناشــيونال، ممــا 

جعــل العديــد مــن الشــركات تعــرب عــن نواياهــا بطــرح 
التصريحــات  هــذه  أن  إال  العــام،  لالكتتــاب  أســهمها 
بقيــت حتــى اآلن فــي إطــار األمانــي. فقــد أّجلــت شــركة 
الدوحــة لالســتثمار العالمــي، وهــي صنــدوق بقيمــة 12 
مليــار دوالر تابــع لشــركة قطــر القابضــة، طــرح أســهمها 
للناقــل  بالنســبة  األمــر  وكذلــك  العــام،  لالكتتــاب 
الوطنــي فــي البــالد، الخطــوط الجويــة القطريــة. وكانــت 
أيضــا شــركة النقــل العــام مواصــالت قــد كشــفت عــن 
ــاب العــام. وأمــا بالنســبة  نيتهــا لطــرح أســهمها لالكتت
للقطــاع الخــاص، فقــد كان مــن المفتــرض أن يطــرح 
لالكتتــاب  أســهمهما  األول  قطــر  وبنــك  بــروة  بنــك 
ــن  ــات المصرفي ــا لتصريح ــك وفق ــام وذل ــذا الع ــي ه ف
 إلــى وســائل اإلعــالم، لكــن لــم يتــم ذلــك حتــى اآلن. 
رأس  ســوق  تواجههــا  التــي  األخــرى  القضايــا  ومــن 
علــى  إذ  األجنبيــة،  األمــوال  تدفــق  قطــر  فــي  المــال 
الرغــم مــن الســماح بزيــادة حــد الملكيــة األجنبيــة، إال 
واقــع  فــي  بقيــت  الفعليــة  األجنبيــة  الملكيــة  حــد  أن 
األمــر أقــل بكثيــر حتــى مــن العتبــة الســابقة والبالغــة 
بالســيولة  المتعلقــة  المخــاوف  يعكــس  ممــا   ،٪  25
ومالحــة،  ناقــالت،  حصلــت  وقــد  الحــر.  والتــداول 
وإزدان العقاريــة، والبنــك التجــاري، وأعمــال، والقطريــة 
العامــة للتأميــن وإعــادة التأميــن، وبنــك الدوحــة حتــى 
المركــزي  لإليــداع  قطــر  شــركة  موافقــة  علــى  اآلن 
 لــألوراق الماليــة لرفــع حــد ملكيتهــا األجنبيــة إلــى 49 ٪.
ــو  ــى نم ــرا إل ــه نظ ــوق إن ــي الس ــتثمرون ف ــول المس ويق
القطــاع غيــر النفطــي فــي البــالد بصــورة أكبــر مــن نمــو 
القطــاع النفطــي، ينبغــي أن تتــاح المزيــد مــن اإلمكانيات 
أمــام القطــاع الخــاص، لكــن علــى الرغــم مــن أن زيــادة 
إال  إيجابــي للســوق،  أمــر  الملكيــة األجنبيــة هــي  حــد 
أن الكثيــر مــن األمــور ســتبقى معتمــدة علــى النفــط. 
وقــد كان يعتقــد علــى نطــاق واســع أن قطــر ستشــهد 
ــارات  ــى 5 ملي ــة بقيمــة تصــل إل تدفقــا لألمــوال األجنبي
دوالر عقــب رفــع تصنيــف البورصــة. لكــن بعــد تراجــع 
أســعار النفــط صــار المســتثمرون األجانــب يســتهدفون 
الصينيــة. البورصــة  فــي  المدرجــة   الشــركات 
وبعــد مــرور عــام علــى إصــدار جهــاز قطــر لألســواق 
آليــة  بشــأن  الجديــدة  التوجيهيــة  المبــادئ  الماليــة 
التــداول بالهامــش، أطلقــت بورصــة قطــر آليــة التــداول 
هــذه مؤخــرا. ومــن شــأن التــداول بالهامــش أال يزيــد مــن 
الســيولة زيــادة كبيــرة فحســب وإنمــا سيســرع أيضــا 
ــن  ــة. وع ــود اآلجل ــل العق ــة مث ــتقات المالي ــور المش ظه
راشــد  لبورصــة قطــر،  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  ذلــك 
بــن علــي المنصــوري، مؤخــرا: “ســتزيد آليــة التــداول 
بالهامــش مــن الســيولة، وهــذا أمــر مهــم جــدا بالنســبة 
منــذ  مــرات  عــدة  ذلــك  طلبــوا  ألنهــم  للمســتثمرين 
ــدة  ــر صــدر مؤخــرا عــن الشــركة الرائ مــدة”. وأفــاد تقري
فــي مجــال قوانيــن الشــركات، التميمــي وشــركاه، أن 
مــن جهــاز قطــر لألســواق  ترخيــص  علــى  الحصــول 
الماليــة للقيــام بأنشــطة التــداول بالهامــش يتطلــب 

العمــل بشــكل وثيــق مــع البورصــة.

متفرقــــــــات

 إذا بقيت أسعار النفط عند عتبة 
40 دوالرًا للبرميل لعدة سنوات، 

فإن ذلك لن يؤثر على أسعار 
األسهم، لكن المشكلة هي أن 

الناس ستتأثر من انخفاض أسعار 
النفط. لذا ينبغي أن يتم تحسين 

التوقعات بشأن أسعار النفط التي 
تحتاج لتحسين أسعار األسهم في 

المنطقة على المدى القصير 

أفا بوران
رئيس إدارة األصول في شركة أموال
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متفرقــــــــات

تــم  الــذي  الجوانــب  متعــدد  النهــج  مــن  الرغــم  علــى 
لتطويــر  الالزمــة  الماليــة  البنيــة  إلنشــاء  اعتمــاده 
بــرزت  أنــه قــد  الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، إال 
القطــاع  هــذا  مميــزات  بوضــوح  األخيــرة  اآلونــة  فــي 
المحلــي  الناتــج  تعزيــز  علــى  القــدرة  حيــث  مــن 
فــي  العمــل  فــرص  وإنشــاء  النفطــي  غيــر  اإلجمالــي 
الكبــرى،  الشــركات  فيــه  شــرعت  الــذي  الوقــت 
الهيدروكربونــات،  العاملــة فــي قطــاع  تلــك  وخاصــة 
العاملــة  قواهــا  تقليــص  أو  مشــاريعها  بتأجيــل  إمــا 

العالميــة. الطاقــة  ســوق  اضطرابــات   لمواجهــة 
ــى أقــل مــن 60  ٪  وقــد دعــا انخفــاض أســعار النفــط إل
مــن أســعار العــام الســابق، وعــدم وجــود أيــة عالمــات 
علــى انتعــاش لألســعار فــي المســتقبل القريــب، المديــر 
العــام لصنــدوق النقــد الدولــي كريســتين الغــارد إلــى 
“للصحــوة”  اآلن  الوقــت  حــان  قــد  بأنــه  التصريــح 
التــي تواجــه  الرئيســية  مــن خــالل التصــدي للقضايــا 
قطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة التــي ُتعتبــر 
ركنــا هامــا فــي االقتصــاد الوطنــي، وحــل المشــاكل 

بقلم إيالك غان 

السعي للتخفيف من آثار 
تقلبات أسعار الطاقة 

ينمــو القطــاع غيــر النفطــي فــي قطــر بوتيــرة أســرع مــن نمــو قطــاع الهيدروكربونــات وبــات يســتحوذ علــى شــريحة 
أكبــر مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. لــذا فــإن البــالد تســعى لتطويــر شــركاتها الصغيــرة والمتوســطة بهــدف إنشــاء 

اقتصــاد قــوي ومنيــع فــي وجــه اضطرابــات أســواق الطاقــة.
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المتمثلــة بالشــح فــي التمويــل، والحاجــة إلــى تطويــر 
 األعمــال، والوصــول إلــى أســواق التجــارة ورأس المــال.

لــذا تبــذل العديــد مــن الجهــات جهودهــا في هــذا اإلطار، 
ابتــداء مــن الحكومــة، مــرورا بالعديــد مــن المؤسســات 
ــادرة  ــر، ومب ــة قط ــة،  ومؤسس ــر للتنمي ــك قط ــل بن مث
صلتــك، وحاضنــة قطــر لألعمــال، وشــركة مناطــق، 
إلنشــاء  فكــرة  ثمــة  أنــه  كمــا  قطــر،  ببورصــة  وانتهــاء 
إجــراءات  وتســهيل  لتنســيق  مســتقلة  مؤسســة 
وعمليــات دعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة التــي 
وصلــت قيمتهــا فــي العــام 2014 إلــى 2.4  مليــار ريــال 

 وهي قادرة على النمو أضعافا مضاعفة. 
ــرة والمتوســطة  ووفقــا لجهــاز قطــر للمشــاريع الصغي
الــذي تأســس فــي العــام 2010 ككيــان مســتقل لدعــم 
والمتوســطة  الصغيــرة  والشــركات  األعمــال  رواد 
يتمكــن  لــم  للتنميــة،  قطــر  بنــك  مــع  مؤخــرا  وُدمــج 
قطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، الــذي عــادة 
ال يحظــى بخدمــة كافيــة مــن قبــل القطــاع المصرفــي، 
10 ٪ فقــط مــن إجمالــي  مــن المســاهمة إال بنســبة 
العــام  فــي  قطــر  لدولــة  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج 
ــة  ــي منطق ــاهمته ف ــط مس ــع متوس ــة م 2011، مقارن
 ،٪  28 والبالغــة  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق 

 والمتوسط   األوروبي الذي يبلغ 60 ٪. 
وأصحــاب  الحكومــة  فــإن  نطلــق  م ال هــذا  ومــن 
المصلحــة اآلخريــن يحاولــون ســد هــذه الفجــوة مــن 
خــالل تقويــة القطــاع الخــاص بشــكل عــام والشــركات 
ـي تمثــل حاليــا حوالـــــــي  لتـ )ا الصغيــرة والمتوســطة 
علــى  لدولــة(  ا ي  ـ ـ ف ة  ل ج ـ المسـ الشــركات  مــن    ٪  80
وجــه الخصــوص فــي إطــار الجهــود الراميــة إلــى إنشــاء 
اقتصــاد متــوازن لحمايــة البــالد مــن دورات االزدهــار 
الهيدروكربونــي،  القطــاع  بهــا  يتســم  التــي  والكســاد 
وذلــك تماشــيا مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 التــي جــاء 
فيهــا: “إن تدريــب ودعــم رواد المشــاريع هــو الشــرط 
األساســي لتمكيــن القطــاع الخــاص، إلــى جانــب توفيــر 
ــى  ــاعد عل ــي تس ــي الت ــر المال ــي وغي ــم المال ــات الدع آلي

احتضــان وتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
الحجم”. 

والماليــة  القانونيــة  لألطــر  البــالد  إرســاء  وُيعتبــر 
قطــر  لدولــة  طبيعيــا  تطــورا  الالزمــة  واالقتصاديــة 
فــي  ومتطــورة  كبيــرة  صناعــات  فيهــا  توجــد  التــي 
الشــركات  رعايــة  فــإن  لــذا  والغــاز،  النفــط  قطــاع 
المشــهد  إلــى  وإدخالهــا  والمتوســطة  الصغيــرة 
للتغييــر. حافــزا  سيشــكل  للبــالد   االقتصــادي 

المفــدى  البــالد  أميــر  الســمو  صاحــب  أعــرب  وقــد 
الحاجــة  عــن  ثانــي  آل  حمــد  بــن  تميــم  الشــيخ 
الصغيــرة  للشــركات  وطنــي  تعريــف  إليجــاد  الملحــة 
مجلــس  أمــام  الشــامل  خطابــه  فــي  والمتوســطة 
الخــاص  القطــاع  “علــى  قــال:  عندمــا  الشــورى 
ويبــادر،  مســؤولياته،  يتحمــل  أن  قطــر  دولــة  فــي 

 وأال ينتظر أن تكون الدولة دولة رعاية”. 
بمقــدور  يعــد  لــم  أنــه  يعنــي  الــكالم  وهــذا 
فــي  ســلبيا  دورا  يلعــب  أن  الخــاص  القطــاع 
اســتباقيا،  دوره  يكــون  أن  ينبغــي  وإنمــا  االقتصــاد، 
غيــر  للقطــاع  الزخــم  مــن  المزيــد  يعطــي  وأن 
الشــركات  يجعــل  ممــا  قطــر،  فــي  الهيدروكربونــي 
الفقــري  العمــود  بمثابــة  والمتوســطة  الصغيــرة 

 للتنويع واالستدامة في االقتصاد المحلي. 
وحســب المعاييــر الجديــدة فــإن الشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة هــي كيانــات يعمــل فيهــا 250 موظفــًا 
علــى األكثــر )باســتثناء القطــاع اإلبداعــي حيــث يجــب 
وبعائــدات  المائــة(  فيــه  الموظفيــن  عــدد  يتجــاوز  أال 
ريــال. وقــد حــددت  100 مليــون  إلــى  ســنوية تصــل 
هــذه المعاييــر خمســة قطاعــات رئيســية للشــركات 
والصناعــات  الزراعــة،  وهــي:  والمتوســطة  الصغيــرة 
ــارة،  ــاءات والتج ــي، واإلنش ــاع اإلبداع ــة، والقط التحويلي
وقــد  الخدمــات.  قطاعــات  مختلــف  إلــى  باإلضافــة 
جــاء هــذا التعريــف الجديــد إلزالــة أوجــه اللبــس حيــث 
ــال  ــرأس الم ــى ل ــد األدن ــات الح ــر متطلب ــقطت قط أس
يحقــق  ممــا  المحــدودة،  المســئولية  ذات  للشــركات 

فائدة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة. 
التجاريــة الجديــد رقــم  أتــاح  قانــون الشــركات   وقــد 
11 لســنة 2015 للشــركاء تحديــد رأســمالهم، حيــث 
تضــم الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة مــن 1 إلــى 
50 شــريكا، وترتبــط مســؤولية المســاهمين ارتباطــا 
 مباشــرا بحجــم مســاهمتهم فــي رأســمال الشــركة.

تعتمــد  كانــت قطــر  الوطنــي،  التعريــف  هــذا  وقبيــل 
فــي  والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة  مبــادئ 
وقــد  والمتوســطة.  الصغيــرة  الشــركات  تصنيــف 
اتخــذت قطــر العديــد مــن المبــادرات لدعــم هــذا النــوع 
بنــك  بيــن  المشــتركة  الجهــود  منهــا  الشــركات،  مــن 
قطــر للتنميــة وشــركة شــل قطــر إلشــراك القطــاع 
فــي سلســلة التوريــد لمشــروع اللؤلــؤة للغــاز الطبيعــي 
المســال الــذي ُيعــد أكبــر مصنــع للغاز الطبيعي المســال 

متفرقــــــــات

 على القطاع الخاص في دولة 
قطر أن يتحمل مسؤولياته، 

ويبادر، وأال ينتظر أن تكون 
الدولة دولة رعاية 

صاحب السمو أمير البالد المفدى 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني



21
يناير 2016 

متفرقــــــــات

ــي تبلــغ قيمتهــا  ــر المشــاريع الت ــم حيــث ُتعتب فــي العال
15 مليــون ريــال والتــي ُمنحــت لســت شــركات محليــة 
وجديــدة صغيــرة ومتوســطة بمثابــة اســتمرار للمســيرة 
التــي بدأتهــا شــركة شــل قطــر فــي العــام 2013. وقــد 
أضحــى اآلن لمشــروع اللؤلــؤة لتحويــل الغاز إلى ســوائل 
المرمــوق مــا مجموعــه 14 شــركة صغيــرة ومتوســطة 
محليــة شــريكة لــه بعــد أن ازدادت ثقــة شــل قطــر فــي 
جــودة المورديــن المحلييــن وإمكانياتهــم وصــارت علــى 
يقيــن بقــدرة هــذه الشــركات علــى إضافــة القيمــة إلــى 
ينبغــي  المنطلــق،  هــذا  ومــن  قطــر.  فــي  عملياتهــا 
التجربــة فــي مختلــف قطاعــات  يتــم تكــرار هــذه  أن 
قطــر. فــي  المحليــة  الشــركات  لتطويــر   الصناعــة 

وبهــذا الصــدد، قــال رئيــس الــوزراء الســابق الشــيخ حمــد 
بــن جاســم بــن جبــر بــن محمد آل ثانــي أثناء حفــل إطالق 
جهــاز قطــر للمشــاريع الصغيرة والمتوســطة: “يتوقف 
القطــاع  نمــو  علــى  القطــري  االقتصــاد  مســتقبل 
الخــاص، ليــس مــن حيــث إنتاجيتــه وتوفيــره للخدمــات 
فحســب وإنمــا أيضــا مــن حيــث توســيع ســوق العمــل 
وخلــق فــرص حقيقيــة لتعزيــز روح المبــادرة واالبتــكار 
والتميــز”. وعلــى الرغــم مــن وجــود إمكانيــة للقطــاع 
المصرفــي لتمويــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، 
الصارمــة  المركــزي  قطــر  مصــرف  توجيهــات  أن  إال 
ــع  ــى الودائ ــروض إل ــبة الق ــل نس ــي أن ال تق ــي تقتض الت
عــن 100 ٪ قــد جعــل هــذا القطــاع يعانــي مــن نقــص 
الشــركات  أن  أخيــر  التمويــل. فقــد أظهــر تقريــر  فــي 
ــام 2013  ــي الع ــل ف ــم تحص ــطة ل ــرة والمتوس الصغي
 ســوى علــى 0.5 ٪ مــن إجمالــي القــروض فــي قطــر.

  compareitforme.com وجــاء فــي الموقــع اإللكترونــي
والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  ألهميــة  :“نظــرا 
ــوك  ــه مــن الضــروري أن تدعــم البن فــي أي ســوق، فإن
المحليــة والحكومــة تنميــة هــذه الشــركات وأن تصمــم 
منتجــات مصرفيــة مصممــة خصيصا لتلبيــة احتياجات 
الشــركات المبتدئــة. فهــذه الشــركات هــي التــي تنشــئ 
االقتصــاد  بــدوره  يســاعد  مــا  وهــذا  العمــل،  فــرص 
للبنــوك”. بالنســبة  للجميــع  الفائــدة  ويحقــق   ككل 

مشــكلة  لحــل  للتنميــة  قطــر  بنــك  يســعى  لــذا 
فعالــة  بصــورة  القطــاع  هــذا  فــي  التمويــل  نقــص 
إلــى  إضافــة  الخاصــة  األســهم  صنــدوق  خــالل  مــن 
الــذي  المباشــر  غيــر  لإلقــراض  الضميــن  برنامــج 
بنــك  ويضمــن  التجاريــة  البنــوك  جميــع  بــه  تشــارك 
قطــر للتنميــة بموجبــه جــزءا مــن التمويــل )85 ٪ مــن 
ريــال(. مليــون   15 تتجــاوز  أال  علــى  التمويــل   قيمــة 

وقــد حقــق برنامــج الضميــن أعلــى معــدالت لــه منــذ 
علــى  البنــك  وافــق  2010 حيــث  العــام  فــي  إطالقــه 
 573 عــن  يزيــد  بمــا  تقــدر  بنكيــة  ضمانــات  تقديــم 
صغيــرة  شــركة   212 مــن  أكثــر  إلــى  ريــال  مليــون 
منهــا. ريــال  مليــون    363 صــرف  تــم   ومتوســطة، 

ونظــرا للخشــية مــن المخاطــر، فــإن البنــوك تحجــم 
ألنــه  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  تمويــل  عــن 
ليــس لديهــا ملــف ائتمانــي. لــذا يتصــدى بنــك قطــر 
ــا لهــذه المســألة الهامــة مــن خــالل إنشــاء  ــة حالي للتنمي

شــأن  ومــن  القطــاع.  لهــذا  واعتمــاد  تصنيــف  وكالــة 
هــذه الخطــوة أال تعالــج مشــكلة التمويــل والوصــول 
ــا  ــاعد أيض ــا تس ــب وإنم ــال فحس ــواق رأس الم ــى أس إل
هــذه الشــركات فــي الحصــول علــى فــرص األعمــال 
الخــاص. القطــاع  وفــي  الحكوميــة   الحكوميــة وشــبه 

ويقــول براشــانت كومــار، المديــر المشــارك لشــركة دان 
ــم واالعتمــاد هــو خطــوة  ــراد ســتريت: “إن التقيي ــد ب آن
رئيســية فــي تطويــر نظــام حيــوي لدعــم الشــركات 
ــم مــن  ــى الرغـــــــــ ــة”. وعلـــ ــرة والمتوسطـــــ الصغيــــــــ
إطــالق بورصــة قطــر لســوق الشــركات الناشــئة إال أنهــا 
ماتــزال غيــر مفّعلــة علــى الرغــم مــن إعفــاء البورصــة 
للشــركات التــي تــود أن يتــم إدراجهــا مــن 100 ألــف 
 ريــال مــن الرســوم المســتحقة لمستشــاري اإلدراج.

غيــر أن الرئيــس التنفيــذي لبورصــة قطــر، راشــد بــن 
ســوق  بشــأن  تفاؤلــه  عــن  أعــرب  المنصــوري،  علــي 
مشــروطة  الســوق  “إن  قائــال:  الناشــئة  الشــركات 
ال  المثــال  ســبيل  علــى  منهــا  خارجيــة،  عوامــل  بعــدة 
الحصــر الوقــت الــالزم إلعــداد الشــركة، والموافقــات 
التنظيميــة، وظــروف الســوق. لكــن المجتمــع المالــي 
يمكــن”. مــا  بأســرع  الســوق  إلنجــاح  يعمــل   بأكملــه 

الخاصــة  االقتصاديــة  للمناطــق  أيضــا  ويمكــن 
تشــكل  أن  بتطويرهــا  مناطــق  شــركة  تقــوم  التــي 
وقــد  والمتوســطة.  الصغيــرة  للشــركات  آخــر  حافــزا 
الرئيــس  خليفــة،  آل  ناصــر  بــن  العزيــز  عبــد  أعلــن 
صــادرات  أن  للتنميــة،  قطــر  لبنــك  التنفيــذي 
تتجــاوز  قــد  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات 
أن  إلــى  الماضــي. وتجــدر اإلشــارة  العــام  مســتويات 
“تصديــر”  برنامــج  أطلــق  قــد  للتنميــة  قطــر  بنــك 
خــالل  مــن  والشــركات  الخارجيــة  التجــارة  لدعــم 
والحلــول  والخدمــات  االئتمانيــة  الضمانــات  تقديــم 
التصديريــة  العمليــات  لتمويــل  الالزمــة  التمويليــة 
المحلييــن.  المصدريــن  علــى  المخاطــر   وتخفيــف 
ــرة التــي ُأدخلــت  ومــن المتوقــع أيضــا للتعديــالت األخي
ــي  ــة أن تعط ــتريات الحكومي ــات والمش ــى المناقص عل
ــرة والمتوســطة  ــة لقطــاع الشــركات الصغي دفعــة قوي
ــن  ــف م ــاد والتخفي ــي االقتص ــوع ف ــز التن ــل تعزي ــن أج م

ــار تقلبــات أســعار الطاقــة. آث

الشركات 
الصغيرة 
والمتوسطة 

يعمل فيها 250 موظفًا على األكثر )باستثناء 
القطاع اإلبداعي حيث يجب أال يتجاوز عدد الموظفين 

فيها المائة( 

عائدات سنوية تصل إلى 100 مليون ريال.

وقد حددت هذه المعايير خمسة قطاعات رئيسية 
للشركات الصغيرة والمتوسطة وهي: الزراعة، 

والصناعات التحويلية، والقطاع اإلبداعي، واإلنشاءات 
والتجارة، باإلضافة إلى مختلف قطاعات الخدمات.
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المصرف يصدر شهادات 
إيداع للعمالء بالريال والدوالر

أعلن مصرف قطر اإلسالمي "المصرف"، رائد الصيرفة 
إيداع  لشهادات  األول  اإلصدار  عن  قطر،  في  اإلسالمية 
للعمالء من األفراد والشركات بالعملتين الريال القطري 
استحقاق  مدة  اختيار  وإمكانية  األميركي،  والدوالر 
سنوات. خمس  أو  ثالث  سنتين،  من  ابتداًء   الشهادة 

وتعتبر شهادات اإليداع من المنتجات التي تحفز العمالء 
على االدخار لفترات طويلة مع حصولهم على نسبة ربح 
الربح المتوقعة على مدة  سنوية مجزية. وتعتمد نسبة 
بشهادات  يختص  وفيما  المختارة.  والعملة  الشهادة 
الربح  نسبة  تكون  أن  فالمتوقع  القطري  بالريال  اإليداع 
ثالث  لمدة   ٪  3.25 سنوات،   5 لمدة   ٪  3.5 السنوية 
اإليداع  شهادات  أما  سنتين.  لمدة   ٪ و2.75  سنوات 
بالدوالر األميركي، فنسبة الربح السنوية المتوقعة هي 
سنوات  ثالث  لمدة   ٪  2.25 سنوات،   5 لمدة   ٪  2.75
و1.75 ٪ لمدة سنتين. تستثمر أموال الشهادات طبقًا 
إيداع  شهادات  أرباح  وتوزع  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام 
المصرف على العمالء مع نهاية كل ربع، ويستطيع حامل 
شهادة اإليداع الحصول على تمويل حتى 95 ٪ من قيمة 
استحقاق  لمدة  مساوية  التمويل  مدة  وتكون  الشهادة 
الشهادة. أما الحد األدنى لالستثمار في شهادات اإليداع 
أميركي  دوالر   25.000 أو  قطري  ريال   100.000 هو 

وبدون حد أقصى. 

إدراج بنك قطر األول في 
البورصة قريبا

رئيس  المري،  غراب  بن  بن فهد  الله  عبد  السيد  كشف 
مجلس إدارة بنك قطر األول عن انطالق مقره المتميز 
للخدمات المصرفية الخاصة في العمل، كما كشف عن 
هوية مؤسسية جديدة تعكس إستراتيجيته المستقبلية 
لتوسيع وتعزيز أعماله. وقال رئيس مجلس اإلدارة: “إن 
قائاًل:  قطر،  بورصة  في  اإلدراج  في  ماٍض  األول  قطر 
”نتوقع أن يكون اإلدراج في الربع األول من 2016 وذلك 
المتعلقة  الترتيبية  اإلجراءات  بعض  من  اإلنتهاء  بعد 
بإغالق موازنة 2015”. و لفت إلى أن البنك استثمر على 
نحو 2.5 مليار ريال قطري شملت قطر ودول مجلس 

التعاون الخليجي وتركيا وبريطانيا وكينيا”.

بنك الدوحة يطلق خدماته عبر ساعة آبل

شئون مصرفية

لدولة  الوطني  بالعيد  احتفااًل  الدوحة  بنك  أطلق 
آبل  ساعة  عبر  المصرفية  الخدمات  تطبيق  قطر، 
إلى  ستضاف  جديدة  قناة  عن  عبارة  وهو  الذكية، 
وسُتكمل  األخرى  المصرفية  الخدمات  قنوات 
اإلنترنت،  عبر  المصرفية  الخدمات  تطبيق  من  كل 
القصيرة،  النصية  الرسائل  عبر  المصرفية  والخدمات 
سوق  وموقع  الجوال،  عبر  المصرفية  والخدمات 
المتميزة.  القنوات  من  وغيرها  اإللكتروني   الدوحة 
آبل  ساعة  عبر  المصرفية  الخدمات  تطبيق  وسيقدم 
الكرام  لعمالئه  المصرفية  الخدمات  من  العديد  الذكية 
وتصفح  حساباتهم،  أرصدة  عن  االستعالم  تشمل 
وتسديد  المصرفية،  معامالتهم  وإنجاز  بياناتهم، 
العامة، واالستعالم عن أسعار صرف  الخدمات  فواتير 
العمالت، فضال عن تقديم العديد من طلبات الخدمات 

المصرفية األخرى. 

عمر  تعيين  عن  )الخليجي(  التجاري  الخليج  بنك  أعلن 
العمادي رئيسًا للخدمات المصرفية للشركات. ويأتي 
الخليجي  بنك  إستراتيجية  مع  تماشيًا  اإلعالن  هذا 
أعماله،  شبكة  عبر  القطرية  القيادات  لتمكين  الساعية 

وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. 
بشكل  العمادي  السيد  سيعمل  المنصب،  هذا  وفي 
لتنمية  الخليجي  أعمال  قيادات  مختلف  مع  وثيق 
ودعم  للشركات،  المصرفية  للخدمات  جديدة  فرص 
وضمان  البنك  عمالء  قاعدة  وتنمية  المالية  المحفظة 
التنفيذي  الرئيس  قال  التعيين،  على  وتعليقًا  تنوعها.  
على  “التزمنا  خليفة:  آل  فهد  الخليجي،  لمجموعة 
مستوى جميع إداراتنا وعملياتنا بتنمية كوادر وقيادات 
قطرية ُتساهم في تطوير أعمالنا. إنه توجه إستراتيجي 

نثق بتأثيره اإليجابي في مستقبل المجموعة “.

حصل “بنك قطر الوطني “ على جائزة أفضل بنك في 
شركة  من  اإلجمالية”  العمالء  “تجربة  حيث  قطر من 
إيثوس للحلول المتكاملة خالل الحفل السنوي الحادي 
عشر لمؤشر المقارنة المعيارية لتجربة العمالء الخاص 
ببنوك التجزئة وشركات الصرافة في جميع أنحاء دول 

مجلس التعاون الخليجي، والذي أقيم في دبي.
ويعتبر مؤشر المقارنة المعيارية للعام 2015 الدراسة 
مجلس  دول  في  العمالء  تجربة  لقياس  شمواًل  األكثر 
الخدمات  قطاع  تزويد  وهدفها  الخليجي،  التعاون 
المنتجات  لمقارنة  بمنهجية  لألفراد  المصرفية 

والخدمات مع المنافسين لالرتقاء بمستويات التطور.
أعلى  بتقديم   ”QNB“ التزام  الجائزة  هذه  وتعكس 

في  المستمرة  وجهوده  لعمالئه  الخدمة  مستويات 
إيجاد طرق جديدة ومبتكرة وخاّلقة ومقنعة للتعامل مع 

العمالء بشكل سريع وفّعال.
المتكاملة”  للحلول  “إيثوس  شركة  وتستخدم 
باحثين متخصصين للتركيز على سيناريوهات واقعية 
المصرفية  الخدمات  يستخدمون  محتملين  لعمالء 
وتجربة  زيارة  خالل  من  وذلك  الصرافة،  وخدمات 
وتحديدًا  العمالء،  قنوات  في  المقّدمة  الخدمات 
عبر  المصرفية  والخدمات  االتصال،  ومراكز  الفروع، 
اإلنترنت. واستندت الدراسات إلى تقييم أربعة عوامل 
أساسية لتقديم الخدمات: “الموثوقية، واالستجابة، 

والضمان، والتعاطف”.

“بنك قطر الوطني “ األفضل في قطر

 الخليجي يعّين رئيسًا للخدمات المصرفية للشركات
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إغالق وحدة بيرل في قطر 
مارس المقبل 

»إن  شــيروين:  روب  قطــر  شــل  رئيــس  نائــب  قــال 
الشــركة تنــوي إغــالق أحــد خطــي تحويــل الغــاز لســوائل 
فــي وحدتهــا بيــرل فــي قطــر فــي مــارس مــن العــام 
الجــاري مــن أجــل أعمــال صيانــة شــاملة«. وأضــاف 
الثانــي،  أن أعمــال الصيانــة ســتوقف اإلنتــاج بالخــط 
لرويتــرز  وصــرح  شــهرين.  أو  شــهرا  تســتغرق  وقــد 
الدوحــة »تضــم  علــى هامــش مؤتمــر للطاقــة فــي 
وحــدة بيــرل خطيــن متماثليــن وقــد خضــع الخــط األول 
ألعمــال صيانــة فــي وقــت ســابق مــن العــام. وســيتكرر 
ذلــك فــي 2016 للخــط الثانــي فــي نفــس التوقيــت 
تقريبــا فــي مــارس.” ويفيــد موقــع شــل اإللكترونــي أن 
بيــرل تضــم خطيــن متطابقيــن طاقــة كل منهمــا 140 
ــل الغــاز  ــة تحوي ــا مــن منتجــات عملي ــل يومي ــف برمي أل
مــن  يوميــا  برميــل  ألــف   120 إلــى  إضافــة  لســوائل، 

ســوائل الغــاز الطبيعــي واإليثيــن.

ال انتعاش ألسعار النفط 
في 2016

قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة »توتــال« الفرنســية 
ــعار  ــى أس ــًا عل ــع ضغوط ــه ال يتوق ــان:  »إن ــك بوي باتري
ــرول  ــدرة للبت ــدان المص ــة البل ــرار منظم ــد ق ــط بع النف
»أوبــك« يــوم الجمعــة عــدم فــرض ســقف إلنتــاج 
الخــام وإبقــاء اإلنتــاج فــي مســتويات عاليــة«. وأضــاف 
للصحافييــن فــي قطر: »توقعت الســوق قرار أوبك«. 
ولــم تتفــق أوبــك علــى حصــة إنتــاج جديدة، مما ســمح 
ــر  ــخ أكث ــتئناف ض ــة باس ــي المنظم ــاء ف ــدول األعض لل
مــن 31 مليــون برميــل مــن النفــط يوميــًا، ممــا يزيــد 
ــعار. ــاض األس ــى انخف ــي أدت إل ــروض الت ــة المع  تخم
وقــال بويــان أيضــًا: “ال نتوقــع انتعاشــًا ألســعار النفــط 
فــي 2016 ألن زيــادة العــرض ســتكون أكبــر مــن زيــادة 
بالعــام  كثيــرًا  متفائــاًل  لســت   ..2016 فــي  الطلــب 
2016 ». لكنــه، تابــع أن معــروض الــدول غيــر األعضــاء 
مــن  العــرض  إن   « وقــال:  ســينخفض.   أوبــك  فــي 
خــارج أوبــك ســينكمش. ينبغــي أن نشــهد انكماشــًا 
 .»2016 منتصــف  بحلــول  األميركــي  اإلنتــاج  فــي 
وأشــار إلــى أن »توتــال« إحــدى الشــركات التــي وجهــت 
قطــر الدعــوة إليهــا لتطويــر حقــل الشــاهين النفطــي. 

غاز ونفط

أعلنــت شــركة قطــر غاز عن َتســليم أولى شــحنات الغاز 
الطبيعــي المســال التشــغيلية إلى جمهوريــة بولندا على 
متــن الناقلــة »النعمــان« مــن طــراز كيــو- فلكــس التــي 
وصلــت إلــى محطــة اســتقبال الغــاز فــي »شينويشــجا« 
 .2015 ديســمبر   11 فــي  بولنــدا   بجمهوريــة 
»ِبي.جــي.ان. البولنديــة  والغــاز  النفــظ  لشــركة  وكان 

أي.جــي« دور كبيــر فــي إتمــام هــذه العمليــة بنجــاح 
المبرمــة  لالتفاقيــة  وفقــا  وذلــك  وســيطا  بوصفهــا 
بيــن شــركة قطــر غــاز وشــركة بوليســكي آل أن جــي، 
والتــي ُعهــد إليهــا اســتالم الشــحنة الخاصــة بالتشــغيل 
»شينويشــجا”. اســتقبال  لمحطــة   التجريبــي 

وقــد تــم تحميــل الشــحنة علــى متــن الناقلة المســتأجرة 
»النعمــان« والتــي تبلــغ ســعتها 210 آالف متــر مكعــب 
مــن الغــاز الطبيعــي المســال التــي وصلــت إلــى محطــة 
اســتقبال الغــاز فــي »شينويشــجا« التــي تــم تشــييدها 
أصــل  مــن  األولــى  الشــحنة هــي  وتعــد هــذه  حديثــا. 
بتوريدهمــا  غــاز  قطــر  تقــوم  أن  مخطــط  شــحنتين 
لالســتخدام فــي عمليــات التبريــد والتشــغيل التجريبــي 
ــة،  ــال البولندي ــي المس ــاز الطبيع ــتقبال الغ ــة اس لمحط
أن  المزمــع  مــن  الحالــي،  الزمنــي  للجــدول  ووفقــا 

.2016 فبرايــر  فــي  الثانيــة  الشــحنة  تصديــر   يتــم 
المناســبة،  بهــذه  أقيــم  الــذي  الكبيــر  الحفــل  وخــالل 
الرئيــس  ثانــي،  آل  خليفــة  بــن  خالــد  الشــيخ  أعــرب 
ــا نشــعر  التنفيــذي لقطــر غــاز عــن ســعادته، قائــال: »إنن
بســعادة غامــرة بهــذا اإلنجــاز التاريخــي، ونأمــل أن الدعــم 
لمحطــة  التجريبــي  التشــغيل  لعمليــة  قدمنــاه  الــذي 
ــا سيســاهم فــي  ــي تــم تشــييدها حديث االســتقبال الت
فــي  المســتدامة  والتنميــة  االقتصــادي  النمــو  تعزيــز 
بولنــدا، وشــرق أوروبــا وجميــع دول بحــر البلطيــق. إن 
الرؤيــة  علــى  مثــال  تعــد خيــر  محطــة »شينويشــجا« 
الثاقبــة لجمهوريــة بولنــدا والتزامهــا الصــارم نحــو تأمين 
الغــاز الطبيعــي  مصــادر متنوعــة وآمنــة للطاقــة مــن 

الطبيعــي” . والغــاز  المســال 

تمكنــت شــركة قطــر غــاز، للمــرة الثالثــة فــي العــام 
الماضــي، مــن القيــام بعــدة عمليــات توريــد وتوزيــع 
شــحنة واحــدة مــن الغــاز الطبيعــي المســال لنفــس 

العميــل إلــى عــدة موانــئ بأمــان وفاعليــة.
وتعــد عمليــة التوريــد والتوزيــع المبتكــرة هــذه، إنجــازا 
الطبيعــي  الغــاز  وتوريــد  شــحن  مجــال  فــي  جديــدا 
المســال يضــاف إلــى إنجــازات قطــر غــاز األخــرى إذ 
أنهــا تختلــف عــن عمليــة الشــحن والتوريــد التقليديــة، 
حيــث يتــم فــي عمليــة الشــحن والتوريــد التقليديــة 
المســال  الطبيعــي  الغــاز  شــحنات  وتوريــد  تحميــل 
إلــى مينــاء واحــد فقــط. ومــن جهتــه أعــرب ســعادة 
الشــيخ خالــد بــن خليفــه آل ثانــي الرئيــس التنفيــذي 
لقطــر غــاز عــن ســعادته بهــذا اإلنجــاز قائــال: »بفضــل 
العمــل الــدؤوب وتفانــي وإخــالص فريــق العمــل فــي 
ــا مــن تحقيــق  إدارة التجــارة والشــحن بالشــركة، تمكّن

إنجــاز جديــد فــي مجــال شــحن وتوريــد الغــاز الطبيعــي 
مبتكــرة  حلــول  طــرح  خــالل  مــن  وذلــك  المســال، 
عمالئنــا  ومتطلبــات  احتياجــات  لتلبيــة  وإبداعيــة 
ــد  ــة توري ــا أن عملي ــم« موضح ــاء العال ــع أنح ــي جمي ف
وتوزيــع شــحنة واحــدة مــن الغــاز الطبيعــي المســال 
إلــى عــدة موانــئ ولنفــس العميــل خيــر مثــال علــى 
احتياجــات  تلبيــة  غــاز  اإلنجــاز. وتواصــل قطــر  هــذا 
أنحــاء  جميــع  فــي  المتزايــدة  عمالئهــا  ومتطلبــات 
العالــم بفاعليــة وأمــان فــي ســوق دائــم التغيــر، وذلــك 
باالســتغالل  وقيامهــا  الشــركة،  إمكانيــات  بفضــل 
األمثــل ألكبــر أســطول فــي العالــم مــن ناقــالت الغــاز 
طــراز  ناقلــة   13 مــن  )المكــون  المســال  الطبيعــي 
»كيو-فلكــس«  طــراز  ناقلــة   19 و  »كيو-ماكــس« 
و11 ناقلــة تقليديــة(، إضافــة إلــى ســمعتها العالميــة 

باإلنجــازات. الحافــل  وســجلها 

 2015 عام من اإلنجازات

الشهرالميناء الثاني  الميناء األول الطراز الناقلة

ديسمبر  تشيجيانغتيانجينكيو-فلكسالدحيل

  مارس           الهند اإلماراتكيو-فلكسالعامرية

أغسطس تيانجين     فوجيان كيو-فلكسالسافلية

إنجاز قطري في مجال شحن الغاز المسال

قطر غاز تسلم أولى شحناتها إلى بولندا
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تعامالت بقيمة
 4.6 مليار ريال بارتفاع 

نسبته
 .٪ 35.3 

عن شهر أكتوبر

محققة ارتفاع عن السنة 
الماضية نسبته

٪ 21 
تراجع مؤشر العقارات 

في البورصة 

٪ 17.1 
األسهم المتداولة في 
القطاع العقاري نحو 
24.2 مليون سهما 

مقابل
 55.4 مليون 

سهم في الشهر السابق 
بتراجع نسبته

٪ 56.3 

التعامالت العقارية خالل شهر نوفمبر

عقـــــــارات

قامت الشركة الدولية القطرية للعقارات ومقرها لندن 
مدينة  في  طابقًا   17 من  مؤلف  مكاتب  مبنى  بشراء 

نيويورك مقابل 124 مليون دوالر. 
شركة  كانت  فقد  ديل«،  ريال  »ذي  مجلة  وحسب 
الممتد  لينكولن للعقارات قد طرحت مبنى آرت ديكو 
نهاية  للبيع  مكعب  قدم  آالف   208 مساحة  على 
الشركتين  بين  الصفقة  وتمت  الماضي،  أكتوبر  شهر 
األميركية والقطرية مقابل 600 دوالر للقدم المكعب.  
وأشارت المجلة األميركية إلى أن معدل إيجار المكاتب 
المكعب،  للقدم  دوالرا   40 يبلغ  المبنى  هذا  في 
في  توسطت  التي  هي  إل  إل  جي  شركة  أن  مضيفة 

عقد هذه الصفقة. 
المبنى  اشترت  العقارية  لينكولن  شركة  أن  إلى  يشار 
القابضة مقابل  إل  أند  إل  2007 من شركة  العام  في 
93.5 مليون دوالر.  ويعد هذا االستثمار األول من نوعه 
بالنسبة للشركة الدولية القطرية في مدينة نيويورك، 
حيث تسعى الشركة القطرية التي تتخذ من لندن مقرا 
العالمية، حيث  العقارات  لها لإلنفاق ببذخ في أسواق 
اشترت الشركة خالل فصل الخريف أبراج مكاتب في 
و142  دوالر  مليون   224 حوالي  مقابل  وباريس  لندن 

مليون دوالر على التوالي.

قطر تتجه للعقارات األميركية

العقارات تقود النمو

العقارية  القطاعات  إن  القابضة  إزدان  مجموعة  قالت 
إيجابيًا خالل  التعاون شهدت نشاطًا  في دول مجلس 
شهر نوفمبر المنصرم، مشيرة في تقريرها الشهري 
ألسواق العقارات بدول الخليج إلى تماسك القطاعات 
أسعار  تراجع  استمرار  من  بالرغم  الخليجية  العقارية 

الكلية.  اقتصاداتها  ومتانة  قوة  من  مستفيدة  النفط 
قطر  دولة  في  العقاري  القطاع  أن  إلى  التقرير  وأشار 
في  كبيرا  ارتفاعا  المنصرم  نوفمبر  شهر  خالل  شهد 

التعامالت العقارية مقارنة بشهر أكتوبر الماضي. 

توقع التقرير األسبوعي لشركة األصمخ للمشاريع العقارية 
أن يستمر تحسن أداء السوق العقاري في قطر خالل 2016، 
مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح 
عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدية 

والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء. 

وبين التقرير أن شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي 
شهدا إقباال على استئجار الوحدات السكنية، باإلضافة إلى 
الوقت  في  مشيرا  األبراج،  منطقة  في  المكتبية  الوحدات 
العقارية  المكاتب  من  السوق  في  الفائض  أن  إلى  ذاته 
سيتواصل خالل الفترة المقبلة ال سيما مع اكتمال العديد 

من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق.

في  تحمل   2016 العام  مؤشرات  أن  التقرير:  وأوضح   
وسط  والبناء،  التشييد  لمسيرة  إيجابية  توقعات  طياتها 
انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن 
القطاعات  التداول في مختلف  إيجابيًا على حركة  تنعكس 

في  االستثمار  فرص  أن  على  مشددًا  والتجارية،  السكنية 
القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات 
السكنية. وأوضح التقرير إن ازدهار االقتصاد القطري يعتبر 
أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات 

السكاني  النمو  ازدياد  أن  إلى  الفتا  والمساكن.  والبناء 
وتنوع  للفرد  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  الهائل  واالرتفاع 
عوامل  كلها  سريع،  اقتصادي  توسع  إلى  المؤدية  الموارد 

ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. 

انتعاش القطاع العقاري في 2016
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شئون عربية



29
يناير 2016 

شئون عربية

تشييع جثمان
 عميد األسرى

بمشاركة  اللبناني  الله  حزب  شيع  بيروت:  لبنان، 
اآلالف، يوم 21 ديسمبر 2015  في الضاحية الجنوبية 
غارة  في  قتل  والذي  القنطار  سمير  القيادي  لبيروت 
منطقة  في  الشهيدين  روضة  مقبرة  إلى  سوريا  على 
جثمان  وضع  حيث  الجنوبية،  الضاحية  في  الغبيري 
القنطار قبل تشييعه ملفوفا براية حزب الله، ووضعت 
القدس،  النعش الفتة كتب عليها “على طريق  خلف 

عميد األسرى الشهيد سمير القنطار”. 
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بقلم : أولفر كورنوك

اقتصـــــــاد

األداء االقتصادي 
لدولة قطر 

في العام 2015

ألقــى انخفــاض أســعار الطاقــة المترافــق مــع انخفــاض الطلــب فــي العديــد مــن األســواق األساســية واحتــدام 
المنافســة بظاللــه علــى األداء االقتصــادي لدولــة قطــر فــي العــام 2015، ممــا أدى إلــى انخفــاض حــاد فــي اإليــرادات 
الحكوميــة. غيــر أن نمــو القطــاع غيــر الهيدروكربونــي قــد ســاعد علــى تعزيــز الزخــم االقتصــادي، وهــذا مــا ُيتوقــع أن 

يتواصــل فــي العــام 2016.
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من  الوطني،  قطر  بنك  عن  صادر  تقرير  وبحسب 
 2015 العام  ينمو في  أن  القطري  لالقتصاد  المتوقع 
قطاع  في  االنكماش  من  الرغم  على   ٪  4.7 بنسبة 

النفط والغاز بنسبة 0.5 ٪.

وعلى الرغم من بقاء النمو المتوقع لالقتصاد القطري 
من  والذي  العالمي،  االقتصاد  نمو  معدالت  فوق 
المتوقع أن ينمو بنسبة 3.1 ٪ وفقا لتقديرات صندوق 
النقد الدولي، إال أنه من المرجح لالقتصاد القطري أال 
وأن  يونيو،  في  متوقعا  كان  كما   ٪  7.3 بنسبة  ينمو 
6.1 ٪ المسجل في العام  يكون معدل نموه أقل من 

.2014

القوي  والنمو  الحالي  االستثماري  اإلنفاق  شأن  ومن 
في القطاع غير الهيدروكربوني، والذي من المتوقع أن 
أن يساعد  الحالي،  العام  نهاية  ٪ في   10.4 إلى  يصل 
والغاز  النفط  صادرات  انخفاض  عن  التعويض  في 
وزارة  عن  الصادرة  األرقام  حسب  وذلك   ٪  40 بنحو 

التخطيط التنموي واإلحصاء. 

زيادة في إنتاج الطاقة
الطاقة  أسعار  انخفاض  مواصلة  من  الرغم  على 
بين  واالنقسام   ،2015 العام  في  الهيدروكربونية 
ستنتعش  األسعار  كانت  إذا  ما  حول  الطاقة  محللي 
في العام القادم أم أنها ستزداد انخفاضا، إال أنه من 
في  كبيرة  دفعة  يشهد  أن  المحلي  لإلنتاج  المتوقع 
2016 عندما يعمل مشروع برزان للطاقة الذي  العام 
حيث  طاقته،  بكامل  دوالر  مليار   10.4 كلفته  تبلغ 
متر  مليون   56.6 الجديد  المشروع  هذا  سيضيف 

مكعب إلى معدالت اإلنتاج اليومية للبالد. 

وحسب توقعات بنك الكويت الوطني، من المرجح أن 
يساهم إنتاج مشروع برزان في النمو الحقيقي للقطاع 
حيث   ،2016 العام  في   ٪  1.7 بنسبة  الهيدروكربوني 
الجديد نحو  إنتاج هذا المشروع  سيتم توجيه معظم 
السوق المحلية لتلبية زيادة الطلب على المواد الخام 

في القاعدة الصناعية المتوسعة لدولة قطر. 

العجز في الموازنة
وتراجع  الهيدروكربونية  الطاقة  أسعار  انخفاض  أدى 
االنخفاض  إلى  الرئيسية  التصدير  أسواق  في  الطلب 
اإلحصائيات  فحسب  للبالد.  التجاري  الفائض  في 
واإلحصاء،  التنموي  التخطيط  وزارة  عن  الصادرة 
52 ٪ على  انخفض الفائض التجاري في قطر بنسبة 
أساس سنوي في سبتمبر ليصل إلى 12.1 مليار ريال 
 57.9 )3.3 ماليين دوالر(، ومن المتوقع أن يصل إلى 
 100.6 مع  بالمقارنة  بأكملها،  السنة  عن  دوالر  مليار 

مليار دوالر في العام 2014.
على  البالد  إيرادات  التغييرات في  انعكست هذه  وقد 
ميزانية العام 2016. فوفقا لوزير المالية سعادة علي 

قطر  لدولة  الجديدة  الميزانية  فإن  العمادي  شريف 
تظهر عجزا معتدال للمرة األولى منذ 15 عاما.

اعتزامها  عن  أعلنت  قد  الحكومة  أن  من  الرغم   وعلى 
تخفيض إنفاقها في المجاالت غير األساسية في العام 
االستثماري  برنامجها  من  األكبر  الجزء  أن  إال  القادم، 
قطاع  في  والسيما   ،2015 العام  في  متواصال  بقي 
في  السريعة  الطرق  مشاريع  تواصلت  حيث  النقل 

البالد وتوسيع مطار حمد الدولي.

العام  في  يبدأ  أن  المقرر  من  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
قطار  من  األولية  المراحل  على  العمل   2016
المسافات الطويلة لنقل الركاب وقطار نقل البضائع 
الذي سيربط المراكز السكنية والصناعية في قطر مع 
األولى  المرحلة  على  العمل  أن  كما  المجاورة،  الدول 
من مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل 
يجري حاليا على قدم وساق، ومن المتوقع أن ينتهي 

بحلول نهاية العام 2019.

ارتفاع تكلفة المعيشة
عليه  كانت  مما  أقل  بمعدالت  زيادة  الرواتب  شهدت 
شركة  أجرته  مسح  فحسب  الماضي.  العام  في 
الرواتب  ارتفعت  جروب،  هاي  اإلدارية  االستشارات 
 4.2 بلغ  وسطي  بمعدل   2015 العام  في  قطر  في 
العام  في   ٪  5.4 من  انخفاضا  سنوي،  أساس  على 

.2014
الرتفاع  المتوقع  من  الوطني،  قطر  بنك  وحسب 
بتآكل  يتسبب  أن   2016 العام  في  المعيشة  تكاليف 
من  أسرع  بصورة  األسعار  ارتفاع  مع  الشرائية  القوة 

زيادتها المسجلة على مدى األشهر الـ 12 األخيرة.   

في  المتاح  الدخل  في  الطفيفة  الزيادة  وساهمت 
زيادة التضخم الذي كان من السمات المميزة للعام 
2015. فبحسب األرقام الصادرة عن وزارة التخطيط 
التنموي واإلحصاء، ارتفعت أسعار المواد االستهالكية 
1.7 ٪ على أساس سنوي مدفوعة  في أكتوبر بنسبة 
بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، المترافقة 

مع زيادة اإليجارات وارتفاع تكاليف المرافق العامة.

الزخم  من  مزيدا  يكتسب  أن  للتضخم  المتوقع  ومن 
زادت كهرماء  الدعم. فقد  الحكومة بخفض  مع قيام 
تعرفة  والماء(  للكهرباء  القطرية  العامة  )المؤسسة 
الزيادة األولى  الماء والكهرباء ابتداء من سبتمبر، وهي 

من نوعها خالل عقد من الزمن. 

قطاع العقارات
على الرغم من التباطؤ في االقتصاد، إال أن نمو سوق 
عن  الناتجة  الطلب  زيادة  ظل  في  قويا  ظل  العقارات 
الزيادة في عدد سكان البالد الناتجة عن تدفق العاملين 
عدد  وصل  فقد  التنمية،  مشاريع  في  للعمل  األجانب 
نسمة،  مليون   2.46 إلى   2015 العام  في  السكان 

اقتصـــــــاد

يمكنكم إرسال أية مالحظات على البريد: 
QTODAY@OMSQATAR.COM

 أولفر كورنوك
المحرر اإلقليمي في دول مجلس التعاون 

الخليجي »أكسفورد بزنس جروب«

ارتفاعا بنسبة 9 ٪ على أساس سنوي.
سبتمبر  في   ٪  18 بنسبة  العقارات  أسعار  وارتفعت 
زيادة  احتمال  إلى  يشير  مما  سنوي،  أساس  على 
شأن  ومن  القريب.  المستقبل  في  اإليجارات  أسعار 
ذلك أن يدعم النمو في قطاع البناء في العام 2016، 
حتى مع إيقاف الحكومة للعمل على بعض المشاريع. 
ضغوط  من  القطاع  هذا  يعاني  أن  المرجح  من  أنه  إال 
لمواكبة النمو الكبير في المشاريع السكنية والتجارية 
في  التضخم  من  المزيد  يغذي  قد  والذي  البالد،  في 

القطاع العقاري في السنوات المقبلة.
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العالم بين يديك

من يحمي األرض

يحتجون  حكوميين  غير  ناشطون  باريس:  فرنسا، 
المتحدة حول  أثناء مؤتمر األمم  المناخي،  التغير  على 
باريس  والذي عقد قبل ختام قمة  الحراري  االحتباس 
من  بالقرب  مارس  دي  شامب  في   COP21  للمناخ
برج إيفل في 12 ديسمبر 2015 على مقربة من المكان 
احتجاجا  بشرية  سلسلة  ناشطون  فيه  شكل  الذي 
على القضية عينها. وحمل متظاهرون الفتات الهدف 
بنهاية  االتفاقية  على  التوقيع  على  الوزراء  حمل  منها 

ذلك اليوم. الصورة لوكالة أ ف ب/ أليان جوكارد
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زاويــا خاصــــة

كفيف لم تمنعه اإلعاقة البصرية من البدء في تحقيق أولى خطوات حلمه 
مدفوعًا بطموح كبير . “اإلعاقة ليست معوقًا طالما أمتلك الطموح”، 

هكذا أكد المواطن القطري صالح الكواري الذي ولد في الدوحة عام 
1974، خالل لقائه معنا، مشيرًا إلى أن السعي وراء أي هدف دون طموح 

وإرادة ال يعدو مجرد حلم.

تلمس 
خطوات النجاح
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واإلعــدادي  االبتدائــي  تعليمــه  الكــواري  صالــح  أنهــى 
ــة  ــن بحكــم عــدم وجــود معاهــد فــي دول ــة البحري بدول
قطــر خاصــة بالمكفوفيــن وقتهــا، ثــم درس مرحلــة 
إلــى  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  العامــة  الثانويــة 
أن تــم تعيينــه عــام 1996 كموظــف حكومــي بــوزارة 

والرياضــة. الشــباب 

يؤكــد الكــواري علــى تغيــر األوضــاع بشــكل كبيــر فــي 
ذوي  تعليــم   تطــور  بشــأن  الماضيــة  الفتــرة  قطــر 
االحتياجــات الخاصــة، مضيفــًا: أصبــح هنــاك معهــد 
إليهــا وأصبحــت األمــور متطــورة  أنتمــي  التــي  للفئــة 

كبيــر. بشــكل 

وأضــاف الكــواري: الدولــة تولــي اهتمامــًا كبيــرًا علــى 
صعيــد كل الفئــات وليســت فئــة المكفوفيــن فقــط،  
إال أن هــذا التطــور لــم يكــن ذا تأثيــر كبيــر فــي حياتــي، 
وأجهــزة  المســاعدة  التكنولوجيــا  دخلــت  عندمــا  إال 
ــر، مــن وقتهــا توســعت مداركــي وأحسســت  الكمبيوت

بتغييــر كبيــر فــي كافــة مناحــي الحيــاة.

جــدًا  صغيــرًا  جهــازًا  يســتخدم  أنــه  الكــواري  وأوضــح 
يضــع  قليلــة،  أزرار  فيــه  إلكترونــي  ســطر  عــن  عبــارة 
يديــه علــى الكلمــات ويقرأهــا مــن خــالل اللمــس، ليــس 
ــه الجهــاز الدخــول علــى مواقــع  هــذا فقــط، بــل يتيــح ل
اإلنترنــت والبحــث فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي، 
أن  إلــى  مشــيرًا  والصحــف،  اإللكترونيــة  والجرائــد 
الكتابــة علــى الجهــاز ســهلة للغايــة، فهنــاك حــروف 
وكتابتهــا  قراءتهــا  يســتطيع  لمســها  بمجــرد  بــارزة 

أيضــًا.

فــي هــذا الصــدد أشــاد الكــواري بــدور الدولــة قائــال: “إن 
الدولــة وفــرت لــكل كفيــف جهــازًا بتكلفــة تبلــغ 28 ألــف 
ريــال قطــري تقريبــًا، وخــالل أيــام قليلــة اســتطعت 
ــم  ــى عال ــي إل اتقــان اســتخدام الجهــاز، ومــن ثــم نقلن
كبيــر مــن العلــم والمعرفــة والتعلــم المســتمر، مشــيرًا 
األعلــى  المجلــس  أن مركــز مــدى تحــت مظلــة  إلــى 
المتخصــص  المعلومــات  وتكنولوجيــا  لالتصــاالت 
الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  مســاعدة  تكنولوجيــا  فــي 

متخصــص فــي هــذا الشــأن.

ضربة البداية
“أعمــل  الكــواري:  يقــول  الوظيفــي  عملــه  وحــول 
موظــف اســتقبال فــي وزارة الشــباب والرياضــة اتحــاد 
ذوي االحتياجــات الخاصــة، وهــو عمــل بســيط حيــث 

أقــوم بتوجيــه الــزوار إلــى الجهــة التــي يريدونهــا”.
الكــواري  أنشــأ  فقــد  الخــاص  لعملــه  بالنســبة  أمــا 
صحيفــة إلكترونيــة باســم البــالد دوت نــت مــر علــى 
تأسيســها شــهر ويتصــور الكــواري أن ضربــة البدايــة 
فــي حــد ذاتهــا إنجــاز كبيــر ألنهــا اجتهــاد فــردي منــه، 
ــد  ــة الجرائ ــتطيع منافس ــع ال أس ــي بالطب ــًا: لكنن مضيف

ال  حيــث  العمــل  طاقــم  بحكــم  الكبــرى  اإللكترونيــة 
أملــك طاقــة عمــل تســمح أن أكــون 24 ســاعة أو 18 

اليــن«. »أون  ســاعة 
المحليــة  األخبــار  تغطــي  الصحيفــة  أن  وأوضــح 
كافــة  فــي   الدولــة  أخبــار  تغطيــة  إلــى  باإلضافــة 
والثقافيــة. والســياحية،  االقتصاديــة،  القطاعــات 

مســئولية مجتمعية
ليــس  اإللكترونيــة  الصحيفــة  هــدف  الكــواري  يتابــع 
قبيــل  مــن  أنشــأتها  فقــد   للربــح  يســعى  فــال  ماديــًا 
تقديــم  علــى  وســأعمل  المجتمعيــة،  المســئولية 
إلــى  مشــيرًا  الخاصــة،  االحتياجــات  لــذوي  خدمــات 
ــت  ــا لس ــاف أن ــة، وأض ــالم هواي ــال اإلع ــه مج أن دخول
خــالل  شــيئًا  أفعــل  أن  أســتطيع  لكننــي  أكاديميــًا 
الماضيــة  شــهور  األربعــة  فخــالل  القادمــة  األســابيع 
كثيــرة  أخبــار  مصــادر  علــى  الحصــول  فــي  نجحــت 
ــع  ــل اآلن م ــي، أتعام ــبة ل ــر بالنس ــاز كبي ــي إنج ــدًا وه ج

فــي  متعاونيــن  وصحفييــن  عامــة  عالقــات  شــركات 
مقابــل.  بــدون  المنطقــة 

المدعومــة  المحليــة  الصحــف  منافســة  وحــول 
المنافســة  علــى  قــادر  أنــه  الكــواري  أكــد  الدولــة  مــن 
كبيــرة  قاعــدة  تكويــن  وبعــد  المقبلــة  األشــهر  خــالل 
وقراءتهــا  األخبــار  يتلقــى  أن  اســتطاع  المصــادر  مــن 
وإضافتهــا علــى الموقــع اإللكترونــي قبــل أن تنشــر فــي 

للصحــف. اإللكترونيــة  مواقــع 

المواقــع  الكــواري  يضيــف  الشــأن  هــذا  وفــي 
تحديــث  يتــم  ال  المطبوعــة  للصحــف  اإللكترونيــة 
األخبــار فيهــا بشــكل فــوري، وحســب رأيــه أن صحيفــة 
الشــرق تفوقــت فــي هــذا الجانــب خاصــة أن هنــاك 
المحلــي  الشــأن  تنــوع فــي األخبــار ويمكنــك متابعــة 
والدولــي عبــر الصفحــة وليــس الشــأن المحلــي فقــط.

تحٍد كبير 
يعتقــد الكــواري أن أكبــر تحــٍد يواجهــه هــو الحصــول 
باإلضافــة  اإللكترونيــة  الثقافــة  وزارة  ترخيــص  علــى 
للدعــم المالــي مــن الدولــة لتوظيــف كادر لمســاعدته 

فــي هــذه المهمــة.

طموح
يقــول الكــواري: »أطمــح أن تكــون الصحيفــة مهمــة 
ولهــا مكانتهــا فــي المســتقبل، وزيادة القــراء، وأن تقدم 
جديــدًا ويتــم تحديثهــا كل خمــس دقائــق، مشــيرًا إلــى 
أن اســتخدام الشــباب للمحمــول ومتابعــة األخبــار عــن 
طريقــه باســتمرار يحتــم علينــا وجــود جريــدة إلكترونيــة 
ربــع ســاعة كل  نــص ســاعة كل  لألخبــار كل  محدثــة 
ــدة، وال ننتظــر  ــار جدي ــاك أخب ــق تكــون هن خمــس دقائ

صــدور الجريــدة الورقيــة فــي اليــوم التالــي”.
تطبيــق  عمــل  فــي  أيضــًا  الكــواري  صالــح  ويطمــح 
إلكترونــي ألجهــزة اآلندرويــد واآليفــون للجريــدة ويبقــى 
أمامــه تحــدي تكلفــة التطبيــق التــي يقدرهــا بـــ 50 ألــف 

ــري.  ــال قط ري

حرية وتنافس
ــة اإلعــالم فــي قطــر أكــد الكــواري أن هنــاك  وعــن حري
حريــة وهنــاك تنافــس كبيــر اليــوم توجهنــا توجــه كبيــر 
رياضــة سياســية ثقافيــة، الدولــة أعطــت الحريــة لفتــح 
كل هــذه المنافــذ، مشــيرًا إلــى أننــا لــو وضعنــا اإلعــالم 
القطــري فــي مقارنــة مــع بقيــة دول الخليــج ســنجد أن 

اإلعــالم القطــري أفضــل.

وفــي نهايــة اللقــاء أكــد الكــواري أن دولــة قطــر تعيــش 
طفــرة إعالميــة وأنــه يعيــش هــذه الطفــرة التــي تحتــاج 
إلــى دعــم مضيفــَا، ال يمكــن أن اســتمر لوحــدي دون 
دعــم الدولــة، يــد واحــدة ال تعمــل، موجهــًا رســالة شــكر 
وتقديــر لــكل مــن ســانده مــن الصحفييــن والمراســلين 

حــول العالــم.

تطور كبير في 

قطر بشأن تعليم 

ذوي االحتياجات 

الخاصة
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األمن 
الغذائي القطري  ... 

أين وصلت الحلول

في ظل شــّح الموارد المائية وقلة األراضي الصالحة 
للزراعــة اعتمدت دول الخليــج العربي لفترات طويلة 
على اســتيراد أغلب مــا تتناوله من أطعمة، ولكن مع 
النمــو المّطرد والهائل في عدد الســكان وتزايد حالة 
عدم اليقين تجاه أســعار المواد الغذائية األساســية، 

فهل تســتطيع هذه الدول تحقيق المســتحيل 
واالكتفــاء ذاتيًا من غذائها؟

بقلم: ازدهار إبراهيم 
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تبــذل قطــر جهــودا حثيثــة وتســابق الزمــن فــي ســبيل 
اســتثمارات  خريطــة  علــى  لهــا  قــدم  موطــئ  إيجــاد 
المنطقــة  مســتوى  علــى  ليــس  الغذائــي  األمــن 
ــم أيضــا، كيــف ال  وحســب، وإنمــا علــى مســتوى العال
ومشــروعاتها الزراعيــة والغذائيــة والحيوانيــة أصبحــت 
وتغطــي  العالــم  حــول  عديــدة  مناطــق  علــى  تتــوزع 

البعيــدة. أســتراليا  مــن  شاســعة  مســاحات 

أدركــت قطــر أن سياســتها الراميــة إلــى تنويــع مصــادر 
الدخــل يجــب أن ال تقتصــر فقــط علــى االســتثمارات 
المتعلقــة  الكبــرى  الصفقــات  وإبــرام  العقاريــة 
التجاريــة  والمراكــز  والفنــادق  الســياحية  بالمنتجعــات 
فــي األســواق العالميــة، بــل ال بــد أن تمتــد إلــى الجانــب 

األهــم مــن ذلــك، مشــروعات األمــن الغذائــي.

لــم يكــن األمــن بمفهومــه الشــامل مقتصــرا فــي يــوم 
مــن األيــام علــى األمــن العســكري والسياســي فقــط 
أهميــة  تقــل  ال  أخــرى  أمنيــة  بمعاييــر  ارتباطــه  بقــدر 
عــن األمنيــن العســكري والسياســي ال بــل وتوفــر لهمــا 
ومــن  واالســتقرار..  الدعــم  مــن  األساســي  الســند 
بيــن تلــك المعاييــر األكثــر أهميــة وحيويــة فــي توفيــر 
األمــن بمفهومــه الشــامل، معيــار توفــر األمــن الغذائــي 
والمائــي ألي دولــة أو شــعب فــي العالــم حتــى يتوفــر لــه 

األمــن كامــال مســتقرا. 

مختلــف  فيــه  تولــي  الــذي  القــدر  وبــذات  واليــوم، 
دول العالــم ومنظماتــه القانونيــة والسياســية وحتــى 
اإلنســانية أهمية بالغة لألمنين العســكري والسياســي، 
فإنهــا فــي الوقــت نفســه ال تســتطيع الفــكاك مــن ســبل 
ــا  ــها أمن ــن لنفس ــي لتضم ــي والمائ ــن الغذائ ــر األم توفي

ــا مكتمــل األركان.  حقيقي

الرغيف مفتاح األمن
وليــس بعيــدا عــن مقولــة »الرغيــف مفتــاح األمــن«، 

أطلقــت األمــم المتحــدة بمنظماتهــا المتعــددة ومعهــا 
العديــد مــن الهيئــات الدوليــة ذات الصلــة إلــى جانــب 
غالبيــة دول العالــم الثالــث تحديــدا صرخــة مدويــة تحمل 
فــي طياتهــا تنبيهــات جــادة محــذرة مــن مغبــة النقــص 
الحــاد فــي إمــدادات الغــذاء العالمــي والنقــص الكبيــر 
فــي كميــات الميــاه الصالحــة للشــرب، واالســتخدام 
الــذي يضــع  اآلدمــي فــي غالبيــة دول العالــم.. األمــر 
تلــك الــدول وشــعوبها تحــت طائلــة الفقــر والتهديــد 
مــن شــبح المجاعــة التــي ربمــا تدفــع نحــو حــروب أخــرى 
ومــن نــوع مختلــف تندلــع فــي كوكــب األرض بحثــا عــن 

مصــادر الغــذاء والمــاء . 
األغذيــة  منظمــة  بشــدة  دقتــه  هــذا  الخطــر  ناقــوس 
والزراعــة الدوليــة »الفــاو«، والمجلــس العالمــي للميــاه 
فــي تقريــر مشــترك ينبــه إلــى أن كميــات كافيــة مــن 
الميــاه ســتتوافر إلنتــاج المــواد الغذائيــة الالزمــة مــن 
مليــارات  تســعة  يتجــاوز  مــا  احتياجــات  تلبيــة  أجــل 
نســمة كعــدد منتظــر لســكان العالــم بحلــول العــام 
2050، غيــر أن االســتهالك المفــرط، وتدهــور المنــاخ 
تقّلــص  ســوف  تغيــرات  مــن  يشــهده  مــا  وتبعــات 
إمــدادات الميــاه فــي العديــد مــن أجــزاء العالــم ال ســيما 

ــة.  ــدان النامي ــي البل ف

البيضــاء« صــادر عــن  بـــ »الورقــة  ُســمي  ودعــا تقريــر 
هاتيــن الجهتيــن الدوليتيــن المتخصصتيــن والمعنــون 
بـــ »نحــو مســتقبل آمــن مائيــًا وغذائيــًا«، إلــى سياســات 
حكوميــة مــن قبــل القطــاع العــام واســتثمارات مــن 
قبــل القطــاع الخــاص فــي دول العالــم تضمــن اإلنتــاج 
المســتدام للمحاصيــل والماشــية واألســماك، وتضــع 
وأكــد  المائيــة..  المــوارد  علــى  الحفــاظ  االعتبــار  فــي 
التقريــر الدولــي المشــترك أن هــذه اإلجــراءات ضروريــة 
األمــن  وضمــان  الدخــل،  وزيــادة  الفقــر،  مــن  للحــد 
الغذائــي ألعــداد كبيــرة مــن ســكان المناطــق الريفيــة 

والحضريــة. 

معاناة دول الخليج
لقــد عانــت اقتصاديــات الخليــج المنتجــة للنفــط خــالل 
لــم  أزمــة  و2008   2007 عامــّي  طــوال  الغــذاء  أزمــة 
يســبق لهــا أن شــهدتها منــذ العجــز الــذي ضــرب البــالد 
أمضــت   .1956 العــام  فــي  الســويس  أزمــة  خــالل 
دول الخليــج أشــهرًا عانــت فيهــا بشــكل متقطــع مــن 
اختفــاء المــواد الغذائيــة فــي كبــرى السالســل التجاريــة 
العالميــة مثــل كارفــور وســبينيس حيــث عانــت هــذه 
السالســل مــن انقطاعــات وارداتهــا مــن الدقيــق واألرز، 
وارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة األساســية مــن زيــوت 
الدولــي  المعهــد  أصــدر  وقــد  وحليــب.   وخبــز  نباتيــة 
األميركيــة  بالعاصمــة  الغذائيــة  السياســات  لبحــوث 
واشــنطن تقريــرًا بعنــوان: »مــا وراء الصحــوة العربيــة« 
انتهــى إلــى أّن األمــن الغذائــي يمّثــل: »تحديــًا خطيــرًا 

»لن نتوانى عن اســتخدام 
أحدث األســاليب التكنولوجية 
والتقنيــات الحديثة التي تنتج 
محاصيل ومنتجات ذات 
جــودة عالية وتحقق الهدف 
البعيــد الذي نطمح إليه.. 
المستدام«. النمو 

 ناصر الهاجري 
رئيس مجلس إدارة شــركة حصاد الغذائية
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مــن  وارداتهــا  علــى  المفــرط  فاالعتمــاد  للمنطقــة«. 
حجــم  وارتفــاع  األجنبيــة  الماليــة  والتبــادالت  الغــذاء 
الطلــب الناجــم عــن زيــادة الســكان، ومحدوديــة الرقعــة 
الزراعيــة ونــدرة المــوارد المائيــة جميعهــا يصــب فــي 
نتيجــة واحــدة أال وهــي: »تدهــور معــدل األمــن الغذائــي 
فــي معظــم دول المنطقــة نتيجــة ألزمــة الغــذاء العالمية 
 مــن شــهر أغســطس 2008 وحتــى نوفمبــر 2010«. 

صــرح بينــو بويــر، مستشــار العلــوم البيئيــة، المنطقــة 
عدنــا  مــا  »إذا  قائــاًل:  اليونســكو،  لمنظمــة  العربيــة، 
بذاكرتنــا إلــى الــوراء، ســنجد أّن األزمــة الغذائيــة تســّببت 

ــج«.  ــادة دول الخلي ــن ق ــر م ــات كثي ــر توّجه ــي تغيي ف
وفــي ذات الســياق أشــارت الماســة كابيتــال ليمتــد، 
شــركة االســتثمار الرائــدة فــي المنطقــة، فــي تقريرهــا 
ــي  ــتمر ف ــة مس ــات الغذائي ــاع الخدم ــى أن قط ــر إل األخي

التوســع بســرعة فــي ظــل االقتصــاد المزدهــر والتركيبــة 
نصيــب  فــي  المطــرد  واالرتفــاع  المناســبة  الســكانية 
الرئيــس  داش،  شــاليش  يقــول  الدخــل.  مــن  الفــرد 
التنفيــذي لشــركة الماســة كابيتــال: »إن ارتفــاع عــدد 
قــادت  التــي  الرئيســية  العوامــل  أحــد  كان  الســكان 
ــادة تدفــق الســياح  اســتهالك الغــذاء. وقــد ســاعدت زي
إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي زيــادة الطلــب. 
كمــا تتركــز معظــم منافــذ الخدمــات الغذائيــة الرئيســية 
مــدن دول مجلــس  مــن  والثانــي  األول  الصفيــن  فــي 
التعــاون الخليجــي، ومــن المتوقــع أن يكــون النمــو فــي 
فــي  للنمــو  حافــزًا  بمثابــة  الحضرييــن  الســكان  عــدد 

قطــاع الخدمــات الغذائيــة«.
وقــدرت شــركة االســتثمار ســوق الخدمــات الغذائيــة 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بنحــو 18.8 مليــار 

المصــدر: صندوق النقد الدولي

المســاحات الزراعية في قطر 

 45  ألــف هكتار 
إجمالي المســاحات القابلة للزراعة 

65  ألــف هكتار
اإلمكانيــات الحاليــة للزراعة القطرية فال توفر إال

 ٪ 10 
فقط من حاجات ســكان قطر من المواد الغذائية 

 الهدف أن تصل تلك النســبة إلى

 70 ٪  عــام 2023
وإلى

 100 ٪  عــام 2030 
القطاع الزراعي يساهم 

 بـ 534  مليون ريال ســنويا 
4 ٪  فقــط مــن إجمالــي الدخل القومي 

الخليج اقتصاد 
يتوقــع أن يصــل اقتصــاد دول مجلس التعــاون الخليجي إلى 2.0 تريليون دوالر بحلول 

العام 2020، حيث يتوقع أن تســاهم المملكة العربية الســعودية بقيمة
902 مليــار دوالر أميركــي، تليها اإلمارات العربيــة المتحدة بمبلغ 502 مليار دوالر 

أميركــي، ثــم قطــر بمبلغ 269 مليار دوالر أميركــي، والكويت بمبلغ 196 مليار دوالر 
أميركــي، وعمــان بمبلــغ 81 مليار دوالر أميركي ثــم البحرين بمبلغ 40 مليار دوالر 

أميركي.
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أشــاد مســتثمرون ومتخصصــون فــي المجــال الزراعــي 
وتشــجيع  المحليــة  للزراعــة  قطــر  حكومــة  بدعــم 
المســتثمرين علــى ولــوج هــذا المجــال ســواء بدعمهــم 
معــارض  افتتــاح  أو  األساســية  اإلنتــاج  بمســتلزمات 
افتتــاح  أو  والتجــارب  الخبــرات  لتبــادل  مؤقتــة  زراعيــة 

الزراعيــة. منتجاتهــم  لتســويق  دائمــة  ســاحات 
الخبــرات  لتبــادل  جيــدة  فرصــة  يعــد  ذلــك  أن  وأكــدوا 
والتجــارب فــي المجــاالت الزراعيــة المختلفــة، وأنظمــة 
الــري الحديثــة، واالطــالع علــى أحــدث التقنيــات والمعــدات 
والتجهيــزات والنظــم العالميــة فــي هــذا الخصــوص بمــا 
ــي  ــقيه النبات ــي بش ــاع الزراع ــوض بالقط ــي النه ــهم ف يس
ــاع  ــي ارتف ــهم ف ــم أس ــذا الدع ــروا أن ه ــي.  واعتب والحيوان
ومضاعفــة  الزراعــي،  االســتثمار  علــى  المحلــي  اإلقبــال 
اإلنتــاج النباتــي والحيوانــي والثــروة الســمكية تماشــيا مــع 
رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030،  وأســهم فــي نفــس الوقــت 

ــة.  ــتدامة البيئي ــي واالس ــن الغذائ ــق األم تحقي
بعــض  علــى  التغلــب  فــي  نجحــت  الدولــة  أن  وأكــدوا 
المعوقــات التــي تقــف عقبــة أمــام قطــاع الزراعــة فــي 
قطــر وتســعى إلــى التطــور دائمــًا فــي هــذا المجــال. وقالــوا: 
»إن اإلنتــاج المحلــي القطــري ال يكفــي للســوق القطــري، 
ــس،  ــل الطق ــبب عام ــدودة بس ــة مح ــة القطري ألن الزراع
حيــث أن أكبــر كميــة إنتــاج تنتجهــا المــزارع القطريــة فــي 
أشــهر الشــتاء وهــي 4 أشــهر فقــط، مقترحيــن أن يكــون 
ــوال  ــاج ط ــتوى اإلنت ــس مس ــة بنف ــي للزراع ــاج الصيف اإلنت
الســنة مــن خــالل تزويــد المزارعيــن باألســاليب الحديثــة 
الشــمس  حــرارة  مــن  الزراعيــة  المحاصيــل  لحمايــة 
الحارقــة«. وأضافــوا أنهــم علــى أتــم االســتعداد للمثابــرة 
االنتــاج  نســبة  تكــون  أن  علــى  والعمــل  الســنة  طــوال 

الزراعــي متوازنــة ســواء صيفــا أو شــتاء. 

زيادة اإلقبال
الســيد  الزراعــي  المجــال  فــي  المســتثمر  يؤكــد  بدايــة 
ــى  ــي عل ــال المحل ــبة اإلقب ــاع نس ــى ارتف ــر عل ــف طاه يوس
االســتثمار الزراعــي بشــكل ملحــوظ خــالل اآلونــة األخيــرة، 
القطــاع  بهــذا  الحكومــي  االهتمــام  إلــى  ذلــك  مرجعــًا 
الحيــوي، مؤكــداً أن المزارعيــن يتطلعــون إلــى دعــم أكبــر 

ــة. ــاع الزراع ــر قط لتطوي

دعم حكومي
المــزارع  دعــم  »إن  طاهــر:  يوســف  الســيد  وقــال 
بمســتلزمات اإلنتــاج األساســية شــجع علــى رفــع نســبة 
اإلنتــاج المحلــي مــن النباتــات، والجهــود التــي بذلتهــا وزارة 
البيئــة فــي الســنوات االخيــرة مــن خــالل افتتــاح ســاحات 

لتســويق اإلنتــاج الزراعــي فــي مختلــف المــدن مثــل ســاحة 
الوكــرة، وســاحة المزروعــة بــأم صــالل وغيرهــا يعــد مــن 

ــدد . ــذا الص ــي ه ــراً ف ــة مؤخ ــود المبذول ــرز الجه أب
أيضــًا  المبذولــة  الجهــود  ضمــن  مــن  طاهــر:  وأضــاف 
لدعــم قطــاع الزراعــة افتتــاح المعــرض القطــري الزراعــي 
الدولــي تحــت رعايــة معالــي الشــيخ عبــداهلل بــن ناصــر بــن 
ــة  ــر الداخلي ــوزراء ووزي ــس ال ــس مجل ــي رئي ــة آل ثان خليف
مؤخــراً فــي شــهر نوفمبــر الماضــي واســتمر ثالثــة أيــام، 
الرابعــة  للســنة  يقــام  الــذي  المعــرض  أن  إلــى  مشــيراً 
علــى التوالــي يعــد فرصــة لتبــادل الخبــرات والتجــارب فــي 
المجــاالت الزراعيــة المختلفــة وأنظمــة الــري الحديثــة 
ــزات  ــدات والتجهي ــات والمع ــدث التقني ــى أح ــالع عل واالط
والنظــم العالميــة فــي هــذا الخصــوص بمــا يســهم فــي 

ــي.  ــي والحيوان ــقيه النبات ــي بش ــاع الزراع ــوض بالقط النه
ــات  ــة بتوجيه ــه الدول ــذي تقدم ــم ال ــر بالدع ــاد طاه وأش
حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي 

لمضاعفــة  القطرييــن  وللمزارعيــن  الزراعــي  للقطــاع 
تماشــيا  الســمكية  والثــروة  والحيوانــي  النباتــي  اإلنتــاج 
مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 وبمــا يســهم فــي نفــس 
ــي واالســتدامة البيئيــة. الوقــت فــي تحقيــق األمــن الغذائ

ــوض  ــة للنه ــه الدول ــذي تقدم ــم ال ــى الدع ــار إل ــا أش وكم
بالقطــاع الزراعــي فــي البــالد مــن خــالل وزارة البيئــة مثــل 
اإلرشــاد الزراعــي والبــذور والمبيــدات الحشــرية والتعــاون 
مــع بنــك قطــر للتنميــة فــي هــذا المجــال، حيــث أن دولــة 
قطــر وفــرت جميــع الســبل والتســهيالت كافــة مــن 
أجــل دعــم القــروض والتســهيالت البنكيــة مــن أجــل 
المشــاريع الزراعيــة والحيوانيــة وتربيــة األســماك وغيرهــا، 
تمويــل  قــروض  يقــدم  التنميــة  بنــك  فمثــال  متابعــًا: 
المشــاريع وهــي عبــارة عــن قــروض طويلــة األمــد وهــذا 
ــب  ــري يرغ ــتثمر قط ــكل مس ــة ل ــة ذهبي ــي فرص ــي رأي ف
بالولــوج فــي هــذه القطاعــات الحيويــة، والتــي يركــز عليهــا 
اليــوم االقتصــاد القطــري مــن أجــل رفــع اإلنتــاج المحلــي.

تغيرات المناخ
ــى المتغيــرات الطبيعيــة حيــث  وتطــرق الســيد يوســف إل
بالعوامــل  واضحــًا  تأثــراً  الغذائيــة  الســلع  إنتــاج  يتأثــر 
ــول  ــدالت الهط ــل مع ــة مث ــروف المناخي ــة والظ الطبيعي
الصقيــع، مضيفــًا  الحــرارة وموجــات  المطــري ودرجــات 
ــل  ــة المحاصي ــى نوعي ــر عل ــة تؤث ــل المناخي ــى أن العوام إل
ومواعيــد زراعتهــا ونحــن نطمــح ونطالــب بــأن يكــون 
ــوال  ــاج ط ــتوى اإلنت ــس مس ــة بنف ــي للزراع ــاج الصيف اإلنت
الســنة مــن خــالل تزويــد المزارعيــن باألســاليب الحديثــة 
الشــمس  حــرارة  مــن  الزراعيــة  المحاصيــل  لحمايــة 
الحارقــة فنحــن علــى اســتعداد فــي أن نثابــر طــوال الســنة 
ــا  ــواء صيف ــة س ــي متوازن ــاج الزراع ــبة االنت ــون نس ــأن تك ب
أو شــتاء.  واقتــرح طاهــر بــأن تكــون هنــاك برامــج ربــع 
ســنوية مخصصــة وموجهــة للمزارعيــن بترشــيدهم 
أوضــاع  وتحســين  الزراعــي  اإلنتــاج  تطويــر  كيفيــة  فــي 

األمــن الغذائــي.

2 % من الدخل
التســويق  مســئول  رفعــت  يســري  أفــاد  جانبــه  مــن 
بالشــركة العربيــة القطريــة أن الزراعــة المحليــة فــي دولة 
قطــر تمثــل 2 % مــن دخــل الدولــة. مشــيراً إلــى أن اعتمــاد 

ــاز. ــط والغ ــد النف ــى عوائ ــي عل ــكل أساس ــة بش الدول
وقــال رفعــت: »إن الدولــة تغلبــت علــى بعــض الصعوبــات 
وليــس كل الصعوبــات، علــى ســبيل المثــال مشــكلة 
الطقــس تشــكل أحــد أكبــر معوقــات الزراعــة فــي قطــر 
ذات المنــاخ شــبه صحــراوي وبالتالــي يؤثــر علــى زراعــة 

2 % دخــل الدولة مــن قطاع الزراعة المحلية

» يجب تقنين االســتيراد 
من الدول المجاورة 

خالل فترة اإلنتاج 
المحلــي الغزير في فصل 

الشتاء«.
يسري رفعت

التسويق  مسئول 
بالشــركة العربية القطرية لإلنتاج الزراعي
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المحاصيــل طــوال الســنة، فمــن شــهر ســبتمبر إلــى 
شــهر مايــو فقــط هــي الفتــرة الصالحــة للزراعــة بســبب 
ــى  ــت إل ــار رفع ــنة. وأش ــهور الس ــي ش ــرارة باق ــدة الح ش
أن الدولــة تغلبــت علــى صعوبــة المنــاخ بإنشــاء البيــوت 
المحميــة المبــردة، والتــي تمكــن مــن اســتمرار الزراعــة 
طــوال الســنة لكــن ليــس لــكل المحاصيــل فالخيــار 
الكوســة  أمــا  الســنة  أشــهر  طــوال  زراعتــه  يمكــن 
ــف  ــمهما. وكش ــي موس ــان إال ف ــال تزرع ــم ف والطماط
ــوال  ــا ط ــة الفاصولي ــة زراع ــم بتجرب ــن قيامه ــت ع رفع
فصــول الســنة لكننــا لــم نســتطع ذلــك مشــيراً إلــى 
معيــن  وقــت  تحتــاج  المحاصيــل  بعــض  هنــاك  أن 
وتشــكيل  العقــدي  النمــو  مراحــل  إنهــاء  لتســتطيع 
مــن  المحميــة  الزراعــات  أن  إلــى  أشــار  كمــا  الثمــرة. 
ــة  ــات المعلق ــاج الزراع ــة إنت ــي كمي ــي زادت ف ــياء الت األش
والتــي تحفــظ بالنبتــة، وتمنــع مــن دخــول بعــض اآلفــات 
المعلقــة  البيــوت  أن  مضيفــًا  والحشــرات  واألمــراض 
هــي مــن أفضــل مــن األرضيــة تحافــظ علــى الثمــرة أمــا 
زراعــة الحقــل المكشــوف المزروعــة علــى األرض تالقــي 
بعــض المشــاكل المتعلقــة بالمنــاخ أو ســقوط األمطــار 
علــى الثمــرة بشــكل مباشــر مثــاًل أو التعــرض المباشــر 

وفــرت  الدولــة  أن  رفعــت  وأكــد  الشــمس.  ألشــعة 
الســوق  فــي  والمبيــدات  األســمدة  القطــري  للمــزارع 
المحلــي وأعطتهــا للمــزارع بأجــر رمــزي باإلضافــة إلــى 
إعطــاء المــزارع قــرض حســن طويــل األجــل مشــيراً إلــى 
أن الدولــة تعاقــدت مــع الشــركة العربيــة القطريــة علــى 
ــة  ــى نفق ــة عل ــة منتج ــكل مزرع ــي ل ــت زراع ــاء 100 بي إنش

الدولــة تشــجيعًا للمزارعيــن. 
دخــول  تســهيل  علــى  عملــت  الدولــة  أيضــًا   : وأضــاف 
شــتى  مــن  العاملــة  واأليــدي  الزراعييــن  المهندســين 
مجــال  فــي  خبــرات  تمتلــك  التــي  تلــك  خاصــة  الــدول 
الزراعــة، مشــيراً إلــى أن ذلــك يأتــي فــي إطــار دعــم الزراعــة 
والمــزارع القطــري. وتابــع رفعــت: اإلنتــاج المحلــي القطري 
ال يكفــي للســوق القطــري، ألن الزراعــة القطريــة محــدودة 
تنتجهــا  إنتــاج  كميــة  فأكبــر  الوقــت  عامــل  بســبب 
المــزارع القطريــة فــي أشــهر الشــتاء 4 أشــهر فقــط، 
لذلــك يتــم االعتمــاد بشــكل كبيــر علــى الخضــروات 

المســتوردة مــن الــدول المجــاورة.
وشــدد رفعــت علــى أن هنــاك صعوبــات كبيــرة تواجههــا 
الزراعــة فــي دولــة قطــر كالتربــة، موضحــًا أن التربــة فــي 
ــة  ــن الدول ــة لك ــح للزراع ــية ال تصل ــة كلس ــر صخري قط
وفــرة تربــة غطــت بهــا مســاحات أرضيــة لتكــون صالحــة 
تواجههــا  كبيــرة  تحديــات  هنــاك  أن  مؤكــداً  للزراعــة 

الدولــة فــي مجــال الزراعــة.

تقنين االستيراد
المســتهلك  حمــت  الدولــة  أن  رفعــت  وأوضــح 
فصاحــب  المــزارع،  حســاب  علــى  والمواطــن 
المزرعــة ينفــق علــى المزرعــة تكاليــف أجــور العمالــة 
والمهندســين باإلضافــة إلــى تكاليــف البــذور واألســمدة 
بيــع  إلــى  يضطــر  النهايــة  وفــي  الحشــرية  والمبيــدات 
المنتــج بأقــل مــن تكلفتــه. واســتطرد رفعــت: علــى 
 2 المــزارع  علــى  الخيــار  كيلــو  تكلفــة  المثــال  ســبيل 
أقــل  وربمــا  ونصــف  ريــال  يبيعــه  النهايــة  وفــي  ريــال، 
نتيجــة لسياســة التســعير وبالتالــي ال يأتــي بــرأس مالــه، 
مقترحــًا أن تشــتري الدولــة المنتــج مــن المــزارع القطــري 
ــى  ــم عل ــزارع وحثه ــة الم ــتهلك لحماي ــه للمس وتدعم
اإلقبــال علــى زراعــة الخضــروات التــي تحتاجهــا الدولــة. 
وكشــف رفعــت عــن أن العديــد مــن المــزارع فــي الفتــرة 
ــة  ــة الفواكه ــن زراع ــت م ــن 2009 و 2013 تحول ــا بي م
إلــى زراعــة الــرودس والجــت، وتركــوا زراعــة الخضــار ألنهــا 
ــرودس  ــة ال ــا زراع ــائر، بينم ــن الخس ــر م ــم الكثي تكبده
والجــت غيــر مكلفــة ويجنــي المزارعــون منهــا أرباحــًا 
جيــدة. وأوصــى رفعــت فــي نهايــة حديثــه بضــرورة تقنيــن 
اإلنتــاج  فتــرة  خــالل  المجــاورة  الــدول  مــن  االســتيراد 
المحلــي الغزيــر فــي فصــل الشــتاء حتــى ال يبقــى الســعر 
متوســط يفــي بمتطلبــات أصحــاب المــزارع ويشــجعهم 

علــى االســتمرار فــي اإلنتــاج.

»نجحــت قطر في دعم 
الزراعــة المحلية ونطمح 

فــي دعم أكبر لتطوير 
الزراعة لمضاعفة اإلنتاج 

تماشــيا مع رؤية قطر 
الوطنية«.

يوسف طاهر
مســتثمر في المجال الزراعي

بمعــدل  نمــوًا  وتوقعــت   ،2014 العــام  خــالل  دوالر 
ســنوي مركــب قــدره 6.8 ٪ ليصــل إلــى 24.5 مليــار 
ــة  ــة العربي ــاءت المملك ــام 2018. وج ــول الع دوالر بحل
مبيعــات  بإجمالــي  المنطقــة  ريــادة  فــي  الســعودية 
خدمــات غذائيــة بلغــت 8.9 مليــار دوالر، وهــو مــا يمثــل 
نحــو النصــف مــن إجمالــي ســوق دول مجلــس التعــاون 
كثانــي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  الخليجي.وجــاءت 
أكبــر مســاهم، بإجمالــي مبيعــات بلغــت 5.3 مليــار 
المنطقــة،  فــي   ٪  28 حصتهــا  لتكــون  أميركــي  دوالر 
تليهــا الكويــت )1.9 مليــار دوالر(، وقطــر )1.3 مليــار 
دوالر(، وعمــان )1.1 مليــار دوالر( والبحريــن )0.4 مليــار 

دوالر(. 
صحيــح أنــه وفقــا لصنــدوق النقــد الدولــي، يتوقــع أن 
يصــل اقتصــاد دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى 
2.0 تريليــون دوالر بحلــول العــام 2020، حيــث يتوقــع 
أن تســاهم المملكــة العربيــة الســعودية بقيمــة 902 
مليــار دوالر أميركــي، تليهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
بمبلــغ 502 مليــار دوالر أميركــي، ثــم قطــر بمبلــغ 269 
مليــار دوالر أميركــي، والكويــت بمبلــغ 196 مليــار دوالر 
أميركــي، وعمــان بمبلــغ 81 مليــار دوالر أميركــي ثــم 

الزراعية  »المدينة 
منظومــة متكاملة، تهتم 
بكل التفاصيل التي ســوف 
تكفــل الحل لكافة األمور 

بالنســبة لألمن الغذائي، ألن 
تنفيذ مثل هذا المشــروع 

الضخــم يحتاج إلى دعم 
الدولة في المقام األول«.

محمــد أحمد العبيدلي
 رئيــس لجنة الزراعة بغرفة قطر
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والثــروة  الزراعــة  لشــؤون  المســاعد  الوكيــل  ويوضــح 
الســمكية فــي وزارة البيئــة أن اجتيــاح المنتــج المســتورد 
للســوق المحلــي يكــون خــالل فتــرة الصيــف فحســب، 
ــن  ــرى م ــبة الكب ــكل النس ــري يش ــج القط ــال : »المنت قائ
االســتهالك فــي الشــتاء، ألن المســتورد يظــل عاجــزًا 
أن  إلــى  الشــتاء«، منوهــًا  أشــهر  فــي  المنافســة  عــن 
قطــر تتبــع سياســة الســوق المفتــوح، ولــن يتــم إيقــاف 
دعــم  عمليــة  ولكــن  والفواكــه،  الخضــروات  اســتيراد 
ــج المحلــي ســتحد مــن االعتمــاد علــى المســتورد  المنت

ــة. ــي للدول ــن الغذائ ــق األم ــا يحق بم

تعزيز البحوث
وقالــت وزارة البيئــة: »إنهــا أنجــزت خــالل العــام 2015 
العديــد مــن المشــروعات الخاصــة بتقديــم الخدمــات 
الزراعيــة الالزمــة مثــل أعمــال الحراثــة وتســوية األراضــي 
للمــزارع  المدعومــة  المبيــدات  وبيــع  البــذور  وتوزيــع 

وتوزيــع هبــات وإعانــات للمزارعيــن«.
وأضافــت خــالل تقاريــر أصدرتهــا مؤخــرًا أنهــا وافقــت 
علــى 6 قــروض زراعيــة جديــدة مــن بنــك قطــر للتنميــة 
لتركيــب بيــوت محميــة وشــبكات ري حديثــة، كمــا تــم 
تحويــل مزرعــة بالكامــل إلــى الزراعــة العضويــة، ويجــري 
تحويــل مزرعــة أخــرى لهــذا األســلوب مــع وجــود 5 مزارع 
فــي مرحلــة اإلجــراءات للتحــول إلــى الزراعــة العضويــة .

ــة  ــت وزارة البيئ ــي افتتح ــويق الزراع ــد التس ــى صعي وعل
تســويق  إجمالــي  وبلــغ  بالوكــرة،  الثالثــة  الســاحة 
 1052 يقــارب  2015 مــا  المحليــة خــالل  الخضــروات 

طنــا.

وعلــى صعيــد إعــادة هيكلــة لوائــح اإلعانــات الزراعيــة، 
بهــدف  الحديثــة  التقنيــات  علــى  التركيــز  إلــى  خطــط 
المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة، كمــا تــم تصنيــف 
المــزارع الموجــودة بالدولــة إلــى 4 فئــات هــي مــزارع 
نموذجيــة، ومــزارع متميــزة، ومــزارع متوســطة، وأخــرى 

ضعيفــة.
وفــي مجــال البحــوث الزراعيــة، تــم إنجــاز العمــل لتعزيــز 
ــة أو  ــة التحتي ــتوى البني ــى مس ــواء عل ــوث س ــدرة البح ق
البنيــة  فــي مجــال   ٪ 80 األبحــاث واعتمــاد  تجهيــزات 
إنشــاء مزرعــة بحثيــة  التحتيــة مــن مكونــات مشــروع 
نموذجيــة، بينمــا يجــري تنفيــذ األعمــال اإلنشــائية لمركــز 
متخصــص لتحســين الثــروة الحيوانيــة، بجانــب تحديــث 
وفــك  الوراثــي  للبنــك  األجهــزة  مــن  العديــد  وشــراء 

الشــفرة الوراثيــة.
أمــا فــي مجــال األبحــاث فقــد تــم االنتهــاء مــن مشــروع 
تطويــر بروتوكــول النخيــل نســيجيا، وجــاري العمــل فــي 
البريــة وأكثارهــا  النباتــات  إنتــاج  مشــروعات تحســين 
نســيجيا لمكافحــة التصحــر، وحمايــة الحيــاة الفطريــة 
ومشــروع حصــر وتجميــع وتوصيــف وحفــظ النباتــات 

ــة قطــر . ــة بدول البري
ــة  ــرة المتبقي ــة للفت ــوزارة الخطــط التنفيذي واعتمــدت ال
بينمــا  الوطنيــة،  التنميــة  إســتراتيجية  مشــاريع  مــن 
يجــري تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع البحثيــة الممولــة مــن 
مؤسســة قطــر فــي مجــاالت تحســين النخيــل والمــوارد 
الوراثيــة الميكروبيــة وإيجــاد بدائــل علفيــة غيــر تقليديــة 

لتغذيــة المواشــي وتحليــة الميــاه ألغــراض الزراعــة.

غياب القطاع الخاص
تقــول دراســة أعدتهــا األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون 
الخليجــي، إن مــن بيــن الســلبيات التــي تعيــق تطلعــات 
الخليــج، محدوديــة  لمنطقــة  الغذائــي  األمــن  تحقيــق 
الزراعــي  باالســتثمار  الخــاص  القطــاع  اهتمــام 
الربحيــة  ضعــف  عــن  فضــال  الغذائيــة،  والصناعــات 
والمــردود المالــي لالســتثمار فــي هــذا القطــاع، إضافــة 
الــى غيــاب السياســات الزراعيــة الواضحــة التــي مــن 
علــى  األعمــال  ورجــال  المســتثمرين  تحفــز  أن  شــأنها 

توظيــف أموالهــم فــي مثــل هــذا القطــاع الهــام.

الزراعــة  لجنــة  رئيــس  العبيدلــي  أحمــد  محمــد  أن  إال   
بغرفــة قطــر ال يــرى أن القطــاع الخــاص غيــر مهتــم 
لدعــم  يطمــح  لكنــه  الغذائــي  األمــن  فــي  باالســتثمار 
أكبــر لــه بالرغــم مــن إشــادته بمبــادرات وزارة االقتصــاد 
الخــاص  القطــاع  دعــم  تســتهدف  التــي  والتجــارة 
القطــري مــن خــالل إطــالق مشــروعات مثــل المناطــق 
األعــالف  وإنتــاج  الغذائــي  والمجمــع  اللوجســتية 
والزراعــة بواســطة البيــوت البالســتيكية وقــال إن هــذه 
المبــادرات وخصوصــًا التــي تتضمــن مشــروعات زراعيــة 
ــة تعتبــر حلــوال  تهــدف لدعــم األمــن الغذائــي فــي الدول
ســريعة لموضــوع األمــن الغذائــي، وهــي ال تتعــارض 
مــع مشــروع المدينــة الزراعيــة المتكاملــة والــذي تتبنــاه 
الغرفــة، الفتــا إلــى أن مثــل هــذه المشــروعات تتكامــل 
 مــع بعضهــا البعــض فــي ســبيل تحقيــق األمــن الغذائي.
ــة الزراعــة فــي غرفــة  ــه لجن ــي بمــا تقــوم ب ــوه العبيدل ون
قطــر مــن دراســة كافــة المعوقــات التــي تقــف أمــام 
تطويــر القطــاع الزراعــي في الدولة، وإطالق مشــروعات 
الغذائــي. األمــن  تحقيــق  فــي  الدولــة  خطــط   تعــزز 
الزراعيــة  المدينــة  مشــروع  أن  إلــى  العبيدلــي  وأشــار 
مــا يــزال قائمــا، وهــو يمثــل مبــادرة القطــاع الخــاص 
االحتياجــات  تأميــن  فــي  الدولــة  جهــود  دعــم  نحــو 
إلــى تحقــق  الغذائيــة بمــا يقــود فــي نهايــة المطــاف 
األعــالف  مشــروعات  أن  مضيفــا  الغذائــي،  األمــن 
والبيــوت الزراعيــة المحميــة والدواجــن التــي طرحتهــا 
مــن  مهمــة  مشــروعات  تعتبــر  االقتصــاد  وزارة 
المحلــي  اإلنتــاج  تعزيــز  فــي  المســاهمة  شــأنها 
الخــارج. مــن  االســتيراد  علــى  االعتمــاد   وتقليــل 
المتكاملــة  الزراعيــة  المدينــة  مشــروع  أن  وأوضــح 
الخــاص  القطــاع  رؤيــة  يمثــل  أنــه  فــي  يختلــف 

»إن اهتمــام قطر بأمنها الغذائي 
يتجلى حاليا باســتثمارات زراعية 

وحيوانيــة كبيرة داخل الدولة 
وخارجهــا يفوق حجمها المليار 

دوالر، فضال عن اســتثمارات أخرى 
تتوالها شــركات القطاع الخاص 

المحلي«. 

أحمد حسين الخلف 
 رجل أعمال قطري

ــي. ــار دوالر أميرك ــغ 40 ملي ــن بمبل البحري
مماثــل  خطــر  العذبــة  الميــاه  مصــادر  نضــوب  أن  إال 
ــج  ــه دول الخلي ــذي تتوســع في ــّي ال ــى القطــاع الزراع عل
أمــام  األقــوى  المعضلــة  وهــي  الراهــن،  وقتنــا  فــي 
القطــاع الزراعــي القطــري، كمــا يقــول الدكتــور فالــح 
بــن ناصــر آل ثانــي الوكيــل المســاعد لشــؤون الزراعــة 
اســتطاعت  »قطــر  أن  مضيفــًا  الســمكية،  والثــروة 
الزراعــة  وتقنيــات  الحديثــة  اســتخدام التكنولوجيا 
بــدون تربــة، ولكــن نــدرة الميــاه تبقــى قائمــة ومؤثــرة 
فــي القطــاع الزراعــي وعمليــات التوســع المأمولــة فيــه. 

تتركز الزراعــة فــي قطــر فــي الموســم الشــتوي بســبب 
ويركز المزارعون علــى  الحــرارة،  درجــات  اعتــدال 
الخضــروات، كمــا يقول الدكتــور فالــح بــن ناصــر، متابعا 
»اســتطعنا التغلــب علــى مشــكلة العائــد واألربــاح فــي 
للمزارعيــن  المجــال  إفســاح  عبــر  الزراعــي،  القطــاع 
للبيــع إلــى المســتهلك مباشــرة، إذ كان المــزارع يبيــع 
ســابقا، المنتج إلــى وســيط، يحظــى بنســبة كبيــرة مــن 
الربــح، ولكنــه اآلن قــادر على أن يبيع منتجه للمســتهلك 
الربــح”. بكامــل  مســتفيدًا  مباشــرة،   بصــورة 
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يضمــن  أنــه  كمــا  الغذائــي،  األمــن  لمســألة 
فــي  القطريــة  الشــركات  مــن  عــدد  أكبــر  مشــاركة 
فرصــا  يوفــر  حيــث  الغذائــي،  األمــن  مشــروعات 
قطريــة. شــركة  آالف  أربعــة  مــن  ألكثــر   اســتثمارية 

الحــل  تكفــل  ســوف  الزراعيــة  المدينــة  أن  وأوضــح 
الفتــا  الغذائــي،  لألمــن  بالنســبة  األمــور  لكافــة 
الموافقــات  انتظــار  فــي  يــزال  ال  المشــروع  أن  إلــى 
أملــه  عــن  معربــا  المعنيــة،  الرســمية  الجهــات  مــن 
قبــل  مــن  الموافقــة  المشــروع  هــذا  يجــد  أن  فــي 
المشــروع  هــذا  مثــل  تنفيــذ  ألن  الرســمية  الجهــات 
 الضخــم يحتــاج إلــى دعــم الدولــة فــي المقــام األول.

عــن  عبــارة  ســتكون  الزراعيــة  المدينــة  إن  وقــال 
ســواء  التفاصيــل،  بــكل  تهتــم  متكاملــة،  منظومــة 
والترفيــه،  الرفاهيــة  التســويق،  التصنيــع،  اإلنتــاج، 

عاليــة. بتقنيــات  التخزيــن  اللوجســتيات، 

أمــا أحمــد حســين الخلــف وهــو رجــل أعمــال قطــري 
يعــد مــن أبــرز تجــار المــواد الغذائيــة فــي قطــر أخــذ علــى 
عاتقــه تنفيــذ مشــروعات زراعيــة وإنتــاج غذائــي داخــل 
قطــر تتجــاوز قيمــة اســتثماراتها 300 مليــون ريــال مــن 
بينهــا مصنــع للحــوم بكلفــة 50 مليــون ريــال، وأخــر 
لألســماك بكلفــة 20 مليــون ريــال فيقــول: »إن اهتمام 
باســتثمارات  حاليــا  يتجلــى  الغذائــي  بأمنهــا  قطــر 
زراعيــة وحيوانيــة كبيــرة داخــل الدولــة وخارجهــا يفــوق 
أخــرى  اســتثمارات  عــن  فضــال  دوالر،  مليــار  حجمهــا 
ــوازاة  ــي. وبم ــاص المحل ــاع الخ ــركات القط ــا ش تتواله
الجهــود الحكوميــة لتحقيــق األمــن الغذائــي القطــري، 
ــرج،  ــف المتف ــي موق ــاص المحل ــاع الخ ــذ القط ــم يأخ ل
فقــد بــدأ يتحــرك ويأخــذ زمــام المبــادرة ولــو متأخــرا 
ــد أن  للمســاهمة فــي اســتثمارات األمــن الغذائــي«. بي
االســتثمار األبــرز بالنســبة للخلــف يتمثــل فــي مشــروع 
إلنتــاج الخضــار بكلفــة 250 مليــون ريــال ســيتم تنفيــذه 
ــدى  ــع إح ــاون م ــر بالتع ــمال قط ــور ش ــة الخ ــي منطق ف
الشــركات اإلســبانية العالميــة المتخصصــة فــي اإلنتــاج 
الزراعــي. ويؤكــد الخلــف أن إنتــاج هــذه المشــروعات لــن 
يكــون مقتصــرا علــى الســوق القطــري فحســب، وإنمــا 
ســيكون هنــاك كميــات فائضــة مخصصــة للتصديــر 
إلــى أســواق المنطقــة، باإلضافــة إلــى بعــض األســواق 

األوروبيــة واإلفريقيــة وماليزيــا وإندونيســيا. 

يقــول الخلــف: »هــذه المشــروعات تصــب فــي ذات 
ــا  ــه حالي ــا في ــة كل جهوده ــع الدول ــذي تض ــام ال االهتم
وهــو األمــن الغذائــي، الفتــا إلــى أن الوقــت الراهــن هــو 
األنســب للقطــاع الخــاص القطــري إلثبــات قدرتــه فــي 

ــوج قطــاع مهــم وحيــوي مثــل األمــن الغذائــي«. ول
جــدا،  واســع  القطــاع  هــذا  مجــال  أن  يعتقــد  الخلــف 
ومــا يــزال بكــرا فــي قطــر، وبإمكانــه اســتيعاب الكثيــر 
تعــود  أن  يمكــن  التــي  واالســتثمارات  األفــكار  مــن 

ويــرى  المجزيــة.  الماليــة  بالعوائــد  أصحابهــا  علــى 
والزراعيــة  الغذائيــة  المشــروعات  فــي  االســتثمار  أن 
بالرغــم  البعيــد  المــدى  علــى  يعتبــر مجــٍد  والحيوانيــة 
مــع  مقارنــة  المخاطــرة،  بعــض  يحتمــل  أنــه  مــن 
اســتثمارات أخــرى توصــف بأنهــا ســهلة مثــل العقــارات 
ومشــتقاتها  واأللبــان  اللحــوم  وتهيمــن  واألســهم. 
ــى  ــه عل ــار والفواك ــوب والخض ــة والحب ــي الحي والمواش
مســتوردات قطــر، حيــث تســتحوذ علــى أكبــر نســبة 

االســتهالك. مــن 

رؤية بعيدة المدى
ناصــر الهاجــري رئيــس شــركة حصــاد قــال: »إن رؤيتنــا 
مــن  تكــون قطــر  أن  فــي  تتركــز  البعيــد  المــدى  علــى 
للمــواد  العالــم  علــى مســتوى  الرئيســيين  المزوديــن 
الغذائيــة األساســية مثــل الحبــوب واأللبــان واللحــوم 
والخضــار والفاكهــة«، مســتدركا: وفــي ســبيل ذلك، لن 
ــة  ــاليب التكنولوجي ــدث األس ــتخدام أح ــن اس ــى ع نتوان
والتقنيــات الحديثــة التــي تحقــق محاصيــل ومنتجــات 
ذات جــودة عاليــة وتحقــق الهــدف البعيــد الــذي نطمــح 
المســتدام. وتبلــغ قيمــة واردات قطــر  النمــو  إليــه.. 
الســنوية نحــو 100 مليــار ريــال تشــكل الســلع الغذائيــة 
ــلك  ــي تـمتـ ــع حصــاد الت ــارا. تتطل ــي 15 ملي منهــا حوال
40 ٪ مــن الشــركة العربيــة إلنتــاج الدواجــن، إلــى تغطيــة 
نحــو 60 ٪ مــن حاجــة الســوق المحلــي مــن الدواجــن 
وقرابــة 40 ٪ مــن األغنــام. وتنتــج حصــاد منــذ العــام 
2009 كميــات كبيــرة مــن مــادة األعــالف يصــل حجمهــا 
بتســويقها  تقــوم  ألــف طــن ســنويا   14 إلــى حوالــي 
داخــل الســوق القطــري. وللشــركة اليــوم مشــروعات 
زراعيــة وغذائيــة منتجــة تغطــي مختلــف قــارات العالــم 
وتحديــدا فــي ســيدني بأســتراليا، آســيا )تركيــا الهنــد 
وباكســتان(، أميــركا الجنوبيــة )البرازيــل واألرجنتيــن(، 

إفريقيــا )الســودان(، باإلضافــة إلــى قطــر. 

ويوجــد لشــركة حصــاد فــي تركيــا شــركة لإلنتــاج الزراعي 
وهنــاك  دوالر،  مليــون   100 رأســمالها  والحيوانــي 
مشــروع مماثــل للشــركة فــي الســودان برأســمال 100 
مليــون دوالر أيضــا. وتبحــث الشــركة اســتثمارات أخرى 
وتناهــز  وفيتنــام.  وباكســتان  الهنــد  فــي  األرز  إلنتــاج 
اســتثمارات حصــاد فــي أســتراليا وحدهــا مــا يقــارب 
1.45 مليــار ريــال )400 مليــون دوالر(، وتتمثــل هــذه 
اإلســتثمارات فــي مــزارع إلنتــاج مختلــف أنــواع الحبــوب 
ــى مشــروعات أخــرى  ــل القمــح والشــعير، إضافــة إل مث
ــام. ولكــن لمــاذا تذهــب  ــة األغن ــي وتربي ــاج الحيوان لإلنت
لالســتثمار  أســتراليا  مثــل  بعيــدة  أماكــن  إلــى  قطــر 
أســتراليا  اختيــار  إن  للهاجــري،  بالنســبة  الزراعــي؟.. 
لتنفيــذ مشــروعات غذائيــة فيهــا لــم يكــن مــن قبيــل 
الصدفــة ولــو أنهــا بعيــدة، فأســتراليا تتمتــع مــن وجهــة 

»أن ارتفاع عدد الســكان كان 
أحد العوامل الرئيســية التي 

قادت اســتهالك الغذاء. وقد 
ســاعدت زيادة تدفق السياح 

إلــى دول مجلس التعاون 
الخليجــي في زيادة الطلب«.

شاليش داش
الرئيس التنفيذي لشــركة الماسة كابيتال

نظــره بحزمــة قوانيــن وتشــريعات اســتثمارية شــفافة 
تســاهم فــي دعــم خطــط وتطلعــات حصــاد، وتوفــر 

ــركة. ــا الش ــث عنه ــي تبح ــرص الت ــن الف ــة م فرص
إلــى  المقبلــة  المرحلــة  خــالل  حصــاد  وتتطلــع 
ــة، وأســتراليا،  ــركا الالتيني ــدة فــي أمي اســتحواذات جدي
ــكر واألرز  ــاج الس ــل إنت ــددة مث ــاالت مح ــي مج ــيا ف وآس
ــع  ــذرة وتصني ــا وال ــل الصوي ــوب مث ــواع الحب ــض أن وبع
اللحــوم ومشــتقاتها. وبينمــا تنخفــض كثيــرا تكلفــة 
تمهيــدا  لألراضــي  التحتيــة  البنيــة  أعمــال  تنفيــذ 
منتجــة  مشــروعات  إلــى  وتحويلهــا  إلســتصالحها 
ــات  ــر الخدم ــبب توف ــة بس ــدول المتقدم ــض ال ــي بع ف
الــدول  تلــك  فــي  األراضــي  أســعار  فــإن  الالزمــة، 
باهظــة، لكــن فــي المقابــل، ليــس هنــاك مــن مخاطــر 
ــروع،  ــاح المش ــدم نج ــرة لع ــاالت كبي ــية أو احتم سياس
علــى عكــس االســتثمارات المماثلــة فــي العديــد مــن 
الــدول الناميــة التــي ترتفــع فيهــا المخاطــر السياســية، 
وفــي حيــن تبــدو أســعار األراضــي زهيــدة فــي تلــك 
الــدول، إال أنهــا تتطلــب مخصصــات عاليــة لالســتثمار 
فــي البنيــة التحتيــة تتــراوح مــا بيــن 2000 إلــى 2500 

الواحــد. للهكتــار  دوالر 
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ستة أعذار 
تمنعك من النجاح

إن عدم القدرة على التعّرف على العقبات التي تمنعك من تحقيق النجاح والتصدي لها 
يؤثر سلبًا على مسيرتك المهنية. 

بالنفـس  الثقـة  وضعـف  السـلبي  فالسـلوك 
والتصـّورات الخاطئـة التـي قـد تـؤدي إلـى سـوء فهم 
األشـخاص والمواقـف هـي فـي الواقـع أسـرع طريـق 
فـي  األشـخاص  مـن  العديـد  يفشـل  فقـد  للفشـل. 
اكتشـاف أخطائهـم أو يرفضـون االعتـراف بها، األمر 
الـذي يمنعهـم مـن التقـّدم فـي مسـيرتهم المهنيـة.
موقـع  أكبـر  في بيت.كـوم،  الخبـراء  لـك  يقـّدم 

يلـي سـتة  الشـرق األوسـط، فـي مـا  للتوظيـف فـي 
تحقيـق  مـن  تمنعهـم  المهنيـون  »يتبناهـا«  أعـذار 

المهنيـة: مسـيرتهم  فـي  والنجـاح  التقـدم 

الوظيفـي  الوصـف  ضمـن  المهـام  هـذه  تقـع  »ال   .1
لـي« ُأعطـي  الـذي 

دليـل يسـاعدك علـى  بمثابـة  الوظيفـي هـو  الوصـف 
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تقـف  عقبـة  وليـس  بفعاليـة،  اليوميـة  مهامـك  أداء 
واالبتـكار.  واإلبـداع  التقـدم،  نحـو  طريقـك  فـي 
العمـل  فـي  مديـرك  دعـم  علـى  حتمـًا  سـتحصل 
وسـتتمكن مـن أداء كافـة المهـام بفعاليـة فـي حـال 
قمـت باسـتغالل كافـة الفـرص التي تسـاعدك على 
االبتـكار واالبـداع، وأداء مهـام ال تقـع ضمن الوصف 
وتعزيـز  المشـاكل  لحـل  والسـعي  الوظيفـي، 
اإلنتاجيـة مـن خـالل ابتـكار طرق تعـود بالفائـدة على 
اسـتخدام  إن  الواقـع،  فـي  عـام.  بشـكل  شـركتك 
الوصـف الوظيفـي كعـذر لتبريـر الكسـل، والخمـول 
مـن  كل  علـى  سـلبًا  يؤثـر  المنخفضـة  واإلنتاجيـة 
المهـام  نوعيـة  كانـت  فمهمـا  ومرؤوسـيه،  المديـر 
التـي تقـع ضمـن قائمـة الوصـف الوظيفـي، يتعيـن 
عليـك أداء مهـام أخـرى ال تقـع ضمـن هـذه القائمـة 
كـي تتمكـن مـن تعزيـز إنتاجيتـك وتطويـر شـركتك 
بشـكل عـام. فقـد أشـار اسـتبيان بيت.كـوم حـول 
»االبتـكار فـي الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا«، 
صّرحـوا  المهنييـن  مـن   ٪  78 أن  إلـى   ،2014 ينايـر 
بـأن شـركاتهم تشـجع علـى تنفيـذ األفـكار الجديدة، 
فـي حيـن صـّرح 78 ٪ آخريـن بـأن شـركاتهم تقـوم 
جديـدة  أفـكارًا  يقدمـون  الذيـن  الموظفيـن  بثنـاء 

ومكافأتهـم. 

علـى  تسـاعدني  مناسـبة  تدريـب  فـرص  مـن  »مـا   .2
أفضـل« بشـكل  العمـل 

اللـوم  يلقـون  الذيـن  المهنييـن  مـن  العديـد  يوجـد   
يسـتثمرون  ال  كونهـم  عملهـم  أصحـاب  علـى 
ذلـك  ويسـتخدمون  موظفيهـم  فـي  كاٍف  بشـكل 
كافـة  يملـك  الواقـع،  فـي  فشـلهم.  لتبريـر  كعـذر 
والتكاليـف  والمصـادر  الميزانيـة،  العمـل  أصحـاب 
مخصصـة  تدريبية رسـمية  برامـج  إلعـداد  الالزمـة 
واإلجـراءات  العمليـات  أن  إال  الموظفيـن،  لكافـة 
آلخـر.  عمـل  صاحـب  مـن  تختلـف  قـد  التدريبيـة 
تدريـب  فـرص  بطلـب  المتميـزون  المهنيـون  يبـادر 

يحتاجونهـا.  التـي  البرامـج  علـى  والحصـول 
ففـي ظـل سـوق العمـل الحالـي، أصبـح مـن السـهل 
بسـهولة  التعّلـم  الموظفيـن  كافـة  علـى  جـدًا 
فـي  المشـاركة  خـالل  مـن  معرفتهـم  وتعزيـز 
تنظمهـا  التـي  الرسـمية  غيـر  أو  الرسـمية  الـدورات 
أو  التدريبيـة،  والمراكـز  التعليميـة  المؤسسـات 
قـراءة  أو  اإللكترونيـة،  الـدورات  فـي  التسـجيل 
الكتـب، أو البحـث عـن مرشـد أو المشـاركة بفعاليـة 
بمجـال  المتعلقـة  االجتماعيـة  المنصـات  علـى 

 . عملهـم

لكافـة  عنصـر  أهـم  هـو  المسـتمر  فالتعّلـم   
فـي  النجـاح  بتحقيـق  يرغبـون  الذيـن  األشـخاص 
مسـيرتهم المهنيـة. فـي الواقـع، تعـد تخصصـات 
للمهنييـن  تسـمح  متميـزة  منصـة  بيت.كـوم 
وتعزيـز  البعـض،  بعضهـم  مـع  بالتواصـل 
معرفتهـم والتعّلـم المسـتمر مـن خـالل المشـاركة 

المختلفـة. المهنيـة  الحـوارات  فـي 

3. »لـن أتمكـن أبـدًا مـن العمـل لسـاعات أطـول وبـذل 
إضافي« مجهـود 

األمـور  كافـة  إلنجـاز  اسـتعداد  علـى  تكـون  أن  يجـب 
عبـر  ذلـك  كان  سـواء  أهدافـك  لتحقيـق  الالزمـة 
أكبـر.  مجهـود  بـذل  أو  إضافيـة  لسـاعات  العمـل 
بشـكل  طويلـة  لسـاعات  العمـل  ذلـك  يعنـي  ال 
إلـى  يفتقـرون  الذيـن  المهنييـن  أن  إال  مسـتمر، 
المرونـة، والشـغف واالسـتعداد إلنجـاز كافـة األمور 
القصيـر  المـدى  علـى  النجـاح  لتحقيـق  الالزمـة 
الخاصـة  أهدافهـم  تحقيـق  فـي  سيفشـلون حتمـًا 
علـى المـدى الطويـل. يتمتـع المهنيـون المتميـزون 
بموقـف إيجابـي وهـم مسـتعدون للعمل لسـاعات 
يرغـب  أحـد  الضـرورة دون تذمـر، فـال  إضافيـة عنـد 
أو  سـلبي  بموقـف  يتمتعـون  أشـخاص  بتوظيـف 
أخالقيـات عمـل سـيئة وال يسـاهمون بفعاليـة فـي 
تطويـر شـركاتهم. فقـد أشـار اسـتبيان بيت.كـوم 
األوسـط  الشـرق  فـي  المهنيـة  »التطلعـات  حـول 
52 ٪ مـن  إلـى أن   ،2015 ينايـر  وشـمال إفريقيـا«، 
مهـارات  بتعّلـم  يرغبـون  بأنهـم  صّرحـوا  المهنييـن 
 ٪  34 2015، فـي حيـن يسـعى  العـام  جديـدة فـي 

وظيفتهـم. فـي  أكبـر  بفعاليـة  للعمـل  منهـم 

4. »ال أرغب بالعمل مع هذا الشـخص«
الحالـي  العمـل  سـوق  فـي  جـدًا  المحتمـل  مـن 
الزمـالء،  مـن  مختلفـة  مجموعـة  مـع  تعمـل  أن 
التخلـي  عليـك  يتعيـن  لـذا  والعمـالء،  والمـدراء 
مـع  بفعاليـة  للعمـل  والسـعي  كبريائـك  عـن 
الشـخصيات المختلفـة. فـي الواقـع، ال يوجـد عـذر 
العمـل،  مـكان  فـي  الشـخصية  المشـاكل  لتبريـر 
مـع  جيـدة  مهنيـة  عالقـات  إقامـة  علـى  احـرص  لـذا 
والتـزم  لهـم  احترامـك  واظهـر  الموظفيـن،  كافـة 
بتحقيـق أهـداف الشـركة، فـال أحـد يحـب التعامـل 
سـلبية  بطريقـة  يتعاملـون  الذيـن  األشـخاص  مـع 
العمـل.  فـي  ومدرائهـم  وزمالئهـم  عمالئهـم،  مـع 
رّكـز علـى الجانـب اإليجابـي للتنـّوع وحـاول التعّلـم 
عليهـا  تتعـّرف  التـي  المختلفـة  الشـخصيات  مـن 

العمـل. فقـد أشـار اسـتبيان بيت.كـوم  فـي مـكان 
العمـل  مـكان  ديناميكيـات  تغّيـر  »مؤشـرات  حـول 
يونيـو  إفريقيـا«،  وشـمال  األوسـط  الشـرق  فـي 
16 ٪ مـن أصحـاب العمـل يبحثـون  2013، إلـى أن 
العمـل  القـدرة علـى  لديهـم  الذيـن  المرشـحين  عـن 

فريـق.  ضمـن 

وظيفتـي  لتأديـة  المناسـبة  المـوارد  لـدي  »ليـس   .5
وجـه« أكمـل  علـى 

الموظفيـن  أشـار اسـتبيان بيت.كـوم حـول »التـزام 
أبريـل  إفريقيـا«،  وشـمال  األوسـط  الشـرق  فـي 
بأنـه  صّرحـوا  المهنييـن  مـن   ٪  65 أن  إلـى   ،2014
عملهـم  ألداء  الالزمـة  المـوارد  كافـة  لديهـم  تتوفـر 
األدوات  علـى  اللـوم  إلقـاء  مـن  بـداًل  بفعاليـة. 
مناسـبة  تجاريـة  خطـة  إعـداد  حـاول  والميزانيـة، 
خـالل  مـن  وابـدأ  المـوارد،  تطويـر  علـى  تسـاعدك 
اسـتغالل كافـة األمـور التـي تملكهـا بفعاليـة. فلـن 
يسـتثمر المـدراء الميزانية أو المـوارد في الموظفين 
التـي  المـوارد  اسـتخدام  مـن  يتمكنـوا  لـم  الذيـن 
يملكونهـا بفعاليـة. لـذا احـرص على إظهـار تقديرك 
المزيـد.  طلـب  قبـل  الشـركة  لمـوارد  واحترامـك 
القادريـن  لألشـخاص  عـادة  المـوارد  تقديـم  يتـم 
علـى إعـداد خطـة السـتغالل هـذه المـوارد بأفضـل 
فـي  حافـل  سـجل  لديهـم  والذيـن  ممكنـة،  طريقـة 
األهـداف. وتحقيـق  االسـتثمار  علـى  العائـد  زيـادة 

6. »ال أحـد يقّدر عملي وإنجازاتي«
تقدمـك  علـى  سـلبًا  يؤثـر  الضحيـة  دور  لعـب  إن 
التالـي:  السـؤال  نفسـك  علـى  اطـرح  لـذا  المهنـي، 
فـإن  عـام؟  بشـكل  حياتـك  عـن  راٍض  أنـت  هـل 
شـعرت بأنـه ال يتـم تقديـرك بالشـكل المطلـوب، 
الـذي  التقديـر  علـى  للحصـول  السـعي  حـاول 
علـى  اليوميـة  مهامـك  تـؤدي  فعندمـا  تسـتحقه. 
النحـو  علـى  األمـور  كافـة  تسـير  وجـه،  أكمـل 
المطلـوب بهـدف إظهـار مهاراتـك أمـام اآلخريـن. 
الـذي  التقديـر  علـى  تحصـل  ال  بأنـك  شـعرت  وإن 
شـخصيتك  أو  أسـلوبك  لتغييـر  اسـَع  تسـتحقه، 
فـي حـال كنـت شـخصًا خجـواًل أو متواضعـًا للغايـة. 
للتعـّرف  بيت.كـوم  رواتـب  علـى  االطـالع  يمكنـك 
تقييمـات  تعـد  كمـا  تسـتحقه،  الـذي  الراتـب  علـى 
المهنـي.  مسـتواك  لتقييـم  متميـزة  وسـيلة  األداء 
قبـل  جيـدًا  األمـور  كافـة  دراسـة  علـى  احـرص  لـذا 

العمـل.  فـي  مديـرك  مـع  التحـدث 

إن بيت.كوم هو أكبر موقع للتوظيف في منطقة الشرق األوسط مع أكثر من 40,000 صاحب عمل وأكثر من 22,750,000 باحث عن عمل مسجل في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وكافة أنحاء العالم، من كافة قطاعات العمل والجنسيات والمستويات المهنية. قم باإلعالن عن وظائف أو البحث 

عن وظائف على بيت.كوم واطلع على مصدر أهم باحثين عن عمل وأصحاب عمل في المنطقة.

qtoday@omsqatar.com :يمكنكم إرسال أية مالحظات على البريد اإللكتروني

حول
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على الرغم من تعدد االتفاقيات والقرب الجغرافي والتاريخ المشترك يظل التكامل 
االقتصادي العربي يشوبه النقص على كافة المستويات االستثمارية والتجارية، وفي 

ظل األزمات التي تمر بها بعض بلدان المنطقة نتيجة الصراعات والحروب، يصبح 
الحديث أكثر عن المساعدات لدعم االقتصاد المتضرر.

بقلم : كريم إمام

تجارة بينية

العالقات 
القطرية التونسية .. 

تطور مستمر
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الجولــة التــي ختــم بهــا الحبيــب الصيــد رئيــس الحكومــة 
التونســية العــام 2015 والتــي توجــه فيهــا إلــى كل مــن 
قطــر، واألردن، وســبقت هــذه الزيــارة زيــارات أخــرى 
إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، واإلمــارات العربيــة 
المتحــدة وغيرهــا، كانــت تهــدف إلــى تعزيــز التعــاون 
مــع هــذه البلــدان. وجــاءت هــذه الزيــارة فــي الوقــت 
الــذي تبيــن فيــه األرقــام ضعــف العالقــات االقتصاديــة 
التونســية - العربيــة علــى جميــع المســتويات خاصــة 
إذا مــا قورنــت ببلــدان عربيــة أخــرى علــى غــرار المغــرب 
المعهــد  عــن  الصــادرة  األرقــام  بّينــت  فقــد  ومصــر، 
التجــارة  نتائــج  حــول  تونــس  فــي   لإلحصــاء  الوطنــي 
الخارجيــة لألشــهر األحــد عشــر الماضيــة انحســارًا كبيــرًا 

فــي المعــدالت.
أظهــرت  فقــد  باالســتثمارات  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
اإلحصائيــات المتعلقــة بنتائــج االســتثمارات األجنبيــة 
العــام  مــن  األولــى  العشــرة  لألشــهر  تونــس  فــي 
قائمــة  علــى  الثانيــة  بالمرتبــة  قطــر  وجــود  الماضــي 
اســتثمارات  بحجــم  عربيــا  واألولــى  األجنبيــة  البلــدان 
يقــدر بــــ 83.5 مليــون دينــار، بينمــا تصــل فــرص العمــل 
التــي وفرتهــا هــذه االســتثمارات إلــى 400 وظيفــة، أمــا 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فقــد بلــغ حجــم اســتثماراتها 
37.47 مليــون دينــار ليوفــر بذلــك 206 وظائــف، تلتهــا 
ــم  ــار، ث ــون دين ــة بــــ 11.87 ملي ــة الثالث ــا فــي المرتب ليبي
علــى التوالــي كل مــن األردن، والســعودية، والبحريــن. 
بالمقابــل قــدرت المؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار 
العربيــة  االســتثمارات  اإلجماليــة لمشــروعات  الكلفــة 
ــا  ــي 2003 و2015 بم ــن عام ــا بي ــرة م ــالل الفت ــة خ البيني

370 مليــار دوالر . يقــارب 
فــي البدايــة أشــاد معالــي الســيد الحبيــب الصيــد رئيــس 
وقطــر،  بــالده  بيــن  بالعالقــات  التونســية  الحكومــة 
ــن  ــوي بي ــاون األخ ــم التع ــة لدع ــه زار الدوح ــى أن ــا إل الفت
دولــة قطــر والجمهوريــة التونســية، موضحــا أن الزيــارة 
البلديــن فــي كافــة  بيــن  التعــاون  تعــد فرصــة لتعزيــز 
المياديــن ســواء االقتصاديــة أو االجتماعيــة أو السياســية 
ــد  ــذي يع ــارا وال ــي كت ــي الثقاف ــاد بالح ــة.  وأش أو الثقافي
إنجــازا هامــا يدعــم الثقافــة فــي قطــر بصفــة خاصــة 
تتــم  التــي  النجاحــات  أن  معتبــرا  العربــي،  والعالــم 
ــر  ــذي يفتخ ــي ال ــم العرب ــات للعال ــي نجاح ــر ه ــي قط ف

بإنجــازات قطــر.
وقــال معاليــه: “إن تجربــة صنــدوق الصداقــة القطــري 
التونســي تعــد مــن التجــارب الناجحــة والجيــدة والتــي 
تتطــور بشــكل مســتمر، الفتــا إلــى أنــه ثمــرة تعــاون 
هــذا  لعــب  وقــد  الشــقيقين،  البلديــن  بيــن  ثنائــي 
للشــباب،  عمــل  فــرص  إيجــاد  فــي  دورا  الصنــدوق 

االجتماعيــة”.  المســاكن  برنامــج  ودعــم 

اللجنة العليا
أوضــح معالــي رئيــس الحكومــة التونســية خــالل افتتاحه 
التونســية  التابــع للشــركة القطريــة  للمصنــع الجديــد 
ــة  ــدة أن الصــرح يعــد لبن ــة الجدي فــي المنطقــة الصناعي
جديــدة مــن لبنــات التعــاون بيــن تونــس وقطــر، ويؤكــد 

البلديــن، وأضــاف أن هــذه  بيــن  العالقــة  علــى متانــة 
الشــركات المختلطــة التونســية القطريــة تعــد بمثابــة 
بعالقــات  وتدعيمهــا  السياســية  للعالقــات  تقويــة 
اقتصاديــة ومشــاريع مــن هــذا النــوع موجــودة فــي قطــر 
بمشــاركة رأس مــال قطــري ومنتــوج تونســي لترويجــه 
فــي كافــة أنحــاء الشــرق األوســط، متمنيــا الدخــول فــي 

ــة قطــر. مشــاريع أخــرى بالتعــاون مــع دول
ــن،  ــن البلدي ــاون بي ــادة التع ــة لزي ــود خط ــى وج ــت إل ولف
حيــث أن اللجنــة العليــا المشــتركة عقــدت بهــدف إيجــاد 
وتونــس  قطــر  فــي  النــوع  هــذا  مــن  أخــرى  مشــاريع 
البشــرية  والمــوارد  قطــري،  مــال  رأس  بمســاهمة 
والمــواد الخــام  التونســية. وأكــد أن اللجنــة العليــا بيــن 
البلديــن عقــدت آخــر اجتمــاع لهــا فــي العــام 2010، وقــد 
مــّرت تونــس بفتــرة انتقاليــة هامــة، متمنيــا أن تعــود 
العالقــات بيــن البلديــن كمــا كانــت بعــد هــذه الزيــارة،  
مشــيرا إلــى أن الدعــم الــذي قدمتــه قطــر لتونــس فــي 
ــية  ــر األساس ــن العناص ــرًا م ــة كان عنص ــرة االنتقالي الفت

لنجــاح الثــورة التونســية.
 

تبادل تجاري
مــن جانبــه أكــد ســعادة عبداللــه بــن ناصــر الحميــدي 
ــات  ــة العالق ــس متان ــة تون ــر بجمهوري ــة قط ــفير دول س
بيــن البلديــن، وأن حجــم التبــادل التجــاري بيــن البلديــن 
15 مليــون ريــال، منهــا صــادرات  وصــل إلــى حوالــي 
قطريــة إلــى تونــس بحوالــي 12 مليــون ريــال، وواردات 
قطــر مــن تونــس حوالــي 3 مالييــن ريــال، أهمهــا الزيــت، 
ــي  ــتيراد التونس ــات االس ــواد البتروكيماوي ــدرت  م وتص
ــك،  ــن ذل ــر م ــى أكث ــح إل ــه يطم ــى أن ــا إل ــر، الفت ــن قط م

ــة.  ــرة المقبل ــالل الفت ــل  خ ــادم أفض وأن الق
ولفــت إلــى أن زيــارة معالــي رئيــس الحكومــة فرصــة 
لتطويــر هــذه العالقــات الفتــا إلــى أن المباحثــات مــع 
التونســي   والوفــد  القطــري  الــوزراء  رئيــس  معالــي 
دولــة قطــر  بيــن  تفاهــم  12 مذكــرة  بتوقيــع  أثمــرت 
الزيــارة  إلــى أن هــذه  التونســية، مشــيرا  والجمهوريــة 
ســتتبع بزيــارة لفخامــة الرئيــس التونســي محمــد الباجــي 

قائــد السبســي لقطــر.

مجاالت التعاون
التبــادل  إلــى أن أهــم المجــاالت الواعــدة فــي  وأشــار 
مجــال  منهــا  متعــددة،  عــام  بشــكل  االقتصــادي 
الســياحة وهــو مجــال مهــم جــدا فــي تونــس، وأيضــا 
مــن  العديــد  بهــا  تونــس  أن  حيــث  الزراعــي،  المجــال 
الفــرص والمجــاالت ألنهــا التــزال تعــد دولــة بكــر. ونأمــل 
أن ترقــى العالقــات االقتصاديــة إلــى حجــم العالقــات 

البلديــن.  بيــن  واألخويــة  السياســة 
ــارة  ــاك زي ــت هن ــه كان ــى أن ــدي  إل ــعادة الحمي ــت س ولف
لرجــال األعمــال وأصحــاب المصانــع القطريــة لتونــس 
بمبــادرة مــن بنــك قطــر للتنميــة، وقــد تــم توقيــع عــدد 
ــات التــي ســيتم تفعيلهــا فــي المســتقبل  مــن االتفاقي

ــب.  القري
وقــال إن صنــدوق الصداقــة القطــري التونســي أنشــئ 

منــذ حوالــي عاميــن وقــد تــم إنشــاء ألــف شــركة مــن 
ونحــن  عمــل،  فرصــة  آالف   6 حوالــي  وفــرت  خاللــه، 
ــالل 7  ــن خ ــل م ــة عم ــف فرص ــر 35 أل ــى توفي ــح إل نطم

آالف شــركة بخــط تمويــل ذاتــي. 

اتفاقية تعاون
اتفاقيــة  قطــر  غرفــة  وقعــت  متصــل  ســياق  وفــي 
والصناعــة،  للتجــارة  تونــس  غرفــة  مــع  تعــاون 
إلــى  التونســي  الوفــد  زيــارة  هامــش  علــى 
األعمــال  رجــال  رابطــة  قامــت  كمــا  قطــر،  دولــة 
كنفدراليــة  مــع  تعــاون  اتفاقيــة  بتوقيــع  القطرييــن 
»كونكــت«. التونســية  المواطنــة   المؤسســات 
وقــام بتوقيــع االتفاقيــة عــن غرفــة قطــر  محمــد بــن 
طــوار الكــواري نائــب رئيــس مجلــس إدارة الغرفــة، وعــن 
رابطــة رجــال األعمــال ســعادة الشــيخ خالــد بــن ثانــي 
ــة،  ــس إدارة الرابط ــس مجل ــي لرئي ــب الثان ــي النائ آل ثان

تجارة بينية

 الزيارة تعد فرصة لتعزيز 
التعاون بين البلدين في كل 
الميادين سواء اإلقتصادية 

أو االجتماعية أو السياسية أو 
الثقافية  

معالي السيد الحبيب الصيد 
رئيس الحكومة التونسية
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فيمــا وقــع مــن الجانــب التونســي  منيــر المؤخــر رئيــس 
الســعيدي  ومنيــة  والصناعــة،  للتجــارة  تونــس  غرفــة 

رئيســة »كونكــت« الدوليــة.
فرص جيدة

واعتبــر  محمــد بــن طــوار الكــواري نائــب رئيــس مجلــس 
إدارة غرفــة قطــر، توقيــع االتفاقيــة فــي إطار هــذه الزيارة 
فرصــة جيــدة لتطويــر العالقــات بيــن البلديــن التــي هــي 
ــة التونســية.  ــدة مــع الجمهوري فــي األصــل عالقــات جي
وقــال: “لقــد تباحثنــا فــي العديــد مــن المواضيــع. تونــس 
مــن البلــدان المفضلــة لــدى القطرييــن، ووجــود الكــوادر 
كادر  ألــف   18 حوالــي  وصــل  قطــر  فــي  التونســية  
تونســي يعمــل علــى تعزيــز العالقــات بيــن البلديــن فــي 
الفتــرة القادمــة”، مؤكــدا دعمهــم ورغبتهــم  فــي تواجــد 
ــر  الشــركات ورجــال األعمــال التونســيين، وأيضــا تطوي
االســتثمار القطــري فــي تونــس، فهنــاك اســتثمارات 
رجــال  ونشــجع  المزيــد،  إلــى  نتطلــع  ولكننــا  جيــدة 
مؤكــدا  تونــس،   فــي  لالســتثمار  القطرييــن  األعمــال 
علــى أهميــة االســتثمار فــي  بلــد عربــي مثــل تونــس 
والتــي تعــد مــن الــدول المتقدمــة فــي العديــد مــن األمــور 
دفــع  علــى  نعمــل  وأضــاف  والســياحية،   الصناعيــة 
عجلــة االســتثمار مــن اإلخــوة فــي غرفــة تونــس للتجــارة 
ستشــهد  القادمــة  الفتــرة  أن  إلــى  الفتــا  والصناعــة، 

ــاون.  ــن التع ــد م ــى المزي ــًا إل ــر، وتطلع ــيقًا أكث تنس

صندوق الصداقة
التونســي  القطــري  الصداقــة  صنــدوق  تجربــة  وعــن 
مثــل  تفعيــل  إلــى  تنظــر  الغرفــة  أن  الكــواري  أوضــح 
هــذه المبــادرات، مشــيرا إلــى أن تواجــد رجــال األعمــال 
المبــادرات  لــكل  تفعيــل  هــو  كهــذه  مناســبات  فــي 
غيــره،  أو  الصداقــة  صنــدوق  ســواء  والمؤسســات، 
تونســي  قطــري  أعمــال  مجلــس  هنــاك  وســيكون 
لتطويــر التعــاون التجــاري، ونحــن متفائلــون بمــا ســيتم 

القادمــة.  الفتــرة  فــي 

وحــول دور الغرفــة فــي جــذب االســتثمارات القطريــة 
تشــجع  الغرفــة  أن  أوضــح  والعكــس  تونــس  إلــى 
لعــرض  تونــس  فــي  والخاصــة  الرســمية  الجهــات 
الفــرص المتاحــة لديهــم، وقــد اتفقنــا معهــم علــى إبــراز 
ذلــك، وقــد وعدناهــم بتنظيــم لقــاء مــع رجــال األعمــال 
والمســتثمرين القطرييــن إللقــاء الضــوء علــى فــرص 
محــددة فــي الفتــرة القادمــة، وأعتقــد أن ذلــك سيســهل 
القطرييــن  األعمــال  رجــال  ألن  األمــور،  مــن  العديــد 
يرغبــون فــي أن تكــون لهــم اســتثمارات خــارج قطــر، 
مــن  لقربهــا  لديهــم،  المفضلــة  الــدول  مــن  وتونــس 
أن  كمــا  بهــا،  ومؤهلــة  جيــدة  كــوادر  ولوجــود  أوروبــا 
ثقافــة اللغــة الفرنســية عامــل إضافــة جيــد، وأضــاف 
التونســية  الشــركات  مــع  دائــم  تواصــل  هنالــك  أن 

القطــري.  الســوق  لدخــول  لتشــجيعهم 

مجاالت واعدة
ــن  ــن البلدي وأكــد أن مــن المجــاالت الواعــدة للتعــاون بي
البنــاء  مــواد  وبعــض  الغذائــي  األمــن  مثــل  مجــاالت 
قطــر،  تشــهدها  التــي  الكبيــرة  الطفــرة  مــع  خاصــة 
يعــد  الدولــة  فــي  المميــزة  التونســية  الكــوادر  ووجــود 
يصــل  أن  إلــى  ونطمــح  التونســي،  لالقتصــاد  رافــدا 

القادمــة.  الفتــرة  خــالل  ألــف   50 أو   40 إلــى  العــدد 
آل  ثانــي  بــن  خالــد  الشــيخ  الدكتــور  أكــد  جهتــه  ومــن 
رابطــة  إدارة  مجلــس  لرئيــس  الثانــي  النائــب  ثانــي، 
خــالل  ألقاهــا  كلمــة  فــي  القطرييــن  األعمــال  رجــال 
زيــارة  شــرف  علــى  الرابطــة  نظمتــه  عشــاء  حفــل 
الحكومــة  رئيــس  الصيــد  الحبيــب  الســيد  معالــي 
لبحــث  دعمــه  علــى  لــه  المرافــق  والوفــد  التونســية، 
إمكانيــة الشــراكة والتعــاون بيــن الشــركات التونســية 
والقطريــة ســواء توافــرت هــذه الفــرص فــي تونــس أو 
فــي قطــر طالمــا أنهــا تحقــق الربــح المشــترك والفائــدة 
للطرفيــن. وأضــاف أيًضــا أن النهضــة االقتصاديــة التــي 
تشــهدها قطــر دفعــت بالقطــاع الخــاص والمؤسســات 

 كانت هناك زيارة لرجال 
األعمال وأصحاب المصانع 
القطرية لتونس بمبادرة من 
بنك قطر للتنمية، وقد تم 
توقيع عدد من االتفاقيات 
التي سيتم تفعيلها في 

المستقبل القريب  

سعادة عبدالله بن ناصر الحميدي 
سفير دولة قطر بجمهورية تونس 
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 تضاعفت الجالية التونسية 

بـ5 أضعاف خالل 4 سنوات 
لحوالي 20 ألف تونسي في 
قطر من الكوادر العليا في 

مجاالت عديدة  
سعادة السيد صالح الصالحي 

سفير الجمهورية التونسية بدولة قطر

تجارة بينية

االقتصاديــة إلــى مرحلــة مــن النضــوج انطلقــت مــن 
الســوق  فــي  االســتثمار  فــرص  عــن  للبحــث  خاللهــا 

العالمــي. وكذلــك  واإلقليمــي  المحلــي 

عالقات تاريخية
ســفير  الصالحــي،  صــالح  الســيد  ســعادة  ويصــف 
بيــن  العالقــات  قطــر  بدولــة  التونســية  الجمهوريــة 
البلديــن بأنهــا عالقــات تاريخيــة متميــزة جــدا علــى كل 
المســتويات، فعلــى الصعيــد السياســي هــي عالقــات 
بالعالقــات  نرتقــي  أن  ونحــاول  راٍق،  مســتوى  علــى 
العالقــات  مســتوى  إلــى  واالقتصاديــة  التجاريــة 

السياســية، ولفــت إلــى أن العــام الماضــي 2015 شــهد 
ــدا  ــاري، مؤك ــادل التج ــتوى التب ــى مس ــرا عل ــا كبي ارتفاع
أن قطــر تعتبــر مــن أول الــدول المســتثمرة فــي تونــس 
خــالل الفتــرة األخيــرة، وهنــاك رغبــة مشــتركة لمزيــد 
مــن التطويــر فــي هــذه العالقــات وتنويعهــا لتغطــي 

االقتصاديــة.  القطاعــات  مختلــف 
بلغــت  البلديــن  بيــن  االســتثمارية  العالقــات  أن  وأكــد 
مليــار دوالر بالنســبة لالســتثمار القطــري فــي تونــس 
وهــو مــا يعكــس مــدى تطــور العالقــات االقتصاديــة 
إلــى  التونســية  الصــادرات  البلديــن. فقــد كانــت  بيــن 
ــا  ــالل 2014 م ــون دوالر خ ــي 3.5 ملي ــدر بحوال ــر تق قط
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ــن أن  ــادل التجــاري، فــي حي ــل 25 ٪ مــن حجــم التب يمث
العشــرة أشــهر األولــى مــن العــام 2015 شــهدت تطورا 
كبيــرا حيــث وصــل الرقــم إلــى حوالــي 20 مليــون دوالر. 

مشاريع قائمة
أوضــح ســعادة الســفير التونســي أن هنــاك مشــاريع 
قائمــة بيــن البلديــن فــي مجــاالت البنــاء والعقــارات، 
مــن  والكثيــر  الغذائيــة.  والصناعــات  والســياحة، 
المشــاريع التــي تنفــذ حاليــا ســواء علــى أرض تونــس 
أو فــي قطــر، الفتــا إلــى أنــه قــد تــم تدشــين مصنــع 
لتعليــب زيــت الزيتــون التونســي والتونــة والســردين هنــا 

الجديــدة.  الصناعيــة  المنطقــة  فــي 
التونســية  الجاليــة  أن  إلــى  الصالحــي  الســفير  وأشــار 
تضاعــف عددهــا ألكثــر مــن 5 مــرات خــالل الســنوات 
هنــاك  كان   2010 العــام  ففــي   الماضيــة،  األربعــة 
ــي 5 آالف تونســي فــي قطــر، واآلن وصــل العــدد  حوال
إلــى  حوالــي 20 ألــف تونســي فــي قطــر مــن الكــوادر 

والتعليــم  الطــب  مثــل  عديــدة  مجــاالت  فــي  العليــا 
واإلعــالم.  والطاقــة  والتكنولوجيــا 

اللجنة العليا المشتركة
أكــد ســعادته أن انعقــاد الــدورة السادســة للجنــة العليــا 
ــة  ــن التــي وقــع خاللهــا 12 اتفاقي ــن البلدي المشــتركة بي
وبرنامــج عمــل واتفــاق بيــن غرفــة قطــر وغرفــة تونــس 
رابطــة  بيــن  واتفــاق  التجاريــة،  والصناعــة  للتجــارة 
مــن  المجــاالت  كل  تغطــي  البلديــن،  فــي  األعمــال 
التعليــم إلــى الثقافــة إلــى مجــال التكنولوجيــا ومجــاالت 
أخــرى، مشــيرا أن هنــاك عــدة قطاعــات واعــدة للتعــاون 
الرقمــي  االقتصــاد  مــن ضمنهــا مجــال  البلديــن  بيــن 
واالقتصــاد األخضــر مــا يخلــق فرصــًا جديــدة.  وفــي 
فــي  ســاهم  مــن  لــكل  بالشــكر  توجــه  حديثــه  نهايــة 
إنجــاح فعاليــات األســبوع التونســي ويــوم الشــراكة، 
اللجنــة  التونســية، وأشــغال  الحكومــة  رئيــس  وزيــارة 

المشــتركة.  العليــا 

 نشجع رجال األعمال 
القطريين لالستثمار في 
تونس، فمن األولى أن 

نستثمر في بلد عربي مثل 
تونس، وهي بلد متقدمة في 

العديد من األمور الصناعية 
والسياحة، وهذا ما نعمل 
عليه مع األخوة في غرفة 

تونس للتجارة والصناعة  
السيد محمد بن طوار الكواري 

نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر

تجارة بينية
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كوكبنــــــــا

انضمت الشركة القطرية لتبريد المناطق )قطر كوول( هذا العام إلى قطر توداي 
وفريق البرنامج المدرسي لبيئة خضراء للمساعدة في نشر رسالة االستدامة البيئية 
بين الطالب. نتحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة قطر كوول، ياسر صالح الجيدة، 

 لنستكشف مدى انسجام العمليات األساسية للشركة مع المبادئ الخضراء.

شريك جديد 
للبرنامج المدرسي لبيئة خضراء 

شـركة  مـن  عامـا   13 غضـون  فـي  كـوول  قطـر  نمـت 
كان  الـذي  المناطـق  تبريـد  قطـاع  فـي  تعمـل  جديـدة 
غيـر مسـموع بـه نسـبيا إلـى شـركة معتـرف بهـا دوليـا 
تبريـد  هـو  مـا  تـرى  لكـن  جوائـز.  عـدة  علـى  وحاصلـة 
توزيـع  المناطـق علـى  تبريـد  أنظمـة  المناطـق؟ تعمـل 
الميـاه المبـردة مـن محطـات التبريـد إلـى أبنيـة العميـل 
إلـى  األرض  تحـت  المعزولـة  األنابيـب  مـن  شـبكة  عبـر 
نقطـة التوصيـل فـي مبانـي العميل والمسـماة بمحطة 
لتبريـد  الميـاه  بـرودة  ليتـم اسـتخدام  تحويـل الطاقـة، 
بالمبـادل  عليـه  يطلـق  مـا  خـالل  مـن  المبنـى  ميـاه 
اللوحـات المعدنيـة.  الـذي يتكـون مـن مئـات  الحـراري 
فينسـاب المـاء المبـرد اآلتـي مـن المحطة بيـن لوحتين، 
بيـن  تتدفـق  المبنـى  مـن  العائـدة  الميـاه  أن  حيـن  فـي 
بهـا  متحكـم  مضخـات  لتقـوم  متجاورتيـن،  لوحتيـن 
أنابيـب  خـالل  المبـردة  المبنـى  ميـاه  بضـخ  إلكترونيـا 
تدفـع هـذه  مـراوح هوائيـة خاصـة، حيـث  إلـى  المبنـى 
المـراوح الهـواء الداخلـي باتجـاه أنابيـب معدنيـة ممتلئـة 
بالمـاء المبـّرد، وهكـذا يتـم تبريـد الهـواء ودفعـه داخـل 
الغرفـة. ويغـادر المـاء هـذه األنابيـب المعدنيـة بعـد تبـدد 
الحـرارة  بعـض  واكتسـابه  الغرفـة  هـواء  فـي  برودتـه 
تبريـده  إعـادة  ليتـم  الحـراري  المبـادل  إلـى  بذلـك  عائـدا 
التبريـد. محطـة  مـن  القـادم  البـارد  المـاء  خـالل   مـن 
الجيـدة:  صـالح  ياسـر  التنفيـذي،  الرئيـس  ويقـول 
»بصفتـي قطـري، أشـعر بمسـؤولية كبيرة ملقـاة على 
عاتقـي لمسـاعدة البـالد علـى االزدهـار فـي إطـار رؤيتهـا 
تحقيـق  علـى  قـادرا  لكونـي  بالفخـر  وأشـعر  الوطنيـة، 
ذلـك مـن خالل التكنولوجيا المسـتدامة بيئيـا مثل تبريد 

المناطـق«.
 2003 العـام  فـي  تأسيسـها  منـذ  الشـركة  وأنشـأت 
 197 عـن  تزيـد  إجماليـة  بقـدرة  تبريـد  محطـات  ثـالث 
نظـرا  كبيـرا  رقمـا  ُيعتبـر  مـا  وهـو  تبريـد،  طـن  ألـف 
للحجـم الحالـي لقـدرة تبريـد المناطـق فـي قطـر التـي 
حوالـي  خـالل  مـن  تبريـد  طـن  ألـف   320 حوالـي  تبلـغ 
12 محطـة تبريـد موّزعـة علـى مختلـف أنحـاء الدوحـة. 
مـن  أكثـر  الشـركة  محطـات  مـن  محطتـان  وتغطـي 
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كوكبنــــــــا

الخليـج  منطقـة  فـي  الموجـودة  األبـراج  مـن   ٪  50
أكبـر  ُتعتبـر  الثالثـة  المحطـة  أن  حيـن  فـي  الغربـي، 
تغطـي  وهـي  العالـم،  فـي  المناطـق  لتبريـد  محطـة 
مشـروع اللؤلـؤة قطـر الـذي تبلـغ مسـاحته 41 مليـون 
رابعـة  محطـة  إنشـاء  حاليـا  يجـري  كمـا  مربـع.  قـدم 
المتزايـد. الطلـب  لتلبيـة  الغربـي  الخليـج  منطقـة   فـي 

تبريـد  أنظمـة  اسـتخدام  »ُيعتبـر  يقـول:  ذلـك  وعـن 
علـى  البرهـان  بمثابـة  الكبـرى  المشـاريع  فـي  المناطـق 
أن تبريـد المناطـق يـزداد شـعبية بيـن شـركات التطويـر 
العقـاري. ويمكننـا أن نتوقع اسـتمرار الطفرة في سـوق 
تبريد المناطق في قطر بسـبب اختيار هذه التكنولوجيا 
فـي  الهـواء  لتكييـف  كأسـلوب  الحـاالت  مـن  كثيـر  فـي 
البـالد«. فـي  المقبلـة  الكبـرى  المشـاريع  مـن   العديـد 

ويرجـع ذلـك إلـى ما تتميـز به هـذه التكنولوجيا من كفاءة 
الكربـون،  انبعاثـات  معـدالت  وانخفـاض  الطاقـة،  فـي 
متطلبـات  وانخفـاض  والصيانـة،  التشـغيل  وسـهولة 
التوزيـع الكهربائـي، عـالوة علـى الفوائـد البيئيـة األخـرى. 
أنظمـة  تطبيـق  اسـتمرار  أن  مـن  واثـق  الجيـدة  وناصـر 
مؤثـرا  دورا  يلعـب  سـوف  قطـر  فـي  المناطـق  تبريـد 
فـي رؤيـة البـالد نحـو مسـتقبل أكثـر اخضـرارا مـن خـالل 
واسـتدامتها. الطاقـة  اسـتخدام  فـي  الكفـاءة   زيـادة 

وقـد أعلنـت قطـر كوول أن محطاتها الثـالث قد تمكنت 
منـذ العـام 2010 مـن توفيـر أكثـر مـن 1.1 مليـار كيلـو 
واط مـن الكهربـاء، وهـو مـا ُيترجـم إلـى تقليـل انبعاثات 
غـاز ثانـي أكسـيد الكربـون إلـى الغـالف الجـوي بحوالـي 
مـن  أكثـر  إزالـة  يعـادل  مـا  أي  كيلوجـرام،  مليـون   630
120 ألـف مركبـة مـن الطـرق أو زراعة 14 مليون شـجرة 
كبيـرة. وبهـذا الصـدد يقـول الجيـدة: »إننـا نعمـل لصالح 
المجتمـع مـن خـالل تركيـز أنظمـة التبريـد فـي المناطـق 
النائيـة، ممـا يزيـد مـن المسـاحة القابلـة للتأجيـر والبيـع 

المسـاحة  هـذه  اسـتخدام  ويتيـح  المبانـي،  جميـع  فـي 
السـباحة  حمامـات  مثـل  والترفيـه  الراحـة  وسـائل  فـي 
والحدائق«. فعلى سـبيل المثال، عند اسـتخدام نظام 
تبريـد المناطـق فـي وحـدة سـكنية نموذجيـة فإنـه يقلـل 
مـن اسـتهالك الطاقـة بنسـبة 40 -  45 ٪ بالمقارنـة مـع 
قائـال:  وأردف  التقليديـة.  المنـاخ  فـي  التحكـم  أنظمـة 
مـن وجهـة  الموضـوع  إلـى هـذا  ننظـر  أن  أردنـا  مـا  »إذا 
مكيفـات  اسـتخدام  شـأن  مـن  فـإن  مختلفـة،  نظـر 
العاليـة  الكثافـة  ذات  المناطـق  فـي  التقليديـة  الهـواء 
مـن  بالكثيـر  يتسـبب  أن  الغربـي  الخليـج  منطقـة  مثـل 
الضجيـج، فـي حيـن أن تبريـد المناطـق يتسـم بالهـدوء 
ضوضائـي«. تلـوث  أي  يسـبب  ال  وبأنـه   والمركزيـة 

تبريـد  بهـا  يتميـز  التـي  العديـدة  المزايـا  إنـكار  يمكـن  وال 
منطقـة  فـي  التقليديـة  التبريـد  أنظمـة  عـن  المناطـق 
أجـل  مـن  كبيـرة  مزايـا  التكنولوجيـا  فلهـذه  الخليـج. 
تتسـم  التـي  العاليـة  السـكانية  الكثافـة  ذات  المناطـق 
الجيـدة:  إذ يقـول  الهـواء،  الكبيـر علـى تكييـف  بالطلـب 
»إن تبريـد المناطـق هـو أكثـر كفـاءة مـن حيـث التكلفـة 
علـى المـدى الطويـل مـن أنظمة التبريـد التقليديـة، كما 
أنـه أكثـر موثوقيـة، وأكثـر كفـاءة فـي اسـتخدام الطاقة، 
 وأثـره البيئـي أقـل مـن أنظمة تكييـف الهـواء التقليدية«.

علـى  أيضـا  كـوول  لقطـر  التنفيـذي  الرئيـس  وأثنـى 
تبريـد  تكنولوجيـا  بفوائـد  االعتـراف  فـي  الحكومـة  دور 
المناطـق قائـال: »نحـن نعمـل حاليـا مع أشـغال لالنتقال 
ميـاه  إلـى  للشـرب  الصالحـة  الميـاه  اسـتخدام  مـن 
الغربـي.  الخليـج  المعالجـة فـي محطاتنـا فـي  الصـرف 
وتتيـح لنـا مياه الصرف المعالجة تخفيض التكلفة نظرا 
لكونهـا أرخـص مـن الميـاه الصالحة للشـرب، فضال عن 
أن اسـتخدامها يقلـل الطلـب علـى المـوارد الطبيعيـة. 
ونحـن نتطلـع إلى إتمام هـذه المرحلة من العملية لدينا 

وسـنعمل علـى إنجاحهـا ألنها سـتعود بالنفع على قطاع 
تبريـد المناطـق. وُيعتبـر الدعـم الحكومـي لهـذه التقنيـة 
أمـرا ضروريـا من أجل توسـيع هـذه التكنولوجيـا وجعلها 
التكنولوجيـا  هـذه  تتسـم  إذ  للمنطقـة  الفائـدة  تحقـق 
وتوفيرهـا  البعيـد  المـدى  علـى  الكبيـرة  بإمكانياتهـا 
إلتاحـة  الحكومـة  تدخـل  يبـرر  لوحـده  وهـذا  للطاقـة، 
المجـال السـتغالل هـذه التكنولوجيـا بالشـكل الصحيـح 
اعتبـار  خـالل  فمـن  المنطقـة.  اقتصـادات  نمـو  لتعزيـز 
عـالج تبريـد المناطـق مـن المرافـق األساسـية، وإدخـال 
هـذه التكنولوجيـا في المخططات العمرانيـة لتأخذ دورا 
فاعـال فـي المسـتقبل، يمكـن للحكومـات أن تتيـح لهـذه 
 التكنولوجيا أن تلعب دورها في التنمية في المنطقة«.
وقـد أدى التـزام قطـر كوول بالقضايـا البيئية إلى جعلها 
األخضـر  البرنامـج  أهـداف  تحقيـق  فـي  طبيعيـا  حليفـا 
لبيئـة خضـراء. وأوضـح ذلـك الجيـدة قائـال: »ال يتوقـف 
األفـراد  عـدد قليـل مـن  التـزام  2030 علـى  رؤيـة  نجـاح 
أيضـا علـى كل شـخص  وإنمـا  الشـركات فحسـب،  أو 

يعيـش فـي قطـر مـن قطرييـن ومقيميـن. 

بالمعرفـة  اليـوم  شـباب  تسـليح  إلـى  حاجـة  ثمـة  لـذا 
المـوارد  ونـدرة  الطاقـة،  علـى  بالمحافظـة  المتعلقـة 
علـى  وتقـع  البيئـي ألفعالهـم.  األثـر  وإدراك  الطبيعيـة، 
أن  شـأنه  مـن  الـذي  التغييـر  إحـداث  مسـؤولية  عاتقنـا 
يحـّول شـبابنا إلـى مجتمع قائـم على المعرفة. فشـركة 
نتطلـع  ونحـن  البيئـة،  تجـاه  متحمسـة  كـوول  قطـر 
أن  أمـل  المـدارس، علـى  أن نشـاطر معارفنـا مـع  إلـى  
وأسـرهم،  الطـالب  أقـران  إلـى  المعرفـة  هـذه  تنتشـر 
كـي نحافـظ علـى بلدنـا لألجيـال القادمـة. ونحـن نعتقـد 
رائـع  منبـر  هـو  خضـراء  لبيئـة  المدرسـي  البرنامـج  أن 
بيـن  الوعـي  وزيـادة  والطـالب  المـدارس  إلـى  للوصـول 

المجتمـع«. مـن  الهامـة  الشـريحة  هـذه  أفـراد 
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النسخة الثالثة من البرنامج المدرسي لبيئة خضراء الذي ترعاه مجلة قطر توداي تعود 
في العام 2016 مع شركاء جدد وعدد أكبر من المدارس المشاركة.

معا، من 
أجل 

مستقبل 
أفضل

كوكبنــــــــا

تعلـن مجلـة قطـر تـوداي وشـركاؤها انطـالق النسـخة 
الثالثة من البرنامج المدرسـي لبيئة خضراء مع توقعات 
بتحقيـق نتائـج أكبـر ممـا حققتـه النسـخة السـابقة التـي 
ـم منهـا أكثـر مـن 25.000 مـن الشـباب فـي قطـر  تعلَّ
متعـددة مـن الممارسـات البيئيـة الرشـيدة. فـي يونيـو 
البرنامـج  مـن  الثانيـة  النسـخة  ختـام  ومـع  الماضـي 
لهـا  الختامـي  الحفـل  وفـي  خضـراء  لبيئـة  المدرسـي 

 300 مـن  أكثـر  وبحضـور  الجوائـز  فيـه  عـت  ُوزِّ الـذي 
طالـب وطالبـة ومـدرس وممثليـن من المجلـس األعلى 
كبيـر  اجمـاع  هنـاك  كان  شـركائنا  جانـب  إلـى  للتعليـم 
لبيئـة  المدرسـي  البرنامـج  علـى ضـرورة توسـيع نطـاق 
وباسـتقطاب  العـام.  خضـراء وتحسـين مسـتواه هـذا 
البرنامـج ألكبـر عـدد من المدراس المشـاركة فـي تاريخه 
واجتـذاب العديـد مـن الشـركاء الجـدد أصبحـت المبـادرة 
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فـي وضـع يمكنهـا مـن تعليـم وإشـراك دفعـة جديـدة مـن 
وموضوعيـة  مؤثـرة  رسـائل  لتلقـي  والطالبـات  الطلبـة 
والمشـاركة فـي مختلف النشـاطات ومن بينهـا الميدانية.

النمـوذج  خضـراء  لبيئـة  المدرسـي  البرنامـج  يتخطـى 
ويضـع  البيئـي  العمـل  وفعاليـات  لدعـوات  التقليـدي 
والطالبـات  الطلبـة  عاتـق  علـى  مباشـرة  المسـئولية 
والتأثيـر  مسـاهماتهم  قيمـة  اكتشـاف  إلـى  ويقودهـم 
الالفتـات  خـالل  مـن  البيئـة.  فـي  تْحِدثـه  أن  يمكـن  الـذي 
أماكـن مناسـبة   الموضوعـة فـي  اإلرشـادية  والملصقـات 
واالسـتمرار فـي تذكيـر الطلبـة والطالبـات بمسـئولياتهم 
إطفـاء  مثـل  البسـيطة  األشـياء  تكتسـب  البيئـة  تجـاه 
وعـدم  الفارغـة  الدراسـة  غـرف  فـي  اإلضـاءة  مصابيـح 
مـن  وأعمـق  أكثـر  معانـي  الحمامـات  فـي  المـاء  إهـدار 
المـدارس  نسـاعد  نحـن  ذلـك   إلـى  باإلضافـة  قبـل.  ذي 
والميدانيـة  الداخليـة  النشـاطات  مختلـف  تخطيـط  علـى 
لدفـع  ملِهمـة  أخـرى  أسـاليب  فـي  والتفكيـر  والرحـالت 
الطلبـة والطالبـات إلـى لالنخـراط فـي أداء رسـالة حمايـة 
Mission 20”20،وهـي  “المجموعـة  وسـتلعب  البيئـة. 
شـريكنا للتنشـيط،دورا حيويـا علـى األرض. سـوف تقوم 
القطريبإرسـال  الشـباب  مـن  المكونـة  المجموعـة  هـذه 
منسـقي البرنامج المدرسـي لبيئة خضـراء لزيارة المدارس 
والكهربـاء  المـاء  اسـتخدامات  ـد  لتفقُّ شـهريا  المشـاِركة 
قيـم  فيهـم  ليغرسـوا  والطالبـات  الطلبـة  مـع  والتفاعـل 
 Amanat Solanki سـوالنكي  امانـت  يقـول  االسـتدامة. 
ـس ورئيـس المجموعـة: “تتفق هـذه الحملة تماما  المؤسِّ
التوعيـة الصحيـة والبيئيـة،  اثنيـن مـن أهدافنـا وهمـا  مـع 
وتمكيـن الشـباب. سـوف يقـدم الشـباب فـي المـدارس 
وكذلـك العاملـون فـي البرنامـج المدرسـي لبيئـة خضـراء 
المـاء  السـتخدام  قويـة  توعويـة  رسـالة  )المتطوعـون( 

األوان”. فـوات  قبـل  أكبـر  بمسـئولية  والكهربـاء 

يأمل البرنامج المدرسـي لبيئة خضراء في اسـتمرار الدعم 
مـن المجلس األعلى للتعليم الذي أشـاد مؤخرا بالبرنامج 
حـول  الطـالب  بيـن  الوعـي  مسـتوى  مـن  “يرفـع  لكونـه 
أهميـة ترشـيد اسـتخدام الطاقـة والميـاه فـي مدراسـهم 
ومجتمعاتهـم بمـا يسـمح بتنميـة الجيـل الجديـد مـن قـادة 
الترشـيد”. خـالل الشـهور القادمـة سـتتطلع مجلـة قطـر 
تـوداي إلـى دعـم المجلـس وتشـجيعه للوصـول إلـى أكبـر 

عـدد ممكـن مـن الشـباب.  
البـارزة  قطـر  شـركة  نعلـن  بـأن  سـعداء  نحـن  العـام  هـذا 
وقـود،  شـركة  وهـي  أال  والتوزيـع،  التخزيـن  مجـال  فـي 
حقيقـة  لتأكيـد  جهودهـا  خـالل  مـن  داعمينـا.  أهـم  كأحـد 
أن المحافظـة علـى البيئـة تخـص الجميـع وليسـت معركة 
ـف وقـود إمكانياتهـا التسـويقية الكبيـرة  بيـن طرفيـن، توظِّ
فـي نشـر رسـالة البرنامـج المدرسـي لبيئة خضـراء، وتعلن 
مواردنـا  مسـتمرة  بصـورة  اسـتخدام  هـو  “هدفهـا  أن 
المحـدودة بأعلـى ما يمكـن من الكفاءة والمسـئولية خاصة 
فيمـا يتعلـق بالمـاء والكهربـاء. وبوصفنـا شـركة تسـتخدم 
هذيـن الموِردْيـن بكثافـة فـي جميـع عملياتنـا نجـد أنفسـنا 
عملياتنـا  فـي  ـز  التميُّ بتحقيـق  غيرنـا  مـن  أكثـر  ملزميـن 

نعمـل فيهـا، وأن نسـاهم  التـي  البيئـة  مـن حيـث حمايـة 
لـذا  الوطنـي.  بدورنـا  وفـاًء  القطـري  المجتمـع  تنميـة  فـي 
أفـكار وبرامـج  إلـى  الجوهريـة  القيمـة  بترجمـة هـذه  قمنـا 
عمليـة للتقليـل مـن اسـتهالك وتدويـر والمحافظـة علـى 
مصـادر الميـاه، والتقليـل مـن اآلثـار السـلبية التـي تلحقهـا 
تصرفاتنـا بالبيئـة. نتيجـة لذلـك أصبـح أهـم مـا نأمـل أن 
نـراه هـو أن نحقـق عائـدات ضخمـة مـن اسـتثماراتنا وأن 
نشـرك األجيـال الجديـدة معنا فـي تحمل مسـئولية حماية 
االسـتهالكي  سـلوكها  وتطويـر  توجيـه  خـالل  مـن  البيئـة 
ذات  فـي مؤسسـة  بالعمـل  لاللتحـاق  إعدادهـا  ثـم  ومـن 

هـدف نبيـل مثـل وقـود”.

رعاتنـا الداعمـون الثالثـة هـذا العـام هـم تسـويق وقطـر 
كـول وجنغـل زون Jungle Zone. تسـويق شـركة تختـص 
الصناعـي  للقطـاع  وتقـدم  اإلقليميـة  السـوق  بأبحـاث 
المناسـب  الوقـت  فـي  الحكوميـة  والـوكاالت  المحلـي 
معلومـات صحيحـة وتحليـالت واقعيـة عن سـوق البترول 
المـوارد.  وتطويـر  القـرارات  اتخـاذ  علـى  وتسـاعد  والغـاز 
جـاء ضمـن إعـالن الشـركة عـن دورهـا فـي دعـم البرنامـج: 
نلتـزم  االجتماعيـة  مسـئوليتنا  خطـة  مـن  كجـزء  “أننـا 
بخلـق وتطويـر الوعـي بشـئون الصحـة والسـالمة والبيئـة 
برعايتنـا  كثيـرا  نفخـر  فإننـا  لـذا  القطـري.  المجتمـع  فـي 
البرنامـج المدرسـي لبيئـة خضـراء حيـث يتعـرف  لـدورات 
حمايـة  مجـال  فـي  التحديـات  علـى  والطالبـات  الطلبـة 
كيفيـة  ويتعلمـون  الطاقـة  اسـتخدام  وترشـيد  البيئـة 
معالجـة هـذه التحديـات”. ُتعـِرب مجلـة قطـر تـوداي عـن 
سـعادتها أيضا بشـراكتها مع شـركة قطر لتبريد المناطق 
“قطـر كـول”، وهـي فـرع مـن الشـركة المتحـدة للتنميـة 
المناطـق  تبريـد  اإلسـتراتيجية ومتخصصـة فـي خدمـات 
فـي قطـر وتعمل على إثبـات حقيقة أنه ليس بالضرورة أن 
يتسـبب التبريـد الكثيف في اإلضـرار بالبيئة. يقول الرئيس 
“تحـرص  الجيـدة:  ياسـر  كـول  قطـر  بشـركة  التنفيـذي 
علـى  المحافظـة  علـى  الحـرص  أشـد  كـول  قطـر  شـركة 
البيئـة وتتطلـع إلـى تقديـم معارفهـا فـي هـذا المجـال إلـى 
المـدارس علـى أمـل أن تنتقـل تلـك المعرفـة إلـى أصدقـاء 
وأَسـر الطلبـة والطالبـات بهـدف تحقيـق االسـتدامة فـي 
بلدنـا ولمصلحـة األجيـال القادمـة. نحـن نـرى أن البرنامـج 
تسـتطيع  عظيمـا  منبـرا  يمثـل  خضـراء  لبيئـة  المدرسـي 
المـدارس والشـباب مـن خاللـه أن يرفعـوا مسـتوى الوعـي 
زون  جنغـل  المجتمـع”.  مـن  الهامـة  الشـريحة  هـذه  بيـن 
فـي حيـاة بـالزا، الوجهـة الترفيهيـة األسـرية ذات الشـعبية 
الكبيـرة التـي تقـدم ألعابـا متميـزة في جو مفعم بالنشـاط 
والمـرح، شـريك آخـر نأمل أن يسـاعدنا على تبليغ الرسـالة 

بطريقـة فعالـة وجذابـة. 

 I Love أحـب قطـر  أنـا  بدعـم مبـادرة  أيضـا  نحـن سـعداء 
لألبنيـة  قطـر  ومجلـس  اإلعـالم(  شـركاء  )مـن   Qatar
 Well الخضـراء )من شـركاء المعرفة( ومؤسسـة ويـل أون
نقـف  نحـن  لهـذا  البصريـة(،  الوسـائط  شـركاء  )مـن   On
علـى أعتـاب شـهور حافلـة بالعمـل واإلنتاجيـة مـع تعاوننـا 

غـٍد أفضـل. جميعـا لخلـق 

كوكبنــــــــا
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اسـتضافت شـركة »الفـردان بريمييـر موتـورز« الوكيـل 
خاصـة  فعاليـة  قطـر،  دولـة  فـي  لجاكـوار  الحصـري 
للكشـف فـي الدوحـة عـن سـيارة جاكـوار الجديـدة كليـًا 
وتصميمهـا  العاليـة  بديناميكيتهـا  تمتـاز  التـي   ،»XF«
بفضـل  الخفيـف  ووزنهـا  الكوبيـه،  لسـيارات  المشـابه 
األلمنيـوم.  مـن  كبيـرة  المصنـوع مـن كميـات  هيكلهـا 
وتنضـم سـيارة جاكـوارXF الجديـدة كليـًا إلـى تشـكيلة 
 ،XJو  XE طـرازي  بيـن  جاكـوار  مـن  الصالـون  سـيارات 
ومـع  جاكـوار.  لشـركة  النابـض  القلـب  بذلـك  لتكـون 
تزويدهـا بديناميكيـات قيـادة ومسـتويات نقـاء رائدة في 
فئتهـا، تجمـع جاكـوارXF الجديدة كليًا بشـكل ال مثيل له 
بيـن التصميـم والفخامة والتكنولوجيـا والكفاءة لتتصّدر 
بذلـك قطـاع السـيارات التجاريـة. وعقـب الكشـف عـن 
سـيارة XF الجديـدة كليـًا بشـكل حصـري خـالل مؤتمـر 
وسـائل  أبـرز  مـن  مختـارة  مجموعـة  حضرتـه  صحفـي 
اإلعـالم الرئيسـية، تـم تنظيم أمسـية خاصة في فندق 
سـانت ريجيـس الدوحـة، حضرهـا عـدد مـن أهـم كبـار 
جاكـوار  عمـالء  إلـى  باإلضافـة  قطـر،  فـي  الشـخصيات 
المخلصيـن. وتـم خـالل الحـدث عـرض سـيارة جاكـوار 
نظـرة  إلقـاء  للضيـوف  أتـاح  ممـا  كليـًا،  الجديـدة   XF

األنيقـة  والسـطوح  المذهلـة  األبعـاد  علـى  قـرب  عـن 
سـيارات  جميـع  تحـدد  التـي  المنسـجمة  والخطـوط 
ربيـع  قـال  اإلطـالق،  حفـل  خـالل  كلمتـه  جاكوار.وفـي 
عطايـا، مديـر عـام شـركة »الفـردان بريمييـر موتـورز«: 
»صنعـت جاكـوار بعضـًا مـن أفضـل السـيارات وأعرقهـا 
ضمـن فئاتهـا علـى مـر السـنين، ونحـن فخـورون للغايـة 
بدعـم العالمـة التجاريـة بصفتنـا الوكيـل الحصـري فـي 
التجاريـة  العالمـة  انتقـال  نشـهد  النـزال  ونحـن  قطـر. 
أننـا  كمـا  أسـواقنا،  فـي  آخـر  إلـى  نجـاح  مـن  المرموقـة 
أخيـرًا عـن سـيارة جاكـوار للغايـة للكشـف  متحمسـون 

األمسـية  فــي هـــذه  الجديـدة كليـًا هنـا فـي قـطــر   XF
الـســيارة سـتحــظى  هـــذه  بـــأن  ثــقــة  وكلنـا  المميـزة. 
السـيـــارات  عـشـــاق  وتـدهــش  الـجمـهــور  بإعــجاب 
الـفـــاخـــرة هـنــا وفـي مــجــمــل أنـــحــاء الــمـــنــطــقــة«. 
الــجــديـــدة كــلــيـــًا:  XF وتــضـــــّم تـــشــكـيــلة جـاكــوار 
 .XF-Sو  ،XF R-Sportو  ،XF Prestigeو  ،XF Pure  
وسـوف تكـون تشـكيلة موديـالت جاكـوار XF الجديـدة 
شـركة  عـرض  صـاالت  لـدى  حصريـًا  متوفـرة  كليـًا 
»الفـردان بريمييـر موتـورز« فـي  قطـر بأسـعار تبـدأ مـن 
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سـّجلت رولـز- رويـس داون، السـيارة الجديـدة فـي فئـة 
الحصـرّي  ظهورهـا  المترفـة،  المكشـوفة  السـيارات 
األول فـي قطـر، وذلـك قبـل عرضهـا أمـام الجمهور في 

 .2016 معـرض قطـر للسـيارات للعـام 
فقـد عرضـت شـركة رولـز- رويـس موتـور كارز الدوحـة، 
الوكيـل الحصـري لرولـز- رويـس موتـور كارز  فـي قطـر 
هـذه السـيارة األّخـاذة أمـام عمالئهـا القّيميـن فـي حفـل 
خـاص ُأقيـم فـي مطافـئ مقـر الفنانيـن فـي 7 ديسـمبر 

المكشـوفة  السـيارة  مشـاهدة  علـى  وتعليقـًا   .2015
عـالم،  إيهـاب  قـال  الدوحـة،  فـي  المسـبقة  الفاخـرة 
الفـردان للسـيارات: »إّن شـركة  العـام لشـركة  المديـر 
رولـز- رويـس موتـور كارز عالمة مرادفـة للرفاهية وتوّفر 
السـيارات  مجـال  فـي  تجربـة  أروع  داون  رويـس  رولـز- 

العالـم.  الفاخـرة فـي  المكشـوفة 
اآلن  إلـى  الجميلـة  الجديـدة  السـيارة  هـذه  لقيـت  فقـد 
الرفيعـي  عمالئنـا  صفـوف  فـي  جـدًا  كبيـرًا  استحسـانًا 

فـي  ستسـتمّر  بأّنهـا  تاّمـة  ثقـة  علـى  ونحـن  الـذوق، 
توسـيع نجـاح شـركة رولـز - رويـس موتـور كارز الدوحـة 
للمسـاومة  مـكان  ال  بعـده«.  ومـا   2016 العـام  خـالل 
تحيـا  تـزال  ال  فالشـركة  رويـس.   - رولـز  قامـوس  فـي 
هنـري  السـير  لهـا،  المؤسسـين  اآلبـاء  أحـد  بتوجيهـات 
مـا  كّل  فـي  المثاليـة  إلـى  »اسـَع  يقـول  الـذي  رويـس 
تقـوم بـه. خـذ أفضـل مـا تجـد واجعلـه أفضـل ممـا هـو 
عليـه. أّمـا فـي حـال لـم يكـن موجـودًا أساسـًا فقـم أنـت 
بتصميمـه. ال تقبـل بشـيء شـبه مثالـي أو جّيـد بمـا فيـه 

الكفايـة«. 
والجـزء األخيـر مـن هـذه الحكمـة »ال تقبـل بشـيء شـبه 
األّول واألخيـر  المرشـد  يكفـي« كان  بمـا  أو جّيـد  ممتـاز 
فـي  تعاونـا  اللذيـن  والهندسـة  التصميـم  لفريقـي 
إطـالق فصـل جديـد فـي مجـال السـيارات المكشـوفة 
الفاخـرة. وفـي قطـاع يشـهد أكبـر التنـازالت فـي صناعـة 
مقاعدهـا  بصيغـة  رويـس   - رولـز  رفضـت  السـيارات 
داون  رويـس   - رولـز  ُوِلـدت  تنازالت«وهكـذا،  أّيـة   2+2
الطابـع  ذات  الفاخـرة  المكشـوفة  السـيارة  الجديـدة، 
العصـري بامتيـاز والمجّهـزة بأربعـة مقاعـد الوحيـدة مـن 
نوعهـا فـي العالـم. وتلفـت رولـز - رويـس داون األبصـار 
بيـن نظيراتهـا بحيـث 80 ٪ مـن لوحـات الهيـكل تختلـف 

تمامـًا عـن غيرهـا. 

عالـــــم السيـــارات

العمالء في قطر يّطلعون على رولز- رويس داون 

»الفردان بريميير 
موتورز«تكشف عن سيارة 

جاكوار XF الجديدة كليًا



59
يناير 2016 

عالـــــم السيـــارات

الفردان للسّيارات
تطرح سّيارة BMW X1 الجديدة كليًا في قطر

تيري صباغ يقود إستراتيجية النمو 
لدى فورد الشرق األوسط 

أعلـن المكتـب اإلقليمـي لشـركة فـورد عـن تعييـن تيـري صبـاغ 
فـي منصـب مديـر عـام، لـدى فـورد الشـرق األوسـط. يقـوم 
صبـاغ باالنتقـال مـن منصـب مديـر المبيعـات اإلقليمـي لـدى 
مسـؤواًل  كان  حيـث   ،2012 العـام  منـذ  شـغله  والـذي  فـورد 
عـن تقديـم الدعـم لـوكاالت سـيارات فـورد ولينكولـن فـي دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي وكذلـك فـي لبنـان واألردن والعـراق 
وأفغانسـتان واليمـن. ويسـعى صبـاغ فـي منصبـه الجديـد إلـى 
زيـادة حصـة فـورد من األربـاح باإلضافة إلى توفيـر تجربة فريدة 
لـكّل عمـالء فـورد. كمـا يحـرص فـي منصبـه الجديـد  ومميـزة 
علـى تنظيـم أفضـل شـبكة وكالء فـي المنطقـة. وتــأتي رؤيــة 
صبـاغ للتوّســع فـي ســوق الشــرق األوســـط ضـمـــن خـطـــة 
فـــورد الـموحــدة  »One Ford Plan«. أعلـن صبـاغ: »رضـى 
أهدافهـا  لتحقيـق  فـورد  شـركة  أولويـات  إحـدى  هـي  العمـالء 
واسـتمرار نجاحهـا«. وتابـع قائـاًل: » إن تحسـين شـبكة الـوكالء 
وإمكانياتهـا باإلضافـة إلـى تمييـز تجربة البيـع والخدمة هي أحد 
العوامـل الضروريـة لنمـو عالمـة فـورد فـي منطقتنـا«. ويلتزم 
مجـال  فـي  الموزعـون  يبذلهـا  التـي  الجهـود  بتحسـين  صبـاغ 
المركبـات  فئـة  فـي  العمـل  تطويـر  إلـى  باإلضافـة  التسـويق، 

التجاريـة وفئـة األسـاطيل.

الوكيـل  للسـّيارات،  الفـردان  شـركة  أعلنـت 
الحصـري والمـوّزع المعتمـد لمجموعـة BMW فـي 
قطـر، عـن وصـول سـّيارة BMW X1 الجديـدة كليـًا 
إلـى صـاالت عرضهـا فـي أرجـاء البالد بسـعر يبدأ من 
155,000 ريـال قطـري. وتضيف هذه السـّيارة إلى 
فئـة السـّيارات المدمجـة الراقيـة طـرازًا قويـًا وملفتًا 
بمواصفات سـّيارة النشـاطات الرياضيـة. بعد مبيع 
أكثـر مـن 730 ألـف وحـدة مـن هـذه السـّيارة حـول 
الجيـل  العريـق  األلمانـي  المصّنـع  طـرح  العالـم، 
الثانـي مـن هذا الطـراز الناجح بهيكل مسـتوحى من 

 .BMW X طـرازات  تصميـم  مفهـوم 
الجديـدة   BMW X1 سـّيارة  مقصـورة  وتتمّيـز 
وأجـواء  واألمتعـة،  للـركاب  بكثيـر  أكبـر  بمسـاحة 

مفهومهـا  فـي  ترتكـز  ووظائـف  متطـّورة،  راقيـة 
المحـّركات  مجموعـة  أمـا  المتينـة.  الهندسـة  علـى 
الجيـل  إلـى  تنتمـي  التـي  األربـع  األسـطوانات  ذات 
والنسـخة   ، BMW محـّركات  مـن  األحـدث 
المحّسـنة مـن نظـام BMW xDrive الذكـي بالدفع 
الهيـكل المطـّورة حديثـًا فكلهـا  الكلـي وتكنولوجيـا 
وراحـة  الرياضيـة  القـدرات  تحسـين  فـي  تسـاهم 
السـابق،  بالطـراز  مقارنـًة  ملحـوظ  بشـكل  القيـادة 
مـع انخفـاض اسـتهالك الوقـود واالنبعاثـات بنحـو 
17 فـي المائـة،  باإلضافـة إلـى ذلك، ُيعـرض الطراز 
للمـرة األولـى بنظـام الدفـع بالعجلتيـن األماميتين، 
الـذي ُطـّور لتقديـم ديناميكيـات القيـادة المعهـودة 

العالمـة.  هـذه  فـي 

افتتحـت شـركة ناصـر بـن خالـد للسـيارات، الوكيـل المعتمـد لسـيارات مرسـيدس- بنـز فـي 
قطر، رسـميًا صالة عرض السـيارات المسـتعملة من مرسـيدس- بنز بحضور سـعادة الشـيخ 
نـواف ناصـر بـن خالـد آل ثانـي، رئيـس مجلـس إدارة شـركة ناصـر بـن خالـد للسـيارات، ومـارك 
وخالـد  األدنـى،  والشـرق  األوسـط  الشـرق  لدايملـر  التنفيـذي  والرئيـس  الرئيـس  هـاس،  دي 
شـعبان المديـر العـام لشـركة ناصـر بـن خالـد للسـيارات وحشـد مـن اإلعالمييـن والمدعويـن.

تواصـل شـركة ناصـر بـن خالـد للسـيارات مـن خـالل هـذه الخطـوة توسـيع انتشـارها وخطـة 
السـكان  الخيـارات لجميـع  بتوفيـر أفضـل  الكامـل  التزامهـا  الطموحـة، وتؤكـد علـى  توسـعها 
فـي قطـر ولتعكـس نهـج مرسـيدس- بنـز فـي أن تكـون سـياراتها ومركباتهـا التجاريـة دومـًا فـي 

أحسـن الظـروف والحـاالت انسـجامًا مـع مبـادىء وقيـم العالمـة التجاريـة الرائـدة.
1330 متـرًا مربعـًا  المسـتعملة علـى مسـاحة  للسـيارات  بـن خالـد  ناصـر  تمتـد صالـة عـرض 
الدفـع  وسـيارات  السـيدان  سـيارات  مـن  متنوعـة  مجموعـة  وتضـم  طابقيـن،  علـى  مقسـمة 
الرباعـي مـن ضمنها السـيارات الفخمة والرياضية وسـيارات AMG. وتتسـع الصالـة حاليًا ألكثر 

مـن 16 مركبـة متنوعـة، وهـو مـا يمنـح العمـالء خيـارات عديـدة للحصـول علـى طلباتهـم.
وقـال خالـد شـعبان المديـر العـام لشـركة ناصـر بـن خالـد للسـيارات :» تواصل شـركة ناصر بن 
خالـد للسـيارات اليـوم خطـة عملهـا الطموحـة في توسـيع عمليـات البيع وخدمـة العمالء، وها 
هـي تفتتـح صالـة عرض السـيارات المسـتعملة والمضمونة لتوفر للعمـالء القيمين المزيد من 

الخيـارات الجيـدة القتنـاء واحدة من أفضل السـيارات«.

افتتاح صالة عرض سيارات 
مرسيدس- بنز المستعملة
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افتتحـت قطـر للوقـود »وقود« الشـهر الماضـي، محطتها الجديدة فـي منطقة الريان 
الجديـد ليرتفـع عـدد محطاتها حتـى اآلن إلى 30 محطة. 

قـام بافتتـاح المحطـة الجديـدة المهنـدس إبراهيـم جهـام الكـواري الرئيـس التنفيذي 
لوقـود بحضـور عـدد مـن أعضـاء اإلدارة التنفيذيـة فـي الشـركة وضيـوف مـن قطـاع 
األعمـال القطـري المتنـوع. ويأتـي هذا التدشـين ضمـن خطة التوسـع المتواصلة التي 

تنتهجهـا الشـركة لتعزيـز شـبكة انتشـار محطاتهـا فـي مختلـف أرجـاء الدولـة. 
تمتـد محطـة الريـان علـى مسـاحة 6000 متـر مربـع بتكلفـة 20 مليـون ريـال، وتضـم 
سـتة ممـرات لتعبئـة الوقـود باإلضافـة إلـى متجـر سـدرة، ومحـالت كنـار، وخدمـات 
الجديـدة  المحطـة  وسـتوفر   . الغـاز  أسـطوانات  وبيـع  السـيارات،  وغسـيل  تصليـح 
خدماتهـا علـى مـدار السـاعة لمناطق الريـان الجديد، والريـان، والوجبـة وكذلك منطقة 

الغرافـة، ومؤسسـة قطـر. 
الريـان  محطـة  افتتـاح  “يعكـس   : قائـاًل  الكـواري  المهنـدس  صـرح  االفتتـاح  وخـالل 
مـع  تماشـيًا  قطـر  أرجـاء  مختلـف  فـي  واالنتشـار  التوسـع  فـي  وقـود  شـركة  نهـج 
العمليـة  تعزيـز قدراتنـا  فـي  األمـر  اإلسـتراتيجي لشـركتنا. وسيسـاهم هـذا  التوجـه 
مـن خـالل بنـاء المزيـد مـن محطـات الخدمـة التـي توفـر للمواطنيـن الراحـة والخدمـة 
العاليـة الجـودة”. وتعـّد محطـة الريـان المحطـة السـابعة الجديـدة التـي تفتتحهـا وقود 

هـذا العـام. وتعمـل وقـود علـى بنـاء ثالثـة مراكـز جديـدة للفحـص الفنـي للمركبـات 
المقبـل. العـام  والخـور مطلـع  والوكيـر،  الشـهابية،  فـي  )فاحـص( 

تسـعى إسـتراتيجية التوسـع في وقود إلى زيادة أعداد محطات الخدمة التي تشـغلها 
الشـركة إلـى 100 محطـة خـالل العـام 2020 فـي حـال توفـر األراضـي المالئمـة لذلـك 
مـن قبـل الهيئـات المختصـة. وهناك العديد من المشـاريع التي تقوم وقود بإنشـائها 

حاليـًا ويتوقـع اكتمالها وتشـغيلها خـالل العام 2016.

وقود تفتتح محطتها الثالثين في الريان 

السـريعة  اآلسـيوية  الفنـادق  سـوق  فـي  حضورهـا  تعـزز  إسـتراتيجية  خطـوة  فـي 
النمـو، وّقعـت شـركة الضيافـة السويسـرية عقـد إدارة مـع شـركة نغـو سـاو كـوا دونـغ 
المسـاهمة، التابعة لشـركة إم آي كيه الند، إلدارة المشـروع التطويري البارز، منتجع 
موڤنبيـك بـو كـوك، الـذي يغطـي 51.62 هكتـارا مـن المسـاحة علـى جزيـرة مؤهلـة 

لتصبـح الوجهـة السـياحية المقبلـة األكثـر جذبـا للـزوار فـي المنطقـة.
الرائـع،  تايالنـد  لخليـج  المواجـه  البحـر،  شـاطىء  عنـد  المتكامـل  السـياحي  المنتجـع 
سيشـتمل علـى تسـهيالت مذهلـة مـن ضمنهـا 250 غرفـة، و 100 منـزل مسـتقل 
و50 فيـال فاخـرة مـع بـرك سـباحة وذلـك عنـد افتتاحـه فـي العـام 2017. كما يشـتمل 
المشـروع السـياحي المتكامل على قرية من المحالت التجارية بطابع محلي، ومدينة 
لألفـراح  وصالـة  صحـي،  ومنتجـع  مميـز،  بتصميـم  للسـباحة  وبركـة  مائيـة  ألعـاب 
ألـف  مسـاحة  علـى  للمؤتمـرات  وقاعـة  البحـر،  شـاطىء  عنـد  الخاصـة  والمناسـبات 
متـر مرّبـع، ومدرسـة لتعليـم الطبـخ، ونـاٍد بحـري، ونـاد لألطفـال، ومركـز للرياضـات 
ونشـاطات  للمغامـرات  التسـهيالت  إلـى  باإلضافـة  البدنيـة  للياقـة  ومركـز  المائيـة، 
تعزيـز العمـل الجماعـي. وسـوف يتميـز منتجـع موڤنبيـك بـو كـوك الفريـد بتضمنـه 
مدرسـة فندقيـة مـع كامـل التسـهيالت باإلضافـة إلـى سـكن خـاص للعامليـن فيـه.

التوجه نحو السوق اآلسيوية

أسواق
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واالحتفـاالت،  األحـداث  لمعظـم  العناصـر  أهـم  مـن  الطعـام  ُيعتبـر  مـا  عـادة 
تنسـى.  ال  المناسـبات  تلـك  تجعـل  أن  المتميـزة  األطبـاق  شـأن  مـن  أن  كمـا 
أن  علـى  التمويـن  لخدمـات  الشـس  شـركة  تحـرص  المنطلـق،  هـذا  ومـن 
وحفـالت  الزفـاف،  وحفـالت  العشـاء،  حفـالت  مثـل  الخاصـة  المناسـبات  تجعـل 
ممكنـة. حلـة  بأفضـل  تخـرج  الشـركات،  وأحـداث  المنـزل،  فـي   االسـتقبال 

تفتخـر شـركة الشـس لخدمـات التمويـن بخدماتهـا الراقيـة التي تتسـم باألطباق ذات 
أعلـى مسـتويات الجـودة والمترافقـة بطـرق تقديـم أنيقـة لجعـل أيـة مناسـبة، سـواء 
تموينيـة  خدمـات  الشـركة  وتقـدم  تنسـى.  وال  مشـهودة  كبيـرة،  أم  صغيـرة  كانـت 
كاملـة مصممـة وفقـا الحتياجـات العميل لتلبيـة متطلبات طائفة واسـعة من أحداث 
الشـركات واألفـراد. فسـواء كنـت تخطـط إلقامـة حفـل بوفيـه أو عشـاء أو كوكتيـل 
رائعـة  أطباقـا  يقـدم  أن  الشـس  لفريـق  يمكـن  فإنـه  أخـرى،  خاصـة  مناسـبة  أيـة  أو 
لخدمـات  الحـدث. وتوفـر شـركة  الشـس  الضيـوف وموضـوع  أذواق  مـع  تتناسـب 
التمويـن أيضـا خدمـة »الشـيف فـي الموقـع« لجعـل المناسـبة فريـدة مـن نوعهـا مـن 
خـالل االهتمـام بصـورة شـخصية بالضيـوف. وقائمـة أطبـاق الشـس مختـارة بحيث 
الشـركات، والمجالـس،  الزفـاف، وأحـداث  المناسـبات مـن حفـالت  تناسـب جميـع 
الشـواء،  وحفـالت  األطفـال،  وحفـالت  القهـوة،  واسـتراحات  العمـل،  واجتماعـات 
إضافـة إلـى حفـالت اإلفطـار والغـداء. وعـن ذلـك تقـول رانيـا جوزيـف مديـرة العمليات 
فـي شـركة الشـس لخدمـات التمويـن: »في الشـس، ال نعامـل العميل كضيـف وإنما 
 كعضـو فـي عائلتنـا مهمـا كانـت احتياجاتـه التموينيـة كبيـرة أو صغيـرة«. وأضافـت إن 
مثـل  المناسـبات  جميـع  فـي  نقدمهـا  التـي  الهدايـا  خدماتنـا  يميـز  مـا  أهـم  مـن 
السـنة  ورأس  الوطنـي،  والعيـد  األضحـى،  وعيـد  الفطـر،  وعيـد  القرنقعـوه، 
وحفـالت  األم،  وعيـد  الخاصـة،  والمناسـبات  المـدارس،  إلـى  والعـودة  الجديـدة، 
وبـكل  بالطعـام  شـغوفون  »نحـن  وأوضحـت:  وغيرهـا.  الجـدد،  بالمواليـد  التهنئـة 
للعميـل«. الكامـل  الرضـا  لضمـان  وقتنـا  دائمـا  نأخـذ  فإننـا  لـذا  ننفـذه،   مشـروع 

الشـهية  واألطبـاق  التجزئـة  منتجـات  مـن  واسـعة  مجموعـة  أيضـا  الشـس  وتقـدم 
والفريـدة والمبتكـرة، كمـا توفـر مجموعـة واسـعة مـن المنتجـات اليدويـة والطازجـة 
فـي  متوافـرة  وهـي  المحترفيـن،  الطهـاة  مـن  فريـق  قبـل  مـن  يوميـا  ُتصّنـع  التـي 
المعـرض  هـذا  فـي  يختـار  أن  للمـرء  ويمكـن  الدوحـة.  فـي  الرئيسـية  المواقـع  أحـد 
صوانـي  مـن  واسـعة  مجموعـة  بيـن  مـن  مربـع  متـر   130 مسـاحته  تبلـغ  الـذي 
والكيـك  والمعجنـات،  الحجـم،  صغيـرة  والحلويـات  والسندويشـات،  الفطـور، 
الكثيـر. ذلـك  وغيـر  الشـس،  بهـا  تشـتهر  التـي  المـاكارون  وحلويـات  الجـودة،   عالـي 
وأضافـت رانيـا: “إن مـا يعـزز جودة منتجاتنا المصنوعة باسـتخدام أجـود المكونات، 
طريقـة تغليفهـا وتعبئتهـا الراقيـة التـي تزيـد من تميزهـا وجمالها، كما تهتم الشـس 

اهتمامـا كبيـرا بالجـودة وهي تسـعى دائما إلبـداع أطباق لذيذة وجديـدة بقدر حرصها 
تضمـن  فمنتجاتنـا  الحاليـة.  منتجاتنـا  خـط  مـع  االنسـجام  علـى  المحافظـة  علـى 
السـرور المطلـق للعميـل وهـي تلتـزم دائمـا بمعاييـر الجـودة األكثـر تطلبـا. ونحـن 
شـركة يقودهـا العميـل ونعمل دائما علـى تطوير أفكار جديدة لعمالئنـا األوفياء، كما 
أننـا نؤمـن بـأن االبتـكار هـو مـا يميز شـركتنا، لذا فقـد جعلنا رسـالتنا تتمثـل بالحرص 
 علـى التعامـل مـع العميـل بأقصى قـدر من الرعاية فـي كل مرة يزور فيهـا معرضنا«.

10:00 مسـاء  7:00 مسـاء حتـى  30 ينايـر مـن السـاعة    وسـتحتفل الشـركة يـوم 
بالذكـرى الثانيـة لهـا وذلـك فـي معرضهـا الواقـع فـي شـارع سـلوى.

أسواق

الشس... لجميع المناسبات
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أسواق

إحـدى   MD Properties بروبرتيـز “  حصـدت “أم دي 
أبـرز شـركات التسـويق والوسـاطة العقاريـة فـي قطـر، 
العقـاري  التميـز  جوائـز  نهائيـات  ضمـن  األولـى  الجائـزة 
العربي 2014 - 2015 في فئة “أفضل وكالة عقارية في 

قطر”للعـام الثانـي علـى التوالـي والتـي تـم اسـتالمها 
خـالل حفـل أقيـم مؤخـرا فـي دبـي. وقـد تأهلـت “أم 
دي بروبرتيـز” للمشـاركة فـي النهائيـات بعـد حصولهـا 
مطلـع العـام الحالـي علـى جائـزة “ أفضل وكالـة عقارية 
فـي قطـر 2014 – 2015” والتـي أهلتهـا للترشـح عـن 
دولـة قطـر ضمـن قائمـة الفائزيـن مـن الـدول المشـاركة 
فـي المنطقـة للتنافس على المناصـب األولى لنهائيات 
المناسـبة  الحالـي. فـي هـذه  للعـام  اإلقليميـة  الجائـزة 
دي  أم  لشـركة  المكلـف  الرئيـس  مارتـن،  لوريـن  قـال 
بروبرتيـز : ”يسـعدني حصولنـا على المركـز األول ضمن 
نهائيـات جوائـز التميـز العقـاري العربـي كأفضـل وكالـة 
عقاريـة فـي قطـر 2014 – 2015، حيـث يأتي فوزنا بهذه 
الجائـزة للعـام الثانـي علـى التوالـي نتيجة لإلسـتراتيجية 
إلـى  تطمـح  والتـي  الشـركة  إنشـاء  منـذ  تبنيناهـا  التـي 
تطبيـق أرقـى معايير الممارسـات االحترافيـة في خدمة 

نصـب  نضـع  إننـا  لتحقيقهـا،  باجتهـاد  والعمـل  عمالئنـا 
أعيننـا التنافـس والفـوز ضـد المرشـحين مـن كافـة دول 
للقطـاع  جديـر  كسـفير  قطـر  دولـة  نمثـل  وأن  العالـم، 
مـن  المتقـدم  والمسـتوى  فيهـا  المزدهـر  العقـاري 

احترافيـة العمـل للشـركات العقاريـة فـي قطـر”.
تعـد جائـزة “التميـز العقـاري العربـي” مـن أهـم الجوائـز 
مسـتوى  علـى  العقـاري  القطـاع  فـي  المتخصصـة 
األعمـال  أداء  لالمتيـاز فـي  تعـد عالمـة  المنطقـة، حيـث 
وجـودة الخدمـات فـي القطـاع العقـاري عالميـًا، وللفـوز 
المرموقـة، خضعـت “أم دي بروبرتيـز”  الجائـزة  بهـذه 
إلجـراءات تقيمييـة تنافسـت خاللهـا مـع أبـرز الشـركات 
العاملـة فـي القطـاع العقـاري فـي قطـر علـى مسـتوى 
تقييمهـا  تتولـى  قياسـية  فئـات  ثـالث  ضمـن  الدولـة 
لجنـة متخصصـة تضـم أكثـر مـن 70 خبيـرًا مرموقـًا من 

العالـم.  أنحـاء  مختلـف 

القطرية التونسية 
للصناعات الغذائية تدشن 

مصنعها الجديد 

للصناعـات  التونسـية  القطريـة  الشـركة  أعلنـت 
رسـميًا  الجديـد  مصنعهـا  افتتـاح  عـن  الغذائيـة 
الجديـدة، وذلـك خـالل حفـل  الصناعيـة  بالمنطقـة 
التدشـين الذي عقد بحضور سـعادة السـيد الحبيب 
حضـر  كمـا  التونسـية.  الحكومـة  رئيـس  الصيـد، 
فـي  الشـخصيات  كبـار  مـن  عـدد  التدشـين  حفـل 

تونـس.  وجمهوريـة  قطـر  دولـة 
تعـد الشـركة القطريـة التونسـية الغذائيـة مـن أكبـر 
زيـت  وتصديـر  تعبئـة  فـي  المتخصصـة  الشـركات 
الزيتـون فـي منطقـة الخليـج، حيـث تقـوم الشـركة 
الفلتـرة  عمليـة  فـي  الوسـائل  أحـدث  باسـتخدام 
والتخزيـن والتعبئـة لضمـان توفيـر منتجـات عاليـة 
علـق  المناسـبة،  وبهـذه  للمسـتهلك.  الجـودة 
سـعادة السـيد ناصـر بـن محمـد آل فهيـد الهاجـري، 
لشـركة  المنتـدب  والعضـو  اإلدارة  مجلـس  رئيـس 
حصـاد الغذائيـة قائـال: »إن تدشـين مصنع الشـركة 
القطريـة التونسـية الجديـد يعـد خطـوة اسـتثمارية 
فـي  الغذائيـة  المنتجـات  تعبئـة  مجـال  فـي  هامـة 
دولـة قطـر، حيـث سيسـاهم فـي سـد احتياجـات 

السـوق مـن زيـت الزيتـون عالـي الجـودة«. 
الحكومـة  رئيـس  يقـوم  أن  »يشـرفنا  وأضـاف: 
بالمنطقـة  الجديـد  المصنـع  بتدشـين  التونسـية 
الصناعيـة، ممـا يبـرز متانـة العالقـات بيـن البلديـن 

. » لشـقيقين ا

“أم دي بروبرتيز” تحصد جائزة أفضل وكالة عقارية في قطر

الضيـوف،  اسـتقبال  الدوحـة،  شـانغريال  فنـدق  بـدأ 
حيـث  يسـتمتع عشـاق التميـز بمرافـق الفنـدق مـن فئـة 
الخمـس نجـوم والـذي يتكـون مـن 50 طابقًا. وبمناسـبة 
األسـعار  مـن  االسـتفادة  الضيـوف  يسـتطيع  االفتتـاح، 
الخاصـة التـي تبـدأ من 895 ريااًل قطريًا شـاملة الضرائب 
للغرفـة الواحـدة فـي الليلـة الواحـدة. ويسـتطيع النـزالء 
اسـتخدام  يشـمل  الـذي  الخـاص  العـرض  حجـز  أيضـًا 
الونـج هورايـزون كلـوب الموجـود في الطابـق 42 والذي 
يعتبـر الالونـج األكبـر مـن نوعـه فـي الدوحـة، حيـث يمكـن 
بانوراميـة  إلطاللـة  حصريـة  بمشـاهدة  فيـه  االسـتمتاع 
بزاويـة 360 درجـة باإلضافـة إلـى العديـد مـن المزايـا. كمـا 

يسـتطيع الضيـوف االسـتمتاع ببوفيـه اإلفطـار وشـرب 
الشـاي بعـد الظهر كل يوم باإلضافـة إلى المقبالت التي 
تقـدم مـا بيـن السـاعة 5:30 حتـى 7:30 مسـاًء والعديـد 
مـن المزايـا األخـرى. وقـد قامت شـركة الريان لالسـتثمار 
المطـل  الدوحـة  شـانغريال  فنـدق  بتطويـر  السـياحي، 
علـى منطقـة الخليـج الغربـي والتـي تمثـل مركـز منطقـة 
يجمـع  حيـث  المدينـة،  فـي  الحديثـة  التجاريـة  األعمـال 
الفنـدق بيـن فخامـة المـكان والتصميـم ووسـائل الراحـة 
الخـاص  المزيـج  والنـزالء  للضيـوف  لتقديـم  العصريـة 
الـذي يجمـع بيـن التقاليـد اآلسـيوية والقطريـة وضيافـة 

شـانغريال المميـزة »الضيافـة مـن القلـب«.

فندق شانغريال يفتح أبوابه إلستقبال الضيوف 
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افتتـح مطعـم زي الونـج بـاي زينغـو الـذي يعـد مفهومـًا 
جديـدًا وراقيـًا فـي مجـال تقديـم المأكـوالت مـن ابتـكار 
الشـيف المشـهور ريتشـارد سـاندوفال. ويقـع المطعم 
ريزيدينـس  كمبنسـكي  فنـدق  مـن   61 الــ  الطابـق  فـي 
الغربـي ويعـّد أعلـى  الخليـج  أنـد سـويتس فـي منطقـة 

وأحـدث وجهـة ترفيهيـة فـي الدوحـة بإطاللتـه المذهلـة 
الحيـاة  مشـهد  إلـى  جديـدة  إضافـة  وهـو  المدينـة  علـى 

الليليـة المزدهـرة فـي الدوحـة.
يتميـز المطعـم بتقديـم مأكـوالت الشـيف سـاندوفال 
المبتكـرة وهـي مزيـج مـن المطبـخ الالتينـي اآلسـيوي، 

التـي  الحصريـة  والموسـيقى  المتميـزة  والكوكتيـالت 
زي  وسيشـكل  شـويري.  روجيـه  جيـه  الـدي  يقدمهـا 
الونـج بـاي زينغـو نقطة مضيئة في المشـهد االجتماعي 
المجـازي.  أو  الحرفـي  بالمعنـى  الدوحـة، سـواء  لمدينـة 
وسـام  السـيد  علـق  المناسـبة  هـذه  علـى  وتعليقـًا 
سـليمان، مديـر عـام فنـدق مرسـى مـالذ كمبينسـكي، 
ريتشـارد سـاندوفال  قائـاًل: »تسـرنا مشـاركة مطاعـم 
تـورو  تـورو  مطعـم  حققـه  الـذي  النجـاح  بعـد  مجـددًا 
مطاعـم  تقـدم  حيـث  كمبينسـكي.  مـالذ  مرسـى  فـي 
ريتشـارد سـاندوفال تجربـة فريـدة ومختلفـة مـن نوعها، 
الـذي يوفـر  اليـوم بافتتـاح مطعـم زي الونـج  وأكملهـا 
تجربـة ال يوجـد لهـا مثيـل بالدوحـة. كمـا أضاف ريتشـارد 
والمشـروبات  األطعمـة  مجـال  علـى  السـحرية  لمسـته 
فـن  فـي  إتقـان  مـن  مطاعمـه  قدمتـه  بمـا  الدوحـة  فـي 

خدمتهـم«. وتميـز  الطهـو 

أسواق

توسع جديد للميرة 

مطعم زي الونج باي زينغو 
يفتتح أبوابه في فندق كمبنسكي 

أعلنـت شـركة الميـرة للمـواد االسـتهالكية )ش.م.ق( 
افتتاحهـا الرسـمي لفرعهـا الجديـد فـي روضـة اقديـم– 
إلـى  العـام  هـذا  األخيـرة  هـي  إضافـة  فـي  هاجـر،  بنـي 
وشـهدت  قطـر.  دولـة  فـي  المتناميـة  متاجرهـا  شـبكة 
مميـزة  سـنة  المحليـة  المتاجـر  شـبكة  توسـع  عمليـة 
واحتفالهـا   ،2015 العـام  خـالل  فـروع   10 بافتتاحهـا 
كذلـك بعقـد مـن اإلنجـازات والنجاحـات التـي صّبت في 

والمسـاهمين. الزبائـن  مـن  كل  خدمـة 
افتتـاح  يأتـي  الدولـة،  فـي  جديـدة  مناطـق  وبخدمتـه 
واألربعيـن  السـابع  هاجـر،  بنـي  اقديـم–  روضـة  فـرع 
دولـة قطـر وسـلطنة  فـي  الميـرة  فـي سلسـلة مراكـز 
ُعمـان، انسـجاما مع الرؤية اإلسـتراتيجية لشـركة الميرة 
وخططهـا التوّسـعية في أنحاء دولـة قطر، والهادفة إلى 

خدمـة المراكـز التجاريـة والسـكنية التـي قد تواجـه نقصًا 
فـي الخدمـات.  وُيعتبـر الفـرع الجديـد أحـد أكبـر الفـروع 
التـي تفتتحهـا الميـرة هـذا العـام، إذ يمتـد سـوبرماركت 
مربـع،  متـر   2100 مسـاحة  علـى  اقديـم  روضـة  متجـر 
باإلضافـة إلـى ثمانيـة محـالت سـتقّدم أنشـطة متنوعة 

افتتاحهـا. لـدى 
وافتتـح الفـرع الجديـد الدكتـور محمـد ناصـر القحطانـي 
نائـب الرئيـس التنفيـذي لشـركة الميـرة وعـدد مـن مدراء 

اإلدارات واألقسـام فـي الشـركة.  
وبهـذه المناسـبة، قـال الدكتور محمد ناصـر القحطاني: 
العمـل  مـن  عقـد  خـالل  كمـا   ،2015 العـام  »فـي 
المتواصـل، اسـتند توسـعنا إلى خريطة تمدّد مدروسـة 
الميـرة  تواجـد  لتركيـز  فقـط  ليـس  بعنايـة،  ومصّممـة 

وسـط المراكـز التجاريـة والسـكنية الرئيسـية، بـل أيضـًا 
جميـع  فـي  النمـو  طـور  فـي  تعتبـر  التـي  المناطـق  فـي 

الدولـة”.  أنحـاء 
 2014 العـام   الميـرة سـّجلت خـالل  أن  بالذكـر  الجديـر 
قفـزة قياسـية فـي صافـي مبيعاتهـا التـي بلغـت 2.176 
مليـار ريـال قطـري، بزيـادة كبيـرة عـن صافـي مبيعـات 
العـام 2006 التـي بلغـت 507.9 مالييـن ريـال قطـري. 
إلـى المسـاهمين  كذلـك،  سـجل صافـي الربـح العائـد 
ريـال  مليـون   26.1 مـن  أضعـاف،   10 بحوالـي  ارتفاعـا 
ريـال  مليـون   226.6 إلـى   2006 العـام  فـي  قطـري 
السـهم  ربـح  ارتفـع  كمـا   ،2014 العـام  فـي  قطـري 
إلـى   2006 العـام  فـي  ريـال قطـري   2.61 مـن  الواحـد 

.2014 العـام  فـي  قطريـًا  ريـااًل   11.33
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النسـخة  أسـدل السـتار منتصـف الشـهر الماضـي علـى فعاليـات 
الثالثـة لمهرجـان أجيال السـينمائي بإعالن نتائج األفـالم الفائزة في 
مسـابقات المهرجـان، وعـرض فيلـم الختـام »بـالل« للمخرجيـن 

أيمـن جمـال، وخـورام اآلفـي.

فئة محاق
أطفـال  بتحكيمهـا  قـام  التـي  الفئـة  وهـي   - »محـاق«  فئـة  ففـي 
»طائـرات  فيلـم  فـاز    - عامـا   12 و   8 بيـن  مـا  أعمارهـم  تتـراوح 
ورقيـة« للمخـرج األسـترالي روبـرت كونولـي بجائـزة أفضـل فيلـم 
رون  أللفـارو  الحمـراء«  »الصاعقـة  فيلـم  وتـوج  طويـل،  روائـي 
)إسـبانيا، أميـركا( بجائـزة أفضـل فيلـم قصيـر، مـع تنويـه خـاص 
لفيلـم »الجمـل السـماوي« للمخـرج يـوري فيتينـك مـن روسـيا.

فئة هالل
وفـي فئـة »هالل« )13- 17 عامـا( فاز »فزاعة« للمخرج زيغ مدامبا 
دوالي مـن الفلبيـن بجائـزة أفضـل فيلـم طويـل، وفيلـم »كمـال« 
لروبـرت بانينـغ، وفيرينـا كلينغـر من ألمانيـا بجائزة الفيلـم القصير، 
النفايـات«  »أوركسـترا  لفيلـم  خاصـا  تنويهـا  اللجنـة  ومنحـت 
لغراهـام تاونسـلي مـن أميـركا، وفيلـم »يـوم فـي أيلـول« لكريـم 

جعفـر مـن لبنـان.

فئة بدر
لبابلـو  »جـدران«  فيلـم  فـاز  عامـا(   21  -18( »بـدر«  فئـة  فـي  أمـا 
فيلـم  أفضـل  بجائـزة  إسـبانيا  مـن  مولينـا  وميغيلتخـو  إيراُبـرو، 
وثائقـي طويـل، وتـوج »متفـق عليـه« لريمـي كايوِيـال مـن فرنسـا 
بجائـزة أفضـل فيلـم روائـي قصيـر، مـع تنويـه خاص لفيلـم »األم 

البرازيـل. مـن  مويـالرت  آلنـا  الثانيـة« 

فئة بريق
وفـي فئـة »بريـق« التـي يختارهـا أطفـال بمسـاعدة أهاليهـم، فـاز 

فيلـم »شـريعة الغـاب« للمخـرج باسـكال هيكـوت مـن بلجيـكا.

صنع في قطر
أفـالم  خمسـة  فيهـا  فتوجـت  قطـر«،  فـي  »صنـع  مسـابقة  أمـا 
مـن بيـن 17 فيلمـا تقـدم بهـا صنـاع أفـالم مـن قطـر، حيـث آلـت 
فيلمـه  عـن  الرميحـي  جاسـم  إلـى  وثائقـي  فيلـم  أفضـل  جائـزة 
»شـجرة النخيـل«، وأسـندت جائـزة التحكيـم فـي الصنـف نفسـه 
لغابريـل سـول عـن فيلـم »قلـب البيـت«. وفـي األفـالم الروائيـة 
لفيلـم  التحكيـم  جائـزة  وُمنحـت  حمـدان،  لميـار  »عصفـورة«  فـاز 
»رجـال البيـت« لخليفـة المـري، ونوهـت اللجنـة بفيلـم »الدفتـر« 
آلمنـة البنعلـي. ويحكـي فيلـم »بـالل« -الذي كان مسـك ختام 80 
فيلمـا ُعرضـت فـي المهرجـان- قصـة الصحابـي الجليـل بـالل بـن 
ربـاح وكيـف ثـار بعـد مقتـل أمـه ضـد القهـر والظلـم واالسـترقاق، 
ناشـدا المحبـة والسـالم ونبـذ العنـف. ومـن جهتهـا قالـت فاطمـة 
مديـرة  لألفـالم  الدوحـة  لمؤسسـة  التنفيذيـة  الرئيسـة  الرميحـي 
مهرجـان أجيـال فـي حديثهـا مع )قطر اليـوم( أنه ومع السـنة الثالثة 
للمهرجـان فـإن الصعوبـات قلـت وأصبحـت منعدمة إلـى حد كبير، 
فهـذه هـي السـنة األسـهل بالنسـبة لنـا كمنظمين للمهرجـان، ألننا 
أصبحنـا علـى درايـة أكبـر بالمسـائل التقنيـة والتشـغيلية واإلداريـة، 
فالعاملـون والمتطوعـون اعتـادوا علـى المهرجـان وأصبحـوا علـى 
هـو  لهـا  بالنسـبة  الصعوبـة  أن  ولفتـت  فعلـه،  عليهـم  بمـا  درايـة 
التأكـد مـن أن كل شـيء نقـوم بـه خصوصـا لألطفـال مـن أعضـاء 
لجـان التحكيـم يكـون علـى أفضـل وجـه، ألننـي كأم أرى أن تـرك 
إلـى  أحتـاج  وبالتالـي  أمـر كبيـر،  الغربـاء  أطفالـي مـع مجموعـة مـن 
الثقـة فـي العامليـن بالمهرجـان بـأن أطفالـي سـيكونون آمنيـن أوال 
ومسـتمتعين بوقتهـم، وأيضـا بـأن يتعلمـوا، وهـذا شـيء نمنحـه 
فـي  المهرجـان  أن  الرميحـي  وأضافـت  متميـز.   بشـكل  للمجتمـع 
نسـخته الثالثة وبجانب تقديمه لمجموعة كبيرة من أفضل األفالم 
مـن مختلـف أرجـاء العالـم يحتفـل بالمواهـب الشـابة الواعـدة فـي 
قطـر ببرنامجيـن مـن أفـالم »صنـع فـي قطـر« المميـزة، مؤكـدة 

مهرجان أجيال السينمائي .. التجديد والتشويق

بقلم: كريم إمام 

عين على الدوحة
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عين على الدوحة

أن أجيـال يثبـت مـن خـالل عـروض األفـالم والمعـارض والعـروض الخارجيـة واألداء 
الحـي والنـدوات وأيـام األسـرة كل عـام أنـه حـدث مّوجـه للمجتمـع ويسـاهم بقـوة 
فـي إثـراء إبداعـات الجيـل القـادم. وأوضحـت أن تذاكـر عروض )صنع فـي قطر( نفذت 
قبيـل بـدء المهرجـان وهـو مـا يعكـس مـدى حاجـة المجتمـع القطـري لمشـاهدة هـذه 
األفـالم التـي تعكـس وجهـات نظرهـم وأصواتهـم.  وعـن فيلـم افتتـاح المهرجـان 
»يـا طيـر يـا الطايـر«، قالـت الرميحـي: »لقـد اختـار المهرجـان هـذا الفيلـم بالتحديـد 
ليعطـي إشـارة انطـالق الـدورة الثالثـة للمهرجـان ألن مخـرج العمـل هانـي أبـو أسـعد 
يعتبـر واحـدا مـن المخرجيـن المميزين في العالـم العربي، مضيفة: »نتشـرف بافتتاح 
مهرجـان »أجيـال« بالعـرض األول فـي منطقـة الشـرق األوسـط لهـذا الفيلـم اآلسـر 
والسـاحر الـذي يبعـث علـى التفـاؤل واألمـل، ويبـث الطاقـة لـدى الشـباب«. وقالـت: 
»لقـد سـاهمت مؤسسـة الدوحـة لألفـالم منـذ مرحلـة اإلنتـاج فـي هـذا الفيلـم مـن 
خـالل االشـتراك فـي تمويلـه، حيـث تمنـح القصـة اآلسـرة لمحمـد عسـاف وإخراجهـا 
علـى يـدي مخـرج مثـل هانـي أبـو أسـعد، الفيلم بعـدا آخر، منوهـة بأن مهرجـان أجيال 
مكـرس للمواهـب الشـابة ويهـدف إلـى فتح آفـاق عقولهم ومداركهم أمـام مفاهيم 
جديـدة للعالـم مـن حولهـم. ولهـذا اختـار المهرجـان فيلـم »يـا طيـر يـا الطايـر« الـذي 
يعتبر الفيلم المثالي لتجسـيده األمل واإليجابية لدى الشـباب«. ولفتت أن مؤسسـة 
الدوحـة لألفـالم نظمـت العديـد مـن مهرجانـات األفـالم حيـث أن هـذه هـي السـنة 
إلدارة  الكافيـة  الخبـرة  اكتسـبنا  وقـد  البعـض،  يعتقـد  كمـا  الثالثـة  وليسـت  السـابعة 
مهرجانـات علـى مسـتوى عـاٍل مـن الجـودة والكفـاءة، كمـا أن التعـاون مـع المهرجانات 
األخـرى مهـم، وقـد كان تعاوننـا مـع مهرجـان ترايبيكا مهم جـدا في السـنوات األولى، 
اللـذان يقدمـان  أفـالم مثـل جيفونـي وسـراييفو  لدينـا شـراكة مـع مهرجانـات  واآلن 
ال  المهرجـان  أن  إلـى  الفتـة  المشـتركة.  والقيـم  الثقافـة  ونتبـادل  والمسـاندة  الدعـم 
يهـدف فقـط إلـى المتعـة وإنمـا إلـى تغييـر العالـم، متوقعـة أن يكـون المهرجـان شـيئًا 
هامـًا فـي حيـاة األسـر هنـا فـي قطـر، موضحـة أنـه إذا مـا سـاهم المهرجان فـي تغيير 

حيـاة طفـل واحـد لألفضـل فـإن هـذا هـو النجـاح األكبـر بالنسـبة لنـا. 

أساتذة عالميون في قمرة
هـذا وقـد تأكـد حضـور اثنين من أسـاتذة السـينما العالميين لملتقى قمـرة الثاني الذي 
تنظمـه المؤسسـة مـن 4 إلـى 9 مـارس 2016. وإثـر النجـاح الكبير للنسـخة األولى من 
قمـرة فـي مـارس 2015، تحضـر صانعة األفـالم اليابانية نايومي كاواسـي )سـوزاكو، 
ميـاه راكـدة، حشـوة آن( وصانعـة األفالم لوكريسـيا مارتل )ال سـيناغا، امـرأة بال رأس( 
ملتقـى قمـرة الثانـي لتشـرفا علـى صانعـي األفـالم الجـدد الذيـن يخوضـون اإلخـراج 

للمـرة األولـى أو الثانيـة بهـدف تطويـر المواهـب الصاعـدة من قطـر والعالم. 

ألعاب الفيديو المصاحبة
بمؤسسـة  اإلداريـة  الشـؤون  رئيـس  المسـلم  جاسـم  عبداللـه  قـال  حيـن  فـي 
المهرجـان  الـذي صاحـب دورة  الفيديـو  ألعـاب  لألفـالم بخصـوص معـرض  الدوحـة 
وقبـل  المعـرض  لهـذا  التحضيـر  أثنـاء  االسـتمتاع  غايـة  فـي  »كنـا  األولـى:  للمـرة 
مجموعاتهـم،  وعـرض  المشـاركة  أراد  الجميـع  الجمهـور،  أمـام  افتتاحـه  حتـى 
بعـض  النـاس  فيـه  ليشـاهد  مـكان  مجـرد  يكـون  أن  فقـط  نريـد  نكـن  لـم  لكننـا 
عمـل  ورش  أقمنـا  وبالتالـي  تفاعليـًا،  مكانـًا  أردنـاه  وإنمـا  الخاصـة،  المجموعـات 
الخاصـة  ألعابهـم  إلنشـاء  للـزوار  الفرصـة  أتيحـت  حيـث  مختلفـة،  وأنشـطة 
االتصـاالت.  وزارة  بمركـز  توظيفـه  سـيتم  والفائـز  األفـكار،  طـرح  خـالل   مـن 
وأوضـح المسـلم أن المهرجـان وعلـى مـدار الدورتيـن السـابقتين ضـم مئـات الحـكام 
مـن الشـباب الذيـن شـاهدوا عـروض عـدد كبيـر مـن األفـالم المميـزة. وأضـاف: “لقـد 
اسـتضاف مهرجـان أجيـال صنـاع األفـالم والنجـوم من مختلـف بقاع العالـم، فكانت 

تجربـة سـينمائية ال تنسـى لجميـع فئـات جمهورنـا”.

من أسفل اليسار باتجاه 
عقارب الساعة: مجموعة 

من األطفال المشاركين 
بالمهرجان، لقطة من 

فيلم “قلب البيت” 
تأليف وإخراج غابرييل 

سول، لقطة من فيلم 
“الدفتر” للمخرجة آمنة 

البنعلي، لقطة من فيلم 
“ليلة صفراء” من تأليف 

وإخراج عبدالله المال، 
لقطة من فيلم “إلى 
أمي” للمخرجة آمنة 

البلوشي. 



66
يناير 2016 

بقلم: كريم إمام 

الثامن  ديوانـه  الصديقي  عبدالرحيم  القطري  الشـاعر  أصدر 
للنشـر  بوك  بالتينيوم  دار  عن  والعطر(  )الثامنة  بعنوان 
بالتوقيـع عليـه وسـط محبـي الشـعر  بالكويت، والـذي قـام 
الـذي  للكتـاب  الدوحـة  معـرض  فعاليـات  خـالل  ومعجبيـه 
تـم  أن  بعـد  وذلـك  المنصـرم،  الشـهر  فعالياتـه  اختتمـت 
ومعرض  للكتاب،  الشارقة  بمعرض  مرة  ألول  توقيعه 
فيـه-   الديـوان  منـع  عـن  أخبـار  جـرت  -الـذي  للكتاب  الكويت 
أول  -وهذه  البيضـاء.  والـدار  والريـاض  إلـى مسـقط  إضافـة 
مـــرة يصدر عـن طريق دار نشر، أما باقي الـدواويـن الخاصة 
بالشاعر فقد صدرت على حسابه الشخصي- يتمّيـز الشـاعر 
إنسـانية  بجماليـات  أشـعاره  فـي  القطـري  األغنيـة  وكاتـب 
باللهجـة  العربيـة  اللغـة  )تضفيـر(  خاللهـا  مـن  اسـتطاع 
الشعر  إيقاع  وأغانيـه  أشـعاره  تتضمن  حيـث  المحليـة، 

الشعبي.  والشعر  الفصيح 
الديـوان الجديـد المقسـم إلـى جزئيـن األول بعنـوان )الثامنـة( 
فايـق  الشـهيد  روح  إلـى  أهـداه  )العطـر(  بعنـوان  والثانـي 
مـن  العديـد  لـه  صـدرت  الـذي  الكويتـي  الشـاعر  عبدالجليـل 
األصـدارات الشـعرية بالعاميـة والفصحـى ولـه قصائـد غنائية 
خـالل  اعتقالـه  تـم  العربـي،  الوطـن  مسـتوى  علـى  معروفـة 
الغـزو العراقـي للكويـت عام 1990 من قبـل القوات العراقية 
وكان أشـهر أسـير حـرب لـدى حكومـة صـدام حسـين، وقـد 
الجديـد مـن خـالل مقطـع  الديـوان  بإهـداء  الصديقـي  خصـه 
الطوفـة(  علـى  )صـورة  ديـوان  مـن  إنتـه«  »وينـك  لقصيـدة 

يقـول فيهـا:
وينك إنته 

من ِصغرنا وإحنا نتنفس ُحروفك
وإحنا ِنتمنى ِنشوفك

يا بوفارس 
يا مزيج ْمن التناقض 
يا بساطة ْو نرجسيه 

وينك إنته؟ 
)المعازيم .. الوهم .. في الجو غيم( 

كلها تسأل عنك إنته
 .....

َضحكتك 
كانت قصيده 

ْوفكرتك 
تبقى القصيده

لما تركض فوق أوراق ال دفاتر
تحتضن ِحبر الجريدة..... 

القصائـد  مـن  مجموعـة  فـي  الشـاعر  يبحـر  األول  الجـزء  فـي 
القصيـرة المكتوبـة بمزيـج بيـن الفصحـى والعاميـة، مـا بيـن 

حيـن  فـي  والعشـق،  المحبـة  وموانـئ  المشـاعر  شـطئان 
يتضمـن الجـزء الثانـي مجموعـة من الحكـم أو المقوالت ذات 

العـذب.   الشـاعري  الطابـع 

تدور قصائد الديـوان وحكمـه في أجواء من الحنيـن للمحـب 
والشـريك، لألهل واألصدقـاء، وهو مـا عودنـا عليـه الشـاعر 
الطّيـار الصديقي فـي دواوينـه وأغانيـه السابقة، إال أن الديوان 
يحمـل بعـض القصائـد التـي ال تخلـو مـن بعـض األفـكار ذات 
البعـد السياسـي.. فيقـول في إحـدى قصائد الديـوان بعنوان 

)فرعون(:
بدون 

بدون ما أحب
بدون ما أقدر أتّزوج 

بدون ما طفلتي تكبر ْوتكبر طفلتي ل بدون
يا وطني أنا ل بدون 

ِطلبتك عون 
ظنيتك وطن تسمح أعيش مثل البشر أبكي

وأحيانا قليل أفرح
تمنيتك أمل يجمع بحر أوسع

من قلوب البشر والكون 
ياوطني

لو بيدك عصا موسى 
حرام أغرق مثل فرعون 

وتلفزيوني  مسرحي  وكاتب  شاعر  الصديقي  عبدالرحيم 
وهـو طيار مدني . يحلم بالسينما حتى أنه قام بعمل دورة 
في كيفية كتابة السيناريو فــــي نيويورك . وقد أصدر ثمانيـة 
دواوين شـعـرية هي : مسافر/ عرب 2000 / وطن على خط 
القصيدة  هدى   / وملح  جرح   / الطوفة  على  صورة  األفق/ 
األخيرة / ميونخ /  وأخيـرا الثامنة والعطر..  يعتبر الصديقـي 
الجميل  الـطرح  أصحاب  ومن  الخليج  شعراء  أبرز  من 
أن  استطاع  حيـث  القصيدة  خالل  من  الممتـع  واألسلوب 
مميزة..  إلقاء  وطريقة  خاصة  شعرية  مدرسة  لنفسه  يضع 
ولعل أغنية )ما ينكسـر صابر( التي غناها الفنان راشد الماجد 
لإليجار(  )قلوب  مسلسـل  كمقدمـة  الهرمي  أحمد  ولحنهـا 
للكاتبـة وداد الكـواري مـن أشـهر أعماله الغنائيـة والذي منها : 

ما بنكسر صابر         لو فرصتي تمضي 
والحظ لو عاثر          بصنع أنا حظي 

لو تنثر أحالمي          برجع أرتبها 
ولو تصعب أيامي     بعيش وما أحسبها 

الثامنة والعطر... 
يتنقل بين شطئان المحبة وموانئ العشق 

عين على الدوحة
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محمد السادة رئيسًا تنفيذيًا 
للعمليات بفودافون

عّينـت شـركة »فودافـون قطـر« المهنـدس محمد السـادة 
إلـى  رئيسـًا تنفيذيـًا للعمليـات. وكان السـادة قـد انضـم 
»فودافـون« فـي العـام 2012 كرئيـس تنفيـذي للشـؤون 
اإلدارية، وتم تعيينه بعد فترة وجيزة رئيسـاً تنفيذيًا لتطوير 
األعمـال. وبهـذه المناسـبة، قال السـيد إيان جـراي، الرئيس 
التنفيـذي لشـركة »فودافـون قطـر«: »نتوجه بالتهنئـة إلى 
محمـد السـادة علـى تعيينـه رئيسـًا تنفيذيـًا للعمليـات فـي 
’فودافـون قطـر‘، وهـو منصـب سيسـاهم مـن خالله في 
تطبيق اإلستراتيجية  العامة  للشركة. وخالل سنوات عمله 
األربـع فـي ’فودافون‘، أظهر السـادة مهارات قيادية متميزة 
سـاعدتنا علـى تحقيـق إنجـازات الفتـة، ونحـن واثقـون بأنـه 
سـيلعب دورًا مهمـًا فـي مسـتقبل ’فودافـون‘«. واسـتهل 
السـادة مسـيرته المهنيـة كمهنـدس، وعمـل بعـد ذلـك في 
مجال إدارة الموارد البشرية، ثم بمجال تطوير األعمال الذي 
حقـق فيـه نجاحـات الفتـة علـى جميـع المسـتويات. وقبـل 
ذلك، عمل السادة لدى شركة »دولفين للطاقة«، و»جهاز 

قطـر لالسـتثمار« قبـل انضمامه إلـى »فودافـون«.

للكتـاب  معرض الدوحة الدولـي  فعاليـات  اختتمـت 
الوطنـي  قطـر  بمركـز  أقيمـت  الـ26، التـي  دورتـه  فـي 
طيـب  التركي رجـب  الرئيـس  بحضـور  للمعـارض 
الـذي قـام بزيـارة ألجنحـة المعـرض بوصـف  أردوغـان 
تركيـا ضيـف شـرف هذه الدورة. شـارك فـي المعرض 
منهـا  وأجنبيـة،  عربيـة  دولـة   26 تمثـل  نشـر،  دار   475
نشـر  دار  و34  العربيـة،  الكتـب  بأجنحـة  عارضـا   393

أجنبيـة.  بلغـات  الكتـب  تعـرض 
حمـد  القطـري  والتـراث  والفنـون  الثقافـة  وزيـر  وقـال 
بتركيـا  تحتفـي  الـدورة  هـذه  إن  الكـواري  العزيـز  عبـد 
العـام  تتويجا الحتفاليـة  وتقديـر،  شـرف  احتفـاء 
مـن  العديـد  شـهدت  التـي   2015 قطر-تركيـا  الثقافـي 
الفعاليـات المشـتركة. وأكـد الكـواري أن زيـارة الرئيـس 

عمـق  عـن  حقيقـي  تعبيـر  المعـرض  ألروقـة  التركـي 
البلديـن.  بيـن  الصداقـة  وأواصـر  التاريخيـة  العالقـات 
ثقافـي  محفـل  المعـرض  أن  إلـى  الكـواري  وأشـار 
فـي  وملتقى للمبدعيـن  والتحـاور  للنقـاش  وفكـري 
شـتى المجـاالت، لتبـادل المعـارف والخبـرات الثقافيـة 
إلـى  الورقيـة  صورتـه  مـن  الكتـاب  وإخـراج  والفنيـة، 

والمعرفـي.  العلمـي  فضائـه 
أن  ينبغـي  للمعـرض ال  الثقافيـة  الطبيعـة  أن  وأضـاف 
تلغـي عنـه صفتـه التجاريـة، بالنظـر إلـى كونـه مجمعـا 
يجتمـع فيـه القـارئ والبائـع، ويعقـد أصحاب دور النشـر 
عمليـات  معوقـات  ويناقشـون  التجاريـة،  صفقاتهـم 
اإللكترونـي.  النشـر  ظاهـرة  تنامـي  ظـل  فـي  التوزيـع 
مـن جهتـه، أكـد مديـر معـرض الدوحـة للكتـاب عبـد الله 

عين على الدوحة

والهيئـة  لألفـالم  الدوحـة  مؤسسـة  مـن  كل  أطلقـت 
وهـو  قطـر«،  »داري  فيلـم  مسـابقة  للسـياحة  العامـة 
فيلـم وثائقـي طويـل يشـارك فيـه العديــد مــن سـكان 
فــي  مـقيــم  أو  مـواطــن  أي  ويسـتطيــع  قطـر.  دولـة 
دولــة قـطــر الـمـشـاركــة فــي مـسـابـقــة »داري قـطــر« 
DariQatar# مـن خـالل سـرد قصـة حياتـه الخاصـة فـي 
قطـر فـي فيلـم وثائقـي تشـرف عليـه مؤسسـة الدوحة 

لألفـالم.
األسـرة،  هـي:  رئيسـية  فئـات  سـت  الفيلـم  ويغطـي 
التغييـر، الصـدق، االنسـجام، الطبيعـة والجمـال، حيـث 
يمكـن للجميـع تقديـم أفالمهـم التـي تعالـج أيًا مـن هذه 

القضايـا، وحتـى 30 سـبتمبر مـن العـام 2016. 
فـي  المشـارك  يرغـب  الـذي  الفيديـو  تصويـر  ويمكـن 
الكاميـرات  أو  الموبايـل  عبـر  المسـابقة  ضمـن  تقديمـه 
الجوانـب  مختلـف  يغطـي  أن  أيضـا  ويمكـن  الحديثـة 
التـي تتمحـور حـول الوطـن، مـن المناظـر الطبيعيـة إلـى 
محطـات مختلفـة فـي حياتنـا اليوميـة، حيـث سـتعمل 
أفـالم  صنـاع  تقديـم  علـى  لألفـالم  الدوحـة  مؤسسـة 
وإنتـاج  القصـة  تطويـر  فـي  للمسـاعدة  ومختصيـن 
قطـر«  لــ»داري  النهائـي  الفيديـو  ليعـرض  الفيديـو، 
السـيدة  قالـت  المناسـبة،  وبهـذه   .2016 أواخـر  فـي 
فاطمـة الرميحـي الرئيـس التنفيـذي لمؤسسـة الدوحـة 

 )#DariQatar( قطـر  داري  مسـابقة  »تعتبـر  لألفـالم: 
بمثابـة تكريـم لقيادتنـا ووطننـا، والفيلـم هـو الوسـيلة 
األكثـر تأثيـرا لسـرد القصـص، ومـن خـالل هـذه المبـادرة 
الجديـدة ندعـو جميـع أفـراد المجتمـع القطـري لمشـاركة 
قطـر«  »داري  وأن  خصوصـا  العالـم،  مـع  قصصهـم 
DariQatar# مبـادرة وطنيـة فريدة وهي المنصة األمثل 
لالحتفـال بـروح وطننـا وشـعبنا«. مـن جانبه، قال السـيد 
سـيف الكـواري، مديـر التعـاون الدولـي في الهيئـة العامة 
للسـياحة: »إن إسـتراتيجيتنا الوطنيـة لقطـاع السـياحة، 
التـي أطلقناهـا فـي العـام الماضـي، تركز بشـكل واضح 
ضمـان  مـع  السـياحية  وخدماتنـا  منتجاتنـا  تنويـع  علـى 
ترسـيخها فـي ثقافـة قطـر وإرثهـا، لذلك كان مـن دواعي 
العامـة للسـياحة أن تدخـل  الهيئـة  لـدى  الفخـر الشـديد 
فـي شـراكة مـع مؤسسـة علـى هـذا القـدر مـن الحيويـة 
التـي  لألفـالم  الدوحـة  مؤسسـة  هـي  كمـا  والنشـاط 
تسـهم إسـهاما كبيـرا فـي تعزيـز وترسـيخ ثقافـة قطـر 
عبـر روايـة قصـة هـذا الوطـن مـن خـالل أعمـال مخرجـي 
األفـالم الواعديـن فـي بلدنـا«. وتقـدم هـذه المبـادرة من 
قبـل مؤسسـة الدوحة لألفـالم والهيئة العامة للسـياحة 
»الشـريك  بصفـة  مسـاهمتها  قدمـت  شـركات  بدعـم 
البالتينـي« وهـي: شـركة أوكسـيدنتال للبتـرول وشـركة 
المتحدة للتنمية المطور الرئيسـي لجزيرة اللؤلؤة قطر. 

دورة ناجحة لمعرض الدوحة الدولي للكتاب 

إطالق مسابقة الفيلم الوثائقي »داري قطر«   
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كشفت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع 
النقـاب عـن لوحتهـا الجداريـة الجديـدة فـي أكاديميـة قطر 
جاسـم  المهنـدس  حضـره  رسـمي  حفـل  خـالل  أمـس 
العامـة  التنفيـذي للمجموعـة فـي اإلدارة  المديـر  تلفـت، 
للمشـاريع الرئيسـية واإلدارة العامـة للمرافـق بمؤسسـة 
قطـر.   وشـارك فـي إبـداع اللوحـة الجداريـة، التـي تصـور 
الجوانب التقليدية للحياة القطرية، ثالثة فنانين قطريين 
هـم مبـارك المالـك، ومـوزة الكـواري، وثامـر الدوسـري. 
الطـالب  إلهـام  إلـى  الرائـع  الفنـي  العمـل  هـذا  ويهـدف 
وأعضـاء هيئـة التدريـس وأفـراد المجتمـع للعمـل مًعا من 
أجـل مسـتقبل أكثر إشـراًقا.  وأوضح مبـارك المالك، أحد 
الفنانيـن المشـاركين فـي إبداع هـذا العمل الفنـي، أهمية 
بقولـه:  التعليميـة  المدينـة  فـي  الجداريـة  اللوحـة  وضـع 
»تحظـى مؤسسـة قطـر بمكانة مهمـة للغاية فـي قطر، 
وقـد أتاحـت لنا هذه الفعاليـة فرصة رائعة لكي نتمكن من 
عـرض أعمالنـا علـى نطـاق واسـع. ويتميـز فـن الجرافيتـي 
بأنـه نـوع شـهير جـًدا مـن أنـواع الفنـون هنـا، وتمثـل هـذه 

اللوحـة الجداريـة طريقة ممتـازة لتعريف النـاس بالماهية 
الحقيقيـة لفـن الجرافيتـي، وأنـه ليـس مجـرد طـالء يـرش 
علـى الجـدران. وتوفـر مشـاركتنا فـي هـذا العمـل الفنـي 
علـى  المجتمـع  إطـالع  مـن  نتمكـن  ألن  متميـزة  فرصـة 
هـذا النمـط الخـاص مـن الفنـون«.  وقـد احتـاج الفنانـون 
حيـث  الرائعـة،  الجداريـة  اللوحـة  هـذه  إلنجـاز  شـهر  إلـى 
باشـروا العمـل فيهـا بتاريـخ 5 نوفمبـر وأنجزوهـا بتاريـخ 5 
ديسـمبر الماضـي. وتمتـع الفنانون بالحريـة الالزمة إلنتاج 
قطعـة فنية جمعت بيـن كل نمط من أنماطهم اإلبداعية 
علـى  المعالـم  هـذه  مـن  بعـض  واشـتملت  المختلفـة. 
تصويـر امـرأة ترتـدي البّطولـة وتحمـل مبخـرة، إلى جانب 
اإلبداعـات  بعـض  وإنتـاج  التقليـدي،  الـداو  قـارب  رسـم 
فائـز  العربـي ورسـم جـواد  بالخـط  الكتابـة  فـي  المميـزة 

بإحـدى الجوائـز مـن جيـاد مركـز الشـقب للفروسـية. 

مؤسسة قطر تكشف النقاب عن لوحتها الجدارية بالمدينة التعليمية

مهمـة  تحديثـات  عرفـت  الـدورة  هـذه  أن  األنصـاري 
علـى مسـتوى التنظيـم والتجهيـزات، لتقديـم خدمـة 
الـزوار.  وعمـوم  والمشـاركين  للناشـرين  متميـزة 
التـي  العناويـن  مجمـوع  أن  إلـى  األنصـاري  ولفـت 
منهـا  عنـوان،  ألـف   22 زهـاء  بلـغ  المعـرض  يحتويهـا 
18580 عنوانـا باللغـة العربيـة و3280 عنوانـا باللغـات 
األجنبيـة، بالنسـبة ألوعيـة المعلومـات  والمطبوعـات 

اآلن.  التـي صـدرت حتـى 
وأشـار األنصـاري إلـى أن عـدد دور النشـر المخصصـة 
الجنـاح  وأن  نشـر،  دار   66 بلغـت  لألطفـال 
يشـمل  اآللـي  والحاسـب  للمعلومـات  المخصـص 
الكتـب  علـى  يحتـوي  الجناح الـذي  أمـا  رواقـا،   14
مشـاركا.  34 فيضـم  األجنبيـة  باللغـات   الصـادرة 
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قطـر  مؤسسـة  عضـو  الوطنيـة،  قطـر  مكتبـة  تسـتهل 
الجديـد  العـام  المجتمـع،  وتنميـة  والعلـوم  للتربيـة 
واألنشـطة  الفعاليـات  مـن  متميـزة  باقـة  بتنظيـم 
التعليمية المتنوعة التي تحفل بالتدريب على اسـتخدام 
القـراءة  ثقافـة  وتنشـر  والمعلومـات،  المعرفـة  مصـادر 
تلتـزم  المجتمـع.  فئـات  مختلـف  بيـن  العلـوم  وحـب 
قطـر  مؤسسـة  رسـالة  بدعـم  الوطنيـة  قطـر  مكتبـة 
تقـدم  وتعزيـز  اإلنسـان،  قـدرات  إلطـالق  السـاعية 
المجتمـع، والحفـاظ علـى التـراث والثقافـة والتاريـخ فـي 
دولـة قطـر والمنطقـة من أجـل أجيال المسـتقبل، وذلك 
مـن خـالل نشـر المعرفـة وإثـراء الخيـال وصقـل ملـكات 
اإلبـداع، ومـد جسـور المعرفـة بيـن تـراث قطـر والعالـم 

والمسـتقبل.  واإلسـالمي  العربـي 
وفعاليـات  أنشـطة  حققتـه  الـذي  الكبيـر  النجـاح  عقـب 

تواصـل  الماضـي،  العـام  فـي  الوطنيـة  قطـر  مكتبـة 
المكتبة القيام بدورها الريادي في نشـر المعرفة وتنمية 
المجتمـع فـي قطـر من خالل تنظيم باقـة من الفعاليات 

المتميـزة فـي شـهر ينايـر. 

وأولـى هـذه الفعاليـات هي الجلسـة الشـهرية لمناقشـة 
مـن  “مائـة  كتـاب  علـى  الشـهر  هـذا  تركـز  التـي  الكتـب 
عظمـاء أمة اإلسـالم غيروا مجـرى التاريخ” للكاتب جهاد 

التربانـي.

عين على الدوحة

باقة متميزة من الفعاليات واألنشطة 

العلمـي،  البحـث  لرعايـة  القطـري  الصنـدوق  عقـد 
قطـر  مؤسسـة  فـي  والتطويـر  البحـوث  قطـاع  عضـو 
ورشـة  مؤخـرًا  المجتمـع،  وتنميـة  والعلـوم  للتربيـة 
مجـال  فـي  “المـرأة  بعنـوان  يوميـن  اسـتغرقت  عمـل 
العلـوم” فـي مركـز الطـالب بجامعـة حمـد بـن خليفـة. 
ومـن خـالل اسـتضافة هـذه الورشـة، يبرهـن الصندوق 
الراسـخ  التزامـه  عـن  العلمـي  البحـث  لرعايـة  القطـري 
بالترويـج لثقافـة البحـوث والمعرفـة، فضـاًل عـن دعمـه 
مركـز  إلـى  الدولـة  تحويـل  فـي  قطـر  مؤسسـة  لرؤيـة 
المـرأة  مبـادرة  ُصّممـت  البحـوث.  مجـال  فـي  للتميـز 
فـي مجـال العلـوم، التـي تقـام بالمشـاركة مـع منظمة 

اإلرشـاد  فـرص  لتقديـم  خصيًصـا  العالميـة،   CRDF
بالعلـوم  صلـة  ذات  أبحاًثـا  يجريـن  للباحثاتالالتـي 
دراسـات  اسـتكملن  ممـن  قطـر،  فـي  والتكنولوجيـا 
التاليـة:  الرئيسـية  المجـاالت  أحـد  فـي  الدكتـوراه 
البيئيـة،  والعلـوم  المعديـة،  األمـراض  إيكولوجيـا 
واألمـن االفتراضـي، وعلـم المـواد فـي الطاقـة. وخـالل 
الورشـة، ناقشـت باحثـاٌت مـن الواليـات المتحدة وقطر 
قضايـا المـرأة، وتناولـن التحديـات الثقافيـة ذات الصلـة 
بمسـارهن المهنـي فـي مجـاالت العلـوم والتكنولوجيـا 
والهندسـة والرياضيـات، مـع طالبـات دراسـات عليا في 

قطـر.

“المرأة في مجال العلوم”
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مت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا(، عضو مؤسسة قطر  َكرَّ
الرقميين  والرواد  المتطوعين  المجتمع،  وتنمية  والعلوم  للتربية 
في برنامج “التواصل األفضل”، وهو مبادرة من وزارة االتصاالت 
تكنولوجيا  بأساسيات  العمال  لتعريف  المعلومات  وتكنولوجيا 
شركة  مع  بالتعاون  عليها،  وتدريبهم  والمعلومات  االتصاالت 
مشيرب العقارية. وتدعم “روتا” أهداف مؤسسة قطر عبر إطالق 
قدرات القادة الشباب وتمكينهم لبناء مجتمعات قوية ومستدامة، 
وخدمة  الشبابية  المنظومة  تشكيل  إعادة  في  ومساعدتهم 
في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  ركائز  مع  لتتوافق  المجتمع، 
رؤية قطر الوطنية 2030. ومنذ انضمامها للشركات والمؤسسات 
الماضي،  أبريل  شهر  في  األفضل”  “التواصل  لبرنامج  الداعمة 
العمال  لتعليم  65 متطوًعا  بتدريب وتأهيل  روتا  قامت مؤسسة 
في عدة مواقع داخل قطر. وخالل عدة أشهر، زار المتطوعون هؤالء 
رائد رقمي   300 أكثر من  دربوا  اقامتهم، حيث  أماكن  العمال في 
واإلنترنت.  اآللي  الحاسب  الستخدام  األساسية  المهارات  على 
وقد تم تدريب “الرواد الرقميين” وتمكينهم بشكل جيد يتيح لهم 
آخرين  عمال  يمكن  بما  مجتمعهم  إلى  ومهارتهم  خبراتهم  نقل 
النموذج  هذا  عبر  البرنامج،  ويهدف  البرنامج.  من  االستفادة  من 
المتدرج،إلى تدريب أكثر من 4000 عامل يعملون في عدة شركات 

داخل دولة قطر.

عقــدت المنظمــة العالميــة للنهــوض باللغــة العربيــة، 
وتنميــة  والعلــوم  للتربيــة  قطــر  مؤسســة  عضــو 
المجتمــع، مؤخــًرا نــدوة تحــت عنــوان “اللغــة العربيــة 
وذلــك  واعــد”،  ومســتقبل  شــاهد  عطــاء  والعلــوم.. 
لالحتفــاء باليــوم العالمــي للغــة العربيــة الــذي يوافــق 
الثامــن عشــر مــن ديســمبر مــن كل عــام. واشــتملت 
الدكتــور  األســتاذ  ألقاهــا  محاضــرة  علــى  النــدوة 
جامعــة  فــي  الرياضيــات  أســتاذ  نصيــر،  عبدالمجيــد 
اللغــة  مجمــع  وعضــو  األردنيــة  والتكنولوجيــا  العلــوم 
علــى  للــرد  حواريــة  جلســة  أعقبهــا  األردنــي،  العربيــة 
النــدوة  هــذه  وجــاءت  المشــاركين.   الحضــور  أســئلة 
فــي إطــار الجهــود الحثيثــة التــي تبذلهــا مؤسســة قطــر 

لدعــم اللغــة العربيــة ونشــرها، بهــدف حمايــة الهويــة 
النهــوض  فــي  المتميــز  واإلســهام  للبــالد،  العربيــة 
بهــا كلغــة تخاطــب وعلــم وبحــث وثقافــة؛ مــن أجــل 
إعــداد وتنشــئة أجيــال ملمــة بلغتهــا وتقاليدهــا وتراثهــا. 
افتتــح ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز بــن عبداللــه بــن تركــي 
الســبيعي رئيــس مجلــس أمنــاء المنظمــة النــدوة بكلمــة 
رحــب فيهــا بالمحاضــر وبالحاضريــن، وتحــدث بإيجــاز عن 
نشــأة المنظمــة وتأسيســها بمبــادرة كريمــة مــن صاحبــة 
الســمو الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر، رئيــس مجلــس إدارة 
مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة المجتمــع، 
عــام 2013، لتعمــل علــى االهتمــام باللغــة العربيــة عبــر 

ســبعة محــاور رئيســية”.

تكريم الرواد الرقميين في برنامج “التواصل األفضل”

ندوة حول اللغة العربية والعلوم
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وسـياراتها  ومبانيهـا  الدوحـة  شـوارع  اكتسـت 
ومجمعاتهـا التجاريـة باللـون العنابـي، بعـد أن غطتهـا 
أعـالم قطـر احتفـااًل باليـوم الوطنـي الـذي تحتفـل بـه 
قطـر فـي 18 ديسـمبر مـن كل عام. خـرج المواطنون 
إلـى كورنيـش  والمقيمـون فـي قطـر صبـاح الجمعـة 
الثامـن،  الوطنـي«  »المسـير  لمشـاهدة  الدوحـة 
الـذي تضمـن عروضـًا عسـكرية بريـة وجويـة وبحريـة، 
قطـر  دولـة  أميـر  السـمو  صاحـب  حضـرة  وحضـره 
الشـيخ تميـم بـن حمـد آل ثانـي واألميـر الوالـد الشـيخ 
معـًا  بترجلهمـا  واختتمـاه  ثانـي،  آل  خليفـة  بـن  حمـد 
لمصافحـة الجماهير المحتشـدة لمشـاهدة المسـير، 

الثالـث علـى  بشـكل عفـوي، فـي سـّنة تتكـرر للعـام 
التوالـي. واصطـف المواطنـون علـى جانبـي الطريـق، 
طوابيـر  كانـت  فيمـا  قطـر،  بأعـالم  يلوحـون  وهـم 
األميـري  والحـرس  المسـلحة  القـوات  مـن  مشـاة 

العـرض. طابـور  خـالل  تمـر  الداخليـة  ووزارة 
والحـرس  القطريـة  المسـلحة  القـوات  وقدمـت 
ووزارة  »لخويـا«  الداخلـي  األمـن  وقـوى  األميـري 
خـالل  وجـوًا  وبحـرًا  بـرًا  منوعـة  فقـرات  الداخليـة، 
المسـير، وأظهـرت خاللهـا أداًء احترافيًا وكفـاءة عالية. 
ويشـارك فـي المسـير هـذا العـام ألول مـرة ممثلـون 
عـن مجنـدي الخدمـة الوطنيـة التـي بدأ تنفيذهـا العام 

عين على الدوحة

الدوحة تحتفل بعرسها الوطني
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الشـرطة،  كليـة  عـن  وممثلـون  قطـر،  فـي  الماضـي 
وطـالب الخدمـة الوطنيـة مـن األطفـال الذيـن اعتبـروا 
»مفاجـأة« هـذا العـام، فيمـا وقـف أميـر قطـر محييـًا 
باليـوم  االحتفـاالت  وعّمـت  مرورهـم.  لـدى  إياهـم 
الدوحـة  شـوارع  زينـت  حيـث  قطـر،  أرجـاء  الوطنـي 
واألبيـض،  العنابـي  اللـون  ذات  الوطنيـة،  باألعـالم 
فيمـا رفرفـت األعالم على شـرفات المباني وأسـطح 

السـيارات. ونوافـذ 
وشـهدت البـالد علـى مـدار منتصـف الشـهر الماضي 
والمـدارس،  القبائـل  مـن  للعديـد  كبيـرة  احتفـاالت 

السـاعي. األكبـر فـي فعاليـة درب  االحتفـال  وكان 
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قطر الثقافة والتقاليد

الكلمــــة األخيــرة

 االسم: أليكساندرينا جورجيفا 
 مضيفة في الخطوط الجوية القطرية 

 من بلغاريا 
 في الدوحة منذ أكتوبر 2012 

عندمـا وصلـت إلـى الدوحـة للمـرة األولـى كانـت صدمـة كبيـرة. لـم أكـن قـد زرت دولـة 
شـرق أوسـطية قبـل ذلـك، لذلـك لـم يكـن لـدي أي فكـرة عّمـا يمكـن توقعـه. كنـت 
قـد قـرأت عـن هـذا البلـد وطالعـت العديـد مـن الصـور، ولكـن رؤيتهـا بـأم عينيـك هـو 
شـيء مختلـف تمامـا. أعجبـت حقيقـة أن هنـاك الكثيـر مـن األجانـب الذيـن يعيشـون 

هنـا، وبالرغـم مـن ذلك فـإن البالد ال تـزال محتفظه بثقافتهـا وتقاليدها. 
تشـهد الدوحـة نمـوا سـريعا. بعـد عقـد مـن اآلن سـتكون مدينـة 

أن  أتصـور  والمسـاحة.  السـكان  حيـث  مـن  بكثيـر  أكبـر 
العديـد مـن الشـركات العالميـة سـوف تفتـح فروعهـا 

ستنشـأ.  الجديـدة  الشـركات  مـن  العديـد  وأن 
الوافـدة  العمالـة  مـن  المزيـد  هنـاك  سـيكون 

قـوة  علـى  الطلـب  السـتيعاب  القادمـة 
فـي  األحيـاء  مـن  العديـد  وبالتالـي  العمـل، 

ببعـض  شـعرت  لقـد  المدينـة.  ضواحـي 
مـن الحيرة ازاء حقيقة أن اللغة الرسـمية 
هـي اللغـة العربيـة، إال أنـك فعـال بحاجـة 
للتحـدث باإلنجليزيـة فقـط فـي حياتـك 
اليوميـة، سـواء كان ذلـك فـي مطعـم، 
فـي مركـز للتسـوق، فـي سـوبرماركت، 

أثنـاء ركـوب سـيارات األجـرة.  أو 

 سحر الطقس  
الطقـس،  سـيكون  كيـف  تمامـا  أدركـت  لقـد 

التـي شـعرت  اإلثـارة  أتذكـر دائمـا  ولكننـي سـوف 
بهـا فـي أول مـرة ذهبـت فيهـا إلـى الشـاطئ فـي نهايـة 

نوفمبـر.

بوتقة الثقافات
بوتقـة مـن مختلـف  أنـه  المـكان هـو  أول وهلـة فـي هـذا  الـذي جذبنـي مـن  الشـيء 
الجنسـيات والثقافـات، إنـه مـكان حيـث الجميـع لديـه قصـة فريـدة مـن نوعهـا. ومـن 
الممتـع دائمـا التحـدث إلـى شـخص جديـد. لقـد الحظـت أنـه عندمـا تلتقـون شـخصا 
جديـدا هنـا دائمـا األسـئلة اإلجباريـة تكون: »من أين أنـت؟«، »منذ متـى وأنت هنا؟«، 

»مـا طبيعـة عملـك؟«، »كيـف تـرى الدوحـة؟«.

مهنية عالية
شـيء آخـر أود وضعـه علـى قائمـة مـا أحبـه فـي الدوحـة هـو صناعـة )الخدمـات(. ففـي 
كل مـكان تذهـب إليـه تجـد الشـخص الـذي يتعامـل معـك دائمـا يبحـث عـن راحتـك 
ويكـون مـدرب تدريبـا جيـدا ويتمتـع بقـدر عـال مـن المهنيـة. أيضـا، كل شـيء يعمـل 
لوقـت متأخـر مـن الليـل. وهـذا مفيـد جـدا لشـخص يتعامـل مع العمـل وأنمـاط النوم 
بطـرق غيـر نظاميـة. أريـد قصـة شـعر فـي العاشـرة صباحا؟ ليـس هناك أية مشـكلة. 

أو أن أتسـوق فـي منتصـف الليـل؟  انطلـق. السـينما فـي الواحـدة صباحـا؟  لمـا ال؟

ارتفاع األسعار
أمـا األشـياء السـيئة التـي يمكـن أن أشـير إليهـا، فهـي أن العديـد مـن السـلع مبالـغ فـي 
العـام منظمـة  للنقـل  أو شـبكة وسـائل  نظـام  عـدم وجـود  إلـى  إضافـة  أسـعارها. 

تنظيمـا جيـدا، والصـراع مـع سـائقي سـيارات األجرة يجعل األمر أسـوأ، وسـائل النقل
مـكان  أي  إلـى  الوصـول  فكـرة  تفّهـم  لـي  بالنسـبة  جـدا  الصعـب  مـن  كان  أنـه  أذكـر 
بالسـيارة. وذلـك ال يعـود إلـى حجـم المدينـة، ولكـن ألنـه ال يوجـد طريقـة أخـرى. لقـد 
عشـت دائمـا فـي المـدن مـع وسـائل النقـل العـام المنظمـة تنظيمـا جيـدا، وكان عدم 
وجـود مثـل هـذا النظـام فـي الدوحة مربـكا بعض الشـيء. كما واجهـت صعوبة كبيرة 
للتعـود علـى عـدم القدرة على المشـي في الشـوارع -حتى لمسـافات قصيرة- كما أن 
إشـارات المـرور مصممـة فقـط السـتيعاب السـيارات، لذلـك اضطـررت للتعـود على 
اسـتخدام سـيارات األجـرة فـي كل مـكان بالرغـم مـن أننـي اسـتغرقت وقتـًا لتعلـم 
كيفية التعامل معها. حيث لم يسـبق لي أن أرى سـائقي سـيارات 
أجـرة بهـذا الشـكل مـن العدوانيـة، فهـم ال يعرفـون كيفيـة 
التعامـل مـع الزبائـن، وليـس لديهم معرفـة بمناطق 
معينـة  ألماكـن  التوجـه  ويرفضـون  الدوحـة، 

لمجـرد أنهـم ال يفّضلـون ذلـك.

الرفاهية والفقر
 والنقطـة األبرز التـي يمكن أن أضعها 
الصـدام  هـذا  هـو  الفئـة  هـذه  فـي 
جهـة  فمـن  والفقـر.  الرفاهيـة  بيـن 
نجـوم  الخمـس  فنـادق  تجـد 
والمبانـي الفاخـرة، كٌل أكثـر جمـاال 
 10 مسـافة  وبعـد  السـابق،  مـن 
دقائـق بالسـيارة فـي االتجـاه اآلخـر 
التـي  للسـقوط  آيلـة  مبانـي  تـرى 
يعيـش فيـه العمـال الذيـن جـاءوا لبناء 

الفنـادق. هـذه 

ما أفتقده
مـن  المزيـد  وجـود  أفتقـد  بالتأكيـد 
ليـس  المشـي.  رياضـة  لممارسـة  الفـرص 
حيـث  الدوحـة،  فـي  األماكـن  مـن  عـدد  هنـاك 
الجميـل. بالطقـس  والتمتـع  للنزهـة  الذهـاب   يمكنـك 
كونـي  عـن  توقفـت  لقـد  لـي،  بالنسـبة  مشـكلة  أكبـر  المشـي  عـن  التوقـف 
إنسـانة ديناميكيـة فـي وقـت فراغـي. فاالزدحـام المـروري يجعـل مـن الصعـب القفـز 
وأصدقائـي،  عائلتـي  أفتقـد  كمـا  الزمـن.  مـن  قصيـرة  فتـرة  فـي  آخـر  إلـى  مـكان  مـن 

 بطبيعة الحال. وفي بعض األحيان أفتقد الطقس الخاص ببلدي. 

الخريطة السياحية
الدوحـة سـتكون فـي حاجـة لتوفيـر أماكن للعيـش للقادمين الجـدد. كما أتخيـل المزيد 
من السياح. فقطر اليوم موجودة على الخريطة السياحية، وأستطيع القول إن الجزء 
األكبر من الزوار يأتون ألحد األقارب أو األصدقاء في الدوحة. ومع تحضيرات استضافة 
كأس العالـم فـي العـام 2022 تكتسـب الدوحـة المزيـد والمزيد من شـعبية في جميع 
 أنحـاء العالـم، وأتصـور أن السـياح سـوف يبـدأون بزيـارة قطـر بشـكل مسـتقل أكثـر.
خـالل وجـودي فـي الدوحة أصبحت - بالتأكيد - أكثر صبرا، وأكثر تفتحا. تعلمت كيفية 
 إدارة وقتي بطريقة مختلفة، من أجل تنفيذ وإتمام المهمات  اليومية بشكل أكثر نجاحا.
السـيارات  نقـود  أن  علينـا  أفضـل  مكانـا  الدوحـة  نجعـل  أن  أجـل  مـن  أنـه  أعتقـد 
أتينـا. أيـن  مـن  النظـر  بغـض  البعـض،  بعضنـا  نحتـرم  وأن  العنايـة.  مـن   بمزيـد 
الفرصـة التـي منحـت لنـا للعيـش في مثل هـذا المكان فريـدة من نوعهـا. علينا محاولة 

االسـتفادة القصوى منها.






