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مطارات  قائمة  على  الدولي  حمد 
الخمس نجوم

أعلى  إلى  الدولي  حمد  مطار  انضم 
كسادس  العالمية  للمطارات  ترتيب 
في  العالم  مستوى  على  مطار 
عليه  للحصول  يسعى  الذي  التصنيف 
كل مطار وهو فئة » الخمس نجوم« 
الذي تنظمه » سكاي تراكس« التابعة 

لمعهد الطيران ومقره مدينة لندن.

9

ريادة  في  عالميًا  الـ»12«  قطر 
األعمال

العالمي  المعهد  عن  صادر  تقرير  وصف 
بـ  قطر  واشنطن،  في  والتنمية  للريادة 
ريادة األعمال  »الفائز األسرع« بتحسين 
صدر  الذي  التقرير  وبّين  العالم.  في 
ُمتضّمنًا المؤشر العالمي لريادة األعمال 
2017، أن قطر حّلت بالمرتبة 12 عالميا 
متقدمة  العالم  في  دولة   137 بين  من 

بذلك على 125 دولة.  

10

توطيد العالقات
فنون  فرقة  أدتها  التي  »العرضة«  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  أدى 
ممسكًا  سلمان  الملك  الفيديو  وأظهر  قطر.  دولة  إلى  التاريخية  بزيارته  احتفاًء  قطرية،  شعبية 
بعصاه، ويشارك الفرقة في أداء العرضة، وبجواره سمو األمير  الشيخ تميم بن حمد، وذلك قبيل 

دخولهما الديوان األميري بالعاصمة الدوحة، لعقد جلسة مباحثات رسمية.

نمو الناتج اإلجمال المحلي

أصدرت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء 
اإلجمالي  المحلي  للناتج  األولية  التقديرات 
من  بكل  االقتصادي  النشاط  حسب 
للربع  الجارية  واألسعار  الثابتة  األسعار 
البيانات  وأظهرت   .2016 لسنة  الثالث 
المحلي  الناتج  تقديرات  بلوغ  المتاحة 
 )100=2013( الثابتة  باألسعار  اإلجمالي 
حوالي 204.62 مليار ريال في الربع الثالث 

من العام 2016.
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المحتويـــــات

22

50 62

زاوية خاصة 

هنالك جيل جديد من رواد األعمال في الدوحة 
ويدعمها  التجارية  العالمات  بإنشاء  يقوم 

ليحقق أحالمه.

ما الذي  نريده من 2017؟

لقرائنا في  تأكيدنا  الحذر واألمل – مع  بالتفاؤل   – الجديد بشكل مختلف تماما  بداية عامنا  نريد 
وواقعية  وعميقة  صادقة  وموضوعات  تقارير  وتقديم  العمل  في  االستمرار  على  الوقت  نفس 
عن تطورات تحدث في قطر وعن الناس الذين يقفون من ورائها. لهذا السبب نقدم لكم في 
موضوع غالف هذا العدد أصوات قادة قطاع األعمال والدوائر األكاديمية حول آمالهم في السنة 

التي ولجنا فيها بالفعل

أبــواب  ثابتــــة
5  متفرقات
12  عقــارات

13  غاز  و نفط
14 شئون عربية

16 شئون مصرفية

48 عالم السيارات
53 أسواق 

55 عين على الدوحة

فيراري الفخامة واألداء 
المتميز

يتميز كل من طرازي فيراري جي تي سي 
4 لوّسو GTC4Lusso  وجي تي بي 488 

GTB 488 بمجموعة من المواصفات التي ال 
يمكن منافستها والتي تجمع ما بين الفخامة 

واألداء لتقديم أفضل تجربة قيادة على 
اإلطالق.

قطر والمكسيك
فرص واعدة 

يمكن اعتبار العالقات القطرية – المكسيكية 
باب مفتوح على القارة األميركية الشمالية 

وأميركا الوسطى، فبالرغم من بعد 
المسافات، إال أن هناك العديد من األمور 

المشتركة بين الشعوب في هذه البقعة من 
العالم وشعوبنا العربية. 

36

ثقافة الطاقة الشمسية
 تسطع في قطر

بشمس  األوسط  الشرق  منطقة  تحظى 
الدائمة  بالطاقة  تمدنا  العام  طوال  ساطعة 
المتجـــددة التي ال تنضــــب، لكــــن المنطقـــة 
الطاقة  استخدام  ومعرفة  ثقافة  إلى  تفتقر 

الشمسية  وتطبيقاتها المختلفة. 

26
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كلمة العــدد

الناشـر

شـركة المها للنشر واإلعالن ذ.م.م.
ص.ب:  3272 الدوحة - قطــر.  هاتف: 44550983 

أو 44671173 أو 44667584 )974+( .
فاكس:  44550982 )974+( . 

 qtoday@oryxpublishing.com :بريد إلكتروني
www.issuu.com/oryxmags

صندوق بريد 3272 - الدوحة - دولة قطر
 ال يجوز إعادة إنتاج أي من المواد الواردة بالمجلة إال بتصريح 

كتابي من إدارة الشركة، جميع الحقوق محفوظة. 

يوسف بن جاسم الدرويش 
الناشـر ورئيس التحرير 

جاسم بن يوسف الدرويش
العضو المنتدب والمدير التنفيذي

 
د. فيصل فؤاد

المدير
---------------------

مدير التحرير
سندو ناير

نائب المحرر  
ازدهار إبراهيم علي

كبير المراسلين
كريم إمام

مراسل صحفي أول    
أيسواريا مورتي         اودين ناج

مراسل صحفي    
كرتينا هودورو           ارتي موهان

---------------------
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

---------------------
قسم التسويق والمبيعات

المدير
ساكاال  ايه ديبراس

فريق التسويق
سوني فيالت        دنزيتا سيكويريا      

ماتيوس جيريان         نيشاد ناصر
---------------------

مسئول الفعاليات
غزالة محمد

---------------------
محاسب 

براتاب تشاندرن 
---------------------

العالقات العامة
إسالم المحالوي

---------------------
فريق التوزيع

 بيكرم شرستا 
ارجون تيميلسينا          بيمال راي

بسنتا بوخريل       براديب بهوسال

العام  لنا  ليلوح  له،  مستقبلين  أبوابه  عند  وقفنا  الجديد،  العام  فجر  بذوغ  على  ُعّلقت  أمنيات 
يكون  بأن  القادم  العام  نرجو  أن  الصعب  من  للمغادرة.  واستعد  رحاله  جمع  أن  بعد  الماضي 
الدعاء،  من  جدوى  فال  باألمل،  باطننا  ويتجمل  بنفوسنا،  الخير  نزرع  أن  قبل  وجمال،  خير  عام 
مبذول  جهد  أدنى  دون  بعطاياه  علينا  ينهال  بأن  عاٍم  كل  ورجاء  التمني  فتعودنا  سعي،   دون 
أحالمنا. مالمح  وتطمس  األمل،  شموع  فُتطفئ  تتراكم  الخيبات  جعل  بأنفسنا،  ما  لتغيير   منا 
الجديد،  العام  ميالد  على  ليس  المرة  هذه  أمنياتنا  نعّلق  وأن  نيأس  ال  أن  علينا  ولهذا 
الشتاء،  زهور  صحوة  ومع  ُنجّملها،  أن  جاهدين  نحاول  التي  أرواحنا  ذاكرة  في  بل 
وننتظر... فنأمل،  ونستشعــــــرها،  دائمــــا  الـــوالدة  نشهــــد  عصفـــور،  أول   وتغريـــــدة 

وألّن األمل في تحقيق األمنيات ال ينضب،  قامت قطر اليوم بجمع أمنيات وأصوات قادة قطاع األعمال 
والجاليات والدوائر األكاديمية حول آمالهم في السنة التي ولجنا فيها بالفعل، ليخبرونا عن توقعاتهم 
لما سيحدث في الـ 366 يوما القادمة، ووجهات نظرهم الجديرة باالهتمام عن االقتصاديات الصغيرة 

ورغبتهم في حدوث تغير اجتماعي ودعوتهم إلى سن قوانين جديدة خالل هذه األيام. 

يتمنى الجميع مع بداية كل عام جديد، أمنيات جديدة، وتتجدد اآلمال، وينظرون بإيجابية ليكون العام 
الجديد أفضل من العام المنصرم. 

في قطر  أنهينا العام 2016 وسط أجواء من التفاؤل واألمل بعد تفعيل قانون العمل الجديد، ودخلنا 
النشاط  حسب  اإلجمالي  المحلي  للناتج  بنمو   2016 العام  انتهى  بعدما  جديدة،  بآمال  الجديد  العام 
البيانات  وأظهرت   .2016 لسنة  الثالث  للربع  الجارية  واألسعار  الثابتة  األسعار  من  بكل  االقتصادي 
204.62 مليار  )2013=100( حوالي  الثابتة  باألسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  تقديرات  بلوغ  المتاحة 
ريال في الربع الثالث من العام 2016 مقارنًة بتقديرات الربع الثالث للعام 2015 البالغة 197.34 مليار 
ريال محققًا بذلك نموًا بلغت نسبته 3.7 ٪ هذا حسب تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، 

وهذا ما أعطانا المزيد من األمل والتفاؤل. 

 28 2016 تدهورت أسعار النفط ، لتصل إلى مستويات قياسية بلغت  ففي أول شهرين من العام 
دوالرا للبرميل، وتراوح سعرها حتى 40 دوالرا خالل النصف األول من العام 2016، وهذا كان إيجابيا، 
ومؤشرات  جيدة  أمور  وهي  اقتصادي،  نمو  بنسبة   2016 العام  من  والثاني  األول  الربع  انتهى  حيث 

منحتنا األمل، حيث نجحت قطر في تحقيق نجاحات عدة.

2016، قررت بريطانيا من خالل استفتاء عام، االنسحاب من االتحاد  23 يونيو من العام  إال أنه في 
األوروبي، وهذا كان مؤشرا على ارتفاع أسهم اليمين بصورة حادة في القارة األوروبية، وازدياد القومية 
والعرقية ورهبة األجنبي والعداوة ضد اإلسالم، وتسبب كل ذلك بحالة من عدم االستقرار االقتصادي. 
وال ننسى أن العام 2016 كان أسوأ عام مّر على المشردين من بؤر التوتر في العديد من الدول العربية، 
وال سيما سوريا والعراق، فقد مورست في سوريا أفظع المذابح البشرية والمجتمع الدولي يأخذ موقع 

المتفرج الذي يندب ويشجب، نتمنى أن يكون العام 2017 بردا وسالما عليهم.  
من المتوقع أن يشهد العام 2017 بقاء الدوالر قويا، وزيادة في االقتصاد األميركي، وزيادة في معدالت 
التضخم والفائدة، لكن في ذات الوقت، سيشهد الوضع السياسي في أميركا حالة من االستقطاب 
بين مؤيدي ترامب ومعارضيه، وفي حال ازدياد حدة اليمين في دول االتحاد األوروبي بعد اجراء انتخابات 
2017، فإّن اليورو سيتراجع بسرعة، ولذلك فإّن استمرار  في فرنسا، وهولندا، وإيطاليا خالل العام 
الصراع بين القارة األوروبية والنظام العالمي سيستمر خالل العام 2017، وهذا سينتج عنه في عموم 

االتحاد األوروبي بطء في النمو االقتصادي وزيادة كبيرة في نسبة البطالة.
العام  من  األخير  الربع  في  كانت  التي  اإليجابية  االقتصادية  المؤشرات  بأّن  قلوبنا  أعماق  من  نؤمن 
2016، ستستمر في العام 2017، من حيث زيادة االستثمارات وزيادة اإلنتاج وزيادة النمو في القطاع 
على  المحافظة  في  يتمثل  ذلك  وشرط  والتمكين«،  التفاؤل  »عام   2017 العام  وسيكون  الخاص، 

االستقرار واألمن وديمومتهما.
عام  سعيد على الجميع

بقلم ازدهار إبراهيم
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رسائل القراء

السيد  سعادة  القطري  الطاقة  صناعة  مهندس  مع  اليوم(  )قطر  حديث  بقراءة  استمتعنا  لقد   -
العالم  هذا  في  قطر  انطالق  قصة  سرد  في  خالله  أسهب  الذي  العطية  حمد  بن  عبدالله 
مصدر  وأكبر  العالم  أنحاء  لكل  للغاز  الرئيسي  المزود  أصبحت  أن  بعد  القمة  إلى  ووصولها 
كل  من  والبيتروكيماويات  األسمدة  منتجي  أكبر  ومن  العالم  في  للهيليوم  منتج  أكبر  وثاني 
األنواع، بعد أن تحولت الدولة إلى بلد صناعي مصدر لكل هذه المنتجات. ان الخبرة التي يتمتع 
مشوقة  مادة  الحوار  من  جعلت  عديدة  أخرى  مجاالت  في  كما  المجال  هذا  في  سعادته  بها 
الحوار  هذا  على  لكم  واجب  الشكر  فإن  ولهذا  المتخصص،  قبل  العادي  للقارىء  وممتعة 

والمفيد.  والممتع  الشيق 

                                                                                                                     محمد األنصاري 

- حصيلة العام هي فاتورة البد لنا جميعا دفعها سواء أكانت باهظة الثمن أو زهيدة، انها سنة 
مرت علينا كنا نأمل أن تكون الفظائع والبشائع فيها أقل إال أنه ولألسف جاء أسوء مما مضى، 
لذا نأمل في أن يكون العام الجديد عاما مختلفا في مخرجاته ونتائجه بحيث تكون الفاتورة أقل 

العالم أجمع.  العربية واإلسالمية وعلى  على الشعوب 

                                                                                                                      أم سعود 

تزخر  التي  الهامة  الصروح  من  صرحا  تعتبر  والتكنولوجيا  للعلوم  قطر  واحة  أن  في  شك  ال   -
الفخر،  من  الكثير  فينا  ويبعث  أكبر  مشروع  من  جزءا  تعد  التي  وهي  اليوم،  الحبيبة  دولتنا  بها 
للشركات  والواحة منطقة حرة وحاضنة  المجتمع،  وتنمية  والعلوم  للتربية  أي مؤسسة قطر 
من  التكنولوجية،  المشاريع  لتطوير  وداعمة  التكنولوجيا  تطوير  في  المتخصصة  الناشئة 
حتى  للقارىء  وأعمالها  أنشطتها  على  الضوء  وتسليط  الجهات  هذه  دعم  دائما  المطلوب 

الجمهور حيالها.  آراء  أدائها ومعرفة  لها تطوير  يتسنى 

                                                                                                                    فهد عبدالرحيم 

ظل  في  األميركية  المتحدة  الواليات  في  األرفع  المنصب  ترامب  دونالد  الشهر  هذا  يتسلم   -
تخوف وتوجش من العديد من األطراف حول العالم حيال شكل السياسات التي من المنتظر 
حقيقيا  تغييرا  هناك  يكون  أن  ونأمل  منطقتنا،  نحو  خصوصا  المنخب  الرئيس  ينتهجها  أن 
الخيار هو األصعب عندما  أن هذا  ولو  العربية واإلسالمية  تجاه قضايانا  األميركية  بالسياسات 

والتاريخ.  الواقع  أمامنا معطيات  نضع 

                                                                                                                   سعد حمد 

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

تدعو »قطر اليوم« قراءها األعزاء إلى إرسال مالحظاتهم وآرائهم عن أي موضوع يتعلق بالمجلة. التترددوا في الكتابة 
إلينا على العنوان التالي :  »قطر اليوم«  ص.ب:  3272  الدوحة - قطر ،  أو على فاكس رقم: 44550982 

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

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

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

التركي  الرئيس  طرابزون:   ، تركيا 
رجب طيب أردوغان يرحب  بسمو 
بن  حمد  بن  تميم  الشيخ  األمير 
تركيا  وصوله  لدى  ثاني  آل  خليفة 
في 18 ديسمبر 2016 ، حيث أفاد 
يمس تركيا يمس  ما  بأن  سموه 
دولة قطر، معربا عن وقوف بالده 
ضد  تركيا   الشقيقة  جانب   إلى 
من  الصورة  اإلرهابية.  التحديات 

المكتب الرئاسي /أ ف ب



ينــــــــــــــــايـــــــــر 2017 
10

متفرقــــــــات



11
ينــــــــــــــــايـــــــــر 2017 

متفرقــــــــات

حضرة  شارك   : ديسمبر   06 في  المنامة 
ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
الجاللة  أصحاب  إخوانه  المفدى  البالد  أمير 
لدول  التعاون  مجلس  دول  قادة  والسمو 
الجلسة االفتتاحية ألعمال  العربية في  الخليج 
األعلى  للمجلس  والثالثين  السابعة  الدورة 
في  شارك  كما  صخير.   بقصر  عقدت  والتي 
الجلسة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني 
السعادة  وأصحاب  لألمير  الشخصي  الممثل 
المرافق لسمو األمير.   الرسمي  الوفد  أعضاء 

الصورة لوكالة أ ف ب/سترينجر
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سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  أدى 
بن عبدالعزيز »العرضة« التي أدتها فرقة فنون 
إلى  التاريخية  بزيارته  احتفاًء  قطرية،  شعبية 

دولة قطر.
وأظهر الفيديو الملك سلمان ممسكًا بعصاه، 
وبجواره  العرضة،  أداء  في  الفرقة  ويشارك 
قبيل  وذلك  حمد،  بن  تميم  الشيخ  قطر  أمير 
الدوحة،  بالعاصمة  األميري  الديوان  دخولهما 

لعقد جلسة مباحثات رسمية.

الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  ووصل 
القطرية  العاصمة  إلى  العزيز  عبد  بن  سلمان 
جولة  ضمن  اإلمارات،  من  قادمًا  الدوحة، 

خليجية تشمل البحرين والكويت.
سلمان،  الملك  مستقبلي  مقدمة  في  وكان 
ثاني.  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر  أمير 
القطرية   - السعودية  القمة  مباحثات  وتناولت 
اإلقليمية  والقضايا  الثنائية  العالقات  ترسيخ 

وأمن المنطقة.

بن  محمد  الشيخ  القطري  الخارجية  وزير  وكان 
تصريحات  في  أكد  قد  ثاني،  آل  عبدالرحمن 
التنسيق  أن  األوسط«،  »الشرق  لصحيفة 
القطري السعودي على أعلى المستويات، وأن 
العربية  القضايا  من  كثير  في  متطابقة  الرؤى 
واإلقليمية، خصوصًا المتعلقة بالعمل العربي 
ومكافحة  السالم  إحالل  ومساعي  المشترك، 
األمن  تحقيق  في  الجهود  ودعم  اإلرهاب، 

واالستقرار في المنطقة.

توطيد العالقات

الريل القطرية تعلن عن خطة 2017
)الريل(  القطرية  الحديد  سكك  شركة  عقدت 
باإلدارة   العاملين  بمشاركة  السنوي،  اجتماعها 
وجميع الموظفين، وخالل االجتماع ، تم عرض 
مدار  على  الشركة،  بها  قامت  التي  اإلنجازات 
عام 2016، والتي منها انتهاء أعمال بناء الجسور 
األنفاق  و حفر  الدوحة.  مترو  بمشروع  العلوية، 
في المشروع نفسه. وبناء محطات مترو الدوحة 
عامل،  ألف   41 على  يزيد  ما  قبل  من  الـ37، 
بمواقع العمل. واستكمل  مشروع مترو الدوحة 
كشف  عمل.  ساعة  مليون   202 اآلن  حتى 
 2017 العام  في  الشركة،  خطة  عن  االجتماع 
الشركة على مرحلة  تركيب  حيث سيتم تركيز 
وتركيب  التحكم،  وأجهزة  القطارات،  مسارات 

واالنتهاء  والكهربائية،  الميكانيكية،  المعدات 
االنتهاء  الداخلية للمحطات. و  التشطيبات  من 
عام  نهاية  في  المسارات،  تركيب  أعمال  من 
برنامج  عن  إطالق  اإلعالن  تم  كما   .2017
مشاريع  جميع  من  واالنتهاء  األعمال،  تطوير 
للجدول  طبقًا  قطر،  دولة  في  التحتية،  البنية 
الزمني.  أعلن االجتماع عن إنجاز 46٪ من أعمال 
من  العديد  وتحقيق  الدوحة،  مترو  بناء مشروع 
حفر  أعمال  انتهاء  من  ابتداء  الهامة،  اإلنجازات 
وصب  األساسات،  وضع  تم  حيث  األنفاق، 
صب  من  االنتهاء  وتم  محطة،  لـ37  الخرسانة 
األسقف في 5 محطات، فوق مستوى األرض. 
المهندس  من  كل  قام  االجتماع،  نهاية  في 

العضو  السبيعي”،  تركي  العزيز  عبد  “عبدالله 
الريل   التنفيذية لشركة  اللجنة  المنتدب ورئيس 
المهندي”   أحمد  “سعد  المهندس  والدكتور 
بتكريم  25 موظفا  للشركة،  التنفيذي  الرئيس 

ومنحهم جائزة العضو المنتدب للتميز. 
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»6« شركات تقدم خدمات لـ»2022«

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، الجهة المسؤولة عن إنجاز مشاريع 
البنية التحتية الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ترسية عطاء 
تحالف  البطولة على  بتشييد استادات  المتعلقة  اإلنشائية  األعمال  تأمين 
شركات التأمين الوطنية القطرية الذي يضم ست شركات تأمين قطرية. 
ممثلين  بحضور  البدع  برج  في  العليا  اللجنة  مقر  في  التوقيع  حفل  أقيم 
عن الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين، التي تقود التحالف، باإلضافة إلى 
التأمين،  وإعادة  للتأمين  العامة  القطرية  والشركة  للتأمين،  قطر  شركة 
مجموعة الخليج التكافلي، وشركة الدوحة للتأمين، وشركة الكوت للتأمين 
رئيس مجلس  ثاني  آل  بن عبدالله  ثاني  الشيخ  التأمين، حيث قام  وإعادة 
رسمًيا  التأمين  عقد  بتسليم  للتأمين  القطرية  اإلسالمية  الشركة  إدارة 
لحسن الذوادي األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث. ويشمل العقد 
البناء وتوفير الحماية ضد الغير في سبعة استادات  تغطية جميع مخاطر 
من أصل ثمانية من المخطط إنشائها الستضافة بطولة كأس العالم لكرة 
القدم 2022، باستثناء استاد خليفة الدولي الذي ُيتوَقع االنتهاء من إعادة 
تأهيله في الربع الثاني من 2017. وجاء توقيع هذا العقد بعد طرح مناقصة 
تنافسية دولية بين الشركات المتخصصة في مجال إعادة التأمين أشرف 
خاللها  وفازت  ثومبسون،  لويد  جاردان  السيد  العليا  اللجنة  وسيط  عليها 
شركة سكور غلوبا الفرنسية إحدى أكبر شركات إعادة التأمين في العالم 
بتأمين 20 ٪ من نسبة المخاطر، فيما ذهبت الـ80 ٪ المتبقية إلى تحالف 
شراكة  تشكيل  في  يسهم  ما  وهو  القطرية،  الوطنية  التأمين  شركات 
فعالة ما بين القطاعين العام والخاص تضم خبرات محلية ودولية يمثل 
قال  العقد،  ترسية  على  تعليقه  وفي  منها.  األكبر  الجزء  المحلي  الجانب 
هذا  »منح  واإلرث:  للمشاريع  العليا  للجنة  العام  األمين  الذوادي،  حسن 
العقد لتحالف شركات التأمين الوطنية القطرية يمثل عالمة فارقة أخرى 

في استعداداتنا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022«. 

قطر تتضامن مع البحرين وتركيا

 أعربت دولة قطر عن استنكارها الشديد للهجوم المسلح على أحد السجون في 
أثناء تصديه للهجوم. وأكدت  البحرين، والذي أسفر عن استشهاد جندي  مملكة 
وزارة الخارجية، في بياٍن لها، تضامن دولة قطر ووقوفها إلى جانب البحرين في كل 
ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه األعمال الدنيئة والحفاظ على األمن واالستقرار 
إدانتها واستنكارها الشديدين لحادثة إطالق  أعربت دولة قطر عن  البالد. كما  في 
القتلى  التركية، مما أسفر عن سقوط عشرات  النار في مدينة إسطنبول  مسلح 
الرافض  قطر  دولة  موقف  على  لها،  بياٍن  في  الخارجية،  وزارة  وأكدت  والجرحى. 
للعنف واإلرهاب بكل صوره، مشددة على ضرورة تعزيز التنسيق بين دول العالم، 

وتكاتف جهود المجتمع الدولي، لضمان القضاء على اإلرهاب ومسبباته.

انضم مطار حمد الدولي إلى أعلى ترتيب للمطارات العالمية كسادس مطار 
مطار  كل  عليه  للحصول  يسعى  الذي  التصنيف  في  العالم  مستوى  على 
التابعة لمعهد  وهو فئة » الخمس نجوم« الذي تنظمه » سكاي تراكس« 
الطيران ومقره مدينة لندن، وكذلك جائزة المعيار الذهبي العالمي في نقل 
الطيران. وبذلك يصبح  المطار وشركات  المسافرين في تصنيفات  صوت 
مطار حمد الدولي أول مطار في الشرق األوسط يحصل على هذا اللقب.  
إن التصنيف المرموق لفئة » الخمس نجوم« يعتبر تكريمًا للمطارات التي 
تقدم  التي  المطارات  تلك  التصنيف  هذا  ويقدر  الجودة.  عالي  أداء  حققت 
العالية  الجودة  إلى  تضاف  والتي  )العمالء(  للمسافرين  ممتازة  تسهيالت 
الخدمات  يشمل  للمطار  الجودة  تصنيف  إن  بالمطار.  الخدمات  لموظفي 
المباشرة المتعلقة بالمغادرين، والقادمين، والرحالت المحولة والتي تشمل 
ومرافق  والمتاجر،  والجوازات  واألمن،  العمالء،  وخدمات  المطار  مرافق 
وهو  نجوم«  »خمس  تصنيف  منح  تم  وأن  سبق  والشراب. وقد  الطعام 
أعلى تصنيف لخمسة مطارات أخرى فقط على مستوى العالم: سنغافورة، 
سيؤول، هونج كونج، طوكيو –هانيدا، وميونيخ.  وجاء هذا التكريم بعد عام 
والتي تضمنت  الدولي،  التي حققها مطار حمد  اإلستراتيجية  اإلنجازات  من 
الجوال  iBeacon  والتي تمّكن المسافرين من خالل تطبيقات  إطالق تقنية 
من خوض تجربة سفر ممتعة من خالل مميزات المطار الذكي في المبنى. 
اتجاهين(  الذهاب واإلياب )في  الركاب في  البدء بتشغيل قطار  إلى  إضافًة 
بالتعاون  الدولي  المنطقتين )D( و )E(. عالوة على ذلك قام مطار حمد  بين 
مع قطر للمتاحف بوضع عدد من األعمال الفنية المحلية منها والعالمية في 
المبنى.  وقد صرح بهذه المناسبة سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي 
لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: »لقد تم تصميم وبناء مطار حمد الدولي 
بشكل عصري يتالءم مع متطلبات المسافرين وبما يوفر لهم الخدمة والراحة 

التي تفوق التوقعات في بيئة جميلة ورحبة ومريحة«. 

حمد الدولي  على قائمة مطارات الخمس نجوم
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استثمار  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  الهديفي  سلطان  بن  غانم  أكد   
باستالم  الخاصة  االستعدادات  كافة  استكملت  الشركة  إن  القابضة، 
طلبات االكتتاب العام األولي الذي بدأ في يناير واستمر لمدة أسبوعين، 
49 مليونا و800 ألف سهم  حيث ستطرح المجموعة في بورصة قطر 
من أسهمها على المستثمرين عبر اكتتاب عام أولي، لتكون أول شركة 
الهديفي  وأوضح  البورصة.   في  العام  لالكتتاب  تطرح  عائلية  قطرية 
لالكتتاب  طرحها  تنوي  التي  المجموعة  أسهم  أن  صحفي  مؤتمر  في 
60 ٪ من رأسمالها، وسيكون سعر السهم  المباشر تمثل نسبة  العام 
الواحد 10.1 ريال، مبينا أن قيمة الطرح تصل 498 مليون ريال. مشيرا 
أثبتت  التي  مسيرتها  في  هامة  مرحلة  نحو  تمضي  المجموعة  أن  إلى 
األعمال  قطاع  في  القوي  وجودها  عاما   40 من  أكثر  مدار  وعلى  خاللها 
القطري، كمنصة استثمارية تمتلك تنوعًا في أنشطتها وأعمالها التجارية 
حيث  االستثمارية،  عوائدها  في  مطردًا  نموًا  لها  حقق  بما  واالنشائية، 
التي رسمتها لتطوير  إدارة المجموعة تعزيز اإلستراتيجية  اليوم  تواصل 
قوتها التنافسية ودعم جاهزيتها لمواكبة النهضة التنموية التي تشهدها 

الدولة، والمشاركة في تحقيق غايات رؤية قطر 2030.

قطر الـ»12« عالميًا في ريادة األعمالإدراج شركة استثمار في البورصة

واشنطن،  في  والتنمية  للريادة  العالمي  المعهد  عن  صادر  تقرير  وصف 
التقرير  وبّين  العالم.  في  األعمال  ريادة  بتحسين  األسرع«  »الفائز  بـ  قطر 
2017، أن قطر حّلت  لريادة األعمال  العالمي  الذي صدر ُمتضّمنًا المؤشر 
 125 العالم متقدمة بذلك على  137 دولة في  12 عالميا من بين  بالمرتبة 
دولة. وكشف التقرير أن النمو المرتفع يعتبر أداء قوة لتطوير ريادة األعمال 
يجب  ضعف  نقطة  التكنولوجيا«  »استيعاب  أن  إلى  أشار  لكن  بالدولة، 
المكونة  األساسية  المحاور  إجمالي  على   ٪  58 قطر  وحققت  معالجتها. 
للمؤشر و79 ٪ على مؤشر األفراد و72 ٪ على مؤشر المؤسسات. ويقيس 

المؤشر بيئة ريادة األعمال وفعاليتها واحتضان الشركات الناشئة. 
في  األعمال  ريادة  عملية  وحجم  جودة  قياس  إلى  المؤشر  ويهدف 
األعمال  لريادة  عميقًا  فهمًا  المؤشر  يوفر  حيث  المستهدفة،  االقتصادات 
والمؤشر  والتجارية.  الريادية  والتطلعات  والقدرات  المواقف  تقييم  عبر 
عبارة عن مشروع مشترك بين شبكة ريادة األعمال العالمية، والمجتمعات، 
قطر  في  األعمال  ريادة  قياس  ويتم  دولة.   152 من  والقادة  والمنظمات، 
إدراك  التكنولوجيا،  استيعاب  المخاطر،  المال  كـرأس  عاماًل،   14 ضمن 
المال  رأس  األعمال،  شبكة  المهارات،  تنشئة  المخاطر،  قبول  الفرص، 
فرص  تأسيس  االبتكار،  عملية  المنتج،  ابتكار  العولمة،  النمو،  البشري، 
سويسرا،  تلتها  العالم،  أميركا  تصدرت  وعالميا  الثقافي.  والدعم  العمل 

كندا، السويد، الدنمارك، ايسلندا، أستراليا، بريطانيا، ايرلندا وهولندا. 
آخرها  مبادرات  حزمة  عبر  محليًا  األعمال  ريادة  بيئة  تعزيز  قطر  وتواصل 
مبادرة وزارة االقتصاد والتجارة المتمثلة في منح تراخيص لمزاولة األعمال 
عالية،  تكاليف  تتطلب  ال  أنشطة  من  تتكون  والتي  المنازل  في  التجارية 
ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية وال تستخدم فيها 
الحصول  منها  الهدف  ويكون  الخطرة  المواد  أو  للراحة  المقلقة  المعدات 

على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه.

واإلحصاء  التنموي  التخطيط  وزارة  أصدرت 
اإلجمالي  المحلي  للناتج  األولية  التقديرات 
األسعار  من  بكل  االقتصادي  النشاط  حسب 
لسنة  الثالث  للربع  الجارية  واألسعار  الثابتة 
بلوغ  المتاحة  البيانات  وأظهرت   .2016
باألسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  تقديرات 
مليار   204.62 حوالي   )100=2013( الثابتة 
مقارنًة   2016 العام  من  الثالث  الربع  في  ريال 
البالغة   2015 للعام  الثالث  الربع  بتقديرات 
بلغت  نموًا  بذلك  محققًا  ريال  مليار   197.34

نسبته 3.7 ٪. 
مراجعتها  تمت  التي  التقديرات  مع  وبالمقارنة 
للربع السابق )الربع الثالث للعام 2016( البالغة 
197.47 مليار ريال كانت هناك زيادة ملحوظة 
بنسبة 3.6 ٪. والجدير بالذكر أن معدل نمو الربع 
اإلجمالي  المحلي  للناتج   2016 للعام  الثالث 
 2013( األساس  لسنة  الثابتة  باألسعار  الربعي 
 ٪  1.8 من  مراجعته  بـعــد  ارتـفــع  قـد   )100  -

وبلغت  سابقا.   إصداره  تم  الذي   ٪  2.0 إلى 
باألسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  تقديرات 
الربع  في  ريال  مليار   140.48 حوالي  الجارية 
الربع  بتقديرات  مقارنًة   2016 العام  من  الثالث 
ريال  مليار   149.00 البالغة   2015 لعام  الثالث 

محققًا بذلك انخفاضًا نسبته 5.7 ٪. وبالمقارنة 
مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق 
 134.81 والبالغة   )2016 لعام  الثالث  )الربع 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  حقق  فقد  ريال  مليار 

زيادة ملحوظة بنسبة 4.2 ٪.

نمو الناتج اإلجمالي المحلي

متفرقــــــــات
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متفرقــــــــات

كأس  لقب  ميالن  فريق  أحرز  قطر:  الدوحة 
في  الدوحة  استضافتها  التي  اإليطالي،  السوبر 
يوفنتوس  على  فوزه  بعد   ،2016 ديسمبر   23
الترجيح )4-3(، محقًقا لقًبا كان ينتظره  بركالت 
على  الطرفين  كال  سيطر   .2011 العام  منذ 
أول  ميالن  شباك  وتلقت  المباراة،  مجريات 
مدافع  عبر  األول،  شوطها  في  المباراة  أهداف 
ميالن،  مهاجم  ليدرك  كييليني،  اليوفي 
 .38 الدقيقة  في  التعادل  هدف  بونافينتورا، 
وأنقذ حارس ميالن دوناروما، وحارس يوفنتوس 
أهداف  من  شباكهما  بوفون،  المخضرم 
محققة، بعد تصديهما للعديد من الفرص، ليتم 
المباراة شوطين إضافيين، سجل فيهما  تمديد 
في  ملغيًا  هدًفا  إيفرا  باتريس  يوفنتوس،  العب 
الدقيقة 111 بداعي التسلل. الصورة لوكالة أ ف 

ب/كريم جعفر

كأس السوبر اإليطالي

التتويج بذهب القطرية

وذلك  األبطال،  لكأس  بطاًل  األسباني  برشلونة  بنادي  الكرة  فريق  توج 
بعد فوزه على أهلي جدة السعودي 5/3 في المباراة التي أقيمت بينهما 
قدمته  الذي  األبطال  كأس  على  الغرافة  بنادي  جاسم  بن  ثاني  باستاد 
ميسي  ليونيل  من  كل  البرشا  أهداف  سجل  القطرية.  الجوية  الخطوط 
وسواريز ونيمار وباكو ورافينيا ، بينما أحرز أهداف األهلي كل من عموري 
واصل   ، الثاني  الشوط  وفي  »هدفين«.  عسيري  ومهند  جزاء  ركلة  من 
األهلي الضغط على منافسه ، ونجح عموري في إحراز الهدف األول من 
القطري فهد جابر بداعي عرقلة عمر السومة  الحكم  ركلة جزاء احتسبها 
خالل  الملعب  وسط  في  الكرة  وانحصرت  برشلونة.  جزاء  منطقة  داخل 
األهالوي  للفريق  واآلخر  الحين  مابين  محاوالت  وسط   ، األخيرة  الدقائق 
المباراة  حكم  جابر  فهد  أطلق  حتى  أخرى  تارة  الكتالوني  والفريق  تارة 

صافرته معلنا نهايتها. الصورة لوكالة أ ف ب/ كريم جعفر

العطية »وصيفًا« لرالي داكار 2016

حقق النجم القطري ناصر العطية حامل اللقب عامي 2011 و2015، 
وصافة الترتيب العام للنسخة الثامنة والثالثين من رالي داكار 2016 
الدولي، بعدما احتل المركز الثالث في المرحلة رقم »11« واألخيرة 
التي أقيمت في األرجنتين، حيث حل القطري ناصر العطية ثانيًا في 
ستيفان  الفرنسي  بلقبه  توج  الذي  داكار،  رالي  في  العام  الترتيب 
وأعرب  داكار.  رالي  في  عشر  الثاني  لقبه  حقق  الذي  بيترهانسل 
جدًا”،  بـ”الصعب  وصفه  الذي  بالفوز  الغامرة  فرحته  عن  العطية 
متمنيًا الفوز بالمركز األول في العام المقبل. وقال : “الحمد لله جدًا 
أنا سعيد بالفوز وأتمنى التوفيق وأن أشارك في األولمبياد في ريو”. 
حبه  إلى  مشيرًا  بالرياضة،  جدًا  تهتم  قطر  دولة  أن  “العطية”  وأكد 

الشديد للرالي والرماية. الصورة لوكالة أ ف ب/كريم جعفر
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أهم  أحد   ،”GCC“ للمقاوالت  الخليج  شركة  عقدت 
واإلنشاءات  المقاوالت  قطاع  في  الرائدة  الشركات 
ديسمبر   21 األربعاء  يوم  احتفالية  مراسم  قطر،  في 
الماضي لإلعالن عن بدء أعمال اإلنشاء في مدينة لوسيل 
لبرج الماجد العقارية - عضو في مجموعة الماجد. حضر 
أحمد  السيد  الماجد  مجموعة  رئيس  االحتفال  مراسم 
الماجد ورئيس شركة الخليج للمقاوالت السيد يوسف 
بن جاسم الدرويش والمدير التنفيذي لمجموعة المكتب 
إبراهيم  السيد   ”AEB“ الهندسية  للشئون  العربي 
السيد  للمقاوالت  الخليج  شركة  عام  ومدير  الجيدة، 
أول  بداية  مع  المراسم  هذه  تزامنت  ماكيغ.  غراهام 
مرحلة لعملية سكب 14.000 متر مكعب من الخرسانة 
ساعة   43 تستغرق  أن  متوقع  والتي  للبرج  األساسية 

من السكب المتواصل. قال السيد أحمد الماجد: “نحن 
فخورون بكوننا جزًءا من رؤية قطر 2030 من خالل تطوير 

برج تجاري مجهز على أعلى مستوى في مدينة لوسيل 
في  التجارية  األعمال  مركز  ستصبح  والتي  قطر  في 
تنمية  اإلعالن عن شركائنا في  المستقبل. كما يسعدنا 
 ”GCC“ هذا المشروع وهما شركة الخليج للمقاوالت
ونحن   .”AEB“ الهندسية  للشؤون  العربي  والمكتب 
نتطلع إلى اكتمال ونجاح هذه المبادرة لنكون شركاء في 
اإلنشاءات المحلية الوطنية”. كما صرح السيد يوسف 
بالنيابة  بوجودي  سعادتي  عن  أعبر  أن  “أود  الدرويش: 
سكب  بداية  على  ألشهد  للمقاوالت  الخليج  شركة  عن 
مجموعة  في  “عضو  العقارية  الماجد  لبرج  الخرسانة 
الماجد”، والذي سيصبح معلًما محلًيا ولن يكون فقط 
بداية تعاون  أن يكون  أيًضا  رمًزا لمدينة لوسيل بل آمل 

طويل ومثمر بين شركتنا وشركة السيد أحمد الماجد”

عقــــارات

شركة الخليج للمقاوالت تحتفل ببدء العمل في مدينة لوسيل

“المتحدة للتنمية” تحصل 
على تمويل بـ 730 مليون ريال

الرئيسي  المطور  للتنمية،  المتحدة  الشركة  قامت 
لجزيرة اللؤلؤة قطر، بتوقيع اتفاقية مع البنك التجاري 
لتمويل بناء “أبراج المتحدة”، بقيمة إجمالية بلغت 730 
مليون ريال قطري. ووقع على االتفاقية، كل من السيد 
للشركة  التنفيذي  الرئيس  العثمان،  جاسم  إبراهيم 
الرئيس  ابراهام،  جوزيف  والسيد  للتنمية  المتحدة 
التنفيذي للبنك التجاري حيث تمت مراسم التوقيع في 
مبنى المحارة في جزيرة اللؤلؤة. وفي تعليقه على هذه 
قائاًل:  العثمان  جاسم  إبراهيم  السيد  صرح  اإلتفاقية، 
الشركة  نهج  مع  يتماشى  التمويل  اتفاقية  توقيع  “إن 
مشاريعها  لدعم  الالزم  التمويل  لتوفير  المتواصل 
مع  المثمر  التعاون  باستمرار  سعيد  وأنا  االستثمارية. 
البنك التجاري لما يقدمه من خدمات مصرفية متكاملة 
مشروع  أن  بالذكر  الجدير  للطرفين.”  بالفائدة  تعود 
متصلين  سكنيين  برجين  من  يتكون  المتحدة”  “أبراج 
شقة   480 بمجملها  يوفران  علوية  مستويات  على 
من  مجموعة  جانب  إلى  مختلفة،  بمساحات  سكنية 
ونماذج  واإلستديوهات  )البنتهاوس(  العلوية  الفيالت 
الواجهة  على  مطلة  جميعها  مبتكرة،  أخرى  سكنية 

البحرية والمارينا وتتمتع بمخارج مباشرة إلى الشاطئ.

أنهت مجموعة "إزدان" القابضة، أكبر شركات القطاع 
ترتيبات  بنجاح  قطر،  في  العقاري  للتطوير  الخاص 
لمدة  دوالر،  مليون   460 بقيمة  مجمع  إسالمي  تمويل 
8 سنوات، وقد تولى بنك المشرق دبي، عملية الترتيب 
الصفقة  وشهدت  الرئيسي،  والمدير  أولي  كمرتب 
اكتتابًا كبيرًا من قبل السوق تجاوز 1,53 مرة من حجم 
مؤسسات   10 مشاركة  وشهد  األساسي،  التسهيل 
إقليمية وأسيوية ودولية. "إزدان" هي شركة مدرجة في 
قطر بقيمة سوقية 41 مليار ريال قطري، وتم تصنيفها 
من قبل ستاندرد أند بورز بـ -BBB، وBA1 من قبل موديز، 
مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقاد المشرق اإلسالمي 
اإلسالمي  دبي  بنك  مع  جنب  إلى  جنبًا  اإلمارات  في 
كمرتبين  األوسط  الشرق  سي  بي  إس  إتش  وبنك 
التسهيل.  حسابات  ومديري  للتمويل  أوليين  رئيسيين 
التمويل  في  شاركت  التي  األخرى  البنوك  شملت  كما 
اإلمارات  بنك  للتمويل،  مفوضين  رئيسيين  كمرتبين 
دبي الوطني، بنك االتحاد الوطني، فيما شارك كمرتبين 
أساسيين البنك األهلي المتحد- الهالل اإلسالمي وبنك 
والكويت،  البحرين  بنك  وشارك  الوطني،  الخيمة  رأس 
والبنك الصناعي التجاري الصيني الدوحة والبنك المتحد 
على  الحصول  في  نجاحها  وبعد  كمنظمين.  المحدود 
أول  وإصدارها  دوالر  مليار  بقيمة  مجمعين  قرضين 
صكوك لها بقيمة 500 مليون دوالر في مايو الماضي، 
نجحت "إزدان" مرة أخرى في الحصول على تسهيالت 
سنوات،   8 لمدة  دوالر  مليون   460 بقيمة  مشتركة 
وتهدف عائدات هذا التمويل إلى إعادة تمويل االلتزامات 
األخرى المستحقة، وتستمر "إزدان" في تخفيض الرفع 
إلى  ومحاذاته  العمومية  ميزانيتها  في  تدريجيًا  المالي 

محفظة توليد النقد القوية من األصول العقارية.
وعلق سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس 
"برهنت  قائاًل:  القابضة  إزدان  مجموعة  إدارة  مجلس 
التي  والثقة  الماضية،  الفترة  خالل  المجموعة  إنجازات 

وإقليميين  عالميين  مستثمرين  قبل  من  عليها  حازت 
في  الراسخ  ومنهجنا  الطموحة  رؤيتنا  نجاح  مدى  على 
واالنفتاح  وربحيتها،  المجموعة  استثمارات  تعظيم 
على مختلف قطاعات األعمال بما يحقق عوائد إيجابية 
وهذا إنما يعكس خبرتنا العريقة والتي تمتد لما يزيد عن 
النمو والتطّور  55 عامًا عبرنا خاللها مراحل متعددة من 
التي تجاوبت مع متغيرات السوق ومتطلبات كل مرحلة 
المتأنية  المتابعة  إن  سعادته:"  وأضاف  حدة".  على 
الفرص  اختيار  في  عمق  عن  تكشف  المجموعة  لرحلة 
دقيق  وتحليل  دراسة  عن  نتجت  والتي  االستثمارية 
لمتطلبات السوق واحتياجاته في الحاضر والمستقبل، 
على  أرباحنا  في  نوعية  قفزات  تحقيق  في  ساهم  مما 
مدى السنوات الخمس الماضية، وتترجم في تصنيف 
خططنا  تمويل  على  متميز  وإقبال  متميز  ائتماني 
محمد  علي  السيد  قال  جانبه،  ومن  االستثمارية". 
القابضة:   إزدان  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  العبيدلي 
على  بالحصول  أخرى  مرة  إزدان  مجموعة  "نجحت 
تسهيل متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، كجزء من 
برنامج المجموعة اإلستراتيجي لتنويع مصادر تمويلها و 
التمويل  نجاح  ويبرهن  األمثل،  الشكل  الميزانية  إعطاء 
على حجم الثقة الكبيرة التي تحظى بها مجموعة إزدان 
القابضة في األوساط المالية اإلقليمية والعالمية، ونود 
أن نشكر بنك المشرق اإلمارات وباقي البنوك المشاركة 

إلتمام هذه الصفقة بنجاح".

تمويل مجمع لمجموعة "إزدان" القابضة 
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لشركة  التنفيذي  الرئيس  الكعبي،  شريدة  سعد  أعلن 
شركتي  بدمج  قرارا  الحكومة  اتخاذ  للبترول«  »قطر 
في  للدولة،  المملوكتين  غاز«  »قطر  و  غاز«  »راس 
شركة واحدة، واستبعاد أي تغيير في إنتاج أو تكاليف 
»الكعبي«  وقال  األولى.  المرحلة  في  الشركتين 
الحالي  العام  نهاية  قبل  ستبدأ  االندماج  عملية  إن 
تكلفة  خفض  يتم  لن  أنه  مضيفًا  عامًا،  وستستغرق 
الحالي،  الوقت  أو االستغناء عن عاملين في  التشغيل 
لكن من دون أن ينفي احتمال القيام بذلك مستقباًل. 
شراكة  هي  المحدودة  غاز  راس  شركة  أن  إلى  يشار 
قطر  من  كـل  بـيـن   2001 الـعــام  فـي  تأســسـت 
مـوبـيـل  إكـسـون  وشـركة   ،٪  70 بـنــسـبـة  للبترول 
بـنـسـبـة 30 ٪. وتنتج راس غاز نحو 40 ٪ من إنتاج قطر 
مشاريع  تشغيل  وتتولى  المسال،  الطبيعي  الغاز  من 

راس لفان.

جديدة  بترولية  اتفاقيات  وزارة البترول ثالث  وقعت 
مع  »إيجاس«  للغازات  القابضة  المصرية  للشركة 
اإلنجليزية  بتروليم  وبريتش  اإليطالية  »إينى  شركات 
 220 استثمارات  بإجمالي  الفرنسية«  وتوتال 
والبترول. الطبيعي  الغاز  عن  للبحث  دوالر   مليون 

البحرية  العش  رأس  شمال  االتفاقيات  تضمنت 
وشمال الحماد البحرية، وشمال الطابية البحرية بالبحر 
المتوسط، وبلغت منح التوقيع 9 ماليين دوالر وسيتم 
آبار جديدة. واالتفاقية األولى مع تحالف بى بى   6 حفر 
البحرية  العش  رأس  شمال  امتياز  منطقة  في  وإينى 
بى  »بى  مع  والثانية  دوالر،  مليون   75 باستثمارات 
وإينى وتوتال« فى منطقة امتياز شمال الحماد البحرية 
مع  الثالثة  واالتفاقية  دوالر،  مليون   80 باستثمارات 
شركة بى بى بامتياز شمال الطابية البحرية باستثمارات 
65 مليون دوالر. وأضاف طارق المال، وزير البترول، أن 
توقيع االتفاقيات البترولية الثالث يأتى نتيجة للمزايدة 
العالمية األخيرة التي طرحتها »إيجاس«، ويمثل تتويجًا 
البحث  أنشطة  تكثيف  في  البترول  وزارة  إلستراتيجية 
لزيادة االحتياطيات واإلنتاج المحلي  البترول والغاز  عن 

الشركات  حرص  أن  إلى  مشيرًا  البترولية.  الثروة  من 
بالبرامج  وااللتزام  االتفاقيات  توقيع  على  العالمية 
البترولية  االحتماالت  على  يؤكد  االستثمارية  والخطط 
الواعدة فى مناطق العمل البترولي ويسهم في تدفق 
قطاع  أن  الوزير  ذكر  لمصر.  العالمية  االستثمارات 
اتفاقية للبحث عن   73 انتهى من توقيع  البترول بذلك 
السنوات  خالل  العالمية  الشركات  مع  والغاز  البترول 
األدنى  حدها  باستثمارات  اآلن  وحتى  الماضية  الثالث 
أكثر من 15 مليار دوالر ومنح توقيع أكثر من مليار دوالر 

لحفر 306 آبار.

غاز ونفط

مصر توقع ثالث اتفاقيات بترولية

دمج شركتي »راس غاز« و»قطر غاز« 

بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة بالدولة حتى 31 أكتوبر 
الماضي، 721 منشأة صناعية، وبلغ إجمالي استثماراتها 255.5 مليار 

ريال، ونتوقع كذلك دخول 490 مشروعا صناعيا مرحلة اإلنتاج خالل الفترة 
. القريبة القادمة، تقدر استثماراتها بحوالي 12.3 مليار ريال 

سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة
 وزير الطاقة والصناعة

أسعار النفط دون 60 دوالرًا 
في 2017

النفط  أسعار  أن  »رويترز«  أجرته  استطالع  أظهر 
60 دوالرًا للبرميل بحلول  سترتفع تدريجيًا صوب 
قوة  تكبحه  الصعود  من  المزيد  وأن   ،2017 نهاية 
األميركي،  النفط  إلنتاج  مرجح  وانتعاش  الدوالر 
بالتخفيضات  لـ»أوبك«  محتمل  تقيد  وعدم 
وخبيرًا  محلاًل   29 وتوقع  عليها.  المتفق  اإلنتاجية 
عقود  أن  آراءهم  »رويترز«  استطلعت  اقتصاديًا 
في  ستبلغ  برنت  مزيج  العالمي  القياس  خام 
 .2017 في  للبرميل  دوالرًا   56.90 المتوسط 
عن  طفيف  بشكل  منخفض  الحالي  والتقدير 
 57.01 والبالغ  السابق  االستطالع  في  المتوسط 
المتوقع  من  برنت  أسعار  متوسط  لكن  دوالرًا. 
53.67 دوالرًا  بدءًا من  يتحسن من فصل آلخر  أن 
56.51 دوالرًا في الربع الثاني،  في الربع األول إلى 
و58.69 دوالرًا في الربع الثالث، و59.78 دوالرًا في 
الربع الرابع. وبلغ متوسط سعر عقود خام القياس 
حوالي  اآلن  حتى  الحالي  العام  بداية  منذ  العالمي 
45 دوالرًا للبرميل. وتوقع االستطالع أن متوسط 
 55.18 سيبلغ  الخفيف  األميركي  الخام  سعر 

دوالرًا للبرميل في 2017.

تحت الضوء
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اغتيال البراءة
عدد  حطام  أمام  يجري  سوري  طفل  درعا:  محافظة 
من المنازل التي تعرضت للقصف  في منطقة النزاع  

جنوب سوريا في يناير 2017.  
الصور لوكالة أ ف ب/ محمد أبازيد

التحام العقد الخليجي

المنامة، البحرين : العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خالل االحتفال 
بافتتاح قمة دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، وقد كان حضوره موضع 
ترقب بالبحرين، مع أشقائه أصحاب السعادة األمراء والشيوخ، في  وجود رئيسة 
 200 العالقات المستمرة منذ  الذي يعكس طبيعة  البريطانية، تيريزا ماي،  الوزراء 
عام بين دول الخليج والمملكة المتحدة. حيث استضافت البحرين يوم 6 ديسمبر 
حيث  جدا..  دقيق  وقت  في  متميزة  قمة  في  التعاون  مجلس  دول  قادة   2016
منظومة  ألن  التفاؤل  من  والكثير  الخليجي  المواطن  يترقبها  الملفات  من  الكثير 
مجلس التعاون خالل السنوات الماضية وصلت مراحل متقدمة جدا من التنسيق 
والتعاون، تكللت بعودة سلطنة عمان للبيت الخليجي وإعالن انضمامها لتحالف 
الصورة  السعودية.  العربية  المملكة  بقيادة  اإلرهاب  لمكافحة  اإلسالمية  الدول 

لوكالة أ ف ب  / المكتب الملكي السعودي/ بندر الجلود 
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نحو  تخصص  سوف  إنها  اإليطالية،  الحكومة  قالت 
20 مليار يورو إلخراج القطاع المصرفي في البالد من 
المأزق الذي سقط فيه، بما في ذلك أقدم المصارف 
في العالم »مونتي دي باتشي«، الذي فشل أخيرًا في 
اجتذاب التمويل الالزم من مستثمري القطاع الخاص 

إلعادة الرسملة وسن خطة اإلنقاذ الخاصة به.

رفض  مع  التداعي  في  الخاصة  اإلنقاذ  خطة  وبدأت 
الناخبين اإليطاليين التعديالت الدستورية للحكومة في 
استقالة  عنه  نتجت  الذي  ديسمبر،  من  الرابع  استفتاء 
رئيس الوزراء ماتيو رينزي، لكن الوضع ازداد سوءًا بعد 
ذلك بأربعة أيام، حينما رفض البنك المركزي األوروبي 
مطالب البنك بتمديد مهلة زيادة رأس المال حتى 20 
موريلي  ماركو  التنفيذي  المدير  جاب  وبعدما  يناير. 

حملة  صغار  إقناع  في  ينجح  لم  وغربًا  شرقًا  العالم 
السندات بمبادلة الديون باألسهم، ولم يستطع إقناع 

السيادي  الثروة  الرئيسيين مثل صندوق  المستثمرين 
القطري بشراء حصة أكبر في البنك.

أعلنت مجموعة األناضول القابضة أن “البنك التجاري 
في  الباقية  اإلضافية  الحصة  على  حصل  القطري” 
يصبح  وبذلك   ٪  25 وهي  التركي،  بنك”  “الترناتيف 

التجاري القطري مالكًا للبنك بالكامل.
األناضول  “مجموعة  سابقًا  التجاري  البنك  وأخطر 
القابضة” المالكة لبنك  Alternatif bank، أن الجهات 
الخيار  حق  ممارسة  على  وافقت  قد  القطرية  الرقابية 
التجاري  كان  بنك(.  )إيه  بنك”  “الترناتيف  في  اآلجل 
القطري يملك نسبة 75 ٪ من حصة البنك بالشراكة 
المجموعة  وقالت  القابضة.   األناضول  مجموعة  مع 
في بيان لها: “إن  حصة 25 ٪ قد بيعت بقيمة 222.5 
يجري  وبذلك  القطري”.  التجاري  للبنك  دوالر  مليون 
شركة  بنك،  الترناتيف  بذلك  ليصبح  األسهم  تحويل 

مملوكة بالكامل للتجاري القطري. وقال عمر حسين 
ونائب  التجاري  البنك  إدارة  مجلس  عضو  الفردان 
رئيس مجلس إدارة الترناتيف بنك؛ إن شراء حصص 
التجاري،  للبنك  وتملكها  جميعها  بنك  الترناتيف 
القوي  التكامل والتعاون  إلى مزيد من فرص  ستؤدي 
المجال  في  القطرية  التركية  العالقات  تخدم  التي 

التجاري واالقتصادي.
كأول   ،1975 عام  القطري  التجاري  البنك  وتأسس 
يبلغ  فيما  فرعًا،  ويضم 30  قطر،  في  خاص  بنك 
إجمالي أصوله 123.42 مليار ريال )33.9 مليار دوالر(

حتى نهاية العام 2015.
تركيا  في  المصرفية  أنشطته  بنك”  “الترناتيف  وبدأ 
عام 1991، ويركز عمله في مجال الخدمات المصرفية 

للشركات  متكاملة  ومنتجات  برامج  ولديه  لألفراد، 
والمؤسسات التجارية.

سقوط أقدم بنك في العالم

البنك التجاري القطري يتملك »الترناتيف بنك« التركي

أعلن كل من )مصرف الريان( و)بنك بروة( و)بنك قطر 
الدولي( في بيان مشترك عن نيتهم بشأن احتمال دمج 
أعمالهم لتثمر عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة 
يمكنه من  ما  المالية  والمالءة  السيولة  ولديه من  أعلى 
وأضاف  قطر.  دولة  اقتصاد  في  بقوة  المساهمة 
إلى  حدوثه  حال  في  االندماج  يؤدي  »سوف  البيان: 
أصول  بقيمة  قطر  دولة  في  إسالمي  بنك  أكبر  تكوين 
تزيد على 160 مليار ريال قطري، ورأسمال يزيد عن 22 
مليار ريال قطري، وثالث أكبر بنك إسالمي في الشرق 

األوسط.”
من   ،2015 بنهاية  الثالثة  البنوك  أعمال  لنتائج  ووفقًا 
إتمام عملية  – حال  الجديد  الكيان  يسجل  أن  المتوقع 
بما  أي   ( قطري  ريال  مليار   6 بقيمة  إيرادات   – الدمج 
كيان  أكبر  ثالث  بذلك  ليعد   ) دوالر  مليار   1.63 يوازي 
قطر  )بنك  بعد  قطر  بورصة  في  متداول  مصرفي 

الوطني(، و)البنك التجاري( ، فيما تصل صافي األرباح 
إلى 3.1 مليار ريال قطري ) 851.6 مليون دوالر( ليعتبر 
ثاني أكبر بنك متداول في بورصة قطر من حيث صافي 
الكيان  سيعّد  كما  الوطني(.  قطر  )بنك  بعد  األرباح 
الجديد أيضَا ثاني أكبر بنك متداول في قطر من حيث 
إجمالي األصول بقيمة 43.2 مليار دوالر بعد )بنك قطر 
البنوك  بين  اإلندماج  لعملية  التنسيق  الوطني(.وحول 
الثالثة، قال البيان المشترك :»ستخضع هذه المبادرة 

لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر لألسواق 
الرسمية  والجهات  والتجارة  االقتصاد  ووزارة  المالية، 
كل  في  المساهمين  وموافقة  العالقة،  ذات  األخرى 
الدولي،  قطر  وبنك  بروة  وبنك  الريان  مصرف  من 
المالية  التفصيلية  التدقيق  عمليات  من  االنتهاء  بعد 
البنوك  ستشمل  التي    Diligence Due والقانونية 
الثالثة. والجدير بالذكر أن الكيان الجديد سيحافظ على 

كافة تعامالته وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية«.

مفاوضات بين 3 بنوك في قطر لتدشين أكبر بنك إسالمي 

مقارنة بين أعمال البنوك الثالثة مجتمعة وبنك قطر الوطني بالدوالر األميركي خالل العام 2015

البنك  إجمالي أصول   إجمالي صافي األرباح      إجمالي اإليرادات 

1.63 مليار 851.6  مليون  البنوك الثالثة  43.2  مليار    

6.4  مليار    3.1 مليار   147.9 مليار بنك قطر الوطني
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كنت واثقه من النجاح 
ولم استسلم 

حوار: كريم إمام 
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لـكل  العـروض فـي كتـب مطبوعـة مخصصـة  وتتوافـر 
سـوق، كمـا تتوافـر فـي تطبيـق هاتفـي جديـد وسـهل 
االسـتخدام وحاصـل علـى الجوائـز. ومـع مـرور السـنين 
شـهدت الشـركة نمـوًا كبيـرًا فأصبحـت شـبكة شـركائها 
واليـوم  كبيـرة.  عمالئهـا  وقاعـدة  ومتينـة  جـدًا  واسـعة 
تقـّدم شـركة إنترتينـر 45 منتجـًا فـي 40 وجهـة فـي 15 

بلـدًا.
وقـد طرحـت شـركة ذا إنترتينـر الرائـدة فـي مجـال توفيـر 
مجانـًا«  الثانـي  علـى  واحصـل  واحـدًا  »اشـتر  عـروض 
االسـتمتاع  للعمـالء  يمكـن  الـذي   2017 قطـر  إنترتينـر 
بخصـم  فقـط،  قطريـًا  ريـااًل   250 مـقـابــل  بــعـروضــه 
الرائـع  العـرض  هـذا  يتوفـر  األصلـي.  السـعر  مـن   ٪  15
خـالل  مـن  أو  اإللكترونـي  الموقـع  خـالل  مـن  مباشـرًة 

فقـط. محـدودة  لفتـرة  إنترتينـر  تطبيـق 
واحـدًا  »اشـتر  عـرض   1400 مـن  أكثـر  التطبيـق  ويوفـر 
واحصـل علـى الثانـي مجانـًا« لـدى المطاعـم والمقاهـي 
وللتسـلية واألنشـطة الترفيهيـة ومراكـز السـبا واللياقـة 
البدنيـة والخدمـات وأكثـر، بمـا يضمـن للعمـالء في قطر 
أكثـر من 587,000 ريـال قطري.  )قطر اليوم( تحوارت 
إنترتينـر(  بنتـون، مؤسـس شـركة )ذا  السـيدة دونـا  مـع 
التـي اطعلتنـا علـى مشـوارها  إدارتهـا  ورئيـس مجلـس 
مـع هـذا المشـروع الـذي وصـل حجـم االسـتثمارات فيه 

إلـى 103 مليـار دوالر أميركـي فـكان هـذا الحـوار:  
 

فـي البدايـة نـود لـو تحدثينـا عـن مجـال عملك فـي قطر؟ 
ومـا هـي أهـم النجاحـات؟ ومـاذا عـن الصعوبـات التـي 

كتابكم/تطبيقكـم؟ تواجـه 
والسـيما  كبيـر،  حـد  إلـى  العربيـة  األسـواق  تتشـابه   -
لمسـنا  ولقـد  اإلماراتيـة.  والسـوق  القطريـة  السـوق 
القطريـة  للسـوق  الخصبـة  التربـة  األولـى  الوهلـة  منـذ 
مـن  الرغـم  علـى  األعمـال،  مـن  الجديـد  السـتيعاب 
كان  ولقـد  الوقـت.  ذلـك  فـي  السـوق  آليـات  اختـالف 
التحـدي األول فـي تلـك المرحلـة هو كيفية جـذب التجار 
وإقناعهـم بالمنتـج، ومزايا المشـاركة فـي البرنامج. ومع 
حاليـًا  قطـر  دولـة  تشـهده  الـذي  والتطـور  التنميـة  كـم 
ومـع كل الفنـادق الجديـدة ومراكـز التسـوق التـي تفتـح 
أبوابهـا داخـل قطـر، فقد تمكنـا من تطوير شـكل المنتج 
وجودتـه علـى مـدار هـذه السـنوات، وعليـه نجـد أن كل 

بيننـا. المثمـر  التعـاون  هـذا  يثمنـون  شـركاؤنا 
كانـت  وقـد   ،2008 عـام  قطـر   فـي  اإلنترتينـر  انطلـق 
الوقـت حيـث كان  ذلـك  دبـي فـي  اإلدارة متمركـزة فـي 
إلـى  واآلخـر  الحيـن  بيـن  الفريـق  أعضـاء  بعـض  يسـافر 
قطـر، وقـد كان هـذا األمـر مناسـبا مـن الناحيـة التقنيـة 
إلـى فريـق  أننـا بحاجـة ماسـة  ولكننـا سـرعان مـا أدركنـا 
مبيعـات قـوي يكون متمركـزًا في الدوحـة، واآلن يحظى 
اإلنترتينـر بفريـق عمـل قـوي وناجـح فـي الدوحـة، وهـو 

السـوق  داخـل  النجـاح  علـى  كثيـرًا  سـاعدنا  الـذي  األمـر 
القطريـة.  وكأول األسـواق التـي أطلقنـا فيهـا اإلنترتينـر 
بعـد دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة، فقـد كانـت اللغـة 
تحديـًا لنـا فـي البدايـة، حيـث أنـه كان مـن الضـروري أن 
يكـون الكتـاب باللغتيـن العربيـة واإلنجليزيـة منـذ البداية، 
اإلنترتينـر،  تطبيـق  إطـالق  مـع  أيضـًا  التحـدي  واسـتمر 
التواصـل االجتماعـي، ولكننـا  العمـالء، ومواقـع  وخدمـة 

المسـتهلك دائمـًا. ملتزمـون بمـا يرغـب فيـه 
لقـد كانـت السـوق القطريـة دائمـًا مـن األسـواق الكبيـرة 
المسـتهدفة لدينـا مـن حيـث عـدد التطبيقـات أو الكتـب 
يسـتخدمها  التـي  العـروض  عـدد  حيـث  ومـن  المباعـة، 
إنترتينـر  أداء  عـن  راضـون  فإننـا  وإجمـااًل،  المسـتهلك. 
علـى  وحريصـون  وشـركائنا  لعمالئنـا  وممتنـون  قطـر، 

سعادتهم. 
 

وصلتـي إلـى دبـي قادمـة مـن أسـتراليا بـال أي رأس مـال 
يذكـر. هـل توقعتـي هـذا النجـاح؟ ومـا هـو السـر؟

دبـي  إلـى  ملبـورن  مـن  سـافرت   2001 العـام  فـي   -
لوظيفـة لـم اسـتمر بهـا طويـاًل، وفـي أحـد األيـام كنـت 
دبـي،  فـي  السـريعة  الطـرق  أحـد  علـى  سـيارتي  أقـود 
الجـذب  ومناطـق  المطاعـم  مـن  العديـد  لمحـت  حينهـا 
هـذه  لزيـارة  حافـز  هنـاك  يكـن  لـم  ولكـن  السـياحي، 
األماكـن، وفـي هـذه اللحظـة ولـدت عنـدي الفكـرة بإنتاج 
هـذه  ففـي  العـروض،  مـن  العديـد  علـى  يحتـوي  منتـج 
الحالـة فـإن جميـع األطـراف سـتكون قـد فـازت، سـواء 

المشـتري. أو  البائـع 
وال أخفيكـم سـرًا، فقـد كانت البداية غاية فـي الصعوبة، 
لقـد تطلـب األمـر جهـدًا شـاقًا حتـى يصـل إلـى النـاس، 
الصعوبـات  األحيـان، فقـد واجهـت هـذه  وفـي معظـم 
المنتـج  لهـم  وأشـرح  للتجـار  أذهـب  كنـت  وحـدي، 
وخصائصـه، وكنـت أنجـح فـي بعـض األحيـان، وأخفـق 
فـي مـرات أخـرى، ولكننـي كنـت على ثقـة بأنني سـأنجح 
ولـم أستسـلم. لقـد واجهـت العديـد مـن المصاعب في 
العاميـن األوليـن كسـيدة أعمال، ولكن كلمـا فّكرت بهذه 
الصعوبـات تذكـرت أنهـا تلـك المواقـف التـي سـاعدتني 
بالماضـي  رجعـت  ولـو  اليـوم،  عليـه  أنـا  مـا  أكـون  أن 

لفعلـت مـا فعلتـه ثانيـة.
 983 97 تاجـرًا وقمنـا ببيـع  فـي العـام األول تعاونـا مـع 

تأسست شركة )ذا إنترتينر( في  العام 2001 على يد دونا 
بنتون لتقّدم للعمالء والمستهلكين عروض »اشتر واحدًا 

واحصل على الثاني مجانًا« لدى المطاعم الفاخرة والمراكز 
الترفيهية ومراكز التجميل والفنادق في منطقة الشرق 

األوسط، وإفريقيا، وآسيا، وأوروبا. 

لم أواجه أية 

مشاكل كوني امرأة 

عاملة في اإلمارات 

العربية وأي بلد 

آخر. وأعتقد أن ذلك 

بسبب النظام 

القوي الذي يدعم 

رواد األعمال في 

المطلق.



23
ينــــــــــــــــايـــــــــر 2017 

زاوية خاصــــة

ومـا  10.000تاجـر  مـن  أكثـر  فلدينـا  اليـوم  أمـا  كتابـًا، 
العالم وحجـم  حـول  مسـتخدم   50,000 مـن  يقـرب 
اسـتثمارات يصـل إلـى 103 مليـار دوالر أميركـي. ال زلنـا 
نقـدم أول عـرض لنـا قدمنـاه فـي النسـخة األولـى وهـي 
وشـخصيا  مجانـًا.  الثانيـة  علـى  واحصـل  منتـج  اشـتر 
فأننـي أعتبـر نجـاح انترتينر يكمن في القيمـة التي يقدمها 
عمالئنـا  بـوالء  نتمتـع  التجـار.  مـن  وشـركائنا  للعمـالء 
التـي عملـت  التجاريـة  التجـار والعالمـات  وشـركائنا مـن 
معنـا منـذ اليـوم األول، ومـع أخـذ هـذا فـي االعتبـار فأننـا 

رائعـا.  نجاحـا  نحقـق 
 

مـا المطلـوب مـن أجـل وصـول رواد األعمـال فـي قطـر 
إلـى مـا وصلتـي إليـه؟

- قطـر سـوق واعـدة وناميـة تدفعـك إلـى أن تحقـق قـدرًا 
متسـاويًا مـن القـوة والمرونة في نفـس الوقت، تفهمك 
النجـاح  مفاتيـح  أحـد  هـو  المحلـي  بالسـوق  ومعرفتـك 
والبحـث المسـتمر عـن اللوائـح والقوانيـن المحليـة، مـن 
العمـل  فريـق  إليجـاد  كبيـرا  مجهـودا  تبـذل  أن  األفضـل 
أشـخاص  تعييـن  مـن  أفضـل  المهـارات  وذي  المؤهـل 
التدريـب  فـي  مضاعـف  مجهـود  وبـذل  مؤهليـن  غيـر 

والتعليـم.

كيـف اسـتطعتي سـبر غـوار العمـل فـي بيئـة رجاليـة في 
الغالـب خصوصـا منـذ 14 عامـًا مضـت؟

- علـى عكـس مـا قـد يعتقـد الكثيـرون، فأننـي لـم أواجـه 
اإلمـارات  فـي  عاملـة  امـرأة  كونـي  بسـبب  مشـاكل  أيـة 
العربيـة وأي بلـد آخـر. وأعتقـد أن ذلـك بسـبب النظـام 
تعتبـر  المطلـق.  فـي  األعمـال  رواد  يدعـم  الـذي  القـوي 
اإلمـارات العربيـة المتحـدة أرض الفـرص والـكل مرّحـب 
بـه لتجربـة إمكانياتـه بغـض النظـر عـن العمـر أو الجنـس. 
وفـي الحقيقـة أعتقـد أن اإلمـارات العربيـة المتحـدة مـن 
أفضـل األماكـن فـي العالـم ألي شـخص يرغـب فـي أن 
إذا كنـت مؤمنـًا بمـا تفعلـه وتحمـل  يكـون رائـد أعمـال. 
عـن  النظـر  بغـض  ناجـح  فأنـت  قويـة  عمـل  أخالقيـات 

أو عمـرك. جنسـك 
 

مـا هـي العوامـل المحـددة الختيـار البلـدان التـي تعملون 
بهـا، أو الخدمـات التـي تروجـون لها؟

- يتركـز عملنـا علـى مجموعتين رئيسـيتين وهما عمالؤنا 
وشـركاؤنا مـن التجـار، وهـم الدافـع الحقيقـي وراء نجـاح 
تكـون  أن  هـو  فالمهـم  للوجهـة  وبالنسـبة  منتجاتنـا. 
المطاعـم  تتضمـن  المتاجـر  مـن  قويـة  تشـكيلة  هنـاك 
وجهـات الجـذب، سـبا، مراكـز تجميـل، مالعـب الغولـف 
خـاص  منتـج  تطويـر  مـن  نتمكـن  حتـى  الكثيـر  وغيرهـا 
جيـدة  عمـالء  قاعـدة  تكويـن  الهـام  مـن  أيضـا  بالوجهـة. 
يتماشـى  أن  يجـب  النهايـة  وفـي  بالخـروج.  تسـتمتع 
مـع خططنـا ومفاهيمنـا. وحاليـًا نحـن نتوسـع فـي أربـع 
وجنـوب  وآسـيا  العربـي  الخليـج  فـي  أساسـية  مناطـق 

وأوروبـا. إفريقيـا 
التـي  البلـدان  قائمـة  ضمـن  أسـتراليا  تـرد  لـم   لمـاذا 

بهـا؟ تعملـون 

- كمـا ذكـرت مـن قبـل فـأن تركيزنـا ينصـب علـى النمـو 
فـي المناطـق التـي نعمـل بهـا حاليـا، وقـد انطلقنـا مـن 
أسـتراليا  تـزال  وال  لنـا،  الرئيسـي  المقـر  بصفتهـا  دبـي 
لـم تـأِت ضمـن قائمـة توسـعاتنا حاليـا ولكنهـا سـتكون 

مـا. يومـا  موجـودة 
 

كـم عـدد النسـخ مـن التطبيـق أو الكتيـب المباعـة خـالل 
العـام الماضـي ومـا هـي توقعـات العـام الحالـي؟

تتعـدى  أرقـام مبيعـات قويـة  اسـتطعنا تحقيـق  لقـد   -
وإلـى  مـرة  ألول  انطالقنـا  منـذ  عـام  كل  المسـتهدف 
اليـوم بـال اسـتثناء. منتجـات 2017 متاحـة اآلن للشـراء. 
كل مـا يمكـن أن أقولـه عـن التطبيـق أننـا أطلقنـاه ألول 
مـرة فـي 2014 حيـث فًضـل 14 ٪ فقـط مـن عمالئنـا أن 
يسـتخدموه بديـاًل عـن الكتيـب، وفـي العام الثانـي اختاره 
50 ٪ مـن العمـالء واليـوم مـع إطـالق تطبيـق 2017 نجد 

أن 99 ٪ مـن النـاس اختـاروا شـراء التطبيـق.
 

أتصـور وجـود العديـد مـن محبـي كتابكم/تطبيقكـم في 
قطـر. لكـن مـا عـدد البلـدان التي تتواجـدون فيهـا اليوم؟ 
ومـا هـي أكثـر البلدان شـراًء للكتاب/للتطبيـق؟ ولماذا؟
39 منتجـًا يوفـرون عـروض اشـتِر منتـج واحصـل  لدينـا 
علـى الثانـي مجانـًا فـي 14 دولـة. قطـر كانـت أول دولـة 
المتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  بعـد  منتجاتنـا  فيهـا  نطلـق 
بعـد  ثـم  إلينـا،  بالنسـبة  سـوق  أكبـر  ثانـي  قطـر  وتظـل 
ذلـك سـنغافورة وجنـوب إفريقيـا )كيـب تاون(. وليسـت 
دبـي  تشـبه  أسـواق  فـي  نجاحـا  نشـهد  أن  مفاجـأة 
تتمتـع بمنـاخ رائـع، واختيـارات واسـعة تسـمح للعمـالء 

االجتماعيـة. بحياتهـم  باالسـتمتاع 
 

القطـري عـن األسـواق األخـرى  السـوق  الـذي يميـز  مـا 
التـي تعملـون فيهـا؟ وهـل مـن سـبل لتطويـر األعمـال 

هنـا مـن وجهـة نظـرك؟
- تتميـز قطـر بوجودهـا ضمـن منطقة ثقافيـة وجغرافية 
يسـمح  ممـا  الخليـج  منطقـة  وهـي  خاصـة  واقتصاديـة 
بتبـادل الخبـرات والتعلـم مـن تجـارب الـدول المجـاورة. 
ويمكـن أن تـرى هـذا التطـور والنمـو الحاصـل فـي مجـال 
نظـام  فـي  االسـتثمارات  الدوحـة،  فـي  التحتيـة  البنيـة 
الريـل، ومطـار حمـد الدولـي الـذي يعتبـر تحفـة معماريـة 
وتقنيـة. ومـن الواضـح أن هنـاك خطـة طويلـة األمد يتم 
تنفيذهـا فـي قطـر تجعـل منهـا مركـز جـذب اقتصـادي 
هـام حيـث تختـار العديد من الشـركات أن تكـون الدوحة 
مقـرًا لمكاتبهـا الرئيسـية. وهـذا هـام بالنسـبة لمجتمـع 

رواد األعمـال.
 

مــــا جـــديــــد الكتـــاب/التطبيــــق؟ وهـــل مــــن خطــــط 
مستقبلية؟

منتـج  مـن  للتحـول  رحلتنـا  عـن  سـؤالي  يتـم  مـا  دائمـا 
مطبـوع إلـى تطبيـق ويمكـن القـول أن التحـول الرقمـي 
سـاعدنا علـى توسـيع قدراتنـا وإمكانياتنـا أكثـر ممـا كنـا 
كبيـرا  تحديثـا  أطلقنـا  الماضـي  نوفمبـر  وفـي  نتخيـل. 
لواجهـة  جديـدًا  تصميمـًا  تضمـن  االنترتينـر  لتطبيـق 

لهـا.  مثيـل  ال  المسـتخدم  تجربـة  تجعـل  االسـتخدام 
واآلن يمكننـا إضافـة متاجـر جديـدة خـالل السـنة تسـاعد 
القريبـة منهـم والتحـدث  العـروض  إيجـاد  عمالءنـا علـى 
مكافـأة  وتتـم  األخبـار.  ومشـاركة  باسـتمرار  إليهـم 
والعـروض  االبتسـامات  نقـاط  طريـق  عـن  العمـالء 
الشـهرية الحصريـة ونسـاعدهم دائمـًا لتحقيـق أفضـل 

االنترتينـر. مـن  اسـتفادة 
سـوف نسـتمر في االسـتماع إلى آراء واقتراحات عمالئنا 
وإضافـة  المسـتمر،  لالبتـكار  المتواصـل  سـعينا  مـع 
المزيـد مـن عـروض التجـار، وقيمـة ال تضاهـى وفرصـة 

االنترتينـر. اسـتخدام  بالحيـاة مـن خـالل  لالسـتمتاع 

لمسنا منذ الوهلة 

األولى التربة الخصبة 

للسوق القطرية 

الستيعاب الجديد 

من األعمال، على 

الرغم من اختالف 

آليات السوق في 

ذلك الوقت. ولقد 

كان التحدي األول 

في تلك المرحلة هو 

كيفية جذب التجار 

وإقناعهم بالمنتج.
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اغتيال البراءة
عدد  حطام  أمام  يجري  سوري  طفل  درعا:  محافظة 
من المنازل التي تعرضت للقصف  في منطقة النزاع  

جنوب سوريا في يناير 2017.  
الصور لوكالة أ ف ب/ محمد أبازيد
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عشق الطعام اللذيذ

بقلم سيندو ناير

هنالك جيل جديد من رواد األعمال في 
الدوحة يقوم بإنشاء العالمات التجارية 

ويدعمها ليحقق أحالمه.

زاوية خاصــــة
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األعمـال  رجـال  مـن  الجديـد  الجيـل  هـذا  يتمتـع 
االسـم  يصبـح  يجعالنـه  اللذيـن  والشـغف  بالحمـاس 
ينشـئونها. التـي  التجاريـة  للعالمـات   المحـرك 

ناصـر  وهـو  الـرواد،  هـؤالء  أحـد  اليـوم  قطـر  التقـت 
النهـار  أثنـاء  حكومـي  كموظـف  يعمـل  الـذي  الزيـارة، 
إلـى  وباإلضافـة  الليـل.  فـي  مطعـم  وكصاحـب 
يقـوم  وقتـا طويـال،  تتطلبـان  اللتيـن  المهنتيـن  هاتيـن 
وكليـة  الشـرطة،  كليـة  فـي  بالتدريـس  أيضـا  ناصـر 
التدريـب  علـى  عـالوة  العسـكرية،  محمـد  بـن  أحمـد 
الـذي  ناصـر  سـألنا  وعندمـا  الوطنيـة.  الخدمـة  فـي 
السـبب  عـن  الوكـرة  سـوق  فـي  أرنـاق  مطعـم  يملـك 
المطاعـم  مجـال  فـي  الدخـول  يختـار  جعلـه  الـذي 
وفـي  الطعـام«،  أحـب  »ألننـي  تـردد:  بـال  أجـاب 
لجعـل  الحـب  مـن  أفضـل  دافـع  أي  يوجـد  ال  الواقـع 
يحـب. فيمـا  االسـتثمار  علـى  يقبـل  شـخص   أي 

مواردهـم  جميـع  األعمـال  راود  يكـرس  مـا  وعـادة 
الفكـرة  هـذه  علـى  يوافـق  ال  ناصـر  لكـن  لمشـاريعهم 
المـرء  يضـع  ال  أن  دائمـا  األفضـل  مـن  أنـه  يـرى  ألنـه 
شـأن  مـن  »إن  مضيفـا:  واحـدة،  سـلة  فـي  بيضـه  كل 

مـن  المزيـد  المشـاريع  رائـد  يعطـي  أن  وظيفـة  وجـود 
أن  يعـرف  ألنـه  أحالمـه  لتحقيـق  سـعيه  أثنـاء  الثقـة 
علـى  كليـا  تعتمـد  ال  اليوميـة  معيشـته  مصاريـف 
يجعلنـي  لـدي  أخـرى  وظيفـة  فوجـود  مشـروعه.  نجـاح 
أن  كمـا  شـيء،  بـكل  المخاطـرة  بشـأن  قلقـا  أقـل 
تحقيـق  السـهل  مـن  يجعـل  أيضـا  شـركاء  ثالثـة  وجـود 
منـا«. كل  يلعبهـا  التـي  األدوار  جميـع  بيـن   التـوازن 

فـي  جعلـه  أعمـال  ورائـد  حكوميـا  موظفـا  كونـه  لكـن 
البدايـة يحتـاج إلـى المزيـد مـن االلتـزام والعمـل الجـاد. 
وعـن ذلـك يقـول: »المسـألة فـي نهاية المطـاف قضية 
تـوازن وإعطـاء األوليـة للعمـل الـذي يتطلـب المزيـد مـن 
االلتـزام فـي أي مرحلـة مـن المراحـل. فكونـي موظفـا 
حكوميـا هـو أيضـا جـزء مهـم مـن حياتـي، وأنـا ال أخجـل 

مـن أي مـن التزاماتـي ألنـه أول أولوياتـي«. 

فـي  لناصـر  إرهـاق  مصـدر  ذلـك  يشـكل  كان  وعندمـا 
الضغـوط  تلـك  مـن  يسـتفيد  كان  األحيـان،  بعـض 
األمـام. نحـو  قدمـا  تدفعـه  طاقـة  إلـى  تحويلهـا   فـي 
دورا  باريـس  إي سـي-  إتـش  أيضـا جامعـة  لعبـت  وقـد 
كبيـرا فـي توجيـه ناصـر نحـو تحقيـق أحالمـه مـن خـالل 

زاوية خاصــــة
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فـي  الجامعـة  فـرع  فـي  أكملهـا  التـي  األعمـال  ريـادة  دورة 
مجـال  فـي  خلفيـة  أيـة  لـدي  تكـن  “لـم  يقـول:  إذ  قطـر 
األعمـال. وقـد جعلتنـي كليـة إتـش إي سـي أعـرف جميـع 
مراحـل العمـل ابتـداء مـن اختيـار الفريـق المناسـب، مـرورا 

عمـل ممتـاز«.  نمـوذج  بإقامـة  وانتهـاء  األفـكار،  ببيـع 
وعلـى الرغـم مـن عـدم حصـول ناصـر علـى أيـة مسـاعدة 
لتمويـل أحالمـه، إال أنـه قـد واجـه بعـض الصعوبـات فـي 
جعـل عجلـة العمـل تـدور. وفـي هـذا الصـدد يقـول: »كان 
الصحيحـة،  التجاريـة  العمليـات  إيجـاد  هـو  شـيء  أهـم 
لكـن كل مـا تـال ذلـك كان أسـهل بكثيـر. فالعمليـة تصبـح 

إذ  والنظـم  القواعـد  المـرء  يعـرف  عندمـا  بكثيـر  أسـهل 
ألن  الوقـت  بعـض  إلـى  قطـر  فـي  القواعـد  فهـم  يحتـاج 
األشـخاص  مـن  الصحيحـة  المعلومـات  علـى  الحصـول 
يعـرف  حالمـا  لكـن  قطـر.  فـي  صعـب  دائمـا  المناسـبين 
أسـهل«. تصبـح  األمـور  فـإن  المعلومـات  هـذه   المـرء 

ألن  لناصـر  بالنسـبة  صعبـة  اإلجـراءات  تلـك  كانـت  وقـد 
الشـركاء الثالثـة كانـوا يريـدون معرفـة مـا هـي اإلجـراءات 
والمعامـالت اإلداريـة المطلوبـة. يقـول ناصـر: »لقـد قمنـا 
خـوض  أردنـا  ألننـا  بأنفسـنا  المطلوبـة  العمليـات  بجميـع 
تأسـيس  صعوبـات  علـى  نتعـرف  وأن  األعمـال  غمـار 

بنـا«. الخاصـة  الشـركة 

عـن  بعيـدا  أرنـاق  مطعـم  تأسـيس  الشـركاء  اختـار  وقـد 
التـي تسـعى مختلـف  الغربـي فـي قطـر  الخليـج  منطقـة 
الشـركات إليجـاد موطـئ قـدم فيهـا. وعلـل ناصـر ذلـك 
لـذا  للغايـة،  مرتفعـة  كانـت  هنـاك  اإليجـارات  إن  بقولـه 
فقـد كان عليهـم أن يختـاروا موقعـا جديـدا يـزداد شـعبية 
علـى  نحصـل  أن  أيضـا  أردنـا  »لقـد  قائـال:  وأردف  ببـطء. 
القطـري،  البيـت  مفهـوم  مـع  تتناسـب  كبيـرة  مسـاحة 
شـبه  الكبيـرة  المسـاحة  تلـك  مثـل  علـى  الحصـول  لكـن 
آخـر.” مـكان  أي  أو  اللؤلـؤة  مشـروع  فـي   مسـتحيل 

 حـب  الطعـام 
للطعـام،  حبـه  يشـاطرونه  بأنهـم  ناصـر  شـركاء  يتميـز 
يقـول:  فهـو  للمشـروع،  بالنسـبة  مهـم  شـيء  وهـذا 

زاوية خاصــــة
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فأحـد  القـدر.  بنفـس  الطعـام  يحبـون  شـركائي  »جميـع 
شـركائي هـو شـيف قطـري يحـب  تجربة مختلـف المواد 
وهـو  القطرييـن،  بيـن  كبيـرة  بشـعبية  ويتمتـع  الغذائيـة، 
مـن المؤثريـن في وسـائل التواصـل االجتماعيـة، وتحظى 
وسـائل  مختلـف  فـي  ينشـرها  التـي  أطباقـه  وصفـات 
كبيـرة«. بشـعبية  واإلنسـتغرام  االجتماعـي   التواصـل 

واسـم شـريك ناصـر علـى وسـائل التواصـل االجتماعـي 
يجعـل  أن  هـي  الحيـاة  فـي  ورسـالته   ،jboor@ هـو 
مختلـف  خـالل  مـن  الجيـد  بالطعـام  يسـتمتع  العالـم 
مطعـم  عـن  ناصـر  سـألنا  وعندمـا  األطبـاق.  وصفـات 
»إن  صوتـه:  فـي  واضحـة  واإلثـارة  أجابنـا  أرنـاق 
جميـع  مـن  األذواق  أفضـل  مـن  خليـط  هـو  مطعمنـا 
مـن  إليهـا  جديـدة  لمسـة  إضافـة  مـع  العالـم  أنحـاء 
قبـل  مـن  مجّربـة  جميعهـا  ووصفاتنـا  التجريـب.  خـالل 
االجتماعـي«. التواصـل  وسـائل  علـى  ومنشـورة   جابـر 

وديناميكيتهـا،  أرنـاق  مطعـم  وصفـات  تنـوع  ولفهـم 
كريـم  المطعـم وهـو  أطبـاق  مـن  ناصـر طبقـا  لنـا  قـدم 
بروليـه crème brulee الـذي يتكـون عـادة مـن طبقـة مـن 
القاسـي.  الكراميـل  مـن  طبقـة  تعلوهـا  الغنيـة  الكسـترد 
دقيـق  الطبـق  هـذا  إلـى  يضيـف  أرنـاق  مطعـم  لكـن 

تمامـا. جديـدة  حلـة  الطبـق  يكسـب  الـذي  السـاغو 
وتتميـز أطبـاق أرنـاق بأنهـا أطبـاق معروفـة ُأدخلـت عليهـا 
بنكهتـه  يتسـم  الـذي  بالتمـر  البودينـغ  مثـل  تعديـالت، 
العربيـة، والكيـك الـذي أضيفـت إليه مـواد معينـة لتحويله 
أيضـا  “لدينـا  قائـال:  ومضـى  بالنكهـات.  غنـي  طبـق  إلـى 
تحظـى  وجميعهـا  )التيراميسـو(،  اليابانـي  الجبـن  كيـك 

بإقبـال كبيـر مـن قبـل العمـالء«.
هـذا  وزيـارة  »ألـــــوان«،  تعنــــــي  أرنـــــاق  وكلمــــــة 
للنكهـات،  بيـت  إلـى  زيـارة  بمثابـة  هـي  المطعـم 
واسترجــــاع  الوالــــدة،  مطبــــخ  لـــذكريــــات  وإحيـــــاء 

 للذكريات بقالب من الدهشـة والغموض. 

ويقـع المطعـم فـي سـوق الوكـرة وهـو مصمـم كمنـزل 
يطـل  المدخـل  مـن  بالقـرب  صغيـرا  فنـاء  يضـم  قطـري 
التحـف  محـالت  مـن  ُجمعـت  كتبـا  تحـوي  مكتبـة  علـى 
يجـذب  القهـوة  رائحـة  منـه  تفـوح  ومطبـخ  القديمـة، 
إلـى أرجائـه المريحـة واالنغمـاس بلذائـذ  النـاس للدخـول 
مـن  قريبـة  صالـة  علـى  مفتـوح  أيضـا  والفنـاء  الطعـام. 
بأنفسـهم  المطعـم  أصحـاب  فيهـا  يتواصـل  المدخـل 
الطعـام  بذواقـة  دائمـا  وتعـج  الطعـام،  عشـاق  مـع 
بعـد  رئيسـية  أطبـاق  بتقديـم  المطعـم  بـدء  بسـبب 
نجاحـه فـي تقديـم أطبـاق الحلويـات. وعـن ذلـك يقـول: 
ألنـه  أطباقنـا  قائمـة  إعـداد  فـي  وقتنـا  نأخـذ  »سـوف 
ينبغـي أن يتـم تـذوق واختبـار كل شـيء للحصـول علـى 
النتائـج. فنحـن نسـتخدم أجـود المكونـات ونعـّد  أفضـل 
الطبيعيـة«. النكهـات  لتعزيـز  المطعـم  داخـل   وصفاتنـا 

مـن  عـام  مـن  أقـل  بعـد  بـات  المطعـم  أن  ناصـر  وأكـد 
جابـر،  شـعبية  تعززهـا  طيبـة  بسـمعة  يحظـى  افتتاحـه 
مضيفـا: »نقـوم بإدخـال أفـكار جديـدة فـي مجـال األغذيـة 
والمشـروبات، وهـذه خطـوة كبيـرة لبلدنا ألنني أشـعر أن 
قطـر لـم تتوسـع في هذا القطاع كدول الشـرق األوسـط 
األخـرى، ونحـن نقوم اآلن بإنشـاء عالمات تجاريـة مبتكرة 

محليـا«.

زاوية خاصــــة
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في حين أن عددنا األخير من مجلة  قطر اليوم في 2016  عكس 
مشاعر اإلحباط والتوجس التي حلت بنا خالل الـ 365 يوما الماضية 

لما اتسمت به من الدموية واالضطراب واإلحباط، نريد أن نبدأ عامنا 
الجديد بشكل مختلف تماما – بالتفاؤل الحذر واألمل – مع تأكيدنا في 

نفس الوقت على تصميمنا على االستمرار في العمل على أن نقدم 
لقرائنا تقارير وموضوعات صادقة وعميقة وواقعية عن تطورات 
تحدث في قطر وعن الناس الذين يقفون من ورائها. لهذا السبب 
نقدم لكم في موضوع غالف هذا العدد أصوات قادة قطاع 

األعمال والجاليات والدوائر األكاديمية حول آمالهم في السنة التي 
ولجنا فيها بالفعل، ليخبرونا عن توقعاتهم لما سيحدث في الـ 365 

يوما القادمة، ووجهات نظرهم الجديرة باالهتمام عن االقتصاديات 
الصغيرة ورغبتهم في حدوث تغير اجتماعي ودعوتهم إلى سن 

قوانين جديدة خالل هذه األيام.  

واتجاهًا  رؤية  قطر  دولة  أمير  السمو  صاحب  حضرة  طرح 

األخير.   خطابه  خالل  من  ومواطنينا  لبالدنا  واضحين 

تلك  القطريون  إخواننا  يتمثَّل  أن   2017 العام  في  آمل 

القطاع  في  لهم  المتاحة  الفرص  ويستكشفوا  الرؤية 

العام  منذ  اإلنفاق  ترشيد  على  التركيز  مع  حتى  الخاص. 

سوف  التي  الفرص  في  ع  تنوُّ هناك  يكون  سوف   2016

إلى  تطوير  الذين يتطلعون  تظهر أمام الطموحين منهم 

اآلن  إلى  الخاص.   القطاع  خالل  من  العملية  مهاراتهم 

التي  الفرص  على  التركيز  يفضلون  المواطنون  يزال  ما 

في  الحكومية  شبه  أو  الحكومية  المؤسسات  توفرها 

الخاص  القطاع  أن  رأيي  حسب  ولكن  التوظيف،  مجال 

خبراتكم  وتوسيع  تطوركم  لتسريع  أكثر  خيارات  لكم  يوفر 

منكم  المرجوة  النتائج  لتقديم  مستعدين  كنتم  إذا  العملية 

أن  الخاص  القطاع  يستطيع  المتوقعة.  بالمستويات 

أيضا  أسرع  وهو  المبتكرة،  األفكار  لتبنِّي  أكبر  بسرعة  يتحرك 

المواطنون  يجد  وسوف  السوق.  تأثيرات  مع  التفاعل  في 

في  األعمال  بيئة  على  كثيرا  التأثير  يستطيعون  أنهم 

من  المزيد  نرى  أن   2017 العام  في  آمل  الخاص.  القطاع 

تأثيرا  البحث عن أدوار أنشط وأكبر  النشطين في  المواطنين 

ورؤية  األمير  سمو  رؤية  يدعم  بما  الخاص  القطاع  في 

أن  إلى  أتطلع  شخصيا  لي  بالنسبة   .2030 الوطنية  قطر 

العمل. مواقع  في  القطرية  المرأة  أرى 
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قال  الركود.  إلى  االقتصادي  الوضع  واتجه  األعمال،  تأثرت  المنطقة  في  والغاز  البترول  أسعار  انخفاض  مع 

عبدالسالم أبو عيسى نائب رئيس عمليات شركة السالم العالمية لالستثمار المحدودة متكلما عن المستقبل، معربا 

عن إيمانه بجدوى األمل في غد أفضل: »الوضع مؤلم بشكل واضح، وتسبب في الضغط على نتائجنا المالية، 

ولكننا نواجه ذلك بروح إيجابية، ألن هذا الوضع يتيح أيضا فرصة جيدة لمراجعة النفقات والهياكل واألعمال ككل. 

وقد وجدنا المزيد من المجاالت التي يمكن أن نبدأ منها التحسين من حيث الكفاءة واإلنتاجية. لقد أدركنا أن بعض 

الشركات، نظرا للركود، لم تكن تعمل كما كان متوقعا منها، بينما أن شركات أخرى كانت متماسكة. نحن نستهدف 

تقوية الشركات األضعف واالستثمار في الشركات األقوى. وقد تعلمنا الكثير من خالل هذه العملية. ما نأمل فيه 

هو أن ننتقل من الركود إلى التعافي، ولكن بالطبع سوف يستغرق ذلك أعواما. يعتقد الناس أنه بعد صيف 2017 

الظروف  مع  بنجاح  أوضاعنا  ق  نوفِّ أن  استطعنا  إذا   .2022 العام  إلى  التراجع  من  المزيد  أو  انتعاشا  نشهد  أن  إما 

السيئة للسوق فإننا تبعا لذلك سنستطيع أن نعمل بكفاءة أعلى في ظل تعافي وانتعاش سوق البترول.

عبدالسالم أبو عيسى 
السالم  شركة  عمليات  رئيس  نائب 

العالمية لإلستثمار المحدودة
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قال الكاتب األكاديمي عبدالحميد األنصاري: »إن التمنيات عادة ما 

تكون إيجابية لكن التوقعات قد تكون غير  ذلك، فأمنياتنا أن يتحقق 

األمن، والسالم، والعدل، واالستقرار، والتنمية، والتكامل الخليجي 

التنمية  تخدم  التي  والمشروعات  التقدم  من  ومزيدا  والعربي، 

وتوفر المقومات لنهضة عربية وتكامل عربي. وبّين األنصاري أن 

الخليجي اليزال على مستوى الشعارات واألمنيات، ولكننا  التكامل 

الخليجي  المستوى  على  الواقع،  أرض  على  يتجسد  شيئا  نرى  ال 

كانت هناك أمال لتحقيق التكامل الخليجي لكنه لم يتحقق وال يزال 

الوضع كما هو عليه. وتوقع األنصاري على المستوى المحلي أن 

نرى مزيدا من الفعالية والجدية لالنتهاء من المشروعات المتعلقة 

كبير  حماس  وهناك  دولي،  إلتزام  أنه  خاصة   2022 بمونديال 

الموضوعة  الزمنية  الخطط  وفق  المشروعات  هذه  من  لالنتهاء 

انتهت  وقد   2017 العام  ينتهي  أن  يمكن  أنه  إلى  وأشار  مسبقًا. 

ثالثة أرباع المشروعات سواء ما يتعلق بالبنية التحتية أو المشروعات 

المساندة لفعاليات كاس العالم 2022 وغيرها. أما على المستوى 

اإلقليمي والعالمي فقال األنصاري: »إن اإلرهاصات غير مبشرة ألن 

المعلوم لمن يتأمل للمشهد السياسي العام يجد صراعات بين أبناء 

المجتمع الواحد، وأبناء المذهب الواحد صراعات مذهبية ودينية وسياسية.  وأوضح أنه على مستوى القضايا العربية 

نجد أن قضية فلسطين ومسألة حل الدولتين أنه ليس في األفق ما يشجع على حل قريب خاصة في ظل التصريحات 

التي نسمعها من الرئيس األميركي دونالد ترامب فهو متحمس إلسرائيل، ومتحمس لنقل العاصمة اإلسرائيلية للقدس. 

وأضاف األنصاري بالنسبة للقضية السورية ال يوجد ما يبشر بحل سياسي قريب أو حتى تحقيق جزء من طموحات ثورة 

الشعب السوري . وفي العراق نجد اإلرهاب يتزايد خاصة ما يحصل في العراق وسوريا من قبل داعش  بالرغم من التقدم 

كما  العسكري.  التقدم  رغم  بالمدنيين  يبطش  قويا  يزال  ال  داعش  لكن  العراقية  األراضي  استعادة  من  ونوع  العسكري 

يصعب الوصول إلى حل سياسي في اليمن. أما عالميا فإن كافة المؤشرات تشير إلى أن القادة الشعبويين هم الذين 

العديد  في  متقدمة  انتخابية  معدالت  حققت  الشعبوية  اليمينية  األحزاب  أن  خاصة  السنة،  هذه  أوروبا،  سيحكمون 

من دول االتحاد األوروبي، بل إن مصير المنظومة االتحادية األوروبية، ككيان اقتصادي، مهدد بالتفكيك واالنقسام 

سمح  الذي  األوروبي  االتحاد  أيضًا،  يكرهون،  فإنهم  األجانب  يكرهون  كما  ألنهم  السلطة  إلى  الشعبويون  وصل  إذا 

للمهاجرين بغزو أوروبا وفرضهم على بلدانهم، وسلب منها السيادة الوطنية وطمس هويتها األصلية.

 عبدالحميد األنصاري 
الكاتب األكاديمي
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الشاعر والسفير والدبلوماسي واألديب القطري 

الدكتور حسن النعمة يقول: 

»أتمنى أن يكون العام عام سالم ومحبة، وأن تخف موجات التباغض وأن تبنى جسور المحبة والتفاهم، أوال بين 

مكونات الشعوب كلها بناء على المصالح المشتركة، وبناء على ما يفيد مسيرة الشعوب في اإلعمار واالزدهار والبناء 

وتطور التنمية والتعليم، وأن تخف هذه الموجات الهوجاء الجنونية في تقسيم الناس على أسس مذهبية وطائفية 

والقواسم  والمفاهيم  واألدبي  والعلمي  االقتصادي  والتكافل  والتبادل  والسلم  التفاهم  يعم  وأن  وعنصرية، 

المشتركة بين جميع البلدان العربية إلعادة بناء األمة على أسس من التعليم والتفهم وما ينفع هذه األمة اقتصادا 

وتطورا وتعليما وبناًء، وبما يبني اللحمة والجسور بيننا وبين اإلنسانية جميعا ولكننا نبدأ بأنفسنا وبأخواننا أوال. 

وأتمنى أن تزاح جميع البغضاء وسوء التفاهم التي أصبحت موجودة وأن تعزز قيم الثقة والتآخي والتبادل وقيم 

االتحاد والمالمح المشتركة، بدال من البغضاء والتشاحم وقيم الحروب التي ال طائل من ورائها إال المزيد من الضحايا.  

وعن توقعاته للعام 2017 قال: »إن هناك مثل عربي قديم يقول »لقد بلغ السيل الزبَّى« والعالم العربي مرت عليه 

فترات في التاريخ مظلمة جدا، لكن ما نشاهده أشد ظالما مما قبل، ونأمل أن يكون قد وصل األمر  إلى األسوء، 

ونرجو أن يكون الفرج بعد الشدة«. 

الدكتور حسن النعمة 
الشاعر والسفير والدبلوماسي

 واألديب القطري 
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موضي الهاجري 

المصورة والفنانة التشكيلية القطرية   

في  كبير  دولي  معرض  هناك  يكون  أن  تتمنى 

قطر حول الفن التشكيلي والتصوير الضوئي، 

الفن  معارض  من  العديد  حضرت  وقالت 

وغيرها  والقاهرة  وتركيا  الصين  في  التشكيلي 

وكانت فرصة رائعة لاللتقاء بالعديد من الفنانات 

المهم  من  ولذلك  الخبرات،  وتبادل  التشكيليات 

خليجيًا  أو  دوليًا  معرضًا  الجاري  العام  يشهد  أن 

في قطر في هذا الصدد.

دعم  هناك  يكون  أن  ضرورة  موضي   وأكدت 

الضوئي  والتصوير  التشكيلي  للفن  متواصل 

الهواة  كل  يجمع  واحد  مكان  هناك  ويكون 

ملتقيات  تنظيم  ويتابع  الدعم  لهم  ويقدم 

قطر  تستضيف  بحيث  قطر  في  سنوية  دولية 

العديد من الفنانين والفنانات من دول مختلفة.

قالت الدكتور موزة المالكي الكاتبة والمعالجة النفسية: 

إن توقعاتها بأن تكون سنة صعبة على أوالدنا أكثر، فنحن 

جيل عاش أيامًا حلوة وسعيدة، ولكني أخشى على الجيل 

أيامًا  يعش  ولم  صعبة  حياة  سيعيش  أنه  في  القادم 

حلوة، وأرجعت األسباب إلى ما يحدث اليوم والذي يدل 

على أنها لن تكون سنة سهلة وسيتخللها معاناة وأشياء 

ليست سهلة على الوطن العربي.  

بسالمة  األمور  وتمر  جيدة  سنة  تكون  أن  وأمنياتي 

التي  واألحداث  أكثر،  وسالم  أكثر  أمن  هناك  يكون  وأن 

منخفضًا  توقعاتنا  سقف  جعلت   2016 العام  في  مرت 

وجعلتها توقعات سوداوية، ولكن أمنياتنا ال تزال جميلة 

ومرتفعة، تظل األمنيات دائما أحلى من التوقعات. 

موضي الهاجري 
المصورة والفنانة 
التشكيلية القطرية

 الدكتور موزة المالكي 
الكاتبة والمعالجة النفسية
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قال راشد الهاجري مدير العالقات العامة وشؤون المساهمين بشركة الكهرباء والماء القطرية 

كانت  بل   ، فحسب  العربي  الوطن  منها  يعان  لم  جسام  ومآسي  نكبات  الماضي  العام  شهد  لقد 

سنة قاسية على الشرق األوسط والعالم أجمع، فلم يستثن الحزن واأللم الذي اعتصر القلوب أحدا 

فالعام 2016 اعتراه ما اعتراه من تفجيرات وعواصف وبراكين في دول عديدة، كذلك فقد فجعت 

قطر  برحيل سمو األمير األب وفقدت بذلك علم من أعالمها ، لذا أتمنى أن يكون العام 2017 عام 

أمن وسالم على البشرية جمعاء، وأتمنى لقطر االزدهار والرقي وتمام النعمة كما أتمنى أن يبذل 

كل الشباب وخاصة رواد األعمال كل جهدهم لدعم مشروعات القطاع الخاص والنمو بأعمالهم 

وشركاتهم لتساهم بشكل ملحوظ في الناتج المحلي للدولة.

راشد الهاجري 
المساهمين  وشؤون  العامة  العالقات  مدير 

بشركة الكهرباء والماء القطرية
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قال الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة : 

»إن العام الماضي شهد الكثير من التحديات على منطقتنا، ونأمل أن يتم خالل العام الحالي تحقيق األمن واألمان 

في الوطن، فكل اآلمال   تتلخص فقط في وجود األمن وعودة الحياة إلى طبيعتها، وانتهاء حالة الصراع الدائر 

في العالم، بعد أن انفرط عقد العام الماضي وال سالم يلوح في األفق.  

وقد شهد العام الماضي الكثير من المعاناة للبشرية، وآمل أن يتغير في هذا الجانب  طموحاتنا دائما أن نرى العام 

المناخ وتأثر الطبيعة من سوء  البشرية كتغير  التي تواجه  الكبيرة  التحديات  القادم مليئًا بقضايا الطبيعة وهي من 

تصرف اإلنسان.  

وعلى الصعيد المحلي قال الحجري: أملنا أن تصبح هناك نقلة في مسألة االقتصاد الذي تأثر خالل العام الماضي، 

ونأمل أن االتفاقية التي بدأ تنفيذها خالل العام أن تعيد توازن السوق، أملي أن تصبح للطاقة قيمة وأثر اقتصادي 

ونمو اقتصادي وتكتمل المشاريع العمالقة في قطر.

الدكتور سيف الحجري 
رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة 
رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة
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توقع المواطن عبداهلل البدر  مزيدًا من التطور والتقدم والرقي واالستقرار واألمن واألمان 

خالل العام الجاري، وقال سنرى قطر في صورة أفضل وأحسن في العمران والشوارع. كما 

تمنى البدر أن يبذل كل موظف وسعه في دعم قطر، معبرًا عن أمله في أن اليجد التقصير 

من جانب البعض أثناء إنشاء المباني أو تمهيد الشوارع الذي نتج عنه مشكالت مع سقوط 

أرجاء  كل  واالستقرار  والسالم  األمن  يعم  أن  البدر  تمنى  العالمي  المستوى  وعلى  األمطار. 

القهر  العربية من  الدول  تنتصر كافة  العربي وتعود  سوريا كما كانت، وأن  العالم والوطن 

والتشريد والعذاب الذي كان سمة العام الماضي ، ويتخلص العالم كله من الحروب والفقر 

والمجاعات، هذه أمانينا وأحالمنا  التي نأمل بأن تصبح واقعا  معاشا في العام ٢٠١٧. 

عبداهلل البدر  مواطن قطري
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قال المهندس المعماري صالح الدين أيمن: 

الكبيرة  المعارض  من  بمجموعة   2016 الماضي  العام  حفل  »لقد 

التي تتعلق بمجال اإلنشاءات كمعرض صنع في الصين ومعارض 

واستفاد  جدًا  مفيدة  معارض  وهي  اإلنشاءات  لمواد  أخرى 

القطاعات.  متمنيًا  التي تعمل في هذه  الشركات  الكثير من  منها 

العام  في  أكبر  بشكل  المعارض  هذه  تحفيز  على  قطر  تعمل  أن 

العالمية  الشركات  لتحفيز  الدولة  جانب  من  محاولة  في   2017

الوطن  في  معرض  أكبر  إلنشاء  محاولة  في  فيها  للمشاركة 

والصينية.  واألميركية  األوربية  الشركات  كبرى  يستقطب  العربي 

شهد  الماضي  العام  أن  أيمن  أكد  الرياضي  الجانب  صعيد  وعلى 

تميزًا   2017 يشهد  أن  وأتوقع  الرياضي  الجانب  في  كبيرًا  تميزًا 

العديد  أن  إلى  مشيرًا   ،2022 العالم  كأس  الستضافة  تمهيدًا  أكثر 

أن  على  تدل  الماضي  العام  شهدها  التي  الرياضية  الفعاليات  من 

تتكرر  أن  وتمنى   القطاع.  هذا  في  الصحيح  المسار  في  تسير  قطر 

المباريات التي حفل بها العام 2016، مشيرًا  إلى أن الكثير يشجعون 

القائمين  من   رائعة  جدًا  لفتة  وهي  واإلنجليزية  األوربية  الدوريات 

بمساحة   2017 عام  يزخر  أن  أيمن  ويتمنى  الفعاليات.  هذه  على 

أكبر للمشاركة المجتمعية في العمل الرياضي بحيث يشارك الجميع 

في مسابقات الجري أو المشي أو التشجيع باإلضافة إلى التطوع 

لتنظيم الفعاليات الرياضية وتكون مفتوحة لكل المقيمين. وعلى 

صعيد الجانب الثقافي نوه صالح الدين أيمن على المجهود الكبير 

الثقافي كتارا يعد  الذي تبذله الدولة في هذا اإلطار معتبرًا المركز 

من  ومثقفين  فنانين  نرى  أن  وتمنى  للمثقفين  ثقافية  قاعدة 

مختلف دول العالم لفتح الباب أكبر للفنانين من دول الخليج ومصر 

يعد  الذي  كتارا  الثقافي  المركز  في  الراقي  الفن  برواد  يتعلق  فيما 

قاعدة ثقافية للمثقفين.

أما المهندس عمر عادل 

فتمنى أن ينعم المواطنون والمقيمون في قطر 

بعام مزدهر خالي األزمات االقتصادية، وقال أتنمى 

أن تمر األزمة االقتصادية األخيرة وترتفع أسعار النفط 

كانت  مما  أكبر  برحابة  االقتصادية  األوضاع  وتعود 

عليه قبل دخول 2016. مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس 

الدخول واألوضاع االقتصادية وأسعار. وقال  على 

أتمنى  الطبية  لألجهزة  مهندسًا  يعمل  الذي  عادل 

أن يحقق 2017 معدالت نمو أعلى للشركات خاصة 

الشركة التي أعمل فيها، كما أتنمى أن تأخذ المكانة 

في  أترقي  وأن  األسواق،  في  باسمها  تليق  التي 

العربي  الصعيد  وعلى  يرضيني.  بشكل  الشركة 

والعالمي يتمنى عادل أن تتغير األوضاع في سوريا 

حلول  إلى  الواحد  الوطن  أبناء  ويتوصل  لألفضل 

وسالم.  أمن  في  والعيش  األزمة،  إنهاء  شأنها  من 

مواطنين  قطر  دولة  سكان  لكل  الشكر  موجهًا 

ومقيمين على دعمهم الكبير للشعب السوري من 

خالل حملة التبرعات الكبرى »حلب لبيه«. كما تمنى أن 

تنعم كل الدول العربية واإلسالمية باألمن واألمان 

واالستقرار خاصة العراق وليبيا ومصر وبورما.

المعماري  المهندس   
صالح الدين أيمن 

المهندس عمر عادل 
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تحظى منطقة الشرق األوسط بشمس ساطعة طوال العام تمدنا بالطاقة 

الدائمة المتجددة التي ال تنضب، لكن المنطقة تفتقر إلى ثقافة ومعرفة 

استخدام الطاقة الشمسية وتطبيقاتها المختلفة. ولهذا أعدت شركة قطر 

لتقنيات الطاقة الشمسية برنامجًا مبتكرًا للتدريب والتوعية بأهمية الطاقة 

الشمسية وأطلقت عليه اسم »جيل الشمس«.

ثقافة الطاقة الشمسية
 تسطع في قطر

بقلم ازدهار إبراهيم



41
ينــــــــــــــــايـــــــــر 2017 

قضايا تهمك

وقـد خطـت قطـر التـي تنعـم بأحـد أعلـى معـدالت اإلشـعاع الشمسـي فـي المنطقـة 
خطـوة أخـرى نحـو التحـول إلـى مركـز للطاقـة الشمسـية فـي الشـرق األوسـط مـن 
خالل االسـتفادة من الطاقة الشمسـية المتوفرة بوفرة في البالد، وهي تسعــى إلـــى 

توليــــد 16 ٪ مـن احتياجاتهـا للكهربـاء مـن الطاقـة الشمسـية بحلـول العـام 2018. 
تجـيء هـذه الخطـوة فـي إطـار رؤيـة قطـر الوطنيـة التي ترمـي إلـى اعتماد إسـتراتيجية 
لـذا  واالجتماعـي.  االقتصـادي  األمـن  وتعزيـز  للطاقـة  ومسـتقبلية  مسـتدامة  طاقـة 
فقـد أولـت الحكومـة أولويـة قصـوى إلـى الطاقـة الشمسـية التـي ستشـكل جـزءا مـن 
مصـادر الطاقـة فـي قطـر لتلبيـة الطلـب المتزايد علـى الطاقة في السـنوات القادمة.

 لكـن لمـاذا الطاقـة الشمسـية علـى الرغـم ممـا تتمتـع بـه قطـر مـن احتياطيـات غـاز 
لسـنوات  المسـال  الطبيعـي  للغـاز  العالـم  فـي  مـزود  أكبـر  تصبـح  جعلتهـا  ضخمـة 
عديـدة؟ تـدرك الحكومـة أن الوقـود األحفـوري لن يـدوم طويال إضافة إلى مسـؤوليتها 
فـي الحفـاظ علـى المنـاخ مـع دول العالـم األخـرى، ومن هنا جـاء القرار باالسـتفادة من 

الطاقـة الشمسـية.
الطاقـة  مـن  االسـتفادة  قـرار  تتخـذ  الحكومـة  تجعـل  التـي  األخـرى  األسـباب  مـن 
الشمسـية وجعلهـا جـزءا رئيسـيا مـن طاقـة البـالد فـي المسـتقبل اسـتبعاد مصـادر 
النوويـة بسـبب صغـر  الريـاح والطاقـة  الفحـم وطاقـة  البديلـة األخـرى مثـل  الطاقـة 

البـالد.  مسـاحة 
فقـد أبرمـت شـركة الكهربـاء والمـاء القطرية المملوكـة للدولة اتفاقا مـع قطر للبترول 
إلنشـاء محطـة لتوليـد 1000 ميجـاوات مـن الطاقـة الشمسـية. ومـن المتوقـع لهـذا 
الشـركة  2017. وسـتملك  العـام  بدايـة  المشـترك أن يصبـح جاهـزا فـي  المشـروع 
الناتجـة عـن المشـروع المشـترك 60 ٪ مـن المشـروع، فـي حيـن أن النسـبة المتبقيـة 
المنتـدب  العضـو  المناسـبة قـال  40 ٪ سـتملكها شـركات عالميـة. وبهـذه  والبالغـة 
والمديـر العـام لشـركة الكهربـاء والمـاء القطريـة، فهد المهندي: »سـتقدم الشـركتان 
1.82 مليـار ريـال ) 500 مليـون دوالر( مـن الرأسـمال االبتدائـي ألن إنتـاج الكهربـاء مـن 

الطاقـة الشمسـية أرخـص مـن شـراء الغـاز مـن السـوق الدوليـة«. 
توتـال  الفرنسـية  الطاقـة  لعمـالق  التنفيـذي  والرئيـس  اإلدارة  مجلـس  رئيـس  وقـال 
باتريـك بويـان، إن الشـركة قـد تنضـم إلـى مشـروع الطاقـة الشمسـية المقتـرح الـذي 

مضيفـا  القطريـة،  والمـاء  الكهربـاء  وشـركة  للبتـرول  قطـر  قبـل  مـن  إنشـاؤه  يجـري 
سـن  لهـا  التابعـة  الشـركة  بيـن  مشـترك  مشـروع  إقامـة  إمكانيـة  تـدرس  توتـال  أن 
القطريـة  والمـاء  والكهربـاء  للبتـرول  قطـر  تقـوم  التـي  الطاقـة  وشـركة  كـورب  بـاور 
شـركة  حاليـا  »لدينـا  قائـال:  ومضـى  التفاصيـل.  فـي  يخـض  لـم  لكنـه  بتأسيسـها، 
للطاقـة الشمسـية فـي أبـو ظبـي، ونحـن مسـتعدون لتوسـيع عملياتنـا فـي قطـر«. 
الشمسـية  واأللـواح  الضوئيـة  الخاليـا  تصنيـع  مجـال  فـي  بـاور  سـن  شـركة  وتعمـل 
كمـا أنهـا تطـور مشـروعا علـى مسـتوى العالـم. وتجـدر اإلشـارة إلـى أن توتـال التـي 
مليـار   1.82 باسـتثمار  التزمـت  قـد  بـاور،  سـن  شـركة  فـي  األغلبيـة  حصـة  تملـك 
عـام. كل  فـي  المتجـددة  الطاقـة  مصـادر  فـي  دوالر(  مليـون   500( إماراتـي   درهـم 
وتولـد قطـر كميـة مـن الطاقـة تزيـد عـن حاجتهـا فقـد تمكنـت محطاتهـا فـي العـام 
ومـن  ميجـاوات.   8200 والبالـغ  بكاملـه  الطاقـة  علـى  الطلـب  تلبيـة  مـن   2015
المتوقـع للطلـب علـى الكهربـاء والمـاء فـي قطـر وقـت الـذروة أن ينمـو بحوالـي 6 - 
الميـاه. 7000 ميجـاوات و330 مليـون جالـون مـن  العـام مقارنـة مـع   8 ٪ فـي هـذا 
ويبلـغ  مجمـوع القـدرة اإلنتاجيـة فـي قطـر حوالـي 8800 ميجـاوات وهنالـك خطـط 
لزيـادة إمكانيـات البـالد لتوليد الطاقة بنسـبة 50 ٪ لتصل إلى حوالي 13100ميجاوات 

بحلـول العـام 2018 لتلبيـة احتياجـات التنميـة المتزايـدة فـي البالد. 
ومـن المتوقـع أن تنتـج أول وحـدة للطاقـة الشمسـية فـي قطـر والتـي يجري إنشـاؤها 
علـى مسـاحة تبلـغ 100 ألـف متـر مربـع فـي منطقة الدحيل مـا بين 10 ميجـاوات و15 
العـام  أو فـي بدايـة  الجـاري  العـام  ميجـاوات حيـث سـيتم اسـتكمال إنشـاؤها فـي 

.2018

جهود دؤوبة
أكـد الدكتـور خالـد كليفيخ الهاجـري، رئيس مجلـس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشـركة 
قطـر لتقنيـات الطاقـة الشمسـية، عضـو مؤسسـة قطـر للتربيـة والعلـوم وتنميـة 
المجتمـع، أن االتجـاه العالمـي مـن المصـادر التقليديـة إلى المصادر المتجـددة للطاقة 
يعكـس الجهـود الدؤوبـة والمتواصلـة لتلبيـة االحتياجـات المتناميـة للطاقـة المتجددة 
مـن مصـادر موفـرة فـي التكلفـة وتتميـز بالكفـاءة واالسـتدامة قائـال: »االنتقـال إلـى 

  وّفر قطاع الطاقة المتجددة خالل 
2015 أكثر من نصف كل اإلنتاج العالمي 
من الطاقة الجديدة. ومن المتوقع بحلول 
عام 2040 أن يزيد حجم الطاقة المنتجة 

من مصادر الطاقـــــة المتجـــــددة إلــى 
60 ٪ ، ويشكل قطاع الطاقة الشمسية 

نسبة 26 ٪  

الدكتور خالد كليفيخ الهاجري
 رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر 

لتقنيات الطاقة الشمسية
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 تسعى قطر إلى توليد

٪ 16 
 من احتياجاتها للكهرباء من الطاقة 

الشمسية بحلول العام 2018. 

بلغ االستثمار العالمي في قطاع 
الطاقة المتجددة خالل العام 2015  

حوالي

 321
مليار دوالر. 

 زيادة سعة الطاقة المتجددة حول 
العالم في نفس العام بمقدار

 121 
جيجاوات.

من المتوقع أن يزيد حجم الطاقة 
المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة 

بحلول العام 2040 إلى

٪ 60 
 و يشكل قطاع الطاقة الشمسية 

نسبة

٪ 26 

قضايا تهمك

  إن تنمية الطاقة الشمسية هي واحدة من 
الجوانب الخضراء الرئيسة في مشروعنا. 

وستساعدنا شراكتنا اإلستراتيجية مع شركة 
قطر لتقنيات الطاقة الشمسية على تحسين 
ميزاتنا الصديقة للبيئة عبر اعتماد أعلى معايير 

أنظمة المباني الخضراء   

 المهندس عبد الله بن عبد العزيز تركي السبيعي
 العضو المنتدب

 شركة الريل
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 ستقدم شركة الكهرباء والماء القطرية 
وقطر للبترول 1.82 مليار ريال ) 500 

مليون دوالر( من الرأسمال االبتدائي ألن 
إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أرخص 

من شراء الغاز من السوق الدولية  

فهد المهندي 
العضو المنتدب والمدير العام 
لشركة الكهرباء والماء القطرية

وزعمـاء  قـادة  »اتفـق  الهاجـري:  وأضـاف  ثـورة«  وليـس  تطـور   – المتجـددة  الطاقـة 
2015 علـى أن  العالـم فـي اتفاقيـة باريـس للحـد مـن التغيـر المناخـي فـي ديسـمبر 
المصـادر المتجـددة تمثـل ركيـزة أساسـية لتقليـل غـازات االحتبـاس الحـراري. ومـن 
الحقائـق فـي قطـاع الطاقة الشمسـية أنه كلمـا زاد عدد تركيبات الوحدات الشمسـية 
حـول العالـم، قلـت تكلفـة إنتـاج الكهرباء ويحـدث ذلك أمـام أعيننا في الوقـت الحالي 

فـي جميـع أنحـاء العالـم«.
خـالل 2015 أصبـح قطـاع الطاقـة المتجـددة يوفـر أكثر مـن نصف كل اإلنتـاج العالمي 
الطاقـة  حجـم  يزيـد  أن   2040 العـام  بحلـول  المتوقـع  ومـن  الجديـدة.  الطاقـة  مـن 
المنتجـة مـن مصـادر الطاقـة المتجـددة إلـى 60 ٪، ويشـكل قطـاع الطاقـة الشمسـية 

الحصـة األكبـر مـن هـذه الزيـادة بنسـبة 26 ٪.
كمـا أشـاد الدكتـور الهاجـري باألرقـام القياسـية لالسـتثمار العالمي في قطـاع الطاقة 
مسـتوى  علـى  دوالر  مليـار   321 إلـى  وصلـت  والتـي   2015 العـام  خـالل  المتجـددة 
العـام  نفـس  فـي  العالـم  المتجـددة حـول  الطاقـة  زيـادة سـعة  إلـى  العالـم، مشـيرًا 
بمقـدار 121 جيجـاوات وهـذا يعـد إنجـازًا قياسـيًا جديـدًا لهـذا القطاع المزدهـر ومنوهًا 

إلـى أن نصـف هـذه السـعة تأتـي مـن األسـواق الناشـئة.
 وختـم الدكتـور خالـد الهاجـري حديثـه بالتأكيـد علـى أن دعـم قطـاع الطاقـة المتجـددة 
ليواصـل نمـوه ونجاحـه يتطلـب تكثيـف التعـاون بيـن الجهـات المعنيـة بهـذه الصناعـة 
لمواجهـة تحديـات االنخفـاض المسـتمر فـي التكلفـة وتخزيـن الطاقـة. وذكـر الدكتـور 
خالـد الهاجـري مثـااًل للتحالـف الـذي شـكلته شـركة قطـر لتقنيـات الطاقـة الشمسـية 
مـع كل مـن الشـركتين األلمانيتيـن »سـوالروورلد« و»سـنتروثيرم« كنمـوذج للتعاون 
الماديـة لتحسـين  الناجـح مـن خـالل حشـد ومشـاركة اإلمكانيـات الفكريـة واألصـول 
النتائـج، وحـث الشـركات األخـرى فـي القطـاع على تشـكيل تحالفـات مماثلة لتسـريع 
»تتعـاون  الصـدد:  هـذا  فـي  الهاجـري  خالـد  الدكتـور  وقـال  المجـال.  هـذا  فـي  النمـو 
شـركات النفـط والغـاز معـًا لسـنوات عديـدة، وأثمـر هـذا التعـاون عـن تقليـل التكاليف 
الطاقـة  قطـاع  فـي  العاملـة  الشـركات  كل  بقـوة  ألحـث  وإننـي  الكفـاءة.  وتحسـين 
المتجـددة ألن تسـير علـى نهـج شـركات النفـط والغـاز وتشـكل مثـل قطـر لتقنيـات 

الطاقـة الشمسـية تحالفـات قويـة فيمـا بينهـا لكـي نتمكـن مـن التغلـب سـريعًا علـى 
تحديـات إنتـاج الطاقـة الشمسـية«.

 ألواح شمسية على أسطح المباني 
باإلنابـة لمعهد قطـر  التنفيـذي  المديـر  السـبيعي  الدكتـور خالـد عبداللـه تركـي  أعـرب 
لبحـوث البيئـة والطاقـة  عـن اعتقـاده بـأن قطـر يمكـن أن تركـز أكثـر علـى تنفيـذ حلـول 
الكهربائيـة،  الطاقـة  المتزايـد علـى  الطلـب  لتلبيـة  السـطح  الشمسـية علـى  الطاقـة 
خصوصـا خـالل أشـهر الصيـف إذ تبلغ شـدة اإلشـعاع الشمسـي الكلي السـاقط على 
سـطح أفقـي فـي قطـر 2140 كيلووات سـاعي سـنويا لـكل متر مربع متـر، مما يجعل 
البـالد مناسـبة تمامـا لتركيـب أنظمـة الطاقـة الشمسـية الكهروضوئيـة علـى أسـطح 
المبانـي. ومـن المرجـح أن يتـم ذلـك أيضـا فـي المزيـد مـن المنشـآت كـي تتمكـن مـن 
تحقيـق الحيـاد الكربونـي فـي الفتـرة التـي ستسـبق نهائيـات كأس العالـم لكـرة القدم 
2022. وأضـاف: يعتبـر تخزيـن الطاقـة وتكامل شـبكة الكهرباء عامليـن مهمين للغاية 
الكهروضوئيـة  الطاقـة  تمّثـُل  المتجـددة.  الطاقـة  لتقنيـات  واسـع  انتشـار  لتحقيـق 
داخـل  يجـري تطويرهـا ونشـرها  التـي  المتجـددة  الطاقـة  لتقنيـات  السـائد  الّنمـوذج 
فـي  حاليـًا  تطويـره  يجـري  الشمسـية  للطاقـة  مشـروع  أكبـر  ويتمثـل  قطـر.  دولـة 
مزرعـة كهرمـاء الشمسـية بقـدرة 100 ميجـاواط، والتـي سـتحتوي علـى حوالـي 800 
عـن  يقـل  مـا ال  بنشـر  التزمـت كهرمـاء  الشمسـية. وقـد  األلـواح  ألـف متـر مربـع مـن 
200 ميجـاواط مـن الطاقـة الشمسـية بحلـول العـام 2020. وقـد تـمَّ نشـر األلـواح 
الشمسـية علـى نطـاق أضيـق فـي مواقـع متعـددة فـي قطـر. فعلـى سـبيل المثـال، 
واإلسـكان  للمؤتمـرات،  الوطنـي  قطـر  مركـز  فـي  الشمسـية  األلـواح  تركيـب  تـمَّ 
الطالبي، وموقف السـيارات الشمسـي. ومن المتوقع التوّسـع في منشـآت إضافية 
 لتحقيـق الحيـاد الكربونـي حّتـى اسـتضافة كأس العالـم لكرة القدم فـي العام 2022.

مـن جهـة أخـرى، تتخـذ شـركة قطـر لتقنيـات الطاقـة الشمسـية دولـة قطـر مركـزًا 
لهـا، وهـي شـريكة لسـوالر وورلـد إي جـي إحـدى أكبـر شـركات التطويـر التجـاري فـي 
العالـم لتقنيـات الطاقـة الشمسـية. وترّكـز شـركة قطـر لتقنيـات الطاقـة الشمسـية 
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 يعتبر تخزين الطاقة وتكامل شبكة الكهرباء عاملين مهمين 
للغاية لتحقيق انتشار واسع لتقنيات الطاقة المتجددة، كما 
تمّثُل الطاقة الكهروضوئية الّنموذج السائد لتقنيات الطاقة 

المتجددة التي يجري تطويرها ونشرها داخل دولة قطر  

الدكتور خالد عبدالله تركي السبيعي 
المدير التنفيذي باإلنابة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة 

جهودهـا علـى تطويـر تقنيـات الطاقـة الشمسـية القائمـة علـى السـيليكون، وقامـت 
8000 طـن  إنتـاج تبلـغ  لفـان الصناعيـة بقـدرة  الرائـد فـي مدينـة راس  ببنـاء المصنـع 
سـيليكون،  البولـي  مـادة  مـن  الكميـة  وهـذه  سـيليكون.  البولـي  مـن  سـنويًا  متـري 
تعـادل عنـد تحويلهـا أللـواح كهروضوئيـة شمسـية قـدرة طاقيـة تبلـغ 1.2 جيجـاواط 
مـن  أكثـر  فيعالـج  مسـيعيد  فـي  المحلّيـة  الّصلبـة  الّنفايـات  إدارة  مركـز  أّمـا  سـنويًا. 
1500 طـن مـن النفايـات يوميـًا، ومـن المتوّقـع توليـد طاقـة كهربائيـة كافيـة لتشـغيله 
وإنتـاج فائـٍض بأكثـر مـن 40 ميجـاواط يضاف إلـى القدرة التشـغيلية الكاملة للشـبكة 
التعـاون  مجلـس  دول  فـي  المنشـآت  أكبـر  مـن  واحـدًا  المصنـع  ويعتبـر  الوطنيـة. 
تعتبـر  العربيـة  الجزيـرة  دولـة قطـر وشـبه  أن  إلـى  السـبيعي  د خالـد  ونـوه  الخليجـي. 
ونتيجـة  الصافيـة.  أجوائهـا  إلـى  إضافـة  عـام،  بشـكل  كثافـة شمسـية  ذات  منطقـة 
أن الطاقـة الشمسـية هـي األنسـب لهـذه المنطقـة، وخاصـة األلـواح الكهروضوئيـة. 
وال تعتبـر أنظمـة الطاقـة الشمسـية المركـزة )CSP( مالئمـة لدولـة قطـر ألنَّ ألشـعة 
األلـواح الشمسـية  التوسـع فـي اسـتخدام  انتشـار كبيـر. وإن  الشـمس هنـا عوامـل 
التـي خططـت لهـا  الكبيـرة كتلـك  إلـى المـزارع الشمسـية  علـى السـطوح باإلضافـة 
عنهـا  ُأعلـن  التـي  دبـي  رؤيـة  مـع  ينسـجُم  وهـذا  قطـر.  فـي  مفيـدًا  سـيكون  كهرمـاء 
.2030 األلـواح الشمسـية علـى األسـطح بحلـول عـام  إلـى تركيـب   مؤخـرًا وتهـدف 
أّمـا الريـاح فـال يتـم اسـتثمار طاقتهـا فـي قطـر بحجـم كبيـر علـى الرغـم من أن سـرعة 
ويمكـن  الثانيـة،  فـي  أمتـار   3 بــ  الحرجـة  السـرعة  تفـوق  قطـر  سـواحل  قبالـة  الريـاح 
الّتكلفـة أكثـر مـن موّلـدات الكهربـاء بالغـاز. وقطـر ليـس  أن تقـّدم فوائـد مـن حيـث 
لديهـا قـدر كبيـر مـن مـوارد الطاقـة الكهرومائيـة والطاقـة الحراريـة األرضيـة أو طاقـة 
المحيطـات. لذلـك نعتقـد أنَّ هنـاك فرصـًا للتوسـع بشـكل كبيـر فـي مجـال تحويـل 

النفايـات إلـى طاقـة.
استكشاف الفرص

التـي  البـالد  فـي  الرئيسـية  التحتيـة  البنيـة  مشـاريع  مـن  أيضـا  هـو  الريـل  ومشـروع 
الجديـدة  الحديديـة  السـكك  شـبكة  فـي  الشمسـية  الطاقـة  اسـتخدام  فـي  تبحـث 
قطـر  شـركة  مـع  الصـدد  بهـذا  تفاهـم  مذكـرة  بالفعـل  الريـل  شـركة  أبرمـت  وقـد 
التفاهـم  مذكـرة  وبموجـب   .2014 العـام  فـي  الشمسـية  الطاقـة  لتقنيـات 
قـد  التـي  الفـرص  باستكشـاف  الشمسـية،  الطاقـة  لتقنيـات  سـتقوم شـركة قطـر 
الشمسـية  الطاقـة  تكنولوجيـا  مـن  ميجـاوات   80 إلـى  يصـل  مـا  تركيـب  إلـى  تقـود 
الـدوالرات. بمليـارات  ُتقـّدر  التـي  القطريـة  الحديديـة  السـكك  تطويـر  خطـة   ضمـن 
وتقـوم المرحلـة األولـى مـن مذكـرة التفاهم على تركيب منشـآت الطاقة الشمسـية 
الكهروضوئيـة علـى أرض وسـطح المسـاحة المقترحـة مـن مرفـق السـكك الحديديـة 
والتـي تبلـغ 3 مالييـن متـر مربـع، وتقـع قـرب مطار الشـيخ حمـد الدولي الجديـد.  وقال 
المهنـدس عبـد اللـه بـن عبـد العزيز تركـي السـبيعي، العضـو المنتدب، ورئيـس اللجنة 
التنفيذيـة لشـركة الرّيـل، خـالل حفـل توقيـع االتفاقيـة: »إن تنميـة الطاقـة الشمسـية 
شـراكتنا  وستسـاعدنا  مشـروعنا.  فـي  الرئيسـة  الخضـراء  الجوانـب  مـن  واحـدة  هـي 

ميزاتنـا  تحسـين  علـى  الشمسـية  الطاقـة  لتقنيـات  قطـر  شـركة  مـع  اإلسـتراتيجية 
الصديقـة للبيئـة عبـر اعتمـاد أعلـى معاييـر أنظمـة المبانـي الخضـراء التـي تقـوم علـى 

كفـاءة اسـتخدام الطاقـة والميـاه والحـد مـن النفايـات وتدهـور البيئـة«.

محطات لشحن الجواالت
قـدم برنامـج راس لفـان للتواصـل االجتماعـي الدعـم لبلديـة الشـمال لتوفير محطات 
لشـحن أجهـزة المحمـول بالطاقة الشمسـية في ثـالث حدائق عامة بمنطقة الشـمال 
10  محطـات لشـحن الجـواالت بالطاقـة الشمسـية فـي حدائـق  مـن خـالل تركيـب 
الرويـس وعيـن سـنان وأبـو ظلوف العامة وتوفيـر 34 مظلة ُمنارة بالطاقة الشمسـية 
فـي شـاطئي أبـو ظلـوف والرويـس. ويطلـق علـى محطـات شـحن أجهـزة المحمـول 
بالطاقـة الشمسـية اسـم “العمـود متعـدد األغـراض للشـحن بالطاقـة الشمسـية” 
حيـث تشـتمل كل مـن المحطات العشـر علـى عمودي إنارة توفر 8 سـاعات متواصلة 
مـن اإلضـاءة. ويأتـي هـذا البرنامـج فـي إطـار جهـود بلديـة الشـمال للحفاظ علـى البيئة 
ومبادراتهـا الخاصـة بالتنميـة المسـتدامة، وقـد تـم تأسيسـه مـن قبـل سـبع شـركات 
طاقـة رائـدة تعمـل فـي مدينـة راس لفـان الصناعيـة وهـي: قطـر للبتـرول، وقطـر غاز، 
إلـى  الغـاز  لتحويـل  اللؤلـؤة  ومشـروع  للطاقـة،  ودولفيـن  الخليـج،  وغـاز  غـاز،  وراس 

سـوائل، وأوريكـس لتحويـل الغـاز إلـى سـوائل.
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كيف يمكنك اكتشاف 
عروض العمل الوهمية؟

شئون إدارية



إن بيت.كوم هو أكبر موقع للوظائف في منطقة الشرق األوسط مع أكثر من 40,000 صاحب عمل وأكثر من 26,750,000 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.

حول

التوظيـف  مواقـع  السـتخدام  بعضهـم  يلجـأ  وقـد 
لالحتيـال علـى األشـخاص. أول مـا يجـب أن تقـوم بـه 
عنـد التقـدم إلـى الوظائـف علـى شـبكة اإلنترنـت، هـو 
بموقـع  الخاصـة  الخصوصيـة  سياسـة  علـى  االطـالع 
المسـجلين  العمـل  أن أصحـاب  تأكـد مـن  التوظيـف. 
علـى الموقـع هـم وحدهـم مـن يسـتطيعون االطـالع 

علـى بيانـات االتصـال الخاصـة بـك. 
موقـع  أكبـر  بيت.كـوم،  فـي  الخبـراء  لـك  يقـدم 
للوظائـف فـي الشـرق األوسـط، فـي مـا يلـي بعـض 
األمـور التـي قـد تسـاعدك علـى اكتشـاف عـرض عمل 

وهمـي: 

1. هـل يبـدو عـرض العمل غريبـًا نوعًا ما؟ 
راتبـًا  لـك  قـدم  شـخص  مـن  اتصـااًل  تلقيـت  هـل 
المنـزل؟  مـن  جزئـي  بـدوام  العمـل  مقابـل  مغريـًا 
صاحـب  مـن  إلكترونـي  بريـد  بتلقـي  قمـت  هـل  أو 
عمـل طالبـك بدفـع رسـوم لتوظيفـك؟ جميـع هـذه 
سـيخترعون  فالمحتالـون  للشـبهة،  مثيـرة  األمـور 
مـن  بـه  تسـمع  لـم  توظيـف  لموقـع  وهميـًا  اسـمًا 
وخبرتـك  الذاتيـة  سـيرتك  بـأن  ويخبرونـك  قبـل، 
اتخـاذ  يتـم  ال  الواقـع،  فـي  للنظـر.  ملفتـة  المهنيـة 
وإن  حتـى  فـوري  بشـكل  النهائـي  التوظيـف  قـرار 
للنظـر.  وملفتـة  متميـزة  الذاتيـة  سـيرتك  كانـت 
عـدة  بإجـراء  تقـوم  الموثوقـة  الشـركات  فكافـة 
بتوظيفـه،  تقـوم  أن  قبـل  المرشـح  مـع  مقابـالت 
مرحلـة،  كل  بنتائـج  المرشـحين  إبـالغ  يتـم  حيـث 
النهائـي.  التوظيـف  قـرار  اتخـاذ  يتـم  ثـم  ومـن 
وتذكـر بـأن الشـركات الموثوقـة لـن تطالبـك بدفـع 

كان.  سـبب  ألي  المـال  مـن  مبلـغ  أي 

2. هـل الشـركة موثوقة؟
هـل تقـوم بإجـراء أبحـاث حـول الشـركة قبـل قبـول 
عـرض العمـل؟ تأكـد مـن أن الشـركة تملـك موقعا 
يكـن  لـم  إن  واحـذر  اتصـال.  وبيانـات  إلكترونيـا 
أو علـى  بهـا  إلكترونـي خـاص  الشـركة موقـع  لـدى 
االجتماعـي.  التواصـل  مواقـع  علـى  صفحـة  األقـل 
بالشـركة،  خاصـًا  إلكترونيـا  موقعـا  وجـدت  وإن 
علـى  الموجـودة  االتصـال  بيانـات  بمقارنـة  قـم 
معـك  التواصـل  تـم  الـذي  الهاتـف  برقـم  الموقـع 
مـن خاللـه. فالعديـد مـن المحتاليـن يّدعـون بأنهـم 
شـركات موثوقـة. كمـا يمكنـك أيضـًا إجـراء بحـث 
بـأن  المحتمـل  فمـن  جوجـل،  علـى  الشـركة  عـن 
هـذه  عـن  عمـل  عـن  الباحثيـن  مـن  شـكاوي  تجـد 

الشـركة.

3. هـل عنوان البريد شـخصي؟ 
إلكترونيـة  عناويـن  الرائـدة  الشـركات  معظـم  تملـك 
يحمـل  إلكترونيـًا  بريـدًا  تلقيـت  فـإن  بهـا.  خاصـة 
إجـراء  علـى  احـرص   ،Hotmail أو    Gmail عنـوان 
عـرض  فـي  المواصلـة  قبـل  الشـركة  حـول  بحـث 
العمـل. فأحيانـًا قـد يبـدو بـأن بريـد االحتيـال قـادم 
االطـالع  علـى  دومـًا  احـرص  حقيقيـة.  شـركة  مـن 
مـن  منـه  وتحقـق  اإللكترونـي،  البريـد  عنـوان  علـى 
االختـالف  يكـون  قـد  الشـركة.  موقـع  زيـارة  خـالل 
بـداًل   ”srz-design.org@…“ مثـل  بسـيط 
بـأن  شـعرت  فـإن    “srzdesign.org@…“ مـن 
الشـركة  مـع  التواظـل  يمكنـك  وهمـي،  العنـوان 
عبـر الهاتـف والتأكـد مـن أنهـم حقـًا هـم مـن قاموا 

البريـد. بإرسـال 

4. هـل طلبـوا منك بيانات سـرية أو شـخصية؟
اختيـارك مـن  تـم  بأنـه قـد  بريـدًا يخبـرك  تلقيـت  هـل 
الشـركة  وأن  المرشـحين  مـن  مجموعـة  ضمـن 
سـتقوم بتوظيفـك فـورًا إن قمـت بإرسـال اسـمك 
يتمكنـوا  كـي  المصرفـي  حسـابك  وبيانـات  الكامـل 
رابطـا  لـك  أرسـلوا  هـل  أو  وديعـة؟  إرسـال  مـن 
حسـابك  بيانـات  إلـى  الوصـول  خاللـه  مـن  طلبـوا 
الرسـائل  هـذه  تجاهـل  اإلنترنـت؟  علـى  المصرفـي 
علـى  توافـق  لـن  الحقيقيـة  فالشـركات  فـورًا، 
أيـة  إدخـال  وتجنـب  أواًل.  مقابلتـك  دون  توظيفـك 
معلومـات شـخصية علـى شـبكة اإلنترنـت وال تمنح 
أي شـخص إمكانيـة الوصـول إلـى بيانـات حسـابك 
المصرفـي. فعـادة مـا تتـم عمليـة اإليـداع المباشـر 
وبعـد  التوظيـف  عمليـة  مـن  األخيـرة  المرحلـة  فـي 
أن يقابلـك شـخص واحـد مـن الشـركة علـى األقـل. 
الشـركة  موقـع  مصداقيـة  مـن  التحقـق  يمكنـك 
اإللكترونـي مـن خـالل االطـالع علـى شـريط العنـوان 

.http وليـس   httpsوجـود مـن  والتأكـد 

5. هـل البريـد مكتوب بشـكل مهني؟ 
يحتـوي  أنـه  أو  مهنيـة  بطريقـة  مكتـوب  البريـد  هـل 
علـى العديـد مـن األخطـاء النحويـة واإلمالئيـة؟ هـل 
قـام الشـخص الـذي أرسـل لـك البريـد بذكـر توقيـع 
الشـركة فـي نهايـة البريـد؟ هـل الوصـف الوظيفـي 
والمهـارات  الخبـرات  ويشـمل  ومهنـي  واضـح 
المتطلبـات  كافـة  وجـود  مـن  تأكـد  المطلوبـة؟ 
تلقيـت  سـواء  الوظيفـي،  الوصـف  فـي  االعتياديـة 
هـذا الوصـف عبـر البريـد اإللكترونـي أو وجدتـه علـى 
االجتماعـي. التواصـل  مواقـع  أو  التوظيـف  مواقـع 
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تزايدت عروض العمل الوهمية في الوقت الحالي، فقد أصبح 
المحتالون اليوم يبتكرون أفكارًا جديدة لالحتيال على األشخاص، 
والعديد من حاالت االحتيال تأتي على شكل عروض عمل وهمية، 
فقد أصبح العديد من المحتالين اليوم يتواصلون مع األشخاص 
ألخذ بياناتهم الشخصية ومعلومات عن حسابهم المصرفي. 

شئون إدارية

ينــــــــــــــــايـــــــــر 2017 
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كما أن بالد أميركا الالتينية شهدت بزوغ عدد من الزعماء السياسيين 
مـن أصـول عربيـة مثـل: كارلـوس منعـم )حكـم األرجنتين مـن 1989 
إلـى 1999(، وخوليـو سـيزار توربـاي )رئيـس كولومبيا مـن 1978 إلى 
إلـى   2004 مـن  السـلفادور  )رئيـس  سـقا  أنتونيـو  وإليـاس   ،)1982
2009(، وعبـد اللـه بوكـرم )رئيـس اإلكـوادور  مـن 1996 إلى 1997(، 
وغيرهـم. كمـا أن هنـاك عـددًا مـن الدالئـل التـي تؤكد الوجـود العربي 
واإلسـالمي فـي القـارة، مثـل المسـاجد )وفـي فنزويـال يعتبـر مسـجد 
إبراهيـم ثانـي أكبر المسـاجد في أميـركا الالتينية، والمراكـز الثقافية، 
)وفـي فنزويـال وحدهـا أكثر من 46 مؤسسـة ثقافيـة عربية في المدن 

الكبـرى(، وهـو مـا يعطي دفعـة قويـة للعالقات.
تعـــــــرف  والتـــــي  المكسيكيــــــة   المتحــــدة  الواليــــــات 
تفـوق  دسـتورية فيدرالية،  جمهوريـة  باسم المكسـيك  هي 
بلـد  أكبـر  كيلومتـر مربع، وتعـد خامـس  المليونـي  تقريًبـا  مسـاحتها 
بيـن  مـن  عشـر  الكلية والثالثـة  المسـاحة  حيـث  في األميركتين مـن 
 112 مـن  بأكثـر  سـكانها  عـدد  يقـدر  العالـم.  المسـتقلة في  الـدول 
مليـون نسـمة، مما يجعلها الحاديـة عشـرة مـن حيث السـكان عالمًيا 
باإلسـبانية.  الناطقـة  البلـدان  فـي  بالسـكان  اكتظاًظـا  واألكثـر 
المكسـيك عبـارة عـن اتحـاد يضـم 31 والية ومقاطعـة فدرالية وحيدة 

العاصمـة. هي المدينـة 
قـوة  وتعتبـر  العالـم  فـي  االقتصـادات  أكبـر  مـن  واحـدة  المكسـيك 
أول  المكسـيك  كانـت  ذلـك،  إلـى  ومتوسـطة، باإلضافة  إقليميـة 
والتنميـة  التعـاون  ينضم لمنظمـة  الالتينيـة  أميـركا  مـن  عضـو 
مـن  أعلـى  دخـل  ذات  دولـة  وتعـد   .1994 العـام  منـذ  االقتصاديـة 
الجديدة وقـوة  الصناعيـة  من الـدول  المكسـيك  تعتبـر  المتوسـط.  
االسـمي الثالث  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  تمتلـك  ناشـئة. 
يرتبـط  الشـرائية.   القـدرة  حيث تعـادل  عشـر من  عشـر والحادي 
أميـركا  فـي  الحـرة  التجـارة  في اتفاقيـة  بشـركائها  بقـوة  اقتصادهـا 

الشـمالية وخصوًصا الواليـات المتحـدة.  تحتـل المكسـيك المرتبـة 
األولـى في األميركتين والخامسـة فـي العالـم مـن حيـث عدد مواقـع 

موقًعـا.  31 العالمي لليونسـكو البالغة  التـراث 

حيـث  كبيـرة  بأهميـة  المكسـيكية   – القطريـة  العالقـات  وتحظـى 
التـي قـام  التاريخيـة  الزيـارة  العـام الماضـي خـالل  التوقيـع فـي  تـم 
بهـا فخامـة الرئيـس انريكـي بينيـا نيتـو لدولـة قطـر ضمـن جولـة فـي 
الثقافيـة،  المجـاالت  فـي  التعـاون  لتعزيـز  اتفاقيـات  علـى  المنطقـة 
واتفاقيـة  الطاقـة،  مجـال  فـي  للتعـاون  تفاهـم  ومذكـرة  والفنيـة، 
تعـاون فـي مجـال التعليـم، واتفاقيـة للتعـاون فـي مجـال الرياضـة، 
القطريـة  األنبـاء  وكالـة  بيـن  اإلخبـاري  والتبـادل  للتعـاون  واتفاقيـة 
العليـا  اللجنـة  بيـن  تفاهـم  ومذكـرة  المكسـيكية،  األنبـاء  ووكالـة 
للمشـاريع واإلرث، وبرومكسـيكو، وخطاب نوايا بين مؤسسـة قطر 
المكسـيكية. الخارجيـة  ووزارة  المجتمـع،  وتنميـة  والعلـوم   للتربيـة 

تعزيز العالقات
وزيـرة  سـاليناس  ماسـيو  رويـس  كالوديـا  السـيدة  سـعادة  أكـدت 
الزيـارة  هـذه  خـالل  صحفيـة  تصريحـات  فـي  المكسـيك  خارجيـة 
علـى أهميـة الـدور اإلقليمـي الـذي تقـوم بـه دولـة قطـر، والنهضـة 
تعزيـز  فـي  أملهـا  عـن  معربـة  الدوحـة،  تشـهدها  التـي  االقتصاديـة 
المكسـيك  ولوضـع  المتبادلـة،  واالسـتثمارات  البلديـن  عالقـات 
الخارجيـة  وزيـرة  ونوهـت  القطريـة.  االسـتثمارات  خريطـة  علـى 
قطـري  حـرص  مـن  المكسـيكي  الجانـب  لمسـه  بمـا  المكسـيكية 
علـى تعزيـز عالقـات التعـاون بيـن البلديـن، مشـيرة إلـى زيـارة سـمو 
مـرة  فـألول   ،2014 العـام  مـن  نوفمبـر  فـي  المكسـيك  إلـى  األميـر 
يقـوم حاكـم قطـري بزيـارة المكسـيك، وحققـت زيـارة سـموه نتائـج 
مهمـة، حيث جرى التشـاور والتنسـيق بيـن القيادتين حـول العالقات 
الثنائيـة، والعالقـات العربيـة ـ الالتينيـة، والقضايـا السياسـية محـور 

تجارة بينية

يمكن اعتبار العالقات القطرية – المكسيكية باب مفتوح 
على القارة األميركية الشمالية وأميركا الوسطى، 

فبالرغم من بعد المسافات، إال أن هناك العديد من 
األمور المشتركة بين الشعوب في هذه البقعة من العالم 
وشعوبنا العربية. وذلك يتمثل في وجود جالية عربية مهمة 

في أميركا الوسطى، يصل عددها حسب بعض 
التقييمات إلى 17 مليون نسمة، وهو ما أنتج 

اهتمامًا كبيرًا بالعالقات مع العرب.
بقلم: كريم إمام



49
ينــــــــــــــــايـــــــــر 2017 

تجارة بينية

  إن النمو الذي تتمتع 
به قطر، وما تشكله 

من دور إقليمي ورؤية 
قطر في ما يتعلق 

بآفاق االستثمار 
من األسباب التي 

لها أهمية شخصية 
عند الرئيس انريكي 
بينيا نيتو في تعزيز 

العالقات مع قطر  

سعادة كالوديا رويس 
ماسيو ساليناس

 وزيرة خارجية المكسيك

الـدور  ضـوء  فـي  خصوصـًا  المشـترك،  االهتمـام 
شـهدت  كمـا  قطـر،  دولـة  بـه  تقـوم  الـذي  اإلقليمـي 
التعـاون،  لتعزيـز  اتفاقيـات  عـدة  علـى  التوقيـع  الزيـارة 
وضـع  اسـتكمال  للدوحـة  الرئيـس  زيـارة  فـي  وجـرى 
 األسـس إلطـالق شـراكة اقتصاديـة واعدة بيـن البلدين.

أهميـة  لهـا  التـي  األسـباب  مـن  واحـدًا  “إن  وقالـت: 
تعزيـز  فـي  نيتـو  بينيـا  انريكـي  الرئيـس  عنـد  شـخصية 
تتمتـع  اللـذان  والنمـو  اآلليـة  هـو  قطـر،  مـع  العالقـات 
بهمـا قطـر، ومـا تشـكله مـن دور إقليمـي ورؤيـة قطـر 
فـي مـا يتعلـق بآفـاق االسـتثمار. كمـا نوهـت إلـى دعـم 
قضيـة  مقدمتهـا  وفـي  العربيـة،  للقضايـا  المكسـيك 

. فلسـطين

محطات هامة
نييمبـرو،  فرانسيسـكو  السـيد  سـعادة  أكـد  حيـن  فـي 
أن  قطـر  لـدى  المكسـيكية  المتحـدة  الواليـات  سـفير 
العالقـات الدبلوماسـية بيـن بلـده وقطـر طويلـة وتمتـد 
فـي  المكسـيكية  السـفارة  افتتـاح  أن  إال  عامـا،   41 إلـى 
سـفراء  كان  أن  بعـد  عاميـن،  حوالـي  منـذ  جـاء  الدوحـة 
المكسـيك في دول مجاورة مثل الكويت، والسـعودية، 
ولبنـان يقومـون باألعمـال الالزمـة هنـا، وقـد جـاء ذلـك 
الفتتـاح  حـان  قـد  الوقـت  أن  الدولتـان  ارتـأت  أن  بعـد 
هـذه  فـي  المحطـات  أهـم  أن  إلـى  ولفـت  السـفارات. 
وأسـاس  إسـتراتيجية  بنـاء  فـي  أوال  تتمثـل  العالقـات 
لهـذه العالقـات بيـن البلديـن مـن خـالل فتح السـفارات، 
ولدينـا اليـوم بالفعـل حوالـي 17 اتفاقيـة تربـط البلديـن 
بـه  القيـام  نـود  لمـا  األمـد  وطويلـة  ناجحـة  برؤيـة 
وللتعريـف بالنقـاط المشـتركة التـي من الممكـن العمل 
وبعـد  ثانيـا  للطرفيـن.  مفيـد  بشـكل  وتقويتهـا  عليهـا 
اللقـاءات  تأتـي مرحلـة  االتفاقيـات  علـى هـذه  التوقيـع 
ألننـا أيضـًا أقـرب اآلن للقطرييـن وإلـى كل النـاس فـي 
هـذا البلـد الذيـن يحّبـون المكسـيك ولديهـم الرغبـة في 
والمكسـيكي  القطـري  الشـعبان  عنهـا.  المزيـد  معرفـة 
يتطلعـان بتآلـف إلـى بعضهمـا اآلخـر، ومـن ثـم نجمـع 
رجـال األعمـال مـع بعضهـم، وثالثـا مرحلـة ترجمـة ذلك 
إلـى أعمـال علـى أرض الواقـع وهـي المرحلـة األصعـب 
واألكثـر تعقيـدا، وهـي مرحلـة نسـير فيهـا بشـكل جيـد 

ومشـجع. 

التبادل التجاري
وحـول التبـادل التجـاري بيـن البلديـن أوضـح أنـه وصـل 
إلـى حوالـي 300 مليون دوالر أميركي أكثرها الصادرات 
حيـث  الرقـم،  هـذا  ثلثـي  حوالـي  تمثـل  التـي  القطريـة 
تسـتورد المكسـيك الغاز الطبيعي من قطر، كما تصّدر 
وتبيـع مجموعـة متنوعـة من الصـادرات التـي نتميز فيها 
والتـي تهتـم بهـا قطـر مثـال فـي مجـال التصنيـع، حيـث 
هـذا  فـي  الوجهـات  أهـم  مـن  اليـوم  المكسـيك  تعـد 
اإلطـار، نبيـع أيضـا السـيارات لدولـة قطـر- حيـث يعمـل 
الثالثـة الكبـار” جنـرال موتورز، وفورد وكرايسـلر”  فـي 
المكسـيك منـذ الثالثينيـات-  وتعد رابـع دولة في العالم 
أكبـر  المكسـيك  تعـد    - السـيارات  تصديـر  حيـث  مـن 

السـيارات،  تصنيـع  مجـال  فـي  الشـمالية  أميـركا  دول 
متجـاوزة كنـدا، والواليـات المتحـدة مؤخـًرا -  إضافة إلى 
والغـاز،  والنفـط  الطاقـة  بقطـاع  المتعلقـة  الصناعـات 
تدعـي  جـدا  هامـة  مكسـيكية  شـركة  هنـاك  أن  حيـث 
تيناريـس وهـي مـن أهـم مصنعـي األنابيـب والوصالت 
وتبيعهـا لقطـر، وأيضـا شـركة شـلمبرجير، إضافـة إلـى 
القطـاع الزراعـي، وقـد كانـت هنـاك زيـارة لوزيـر الزراعـة 
نصـدر  حيـث  أشـهر،  عـدة  منـذ  للدوحـة  المكسـيكي 
منتجـات أهمهـا الفراولـة، والتـوت البـري، واألفـواكاد، 
والصلصـه الطازجـة. وأعتقـد أن التبـادل التجـاري يمكنه 
لـدى  موجـودة  الرغبـة  وأن  خاصـة  ذلـك  عـن  يزيـد  أن 

الطرفيـن لتحقيـق ذلـك.
وفـي هـذا اإلطـار أشـار سـعادة السـفير أن المكسـيك 
النظيفـة  الطاقـة  إلـى  التحـول  سياسـة  حاليـا  تتخـذ 
الطبيعـي،  الغـاز  خياراتهـا  أهـم  مـن  والتـي  والرخيصـة 
الفتـا إلـى بنـاء شـبكة ضخمـة مـن األنابيـب فـي جميـع 
أرجـاء البـالد، حيـث أنـه خـالل السـنوات األربـع الماضيـة 
زادت شـبكة األنابيب الخاصة بالغاز بنسـبة 70 ٪ وقطر 

هـي شـريك ممتـاز فـي هـذا المضمـار. 

التعاون االقتصادي
التـي مـن شـأنها  وأكـد أن هنـاك العديـد مـن المناطـق 
تعظيـم التبـادل التجـاري والتعـاون بيـن البلديـن خاصـة 
وأن كال مـن المكسـيك وقطـر تشـهدان انفتاحـا وتطورا 
ونمـوا مطـردا واألهـم أنهمـا اآلن أقـرب إلـى بعضهمـا 
مـن أي وقـت مضى. واسـتضافة قطر لمونديال 2022 
يسـاعد علـى جـذب العديـد مـن مشـاريع البنيـة التحتيـة 
ليـس فقـط مـن خـالل بنـاء االسـتادات الرياضيـة، ولكـن 
أيضـا الفنـادق والطـرق والمواصـالت فـي إطـار تحقيـق 
الرؤيـة الوطنيـة 2030، وأؤمـن بـأن المكسـيك يمكنهـا 
المشـاركة فـي هـذه التطـورات والجهـود وهو مـا تقوم 
مثـل  دوليـة  مكسـيكية  شـركات  خـالل  مـن  بالفعـل  بـه 
شـركة إف سـي سـي التـي تعمل فـي مشـروع »الريل« 
المكسـيكي  األعمـال  لرجـل  مملوكـة  شـركة  وهـي 
كيدزانيـا  شـركة  إلـى  أيضـا  وأشـار  سـليم.   كارلـوس 
وهـي سلسـلة مـن مراكـز الترفيـه العائلي، المكسـيكية 
األصـل والمنشـأ، والمملوكـة من قبـل القطاع الخاص، 
العالـم،  أنحـاء  16 موقعـا فـي جميـع  تعمـل حاليـا فـي 

وتطـور مركـزا ترفيهيـا فـي دوحـة فيسـتيفال سـيتي. 
دخـول  أمـام  والعقبـات  الصعوبـات  وبخصـوص 
أوضـح  القطـري  السـوق  إلـى  المكسـيكية  الشـركات 
المكسـيكية  االسـتثمارات  كانـت  تاريخيـا  أنـه  السـفير 
دائمـا تتواجـد فـي الواليـات المتحـدة األميركيـة، حيـث 
كان  فإنـه  وبالتالـي  لنـا،  المالصـق  شـريك  أقـرب  أنهـا 
مـن المعقـد النظـر فـي اتجاهـات وأماكـن أخـرى، ولكـن 
اليـوم فـإن المسـتثمرين ورجـال األعمال ينظـرون ألفق 
أميـركا،  فـي  وينتهـي  يبـدأ  التفكيـر  يعـد  ولـم  جديـدة، 
وحتـى إن كانـت عالقـة شـراكة عظيمـة، إال أنـه البـد مـن 
االقتصادييـن  الشـركاء  وفـي  االسـتثمارات  فـي  التنـوع 
والتجارييـن وهـو مـا نعمـل عليـه اليـوم، حيـث أننـا مـن 
اتفاقيـات  ولدينـا  اقتصاديـا  المنفتحـة  البلـدان  أهـم 
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العالـم. وأضـاف:  الـدول حـول  العديـد مـن  تعـاون مـع 
»نحـن بعيـدون وبالتالـي فإننـا نعمـل بشـكل أكبـر علـى 
تعزيـز التواصـل مـع اآلخـر، واليـوم لدينـا شـحنات جوية 
بيـن البلديـن عبـر الخطـوط الجويـة القطريـة وهـو أمـر 
عظيـم، ولكـن عمومـا أكبـر حاجـز لـدى الطرفين هـو أننا 
فـي حاجـة لمعرفـة بعضنـا البعـض أكثـر والتعـرف عـن 
قـرب علـى الفـرص الموجـودة وسـبل تعزيـز التعـاون، 

وهـو مـا يتـم مـن خـالل الوفـود المتبادلـة.
وأكـد أن افتتـاح غرفـة للتجـارة المكسـيكية فكـرة جيـدة 
يمكـن  خاللهـا  مـن  التـي  األفـكار  إيجـاد  مـن  البـد  ولكـن 
بنـاء هـذه العالقـات وإنشـاء المؤسسـات، ونحـن اليـوم 
نعمـل علـى زرع البـذور األساسـية التي مـن خاللها يمكن 
أن تنمـو مثـل هـذه الشـراكات، وهـو أمـر ليـس ببعيـد. 
ولفـت إلـى أنـه مـن المتوقع خـالل نهاية العـام زيارة وفد 
إلـى الدوحـة،  العربيـة – المكسـيكية  التجـارة  مـن غرفـة 
المكسـيك.  لزيـارة  قطـر  لغرفـة  الدعـوة  وجهنـا  وقـد 
تسـتثمر  قطريـة  أمـوال  رؤوس  هنـاك  أن  إلـى  مشـيرا 
وقـال:  غيـر مباشـر،  أو  المكسـيك بشـكل مباشـر  فـي 
»نـود أن نذهـب إلـى أبعـد مـن ذلـك وأن تكـون هنـاك 
خاصـة  القطرييـن،  للمسـتثمرين  مباشـرة  أعمـال 
هـذا  فـي  المفتوحـة  الجبهـات  مـن  العديـد  لدينـا  وأن 
المتميـزة  االسـتثمارية  الفـرص  مـن  والعديـد  اإلطـار، 
والمثيـرة لإلهتمـام للقطرييـن أيضـا حتـى ينوعـوا مـن 
اسـتثماراتهم بعيـدا عـن وجهـات االسـتثمار االعتياديـة 
مثـل أوروبـا، وآمـل أن نـرى اسـتثمارات قطرية مباشـرة 

قريبـا”.   المكسـيك  فـي 

المواطنون المكسيكيون
وأكد أن هناك حوالي  600 من المواطنين المكسيكيين 
غـادروا بالدهـم للعمل والعيش في قطـر، ليكونوا جزءًا 
مـن هـذه الثقافـة ويسـاهموا فـي تحقيـق رؤيتهـا بعيـدة 
المـدى، والعديـد منهـم اسـتطاع أن يتأقلم مـع الثقافة 
القطريـة بشـكل جيـد جـدا، خصوصـا أن مـن بينهـم من 
يعيشـون اآلن منـذ 8 سـنوات ألن عائالتهـم تعمـل فـي 
وفـق  يتعاملـون  أنهـم  أي  القطريـة  الجويـة  الخطـوط 

السياسـات والبيئـة القطريـة فـي العمـل بكل سـعادة. 
الثقافـي  والتبـادل  التعـاون  أهميـة  علـى  السـفير  وأكـد 
لمعرفـة اآلخـر ومـع من تتعامل، الفتا إلى أن المكسـيك 
فـي  لمسـها  يمكنـك  مؤثـرة  ثقافـة  لديـه  عظيـم  بلـد 
مـن  عالمـي  كتـراث  المصنـف  األكل  وفـي  الموسـيقى 
قبـل اليونسـكو، ويمكنـك أن ترى الثقافة في كل شـيء 
فـي المكسـيك والمواقـع األثريـة والتقليديـة التـي تعـود 
ثقافـة  فهـم  خـالل  ومـن  بأنـه  وأؤمـن  مضـت،  لقـرون 
اآلخـر يمكنـك أن تكـون أقـرب وأكثـر صدقـا مـع اآلخـر.  
وقـال السـيد محمـد بـن أحمـد بـن طـوار الكـواري نائـب 
المكتـب  ورئيـس  قطـر  غرفـة  إدارة  مجلـس  رئيـس 
الشـرق  لمنطقـة  الدوليـة  التجـارة  لغرفـة  اإلقليمـي 
كبيـر  سـوق  المكسـيك  أن  إفريقيـا  وشـمال  األوسـط 
مقومـات  ولديـه  الفـرص،  مـن  بالعديـد  يزخـر  وبلـد 
السـياحة والصناعـة، وقـد اسـتقبلنا فـي الغرفـة العديـد 

  لدينا اليوم حوالي 17 
اتفاقية تربط البلدين 
برؤية ناجحة وطويلة 
األمد لما نود القيام 

به وللتعريف بالنقاط 
المشتركة التي من 

الممكن العمل عليها 
وتقويتها بشكل مفيد 

للطرفين  

سعادة فرانسيسكو نييمبرو  
سفير الواليات المتحدة 

المكسيكية لدى قطر

تجارة بينية
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المكسـيك، كمـا  األعمـال مـن  المسـئولين ورجـال  مـن 
لتسـيير  خطـًا  سـتقيم  القطريـة  الجويـة  الخطـوط  أن 
رحـالت بيـن العاصمتيـن، أنـه بالفعل هنـاك خط تجاري 
لنقـل البضائـع، فهـو سـوق واعـد وضخـم وبـه فـرص 

متعـددة. 
السـوق  فـي  الواعـدة  المجـاالت  أهـم  أن  إلـى  ولفـت 
الصناعـة  قطاعـات  فـي  تتمثـل  الكبيـرة  المكسـيكية 
والسـياحة والتعديـن وقطـاع الخدمـات، واصفا أيـاه بأنه 

بالفـرص.  غنـي  سـوق 
أعمـال  رجـال  هنـاك  يكـون  أن  البـد  أنـه  إلـى  ولفـت 
حيـث  المكسـيكية،  السـوق  فـي  يعملـون  قطرييـن 
بلـد  بهـا فـرص اسـتثمارية، فهـي  القطاعـات  أن كافـة 
رجـال  بعـض  تجعـل  بيننـا  المسـافة  أن  إال  جـدا  مهـم 
أن  إال  هنـاك،  االسـتثمار  قبـل  مليـا  بفكـرون  األعمـال 
هنـاك العديـد مـن رجـال األعمـال القطريين في السـوق 
الجيـدة،  االسـتثمارية  الفـرص  ويختـارون  المكسـيكية، 
ألن المكسـيك مـن الـدول التـي بهـا فـرص فـي قطـاع 

الصناعـة.  وقطـاع  والسـياحة  الخدمـات 
ولفـت إلـى أن هنـاك علـى المسـتوى الرسـمي مشـاريع 
يكـون  أن  البـد  الخـاص  القطـاع  مسـتوى  وعلـى  تنفـذ، 
واعـد مثـل  بلـد  القطريـة فـي  تواجـد للشـركات  هنـاك 

المكسـيك. 

فرص استثمارية 
سـامانثا  المكسـيكية  المواطنـة  تقـول  حيـن  فـي 

الدوحـة  الريـان  بفنـدق  األعمـال  كاسـترو مديـرة تطويـر 
أنهـا اندهشـت عندمـا علمـت بـأن العالقـات بيـن قطـر 
والمكسـيك ترجـع إلـى 40 عامـًا، الفتـة إلـى أن حقيقـة 
وتطويـر  اقتصادهـا  تحسـين  فـي  المكسـيك  رغبـة 
البنيـة التحتيـة كان الدافـع الرئيسـي وراء إيـالء اهتمامـا 
إيمانهـا  عـن  وعبـرت  قطـر.  دولـة  مـع  بالعالقـات  أكبـر 
الفـرص  هـي  العالقـة  تلـك  فـي  النقـاط  أهـم  أحـد  أن 
االسـتثمارية فـي البلدين، حيث أن فرص االسـتثمارات 
إلـى  الجديـدة  األمـوال  رؤوس  دخـول  تؤمـن  المفتوحـة 
يحافـظ  األمـوال  وتدفـق  بالبلـد،  المختلفـة  القطاعـات 
البلديـن  وأن  خاصـة  المشـروعات،  اسـتمرار  علـى 
يعمـالن علـى االسـتثمار فـي البنيـة التحتيـة لهمـا األمـر 

البعـض.  بعضهمـا  مـن  التعلـم  فـي  يسـاهم  الـذي 
وتضيـف سـامانثا التـي تعيـش فـي قطـر منـذ شـهرين 
ونصـف الشـهر أنهـا كانـت تتـردد علـى الدوحـة بانتظـام 
بانتقالهـا  جـدا  سـعيدة  وأنهـا  الماضـي  العـام  خـالل 

التـي تسـتمتع بهـا كثيـرا.    للعمـل فـي قطـر 
إثـراء  فرصـة  الفـرد  يمنـح  الثقافـات  تبـادل  أن  وتـرى 
معرفتـه بالبـالد األخـرى، وتمنـح المـرء الفرصـة لتعلـم 
أمـور جديـدة، كمـا تجعلـك أكثـر تقبـال لـآراء المختلفـة. 
زيـادة  علـى  تعمـل  المكسـيك  بلدهـا  أن  إلـى  وتشـير 
الصناعـات  وتطويـر  الغـاز  حقـول  استكشـافات 
توليـد  نظـام  تحديـث  علـى  وتعمـل  الهيدروكاربونيـة، 
أن  لقطـر  يمكـن  مـا  وهـو  طبيعيـة.  بطـرق  الكهربـاء 

فيـه. تسـتثمر 

  المكسيك سوق 
كبير وبلد يزخر بالعديد 

من الفرص، ولديه 
مقومات السياحة 

والصناعة، وقد 
استقبلنا في الغرفة 

العديد من المسئولين 
ورجال األعمال من 

المكسيك 

محمد بن أحمد بن طوار الكواري
 نائب رئيس مجلس إدارة 

غرفة قطر

تجارة بينية
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مبيعات الشرق األوسط 
لم تتأثر بفضيحة الغش التجاري 

بقلم: كريم إمام 

عالم السيارات

لفت السيد أحمد شريفي القائم بأعمال المدير العام بشركة كيو أوتو 

للسيارات في حوار مع )قطر اليوم( أن العام الحالي يعتبر عاما صعبا على 

المنطقة بشكل عام، وتحديدا على قطاع السيارات، إال أننا شهدنا تحسنا 

واضحا في السوق خالل األشهر القليلة الماضية، ففي بداية العام كانت 

األمور صعبة وبطيئة على كافة العالمات، متوقعا أن يستمر هذا التحسن 

الواضح في السوق خالل الفترة المقبلة. 
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الماضي  العام  مّثلت  تيغوان  سيارة  أن  شريفي   أكد 
التي  السيارة  وهي  الشركة،  مبيعات  نسبة  من   ٪  23

أطلقت مؤخرا في قطر
 الفتا إلى أنها من السيارات األكثر مبيعا لدى فولكس 
الجيل  أن  موضحا  عام.  بشكل  المنطقة  في  فاجن 
وتمثل  عالية  تكنولوجيا  تحتوي  تيغوان  من  الجديد 
تقدما كبيرا عن الجيل السابق للسيارة، كما أن حجمها 
العمالء  فعل  رد  كان  وقد  الماضية،  النسخ  من  أكبر 
تجاه  جدا  إيجابيًا  المقيمين  أو  المواطنين  من  سواء 
حجز  وتم  منها،  األولى  الدفعة  نفذت  والتي  السيارة 

العديد من الدفعات القادمة. 
المنطقة  تأثر مبيعات فولكس فاجن في  وحول مدى 
تداعياتها  تزال  ال  والتي  التجاري  الغش  بفضيحة 
لم  األمر  هذا  أن  شريفي  أوضح  الغرب،  في  مستمرة 
األوسط،  الشرق  سوق  مبيعات  على  إطالقا  يؤثر 
حيث أن موضوع سيارات الديزل لم تكن مشمولة في 
المتحدة  الواليات  في  محصورة  كانت  وإنما  منطقتنا، 
األميركية، مرجعا السبب في ذلك إلى التواصل الدائم 
مع العمالء، وشدد على أنه لم يكن هناك أي اختالف 
في أية سيارة أو أي خطأ في منتجاتنا بالشرق األوسط. 
نفس  في  هي  مبيعاتهم  نسب  أن  شريفي  وأكد 
أو  تغير  أي  تشهد  ولم  األخرى،  الشركات  مستوى 
الخاصة  السوقية  القيمة  انخفاض، وقد حافظنا على 
أية  الشركة  تشهد  ولم  الماضي،  بالعام  مقارنة  بنا 
عامًا  سيكون  المقبل  العام  أن  إلى  الفتا  انخفاضات. 
أودي  عالمة  صعيد  فعلى  للشركة  بالنسبة  جدا  مهمًا 
سيشهد العام 2017 إطالق موديالت متنوعة، أهمها 
فئة  ويستهدف  كليا  جديد  موديل  وهو    Q2 موديل 
جديدة من العمالء، وموديل ،  Q5 ونسعى إلى التركيز 
األخرى  والموديالت   Q7 مثل  الباقية  الموديالت  على 
استعدادا للعام 2018 والذي سيكون أيضا عاما مهما 

جدا. 
والتي  أودي  من   Q2 “موديل   قائال:  واستطرد 
تتوجه  المقبل  العام  من  األول  النصف  في  ستطلق 
لفئة الشباب فهي سيارة شبابية تتمتع بصفات معينة 
السيارة  أجزاء  من  العديد  تصميم  ميزة  ضمنها  من 
 Crossover سيارة  وهي  العميل،  شخصية  حسب 
فهي  وبالتالي  والخارج،  الداخل  من  مميزة  ألوان  وبها 
 18 سن  من  والطالب  الشباب  فئة  تستهدف  سيارة 

إلى 28”.
على  العام  هذا  كثيرا  ركّزت  أوتو  كيو  أن  إلى  ولفت 
هناك  األودي  صعيد  على  فمثال  البيع،  بعد  ما  خدمة 
المنطقة  في  واحد  رقم  أصبحنا  حيث  كبير،  تحسن 
المميزة  الخدمات  البيع، فمن  بعد  ما  من حيث خدمة 
Collection and de- خدمة األودي  سيارات   لجميع 
livery free  حيث نقوم باستالم السيارة من العميل 

الخدمة  وتقديم  العتماد  منزله  من  أو  عمله  مكان  من 
علمي  “حسب  ويضيف:  مجانا.  أخرى  مرة  ونعيدها 
الخدمة  هذه  تقدم  أخرى  عالمات  أية  هناك  ليست 
لكافة سياراتها بجميع فئاتها، لكن عميل أودي من حقه 
التمتع بهذه الخدمة الحصرية لدينا من كل وكالء أودي 

في الشرق األوسط”.
البشري،  العامل  في  أوتو  كيو  استثمار  إلى  لفت  كما 
الجدد  والفنيين  التقنيين  من  عدد  في  استثمرنا  حيث 
التدريب  إلى  باإلضافة  قطر،  إلى  جلبناهم  الذين 
المبيعات  من  الكوادر  لجميع  والمتواصل  المستمر 
وخدمة ما بعد البيع، وكل الكادر الفني لدينا ينخرط في 
تدريب  سواء  النهاية،  حتى  البداية  منذ  تدريب  خطط 

في الشرق األوسط أو تدريب في ألمانيا. 
يقول  أوتو  كيو  مع  المحلية  للشراكات  بالنسبة  أما 
األخيرة،  اإلستراتيجية  الشراكات  من  “إن  شريفي: 
الجوية  والخطوط  الدولي  حمد  مطار  مع  شراكاتنا 
القطرية، حيث أنه ومن ضمن هذه الشراكة قدمنا 20 
  VVIP الـ  6RS لنقل الركاب  Q7 و  A8  و  سيارة أودي 
مع  أخرى  شراكة  هناك  وكانت  المطار.  داخل  من 
بطولة الدراجات والتي كنا رعاة رئيسيين فيها وقدمنا 
الرياضي  الحدث  هذا  خالل  السيارات  من  كبيرًا  عددًا 
بشكل  الرئيسي  النقل  عن  مسئولين  وكنا  العالمي، 
كامل بالنسبة للدراجات، وكانت هناك شراكات أخرى 
وغيرها  السرطان  لمؤتمر  الرئيسي  الناقل  كنا  حيث 
من الشراكات. مؤكدا أن الفترة القادمة سوف تشهد 

شراكات أخرى مشابهة. 
حاليا  القطرية  السوق  تواجه  التي  الصعوبات  عن  أما 
الشيء  التضييق بعض  تتمثل في  أنها  فيرى شريفي 

الحظناه  ما  وهو  البنوك،  قبل  من  الحسابات  على 
التمويل،  موضوع  في  العمالء  مع  تعاملنا  خالل  من 
سيشهد  وأنه  مؤقت  األمر  هذا  بأن  اعتقاده  عن  معبرا 
كانت  إذا  أنه  إلى  الفتا  المقبلة.  األشهر  في  انفراجة 
البداية  منذ  كاملة  المطلوبة  األوراق  الشخص  لدى 
فإن ذلك من شأنه تسهيل عملية التقديم والتمويل، 
مشددا على أن الربع األخير من العام الجاري به تقدم 
إلى قطر في  الوافدين  أعداد  تزايد  ملحوظ خاصة مع 
الفترة األخيرة، وهذا ما سيساعد السوق القطرية على 

التحسن في الفترة القادمة. 
وأكد أن أسواق الشرق األوسط عامة والسوق القطرية 
بالسيارات  يتعلق  فيما  الرائدة  األسواق  من  خاصة 
إقباال  ونرى  عالميا،  األسواق  أكبر  من  وتعد  السيدان، 
لم  التي  السوق،  هذه  على  المواطنين  من  كبيرا 
هذه  من  جديد  موديل  أطلق  وكلما  تراجع،  أية  تشهد 
لن  الفئة  هذه  فإن  وبالتالي  عليه،  إقباال  نجد  الفئة 
العمالء يستبدلون  العديد من  أن  تراجعا خاصة  تشهد 
سياراتهم بشكل دوري سنويا. ونفس الشيء ينطبق 
على السيارات الفخمة، فعندما نتحدث عن تراجع في 
السوق فإننا نتحدث غالبا عن السيارات الصغيرة التي 
التي تشهد  الكبيرة  السيارات  أكبر من  سجلت تراجعا 
بالعام  مقارنة  الفاخرة  السيارات  سوق  في  تحسنًا 
للسوق  بالنسبة  تفاؤلهم  على  مشددا  الماضي، 
زيادة  يتوقعون  وأنهم  القادمة  السنوات  في  القطرية 
العالم  االقتراب من مونديال كأس  اإلقبال خاصة مع 
2022 إضافة إلى أن األعوام 2018 و 2019 ستشهد 
إطالق موديالت جديدة ال تزال غير معلنة، ولكننا نعلم 

أنها ستكون سيارات مهمة جدا. 

عالم السيارات

السيد أحمد شريفي 

القائم بأعمال المدير العام بشركة كيو أوتو للسيارات
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يتميز كل من طرازي فيراري جي تي سي 4 لوّسو )GTC4 Lusso ( ، وجي تي بي 488 )GTB 488( بمجموعة من 
المواصفات التي ال يمكن منافستها والتي تجمع ما بين الفخامة واألداء لتقديم أفضل تجربة قيادة على اإلطالق.

سيارة ال تنسى 
ُتعتبر سيارة فيراري جي تي سي 4 لوّسو أحدث تفسير من هذه العالمة التجارية لمفهوم السيارة ذات األربعة 
لكل  الفائقة  والراحة  الرياضية  األناقة  مع  القيادة  ظروف  جميع  في  االستثنائي  األداء  بين  ما  تجمع  فهي  مقاعد، 
من السائق والركاب على حد سواء. وقد أثمر البحث والتطوير المكثف الذي قامت به الشركة عن تزويد السيارة 
بمحرك من 12 أسطوانة على شكل الحرف V  سعة 6262  سم   مكعب بقوة قصوى 690 حصانًا، مما يجعلها 
أقوى سيارة في فئتها. ويسّجل هذه المحّرك أرقاما قياسية جديدة في فئته بفضل معدل وزنه إلى قوته الذي 

يبلغ 2.6 كجم/حصان ومعدل ضغط الذي يساوي 13.5:1. 
ثاني أكسيد  انبعاثها من غاز  إذ ال تزيد نسبة  للغاية  المنخفضة  بانبعاثاتها  4 لوّسو  السيارة جي تي سي  وتتميز 
الكربون عن 0.51 جم لكل كيلومتر لكل حصان مقارنة مع انبعاثات الطراز فيراري FF البالغة 0.55 جم. وتتميز 
4 لوّسو أيضا بنظام القيادة والتوجيه رباعي الدفع 4RM-S الجديد الذي ابتكرته فيراري وحصلت  جي تي سي 

على براءة اختراعه والذي يشتمل على نظام توجيه بالعجلتين الخلفيتين. 
وبفضل هذا النظام الفريد تحافظ السيارة على تركيز 53 ٪ من أن وزنها في جزئها الخلفي لتقديم أداء سيارة 
رباعية الدفع على الرغم من وزنها ال يزيد عن 50 ٪ من وزن سيارات الدفع الرباعي التقليدية. ويضم هذا النظام 
الجديد أيضا مخّمدات بالتعليق المغناطيسي االنسيابي  SCM-E ليزيد من قوة الجر للسيارة ويعزز من الراحة 

عالم السيارات

فيراري الفخامة واألداء المتميز
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عالم السيارات

فيراري قطر تثبت إلتزامها بخدمة ما بعد البيع 

الوكيل   - الرياضية  للسيارات  الفردان  شركة  نظمت  العريق،  فيراري  بتراث  احتفااًل 
الحصري لفيراري  في قطر - زيارة حصرية إلى متحف »لطبيله” الخاص بالسيد عمر 
إلقاء نظرٍة عن كثب  الفعالّية جولة لماّلك سيارات فيراري من أجل  الفردان. وتخلّل 
وألول مرة، على أفخم الطرازات الكالسيكية لهذه العالمة التجارية الفخمة، باإلضافة 
إلى تسليط الضوء على أهمية خدمة ما بعد البيع لصيانة السيارات. بدأ الحدث بموكٍب 
مذهل من سيارات فيراري، حيث قام ُمالك السيارت بشق طريقهم من صالة عرض 
العام  إليهم المدير  اللؤلؤة- قطر وصواًل إلى المتحف، وانضم  الواقعة في  فيراري 
لفيراري الشرق األوسط وإفريقيا السيد جوليو زاونر ومدير ما بعد البيع لفيراري الشرق 

األوسط وإفريقيا السيد فرانشيسكو مارشيونا.
وفور الوصول إلى المعرض، إستطاع الضيوف من تفقد سيارات السيد عمر الفردان 
الكالسيكّية التي تحتوي على مجموعة من أفخم الطرازات الُمقدمة من فيراري - والتي 
ُتعد دلياًل قاطعًا على البراعة الفائقة التي لطالما تميزت بها هذه العالمة التجارّية منذ 
 ،GTO، 612، F40، F50 288 ،العام 1940 - ومنها: فيراري سوبر أميركا، تيستاروزا
إنزو ونسخة مطابقة لسيارة فورموال 1. وكان لمنحوتة »ال فيراري« البرونزّية حّصة 
الرياضية  فيراري«  »ال  لسيارة  ُمطابقة  نسخة  عن  عبارة  وهي   - الحدث  خالل  كبرى 
الهجينة والتي تم تصنيع نسخ محدودة منها. تم نحت هذه القطعة الرائعة على يد 
الفنان العراقي أحمد البحراني، تكريمًا لسيارة »ال فيراري« التي تشتهر بتألقها، أناقتها 
وجودتها العالية مما جعلها تصبح عالمة تجارية شهيرة في عالم صناعة السيارات. 
ويتمّيز متحف »لطبيله” بكونه وجهًة تجمع بين عشاق السيارات الكالسيكية، كما أنه 
يعكس معايير فيراري العالية في الرفاهية والحرفية -  والتي قام السيد عمر الفردان 
بالحفاظ عليها في عناية فائقة.أما في ما يتعلق بصيانة السيارات، قام فريق فيراري 
قطر لخدمات ما بعد البيع بتعريف الحضور على كيفية الحفاظ على سيارات فيراري 
الخاصة بهم لتبقى في حالة ممتازة ألطول فترة ممكنة. تعليقًا على هذا الحدث، قال 
السيد شارلي داغر - مدير عام فيراري قطر - »نحن نشعر باإلمتنان العميق للسيد 
عمر الفردان لمنحنا هذه الفرصة الرائعة كي نتعرف على مجموعته المبهرة، كما وأننا 
نثني على جهوده في الحفاظ على هذه المجموعة الثمينة من السيارات الكالسيكية.«

 Dual على الطرق بجميع أنواعها. وُزودت السيارة بهندسة قمرة القيادة المزدوجة
Cockpit لتحسين تجربة القيادة المشتركة للسائق والراكب على حّد سواء.  وأما 
الحرارة  تعديل  يمكنه  بحيث  تحسينه  تم  فقد  السيارة  في  المناخ  مراقبة  نظام 
أيضا بمعدل  السيارة  25 ٪. ويتميز زجاج  بنسبة  للسيارة بصورة أسرع  الداخلية 
انبعاث منخفض لتعزيز الراحة داخل السيارة وتقليل التبادل الحراري بين خارجها 

وداخلها.

قوة هائلة
أما سيارة فيراري الجديدة جي تي بي 488 فهي ال تتسم بأداء ال مثيل له فحسب 
وإنما تقدم أيضا قوة قصوى يمكن استغاللها والتحكم بها بصورة غير مسبوقة 

حتى من قبل السائقين ذوي الخبرة األقل. 
وقد ُجّهزت السيارة بمحرك توربو جديد كليا مؤلف من 8 أسطوانات على شكل 
الحرف V  ُيعتبر األفضل في فئته من حيث القوة وعزم الدوران وسرعة االستجابة 
لدواسة  بزمن استجابة  الدقيقة،  8000 دورة في  670  حصانًا عند  تبلغ قوته  إذ 
الوقود يبلغ 0.8 ثانية عند 2000 دورة في الدقيقة عند الوضعية الثالثة للجير، مما 
يجعله يرسي معيارا جديدا لهذا النوع من هندسة المحركات بفضل التحسينات 
التي ُأدخلت على النظام التوربيني للمحرك وتقليل االحتكاك فيه. وبفضل هذه 
األرقام فإن السيارة تستطيع التسارع من 0 حتى 200 كلم/الساعة في غضون 

8.3 ثواٍن فقط. 
فهي   SSC2 الجانبي  االنزالق  بزاوية  التحكم  نظام  من  المطّورة  النسخة  وأما 
إلى  وباإلضافة  المنعطفات.  عند  أكبر  طوليا  تسارعا  وتوفر  ودقة،  سالسة  أكثر 
أيضا  يتحكم  اآلن  وE-Diff، فقد أصبح   F1-Trac أنظمة SSC2مع  النظام   دمج 
خالل  الديناميكي  السيارة  سلوك  سالسة  من  يزيد  مما  النشطة  بالمخمدات 

المناورات المعقدة ويجعلها أكثر ثباتا. 
488 على طرازها السابق من حيث مسافة توقفها  وتتفوق السيارة جي تي بي 
 .LaFerrar طراز  من  المستمد  كبحها  نظام  بفضل  وذلك   ٪  9 بنسبة   األقصر 
 1280 بقوة  صوت  مكبرات   12 ذي  متطور  صوتي  بنظام  السيارة  ُزودت  وقد 
وات بتكنولوجيا كوانتوم لوجيك لصوت نقي وقوي. وتتميز السيارة بلون جديد 
م خصيصا من أجلها للتأكيد على طابعها  هو Rosso Corsa Metallizzato ُصمِّ

الرياضي وأناقتها المميزة وتفردها.
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الوكيل   - الرياضية  للسيارات  الفردان  شركة  أعلنت 
ارتفاع كبير من  الرسمي لمازيراتي قطر – عن تحقيق 
اإلعالن  تّم  ما  سرعان  ليڤانتي،  سيارة  على  الطلب 
القطرّية. وبعد أشهٍر قليلة  إلى األسواق  عن وصولها 
من اإلعالن عنها أصبح هذا الطراز - من فئة السيارات 
 - الفاخرة   )SUV( االستعماالت  المتعددة  الرياضية 
ُيضاهى  ال  أداء  عن  الباحثين  للعمالء  ل  الُمفضَّ الخيار 
خاصّة   الوعرة،  أو  العادية  الطرقات  على  كانت  سواء 
كونها سيارة مريحة وعملية في آٍن واحد.  وبعد اإلعالن 
مبيعات  نسبة  سجلت  التي  مازيراتي  مبيعات  عن 
من  كٍل  في  أغسطس  شهر  خالل   ٪  38 إلى  وصلت 
منظقة الشرق األوسط، الهند وإفريقيا ، حّققت قطر 
أيضًا حجوزات طلب مسبق لمدة أربعة أشهر وقائمة 
إنتظار للطلبات الخاصة لمدة أربعة أشهر أيضًا. تعليقًا 
قال  ليڤانتي،  سيارة  حققته  الذي  الباهر  النجاح  على 
شارلي داغر - المدير العام لمازيراتي قطر في الفردان 
الطلب  على  جدًا  ُسعداء  الرياضية:”نحن  للسيارات 
الكبير التي تلقته ليڤانتي من عمالئنا في قطر”. قدمت 
الفارهة  السيارات  فئة  في  جديدًا  مفهومًا  ليڤانتي 
المتعددة االستعماالت )SUV(، وتوفير أعلى مستوى 
من الراحة حتى على أكثر الطرق وعورًة. وتتميز ليڤانتي 
بتصميٍم خارجٍي فريٍد من نوعه يمزج ما بين الخطوط 
أحدث  جانب  إلى  الكوبيه  سيارات  وروعة  الرحبة 
له  مثيل  ال  مستوى  تمنح  التي  التكنولوجية  التقنيات 

تصميمها  ويتسم  القيادة.  أثناء  والترفيه  األمان  من 
بالتمّيز والجاذبية، ليحمل العناصرواللمسات الجمالية 
وليڤانتي ليڤانتي   - بطرازين  متوفرة   وهي  اإليطالية، 
أما  مزدوج.  وتيربو  لتر   3 بسعة   V6 محرك   مع   -  S
وتمتلك  حصانًا   430 إلى  قوتها  فتصل    S ليڤانتي 
100 كم/ ساعة خالل  إلى سرعة  الوصول  قدرة على 
ساعة.  كم/   264 القصوى  سرعتها  وتبلغ  ثانية،   5.2
حصانًا   350 إلى  تصل  بقوة  تتمتع  فهي  ليڤانتي  أما 

وتتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة خالل 6.0 ثانية 
كال  ساعة.  كم/   251 القصوى  سرعتها  وتبلغ  فقط 
النسختين تمتلك علبة تروس أوتوماتيكية ZF بثماني 
سرعات وفقًا لنمط القيادة سواء كان »عادي«، »نمط 
 ،).I.C.E( والكفاءة  التحكم  حيث  من  المعززة  القيادة 
سيارة  الوعرة”.تتوفر  الطرقات  أو”على  “رياضي”، 
ليڤانتي في صالة عرض مازيراتي الفخمة الواقعة في 

اللؤلؤة قطر.

عالم السيارات

ارتفاع الطلب على مازيراتي ليڤانتي

هرتز قطر تكرم الموظفين األفضل أداًء

بتكريم  المانع،  التابعة لمجموعة  قامت شركة ’هرتز‘ 
فعاليات  خالل  قطر  دولة  في  موظفيها  أفضل 
فريزر  فندق  استضافها  التي  السنوية  االحتفاالت 

سويتس الدوحة.
بإنجازات الشركة خالل  وخالل األمسية، تم االحتفال 
األشهر الـ 12 الماضية وتهنئة الموظفين الذين تميزوا 
حد  على  والعمالء  الشركة  تجاه  الكبيرة  بإسهاماتهم 
وحمان،  السيدة سناء  قالت  المناسبة،  وبهذه  سواء. 
شركة  نجاح  »إن  قطر‘:  ’هرتز  لشركة  العام  المدير 
’هرتز قطر‘ ما هو إال دليل على تفاني ووالء الموظفين 
به  تعد  الذي  الخدمة  في  التميز  البراز  يسعون  الذين 
نكّرم  أن  عظيم  لشرف  وإنه  يوم،  كل  ’هرتز‘  شركة 
الموظفين على جهودهم المستمرة لتقديم األفضل 
المسيرة  بمواصلة  دائما«. وأضافت وحمان: »نتعهد 
لتحقيق رسالتنا من خالل تقديم أفضل خدمة لتأجير 
عمالئنا  توقعات  بتجاوز  وعد  مع  قطر  في  السيارات 
قدمت  الحفل،  وخالل  جدد«.  آخرين  واستقطاب 
’أفضل موظف في مجال خدمة  شركة ’هرتز‘ جوائز 
المبيعات‘  أداء  مجال  في  موظف  و’أفضل  العمالء‘ 
و’الموظف المثالي‘ خالل العام. تعتبر “هرتز” واحدًة 
الذي  األمر  العالم،  في  التجارية  العالمات  أشهر  من 

ينعكس في ريادتها المطلقة لخدمات ومنتجات تأجير 
مجموعة  إدارة  وتحت  العالية.  الجودة  ذات  السيارات 
وزوار  لسكان  خدماتها  ’هرتز‘  شركة  تقدم  المانع، 
أنها تشغل مجموعًة  21 عامًا، كما  أكثر من  قطر منذ 
يشمل  بما  السيارات،  عالمات  من  ومتنوعة  واسعًة 

و”بيجو”،  و”فورد”  و”دودج”  و”جيب”  “كرايسلر” 
الخدمة  مراكز  من  لمجموعة  توفيرها  خالل  ومن 
مستوًى  قطر”  “هرتز  تقدم  لها،  التابعة  والصيانة 
المركبات  على  وقيمة مذهلة  الخدمات  استثنائيًا من 

الرائجة وخدمة السيارات وصيانتها.
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بقلم: كريم إمام 
افتتحـت سلسـلة شـوبان للشـوكوالته والتمـور فرعـا جديـدا 
سـفراء  مـن  كبيـر  عـدد  بحضـور  الدوحـة  سـنتر  بسـيتي  لهـا 
التمـور،  الـدول األجنبيـة فـي الدوحـة ورجـال األعمـال ومحبـي 
المملكـة  مـن  تأتـي  التـي  بالتمـور  الجديـد  الفـرع  ويتخصـص 
مختلفـة.   وأنـواع  بأشـكال  عرضهـا  ليتـم  السـعودية  العربيـة 
التنفيـذي  الرئيـس  العوضـي  عبدالـرزاق  عبداللـه  السـيد  وقـال 
لمجموعـة العوضـي: »نملـك أربعـة فـروع داخـل قطـر بعـد أن 
أسسـنا هـذه المجموعـة منـذ 16 عامـًا للتخصـص فـي مجـال 
الشـوكوالتة والحلويـات، ومنـذ أربـع سـنوات دخلنـا في مجال 
التمـور أيضـا التـي يتـم اسـتيرادها مـن السـعودية كتمـر خـام، 
ليتـم عمـل الحشـو والنكهـات فـي معاملنـا هنـا فـي الدوحـة، 
التـي شـهدناها فـي السـوق  النجاحـات  أنـه وبعـد  ارتأينـا  وقـد 
الدولـي  حمـد  بمطـار  الحـرة  السـوق  فـي  ودخولنـا  المحلـي 
موجـودة  وحيـدة  قطريـة  تجاريـة  كعالمـة  سـنوات  أربـع  منـذ 
فـي السـوق الحـرة، خصصنـا هـذا الفـرع فـي السـيتي سـنتر 
كمحـل مختـص فـي التمـور، وأعطينـاه حقه فـي كل األصناف 
الموجـودة، وهـو أمـر يتميـز بـه فـرع شـوبان للتمـور الفاخـرة«.  
يقـول:  خـارج قطـر  للتصديـر  نيـة  كانـت هنـاك  إذا  مـا  وحـول 
»حاليـا تركيزنـا فـي الدوحـة، وتوجهنـا سـيكون فـي المطـارات 
الموجـودة بالمنطقـة، وهنـاك نيـة الفتتـاح فـرع خـارج الدوحـة 
فـي إحـدى الـدول الخليجيـة ومـن خاللهـا سـنرى إمكانيـة أخـذ 
التمـور  تنتـج  التـي  المـزارع  أن  إلـى  ولفـت  أخـرى«.  خطـوات 
فـي قطـر تكـون محلـة وليـس للنشـاط التجـاري أو التصديـر 
العربيـة  المملكـة  إنتـاج  التـي نسـتخدمها  التمـور  فبالتالـي كل 
السـعودية التـي تتمتع بإنتاج ضخم يغطـي المملكة وخارجها. 

تجـوال  و»بطاقـة  المحسـنة  فودافـون«  تجـوال  »باقـة  طـرح  عـن  »فودافـون«  أعلنـت 
فودافـون« الجديـدة، وذلـك بهـدف االرتقـاء بتجربـة المسـافرين وضمـان راحـة البـال لهم 
التـي باتـت سـارية المفعـول اعتبـارًا مـن  أينمـا كانـوا. وتوفـر »باقـة تجـوال فودافـون«، 
يـوم االثنيـن 12 ديسـمبر الماضـي، 100 دقيقـة مجانيـة يمكـن للمشـتركين اسـتخدامها 
إلـى أي بلـد آخـر،  البلـد المتواجديـن فيـه  كيفمـا شـاؤوا؛ سـواء إلجـراء مكالمـات ضمـن 
أو االتصـال بـأي مشـغل اتصـاالت آخـر فـي قطـر، أو تلقـي المكالمـات الـواردة. وحالمـا 
يسـتهلك المشـترك الدقائـق المائـة، يتـم تطبيـق تعرفـة مخفضـة قدرهـا ريـال قطـري 
واحـد فقـط للدقيقـة حتـى انتهـاء صالحيـة الباقـة. كمـا تتيـح »باقـة تجـوال فودافـون« 
-التـي تعمـل علـى جميـع مشـغالت االتصـاالت فـي 78 دولـة- االسـتمتاع بمـا يصـل إلـى 
100 ريـال قطـري فقـط أسـبوعيًا مـع أوسـع  2 جيجابايـت مـن بيانـات اإلنترنـت مقابـل 
نطـاق تغطيـة لشـبكة الجيـل الرابـع أثنـاء التجوال. وهذا ال يفـرض أية تكلفـة إضافية على 
أسـعار خدمـات التجـوال الحاليـة مـن »فودافـون«، ومـا علـى المشـتركين سـوى تفعيـل 
خدمـة تجـوال بيانـات الجيـل الرابـع علـى أجهزتهـم الذكيـة. ويمكـن للمشـتركين تفعيـل 
الباقـة عبرطلـب الرقـم  *110*#110 أو مـن خـالل تطبيـق My Vodafone. مـن ناحيـة 
أخـرى، تـم إطـالق »بطاقـة تجـوال فودافـون« الجديـدة بنفـس المزايـا المذهلـة لـ»باقـة 
الدفـع  مسـبقة  الباقـات  عمـالء  بتزويـد  تتمثـل  إضافيـة  بميـزة  ولكـن  فودافـون«  تجـوال 
والشـركات بخيـار شـحن بطاقاتهـم قـدر مـا يريـدون وتفعيـل بطاقتيـن في آٍن معـًا. وهذا 
أنـه فـي حـال انتهـت مـدة باقـة الدقائـق/ اإلنترنـت، يمكـن للمشـترك اسـتخدام  يعنـي 

البطاقـة األخـرى. كمـا يمكـن للمشـترك مضاعفـة حجـم البيانـات بمجرد شـراء بطاقتين 
وشـحنهما فـي نفـس الوقـت. عـالوة علـى ذلـك، يمكـن للمشـترك شـراء »بطاقـة تجوال 
فودافـون« مسـبقًا واسـتخدامها فـي الوقـت الـذي يريـده. وتتوافـر البطاقـة فـي جميـع 
متاجـر »فودافـون« للبيـع بالتجزئـة، ومتجـر »فودافـون« اإللكترونـي، وفـي جميـع مواقـع 
الشـحن اإللكترونـي، ومتجـر »دبليـو إتـش سـميث« فـي مطـار حمـد الدولـي. وفـي ضـوء 
كل هـذه المزايـا، توفـر »باقـة تجـوال فودافـون« و»بطاقـة تجـوال فودافون«مـا يصـل 
إلـى 2 جيجابايـات )1 جيجـا بايـت لالسـتخدام في أكثر من 70 دولـة و1 جيجابايت إضافية 
لالسـتخدام فـي دول الخليـج( باإلضافـة إلـى 100 دقيقـة لتلقـي وإجـراء المكالمـات أثنـاء 

التجـوال فـي أكثـر مـن 70 دولـة مقابـل 100 ريـال قطـري أسـبوعيًا.

فودافون تطرح باقات جديدة

أسواق

شوبان يفتتح فرعا للتمور بسيتي سنتر
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أسواق

الحاديـة  السـنوية  بالذكـرى  الناجـح  احتفالهـا  ختـام  فـي 
االسـتهالكية  للمـواد  الميـرة  شـركة  أجـرت  عشـر، 
الثالثـاء  الكبيـر يـوم  النهائـي  ش.م.ق )الميـرة( السـحب 
الموافـق 13 ديسـمبرفي فـرع بوسـدرة، حيـث تـم اختيـار 
301 مـن العمـالء الذيـن حالفهـم الحـظ بالحصـول علـى 
األول  السـحب  إتمـام  بعـد  ذلـك  وأتـى  قيمـة.  جوائـز 
للذكـرى السـنوية بنجـاح بحضـور العديد من المتسـوقين 
والمتنافسـين. وقـد وصـل عـدد الفائزيـن خـالل السـحب 
النهائـي إلـى 601 فائـز بمـا يجعـل قيمـة الجوائـز اإلجمالية 
1.1 مليون ريـــال قــطــري عــبــارة عـــن قـسـائـم شـرائـيـة 
ويذكـر أن 11 عميـاًل فـازوا بالجائـزة الكبـرى والتـي تعـادل 
السـنوية  بالذكـرى  االحتفـال  بـدأ  قطـري.  ريـال   11.111
الحاديـة عشـر للميـرة مـن 27 نوفمبـر وحتـى 12 ديسـمبر 
التسـوق  خـالل  مـن  الكبـرى  السـحب  عمليـات  بإطـالق 
أنحـاء  فـي  المتواجـدة  األربعيـن  الميـرة  متاجـر  كافـة  فـي 
سـحب  كوبـون  علـى  الحصـول  تـم  حيـث  قطـر،  دولـة 
واحـد مقابـل كل 200 ريـال قطـري تـم إنفاقهـا مـن قبـل 
العمـالء، وقـد تـم اسـتخدام الكوبونـات للمشـاركة فـي 
السـحوبات للفـوز بقسـائم تسـوق بلـغ مجموعهـا 590 
قسـيمة. فضـاًل عـن فـوز 11 فائـًزا بجائـزة 11,111 ريـال 

لـكل منهـم. قطـري 

الميرة تعلن عن الفائزين في السحب النهائي 

افتتـح مطعـم كارلوتشـيوز اإليطالـي، والمشـهور عالمًيا، فرًعـا جديًدا له بمنطقة الشـرق 
األوسـط، فـي »قطـر مـول«، ليصبـح الفـرع الثانـي للعالمـة بعـد المطعـم الـذي افتتـح 
منـذ 5 سـنوات فـي لؤلـؤة قطـر.  ويتسـع المطعـم الجديـد، الواقـع فـي الطابـق األرضـي 
180 شـخصًا، وتتوفـر قائمـة  لــ  الرئيسـية والتـي تسـمى منطقـة الواحـة،  ضمـن القبـة 
والتـي يشـرف علـى تحضيرهـا  المتنوعـة  طعـام جديـدة تضـم مجموعـة مـن األطبـاق 
 12 السـاعة  حتـى  صباًحـا   10 السـاعة  مـن  يومًيـا  وذلـك  كريسـتو،  التنفيـذي  الشـيف 
منتصـف الليـل. وتعليًقـا علـى ذلـك، قـال دنـكان مويـر: »مـن المقـرر أن يسـاهم قطـر 
مـول فـي تغييـر مشـهد السـياحة فـي الدوحـة ونحـن مسـرورون جـًدا بـأن نكـون جـزًءا مـن 
: »يشـكل مطعـم كارلوتشـيوز الوجهـة األمثـل للجميـع مـع  هـذا النجـاح«. وأضـاف قائـالً
توفـر مجموعـة متنوعـة مـن األنشـطة الترفيهيـة المناسـبة لـكل أفـراد العائلـة فـي المركـز 
التجـاري والمناطـق المحيطـة بهـا، ونتوقـع أن يحظـى المطعـم الجديـد بشـعبية كبيـرة 

بيـن الـزوار«.  ويمتـد قطـر مـول، المعـروف بـ »مـول كأس العالـم 2022«، على مسـاحة 
500 ألـف متـر مربـع، ومـن المتوقـع أن يسـتقطب 20 مليـون زائـر سـنوًيا. كمـا يحتضـن 
المركـز 500 متجـر، مـن بينهـا العديـد مـن متاجـر المـاركات العالميـة، ومـا يزيـد علـى 100 
منفـذ لبيـع األطعمة والمشـروبات، ومن المقرر أن يسـتضيف المركـز التجاري العديد من 

العـروض الترفيهيـة ضمـن برنامـج مـن الفعاليـات المتنوعـة.

كارلوتشيوز تفتتح فرعًا جديدًا لها في قطر مول
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بنـت  المياسـة  الشـيخة  لسـعادة  الكريمـة  الرعايـة  تحـت 
أمنـاء متاحـف  ثانـي، رئيـس مجلـس  آل  بـن خليفـة  حمـد 
مـن  جديـدة  دفعـة  قطـر  متاحـف  اسـتقبلت  قطـر، 
مـن  تتكـون  الفنانيـن«  مقـر  »مطافـئ:  برنامـج  منتسـبي 
20 مبدًعـا ومبدعـة. وتعـود بدايـات برنامـج »مطافئ: مقر 
الفنانين«،الـذي يتخـذ مـن مبنـى مطافـئ الدوحـة القديـم 
مقـًرا لـه، إلـى مـارس 2015. ويهـدف البرنامـج إلـى توفيـر 
سـاحة للتبـادل اإلبداعـي ولدعـم الفنانيـن المحلييـن إلنتاج 
أعمـال إبداعيـة أصيلـة، حيـث يسـتقبل البرنامـج مجموعـة 
دورتـه  فـي  والمقيميـن  القطرييـن  الفنانيـن  مـن  مختـارة 

الزمنيـة التـي تمتـد علـى مـدار تسـعة أشـهر.
 20 4 أعضـاء عـدد  واختـارت لجنـة التحكيـم المكونـة مـن 
 150 مـن  أكثـر  إجمالـي  مـن  للبرنامـج  لالنضمـام  فنانـًا 
البرنامـج. طلًبـا اسـتقبلته متاحـف قطـر للمشـاركة فـي 

وتشـكلت لجنـة التحكيـم مـن سـعادة الشـيخ عبداللـه بـن 
علـي آل ثانـي، العضـو المنتـدب – مركـز قطـر للقيـادات، 
ووسـام صالـح المانـع، المدير التنفيـذي لمجموعة المانع، 
والفنــــــــان القطري فرج دهـــام، وريــــــــس هيمــــزوورث 
جامعة فرجينيـا  رئيـــس قســـم الرســـم والطباعـــــــة في 
المتأهلـة،  المجموعـة  وتتألـف  قطـر.  فـي  كومنولـث 
مختلـف  مـن  فنانيـن  مـن  قطرييـن،   10 تضـم  والتـي 
والفيديـو  والتصويـر  الفـن  ذلـك  فـي  بمـا  التخصصـات 

والشـعر. والرسـم  والتصميـم 
وفـي هـذا السـياق، رحـب السـيد خليفـة العبيدلـي، مديـر 
مطافـئ مقـر الفنانيـن، بالمبدعيـن الجـدد فـي اللقـاء الـذي 
فيـه  وحظـي  سـبتمبر   18 األحـد  يـوم  مسـاء  جمعهـم 
والخطـط  واألفـكار  الـرؤى  لتشـارك  بفرصـة  المشـاركون 

الفنيـة. إقامتهـم  بفتـرة  المتعلقـة 

نرحـب  أن  سـرورنا  دواعـي  لمـن  »إنـه  العبيدلـي:  قـال 
مـن  والمتميزيـن  المبدعيـن  الفنانيـن  مـن  الثانيـة  بالدفعـة 
مختلـف التوجهـات الفنيـة خـالل فتـرة إقامتهـم ببرنامـج 
مطافـئ: مقـر الفنانيـن. وال أخفـي عليكـم مـدى شـغفي 
بهـذه المبـادرة الهامـة لتطويـر الفنانين في قطـر واالحتفاء 
الشـباب  الفنانيـن  أنهـا تعطـي  المحليـة، كمـا  بالمواهـب 
فيمـا  والتعـاون  أعمالهـم  وعـرض  للتطـور  مسـاحة 

بينهـم«.
متاحـف  رؤيـة  المبـادرة  هـذه  »تعكـس   : قائـالً وأضـاف 
الثقافيـة  الحيـاة  فـي  واالبتـكار  لإلبـداع  الداعمـة  قطـر 
للبـالد. ونتمنـى أن تسـاعد المرحلـة الثانيـة مـن البرنامـج  
نحـو  بأعمالهـم  االنطـالق  فـي  الواعديـن  الفنانيـن  هـؤالء 

العالميـة«.
ويتضمـن البرنامـج توجيـه المشـاركين وتدريبهـم علـى يـد 

دفعة جديدة من المبدعين ببرنامج 
»مقر الفنانين«

بقلم: كريم إمام  
تصوير: روبرت التيميرانو 

جانب من استوديو المصورة عبير الكواري
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عـدد مـن الفنانيـن البارزيـن محلًيـا. كمـا يوفـر للمشـاركين 
ألمـع األسـماء  أيًضـا فرصـة االحتـكاك مـع مجموعـة مـن 
قطـر  متاحـف  تسـتقطبهم  الذيـن  العالميـة  الفنيـة 
باسـتمرار إلـى دولـة قطـر، باإلضافـة إلـى تواصلهـم مـع 
عـدد مـن أمناء المتاحـف والمؤرخين واألسـاتذة الجامعيين 
أحـد  القديـم  مطافـئ  مبنـى  ويعـد  عالمًيـا.  المشـهورين 
حديقـة  جنباتـه  بيـن  ويضـم  قطـر  فـي  العامـة  الوجهـات 
ومكتبـة ومتجـرًا للفنـون وسـينما وسـاحة عامـة ومطعمـًا 
هـذا  فـي  تفاعليـة  بأجـواء  االسـتمتاع  للجميـع  ليتسـنى 

الثقافـي. الملتقـى 
تقـول مريـم أحمـد التـي حصلـت علـى دورات رسـم فـي 
معظـم المراكـز الموجـودة فـي قطـر وشـاركت فـي عـدد 
كنـت  منـذ  الرسـم  »أحـب  المشـتركة:  المعـارض  مـن 
فـي المدرسـة وتطـورت الموهبـة لـدي بعـد ذلـك، كنـت 
أرسـم للمدرسـة االبتدائيـة جداريـات للمقصـف، وأقمت 
معرضـًا أثنـاء الفتـرة الجامعيـة، وأحـب رسـم بورتريهـات 
األشـخاص، وأحـاول أن أتطـور وأطمـح إلقامـة معرضـي 

الشـخصي«.
وتضيـف عـن شـغفها برسـم األشـخاص وعالقتـه بـأرواح 
حيـة  العمليـة  تكـون  »عندمـا  تقـول:  األشـخاص  أولئـك 
خـالل  مـن  أرسـمه  الـذي  بالشـخص  أشـعر  أن  أحـاول 
الحديـث معـه والتعـرف عليـه وأخـذ منه أو منهـا معلومات 
تقربني من اإلنسـان«. وتضيف: »أكون محظوظة عندما 
لشـكل  عـادة  أميـل  وال  رسـمه،  فرصـة  إنسـان  لـي  يتيـح 
معيـن، ولكـن أحيانـا هنـاك أشـكال تجذبني ال أعلـم لماذا، 

لترسـمه«. الشـخص  حالـة  تستشـف  أن  تحـاول   فأنـت 
 الفتـة إلـى أن الممارسـة هـي أكثر شـيء علمتني الرسـم، 
كمـا أحضـر الـورش التي تقام لالسـتفادة منها، ودراسـتي 
وأشـاهد  أقـرأ  ولكنـي  بالفـن  عالقـة  لهـا  ليـس  الجامعيـة 

الفنانيـن وأتعلـم منهـم. 
الغالـب  فـي  تعمـل  تصويريـة  فنانـة  هـي  أحمـد  مريـم 
األخيـرة منحوتـات  اآلونـة  الزيتيـة ومارسـت فـي  باأللـوان 
فـي  العمـل  ورش  مـن  العديـد  واسـتضافت  تصوريـة. 
الدوحـة  أنحـاء  جميـع  فـي  الفنيـة  المراكـز  مـن  العديـد 
وشـاركت فـي العديـد مـن المعـار ض المشـتركة.  ويرجـع 
شـغفها بالرسـم التصويـري إلـى فكـرة أن المـرء يسـتطيع 
لأللـوان  رؤيـة روح األشـخاص ويترجـم هـذا االسـتخدام 
علـى األلـواح المعـّدة للرسـم الزيتـي ممـا يبعـث انطباعـًا 

المشـاهدين. لجميـع  جميـاًل 
الواليـات  مـن  ديكينجـا  ماريـا  الرسـامة  تقـول  حيـن  فـي 
زوجهـا  أن  عامـا   15 منـذ  هـذا  فـي  تعمـل  التـي  المتحـدة 
فـي  ونعمـل  كومنولـث،  فيرجينـا  جامعـة  فـي  يـدرس 
القطـاع الفنـي فـي الدوحـة ومن هنا سـمعت عـن البرنامج 
الماضيـة  الـدورة  أن  »سـمعت  وتضيـف:  فيـه،  وقدمـت 
مـن البرنامـج كانـت عظيمـة لـذا تقدمـت هـذا العـام، ومن 
الجميـل أن أجـد مـكان للعمـل والتفاعـل مـع فنانيـن آخرين 
لتطويـر عملـي هنـا. وجـودي هنا في حد ذاتـه فترة خصبة 
للمراقبـة وعكـس مـا تـراه مـن محيطك في العمـل الفني، 
آخـذ  وإنمـا  محـددة  تكتيـكات  وضـع  بـدون  أعمـل  فهكـذا 

وقتـي وأمتـص ممـا حولـي«.

وتضيـف بـأن المشـهد الفني هنـا صغير بالنظـر إلى كوني 
أنـك تتعـرف  نيويـورك، ولكـن هـذا جيـد فـي  قادمـة مـن 
علـى الجميـع فـي وقـت قصيـر، وقـد قررنـا أنـا وزوجـي أن 
نخـرج مـن منطقـة الراحـة ونعمـل فـي الخـارج لذلـك قـدم 
عظيمـة  فرصـة  وهـذه  هنـا،  الجامعـة  فـي  العمـل  علـى 
المدينـة  الدوحـة  فـي  هنـا  مختلفـة  ثقافـة  علـى  للتعـرف 
المهتمـة جـدا بالفـن والفنانيـن. وكل شـيء هنـا مختلـف 
سـواء فـي طريقـة التفكيـر أو الهندسـة المعماريـة أو كيـف 
يتعامـل النـاس، وبالتالـي مـن الصعـب ومـن غيـر العـادل 
تحديـد مـا تضيفـه لـي الدوحـة فيما يخـص طريقـة التفكير 
فهـو أمـر معقـد وربمـا يحتـاج لسـنوات لفهمـه. الفتـة إلـى 
أن هنـاك حاجـة إلـى زيـادة أماكن العرض فـي الدوحة ألنها 
فـي  للتعمـق  مـكان  بأنـه  مطافـىء  واصفـة  جـدا.  قليلـة 
العمـل والتدريب واسـتجالب األفكار وأخـذ المخاطر داخل 

االسـتوديو فـي وسـط مجتمـع مـن الفنانيـن.
ديكينجـا،  ماريـا  األخيـرة:  اآلونـة  فـي  معارضهـا  بيـن   مـن 
نيويـورك                    بيركنـزر،  فرانسـيس  بينـج  إيلـي  معـرض 
نيويـورك،   - بينيفينتـو  كليفتـون  معـرض   ،8 والشـكل 

نيويـورك.  - هـول  وذا  أنالـوج،  بوسـت  ورسـم 
أمـا الفنانـة الشـابة مريـم فـرج دهـام فتقـول عـن الدافـع 
فـي  شـيء  »هنـاك  النسـخة:  هـذه  فـي  مشـاركتها  وراء 
تراهـا  أعيشـه، فمثـال هنـاك أشـياء  مـا  بالـي وهـو محـور 
فـي حياتـك يكتـب عنهـا الفالسـفة نظريـات ونحـن نحـاول 
ليـس  وأنـا  الفـن،  خـالل  مـن  عنهـا  والتعبيـر  إليهـا  النظـر 
لـدي معـارض فـي الفـن ولكنـي تعرضـت خـالل دراسـتي 

باتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار  
األميركية ماريا ديكينجا، جانب من 
عمل فني باستوديو المصورة عبير 

الكواري، جانب من عمل مريم 
دهام، مريم فرج دهام داخل 

االستوديو الخاص بها، االسباني 
خوان مارتينيز
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الجامعيـة للجانـب الفنـي وشـاهدت المعـارض وطالعـت 
التقنيـات المختلفـة وتعلمـت مـن هـذا الشـخص وذلـك 
أن  أود  نظريـة  ولـدي  جيـد،  أسـاس  فلـدي  الشـخص، 
تشـاركني فيهـا الدنيـا كلهـا، وأول مـا قدمـوا لنـا الفرصـة 
بإنشـاء مقـر للفنانيـن، كانت هذه أكبر فرصـة لي أن أطبق 
فكرتـي وأشـاطرها مـع الـكل«. تتمحـور أعمـال مريم على 
دراسـات نظريـة تنـزل مـن خاللهـا إلـى الشـارع وتتحـدث 
مـع النـاس، وعـن أدواتهـا األخـرى فـي تنفيـذ العمـل الفنـي 
تقـول: »هنـاك التكنولوجيـا التـي تسـاعدنا للشـيء الـذي 
الجانـب  أمـا  والصـوت،  الفيديوهـات  إلـى  إضافـة  نريـده، 
النظـري فيتمثـل في ثالثة أجزاء األول يعرض عليك قصة 
مـن خـالل خمسـة أشـكال توضـح تتطـور الطفـل، وفـي 
نفـس الوقـت هنـاك فكـرة المحيـط الذي يعبـر برحم األم 
لكنـه غيـر موجـود ومسـتبدل بشـيء آخـر ليوصـل الفكـرة، 
والجـزء الثانـي عبـارة عن فيديو يكون الطفـل حوله ويوضح 
القصـة مـن خـالل اسـتخدام التكنولوجيـا، وهنـاك الطابع 
العربـي الـذي يعـد بصمتـي علـى العمـل. وقـد كان عمـل 
داميـن هيرسـت المعـروض فـي الدوحـة والـذي يتحـدث 
موضـوع  أنـا  ولكـن  إلهامـي،  مصـدر  والمـوت  الحيـاة  عـن 
مختلـف ولكنـه نفـس التوجـه والمـواد والفرجـة البصريـة. 
أنـواع  أشـكال الفـن: مـن الرسـم  جّربـت مريـم مختلـف 
والتصويـر الزيتـي إلـى التصويـر الرقمـي وصناعـة الزجـاج. 
وتعتقـد أن الغـرض مـن الفـن ليس تأّمل قطـع فنية يدوية 
رائعـة يتـم عرضهـا فـي انتظـار اإلعجـاب بهـا، وإّنمـا القطع 
األفعـال  ُتّعـد  العالـم.  إلـى  رسـالة  لنقـل  موجـودة  الفنيـة 
والسـلوكيات االجتماعيـة منبعـًا كبيـرًا إللهامهـا.  ومجتمـع 
كل  هيـكل  ويشـكل  خطـوة  أهـم  هـو  والدراسـة  البحـث 
نظريـات  أدت  وقـد  الفنيـة.  أعمالهـا  عناصـر  مـن  عنصـر 
الفالسـفة الموجوديـن واإللهـام مـن أعمـال الفنانيـن إلـى 
تطويـر  منهجهـا التصـوري. وهـدف مريـم هـو مشـاهدة 
الفنيـة  قطعهـا  رؤيـة  عنـد  المشـاهدين  فعـل  رد  طريقـة 
الـذي  للموضـوع  فهمهـم  فـي  أعمالهـا  تأثيـر  وطريقـة 
أسـلوبها  فيعتمـد  الكـواري  عبيـر  المصـورة  أمـا  تقدمـه.  
والبيئـة  بالتـراث  اهتمـام  ولديهـا  المتأنيـة  الدراسـة  علـى 
النسـائية  واألزيـاء  المـرأة،  خـاص  وبشـكل  القطريـة 

القطريـة بحيـث يتـدرج أسـلوبها بيـن التوثيـق واألسـلوب 
الخـاص  التقيناهـا داخـل االسـتوديو  الحديـث.  المعاصـر 
واألدوات  الصـور  مـن  مجموعـة  بـه  وزعـت  الـذي  بهـا 
القديمـة فقالـت عـن عملهـا: »هـي نظـرة خياليـة للقديـم 
وكيـف يمكـن أن يكـون في المسـتقبل، ليس استشـراف 
وإنمـا كحلـم فنتـازي ال يمكـن أن يكـون واقعيـًا، والقصـة 
صنـدوق  ولديهـا  بالملـل  تشـعر  بنـت  حـول  تتمحـور 
قديـم، كل يـوم تفتـح الصنـدوق لتخـرج )بّطولـة( شـكل 
إنهـا  وتقـول  المختلفـة.   المناسـبات  فـي  تسـتخدمها 
تعمـل فـي مشـروع حـول القصص الشـعبية التـي تحاول 
أن تهـرج منـه بصـور خياليـة ذهنيـة أشـكلها، ألن القـص 
القديمـة لدينـا مكتوبـة وأود أن أجعلهـا قصـص مصـورة. 
وقـد تحدثـت مـع عـدد مـن الكبـار فـي السـن بأحاديـث فـي 
“عملـت  وتضيـف:  المسـتمرة.   البحـث  مرحلـة  إطـار 
قديمـا  األفـراح  فـي  المـرأة  وزينـة  المـرأة  علـى  أيضـا 
والمالبـس القديمـة، وكلهـا باألبيـض واألسـود لتناسـب 
الموضـوع والزمـن ولكنهـا بتقنيـات مختلفـة وبكاميـرات 
إلـى  تميـل  الرقمـي”.  وليـس  القديـم  األسـلوب  تعتمـد 
لهـا تجـارب كثيـرة  البورتريـه والحيـاة الصامتـة و  تصويـر 
تصويـر  بـدأت  واألبيـض.  باألسـود  التصويـر  مجـال  فـي 
التقليديـة لتنتقـل فيمـا بعـد  اليدويـة   بالتقنيـات  األفـالم 
لمبانـي  صـور  »هنـاك  وتقـول:  الرقمـي.  التصويـر  الـى 
ذهبـت  سميسـمة  فـي  القديـم  المسـجد  فهـذا  قديمـة، 
إليـه عندمـا كان فـي فتـرة الترميـم، الفتـة إلـى أن المبانـي 
القديمـة مصـدر إلهـام كبيـر إضافـة إلـى األماكـن الهادئـة 
واألشـجار البريـة والبيـوت المهدمـة كلهـا مواضيـع ثريـة 
التـي ال تـزال تحتفـظ  فـي التصويـر ومـن أجمـل األشـياء 

أجمـل”. فـي  البسـيط  بالطابـع 
وتـرى الكـواري أن مطافـىء هـي فرصـة لاللتقـاء بالناس، 
يقيمونهـا ومـن  التـي  المحاضـرات  للتعلـم مـن  وفرصـة 

اإلشـراف علينـا، وتقـدم كل مـا يريـده الفنـان. 
مجـال  فـي  بـرزت  قطريـة  فنانـة  هـي  الكـواري  عبيـر 
فـي  عضـوة  نسـائي  عنصـر  وأول  الضوئـي،  التصويـر 
علـى  تحّصلـت  وقـد  بقطـر،  الضوئـي  التصويـر  جمعيـة 
مـن  العديـد  علـى  وحـازت  التقديـر  شـهادات  مـن  الكثيـر 

الجوائـز، مـن أبرزهـا جائـزة المركـز الثالث في مسـابقة آل 
.٢٠٠٥ للعـام  ثانـي 

فـي  مدريـد  مـن  مارتينيـز  خـوان  الفنـان  يقـول  حيـن  فـي 
وفـي  مدريـد  فـي  الجميلـة  الفنـون  درس  الـذي  أسـبانيا  
فـي  سـنوات   10 لمـدة  وعمـل  األميركيـة،  متشـيجان 
متحـف  فـي  يعمـل  والـذي  والمعـارض  المتاحـف  مجـال 
الفـن اإلسـالمي أنـه قـدم إلـى الدوحـة فـي أبريـل وقـدم 
حـظ  حالفنـي  وقـد  البرنامـدج  مـن  الـدورة  هـذه  علـى 
أمـر  وهـو  الفيديوهـات  علـى  للعمـل  اسـتوديو  ومنحـت 
عملـت فيـه لسـنوات عـدة وأنتجـت أشـكال مختلفـة مـن 
الفيديوهـات. واصفـا وجـوده بأنـه فرصة عظيمـة لمالقاة 
فـي  وأكـون  الفـن  عـن  الفنانيـن  مـع  والحديـث  النـاس 
الدوحـة كعضـو فاعـل فـي المجتمـع الفنـي والثقافـي بها.  
ويقـول إنـه يتحدث مع شـعراء عـن ما يقدمونه من أشـعار 
وأقـوم بعكـس ذلـك بالصـور والفيديوهـات، والرسـوم 
المتحركـة، وأيضـا أتعامـل مـع موسـيقيين وأركـب علـى 
مـا  مـع  تتماشـى  قديمـة  أفالمـا  أو  صـورا  موسـيقاهم 
هـذه  نعـرض  موسـيقاهم  يلعبـون  وعندمـا  يقدمـون، 
األعمـال كحلفيـة لهـم، ونحـن نحـاول أن نجـد أماكـن فـي 
الحديـث  الفـن  إطـار  فـي  بأشـياء مماثلـة  لنقـوم  الدوحـة 
وجـود  هنـاك  ليـس  ولكـن  جـي،  دي  بالفيديـو  المسـمى 
للعديـد مـن الفـرق الموسـيقية هنـا فـي قطـر. الفتـا إلـى 
أنـه فـي بعـض األحيـان هـو مـن يطلعهـم بمـا لديـه مـن 
صـور وهـم يقومـوا بتأليـف الموسـيقى أو كتابة األشـعار 

 . عليهـا
 خـوان مارتينيـز فنـان متعـدد التخصصـات، درس الفنون 
الواليـات  وميشـيغان،  أسـبانيا،  مدريـد،  فـي  الجميلـة 
المتحـدة األمريكيـة. وتعاون منذ سـنوات مع موسـيقيين 

وشـعراء إلنجـاز أشـرطة فيديـو ورسـوم متحركـة.
وكانـت الدفعـة األولـى مـن منتسـبي البرنامـج قـد أنهـت 
مطلـع  فـي  أشـهر  لتسـعة  امتـدت  التـي  إقامتهـا  فتـرة 
بتنظيـم  تـّوج  كبيـًرا  نجاًحـا  وشـهدت  الصيـف  فصـل 
معـرض فـي كراج جاليـري بمطافئ وضم أعمـااًل مختارة 
لجميـع مبدعـي ومبدعـات البرنامـج قامـوا بإنتاجهـا خـالل 

الناجحـة. الفتـرة  هـذه 

عين على الدوحة
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ترأسـت صاحبـة السـمو الشـيخة مـوزا بنـت ناصـر رئيـس 
مجلـس أمنـاء مؤسسـة صلتـك، االجتمـاع األول لمجلس 
األمناء الجديد للمؤسسـة. حيث تم عرض األداء السـنوي 
وتقريـر  المؤسسـة  إسـتراتيجية  وتقديـم   ،2016 للعـام 
اإلنجـازات للعـام 2016، وتمـت المصادقـة علـى الخطـة 
ووقعـت   .2017 للعـام  صلتـك  لمؤسسـة  التشـغيلية 
المؤسسـة عـددًا مـن االتفاقيـات ومذكـرات التفاهـم مـع 
كل مـن بنـك قطـر الوطنـي »إفريقيـا«، وبرنامـج تونـس 
المعلومـات  وتكنولوجيـا  االتصـاالت  وزارة   - الذكيـة 
والملتقـى  التونسـية،  بالجمهوريـة  الرقمـي  واالقتصـاد 
العالمـي للعطـاء اإلسـالمي »نـروي« وصنـدوق التضامـن 
المناسـبة  وبهـذه  تمويـل.  أنـدا  ومؤسسـة  اإلسـالمي، 
رئيـس  ناصـر  بنـت  مـوزا  الشـيخة  السـمو  أكـّدت صاحبـة 
مجلـس أمنـاء مؤسسـة صلتـك أن »تفعيل مجلـس أمناء 

دعمهـا  تعزيـز  مـن  المؤسسـة  سـيمّكن  الخبـرات  متنـوع 
للشـباب وإطـالق كامـل إمكاناتـه المهنيـة لينعـم بالعيش 

الكريـم ويشـارك فـي تنميـة مجتمعاتـه«. 
اإلسـتراتيجية  االتفاقيـات  علـى  التوقيـع  أن  وأضافـت 
نحـو  اللتزامنـا  اسـتكمااًل  »ُيعـد  وشـركائها:  صلتـك  بيـن 
أننـا  السـيما  طموحاتهـم  تحقيـق  إلـى  ليصلـوا  شـبابنا 
تحـدي  لمواجهـة  الكاملـة  واألدوات  اإلرادة  تعوزنـا  ال 
وقعـت  وفّعالـة«.  مبتكـرة  حلـول  طريـق  عـن  البطالـة 
مؤسسـة صلتـك مذكـرة تفاهـم إلطـالق منصـة نـروي 
بالشـراكة مـع الملتقـى العالمي للعطاء اإلسـالمي، حيث 
للعطـاء  العالمـي  والملتقـى  صلتـك  مؤسسـة  سـتعمل 
اإلسـالمي معـاً علـى إنشـاء كيـان مشـترك لحشـد الدعـم 
نـروي- وهـي  الـالزم إلطـالق وتطويـر منصـة  والتمويـل 
فـي  صلتـك  مؤسسـة  أطلقتهـا  مبتكـرة  منصـة  أول 

بالمانحيـن  لربـط رياديـي األعمـال الشـباب   2015 العـام 
مشـاريع  لبـدء  الـالزم  التمويـل  إلـى  وصولهـم  وتمكيـن 
وقـف  بالمايكـرو-  ُيسـمى  مـا  طريـق  عـن  للدخـل  مـدرة 
لتوفيـر  تفاهـم  مذكـرة  صلتـك  وقعـت  كمـا  اإلسـالمي. 
صنـدوق  مـع  بالشـراكة  الشـباب  لتمكيـن  تمويـل  خـط 
التضامـن اإلسـالمي بهـدف وضـع اإلطـار العـام المالئـم 
الصنـدوق  بيـن  التعـاون  تنسـيق  خاللـه  مـن  يتـم  الـذي 
وخلـق  االقتصـادي  التمكيـن  مجـاالت  فـي  والمؤسسـة 
الصلـة  ذات  األعضـاء  الـدول  فـي  للشـباب  عمـل  فـرص 
التأثيـر  علـى  الطرفيـن  فـرص  وتعزيـز  ودوليـًا،  إقليميـًا 
ممارسـات  وتطويـر  واإلنسـانية،  التنمويـة  القضايـا  فـي 
المشـترك،  االهتمـام  ذات  المجـاالت  فـي  فضلـى 
الطرفيـن  بيـن  والمعرفـة  المعلومـات  وتبـادل  وتقاسـم 

الصلـة. ذات  والقوانيـن  النظـم  حـدود  فـي 

عين على الدوحة

النسـخة  كارنيجـي ميلـون فـي قطـر  تسـتضيف جامعـة 
اإلقليميـة  البرمجـة  مسـابقة  مـن  الخامسـة  السـنوية 
»الهاكاثـون«، خـالل الفتـرة مـن 27 إلـى 28 ينايـر 2017، 

التعليميـة.  بالمدينـة  الجامعـة  مقـر  فـي 
سـاعة،   24 تسـتمر  التـي  المسـابقة،  هـذه  تتخلـل 
لتطويـر  الجامعييـن  الطـالب  فـرق  بيـن  منافسـات 
أو  اإلنترنـت  شـبكة  علـى  تعمـل  وتطبيقـات  ألعـاب 
مفتوحـة  العـام  هـذا  ومسـابقة  الجوالـة.  األجهـزة 

للطـالب الجامعييـن مـن جميـع السـنوات والتخصصـات 
الخليجـي. التعـاون  مجلـس  دول  كل  فـي  الدراسـية، 
جامعـة  طـالب  نـادي  المسـابقة  تنظيـم  علـى  يشـرف 
وحـول  آبـس«.  »كارنيجـي  قطـر  فـي  ميلـون  كارنيجـي 
مسـابقة هـذا العـام، يقـول فيشـان بوبـات، الطالـب في 
قسـم إدارة األعمـال فـي جامعة كارنيجـي ميلون ورئيس 
باسـتقبال  سـعداء  »نحـن  آبـس«:  »كارنيجـي  نـادي 
الخليـج  الـدول فـي منطقـة  الطـالب مـن قطـر، وجميـع 
رائعـة  فرصـة  أصبحـت  التـي  البرمجـة  مسـابقة  فـي 
لتطبيـق المهـارات التـي تعلمهـا الطـالب فـي دراسـتهم 
الطـالب  مـع  األفـكار  تبـادل  إلـى  باإلضافـة  الجامعيـة، 

المشـتركة«. االهتمـام  مجـاالت  فـي  اآلخريـن 
جديـدة  فئـة  منهـا  فئـات،  خمـس  مـن  المسـابقة  تتكـون 
برعايـة منظمـة »التعليـم فـوق الجميـع« التـي تتصـدى 
والنزاعـات.  الحـروب  مناطـق  فـي  التعليـم  لمشـكالت 
الـدورات السـابقة، سـتقوم لجنـة  وكمـا هـو الحـال فـي 
بتقييـم  محترفيـن  خبـراء  تضـم  متخصصـة  تحكيـم 
تقنيـة«  فكـرة  »أفضـل  مثـل  فئـات  فـي  المتنافسـين 
و»أفضـل تطبيـق عـام« و»أفضـل تصميـم« و»أفضـل 

األولـى«. السـنة  لطـالب  مشـروع 

انعقاد منتدى الطاقة والبيئةفتح باب المشاركة في مسابقة كارنيجي ميلون للبرمجة 

متعـدد  منتـدى  قطـر  مؤسسـة  اسـتضافت 
القطريـة  للمؤسسـات  يوفـر  االختصاصـات، 
للعمـل  مشـتركة  فـرص  تحديـد  إمكانيـة  والفرنسـية 
مبـادرة  واسـتقطبت  والبيئـة.  الطاقـة  مجـاالت  فـي 
 ،2016 والصناعـي  العلمـي  للتعـاون  وفرنسـا  قطـر 
السـفارة  مـع  بالتعـاون  قطـر  مؤسسـة  نظمتهـا  التـي 
قطـر  بـي  إي  توتـال  وشـركة  الدوحـة  فـي  الفرنسـية 
الصناعـة  قطاعـات  عـن  ممثليـن  قطـر،  وجامعـة 
وحضـرت  األكاديميـة.  والمؤسسـات  والبحـوث 
سـعادة الشـيخة هنـد بنـت حمـد آل ثانـي، نائـب رئيـس 
قطـر،  لمؤسسـة  التنفيـذي  والرئيـس  اإلدارة  مجلـس 
 6 يـوم  أعمالـه  ُاختتمـت  الـذي  المنتـدى،  افتتـاح  حفـل 
شـوفالييه،  إريـك  السـيد  لسـعادة  باإلضافـة  ديسـمبر، 
سـفير فرنسـا لـدى دولـة قطر، والسـيد غيوم شـالمان، 
كـّرس  بـي قطـر.   إي  توتـال  المسـؤول لشـركة  المديـر 
وسـعى  والبيئـة،  الطاقـة  لقضايـا  أعمالـه  المنتـدى 
لعقـد حـوار بّنـاء، مـا بيـن الشـركاء فـي قطـر والمنطقـة 
تواجـه  التـي  العالميـة  التحديـات  بخصـوص  والعالـم، 
والتغيـر  للتلـوث  رئيسـي  كمصـدر  الطاقـة  صناعـة 

الحـراري. االحتبـاس  وظاهـرة  المناخـي 

صلتك توقع اتفاقيات جديدة لدعم الشباب العربي
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بنك قطر للتنمية 
يعلن عن قائمة األفكار الفائزة 

أعلـن بنـك قطـر للتنميـة عـن قائمـة األفـكار الفائـزة بجوائز النسـخة الخامسـة من 
المسـابقة الوطنيـة لريـادة األعمـال »الفكـرة« وذلـك تحـت رعايـة وحضور سـعادة 
الشـيخ أحمـد بـن جاسـم بـن محمـد آل ثانـي وزيـر االقتصـاد والتجـارة، وحضـور 
السـيد عبـد العزيـز بـن ناصـر آل خليفـة، الرئيـس التنفيـذي لبنـك قطـر للتنميـة، 

وممثلـي الشـركات والجهـات الداعمـة للمسـابقة.
الفـوز بجوائـز  التـي اسـتطاعت  الخمسـة  األفـكار  للتنميـة عـن  بنـك قطـر  وأعلـن 
)تطبيـق  سيرفسـني  تطبيـق  فكـرة  األول  المركـز  فـي  جـاءت  حيـث  المسـابقة، 
)مسـتحضرات  فريزياهـوم  فكـرة  فـازت  حيـن  فـي  األولـى،  بالجائـزة  إلكترونـي( 
تجميـل وعطـور(   بالمركـز الثانـي، واسـتطاعت فكـرة هيلثـي انـد تيسـتي )مطعم 
فكـرة  جـاءت  حيـن  فـي  الثالـث  بالمركـز  الفـوز  مـن  الصحيـة(  الوجبـات  لتقديـم 
مطعـم كيتشـن أون وييلـز )مطعـم متنقل(وتطبيـق ميزانيـة )تطبيـق إلكتروني(

فـي المركزيـن الرابـع والخامـس علـى التوالـي. وتبلـغ قيمـة جوائـز المسـابقة أكثـر 
تمويليـة،  مباشـرة، وتسـهيالت  نقديـة  بيـن جوائـز  وتتنـوع  ريـال،  8 مالييـن  مـن 
وخدمـات استشـارية وسـنوات احتضـان للفكـرة حتى تصبح مشـروعًا على أرض 
الواقـع. وكانـت النسـخة الخامسـة مـن مسـابقة الفكـرة قـد انطلقـت فـي أواخـر 
الفتـرة  فـي  األولـى  المرحلـة  بـدأت  حيـث  مراحـل،  ثالثـة  علـى   2016 أغسـطس 
مـن 31 أغسـطس وحتـى 17 سـبتمبر وهـي المرحلـة الخاصـة بتلقـي الطلبـات 
وهـي  الثانيـة  المرحلـة  تبعتهـا  ثـم  صالحيتهـا،  وتقييـم  األوليـة  العمـل  وخطـط 
المرحلـة  ثـم  متكاملـة،  عمـل  خطـط  وتقديـم  والتدريـب  العمـل  ورش  مرحلـة 
والتـي  التحكيـم  لجنـة  علـى  واألفـكار  األعمـال  بعـرض خطـط  والخاصـة  األخيـرة 
تحكيـم  لجنـة  وتضـم  الفائـزة،  األفـكار  واختيـار  نهائيـة  تقييـم  مرحلـة  تبعتهـا 
8 أعضـاء يمثلـون بنـك قطـر للتنميـة، ورجـال األعمـال واألكاديمييـن  المسـابقة 
للمشـاريع  النهائيـة  العـروض  وتقييـم  المقدمـة  األفـكار  لتقييـم  المتخصصيـن 

األعمـال. وخطـط 

مركز “بداية” يحتفل بمرور خمس أعوام على تأسيسه

احتفـل مركـز “بدايـة” لريـادة األعمـال والتطويـر المهنـي 
)المبـادرة المشـتركة بيـن بنـك قطـر للتنميـة ومؤسسـة 
فـي  تأسيسـه  علـى  الخامسـة  بالذكـرى  »صلتـك«( 
حديقـة شـيف، نـادي المـروان فـي الشـقب، خـالل حفـل 
مـن منظمـات  المركـز  عـن شـركاء  مميـز حضـره ممثلـو 
المركـز  مـع  جنـب  إلـى  جنبـا  عملـوا  وهيئـات  وشـركات 
“بدايـة”  مركـز  قـدم  الخمـس.  األعـوام  مسـيرة  خـالل 
للشـباب  الخدمـات  مـن  كبيـرة  مجموعـة  تأسيسـه  منـذ 
وأنشـطة  توجيهيـة  برامـج  بيـن  مـا  تتنـوع  قطـر  فـي 
تحقيـق  علـى  األعمـال  رواد  لمسـاعدة  مصممـة  تدريبيـة 
شـأنها  مـن  التـي  مهاراتهـم  وتطويـر  المهنيـة  أهدافهـم 
االحتفـال  خـالل  مشـاريعهم.  فـي  تقدمهـم  تدعـم  أن 
الرئيـس  خليفـة،  آل  ناصـر  بـن  العزيـز  عبـد  السـيد  رحـب 
إدارة  مجلـس  ورئيـس  للتنميـة،  قطـر  لبنـك  التنفيـذي 
مركـز “بدايـة” بالحضـور قائـال: »نفخـر اليوم بالمشـاركة 
فـي هـذا اإلنجـاز، الـذي هـو فـي الواقـع حـدث غيـر عـادي 
لتمكيـن  فّعـال  بشـكل  عملـت  لجهـة  نجـاح  وشـهادة 
الشـباب القطـري مـن بلـوغ أهدافهـم«. وأضـاف : »لقد 

كانـت مهمـة مركـز بدايـة تقديـم الدعـم القـوي مـن خالل 
العمـل  فريـق  أعضـاء  مـن  والمحترفيـن  المتخصصيـن 
والذيـن تتجسـد مهمتهـم فـي توفيـر كامـل الدعـم لـرواد 
المركـز علـى أرض الواقـع. نحـن فخورون بما تـم تحقيقه 
مـن نتائـج خـالل األعـوام الخمـس الماضيـة والتـي كانـت 
المنـارة التـي أنـارت الطريـق لكافـة رواد المركـز الباحثيـن 
قـال  المناسـبة،  بهـذه  المهنـي«.  والتدريـب  التوجيـه  عـن 

مركـز  إدارة  مجلـس  رئيـس  نائـب  العمـادي،  فيصـل 
صلتـك  مؤسسـة  مـع  الشـراكة  ظـل  ”فـي  “بدايـة”: 
الـذي يقـدم  فـي قطـر، يعـد مركـز بدايـة المركـز الوحيـد 
للشـباب القطـري مجموعـة كبيـرة مـن الخدمـات بما في 
ذلـك التوجيـه المهنـي وتنميـة المهـارات والتقييـم الذاتي 
التدريـب  فـرص  وإتاحـة  والتطـوع  المبـادرة  روح  وتعزيـز 

العمـل”. بيئـة  ومعايشـة 

الدارسـين  مـن  طـالب  زار 
جامعـة  فـي  االتصـال  لتخصـص 
نـورث ويسـترن فـي قطـر شـركة 
»ميمـاك أوجيلفـي« الرائـدة فـي 
فـي  واالتصـال  التسـويق  مجـال 
علـى  قـرب  عـن  للتعـرف  قطـر، 
داخـل  المتنوعـة  المهـام  طبيعـة 
الشـركة فـي إطـار استكشـافهم 
للمسـارات المهنيـة التـي يتيحهـا 
وجـاءت  تخصصهـم.  مجـال 

يتيـح لطـالب  الـذي  العالميـة«  برنامـج »زيـارات لمقـار وسـائل اإلعـالم  الزيـارة ضمـن  هـذه 
الجامعـة زيـارة دور النشـر واسـتديوهات اإلنتـاج وشـركات االتصـال المرموقـة فـي الداخـل 
والخـارج بهـدف منـح الطـالب فكـرة عامـة عـن طبيعـة العمـل فـي هـذه المؤسسـات في حال 
رغبتهـم اسـتكمال مسـارهم المهنـي فـي أحـد هـذه المجـاالت مسـتقباًل.  وتعليًقـا على هذا 
البرنامـج، قـال إيفيـرت دينيـس، عميـد جامعـة نـورث ويسـترن فـي قطـر ورئيسـها التنفيـذي: 
“يتيـح البرنامـج للطـالب االطـالع على كيفية تطبيـق النظريات والمنهجيـات التي يتعلمونها 
فـي الفصـول الدراسـية علـى أرض الواقـع، كمـا يسـمح لهـم باستكشـاف مجـاالت االتصـال 
»ميمـاك  لشـركة  الطـالب  زيـارة  قـرب«. وخـالل  عـن  واإلعـالم  والصحافـة  اإلسـتراتيجي 
أوجيلفـي«، قابلـوا هيـكل بـن حمـود، مسـؤول التخطيـط اإلسـتراتيجي فـي الشـركة، حيـث 
أطلعهـم علـى طبيعـة عمـل الشـركة وتحـدث معهـم عـن الحاجـة لوجـود خبـراء متخصصيـن 
فـي االتصـال ال سـيما فـي عصرنـا الحالـي مـع تفضيـل الجمهـور للرسـائل القصيـرة ومصـادر 
األخبـار التـي ال حصـر لهـا، قائـالً  “تـدرك العالمـات التجاريـة الناجحـة أنهـا ال تبيـع منتجـات 
للجمهـور  ينقـل  أنـه  فـي  هنـا  الفعـال  التواصـل  فائـدة  وتكمـن  أيًضـا.  وفلسـفة  بـل  فقـط، 
أدابيسـك لالتصـال واإلعـالن  أيًضـا شـركة  زاروا  الطـالب  أن  إلـى  الشـركة«. يشـار  فلسـفة 
وشـبكة بـي إن سـبورت الرياضيـة، وذلك في إطـار التزام جامعة نورثويسـترن بتثقيف الجيل 
القـادم مـن اإلعالمييـن وخبـراء االتصـال عبـر تزويدهـم بفـرص متنوعـة تتيـح لهـم التفاعـل 
والتدريـب العملـي مـع المتخصصيـن في شـركات االتصـال العالميـة داخل وخـارج المنطقة.

استكشاف مجال االتصال اإلستراتيجي
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أعلنـت مجموعـة »كوريو- فنادق مـن هيلتون« عن افتتاح 
فنـدق  اسـم  تحـت  األوسـط  الشـرق  فـي  فنادقهـا  أول 
لينضـم  هيلتـون،  مـن  -فنـادق  كوريـو  الدوحـة،  الريـان 
فندقـًا   30 مـن  أكثـر  جانـب  إلـى  العالميـة  محفظتهـا  إلـى 
مميـزًا حـول العالـم. تعمـل فنـادق ومنتجعـات مجموعـة 
»كوريـو« الفريـدة علـى توفيـر أروع التجـارب للمسـافرين 
األصيلـة.  والتجـارب  المحليـة  المغامـرات  عـن  الباحثيـن 
وينضـم فنـدق الريـان الدوحـة إلـى فندقيـن آخريـن تابعيـن 
تحـت  نيويـورك  بورصـة  فـي  )المدرجـة  هيلتـون  لعالمـة 

المدينـة. HLT( فـي  الرمـز: 
الرئيـس  نوجـال،  مـارك  السـيد  قـال  المناسـبة،  وبهـذه 
العالمـي لـ«كوريو-فنـادق مـن هيلتـون«: »تعتبـر الدوحـة 
اإللهـام  تحفـز  عناصـر  مـن  تحتضنـه  بمـا  مثاليـًة  وجهـًة 
مكانتهـا  إرسـاء  مـن  تمكنـت  وقـد  والمغامـرة،  والتطـور 
المتناميـة  مجموعتهـا  بفضـل  مميـزة  سـياحية  كمدينـة 
والمعالـم  والرياضيـة  والفنيـة  الترفيهيـة  الفعاليـات  مـن 
الثقافيـة. ويأتـي فنـدق »الريـان الدوحـة، كوريـو - فنـادق 
بفضـل  المميـزة  السـمات  هـذه  ليجسـد  هيلتـون«  مـن 
طابعـه الخـاص وموقعـه المتميـز وتصميمـه الفاخـر الـذي 
يلبـي متطلبـات الضيـوف الباحثيـن عن تجـارب فريدة في 
الدوحـة فـي منطقـة  الريـان  يقـع فنـدق  الفنـادق«.  أرقـى 
يوفـر  قطـر.  مـول  مـع  مباشـرة  ويتصـل  الراقيـة  الريـان 
الفنـدق خيـارات اإلقامة الفاخرة ضمـن 201 غرفة وأجنحة 
فندقيـة تتميـز بديكوراتهـا األنيقـة والنوافـذ الواسـعة التـي 
يصـل ارتفاعهـا إلى السـقف فضـاًل عن الحمامـات الفاخرة 
الواسـعة المـزودة بـدش مطـري. ويضم الجناح الرئاسـي 

وطعـام  معيشـة  وغرفـة  نـوم  غرفتـي  الواسـع  األنيـق 
الحمـام  داخـل  بخـار  وحمـام  مالبـس  وغرفـة  واسـعة، 
الرخامـي الفخـم. ويبعـد هـذا الفنـدق األنيـق بشـخصيته 
الريـان  نـادي  مـن  قليلـة  خطـوات  مسـافة  الفريـدة 
الرياضـي، وعلـى مسـافة قصيرة بالسـيارة مـن مركز قطر 
ونـادي  فيصـل،  الشـيخ  ومتحـف  للمؤتمـرات،  الوطنـي 
الدوحـة  الريـان  فنـدق  يتيـح  بقطـر.  والفروسـية  السـباق 
للضيـوف تجربـة طعـام غنيـة مـع خيـارات مـن المطاعـم 
التـي تلبـي جميـع األذواق. يقـدم »مويفيفـو« السـاحر من 
موقعـه علـى سـطح الفنـدق أشـهى األطبـاق المميـزة من 
مطبـخ أميـركا الالتينيـة مـع لمسـة مـن الـذوق األرجنتينـي 
بهـذه  االسـتمتاع  ويمكـن  المفتـوح،  مطبخـه  عبـر  الفريـد 

الهـواء  فـي  أو  للمطعـم  الداخليـة  الردهـة  فـي  األطبـاق 
الطلـق. ويسـتقبل مطعـم »ميـزو« الضيـوف علـى مـدار 
اتصـال  األرضـي وهـو يشـكل نقطـة  الطابـق  اليـوم فـي 
مباشـرة مـع مـول قطـر، يقـدم المطعـم لضيوفـه مزيجـًا 
مـن أشـهى األطبـاق اإليطاليـة والعربيـة والعالميـة. ويتيـح 
فـي  السـريعة  الوجبـات  مـن  تشـكيلة  أيضـًا  المطعـم 
قسـم »جـراب آنـد جـو«. كما يمكـن للضيوف االسـتمتاع 
فـي  الفاخـر  والشـاي  والحلويـات  المعجنـات  بأشـهى 
ردهـة »مـودا« األنيقـة فـي بهـو الفنـدق. وباإلضافـة إلـى 
ركـن  فـي  الطعـام  تنـاول  اختيـار  للضيـوف  يمكـن  ذلـك، 
علـى  الغـرف  خدمـة  علـى  والحصـول  المنعـش  المسـبح 

السـاعة. مـدار 

سـوق  فنـادق  مجموعـة  مـن  سـبا«  »تيفولـي  أطلقـت 
المجانـي،  المكثـف  الرياضـي  التدريـب  معسـكر  واقـف 
والـذي سـيعقد كل يـوم سـبت صباحـا لمدة سـاعة واحدة 
الدعـوة  وسـتكون  التاسـعة،  ولغايـة  الثامنـة  السـاعة  مـن 
مفتوحـة أمـام الجميـع لالشـتراك فـي الجلسـة التدريبيـة 
ان كانـوا مـن ضيـوف المجموعة أو أي شـخص يرغب ببدأ 
صباحـه بتماريـن اللياقـة البدنيـة. تأتـي هـذه المبـادرة جـزء 
مـن النشـاط المجتمعـي الـذي تقـوم بـه مجموعـة فنـادق 
سـوق واقـف مـن أجـل تحفيـز الجمهـور علـى اتبـاع نمـط 
حيـاة صحـي ورياضـي يدعـم التنميـة البشـرية والتـي تعـد 
أولـى ركائـز رؤيـة قطـر الوطنية 2030. وستشـمل جلسـة 
التدريـب المفعمـة بالطاقـة والحيويـة والتـي سـتقام علـى 
الرياضيـة  التماريـن  مـن  مجموعـة  المنتـزه،  أو  الكورنيـش 
بقيـادة خبـراء مـن »تيفولـي سـبا« حيـث سـيكون هنالـك 
السـريع،  والركـض  الضغـط،  وتماريـن  للمعـدة،  تماريـن 
وجـّر اإلطـارات، وتماريـن القرفصـاء )سـكوات ثراسـت(. 
ليكـون  التدريبـي  المعسـكر  يهـدف  ذلـك،  علـى  عـالوة 
فرصـة رائعـة لتطويـر نمـط حيـاة صحيـة ملؤهـا النشـاط 

المحلـي.  المجتمـع  والحيويـة الفـراد 

»تيفولي سبا« تدعم السلوك الرياضي

إطالق فندق الريان الدوحة 

ال تغطي املجلة التصميم الداخيل فحسب وإنام أيضا ديكورات املنازل واملساحات 
املكتبية من خالل استكشاف مستجدات عنارص املساحة يف املجتمع.

واملساحات املنازل ديكورات أيضا وإنام فحسب الداخيل التصميم املجلة تغطي ال

جالم للهندسة الداخلية والتصميم 
جملة فريدة من نوعها تقدم لك آلىلء 

الفنون املعامرية واملشاريع ذات الطابع
املميز من قطر واملنطقة والعالـم.  

ملزيد من املعلومات االتصال : ٤٢٨٠  ٧٠١٥  ٩٧٤  +
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