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العمادي أفضل وزير مالية في 
الشرق األوسط

اختارت مجلة THE BANKER وزير 
المالية سعادة السيد علي شريف 

العمادي أفضل وزير مالية في الشرق 
األوسط للعام 2016.

10

قطر األولى عربيا في خدمات 
 الشرطة 

صنــــف مؤشـــر التنافســـية العالمية 
للعام 2015- 2016 الذي يصدره 

المنتدى االقتصادي العالمي، دولة قطر 
في المرتبة األولى عربيا و )14( عالميا في 

محور األمن.

10

تعديل وزاري محدود

أصدر صاحب السمو األمير الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني الشهر الماضي، قرارًا بإعادة 

تشكيل مجلس الوزراء، وشمل التعديل الجديد 
تعيين سبعة وزراء من ضمنهم وزير الخارجية.

10

جامعة قطر 
السادسة عربيا

حققت جامعة قطر تقدما جديدا في 
التصنيف العربي للجامعات حيث احتلت 

المركز الـ 6 عربيا طبقا لتصنيف التايمز.

11

عالقات دبلوماسية
عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، مع فخامة 

الرئيس الدكتور دراغان تشوفيتش، رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، جلسة 
مباحثات رسمية بالقصر الرئاسي بالعاصمة سراييفو.
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قضايا تهمك
إيران والسعودية ... 
سياسة خلع المخالب

42

64

تجارة بينية 
العالقات القطرية – األميركية 

تنامي متزايد

51

تحت الضوء
المسئولية االجتماعية للشركات

نداء الواجب

57

اقتصـــــاد

التجديف 
 عكس التيار

 

21

32

آفاق ومستقبل  التعليم في قطر
احتلت دولة قطر هذا العام المركز األول عربيًا والتاسع عالميًا في مؤشر جودة التعليم األساسي، الذي 

يصدره المنتدى االقتصادي العالمي سنويًا، متقدمة على دولة اإلمارات، التي كانت تحتل هذا المركز العام 
الماضي.

ويتمتع التعليم األساسي في قطر، المؤلف من مراحل التعليم االبتدائية، واإلعدادية، والثانوية، بنظام 
تعليمي فريد، يقوم على فكرة »المدارس المستقلة«، منذ عقد ونصف تقريبًا، وهو ما شكل جزءًا من 

إصالحات جذرية أجراها األمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

المحتويــــــــات

معرض قطر للسيارات تفرد 
عالمي

اختتم معرض قطر للسيارات فعاليات 
النسخة السادسة والتي استمرت على 
مدى خمسة أيام من 28 يناير وحتى 1 

فبراير 2016 .

أبــواب  ثابتــــة
8  متفرقات

16 شئون مصرفية 

18  غاز  و نفط
20  عقــارات

71 عالم السيارات

74 أسواق 
80 عين على الدوحة

84 الكلمة األخيرة

المحتويــــــــات
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كلمة العــدد

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

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

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

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

الناشـر
شـركة المها للدعاية واإلعالن ذ.م.م.

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

qtoday@omsqatar.com :بريد إلكتروني

الناشـر ورئيس التحرير 
يوسف جاسم الدرويش 

الرئيس التنفيذي   
سانديب سيهجال            

نائب الرئيس التنفيذي
ألبانا روي

مدير التحرير
سيندو ناير

نائب المحرر  
ازدهار إبراهيم علي

كبير المراسلين 
كريم إمام

مراسل صحفي أول    
أشواريا مورتي    

مراسل صحفي
آرتي مهان            كيرتينا كودورو     

مدير القسم الفني 
فينكات ريدي

نائب مدير القسم الفني 
حنان أبو صيام

مساعد مدير القسم الفني 
أيوش أندراجيت

مصمم جرافيك أول 
ماهيش ريدي

مصور فوتوجرافي 
روبرت التيميرانو

مدير أول التسويق 
فريدريك الفونسو

مدير التسويق 
ساكاال  ايه ديبراس

مساعد مدير التسويق 
سوني فيالت     محمد عرفان

ماتيوس جيريان

محاسب أول
براتاب تشاندرن 

مسئول توزيع أول 
بيكرم شرستا 

فريق التوزيع
ارجون تيميلسينا          بيمال راي

لقد كانت افتتاحية العدد في الشهر الماضي تبعث على التشاؤم واالكتئاب. لكن إذا 
ما أمعنا التفكير بها فسنجد أنها صادقة لدرجة كبيرة. فمعظم المؤسسات ابتداء 

من الوزارات وانتهاء بواحدة من أبرز الصحف المحلية قد بدأت بتقليص نفقاتها إلى 
أقصى حد ممكن.

وقد أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى 
تعديالت وزارية اعتبر المحللون أنها تهدف إلى تقليص النفقات بعد االنخفاض الحاد 

في أسعار النفط. فقد عين سموه في التعديل الجديد الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني وزيرا للخارجية. وأما وزير الخارجية المنتهية واليته، خالد بن محمد العطية 

العطية، فأصبح وزيرا للدولة لشئون الدفاع. ومن التعديالت األخرى أيضا تغيير وزير 
الصحة العامة، بيد أن وزراء الطاقة والمالية قد ظلوا دون تغيير. وتم أيضا دمج 

كل من وزارتي البيئة والبلدية، ووزارتي المواصالت واالتصاالت، ووزارتي الرياضة 
والثقافة، ووزارتي العمل والتنمية اإلدارية.

وبمناسبة الحديث عن الصحيفة المحلية التي قلصت نفقاتها، فقد سمعنا أنباء عن 
صرف 20 ٪ من الموظفين وإلغاء بعض المنتجات التي لم تحقق األرباح المرجوة 

منها.
وقد أدى هذا التقشف إلى إثارة حالة من الخوف بين جميع المقيمين في دول الخليج. 

لكن ينبغي أن يفهم الناس أن مثل هذه التغييرات هي أمر ضروري خاصة عندما 
يكون االقتصاد في حالة تراجع.

وتتوقع وكالة التصنيف االئتماني ستاندرد آند بورز أن تكون ظروف التشغيل للبنوك 
القطرية في العام 2016 صعبة، مما سيؤثر سلبا على ربحيتها. فوفقا للخبراء، 

سحب القطاع العام القطري في العام 2015 بعض ودائعه من النظام المصرفي 
المحلي، وُيتوقع أن يتم سحب المزيد في العام 2016، مما سيزيد من الضغوط 

على سيولة البنوك. ومن المرجح أن يتسبب ترشيد اإلنفاق الحكومي بتقليل فرص 
إقراض القطاع الخاص، كما أن من شأن إدارة البنوك لمحافظها التمويلية بصورة 

أكثر تحفظا أن ُيترجم إلى ضعف في النمو.

وخالصة القول، يبدو أن التقشف سيكون هو السائد في العام 2016. 

التعليم يأخذ نصيب األسد من الميزانية في قطر في كل الظروف، وذلك من أجل 
خلق جيل متعلم بأحدث الوسائل، وحسب تقرير مؤشر التعليم األساسي للعام 

2014 – 2015 الذي يصدره المنتدى االقتصادي العالمي سنويًا، احتلت قطر المرتبة 
التاسعة عالميًا، من بين 142 دولة مشمولة بالتقرير، بمعدل 5.7، في الوقت الذي 
جاءت فيه دولة اإلمارات في المركز 13 عالميًا بمعدل جودة وصل إلى 5.4. تجدون 

داخل العدد المزيد من التفاصيل حول تطور التعليم في قطر.

احصل على نسختك من عدد فبراير من مجلة قطر اليوم لتقرأ المزيد عن كل ذلك 
وأكثر.
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رسائل القراء

الغذائي  )األمن  بعنوان  يناير  لشهر  الموقرة  مجلتكم  لعدد  الغالف  موضوع  بالغ  باهتمام  قرأت 
القطري ... أين وصلت الحلول؟( وهنا أود أن أشير إلى أن األمن الغذائي البد أن يكون من داخل البلد 
وليس عبر االستثمار الزراعي في دول أخرى، فقد يحدث ما ال يحمد عقباه فتخسر الدولة استثماراتها 
زراعات حقيقية  إلى  استراحة   1400 الــ   المحلي وتحويل  االستثمار  التركيز على  لذا يجب  الخارجية، 
إنتاج  إلى مناطق  الحديثة  الزراعة  عبر  المساحة  للعمال، حيث يمكن تحول تلك  وليست استراحات 
واعدة ومن ثم تحقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء بل والتصدير إلى دول الجوار. وأعتقد أن أهم التحديات 
على اإلطالق يتمثل في عدم وجود تشريع، وعلى وزارة االقتصاد أن تهتم بأن يكون لقطر على األقل 

نفس الدعم الموجود في دول الجوار لدعم األمن الغذائي والمنتج المحلي. 
                                                                               وليد الجاسم 

معها  جيدة  أخوية  عالقات  بإقامة  نهتم  والتي  والصديقة  الشقيقة  الدول  من  تعد  تونس  أن  الشك 
ونسعى لتعزيزها على كافة المستويات، ومن الطبيعي أن تتعزز هذه العالقات أكثر على المستوى 
التعاون االقتصادي وفي  الدبلوماسي والسياسي وهي بال أدنى شك قابلة لمزيد من التحسن في 

المجال التربوي والثقافي والسياحي وجميع المجاالت. 
وفيما يتعلق بصندوق الصداقة القطري التونسي أعتقد أّنه صندوق جدير باالهتمام وتجربة جيدة، 
والبد من العمل على أن يكون التنسيق بين وزارتي الخارجية والسفارتين أكثر متانة من ذي قبل حتى 

ُيثبت جدواه وُيحقق آثاره اإليجابية بشكل أفضل. 
                                                                                حمد العلي 

اليوم  ومنذ  فالمهرجان  للغاية،  ممّيزا  حضورا  السينمائي  أجيال  لمهرجان  الماضية  الدورة  شهدت 
األول أثبت أنه يتطّور عاًما بعد اآلخر، وقد لمسنا ذلك النجاح من خالل انطباعات الجمهور عبر مواقع 
المهرجان حتى اآلن، وفي  بالسينما سعداء جًدا بما حققه  التواصل االجتماعي، وإننا كجمهور يهتم 
الواقع فإن أجيال يثبت من خالل عروض األفالم والمعارض والعروض الخارجية واألداء الحي والندوات 

وأيام األسرة بأنه حدث موّجه للمجتمع ويساهم بقوة في إثراء إبداعات الجيل القادم.
                                                                                 هند إبراهيم 

أوضحت البيانات التي وردت في النشرة )إحصائية شهر نوفمبر 2015( أن عدد السكان في دولة قطر 
بلغ مليونين و464 ألف نسمة خالل شهر نوفمبر الماضي، مسجاًل بذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8.5 ٪ 
مقارنة بالشهر المماثل من العام 2014.  هذه األرقام تشير إلى أن العديد من األجانب يودون القدوم 
استيعاب  كيفية  في  المختصة  واإلدارات  للحكومة  تحديا  يمثل  ما  وهو  فيها  لالستقرار  قطر  إلى 
هذه األعداد، لذا من الضروري وضع الخطط التي تؤدي إلى عدم تضارب قدوم هؤالء وتأثيره على 

االقتصاد الوطني، خاصة مع انخفاض أسعار النفط. 
                                                                             جاسم الحمد

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

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

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

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

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

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

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

نتيجة تصويت العدد السابق

هل قدم معرض قطر للسيارات جديدا في نسخته 
األخيرة؟

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

سؤال العدد

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

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

www.twitter.com/qataralyom

ال نعم

٪ 15    ٪ 85  
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متفرقــــــــات

عالقات دبلوماسية
آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  عقد 
الدكتور  الرئيس  فخامة  مع  المفدى،  البالد  أمير  ثاني، 
البوسنة  رئاسة  مجلس  رئيس  تشوفيتش،  دراغان 
الرئاسي  بالقصر  والهرسك، جلسة مباحثات رسمية 

بالعاصمة سراييفو.
وقد تم خالل الجلسة بحث أوجه التعاون في مختلف 
في  خاصة  وتعزيزها،  تنميتها  وسبل  المجاالت 

السياسة واالقتصاد واالستثمار والثقافة والسياحة.
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وزير  النابت  محمد  بن  صالح  الدكتور  سعادة  أكد 
العامة  الميزانية  أن  واإلحصاء  التنموي  التخطيط 
العوائد  ذي  االستثمار  على  الحكومة  تركيز  تؤكد 
البعيدة المدى.  وقال سعادته إن الجانب الذي يبعث 
وردت  التي  المصروفات  أن  هو  االطمئنان  على 
وذات  استثمارية  جوانب  هي  العامة  الميزانية  في 
التنمية  مستوى  على  ذلك  أكان  سواء  كبيرة،  عوائد 
البنية  مستوى  على  وأيضا  والبشرية  االقتصادية 
التحتية، وهذه كلها تشكل جزءا أساسيا، ومن شأنها 
إيرادات وعوائد مستقبلية.  وقال سعادته،  أن تخلق 
في حديث لإلصدار السنوي »آفاق قطر 2016« الذي 
إستراتيجية  إن  والتسويق،  لإلعالم  قطر  عن  يصدر 
التنمية الوطنية 2011 - 2016 عالجت مسألة التنويع 
خالل  من  الخاص،  القطاع  دور  وتنشيط  االقتصادي 
الدائمة  للجنة  المستقبلية  الخطة  برامج.  وحول  عدة 
للسكان لوقف الخلل السكاني بالدولة قال سعادته: 

تتعلق  اللجنة  نشاط  تواجه  التي  التحديات  أهم  “إن 
االختالالت  تلك  السكانية،  التركيبة  باختالالت 
الناجمة عن استقدام أعداد كبيرة. األمر الذي يتطلب 

معالجات آنية وسريعة في كثير من األحيان”.

متفرقــــــــات

العمادي أفضل وزير مالية في الشرق األوسط

الوزراء،  مجلس  تشكيل  بإعادة  قرارًا  الماضي،  الشهر  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  األمير  سمو  أصدر 
وشمل التعديل الجديد تعيين سبعة وزراء من ضمنهم وزير الخارجية.

ونص األمر على تعيين خالد العطية وزيرًا للدولة لشئون الدفاع وعضوًا في مجلس الوزراء، والشيخ محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني وزيرًا للخارجية، وصالح العلي وزيرًا للثقافة والرياضة.

ونص القرار أيضًا على تولي عيسى الجفالي النعيمي وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشئون االجتماعية، 
فيما أصبح جاسم السليطي وزيرًا للمواصالت واالتصاالت، ومحمد الرميحي وزيرًا للبلدية والبيئة.

وكان آخر التعينات من نصيب المرأة في قطر، إذ ُعينت الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرًة للصحة العامة.

وهي  الشهيرة   THE BANKER مجلة  اختارت 
العالم والتابعة  الدولية األعرق في  المجلة المصرفية 
المالية  وزير  العالمية  تايمز«  »فايننشال  لمجموعة 
وزير  أفضل  العمادي  شريف  علي  السيد  سعادة 
وتستند   2016 للعام  األوسط  الشرق  في  مالية 
لهيئة  المداوالت  من  جلسات  إلى  االختيار  معايير 
تحرير المجلة وبعد تنظيم استطالع للرأي لدى أهم 
اعترافًا  يمثل  الذي  األمر  االقتصاد  وخبراء  البنكيين 
مدى  على  القطرية  المالية  وزارة  أداء  بجودة  حقيقيًا 
وزارة  أن   THE BANKER وأضافت  الماضي.  العام 
العمادي،  شريف  علي  قيادة  تحت  قطر،  في  المالية 
الذي قادها على طريق النجاح في التنويع االقتصادي 

واالنضباط المالي في السنوات األخيرة، من المتوقع 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  نمو  مستوى  تسجل  أن 
2015، قبل أن ترتفع النسبة  4.7 ٪ في العام  بواقع 
الدولي.  النقد  لصندوق  وفقا   ،2016 في   ٪  4.9 إلى 
إلى  المزدهر  النمو  هذا  من  الكثير  »ويرجع  متابعة 
المتوقع  من  والذي  البالد  في  النفطي  غير  القطاع 
بين عامي  9.1 ٪ على أساس سنوي  ينمو بنسبة  أن 
وتعد  الوطني،  الكويت  لبنك  وفقا  و2017   2015
أعلى  بين  من  هذه  النفطي  غير  القطاع  نمو  معدالت 
حيث  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  المعدالت 
خالل  من  تنفذ  كبيرة  مشاريع  خالل  من  دعمها  يتم 

اإلنفاق الحكومي«.

جامعة قطر مصروفات الميزانية استثمارية
السادسة عربيا

التصنيف  في  جديدا  تقدما  قطر  جامعة  حققت 
عربيا   6 الـ  المركز  احتلت  حيث  للجامعات  العربي 
الملك  جامعة  بعد  وذلك  التايمز،  لتصنيف  طبقا 
في  األميركية  والجامعة  السعودية  عبدالعزيز 
والمعادن  للبترول  فهد  الملك  وجامعة  بيروت، 
وجامعة  سعود،  الملك  وجامعة  السعودية، 
معايير  عدة  على  التصنيف  اعتمد  اإلمارات. 
على  اإلنفاق  ومعدل  العلمي  البحث  أبرزها  جاء 
والسمعة  األكاديمية،  السمعة  ومنها  الجامعات 
لدى أصحاب العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس 
الدوليون،  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب،  إلى 
التدريس  هيئة  وأعضاء  الدوليون،  والطالب 
المنشورة  واألبحاث  الدكتوراه،  على  الحاصلون 

ألعضاء هيئة التدريس.

تعديل وزاري محدود 
ودمج أربع وزارات
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األمم  مبادرة  إلى  انضمامها  قطر  بورصة  أعلنت 
المتحدة للبورصات المستدامة، وذلك بتوقيعها وثيقة 
االلتزام الطوعي العام لتعزيز اإلدارة البيئية واالجتماعية 
المدرجة،  للشركات  واإلفصاح  الحوكمة  وممارسات 
السيد  لمبادرة  واستجابة  المستدامة،  للتنمية  تحقيقا 
وأشار  المتحدة.  لألمم  العام  األمين  مون  كي  بان 
بيان صحفي للبورصة إلى تلقيها كتابا من مؤسسات 

األمم المتحدة المسؤولة عن تنفيذ تلك المبادرة.

قطر األولى عربيا في خدمات الشرطة 

أنها  الزالزل  لرصد  الكويتية  الوطنية  الشبكة  أعلنت 
منطقة  شمالي  القوة  متوسطي  زلزالين  رصدت 
مدير  وقال  »الجهراء«.  منطقة  وجنوبي  »كبد« 
الشبكة،  على  والمشرف  القرار  متخذ  دعم  برنامج 
وقع  زلزالين  سجلت  الشبكة  »إن  العنزي،  عبدالله 
بالتوقيت  دقيقة  و32  الثامنة  الساعة  في  األول 
ريختر،  مقياس  على  درجة   2٫5 قوته  وبلغت  المحلي 

دقيقة  و35  الثامنة  الساعة  في  الثاني  سجل  فيما 
على  درجة   3٫7 قوته  وبلغت  المحلي  بالتوقيت 

ريختر«. مقياس 
الزلزالين  إن  صحفي،  تصريح  في  العنزي،  أضاف 
األرض  بباطن  كيلومترات  خمسة  عمق  على  حدثا 
في  والمقيمين  المواطنين  من  العديد  بهما  وشعر 

العبدالله. والقيروان، وسعد  الجهراء،  مناطق 

للعام  العالمية  الــتــنــافســـية  مــؤشــــــر  صـنــــف 
االقتصادي  المنتدى  يصدره  الذي   2016  -2015
العالمي، والذي يعتمد في منهجيته على استطالعات 
الرأي، وهي تشكل ما نسبته )70 ٪( من وزن المؤشر، 
ثم البيانات واإلحصاءات وغـيرهـا مـن مـصـادر تـشـكل 
)30 ٪( من وزن المؤشر- صّنف دولة قطر في المرتبة 
لتقرير  الكلي  المؤشر  في  عالميا  و)14(  عربيا  األولى 
في  قطر  التقرير  صنف  بينما  العالمية.   التنافسية 
على  متقدمة  األمن،  محور  في  عالميا  الرابعة  المرتبة 
المتحدة،  )الواليات  مثل  العالمية  الدول  من  عدد 
وهونج  وأستراليا،  وسنغافورة،  وفرنسا،  وبريطانيا، 
العديد  المؤشر  في  األمني  المحور  وتضمن  كونج(. 
الخدمات  على  االعتماد  بينها  من  األخرى،  المحاور  من 
األولى  المرتبة  على  قطر  فيه  حازت  والذي  الشرطية، 
عربيا والثالثة عالميا، تسبقها كل من )فنلندا، نيوزيلندا( 
متقدمة على تشيلي رابعا وسويسرا خامسا،، ويقيس 

مدى  حول  المختلفة  المجتمع  فئات  رأي  المحور  هذا 
الدولة،  في  الشرطة  خدمات  على  االعتماد  إمكانية 
من  المحور  هذا  ويعكس  والقانون.  النظام  لفرض 
تقدمها  التي  الخدمات  في  الجمهور  ثقة  مدى  التقرير 
وزارة الداخلية، والتنوع في الخدمات التي تقدمها لكافة 
والشرطية  األمنية  المجاالت  كافة  في  المجتمع  فئات 

الخمسية  الداخلية  وزارة  خطة  مع  تتماشى  والتي 
الوطنية  قطر  رؤية  من  المستمدة   )2016  -2011(
)2030(. وبتحقيق قطر للمرتبة الثالثة على المستوى 
العالمي في هذا الجانب، تكون قطر حافظت على هذه 

المرتبة طيلة الثالث سنوات الماضية. 

ترتيب الدول

الترتيبالبلد

األولىفنلندا

الثانيةنيوزيلندا

الثالثةقطر

الرابعةتشيلي

الخامسةسويسرا

الدوحة األكثر دعما لالبتكار

على  قطر  الدولي،  األعمال  ريادة  تنمية  معهد  صنف 
رأس الدول الداعمة لالبتكار والتنمية في العالم العربي. 
وحلت قطر ضمن التقرير الذي أصدره المعهد، بالمرتبة 
بعناية  بالدولة  االبتكار  قطاع  يحظى  حيث  عالميا،   24
فائقة. يقيس المؤشر نوعية وحجم ريادة األعمال في 
لبيئة  المختلفة  الجوانب  دراسة  خالل  من  االقتصاد 
الحاضنة  البيئة  فعالية  مدى  تقّيم  كما  األعمال،  ريادة 
START UPS وتسلط الضوء على  الناشئة  للشركات 
يتكون  الناشئة.  للشركات  التنافسية  للمزايا  العوائق 
مؤشرات  ثالثة  إلى  منقسمة  ركيزة   14 من  المؤشر 
ريادة  وقدرات  األعمال،  ريادة  سلوكية  هي:  فرعية 

األعمال، وتطلعات ريادة األعمال. 

زلزاالن متوسطان في الكويت

بورصة قطر تنضم لمبادرة البورصات المستدامة
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اجتماعــا  العالميــة  الصحــة  منظمــة  عقــدت 
الــذي  زيــكا  فيــروس  انتشــار  كان  اذا  مــا  لتحديــد 
يشــكل  خلقيــة  تشــوهات  يســبب  بأنــه  يشــتبه 
العالــم«. فــي  العامــة  للصحــة  طــوارىء   »حالــة 
مــن  الماضــي  األســبوع  حــذرت  المنظمــة،  وكانــت 
ينتشــر  البعــوض  بلســع  ينتقــل  الــذي  الفيــروس  أن 
بشــكل واســع فــي األميركيتيــن وتوقعــت إصابــة مــا 

بين ثالثة وأربعة ماليين شــخص به. 
إن  شــان:   مارغريــت  المنظمــة  مديــرة  وقالــت   
الجمجمــة  صغــر  حــاالت  بزيــادة  الفيــروس  عالقــة 
»اشــتباه«  موضــع  الجــدد  المواليــد  لــدى 
نهائــي. بشــكل  تثبــت  لــم  إنهــا  مــع   قــوي 
االجتمــاع  هــذا  إلــى  المنظمــة  مديــرة  ودعــت 
أن  يجــب  الوبــاء  كان  إذا  مــا  فــي  للبــت  المغلــق 

علــى نطــاق  العامــة  يعتبــر »حالــة طــوارىء للصحــة 
انتشــار  أوســع  التــي تشــهد  البرازيــل  كانــت  دولــي”. 
مــن  الماضــي  أكتوبــر  منــذ  حــذرت  للفيــروس، 
المصابيــن  المواليــد  عــدد  فــي  العــادي  غيــر  االرتفــاع 
البــالد. شــرق  شــمال  فــي  الجمجمــة   بصغــر 

مؤكــدة  إصابــة   270 ســجلت  الحيــن  ذلــك  ومنــذ 
حالــة  بـــ3448  ويشــتبه  الجمجمــة  بصغــر 

 أخرى، مقابل 147 طوال العام 2014. 
واألكــوادور،  والســلفادور،  كولومبيــا،  وأوصــت 
بتجنــب  النســاء  وبروتوركــو  وجامايــكا،  والبرازيــل، 
ــا،  ــكا. وفــي أوروب ــاء زي الحمــل قبــل الســيطرة علــى وب
اإلصابــات  عشــرات  ســجلت  الشــمالية  وأميــركا 
أو  عطــل  مــن  عائديــن  أشــخاص  لــدى  بالفيــروس 
رحــالت عمــل إلــى الــدول التــي ينتشــر فيهــا الفيــروس.

متفرقــــــــات

 الموافقــة التامــة علــى اســتبعاد العبــارات المقّيــدة 
ُيفهــم  التــي  الغامضــة  العبــارات  واســتبدال 
منهــا تقييــد الضمــان بــأي شــرط يحــد مــن حريــة 
العميــل فــي اختيــار مــكان عمــل الصيانــة الدوريــة 

واإلصالحات لمركبته أثناء فترة الضمان. 
   

بالتعديــالت  بالقيــام  الســيارات  وكاالت  التــزام   
علــى  الضمــان وعرضهــا  علــى شــروط  المطلوبــة 

 إدارة حماية المنافسة للتثّبت واالعتماد. 

التزام وكاالت السيارات بعدم الربط بين استمرار   
الصيانة  عمل  ووجوب  الضمان  بخدمات  التمتع 
العميل  إلزام  مع  خدماتها،  ومراكز  الوكالة  بورش 
في  الصيانة  إجراء  على  الدالة  بالفواتير  باالحتفاظ 

موعدها ووفقا إلرشادات الشركة الصانعة. 

 السماح باستخدام مالك المركبة لمواد مثل )زيوت 

نفس  لها  أو  معادلة  غيار  قطع  أو  وغيرها(  وفالتر 
أن  بشرط  األصلية  القطع  ومواصفات  خصائص 

تكون معتمدة من قبل الشركة الصانعة. 

على  إال  الضمان  إلغاء  بعدم  السيارات  وكالء  التزام   
الجزء أو األجزاء التي يثبت الوكيل تضررها أو العبث بها 
بخالف الشروط الفنية المطلوبة، ما يعني أنه ال مجال 

مستقبال إلسقاط الضمان على باقي أجزاء السيارة.

 في حال تضرر جزء أو أجزاء من المركبة جراء أعمال 
المخالفة للشروط المطلوبة  الصيانة واإلصالحات 
ذلك  إثبات  عبء  يكون  بأن  السيارات  وكالء  التزام 
بأي  العميل  مطالبة  وعدم  الوكالة،  مسؤولية  على 

إثبات في هذا الشأن.

الضمان  كتيبات  بمراجعة  السيارات  وكالء  التزام   

شروط  على  بناء  سابقا  بيعها  تم  التي  للسيارات 
حماية  إدارة  قبل  من  والمعتمدة  المعّدلة  الضمان 
المعنية  اإلدارة  موافقة  أخذ  وبضرورة  المنافسة، 
القديمة  الضمان  كتيبات  استبدال  عملية  بشأن 
البنود  بتطبيق  تسمح  آللية  وفقا  عليها  اإلبقاء  أو 

المعدلة دون التسبب في أي لبس لدى العميل.

عن  مستقبال  باالمتناع  السيارات  وكالء  التزام   
تطبيق أي نظام يؤدي في الواقع إلى إدماج تكاليف 
باستثناء  وذلك  البيع  سعر  في  الدورية  الصيانة 
العروض الترويجية التي يتم الحصول بشأنها على 

تراخيص من الجهات المختصة.

تعديل  أي  إدخال  بعدم  السيارات  وكالء  التزام    
الحصول على  الضمان مستقبال دون  على كتيبات 

موافقة إدارة حماية المنافسة.

أعلنت وزارة االقتصاد والتجارة عن االنتهاء من إنجاز مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات، حيث تلقت وبعد الدراسة الشاملة التي قامت بها الوزارة لتحقيق هذا 
الهدف، من جميع وكاالت السيارات بالدولة والبالغ عددها 22 وكالة إشعارا كتابيا بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم )19( لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع 

الممارسات االحتكارية، وقبولها دون تحفظ بكافة البنود التسعة التي تضّمنها اإلخطار الموجه اليها والذي يشمل البنود التالية:

فيروس زيكا الخطر القادم

تحرير قطاع السيارات
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بقلم إيالك غان 

تأثير رفع الفائدة األميركية
على دول 

مجلس التعاون الخليجي

قــام بنــك االحتياطــي الفيدرالــي األميركــي فــي ديســمبر 2015 برفــع أســعار الفائــدة بعــد مــا يقــرب مــن ثمانــي 
ســنوات. وبعــد ذلــك رفعــت أربــع دول خليجيــة أســعار فائدتهــا، لكــن علــى قطــر التــي لــم تنضــم بعــد إلــى الركــب أن 

تفكــر مليــا قبــل القيــام بذلــك لضمــان اســتدامة نمــو القطــاع الخــاص. 

مــن شــأن قــرار بنــك االحتياطــي الفدرالــي األميركــي 
علــى  إيجابيــا  أثــرا  يتــرك  أن  الفائــدة  ســعر  برفــع 
يــزال  ال  إذ  الدوحــة،  فــي  المحلــي  الديــن  ســوق 
لــدى  واحــدة  ليلــة  لمــدة  الودائــع  علــى  الفائــدة  ســعر 
مصــرف قطــر المركــزي أقــل مــن ســعر الفائــدة فــي 
فــي  االرتفــاع  مــن  الرغــم  علــى  المتحــدة،  الواليــات 
.٪ 0.25 الفيدرالــي بنســبة   أســعار فائــدة االحتياطــي 

وقــد شــّكل رفــع بنــك االحتياطــي الفدرالــي األميركــي 
البنــوك  لسياســات  هائلــة  تحديــات  الفائــدة  لســعر 
هــذه  ألن  العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي  المركزيــة 
السياســات النقديــة قــد أصبحــت اآلن أكثــر دقــة وتطورا 
التقليديــة  األدوات  غيــر  ماليــة  أدوات  تشــمل  وباتــت 
الكمــي. التســهيل  ضــوء  فــي  والســيما   المعتــادة، 

النقديــة  لسياســتها  قطــر  مواصلــة  شــأن  ومــن 
مفيــدا  يكــون  أن  القصيــر  المــدى  علــى  الحاليــة 
أســعار  مؤشــر  تضخــم  انخفــاض  ظــل  فــي 
الــذي  القــوي  والنمــو  واســتقراره،  المســتهلك 
وقــد  الخــاص.  القطــاع  الســيما  االقتصــاد،  يشــهده 
التــي   2016 للعــام  قطــر  ميزانيــة  مــن  ذلــك  اتضــح 
التقشــفية. اإلجــراءات  مــن  مجموعــة   تضمنــت 
وحســب تقريــر “اآلفــاق االقتصادية لدولــة قطر -2015

لمؤشــر  الســنوي  للتضخــم  المتوقــع  مــن   ،”2017
يكــون “معتــدال”  أن  البــالد  فــي  المســتهلك  أســعار  
فــي العــام 2015  وأن يبلــغ 1.5 ٪، ليســتقر فــي العــام 
 .2017 العــام  فــي   ٪  2 إلــى  يرتفــع  أن  قبــل   ،2016 
ويمكننــا أن نســتدل مــن التصريحــات األخيــرة لحاكــم 
ــن  ــه ب ــد الل مصــرف قطــر المركــزي ســعادة الشــيخ عب
ســعود آل ثانــي حــول احتمــال بقــاء المعــدالت علــى 

ســعادة  الماليــة  وزيــر  وتصريحــات  الراهــن،  وضعهــا 
االقتــراض  اقتــراح  بشــأن  العمــادي  شــريف  علــي 
لتمويــل عجــز موازنــة العــام 2016، بــأن أســعار الفائــدة 

ســتبقى منخفضــة علــى المــدى القصيــر.

أن  إلى  االئتماني  للتصنيف  موديز  وكالة  أشارت  وقد 
المالي  عجزها  لتمويل  الرامية  قطر  خطة  شأن  من 
المحلية  األسواق  في  ديون  سندات  إصدار  خالل  من 
فقد  الحكومي،  الدين  مستويات  من  تزيد  أن  والدولية 
البالد:  في  االئتمان  حول  للوكالة  تقرير  آخر  في  جاء 
“بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي لدولة 
الناتج  32.6 ٪ من  2014 حوالي  العام  نهاية  قطر في 
إلى  النسبة  هذه  ترتفع  أن  ونتوقع  اإلجمالي،  المحلي 
.”2016 العام  اإلجمالي في  المحلي  الناتج  ٪ من   39 
وتتوقع قطر أن تعاني من عجز في ميزانيتها في العام 
2016 قدره 56.5 مليار ريال، لكنها قد تسجل مستويات 
الفائدة. ألسعار  زيادتها  حال  في  العجز  من   أعلى 
الشيخ  سعادة  المركزي  قطر  مصرف  محافظ  وقال 
ال  “قد   :2015 أكتوبر  في  ثاني  آل  سعود  بن  الله  عبد 
السيولة  أخذنا  ما  إذا  الفائدة  أسعار  زيادة  إلى  نضطر 

وبيئتنا المحلية بعين االعتبار”.
يراقــب  المركــزي  قطــر  مصــرف  أن  ســعادته  وأكــد 
عــن كثــب التطــورات العالميــة تحســبا مــن أي تأثيــر 
محتمــل الرتفــاع أســعار الفائــدة األميركيــة وانخفــاض 
يتخــذ  ســوف  المصــرف  أن  مضيفــا  النفــط،  أســعار 
علــى  للحفــاظ  الحاجــة  عنــد  المناســبة  اإلجــراءات 
ــي فــي قطــر “التــي يتواصــل  االســتقرار النقــدي والمال
الرغــم  علــى  معتــدل،  بمعــدل  كان  وإن  فيهــا  النمــو 
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قولــه. حســب  النفــط”،  أســعار  انخفــاض   مــن 
القطــري  النقــد  ســوق  آلليــة  اإليــداع  ســعر  ويبلــغ 
  QMR وســعر   ،QMR  ٪  0.75 القائمــة  للتســهيالت 
لإلقراض 4.5 ٪، وأما ســعر الريبو فيبلغ 4.5 ٪. ويشــار 
ــة  ــى أن مصــرف قطــر المركــزي يعلــن مــن خــالل آلي إل
ســوق النقــد القطــري للتســهيالت القائمــة عــن أســعار 
الفائــدة علــى الودائــع واإلقــراض لمــدة ليلــة واحــدة مــن 
 أجــل الصفقــات التــي تتــم بينــه وبيــن البنــوك المحليــة. 
لــه  تقريــر  آخــر  فــي  المركــزي  قطــر  مصــرف  وقــال 
مــن  الرغــم  علــى  “إنــه  المالــي:  االســتقرار  بشــأن 
الحكوميــة  واإليــرادات  التصديــر  عائــدات  انخفــاض 
يترتــب  ومــا  النفــط،  أســعار  هبــوط  عــن  الناجــم 
الحكوميــة  الودائــع  فــي  انخفــاض  مــن  ذلــك  علــى 
مــا  الســيولة  أن  إال  العــام،  مــن  الثانــي  النصــف  فــي 
إدارة  عمليــات  فعاليــة  يعكــس  ممــا  مريحــة،  تــزال 
ــس  ــد انعك ــال، فق ــوق الم ــبة لس ــا بالنس ــيولة. وأم الس
البنــوك. بيــن  الفائــدة  أســعار  انخفــاض  علــى   ذلــك 

بنــك  فــي  االتحاديــة  المفتوحــة  الســوق  لجنــة  أن  إال 
معــدالت  تــزداد  أن  تتوقــع  الفيدرالــي  االحتياطــي 
العــام  نهايــة  بحلــول   ٪  1.4 حوالــي  إلــى  الفائــدة 
2016، ممــا يــدل علــى حــدوث أربــع زيــادات إضافيــة 
ذلــك  فــإن  وبالتالــي  المقبلــة،   12 الـــ  األشــهر  خــالل 
تعانــي  الــذي  المركــزي،  قطــر  مصــرف  ســيدفع 
ربــط  بســبب  حــرج  وضــع  مــن  النقديــة  سياســاته 
 الريــال بالــدوالر، إلــى الــرد بالمثــل فــي نهايــة المطــاف.

الصــرف  ســعر  ربــط  نظــام  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
فــي  الصــرف  أســعار  بشــأن  اليقيــن  يوفــر  بالــدوالر 
الربــط  هــذا  نجــاح  مــن  الرغــم  وعلــى  المســتقبل، 
بصــورة عامــة فــي الحــد مــن التضخــم، إال أن صنــدوق 
أصدرهــا  عمــل  ورقــة  فــي  قــال  قــد  الدولــي  النقــد 
الواليــات  فــي  الفائــدة  أســعار  رفــع  تأثيــر  إن  مؤخــرا 
األســواق  فــي  بكثيــر  أعلــى  هــو  األميركيــة  المتحــدة 
يجعــل  ممــا  المتقدمــة،  األســواق  فــي  منــه  الناشــئة 
سياســتها  فــي  عاليــة  االســتقاللية  ذات  الــدول 
الحالــي. الظــرف  فــي  أكبــر  بمرونــة  تتمتــع   النقديــة 

وقــال ســتيوارت أندرســون، المديــر العــام المنتــدب 
بــورز  آنــد  ســتاندرد  لشــركة  اإلقليمــي  والمديــر 
“يمكــن   :2015 ســبتمبر  فــي  األوســط،  الشــرق 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  عمــالت  لربــط 
تبــدأ  عندمــا  باضطرابــات  يتســبب  أن  بالــدوالر 
الواليــات المتحــدة برفــع أســعار الفائــدة فــي الوقــت 
انخفــاض”.  مــن  النفــط  أســعار  فيــه  تعانــي   الــذي 
فيتــش:  الدوليــة  االئتمانــي  التصنيــف  وكالــة  وقالــت 
“إن جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي المصــّدرة 
لديهــا  تراكمــت  قــد  البحريــن،  عــدا  مــا  للنفــط، 
احتياطيــات ماليــة كبيــرة، ممــا يعطيهــا الوقــت الكافــي 

التعديــالت”. إلجــراء 
فــي  واإلحصــاء  التنمــوي  التخطيــط  وزارة  وقالــت 
تقريــر اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر 2015 -2017 
المحليــة  الفائــدة  أســعار  ترتفــع  أن  المرجــح  مــن  إنــه 

2015 -2017 بســبب زيــادة  الفتــرة  فــي قطــر خــالل 
التجاريــة  والبنــوك  للحكومــة  التمويليــة  االحتياجــات 
مدعومــة بزيــادة االحتياطــي الفيدرالــي األميركي ألســعار 
الفائــدة. وأضــاف التقريــر: “فــي ظــل انحســار عائــدات 
فــي  العــام  القطــاع  ودائــع  وانخفــاض  والغــاز  النفــط 
النظــام المصرفــي التجــاري، مــن المرجــح أن تعانــي 
صعــودي  ضغــط  مــن  المحليــة  الفائــدة  معــدالت 
للحكومــة  التمويليــة  االحتياجــات  زيــادة  بســبب 
ينبغــي  صــار  الــذي  التجــاري  المصرفــي  والنظــام 
صرامــة”. أكثــر  تنظيميــة  معاييــر  مــع  يتوافــق   أن 
وصلــت  بنســبة  النفــط  أســعار  انخفــاض  وبســبب 
وتقلــص  ســنوي،  أســاس  علــى   ٪  60 إلــى  حاليــا 
إلــى  حاليــا  وصلــت  بنســبة  التجــاري  الفائــض 
الرتفــاع  يمكــن  فإنــه  ســنوي،  أســاس  علــى   ٪  55
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  فــي  الفائــدة  أســعار 
االقتصــادي  البــالد  نمــو  فــي  ســلبيا  دورا  يلعــب  أن 
غيــر  القطــاع  يأتــي مــن  األكبــر منــه  الجــزء  الكلــي ألن 
مــن  األقصــى  الحــد  يتحمــل  الــذي  الهيدروكربونــي 
 الضغــوط بســبب االرتفــاع المتوقــع لتكلفــة االقتــراض.
إلدارة  االســتثمارية  الكويــت  مشــاريع  شــركة  وقالــت 
األصــول فــي مذكــرة بحثيــة لهــا إنــه مــن المتوقــع أن 
الفائــدة األميركيــة تأثيــر ضئيــل  إرتفــاع أســعار  يكــون 
علــى اقتصــادات الخليــج علــى المــدى القريــب، لكــن 
تكاليــف  ارتفــاع  إلــى  تــؤدي  قــد  الالحقــة  الزيــادات 
التمويــل للشــركات، وبالتالــي فســوف تؤثــر بدورهــا 
ــل. ــدى الطوي ــى الم ــا عل ــركات وأدائه ــة الش ــى ربحي  عل
ومــع التوقــع بارتفاع تكاليف اقتراض الشــركات واألســر 
)بســبب االرتفــاع المتوقــع لصافــي هامــش الفائــدة(، 
فــي  االئتمــان  فــي  تباطــؤ  يحــدث  أن  المرجــح  فمــن 
القطــاع المصرفــي، األمــر الــذي لــن يتســبب بإضعــاف 
الطلــب المحلــي الكلــي فــي االقتصــاد فحســب، وإنمــا 
ســيؤثر أيضــا علــى أربــاح الشــركات، ممــا ســيترك أثــرا 
تزيــد  بنســبة  انخفضــت  التــي  األســهم  ســوق  علــى 
.2015 العــام  فــي  ســنوي  أســاس  علــى   ٪  15  عــن 
فــي  المصرفــي  اإلقــراض  نمــو  بلــغ  وقــد 

 إن تأثير رفع أسعار 
الفائدة في الواليات 

المتحدة األميركية أعلى 
بكثير في األسواق 

الناشئة منه في األسواق 
المتقدمة، مما يجعل 

الدول ذات االستقاللية 
العالية في سياستها 

النقدية تتمتع بمرونة أكبر 
في الظرف الحالي 
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متفرقــــــــات

 من المرجح أن ترتفع 
أسعار الفائدة المحلية 

في قطر خـــالل الفتـــرة  
2015- 2017 بسبب 

زيادة االحتياجات 
التمويلية للحكومة 

والبنوك التجارية مدعومة 
بزيادة االحتياطي 

الفيدرالي األميركي 
ألسعار الفائدة 

األولــى  الثمانيــة  األشــهر  فــي   ٪  10 نحــو  قطــر 
قطــاع  تمويــل  بســبب   2015 العــام  مــن 

 التجزئة والعقارات والعقود بصورة رئيسية. 
أن  مــن  الرغــم  علــى  إنــه  فيتــش  وكالــة  وقالــت 
النمــو  إبطــاء  فــي  يســهم  الفائــدة  أســعار  ارتفــاع 
علــى  تأثيــره  أن  إال  المنطقــة،  فــي  النفطــي  غيــر 
مقارنــة  طفيفــا  ســيكون  االقتصــادي  النشــاط 
النفــط. أســعار  النخفــاض  المثبــط  التأثيــر   مــع 

عليهــا  أكــد  التــي  المالــي  التقشــف  لتدابيــر  ونظــرا 
حمــد  بــن  تميــم  الشــيخ  الســمو  صاحــب  حضــرة 
علــى  صــار  فقــد  المفــدى،  البــالد  أميــر  ثانــي  آل 
قصــة  فــي  أكبــر  دورا  يلعــب  أن  الخــاص  القطــاع 
النمــو فــي البــالد، ممــا ســيجعله يواجــه المزيــد مــن 
 الضغــوط فــي ظــل ضعــف ســوق ديــون الشــركات.

أصبحــت  األميركيــة،  الفائــدة  أســعار  ارتفــاع  ومــع 
اآلن،  تكلفــة  أكثــر  بالــدوالر  المقومــة  الســندات 
علــى  الحالــي  الوقــت  فــي  إيجابيــا  أثــرا  ممــا ســيترك 
الــذي  األمــر  المحليــة،  األمــوال  علــى  االعتمــاد  زيــادة 
المحلــي. الديــن  لســوق  قويــة  دفعــة   سيشــكل 

تــزال  ال  الثابــت  الدخــل  ســوق  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
فــي مراحلهــا األولــى فــي دولــة قطــر، إال أنــه ينبغــي 
القطــاع  هــذا  تطويــر  علــى  اآلن  الجهــود  تنصــّب  أن 
ضمــان  فــي  طويــال  شــوطا  يقطــع  أن  يمكــن  ألنــه 
التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  تمويــل  فــي  النقــص  ســد 
التحضيــرات  إطــار  فــي  حاليــا  تنفيذهــا  يجــري  التــي 
.2022 القــدم  لكــرة  العالــم  كأس   لنهائيــات 

ومفتــاح تطويــر ســوق رأس المــال فــي البــالد  التــي 
خــالل  فيهــا  الرأســمالية  النفقــات  قيمــة  ســتصل 
الســنوات الخمــس المقبلــة إلــى أرقــام هائلــة تبلــغ 
الماليــة  األوراق  ســوق  تطويــر  هــو  دوالر  مليــار   150
الحكوميــة ألنــه ال يمكــن لســوق القــروض المشــتركة 
ــي ارتفــاع الطلــب علــى األمــوال، وحتــى  وحدهــا أن تلب
ــام بذلــك فإنهــا قــد  ــو تمكنــت هــذه الســوق مــن القي ل
 ال تتمكــن مــن تقديــم ذلــك التمويــل بأســعار تنافســية.

ســمح  قــد  المركــزي  قطــر  مصــرف  كان  ولمــا 

البديــل  المصــدر  فــإن  األجــل،  طويــل  باالســتحقاق 
الثابــت  الدخــل  أســواق  تطويــر  هــو  للتمويــل 
تمويــل  جعــل  علــى  بالقــدرة  فقــط  يتمتــع  ال  الــذي 
المشــاريع أســهل بكثيــر وضمــان كونهــا تصــب فــي 
تنويــع  فــي  أيضــا  سيســاعد  وإنمــا  قطــر  مصلحــة 
المخاطــر. ضــد  للتحــوط  االســتثمارية   المحفظــة 

محليــة  وكالــة  إنشــاء  علــى  حاليــا  جــاٍر  والعمــل 
ســوق  تطويــر  فــي  للمســاعدة  االئتمانــي  للتصنيــف 
متواصلــة  الجهــود  أن  كمــا  الشــركات،  ســندات 
أســعار  وزيــادة  المحليــة  الماليــة  األســواق  لتطويــر 
النقديــة  السياســة  تحويــل  تعزيــز  بهــدف  الفائــدة 
الدولــي. النقــد  لصنــدوق  عمــل  لورقــة   وفقــا 

وقــد وصلــت قيمــة الســندات والصكــوك الحكوميــة 
غيــر المســددة فــي أكتوبــر 2015 إلــى 87.8 مليــار ريــال 
الخزانــة فقــد بلغــت قيمتهــا21  مليــار  أذونــات  وأمــا 
ريــال. ووفقــا لمحافــظ مصــرف قطــر المركــزي، لمــا 
كانــت عائــدات الســندات الحكوميــة خاليــة مــن المخاطر 
فإنهــا يمكــن أن تشــكل معاييــر إلصــدارات المنتجــات 
الماليــة األخــرى، بمــا فــي ذلــك أدوات ديــن الشــركات. 
فــي  الخزانــة والســندات  أذونــات  إدراج  تــم  لــذا فقــد 
بورصــة قطــر مــن أجــل التــداول فــي الســوق الثانويــة 
ســيولتها. إدارة  علــى  البنــوك  مســاعدة   بهــدف 

ــه 115,500  ــا مجموع ــداول م ــنة ت ــالل الس ــم خ ــد ت وق
خــالل  مــن  ريــال  مليــار    1.15 بقيمــة  خزانــة  إذن 
ســندًا   558,550 مجموعــه  ومــا  صفقــة،   15
صفقــة.  30 فــي  ريــال  مليــار    5.6 بقيمــة   حكوميــًا 
ومــن هــذا المنطلــق، مــن غيــر المرجــح أن يدفــع ضعــف 
أســعار النفــط وارتفــاع أســعار الفائــدة إلــى إعــادة النظــر 
المجموعــة  قالــت  فقــد  بالــدوالر.  عمالتهــا  ربــط  فــي 
فــي  رائــد  اســتثمار  بنــك  وهــي  هيرميــس،  الماليــة 
العالــم العربــي، إن ارتبــاط العمــالت الخليجيــة بالــدوالر 
ركيــزة مهمــة لمصداقيــة سياســات دول  قــد أصبــح 
الخليــج وثقــة المســتثمرين بالمنطقــة، مضيفــة: “إن 
فوائــد هــذا الربــط تفــوق أيــة مكاســب محتملــة مــن 

تخفيــض قيمــة العمــالت الخليجيــة”.
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نهائي  اتفاق  إلى  التوصل   ،QNB مجموعة   أعلنت 
الوطني  اليونان  بنك  حصة  كامل  على  لالستحواذ 
تركيا في صفقة  Finansban  في  ٪ في   99,81 البالغة 
تبلغ قيمتها ما يعادل 2,7 مليار يورو )2,94 مليار دوالر 
أميركي(. وضمن سعي مجموعة QNB لتصبح العالمة 
وإفريقيا  األوسط  الشرق  منطقة  في  األولى  التجارية 
مدى  على  بها  موثوق  كمؤسسة   2017 العام  بحلول 
أكثر من خمسين عاما، تعتزم المجموعة القيام بتوسع 
تتمتع  التي  التركية  السوق  بدخول  مدروس  إستراتيجي 
بفرص نمو واعدة واقتصاد قوي، إضافة إلى قوة ومتانة 
القطاع المصرفي التركي وفرص نموه الواعدة نظرًا لما 
أوروبا  بين  كبوابة  إستراتيجي  موقع  من  تركيا  به  تتميز 
التجارية مع دول منطقة  المعامالت  وآسيا، حيث زادت 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا من 5,6 مليار دوالر في 
 .2014 العام  في  دوالر  مليار   52,2 إلى   2000 العام 
ويعتبر Finansbank  خامس أكبر بنك مملوك للقطاع 
وودائع  الموجودات  إجمالي  حيث  من  تركيا  في  الخاص 
وتبلغ   1987 العام  تأسس في  وقد  والقروض.  العمالء 
حصة بنك اليونان الوطني فيه ما نسبته 99,81 ٪. وقد 
نما البنك وتطور عبر السنوات ليصبح مؤسسة مصرفية 
ويقدم  خبرة،  ذات  وإدارة  باستقاللية  تتمتع  متكاملة 
647 فرعًا مع قاعدة عمالء  المصرفية من خالل  خدماته 
بلغ   ،2015 يونيو   30 وفي  عميل.  ماليين   5,3 عن  تزيد 
مليار   29,0 مقداره  ما   Finansbank موجودات  إجمالي 
عملية  تمويل   QNB مجموعة  وتعتزم  أميركي،  دوالر 
االستحواذ من خالل السيولة المتوفرة لديها وستستمر 

عملية  بعد  المساهمين  لحقوق  متينة  بقاعدة  بالتمتع 
االستحواذ بما يتماشى مع خطط وأهداف المجموعة. 
وفي سياق تعليقه على الصفقة، قال السيد على أحمد 
إن عملية   ،QNB التنفيذي لمجموعة   الرئيس  الكواري، 
نظرًا  للمجموعة  هامة  فرصة  تمثل  هذه  االستحواذ 
ناجح،  سجل  من  به  يتمتع  وما   Finansbank ألهمية 
لتصبح  إستراتيجية  خطوة  االستحواذ  عملية  تعتبر  كما 
منطقة  في  األولى  التجارية  العالمة   QNB مجموعة 
الشرق األوسط وإفريقيا بحلول العام 2017 ومؤسسة 
عالمية رائدة بحلول العام 2030. ويتوقف تنفيذ عملية 
االستحواذ، واألعمال األخرى المتعلقة بها، على حصول 
الجهات  من  الالزمة  الموافقات  على   QNB مجموعة 
والهيئات الرقابية والتنظيمية ذات العالقة في دولة قطر، 
وتركيا وفي الدول األخرى المعنية. ومن المتوقع أن يتم 
استكمال عملية االستحواذ خالل النصف األول من العام 
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للتنمية، والسيد باسل جمال  لبنك قطر  التنفيذي  الرئيس  آل خليفة،  ناصر  السيد عبدالعزيز بن  وقع 
الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر اإلسالمي »المصرف « على اتفاقية محفظة برنامج الضمين 
الذي يرعاه بنك قطر للتنمية حيث تتيح االتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة 
والمتوسطة وحضر التوقيع من جانب بنك قطر للتنمية السيد خالد بن عبد الله المانع المدير التنفيذي 
لتمويل األعمال، والسيدة جواهر النعيمي مدير برنامج الضمين. كما حضر من مصرف قطر اإلسالمي 
»المصرف« السيد طارق فوزي المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات، والسيد مازن 
الثالثيني مساعد المدير العام قطاع تمويل وخدمات الشركات، والسيد باسم شحروري رئيس خدمات 

األعمال المصرفية
وتهدف »محفظة الضمين« التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال قطري، إلى تسهيل وتسريع الموافقات 
إلى  تفتقر  التي  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  الشريك  البنك  يقدمها  التي  التمويل  قيمة  لضمان 
واألحكام  الشروط  فيه  يصف  بالمحفظة  خاصًا  دلياًل  للتنمية  قطر  بنك  أعد  وقد  الكافية.  الضمانات 
والمعايير األهلية والعناية الواجبة ومراقبة االئتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد »المصرف« 
في اتخاذ القرارات الالزمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية. وقد استغرق العمل على صياغة مضمون 
البرنامج ما يقارب السنتين بالتعاون بين كل من بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة لتتناسب مع كل 
وتنويع  تعزيز  في  المتميزة  مساهمته  »الضمين«  برنامج  واصل  لقد  الشفافية.  ولزيادة  االحتياجات 
االقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدالت منذ إطالقه في العام 2010 حيث وافق بنك قطر للتنمية 
على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 846 مليون ريال ألكثر من 348 شركة صغيرة ومتوسطة، وتّم 

صرف 569 مليون ريال من هذه الضمانات.

 بنك الدوحة
ينوي زيادة رأس ماله

قال بنك الدوحة ، إنه سيرفع رأسماله في 2016، لتلبية 
أية  يذكر  لم  لكنه  اإلستراتيجية،  التطوير  متطلبات 

تفاصيل.
البنك، في إشعار للبورصة، أن األدوات ونسبة  وأوضح 
الزيادة وقيمة األسهم والعالوة السعرية وتاريخ اإلصدار 
نيل  بعد  ستعلن  صلة  ذات  أخرى  معلومات  وأية 
قد  المال  رأس  زيادة  قرار  كان  الضرورية.  الموافقات 
صدر في أثناء اجتماع لمجلس اإلدارة  األخير. وفي يوليو 
 549( ريال  ملياري  جمع  إنه  الدوحة،  بنك  قال  الماضي 

مليون دوالر( عن طريق سندات لتعزيز رأس المال.

قطر الوطني يشتري حصة في مصرف تركي    

اتفاقية محفظة برنامج الضمين



19
فرباير 2016 

شئون مصرفية

بلغت  صافية  أرباح  تحقيق  عن  الريان  مصرف  أعلن 
 2015 المالي  العام  خالل  قطري  ريال  مليون   2.073
بالمقارنة   ٪  3.6 نسبته  بلغت  األرباح  في  نموًا  محققًا 
الموجودات  مجموع  بلغ  حيث   .2014 عام  أرباح  مع 
قطري  مليون   80.094 مقارنًة  ريال  مليون   83.026
كما في 31 ديـسـمـبر 2014، أي بـنـسبــة نـمـو بــلــغــت

 3.7 ٪، وزادت ذمم األنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 
62.261 مليون ريال بالمقارنة مع 57.907 مليون ريال 
نـسبـته  بـلـغـت  وبـنـمــو   ،2014 ديسمبر   31 في  كما 

7.5 ٪، كما زادت االستثمارات من 14.804 مليون ريال 
زيادة  وبنسبة  ريال قطري  15.094 مليون  إلى  قطري 
ليصل  العمالء  ودائع  مجموع  وانخفض    .٪  2.0 بلغت 
 62.571 بـ  مقارنة  قطري  ريال  مليون   55.623 إلى 
بنسبة   2014 عام  نهاية  في  كما  قطري  ريال  مليون 
11.1 ٪، ووصل مجموع حقوق المساهمين  انخفاض 
– قبل التوزيع – إلى 12.044 مليون ريال قطري مقارنًة 
مع 11.353 مليون ريال قطري في نهاية 2014، بزيادة 

نسبتها 6.1 ٪.

البنوك القطرية أرباح وتوسعات 

2015  باألرقام 

التغيير في األرباحإجمالي القروضصافي األرباحالبنك                                 

8 ٪388 مليار  ريال11,3 مليار  ريالقطر الوطني                                

22 ٪87 مليار ريال1.95 مليار  ريالالمصرف      

 3.6 ٪62.261 مليون  ريال2.073 مليون  ريالمصرف الريان           

24.9 ٪76.6  مليار  ريال1.458   مليار  ريال  البنك التجاري القطري

7.7 ٪2,237 مليون  ريال 647,7 مليون  ريالالبنك األهلي          

أعلــن بنــك قطــر الوطنــي،  أن النتائــج الماليــة 
األربــاح  فــي  ارتفاعــًا  أظهــرت   2015 للعــام 
بنســبة 8 ٪ إلــى 11.3 مليــار ريــال، مقابــل 10.5 
مليــار ريــال أربــاح 2014. وســجل العائــد علــى 
الســهم 6.1 ريــال قطــري فــي العــام 2015، 
ــري  ــال قط ــهم 14.9 ري ــى الس ــد عل ــل عائ مقاب
ــي  ــر الوطن ــك قط ــع بن ــام 2014. وأرج ــي الع ف

ــى  ــة العــام 2015 إل ــاح بنهاي ســبب ارتفــاع األرب
ارتفــاع اإليــرادات التشــغيلية بنســبة 3 ٪ لتصــل 
إلــى 15.9 مليــار ريــال، باإلضافــة إلــى ارتفــاع 
صافــي إيــرادات الفوائــد بنســبة 4 ٪ لتصــل إلــى 
12.7 مليــار ريــال. كمــا ارتفــع  إجمالــي ودائــع 
395 مليــار  إلــى  11 ٪ ليصــل  العمــالء بنســبة 

لایر.

جاءت معدالت النمو في األرباح متفاوتة نتيجة نمو وزيادة األنشطة التشغيلية للبنوك، وتقليص مخصصات 
القروض والسلف، وبالرغم من االنخفاض الشديد في أسعار النفط، إال أن البنوك القطرية ال تزال تتوسع 

بصورة كبيرة.

عن  )المصرف(،  اإلسالمي  قطر  مصرف  أعلن 
تحقيق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين قدره 
1.95 مليار ريال عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2015 وذلك بنسبة نمو 22 ٪ مقارنة بالعام 2014.. 
المصرف  موجودات  إجمالي  أن  البيان  وأضاف 
 2014 العام  مع  مقارنة   ٪  32 بنسبة  نموًا  حققت 

حيث بلغت 127 مليار ريال بنهاية العام 2015. 
لنمو  الرئيس  المحرك  التمويلية  األنشطة  وتعتبر 
الموجودات إذ بلغت 87 مليار ريال  بزيادة 28 مليار 
مقارنة   ٪  46 نمو  بنسبة   2015 العام  بنهاية  ريال 
نموا  العمالء  ودائع  سجلت  كما   .2014 العام  مع 
قويا بنسبة 37 ٪ مقارنة بالعام 2014 حيث بلغت 
92 مليار ريال. وأوضح أن إجمالي الدخل عن السنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بلغ  4.508 مليون 
 3.633 بمبلغ  24 ٪ مقارنة  نمو  ريال مسجاًل نسبة 
مليون ريال عن العام الماضي، حيث حققت إيرادات 
التمويل واالستثمار نموًا بنسبة 26 ٪ لتبلغ 3.893 
مليون ريال بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع 3.093 
نموًا  يعكس  مما  الماضي  العام  في  ريال  مليون 
للمصرف.  التشغيلية  األنشطة  في  متزايدًا  إيجابيًا 
الشيخ  سعادة  قال  المالية  النتائج  على  وتعليقًا 
رئيس  ثاني،  آل  جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر 
اإليجابية  النتائج  هذه  »إن  المصرف:  إدارة  مجلس 
تعكس نجاح المصرف في تنفيذ إستراتيجية فعالة 
عام  خالل  واالستثمارية  المصرفية  أنشطته  إلدارة 
االحترازية  النسب  جميع  تعزيز  من  تمكنه  2015  و 

وتطبيق خطة إلدارة المخاطر بكفاءة عالية«.

قطر الوطني أرباح وتوسع
تحت الضوء

مؤشرات األداء 
الرئيسية 

العائد على 
السهم     

نسبة الكفاءة 
)المصاريف الى

 اإليرادات(                       

2015        16,1   ٪ 21,5

201414,9٪ 20,8

نمو أرباح المصرف 22 ٪

ريال  مليون   647,7 بقيمة  صافيًا  ربحًا  تحقيقه  عن  األهلي  البنك  أعلن 
العام  ذاتها من  بالفترة  7.7 ٪ مقارنة  بزيادة قدرها   ،2015 للعام  قطري 
إجمالي  وبلغ  قطري.  ريال  مليون   601,3 بلغت   والتي   2014 الماضي 
الدخل التشغيلي في العام 2015، 995,9 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 
6.6 ٪، ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى اإليرادات من غير الفوائد حيث 
ارتفعت بنسبة 28.3 لتبلغ 234 مليون ريال قطري. كما بلغ معدل التكلفة 
مقابل الدخل 29 ٪ على الرغم من االستثمارات الكبيرة. وارتفعت ميزانية 
البنك العمومية بنسبة 2.9 ٪ مقارنة بالفترة ذاتها في ديسمبر 2014، حيث 
القروض.  32,299 مليون ريال قطري مدفوعة بنمو في محفظة  بلغت 

واستقر إجمالي محفظة القروض عند مبلغ 24,045 مليون ريال قطري ليشهد نموًا مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
الماضي بنسبة 12.8 ٪. وارتفع التمويل المستقر الذي يتكون من القروض متوسطة األجل بنسبة 34.9 ٪ ليبلغ 2,237 

مليون ريال قطري في ديسمبر 2015 مقارنة بمبلغ 1,659 مليون ريال قطري في ديسمبر 2014. 

زيادة أرباح البنك األهلي  7.7 ٪

ارتفاع أرباح مصرف الريان  



20
فرباير 2016 

التنويع هو الحل

فــي  دوالر  مليــارات   109 إنفــاق  الســعودية  تعتــزم 
مشــاريع للطاقــة المتجــددة لتوليــد 54 جيغــاوات مــن 
الكهربــاء بحلــول العــام 2040. وبحلــول العــام 2020، 
مــن المتوقــع أن تكــون المشــاريع الســعودية وحدهــا 
اإلجماليــة  القيمــة  مــن   ٪  70 توليــد  عــن  مســئولة 
مجلــس  دول  فــي  المتجــددة  الطاقــة  للمشــاريع 

الخليجــي. التعــاون 

وتركــز المملكــة علــى الطاقــة الشمســية علــى وجــه 
الخصــوص حيــث تعتــزم تركيــب محطــات شمســية 
العــام  بحلــول  الكهربــاء  مــن  جيغــاواط   41 لتوليــد 

.2040

غاز ونفط

»تقوم العديد من الدول بتقليص تكاليف 
االستثمار في قطاع الطاقة. فقد شهد العام 

2015 أكبر انخفاض في االستثمارات في 
قطاع النفط بلغت نسبته 20 ٪، وسوف 
يستمر هذا االنخفاض في العام 2016 

بنسبة 16 ٪«.
فاتح بيرول

المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية

النفط بين الربح والخسارة
سعر التعادل للنفط*

2015، بالدوالر للبرميل

نيجيريا
كندا

الواليات المتحدة
مصر

بريطانيا

فنزويال
روسيا

قطر
النرويج

سعر برميل النفط
 )37 دوالراً للبرميل، 6 يناير 2016(
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المملكة 
العربية السعودية

الكويت

المصدر: رايستاد للطاقة  
* السعر الذي يتحقق عنده الربح  

Economist.com
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غاز ونفط

أفادت بعض التقارير أن السعودية 
آرامكـــو  شركـــــة  طــــــــرح  تعتزم 

المملوكة للدولة لالكتتاب العام. 
ـــن  ـــات م ـــركة باحتياطي ـــع الش وتتمت
مليـــار   265 بنحـــو  تقـــدر  الخـــام 
ـــن  ـــن 15 ٪ م ـــد ع ـــا يزي ـــل، أي م برمي
احتياطيـــات النفـــط العالميـــة وأكثـــر 
مـــن عشـــرة أضعـــاف احتياطـــات 
أكبـــر  وهــــــــي  إكســـون موبيـــــل، 
تبلـــغ  إذ  خاصـــة  نفـــط  شـــركة 

دوالر.  مليـــار   232 قيمتهـــا 
 10.2 حوالــي  آرامكــو  وتضــخ 
أي  يوميــا،  نفــط  برميــــل  مليــون 

أكثــر ممــا تضخــه جميــع شــركات النفــط فــي أميــركا، ممــا يكســبها ســيطرة ال مثيــل لهــا علــى األســعار. وإذا مــا تــم 
طــرح الشــركة لالكتتــاب العــام بالفعــل، فإنهــا ســتكون أول شــركة مدرجــة تبلــغ قيمتهــا تريليــون دوالر بحســب 

المحلليــن.  تقديــرات 
وقــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة آرامكــو إن الحكومــة الســعودية ســتحتفظ بحصــة األغلبيــة فيمــا لــو تقــرر طــرح 
أكبــر شــركة للنفــط فــي العالــم لالكتتــاب العــام. وكتــب أميــن ناصــر الــذي يــرأس لجنــة توجيهيــة لإلشــراف علــى 
ــي تصدرهــا آرامكــو أســبوعيا: »يجــري النظــر  ــة« الت ــة »الشــمس العربي ــة فــي رســالة نشــرتها مجل هــذه العملي
ــة مناســبة مــن أســهم شــركة آرامكــو الســعودية فــي  ــارات، مــن بينهــا إدراج نســبة مئوي فــي مجموعــة مــن الخي
أســواق رأس المــال مــع احتفــاظ الحكومــة بحصــة مســيطرة، وإدراج مجموعــة مــن شــركات المصــب«، معلــال 

هــذه الخطــوة بســعي الحكومــة للخصخصــة والقيــام بإصالحــات اقتصاديــة.
وكشــف مســئولون أن قيمــة آرامكــو تبلــغ عــدة تريليونــات مــن الــدوالرات، ممــا يجعلهــا أكبــر شــركة فــي العالــم. 
ــة  ــوقية اإلجمالي ــا الس ــا قيمته ــغ حالي ــي تبل ــعودية الت ــة الس ــي البورص ــهمها ف ــن أس ــر م ــزء صغي ــرح ج ــا ُط وإذا م

ــادة كبيــرة. ــار دوالر فإنهــا ســتزيد مــن حجــم البورصــة زي حوالــي 400 ملي

ــة  ــط الوطني ــركة النف ــرز: »إن ش ــة رويت ــت وكال قال
اإليرانيــة قــد أعلنــت أنهــا ســتقدم للمســتهلكين 
األوروبييــن خصمــا بقيمــة 6.55 دوالرا علــى الخــام 
ــة  ــة العربي ــى أن المملك ــارة إل ــدر اإلش ــل. وتج الثقي
ــا بخصــم  ــى أوروب ــا إل ــع النفــط حالي الســعودية تبي
بعــد  اإلعــالن  هــذا  وجــاء  للبرميــل.  دوالرا   4.85
ــة  يــوم مــن إعــالن شــركة آرامكــو المملوكــة للدول
الســعودية بأنهــا ســتزيد مــن الخصــم الــذي تقدمــه 
علــى النفــط الخفيــف بمقــدار 0.60 دوالرا للبرميــل 
إلــى أوروبــا الشــمالية الغربيــة وبمقــدار 0.20 دوالرا 
للبرميــل لــدول البحــر المتوســط   لتســليم شــهر 

ــر. فبراي

الخــام  ســعر  بــات  الخصــم،  هــذا  وبموجــب 
للنفــط  الرســمي  اإليرانــي مماثــال لســعر فبرايــر 
الشــمالية  أوروبــا  إلــى  الســعودية  تبيعــه  الــذي 

الغربيــة.

وحســب تقاريــر لصحيفــة وول ســتريت جورنــال 
فــإن إيــران تعتــزم تقديــم المزيــد مــن التخفيضــات 
المقبــل  الشــهر  فــي  أوروبــا  إلــى  األســعار  فــي 
ــا  ــي تقدمه ــة الت ــات المماثل ــع التخفيض ــيا م تماش

الســعودية. العربيــة  المملكــة 

حرب األسعار

ــحنات  ــى الش ــاز( أول ــاز )راس غ ــركة راس غ ــلمت ش س
مــن الغــاز الطبيعــي المســال إلــى شــركة بترونــت للغــاز 
االتفاقيــة  بمقتضــى  )بترونــت(  المســال  الطبيعــي 
لفــان  راس  وشــركة  بترونــت  بيــن  المبرمــة  الجديــدة 
للغــاز الطبيعــي المســال )3( فــي الحــادي والثالثيــن 

 .2015 ديســمبر  مــن 
للغــاز  داهــج  محطــة  إلــى  الشــحنة  وصلــت  وقــد 
ــر  ــد فــي الثالــث عشــر مــن يناي الطبيعــي المســال بالهن
وشــراء  لبيــع  االتفاقيــة  تنفيــذ  بدايــة  لتمثــل   2016
ســنويا. المســال  الطبيعــي  الغــاز  مــن  طــن  مليــون 
وتأتــي هــذه االتفاقيــة الجديــدة، باإلضافــة لالتفاقيــة 
ــت وراس  ــن بترون ــا كل م ــي وقعته ــدى والت ــة الم طويل
غــاز فــي العــام 1999 لبيــع وشــراء 7.5 مالييــن طــن، 
ــزام الســنوي بيــن الشــركتين علــى  ــي االلت ــد إجمال لتزي
المــدى الطويــل إلــى 8.5 مالييــن طــن. وتقــوم راس 
غــاز بإمــداد بترونــت بالغــاز الطبيعــي المســال بشــكل 
ــركاء راس  ــالء وش ــد عم ــت أح ــد بترون ــث ُتع ــوق حي موث
العــام  منــذ  الطويــل  المــدى  علــى  الرئيســيين  غــاز 

.2004

وقــد قامــت شــركة راس غــاز حتــى اآلن بتســليم مــا 
يقــارب 81 مليــون طــن مــن الغــاز الطبيعــي المســال 

لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الوقــود النظيــف والطاقــة 
فــي الهنــد.

هل سُتطرح أسهم آرامكو السعودية لالكتتاب العام؟

راس غاز تسلم أول شحنة غاز إلى بترونت الهندية 
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بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة 
 العدل، خالل الفترة مـن 3 إلى 7 يناير الماضي، مليارا و190 مليونا و399 ألفا و993 رياال.
بالبيع  المتداولة  العقارات  اإلدارة، أن قائمة  النشرة األسبوعية الصادرة عن  وذكرت 
وتركزت  االستخدام.  متعددة  ومباني  سكنية  وعمارات  ومساكن  أراضي  شملت 
والظعاين  والريان  والذخيرة  والخور  صالل  وأم  الدوحة  بلديات  في  البيع  عمليات 
متعدد  لمبنى  ريال،  مليون   301 بقيمة  صفقة  أعلى  وكانت  والشحانية.  والوكرة 
االستخدام، بمنطقة الدفنة، مساحته 2.400 متر مربع، بسعر 11.651 رياال للقدم 
مبنى  لصالح  ريال،  مليون   242.847.500 صفقة  أعلى  ثاني  كانت  فيما  المربعة. 
مربعا،  مترا   6.446 مساحة  على  الجديد،  المرقاب  بمنطقة  االستخدام،  متعدد 

بسعر 3.500 ريال للقدم المربعة.

قوانين تنظيمية على الوساطة العقارية»1.1« مليار ريال تداوالت عقارية

قالت DTZ، شركة االستشارات العقارية العالمية الرائدة في قطر لتقديم خدمات 
العقارات في قطر  النفط، يواصل سوق  تراجع أسعار  الرغم من  إنه على  تجارية، 
طرح فرص متميزة عديدة لمالكي العقارات وشاغليها على السواء. وقد وقع اختيار 
اثنين من أبرز المشاريع العقارية في الدوحة هما »المرقاب مول« و»لو بوليفارد«، 
لتقديم خدمات   DTZ الرائدة في قطر  العالمية  العقارية  االستشارات  على شركة 
ريال  مليون   80 بحوالي  تقدر  للمشروعين  اإلجمالية  التأجير  قيمة  أن  يذكر  تجارية. 

سنويًا. 
العقارات  تأجير  قسم  مدير  براودلي،  مارك  قال  الشركة  تعيين  على  تعليقه  في 
إلى  بوليفارد«  »المرقاب مول« و»لو  DTZ قطر: »يضيف مشروعا  لدى  التجارية 
متر   45.000 قدرها  تأجيرية  مساحات  والمكاتب  التجارية  العقارات  من  محفظتنا 
مكعب. نحن فخورون باختيارنا وكالء لتأجير المساحات في »المرقاب مول« و»لو 
بوليفارد«– وهما مشروعان عقاريان متعددا االستخدامات وفق مواصفات عالمية، 
مساحات عقارية تجارية، ومرافق راقية على مقربة من أبرز المناطق السكنية. ومن 
المتوقع أن يشهد المشروعان نظرًا لطبيعة المرافق التي يوفرانها إقبااًل كبيرًا– وهو 
ما سيعود بالنفع تحديدًا على الشركات التي تبحث عن موقع يسهل الوصول إليه.  
الوصول  الدوحة، ويسهل  الجديد بوسط  المرقاب  المرقاب مول في منطقة  يقع 
التجاري  الدولي والمركز  منه إلى مختلف معالم المدينة، بما في ذلك مطار حمد 
للخليج الغربي، وشارع سلوى. يتوسط المرقاب مول منطقة حيوية تضم مرافق 
متر مربع، منها   70.000 إلى  إجمالية تصل  تأجير  ويوفر مساحة  وتجارية،  سكنية 
طوابق،  ثالثة  تشغل  الطبية  والعيادات  للمكاتب  مخصصة  مربع،  متر   31.500
مما  والسينما،  والمقاهي  والمطاعم  للمتاجر  المتبقية  المساحة  تخصص  بينما 
سيجعل منه أحد أبرز وجهات التسوق والترفيه في الدوحة. وكما أشار تقرير صادر 
عن الشركة إنه فيما يتعلق باحتمال فرض قوانين ضبط التأجير، فإننا نرى أن توفير 
التوازن  نقطة  إيجاد  للسوق  يسمح  بما  العقارات  سوق  في  الشفافية  من  مزيد 
الخاصة به سيكون أكثر فعالية وجدوى، كما سيقلل من احتمالية الحاجة إلجراءات 
تصحيحية في المستقبل. ومن الطرق الممكن اتباعها لتحقيق ذلك، فرض قوانين 
تنظيمية على سوق الوساطة العقارية، بما يضمن تسجيل الوسطاء وشركاتهم 

لدى الوزارة المختصة وخضوعهم للقوانين ذات العالقة.

طرح وحدات سكنية في »مدينا سنترال « لإليجار

عقـــــــــارات

قالت شركة بروة العقارية القطرية: »إنها وقعت قرضا إسالميا ألجل خمس سنوات 
المبلغ  ستستخدم  أنها  بيان  في  الشركة  وأوضحت  دوالر«.  مليون   157.1 قيمته 

إلعادة تمويل التزامات مالية إسالمية قائمة لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.
دوالر  مليون   444.3 قيمته  إسالميا  قرضا  وقعت  أنها  أعلنت  الشركة  وكانت 

مع مصرف الريان.

لمشروع  الرئيسي  المطور  للتنمية،  المتحدة  الشركة  أعلنت 
التأجير في وحدات مشروعها  اللؤلؤة- قطر عن إطالق عروض 
السكني الفاخرة ضمن »مدينا سنترال«، المنطقة األكثر حيوية 
وديناميكية في قلب اللؤلؤة-قطر.  تم عرض 240 وحدة سكنية 
مجملها  في  تتكون  التي  سنترال«،  »مدينا  في  لإليجار  متنوعة 
وتتألف  ساحرة.  إطالالت  ذات  راقية  سكنية  وحدة   538 من 
غرفتين،  نوم،  غرفة  إستوديوهات،  من  السكنية  الوحدات 
وثالث، بجانب وحدات مزدوجة الطابق »دوبلكس« تتكون من 
غرفتين وثالث غرف.  وقد تم بالفعل إصدار العروض الخاصة 
متاحة  اآلن  وهي  سنترال«،  »مدينا  في  السكنية  بالوحدات 
المطور  للتنمية،  المتحدة  الشركة  وقامت  الفوري.  للتأجير 
الرئيسي لمشروع اللؤلؤة-قطر، بإصدار العرض الخاص بتأجير 
»مدينا  منطقة  تعتبر  سنترال«.  »مدينا  في  السكنية  الوحدات 
وملتقى  والترفيهي  والسكني  التجاري  المركز  بمثابة  سنترال« 
اللؤلؤة- لجزيرة  النابض  القلب  يجعلها  ما  المتعددة،  الثقافات 

قطر،والذي يجمع مختلف الخصائص الفريدة للجزيرة.

بروة توقع عقد قرض إسالمي

       التجديف 
        عكس التيار
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       التجديف 
        عكس التيار

خســر النفــط الخــام 67 ٪ مــن قيمتــه منــذ ســبتمبر 2014، 
وليســت هنالــك أيــة مؤشــرات علــى أن االنخفــاض ســيتوقف 
عنــد هــذا الحــد بســبب عــدم ســعي منظمــة الــدول المصــدرة 
للنفــط )األوبــك( لتخفيــض إنتــاج الــدول األعضــاء فيهــا. وقد أثر 
ذلــك ســلبا علــى االقتصــاد العالمــي، واالســتثمارات العالميــة، 
واقتصــادات الــدول المنتجــة للنفــط فــي العالــم، وخاصــة دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي الســت وهــي:  المملكــة العربيــة 
الســعودية، واإلمــارات العربيــة المتحــدة، والكويــت، وقطــر، 
تصديرهــا  إيــرادات  انخفضــت  التــي  والبحريــن،  وُعمــان، 
وبنســبة   ،2013 العــام  مــع  مقارنــة   ٪  42 بنســبة  للنفــط 
الحاليــة  االضطرابــات  وتفاقمــت   .2014 العــام  منــذ   ٪  37
فــي ســوق النفــط العالميــة بســبب رفــض منظمــة األوبــك 
خفــض إنتاجهــا للحــد مــن التخمــة فــي ســوق النفــط العالمــي 
تحــت ضغــط مــن المملكــة العربيــة الســعودية، إذ تتلخــص 
اإلســتراتيجية الســعودية بالدفــاع عــن حصتهــا فــي الســوق 
مــن خــالل شــن حــرب أســعار، حتــى لــو كانــت غيــر مجديــة، 
 ضــد الواليــات المتحــدة المنتجــة للنفــط الصخــري وروســيا.
وقــال الدكتــور خالــد الســويلم، كبيــر المستشــارين ومديــر عــام 
االســتثمار الســابق فــي مؤسســة النقــد العربــي الســعودي 
وزميــل غيــر مقيــم فــي مركــز بلفــر للعلــوم والشــئون الدوليــة 
هارفــارد،  بجامعــة  الحكوميــة  لــإلدارة  كينيــدي  كليــة  فــي 
ســوق  بإغراقهــا  كثيــرا  غامــرت  قــد  الســعودية  الحكومــة  إن 
النفــط العالميــة بالنفــط الخــام لتعزيــز حصتهــا فــي الســوق 

علــى حســاب إيــران وروســيا، واصفــا سياســة إغــراق الســوق 
بقصــد خنــق إنتــاج الواليــات المتحــدة مــن النفــط الصخــري 
بأنــه كالم فــارغ، مؤكــدا بــأن تلــك اإلســتراتيجية لــن تنجــح 
ألن المملكــة العربيــة الســعودية ليســت بهــذا الغنــى الفاحــش 
اآلخريــن. ضــد  النفــط  حــرب  مواصلــة  لهــا  يتيــح   الــذي 

المــدى  وطويلــة  قصيــرة  إســتراتيجيات  توجــد  أنــه  غيــر 
إليهــا  تلجــأ  أن  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  لــدول  يمكــن 
لمواجهــة االنخفــاض الحــاد ألســعار النفــط الخــام. وتتــراوح 
اإلســتراتيجيات قصيــرة المــدى بيــن القطــع الفــوري لإلنتــاج 
لوقــف حــرب األســعار غيــر المجديــة مــع الواليــات المتحــدة 
إعانــات  بإلغــاء  مــرورا  وروســيا،  الصخــري  للنفــط  المنتجــة 
الطاقــة، وانتهــاء بإضافــة قيمــة إلــى عائــدات النفــط الخــام 
عــن طريــق تكريــر المزيــد مــن إنتــاج هــذه الــدول مــن النفــط 
بــدال مــن تصديــره كامــال بصورتــه الخــام. وأمــا اإلســتراتيجيات 
أصــول  علــى  واالســتحواذ  التنويــع  فتشــمل  المــدى  طويلــة 
الصناعــات البتروكيماويــة والمصافــي فــي جميــع أنحــاء العالــم 
العالمــي. النفــط  ســوق  فــي  الخليــج  دول  حصــة   لتعزيــز 

 خفض اإلنتاج  
 14 في  إنشائها  منذ  األولى  للمرة  األوبك  منظمة  تجاهلت 
اإلنتاج  خفض  ورفضت  ومبادئها  قوانينها   1960 سبتمبر 
من  ضغوط  بعد  النفط  أسعار  في  الحاد  االنخفاض  لوقف 
السعودي،  النفط  وزير  وحاول  السعودية.  العربية  المملكة 

بقلم : الدكتور ممدوح سالمة

مــا هــي اإلســتراتيجيات التــي يمكــن لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي أن تعتمدهــا فــي مواجهــة تراجــع أســعار النفط؟ 
يقــدم الدكتــور ممــدوح ســالمة فــي هــذه المقالــة بعــض الخيــارات المتاحــة أمــام دول الخليــج المنتجــة للنفــط، ابتــداء 

مــن خفــض اإلنتــاج، وانتهــاء بااللتــزام المســتمر بالتنويع.
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اإلنتاج  بالده خفض  الدفاع عن رفض  النعيمي،  علي 
القيام  لعدم  األوبك  على  مارستها  التي  والضغوط 
بذلك من خالل الزعم بأن المملكة العربية السعودية 
السوق  في  حصتهما  عن  تدافعان  أوبك  ومنظمة 
الصخري  النفط  ومنتجي  والبرازيليين  الروس  ضد 
األميركي. غير أن هذه اإلستراتيجية قد أثبتت فشلها 
قبل  من  السعودية  العربية  المملكة  اختبرتها  عندما 
زكي  أحمد  الشيخ  كان  عندما  الثمانينيات  بداية  في 
ال  ذلك،  على  وعالوة  السعودي.  للنفط  وزيرا  يماني 
يمكن لروسيا أو البرازيل أو الواليات المتحدة أن تنتزع 
أو  السعودية  العربية  المملكة  من  سوقية  حصة  أية 
 11 عن  إنتاجها  تزيد  أن  لروسيا  يمكن  ال  إذ  األوبك، 
ال  فإنها  لذا  حاليا،  تنتجها  التي  يوميا  برميل  مليون 
حساب  على  السوق  في  حصتها  توسيع  تستطيع 
البرازيل  وأما  وأوبك.  السعودية  العربية  المملكة 
في  النفطية،  احتياجاتها  لتلبية  حتى  تجاهد  فهي 
الصخري  النفط  من  المتحدة  الواليات  إنتاج  أن  حين 
ال يمكن أن يزداد عن مستواه الحالي لتوسيع حصتها 
توسيع  شأن  من  فإن  ذلك،  على  عالوة  السوق.  في 
يحقق  أن   ٪  5 بنسبة  للسعودية  السوقية  الحصة 
6- 7 مليار دوالر بأسعار  ُتقّدر بنحو  للمملكة عائدات 
الحالية  األسعار  استمرار  أن  حين  في  الحالية  النفط 
مليار   163 بنحو  يقدر  ما  يكلفها  سوف  المنخفضة 
السعودية  العربية  للمملكة  األفضل  فمن  لذا  دوالر. 
خفض  على  توافق  وأن  خسائرها  من  تقلص  أن 
منظمة األوبك إلنتاجها، إذ ال يوجد أي خيار آخر أمام 
األوبك سوى خفض إنتاجها من النفط الخام بنسبة 
2.2 مليون برميل يوميا على األقل، ألن أعضاء األوبك 
هم المسئولون فعليا عن الوفرة في المعروض في 

سوق النفط العالمي.

إيقاف حرب األسعار 
النفـط  بـات  لقـد  األميركـي  الصخـري  النفـط  مـع 
ودول  األوبـك  وعلـى  واقعـة  حقيقـة  اآلن  الصخـري 
وينبغـي  بهـا،  يقبلـوا  أن  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 
توقـف  أن  السـعودية  تقودهـا  التـي  األوبـك  علـى 
األميركـي.  الصخـري  النفـط  مـع  األسـعار  حـرب 
فعلـى الرغـم مـن تراجـع إنتـاج الواليـات المتحـدة مـن 
يوميـا  برميـل  ألـف   600 بحوالـي  الصخـري  النفـط 
بمزيـد  التوقعـات  علـى  عـالوة   ،2015 العـام  فـي 
ألـف   900 بمقـدار   2016 العـام  فـي  االنخفـاض  مـن 
أسـعار  فـي  الكبيـر  للتدهـور  نتيجـة  يوميـا  برميـل 
يتميـزون  الصخـري  النفـط  منتجـي  أن  إال  النفـط، 
سـعر  تخفيـض  مـن  تمكنـوا  فقـد  الكبيـرة،  بالمرونـة 
التعـادل بصـورة كبيـرة مـن  70 -  85 دوالرًا للبرميـل 
60 دوالرا  بــ  يقـدر  مـا  إلـى  النفـط  أسـعار  تراجـع  قبـل 
للبرميـل اآلن، ومـن المتوقـع أن يتمكنـوا مـن تحقيـق 
 المزيـد مـن التخفيـض قريبـا إلـى 50 دوالرا للبرميـل.

باالرتفـاع  الخـام  النفـط  أسـعار  تبـدأ  أن  وبمجـرد 
فـإن  النفـط،  علـى  العالمـي  الطلـب  بتزايـد  مدفوعـة 
النفـط الصخـري سـيعود إلـى السـوق بقوة، والسـيما 

بعـد رفـع الكونغرس األميركـي للحظر المفروض على 
صـادرات الواليـات المتحـدة مـن النفـط الخـام في 18 
السـوق  فـي  الحاليـة  الوفـرة  أن  إال   .2015 ديسـمبر 
تجعـل مـن المسـتبعد أن تـزداد صـادرات النفط الخام 
األميركـي لعـدة أشـهر أو حتـى لسـنوات، كمـا أنـه مـن 
المتوقـع أن يؤثـر ذلـك بشـكل كبيـر علـى سـوق  غيـر 
يتوقـع  إذ  الخـام،  النفـط  أسـعار  أو  العالميـة  النفـط 
رفـع  يـؤدي  أن  المتحـدة  الواليـات  فـي  النفـط  قطـاع 
القيـود المفروضـة على الصـادرات إلى زيـادة صادرات 
1.2 مليـون  بــ  يقـّدر  مـا  إلـى  األميركـي  الخـام  النفـط 
برميـل يوميـا في نهايـة المطاف. وفي الوقت نفسـه، 
كميـة  المتحـدة  الواليـات  تسـتورد  أن  المتوقـع  مـن 
النفـط الخـام المتوسـط والثقيـل خـالل  مماثلـة مـن 
الزمنيـة نفسـها مـن أجـل مصافيهـا، وبالتالـي  الفتـرة 
الواقـع تسـتبدل الخـام الخفيـف بالثقيـل. فهـي فـي 

المصــّدر األحفــوري  الوقــود  إلــى  قيمــة   إضافــة 
التعــاون  مجلــس  لــدول  يمكــن  التــي  الطــرق  مــن 
الخليجــي مــن خاللهــا تعزيــز عائداتهــا النفطيــة معالجــة 
المزيــد مــن النفــط الخــام والغــاز لتحويلــه إلــى وقــود 
مكــرر ومنتجــات بتروكيماويــة والبالســتيك، تماما كما 
تفعــل روســيا التــي وصــل حجــم صادراتهــا فــي العــام 
ــي  ــا، منهــا حوال ــل يومي ــون برمي ــى 7.36 ملي 2014 إل
2.5 مليــون برميــل يوميــا على شــكل منتجــات مكررة. 
وبالمثــل، أصبحــت الواليــات المتحــدة مــن أكبــر الــدول 
حيــث  المكــررة،  للمنتجــات  العالــم  فــي  المصــدرة 
 تصــدر منهــا مــا يقــّدر بـــ3 - 3.5 مليــون برميــل يوميــا.
آخــر  مجــال  أيضــا  هــي  البتروكيماويــة  والصناعــات 
ــتفيد  ــي أن تس ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــن ل يمك
لــذا  النفطيــة.  عائداتهــا  إلــى  قيمــة  إلضافــة  منــه 
منتــج  أكبــر  لتصبــح  بالفعــل  تتجــه  فالســعودية 
تقدمــا  أحــرزت  فقــد  العالــم  فــي  للبتروكيماويــات 
ويمكــن  المكــررة.  المنتجــات  تصديــر  فــي  كبيــرا 
تســتثمر  أن  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  لــدول 
أيضــا فــي أصــول المصافــي والبتروكيماويــات فــي 
يتيــح  أن  مــا مــن شــأنه  العالــم، وهــو  أنحــاء  جميــع 
العالمــي. النفــط  ســوق  فــي  حصتهــا  تعزيــز   لهــا 

 خفض دعم الطاقة 
التعاون  مجلس  دول  فإن  الدولي،  البنك  حسب 
الخليجي الست تنفق ما يقّدر بـ 160- 167 مليار دوالر 
سنويا على دعم الطاقة. لذا فلو كانت هذه الدول قد 
 2015 العام  للطاقة بصورة كاملة في  ألغت دعمها 
بنسبة  النفط  عائدات  خسائر  من  قلصت  قد  لكانت 
خالل  اإليرادات  من  خسارتها  لكون  نظرا   ٪  78-  74

نفس العام قد بلغت 215 مليار دوالر.
مــن  واحــدة  فــي  الســعودية  الحكومــة  قــررت  وقــد 
رفــع  تاريخهــا  فــي  االقتصاديــة  اإلصالحــات  أكبــر 
أســعار الوقــود والميــاه والكهربــاء بنســبة 60 ٪ فــي 
علــى  الدعــم  وخفــض   ،2016 للعــام  ميزانيتهــا 
ــز  ــص العج ــل تقلي ــن أج ــلعة، م ــرين س ــن عش ــر م أكث

دوالر. مليــار   134 والبالــغ  موازنتهــا  فــي   الضخــم 

 تفعيل تدابير كفاءة الطاقة 
ضــروري  غيــر  الطاقــة  ترشــيد  أن  المــرء  يظــن  قــد 
مــن  بــه  تتمتــع  مــا  بســبب  الخليــج  لــدول  بالنســبة 
الحقيقــة  لكــن  والغــاز.  للنفــط  هائلــة  احتياطيــات 
بســبب  ليــس  ضــروري  أمــر  هــو  الترشــيد  أن  هــي 
مســتدامة  غيــر  ثــروة  الهيدروكربونيــة  المــوارد  كــون 
فحســب، وإنمــا أيضــا ألن الترشــيد هــو أمــر منطقــي 
ومجــدي مــن الناحيــة الماليــة. فالطلــب علــى الكهربــاء 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  تولدهــا  التــي 
باســتخدام الغــاز يفــوق العــرض. لــذا فقــد يتســبب 
النمــو الســكاني الســريع فــي دول الخليــج بنقــص حــاد 
فــي الكهربــاء إن لــم يتــم القيــام بــأي شــيء للتصــدي 

المشــكلة.  لتلــك 
الوقــود  اســتخدام  يتســبب  ذلــك،  علــى  وعــالوة 
األحفــوري لتوليــد الكهربــاء بالتقليــل مــن كميــة الوقــود 
2014، اســتهلكت  المتاحــة للتصديــر. ففــي العــام 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي 6.29 مليــون برميــل 
ــا، أو 37 ٪ مــن إنتاجهــا النفطــي، اســُتخدم جــزء  يومي
كبيــر منهــا لتوليــد الكهربــاء وتحليــة الميــاه، ممــا يعنــي 
أنــه ينبغــي علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن 
تخفــض كثيــرا مــن اســتهالكها المحلــي للنفــط أو أن 
تســتبدله بمصــادر الطاقــة المتجــددة. وفــي حــال عدم 
ــية  ــدول الهامش ــن ال ــتصبح م ــا س ــك فإنه ــا بذل قيامه
المصــدرة للنفــط الخــام بحلــول العــام 2030، أو أنهــا 
قــد تفقــد بالكامــل مكانتهــا كــدول مصــدرة للنفــط 

بحلــول العــام 2032.
ــتهالك  ــم االس ــع وحج ــي والمتوق ــاج الحال ــم اإلنت حج
والتصديــر للنفــط الخــام فــي دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي، 2010- 2035 )مليــون برميــل يوميــا(

 تنويع االقتصاد 
تنعــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي باحتياطيــات 
نفــط مؤكــدة تبلــغ 497.2 مليــار برميــل، أو 29 ٪ مــن 
احتياطياتهــا  أن  كمــا  المؤكــدة،  العالــم  احتياطيــات 
تريليــون   41.5 تبلــغ  الطبيعــي  الغــاز  مــن  المؤكــدة 
العالميــة  االحتياطيــات  مــن   ٪  22 أو  مكعــب،  متــر 
المؤكــدة مــن الغــاز، ويبلــغ ناتجهــا المحلــي اإلجمالــي 
ــي  ــة ف ــعار الجاري ــون دوالر باألس ــة 1.90 تريلي مجتمع
العــام 2014، ممــا يجعلهــا كتلــة اقتصاديــة هائلــة، 
غيــر أن نقطــة ضعفهــا تكمــن فــي اســتمرار اعتمادهــا 
.٪  90  -85 بنســبة  النفــط  تصديــر  عائــدات   علــى 
دول  اقتصــادات  يهــدد  الــذي  األكبــر  الخطــر  ويأتــي 
الخليــج فــي الواقــع مــن االرتفــاع الحــاد في االســتهالك 
الميــاه،  وتحليــة  الكهربــاء،  لتوليــد  للطاقــة  المحلــي 
ودعــم أســعار الطاقــة، وعــدم التنويــع. ويتزايــد اعتمــاد 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى المــواد الغذائيــة 
حجــم  يرتفــع  أن  المتوقــع  مــن  حيــث  المســتوردة 
وارداتهــا الغذائيــة مــن 33.7 مليــار دوالر فــي العــام 
2014 إلــى 53.1 مليــار دوالر بحلــول العــام 2020، أي 
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بنســبة 58 ٪ )انظــر الجــدول (. لــذا ُيعتبــر ضمــان األمــن 
الغذائــي وخفــض الــواردات الغذائيــة مــن األولويــات 
التعــاون  مجلــس  لــدول  الرئيســية  اإلســتراتيجية 
الخليجــي. فــإذا مــا اســتثمرت هــذه الــدول 5 ٪ فقــط 
مــن عائداتهــا النفطيــة فــي مشــاريع إنتــاج الغــذاء فــي 
 كل عــام، فــإن ذلــك سيشــكل ثــورة غذائيــة لشــعوبها.
ــع، ينبغــي أيضــا أن يتــم تخصيــص  وفــي إطــار التنوي
المتجــددة،  الطاقــة  مجــال  فــي  كبيــرة  اســتثمارات 
إذ  النوويــة،  والطاقــة  الشمســية  الطاقــة  والســيما 
أن  النوويــة  الطاقــة  مــع  الشمســية  للطاقــة  يمكــن 
توفــر جميــع احتياجــات دول الخليــج  مــن الكهربــاء، 
أن توفــر  أيضــا  أنــه يمكــن للطاقــة الشمســية  كمــا 
ــاه  ــة المي الطاقــة لشــبكة واســعة مــن محطــات تحلي
مــن  تمتــد  التــي  الخليــج  دول  ســواحل  طــول  علــى 
الخليــج العربــي إلــى البحــر العربــي والبحــر األحمــر، 
ألغــراض  وإنمــا  فحســب،  للشــرب  ليــس  وذلــك 
ــج  ــدول الخلي ــك يمكــن ل ــري أيضــا. وعــالوة علــى ذل ال
أن تحقــق دخــال كبيــرا فــي المســتقبل مــن تصديــر 
أوروبــا. إلــى  الشمســية  بالطاقــة  المولــدة   الكهربــاء 

 االنسحاب من البترودوالر 
البترودوالر هو المال الذي تحصل عليه الدول المصدرة 
وقد  األميركي.  بالدوالر  مقوما  النفط  بيع  من  للنفط 
العام  في  الوجود  حيز  إلى  البترودوالر  مصطلح  جاء 
أعقاب  في  الدولي  الذهب  معيار  انهيار  فبعد   .1973
وودز  بريتون  اتفاقية  ُأبرمت  الثانية،  العالمية  الحرب 
التي جعلت الدوالر األميركي عملة احتياطيات العالم، 
وربطتها بالذهب بسعر ثابت يبلغ 35 دوالرا لألونصة 
استعادة  على  االتفاقية  هذه  ساعدت  وقد  الواحدة. 
في  المالي  النظام  إليه  يحتاج  كان  الذي  االستقرار 
تلك الفترة، لكنها تسببت أيضا بطلب عالمي وقوي 
المرجعية  العملة  باعتباره  األميركي  الدوالر  على 

فهمت  فقد  األجنبي.  الصرف  نظام  في  المفضلة 
إدارة نيكسون أن من شأن انهيار نظام معيار الذهب 
على  العالمي  الطلب  في  انخفاض  إلى  يؤدي  أن 
للمحافظة  النظام  هذا  فابتكرت  األميركي،  الدوالر 
البترودوالر. عنه  تمخض  والذي  الطلب  هذا   على 

على  المصطنع  الطلب  هذا  على  اإلبقاء  وُيعتبر 
القتصاد  بالنسبة  حيويا  أمرا  األميركي  الدوالر 
اتفاقا  نيسكون  إدارة  أبرمت  لذا  المتحدة.  الواليات 
مع المملكة العربية السعودية في العام 1973 وافق  
القيام بتسعير وبيع جميع  السعوديون بموجبه على 
وأن  حصرا  األميركي  بالدوالر  النفطية  صادراتهم 
سندات  في  النفط  عائدات  من  الفائض  يستثمروا 
قدمت  المقابل،  وفي  المتحدة.  الواليات  في  الدين 
النفط  لحقول  والحماية  األسلحة  المتحدة  الواليات 
إسرائيل.  فيها  بما  المجاورة  الدول  من  السعودية 
على  األوبك  دول  جميع  وافقت   ،1975 العام  وفي 
فإن  لألميركيين،  وبالنسبة  السعودية.  حذو  تحذو  أن 
وكذلك  الدوالر،  على  الطلب  من  يزيد  البترودوالر 
المتحدة  للواليات  ويتيح  األميركي،  الدين  سندات 
كلما  طباعتها  تستطيع  التي  بالعملة  النفط  شراء 
المتحدة  الواليات  تمكنت  فقد  وبذلك  ذلك.  أرادت 
إحكام قبضتها على سوق  البترودوالر من  من خالل 
.1973 العام  منذ  النفط  وأسعار  العالمي   النفط 

شيء  أي  تستورد  ال  تكاد  المتحدة  الواليات  أن  غير 
يوميا  برميل  مليون   1.87( العربي  الخليج  نفط  من 
أن  حقا  الصعب  من  فإنه  لذا   .)2014 العام  في 
تسعير  يواصلون  العرب  يجعل  الذي  السبب  ندرك 
أكبر  أن  من  الرغم  على  بالبترودوالر  وبيعه  نفطهم 
دول  من  وغيرها  واليابان  الصين  هي  اآلن  عمالئهم 
آسيا والمحيط الهادئ التي ال يوجد أي سبب يجعلها 
يمكن  أنه  ذلك  من  أخطر  هو  وما  بالدوالر.  تتعامل 
تخفض  أن  وقت  أي  في  تقرر  أن  المتحدة  للواليات 

إلى  الفور  على  يؤدي  قد  مما  البترودوالر،  قيمة 
النفطية  لإليرادات  الفعلية  الشرائية  القوة  انخفاض 
قد  ذلك  أن  كما  الخليجي،  التعاون  مجلس  لدول 
يسبب التضخم ألن قيمة البترودوالر مقابل العمالت 
وبعبارة  أيضا.  تنخفض  سوف  األخرى  العالمية 
التعاون  مجلس  لدول  التجاري  الميزان  فإن  أخرى، 
تنفق  يجعلها  مما  يتدهور،  سوف  العالم  بقية  مع 
المزيد من إيراداتها على الواردات، األمر الذي يفاقم 
الواليات  فإن  نفسه،  الوقت  وفي  التضخم.  من 
المتحدة تواصل استيراد جميع احتياجاتها من النفط 
الخام بهذه العملة، حتى مع انخفاض قيمتها، وهي 
تستطيع طباعتها كلما رغبت بذلك. وقد قال الدكتور 
حاليا  يتعرض  السعودي  الريال  إن  مؤخرا  السويلم 
التدهور في أسعار  لضغوط شديدة بسبب استمرار 
لالحتياطيات  السريع  واالستنزاف  الخام  النفط 
المالية السعودية التي انخفضت من 743 مليار دوالر 
وحذر  فقط،  واحدة  سنة  في  دوالر  مليار   643 إلى 
الريال  قيمة  تتراجع  بأن  حقيقية  إمكانية  ثمة  أنه  من 
السعودي كثيرا، وحتى أن يتم تعويمه بسبب فقدان 

الثقة به.

المصــادر: إدارة معلومــات الطاقــة األميركيــة، آفــاق النفــط 2013 ، النشــرة اإلحصائيــة الســنوية لألوبــك 2014 / المراجعــة اإلحصائيــة للطاقــة 
العالميــة مــن شــركة بــي بــي )BP(، يونيــو 2015 ، توقعــات المؤلــف.

اقتصاد

صافي الصادرات/الواردات حجم االستهالكحجم اإلنتاجالسنة

201014.384.5912.06

201116.244.7713.93

201217.125.3513.57

201317.125.9913.08

201417.196.2910.90

201517.496.3811.11

202018.009.648.36

202519.8313.196.64

203018.5517.061.49

203118.4417.910.53

203218.3318.81-0.48

203517.7921.78-3.99

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

الدكتور ممدوح سالمة 
هو خبير دولي في أسعار النفط، وهو مستشار 

للبنك الدولي في واشنطن العاصمة لشئون 
النفط والطاقة، وخبير فني في منظمة التنمية 
الصناعية لألمم المتحدة في فيينا. وهو عضو 

أيضا في كل من المعهد الدولي للدراسات 
اإلستراتيجية في لندن والمعهد الملكي 

للشئون الدولية، وأستاذ زائر في اقتصاديات 
الطاقة في جامعة ESCP بلندن.
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بقلم : أولفر كورنوك

اقتصـــــــاد

ميناء حمد.. 
انتعاش متواصل

ُيعــد مينــاء حمــد مشــروعا عمالقــا وركيــزة أساســية مــن ركائــز االقتصــاد القطــري، لكــن ينبغــي لهــذا المينــاء الجديــد 
 أن يســعى للتميــز عــن منافســيه اإلقليمييــن فــي توفيــر خدمــات القيمــة المضافــة والربــط مــع طــرق المواصــالت.

تســير الحركــة المالحيــة وعمليــات التشــغيل المبكــر 
فــي مينــاء حمــد، والتــي بــدأت فــي 24 ديســمبر 2015، 
لتنفيــذ  نشــاطا مكثفــا  المينــاء  ويشــهد  عاليــة.  بدقــة 
الدوحــة  مينــاء  عمليــات  لنقــل  الموضوعــة  الخطــط 
محطــات  باســتخدام  وذلــك  تدريجيــا،  إليــه  الحالــي 
ومرافــق مينــاء حمــد، مــع االلتــزام بمواعيــد عمليــات 
فتــرة  خــالل  انقطــاع  أي  بــدون  الشــحن  وخطــوط 

االنتقــال.
لشركات  سارا  خبرا  ُيعتبر  ذلك  أن  من  الرغم  وعلى 
تشغيل  شأن  من  ألن  الخصوص،  وجه  على  البناء 

الحاصلة  الحالية  االختناقات  ينهي  أن  حمد  ميناء 
دخل  قد  حمد  ميناء  أن  إال  الحالي،  الدوحة  ميناء  في 
العالمية. فقد  التجارة  السوق في خضم تراجع حركة 
يتابع  الذي  الجاف،  للشحن  البلطيق  مؤشر  انخفض 
وكثيرا  العالم  أنحاء  جميع  في  البضائع  شحن  أسعار 
إلى  العالمية،  التجارة  لنمو  كمؤشر  ُيستخدم  ما 
نقطة،   468 بلغ  يناير  أوائل  في  له  قياسي  مستوى 
التعاون  مجلس  دول  موانئ  بين  المنافسة  أن  كما 
الخليجي قد احتدمت أيضا مع تعرض التبادل التجاري 
لضغوط كبيرة بسبب التباطؤ االقتصادي في الصين، 
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حول  المتزايدة  والشكوك  أوروبا،  في  النمو  وتباطؤ 
المنطقة. في  الكبرى  المشاريع  من  العديد   مستقبل 
ولمواجهة هذه التحديات، سوف تحاول قطر أن تزيد 
من المزايا التنافسية لميناء حمد من خالل ربطه بشبكة 
لتعزيز  الحديدية  والسكك  والجوية  البرية  الطرق  من 
اإلقليمية  التوريد  سالسل  في  رئيسية  كحلقة  مكانته 
التنفيذي  الرئيس  الخنجي،  الله  عبد  وصرح  والدولية. 
مجموعة  إلى  القطرية إلدارة الموانئ،  للشركة 
إنشاء  فكرة  تنحصر  »ال  قائال:  لألعمال  أكسفورد 
ميناء حمد بتلبية احتياجات األسواق القريبة كإيران أو 
المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما أن يكون أيضا 
بمثابة ميناء وطني لدولة قطر، وميناء إقليمي لمنطقة 
ككل«. الدولية  السوق  يخّدم  عالمي  وميناء   الخليج، 

 حقائق وأرقام 
عندما ينتهي هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 27  مليار 
ريال )7.4 مليار دوالر(، والذي ُيعد جزءا من رؤية قطر 
الوطنية 2030، فسوف تبلغ مساحته نحو 14 ضعفا 
من مساحة ميناء الدوحة الحالي أي حوالي 26.5 كيلو 
مترا مربعا. ويحتوي الميناء الجديد على محطة للبضائع 
1.7 مليون طن سنويا،  العامة بطاقة استيعاب تبلغ 
طن  مليون  تبلغ   استيعاب  بطاقة  للحبوب  ومحطة 
سنويا، ومحطة الستقبال السيارات بطاقة استيعاب 
أخرى  محطات  وثالث  سنويا،  سيارة  ألف   500 تبلغ 
والدعم  السواحل  أمن  وسفن  المواشي،  الستقبال 
حمد  ميناء  حوض  طول  ويبلغ  البحري.  واإلسناد 
متر،  سبعمائة  الحوض  وعرض  كيلومترات،  أربعة 
وهو  مترا،  عشر  سبعة  إلى  عمقه  يصل  حين  في 
استيعابية  بطاقة  للحاويات  محطات  ثالث  يضم 
سنويا. قدما  لعشرين  مكافئة  وحدة  ماليين   6  كلية 

 مراحل بناء الميناء 
بحسب الشركة القطرية إلدارة الموانئ فقد اسُتكمل 
حتى شهر نوفمبر ما نسبته حوالي 75 ٪ من عمليات 
إنشاءات الميناء، كما أن عملية البناء تسير وفق البرنامج 
للعمل  جاهزا  الميناء  يصبح  بحيث  لها  الموضوع 
طاقته  لتصل   ،2016 ديسمبر  بحلول  كامل  بشكل 
االستيعابية عندئذ إلى مليوني وحدة مكافئة لعشرين 
نهاية  بحلول  أيضا  الميناء  وسيتمكن  سنويا.  قدما 
مصمم  عمل  زورق   11 مع  التعامل  من   2016 العام 
التي تستخدم  البحري للسفن  الدعم  لتوفير خدمات 
الميناء حيث تقوم حاليا شركة ناقالت دامن شيبياردز 
لفان. راس  في  حوضها  في  الزوارق  هذه  ببناء   قطر 
الميناء  في  الحاويات  رافعات  كافة  تثبيت  تم  وقد 
قادرة  رافعات  ثماني  وهي  للعمل،  جاهزة  وباتت 
الميناء.  ساحة  إلى  السفن  من  الحاويات  تحميل  على 
في  الحركات  عدد  زيادة  الرافعات  هذه  تتيح  وسوف 
للرافعات  وسطيا  حركة   14 من  كبيرة  زيادة  الساعة 
ميناء  استخدام  ويؤكد  حركة.   34 نحو  إلى  التقليدية 
فمن  التوسع،  في  إستراتيجيته  الرافعات  لهذه  حمد 

يتطلع  فإنه  المعدات،  ألحدث  الميناء  توفير  خالل 
من  والتعلم  الكفاءة  من  عالية  درجة  تحقيق  إلى 
المنطقة. في  األخرى  الموانئ  في  القصور   أوجه 
للخدمات  إقليميا  مركزا  ليصبح  حمد  ميناء  ويسعى 
أكسفورد  لمجموعة  الخنجي  قال  فقد  اللوجستية 
الدولي  المطار  من  قريب  حمد  ميناء  »إن  لألعمال: 
كما  الصناعية،  مسيعيد  ومدينة  مؤخرا  افتتح  الذي 
السعودية  العربية  المملكة  مع  ربطه  سيتم  أنه 
طويلة  لمسافات  الحديدية  السكك  شبكة  عبر 
المملكة«. مع  المباشر  البري  الربط  إلى   إضافة 
السبيعي،  تركي  بن  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  وقال 
القطرية  الحديد  سكك  لشركة  المنتدب  العضو 
مناقصات  طرح  يتم  أن  المرجح  من  إنه  )الريل(، 
العام  الحديدية لمسافات طويلة في  مرحلة السكك 
غير  العام.  نهاية  في  البناء  عمليات  تبدأ  وأن   ،2016
التنسيق  من  عالية  درجة  يتطلب  سوف  ذلك  أن 
الخليجي  التعاون  مجلس  في  األعضاء  الدول  بين 
بلد. لكل  البناء  جداول  بين  التكامل  ضرورة   بسبب 

 محفظة الميناء  
ميناء  في  اإلنشاءات  أعمال  انتهاء  شأن  من  إن 
الخدمات  مجال  في  قطر  قدرات  من  يزيد  أن  حمد 
من  الدوحة  ميناء  توسيع  ذلك  ويشمل  اللوجستية. 
 700 إلى  ألف   400 من  تخزينه  مساحة  زيادة  خالل 
الحاويات  مناولة  على  طاقته  وزيادة  مربع  متر  ألف 
إضافة  سنويا  قدما  لعشرين  مكافئة  وحدة   750 إلى 
 ،2015 يناير  في  افُتتح  الذي  الرويس  ميناء  إلى 
 ويستهدف السفن الصغيرة لنقل البضائع اإلقليمية.
وسيتيح ميناء حمد أيضا تنويع الخدمات التي تقدمها 
قطر، فقد قال الخنجي لمجموعة أكسفورد لألعمال: 
إعادة  سيتم  طاقته،  بكامل  الميناء  يعمل  »عندما 
للرحالت  محطة  ليصبح  الحالي  الدوحة  ميناء  تطوير 
 .2022 العام  قبل  عليه  العمل  ينتهي  بحيث  البحرية 
التحول«. لهذا  رئيسية  خطة  وضع  حاليا   ويجري 

قطر  مكانة  من  المشاريع  هذه  تعزز  أن  المتوقع  ومن 
كالعب في مجال الخدمات اللوجستية الدولية بفضل 
مشاريع  إنجاز  وتيرة  وسرعة  المحلي  االقتصاد  قوة 
مما   ،2022 العالم  كأس  لنهائيات  التحضيرات 
المتوسط    المديين  للتوسع على  سيوفر منصة قوية 
ميناء  قدرة  على  ذلك  كل  سيعتمد  لكن  والطويل. 
حمد على تقديم قيمة مضافة إلى شركات الخدمات 
اللوجستية والنقل، بالمقارنة مع أقرانه اإلقليمية مثل 
جبل علي في دبي، والموانئ الجديدة نسبيا مثل مينائي 
الدقم وصحار في سلطنة عمان. غير أن الخنجي واثق 
من قدرة ميناء حمد على المنافسة بقوة إذ يقول: »إن 
أن  يمكننا  أنه  بها هي  نتمتع  التي  الرئيسية  المزايا  من 
نتعلم من تجارب الموانئ الضخمة األخرى. باإلضافة 
إلى ذلك، لدينا مساحات كبيرة من األراضي المتوفرة 
حول الميناء لمواصلة تطويره وتوسيعه كلما ازدادت 

حركة المرور فيه«.

اقتصـــــــاد

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

 أولفر كورنوك
المحرر اإلقليمي في دول مجلس التعاون 

الخليجي »أكسفورد بزنس جروب«
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مضايا تحت الجوع
مضايا، سوريا: الموت جوعًا، هذا ما 

انتهى إليه مصير عدد كبير من السوريين، 
بينهم أطفاٌل وشيوخ من بلدة “مضايا” 

المحاصرة، بينما فقد عدد من األطفال أجزاء 
من أجسامهم، وهم يجمعون العشب 

للطعام، جرآء انفجار ألغاٍم أرضية مزورعة 
في المنطقة. الصورة لوكالة أ ف ب



شريك التصوير ا�عالمي شريك النشاط

الشريك الداعم

بمبادرة من

أود أن أعيش في عالم نظيف الهواء والماء. 
سنكون جميعا رابحون إذا ما تمت

المحافظة على البيئة. 
معًا لنعيش حياة مستدامة منذ اليوم.
شكرًا البرنامج المدرسي

ماهو البرنامج المدرسي: 
 البرنامج المدرسي لبيئة خضراء يحث الطلبة والمؤسسات التعليمية للعمل معًا 
على إعادة تدوير النفايات، وترشيد المياه والطاقة، وجني الفوائد الناجمة عن كونك 
مؤسسة واعية بيئيًا.

أدركت أهمية 
االستدامة

فيصل عبدالرحمن عثمان
الصف التاسع

مدرسة علي بن أبي طالب االعدادية
 المستقلة للبنين

الراعي الرئيسي
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العالم بين يديك

تجدد العنف والتوتر

وسيلوبي  سيزر  بلدتي  من  كرد  قتلى  تشييع  تركيا: 
 ،2016 يناير   12 في  والعراقية  السورية  الحدود  قرب 
القوات  بين  القتال  حدة  تصاعد  خالل  قتلوا  حيث 
الحضرية.  المناطق  األكراد في  والمتمردين  الحكومية 
البالد  أنحاء جنوب شرق  التوتر في جميع  وقد تصاعد 
التجول  حظر  األمن  قوات  فرضت  كما  المضطرب، 
في عدة مدن بما في ذلك سيزر في محاولة الجتثاث 

حزب العمال الكردستاني. الصورة لوكالة أ ف ب.
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احتلت دولة قطر هذا العام المركز األول 
عربيًا والتاسع عالميًا في مؤشر جودة 

التعليم األساسي، الذي يصدره المنتدى 
االقتصادي العالمي سنويًا، متقدمة على 

دولة اإلمارات، التي كانت تحتل هذا المركز 
العام الماضي.

ويتمتع التعليم األساسي في قطر، 
المؤلف من مراحل التعليم االبتدائية 

)ست سنوات(، واإلعدادية )ثالث سنوات(، 
والثانوية )ثالث سنوات(، بنظام تعليمي 

فريد، يقوم على فكرة »المدارس 
المستقلة«، منذ عقد ونصف تقريبًا، وهو 
ما شكل جزءًا من إصالحات جذرية أجراها 

األمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

فرباير 2016 

بقلم: ازدهار إبراهيم



3636

٪ 41 ٪ 24

٪ 39 ٪ 22

٪ 41

٪ 44٪ 49

٪ 22 ٪ 17

٪ 26٪ 48

٪ 39 ٪ 28

٪ 23٪ 34

٪ 37 ٪ 17

٪ 5٪ 33

٪ 12

٪ 21

٪ 8

٪ 15 ٪ 55 ٪ 26

٪ 43

٪ 36

٪ 49

٪ 13

اإلجمالي42 ٪

البحرين السعودية الكويت

سلطنة عمانقطراإلمارات
اإلجمالي اإلجمالياإلجمالي

اإلجمالي اإلجمالي

وحسب تقرير مؤشر التعليم األساسي للعام 2014 
– 2015، احتلت قطر المرتبة التاسعة عالميًا، من بين 
5.7، في الوقت  142 دولة مشمولة بالتقرير، بمعدل 
عالميًا   13 المركز  في  اإلمارات  دولة  فيه  جاءت  الذي 

بمعدل جودة وصل إلى 5.4.
التعليم  مجال  في  قطر  أحرزته  الذي  التقدم 
على  جدًا  متقدمة  مراكز  بموجبه  واحتلت  األساسي، 
مستوى منطقة الشرق األوسط والعالم، يحال على 
طبيعة النظام التعليمي الذي أقر في البالد اعتبارًا من 

العام 2001.
منذ  أدِخلت  التي  اإلستراتيجية  اإلصالحات  غيرت 
قطر،  في  كبير  بشكل  التعليم  قطاع   1990 العام 
من  الرابعة  بمرتبتها  قطر  احتفاظ  ذلك  عن  ونتج 
بين   2014 العام  في  التعليمي  نظامها  جودة  حيث 
مع  وبالتشاور   2001 العام  في  )الجدول(.  دولة   148
المجلس  الدولة  أنشأت  للسياسات  قطر  راند  معهد 
األعلى للتعليم ليتولى إدارة نظام التعليم المدرسي 
مجال  في  اإلصالح  نواحي  أهم  أحد  وكان  قطر،  في 
بهذه  المستقلة.  المدارس  نموذج  اعتماد  التعليم 
نظامها  تطوير  بأن  قناعتها  قطر  د  تجسِّ الخطوة 

مسعاها  في  األساسية  الركيزة  يعتبر  التعليمي 
المدى  بعيدة  األهداف  وتحقيق  اقتصادها  لتنويع 
إلستراتيجيتها المتمثلة في رؤية قطر الوطنية 2030.  

تعليم ما قبل المدرسة
قبل  ما  مرحلة  في  القطرية  التعليم  سوق  تعتبر 
دول  في  نوعها  من  تطورا  األكثر  بين  من  المدرسة 
الدعم  أدى  العربية.  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
الكلي  المعدل  ارتفاع  إلى  التوجه  لهذا  الحكومي 
نسبة  من   2012 العام  في   ٪  73.4 إلى  للتسجيل 
في  الطلبة  عدد  ارتفع  كما   .2011 العام  في   ٪  54.5
سنوي  نمو  بمعدل  الخاصة  التعليم  مؤسسات 
مركب بلغ 18.1 ٪، وازداد عدد الطلبة في مؤسسات 
من  الفترة  خالل   ٪  24.2 بنسبة  الحكومية  التعليم 
التنمية  إستراتيجية  فرضت  أن  بعد   2012 إلى   2007
الوطنية )2011 – 2016( تسجيل األطفال في مرحلة 
رياض األطفال من عمر 3 سنوات. وقد ازدادت حصة 
أكثر  إلى  المدرسة  قبل  ما  لمرحلة  الخاصة  المدارس 
85 ٪ من جملة التالميذ المسجلين في المدارس  من 

في قطر.

النسبة المئوية للطلبة الذين يستطيعون الوصول إلى المعلومات الخاصة 

بالوظائف والمسارات المهنية في مجاالتهم المفضلة موزعة حسب الدولة والجنس
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البحرين السعودية الكويت

سلطنة عمانقطراإلمارات
اإلجمالي اإلجمالياإلجمالي

اإلجمالي اإلجمالي

التعليم االبتدائي والثانوي 
قطاع  نمو  على  التعليم  على  الدولة  تركيز  انعكس 
التعليم االبتدائي والثانوي. ففي العام 2011 حققت 
التالميذ  لتسجيل  عاليا  معدال  االبتدائية  المدارس 
104.6 ٪، كما وصلت نسبة التسجيل في  وصل إلى 
وجود  أدى   .٪  111.6 حوالي  إلى  الثانوية  المدارس 
في  التعليم  مستوى  وارتفاع  البالد  في  المغتربين 
قطر إلى ارتفاع نسبة التسجيل في المدارس الخاصة. 
بين  الخاصة  االبتدائية  المدارس  في  التسجيل  ارتفع 
مركب  سنوي  نمو  بمعدل   2012 و   2007 عامي 
هذه  في  التالميذ  عدد  ليصل   ،٪  9.6 إلى  وصل  كبير 
المرحلة إلى 58.600 في العام 2012. وبالمثل ارتفع 
معدل النمو السنوي المركب للتسجيل في المدارس 
8.7 ٪ ويرتفع عدد الطلبة  إلى  الخاصة ليصل  الثانوية 
والطالبات من 20.900 في العام 2007 إلى 31.700 

في العام 2012.
المستقلة  المدارس  عدد  وصل   2013 العام  في 
الدولة  تمولها  التي  المدارس  هذه  تتمتع   .178 إلى 
أسلوبها  واختيار  وموظفيها  مدرسيها  تعيين  بحرية 
الخاص في التدريس، وتقدم تعليما مجانيا ألكثر من 
والمقيمين  المواطنين  من  وطالبة  طالب   100.000

من   ٪  24.7 المستقلة  المدارس  تمثل  البالد.  في 
شبه  المدارس  تمثل  بينما  قطر،  في  المدارس  جملة 

المستقلة نسبة 21.1 ٪. 
المدارس  المستقلة على  المدارس  القطريون  ل  يفضِّ
نجاح  المستقلة  المدارس  شعبية  وتعكس  الخاصة. 
التعليم  قطاع  لتطوير  الرئيسية  الحكومية  المبادرة 
 Ideation Center األفكار  مركز  ويوضح  البالد.  في 
على  المستقلة  المدارس  ق  تفوُّ أجراها  دراسة  في 
مؤسسات التعليم الخاصة من حيث تفضيل الطلبة 
قها في حجم  د في تفوُّ والطالبات لها، األمر الذي يجسَّ

التسجيل أيضا.
 يوجد في البالد أيضا ثالثة أنواع من المدارس الخاصة 
القطري  المنهج  تقدم  التي  العربية  المدارس  تشمل 
أجنبية،  مناهج  تقدم  التي  العالمية  والمدارس 
المعنية.  السـفـارات  ترعاها  التي  الجاليات   ومدارس 
القطري،  المنهج  تقدم  الخاصة  المدارس  من   ٪  50

بينما تقدم 31 ٪ منها المنهج البريطاني.

إصالحات طموحة
من  أكثر  قطر  اعتمدتها  التي  اإلصالحات  وتعتبر 
أعد  لتقرير  وفقًا  واكتمااًل،  طموحًا  العربية  مثيالتها 

النسبة المئوية للطلبة الذين يشعرون أنهم يعرفون ما يحتاجون إليه من المؤهالت 
حتى يلتحقوا بالعمل في مجاالتهم المفضلة موزعة حسب الدولة والجنس
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المقارنة  إلى  وبالنظر  المحرز،  التقدم  عن   2009 عام 
 2010 بين نسبة التمدرس في التعليم االبتدائي عام 
بالتمدرس  الخاصة  النسبة  أما  العالمي،  المعدل  وبين 
العالمي.  المعدل  من  بوضوح  أعلى  فهي  الثانوي 
وتعتبر قطر إحدى الدول العربية القليلة التي تتساوى 

فيها تقريبًا نسبة األمية بين الرجال والنساء.

مناهج دراسية منقحة 
الحمادي،  الواحد  عبد  بن  محمد  الدكتور  سعادة  قال 
العام للمجلس  العالي األمين  التعليم والتعليم  وزير 
األعلى للتعليم مع بداية العام الحالي، »إنه تم إعادة 
أفضل  واستقطاب  المستقلة،  المدارس  هيكلة 
 2015 الحالي  الدراسي  للعام  التدريسية  الكفاءات 
المدرسية،  البيئات  أفضل  توفير  تم  وقد   ،2016 ـ 
الوطني  التعليمي  للمنهج  العام  اإلطار  وثيقة  وإنجاز 
منقحة  دراسية  مناهج  معايير  يوفر  مما  قطر  لدولة 
تم  كما  ثرية،  تعلم  ومصادر  المستوى،  عالمية 
الجديد  النظام  بإصدار  التقييم  منظومة  مراجعة 
متطورة  خدمات  وتوفير  والمدارس،  الطلبة  لتقييم 
لإلرشاد والتوجيه المهني، وتعزيز دمج التكنولوجيا في 
يحوي  الكبار،  لتعليم  حديث  نظام  وتطوير  التعليم، 

ضوابط وآليات لتعزيز نتائجه.
تنفيذ  في  التهاون  بعدم  وّجهنا  لقد  الحمادي:  وقال 
السلوكي  بالتقويم  الخاصة  السيما  السياسات 
بالمدارس  للعاملين  المهني  والسلوك  للطلبة، 
لتقييم  نظاما  قريب  عن  وسنصدر  المستقلة، 
المدارس  مديري  لتقييم  ونظامًا  بالمدارس  العاملين 
يشهد  سوف  الجديد  العام  أن  المستقلة.وأضاف 
العملية  أطراف  وكافة  بينه  تشاوري  لقاء  أيضًا 

واإلعالميين  الكتاب  لقاء  على  وحريصين  التعليمية 
ومالك المدارس الخاصة وأولياء األمور وكل من يهتم 
بعملية التعليم حيث أننا مستمرون في نفس الخطة 
المجتمع  حق  ومن  للجميع  المفتوح  الباب  وسياسة 

علينا أن نسمع منه.

إلغاء االختبارات الوطنية
للتعليم  األعلى  المجلس  أصدر  مفاجئة  خطوة  وفي 
المدارس  لطالب  الوطنية  االختبارات  بإلغاء  قرارا 
المستقلة عدا طلبة المرحلة االبتدائية من الصف األول 
إلى الثالث االبتدائي فقط والصفين السادس والتاسع 
االختبارات  إلغاء  تم  فقد  التعليمية  المراحل  باقي  أما 
الوطنية بشأنها بحيث يبدأ هذا النظام اعتبارا من العام 
لطلبة  بالنسبة  أما   ،2016  -  2015 الحالي  الدراسي 
شهادة الثانوية العامة فيتم تطبيق االختبارات بنظام 
الفرحة  من  أجواء  سادت  وقد  الدراسيين،  الفصلين 
األمور  أولياء  وبين  التربوية  األوساط  في  والسعادة 
ضمن  أنه  إلى  مشيرين  الوطنية،  االختبارات  إللغاء 
للتعليم،  األعلى  للمجلس  الهامة  التطوير  خطوات 
ووصف بعض التربويين وأولياء األمور النظام الجديد 
منظومة  تطوير  أهمية  يعي  لوزير  الشجاع  بالقرار 
العلمي  المستقبل  على  والحفاظ  قطر  في  التعليم 
الهموم والعوائق عن  الوطن ورفع كافة أشكال  ألبناء 
الطلبة. على  األعباء  وتخفيف  القطرية  األسرة   كاهل 

أصدرته  الذي  الرسمي  التعميم  خالل  اإللغاء  قرار  جاء 
التقييم بالمجلس األعلى للتعليم إلى أصحاب  هيئة 
المستقلة  المدارس  ومديرات  ومديري  التراخيص 
في  الطلبة  تقييم  لنظام  العام  اإلطار  بشأن 
العام  من  اعتبارًا  تطبيقه  المقرر  المستقلة  المدارس 

»لقد وّجهنا بعدم التهاون 
في تنفيذ السياسات السيما 
الخاصة بالتقويم السلوكي 
للطلبة، والسلوك المهني 

للعاملين بالمدارس 
المستقلة، وسنصدر عن قريب 

نظاما لتقييم العاملين 
بالمدارس ونظامًا لتقييم 

مديري المدارس المستقلة«.

سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد 
الحمادي

 وزير التعليم والتعليم العالي، األمين 
العام للمجلس األعلى للتعليم

االبتدائيالثانوية
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من  انطالقًا  وذلك   2016  -  2015 الحالي  الدراسي 
األعلى  المجلس  يتبعه  الذي  المستمر  التطوير  مبدأ 
للسياسات  دورية  مراجعة  من  يفرضه  وما  للتعليم 
التعليمية وتحديثها بناء على المستجدات في الميدان 
الميدان. من  الراجعة  والتغذية  العالمي   التربوي 
الواجبات  استبدال  عن  التعليم  مجلس  قرار  وكشف 
باالختبارات  العادية  القصيرة  واالختبارات  والمشاريع 
الوطنية لطلبة المدارس، باستثناء المراحل التعليمية 
حسب  الوطنية  االختبارات  عليها  تطبق  تزال  ما  التي 
االختبارات  أن  التعميم  التعميم، كما أوضح  ما حدده 
الصفوف  طالب  لها  يخضع  سوف  التي  الوطنية 
الثالث والسادس والتاسع سوف تكون من قبل هيئة 
التقييم وموحدة على مستوى مدارس الدولة. تتولى 
هيئة التقييم وضع أسئلة االختبارات الوطنية الموحدة 
واختبارات  والتاسع،  والسادس  الثالث  للصفوف 

الصف الثاني عشر على مستوى جميع المدارس .

هيئة التقييم
بالمجلس  التقييم  هيئة  مدير  الحرقان  خالد  قال 
العام  خالل  بذلت  التي  الجهود  “إن  للتعليم:  األعلى 
وجودة  الطالب  مستوى  رفع  على  للتركيز  الحالي 
الداخلية  االختبارات  بين  الموائمة  في  االختبارات 
المستوى  على  كانت  النهائية  واالمتحانات  للمدارس 
حتى  العامة  الثانوية  مستوى  أو  الشامل  التربوي 
اليفاجأ أولياء الطالب بأن االختبارات النهائية بمستوى 
جهدا  بذلنا  وبالتالي  الداخلية،  االختبارات  من  أعلى 
وتحقيقها  الداخلية  االختبارات  جودة  من  للتأكد  كبيرا 
فكانت  الموضوعة  المعايير  المواصفات،  لجداول 
في  النهائية  االختبارات  مع  الداخلية  االختبارات  جودة 

أما فيما  الماضي،  العام  بكثير من  األول أفضل  الدور 
االعتماد  منظومة  فهناك  المدارس  بتقييم  يتعلق 
التعليم  منظومة  تجويد  على  تحرص  وهي  الوطني 
يفترض  وشروط  ضوابط  ولها  الخاصة  المدارس  في 
تحصل  حتى  الخاصة  المدارس  هذه  في  تتوافر  أن 
ارتباطات  عندها  لو  حتى  أو  الوطني  االعتماد  على 
منظمات  من  شهادات  على  لتحصل  دولية  بأنظمة 
على  حرصنا  كما  تقريبا  منظمات   6 وهي  معتمدة 
من  عاٍل  تدريب  على  الوطني  الفريق  يحصل  أن 
مع  تفاهم  مذكرة  وهناك  المعتمدة  المنظمات 
نحصل  بحيث  أميركا  في  الوطني  االعتماد  منظمة 
على تدريب لموظفينا حتى تكون لديهم معايير علمية 
واضحة لتقييم مدارسنا الخاصة وربطناها باألقسام 
الخاصة. المدارس  في  التعليم  نجود  حتى   التعليمية 

التعليم اإللكتروني
اإللكتروني  التعليم  فريق  مسئول  محمد  ندى  قالت 
اإللكتروني  التعليم  »إن  للتعليم:  األعلى  بالمجلس 
بهدف  للتعليم  األعلى  المجلس  أطلقها  مبادرة 
طرق  في  الريادة  وتحقيق  التعليمية  العملية  تطوير 
التدريس بحيث توفر بيئة تعليمية تشجع على التفكير 
تابع  اإللكتروني  والتعليم  والطالب،  للمعلم  واالبتكار 
جميع  مع  شراكة  وله  المعلومات  تكنولوجيا  لمكتب 
تحتها  تندرج  مظلة  وهو  األعلى  بالمجلس  الهيئات 
مجموعة من المشاريع بعضها تم تطبيقه بالمدارس، 
وبعضها ما يزال قيد الدراسة والتقييم ومن المشاريع 
نظام  هو  المستقلة  المدارس  جميع  في  المطبقة 
يستطيع  تعليمية  بوابة  عن  عبارة  وهو  التعلم،  إدارة 
واإلدارة  والطالب  األمر  وولي  المعلم  خاللها  من 

“تحرص منظومة االعتماد 
الوطني على تجويد منظومة 
التعليم في المدارس الخاصة 
ولها ضوابط وشروط يفترض 
أن تتوافر في هذه المدارس 
الخاصة حتى تحصل على 
االعتماد الوطني ”

خالد الحرقان 
مدير هيئة التقييم 
بالمجلس األعلى للتعليم
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بينهم  ما  في  التواصل  القرار  وأصحاب  المدرسية 
المعلم  يستطيع  حيث  االختراق  من  آمنة  بوابة  وهي 
ويتبادل  ويناقشهم  المعلمين  زمالئه  مع  يتواصل  أن 
كما  الدروس،  وخطط  التعليمية  المعلومات  معهم 
زمان  أي  في  فصله  طالب  مع  التواصل  يستطيع 
البوابة  على  الدرس  لهم  يقدم  أن  ويستطيع  ومكان، 
والواجبات  الشخصية،  المحادثات  وإجراء  التعليمية 
حيث تحل وتصحح إلكترونيا وهذا يرفع عبء التصحيح 
البوابة  في  المهمة  الحلقة  أّما  المعلم.  عن  اليدوي 
التعليمية فهي ولي األمر حيث يستطيع متابعة أبنائه 
عبر البوابة ومعرفة كل التفاصيل من ناحية السلوك أو 
األداء المدرسي من خالل متابعة يومية وبتفاصيل، أما 
المدرسية فهناك لكل مدرسة موقع تستطيع  اإلدارة 
أن تضع فيه كل ما يتعلق بها، وبالنسبة لمشروع إدارة 
180 مدرسة، وسيتم  على  تم تطبيقه  التعليم فقد 
العام  خالل  الجوالة  الهواتف  على  ليطبق  تطويره 
الكمبيوتر. بدال من فتح   القادم عبر تطبيقات محددة 

 الحقيبة اإللكترونية 
وهناك مشروع ثاٍن وهو الحقيبة اإللكترونية، وهو من 
توفير  إلى  ويهدف  اإللكتروني  التعليم  مشاريع  أكبر 
جهاز لوحي لكل طالب قطري أو مقيم في المدارس 
المدرسة  داخل  استخدامه  يتم  بحيث  المستقلة 
وتعتبر  وآمن  التعليمية  للعملية  مجهز  وهو  وخارجها 
األمان  سياسات  طبقت  التي  الوحيدة  الدولة  قطر 
الكاميرات  إغالق  يتم  حيث  اإللكترونية،  اللوحة  على 
أثناء التواجد في الفصول فضال عن وجود وقت محدد 
التحكم  ويتم  اللوحة،  هذه  عبر  االجتماعي  للتواصل 
المعلومات  تكنولوجيا  مكتب  من  األجهزة  هذه  في 

هذا  تطبيق  وتم  للتعليم،  األعلى  المجلس  في 
جهاز   22000 خالل  من  مدرسة   40 في  المشروع 
اإللكترونية  الحقيبة  وهذه  الطالب،  على  توزيعها  تم 
الكتب  مشروع  وهو  جدا،  مهم  مشروع  على  تحتوي 
هذه  في  الكتب  من   ٪  80 توفير  تم  حيث  الرقمية، 
كانت  أن  بعد  تفاعلية  كتب  وهي  اإللكترونية  الحقيبة 
تشغيل  الطالب  بإمكان  أنه  يعني  وهذا  صماء، 
أو  للقرآن  لالستماع  اإللكترونية  حقيبته  في  الفيديو 
وكبداية  علمية  تجربة  حول  فيديو  مقطع  مشاهدة 
معتمدة  وهي  مدرسة   40 في  تطبيقه  تم  للمشروع 
التعليم. هيئة  في  األخصائيين  مكتب  من   اآلن 

قطر األفضل عالمياً 
اإللكترونية  المكتبة  مشروع  فهو  اآلخر  المشروع  أما 
ليطلع  باألرشفة  لالستعانة  المكاتب  أمناء  ويخص 
المعلمون على الكتب العالمية والمشروع مطبق في 
119 مدرسة مستقلة، ومشروع المحتوى اإللكتروني 
محتوى  ويوفر  اإللكتروني  التعليم  مشاريع  أحد  وهو 
المجلس  قبل  من  إنشاؤه  وتم  للمدارس  رقميا 
للمناهج  وموافق  فيه  وموثوق  معتمد  وهو  األعلى 
التعليمية القطرية، وهي مضمونة ويستطيع المعلم 
المحتوى  فاز  وقد  طمأنينة  بكل  للطالب  يرفعها  أن 
الرقمي بأفضل مشروع في جائزة الحكومة اإللكترونية 
للمنتدى  العالمي  اإلعالن  وحسب  بدبي،  أقيمت  التي 
برشلونة  في  المتحدة  لألمم  العالمي  االقتصادي 
الدول  فقد كانت قطر، وحسب اإلحصائيات من أكثر 
هذه  نطبق  أن  ونأمل  التكنولوجيا  لتطبيق  جاهزية 
المشاريع بشكل أمثل حيث نستطيع التحقيق مع بقية 

الهيئات الجودة في التعليم.

»التنويع الكبير في جميع 
التخصصات من طالب 

التعليم القطري هو انعكاس 
لنجاح تجربة إنشاء المدارس 
المستقلة التي ساهمت في 

تطور التعليم، حيث أبرزت جيالً 
متفوقًا« 

علي سالم الكواري 
مدير وصاحب ترخيص مدرسة 

محمد بن عبد الوهاب الثانوية

المعايير الترتيب

قابلية االبتكار8

جودة مؤسسات البحث العلمي6

انفاق الشركات على البحث والتطوير9

مشاركة الجامعات في البحث والتطوير5

المشتريات الحكومية من المنتجات ذات التقنية المتقدمة6

توافر العلماء والمهندسين6

براءات االختراع والتطبيقات  بالمليون6

ترتيب قطر في االبتكار والبحوث  
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فرص االستثمار 
في سوق التعليم القطرية

ُتِقر قطر بدور مؤسسات التعليم الخاص، التي  بلغت 
مليون   433 قطر  في  فيها  السنوية  الرسوم  قيمة 
مسيرة  تعزيز  في   ،2010 العام  في  أميركي  دوالر 
وأساليب  طرق  إدخال  خالل  من  التعليمي  التطور 
الذي  الكبير  للتنوع  ونظرا  ومتنوعة.  مختلفة  تعليمية 
الحكومة  لتشجيع  ونتيجة  المؤسسات  هذه  تشهده 
الخاص  القطاع  من  المستثمرين  من  للكثير  القطرية 
العديد  ظهر  القطاع  هذا  لدخول  واألجنبي  المحلي 
الكبار  الالعبين  وبعض  المستقلة  المؤسسات  من 
قطر  بنك  من  كل  يخطط  لذلك  التعليم.  مجال  في 
قروض  لمنح  للتعليم  األعلى  والمجلس  للتنمية 
15 سنة للمستثمرين  تعليمية لفترة سداد تصل إلى 
من القطاع الخاص إلنشاء مؤسسات تعليمية لمرحلة 
ما قبل المدرسة والمرحلة االبتدائية والمرحلة الثانوية. 

ن هذه القروض التي ُتسترد بفائدة سنوية  سوف تمكِّ
تمويل  المستثمرين من   ٪  4 و   3 بين  تتراوح  مدعومة 
لمشاريعهم  الكلية  التكاليف  من   ٪  70 إلى  يصل  ما 
للتعليم  األعلى  المجلس  ُيجري  وسوف  التعليمية. 

دراسات الجدوى لهذه المشاريع التعليمية. 

األجنبية  االستثمارات  جذب  وبهدف  ذلك  على  عالوة 
المباشرة إلى قطاع التعليم وضعت الدولة السياسات 
المباشرة  األجنبية  االستثمارات  بتشجيع  الكفيلة 
االستثمارات  وحماية  الضريبية  اإلعفاءات  خالل  من 
األجنبية. نتيجة لهذه السياسة التشجيعية ارتفع معدل 

التسجيل في المدارس األجنبية في قطر.  

تحديات االستثمار 
في سوق التعليم القطرية 

عموما  االستثمار  فرص  تتيح  قطر  أن  من  بالرغم 
يتلمس  يزال  ما  البالد  إلى  االستثمارات  تدفق  فإن 
مع  التعامل  في  الحذر  المستثمرون  يتوخى  خطاه. 
 2012 العام  يسجل  ولم  قطر،  في  التعليم  قطاع 
جزئيا  وذلك  القطاع  هذا  في  جديدة  استثمارات  أية 
التعليمية  المشاريع  إنشاء  تكلفة  ارتفاع  بسبب 
في  أريدو  شركة  أجرتها  دراسة  أظهرت  البالد.  في 
مرتبة  في  جاءوا  قطر  في  الشباب  أن   2013 العام 
متقدمة بين أندادهم في دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية من حيث طموحاتهم في مجال ريادة 
تشكل  الصارمة  التنظيمية  اللوائح  أن  إال  األعمال، 

تحديا كبيرا أمامهم في هذا القطاع.

قطري  ريال   200.000 بوجود  اللوائح  تقضي 
رصيد  في  أدنى  كحد  أميركيًا(  دوالرًا   54.921(
قطر  في  كشركة  تسجيله  يمكن  حتى  المستثمر 
سنة  لمدة  إيجار  عقد  على  الحصول  جانب  إلى 
قطري  ريال   100,000 عن  تزيد  بقيمة  األقل  على 
الدفاع  من  ُمجاز  لمكتب  أميركيًا(  دوالرًا   27.460(
في  الدخول  المغتربين  على  يتوجب  كما  المدني. 
الجزء  يملكوا  أن  يجب  الذين  القطريين  مع  شراكات 
المشتركة.  المشروعات  في  األسهم  من  األكبر 
باإلضافة إلى ذلك يواجه المستثمرون تحديات مثل 
ُأجِري  تعقيدات الحصول على اإلقامات. في نقاش 
األعمال في  وريادة  الحكومية  اإلجراءات  مؤخرا حول 
البرامج  وضع  ضرورة  على  المتناقشون  أجمع  قطر 
اإلجراءات  إنجاز  في  األعمال  رواد  بمساعدة  الكفيلة 

“إن التعليم اإللكتروني 
مبادرة أطلقها 
المجلس األعلى 
للتعليم بهدف تطوير 
العملية التعليمية 
وتحقيق الريادة في 
طرق التدريس بحيث 
توفر بيئة تعليمية 
تشجع على التفكير 
واالبتكار للمعلم 
والطالب”

ندى محمد 
مسئول فريق التعليم 
اإللكتروني بالمجلس
 األعلى للتعليم

المعايير الترتيب

جودة  التعليم االبتدائي8

جودة النظام التعليمي6

جودة التعليم في مادتي العلوم والرياضيات9
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الرسمية والحصول على التصديقات الالزمة إلنشاء 
 Growthgate غروثغيت  لشركة  وفقا  شركاتهم. 
يواجهون  والمستثمرين  الخاصة  الشركات  فإن 
العديد من التحديات الهيكلية والتنظيمية في سبيل 
يحتاج  المرجوة.  الفعالية  استثماراتهم  تحقق  أن 
وضمانات  عينية  ضمانات  يقدموا  أن  المشترون 
قروض  على  للحصول  يتأهلوا  حتى  شخصية 
في  تدعم  ال  التي  القطرية  البنوك  من  تجارية 
الفائدة  احتساب  قبل  العائدات  مضاعفات  حاالت 

والضرائب واالستهالك. 
في  )الميزانين(  المخاطر  متوسط  التمويل  سوق 
المنطقة  في  محدود  نشاط  ظل  في  التكوين  طور 
إصدار  يزال  وما  واالستحواذ.  االندماجات  مجال  في 
الالزمة لالستحواذ  لتكوين رؤوس األموال  السندات 
المالية في منطقة  الشعبية في األسواق  إلى  يفتقر 
البنيات  وتأتي  إفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق 
النسبي  االنخفاض  لتقابل  بقوة  المدعومة  المالية 
التعاون  مجلس  دول  منطقة  في  خاصة  للضرائب 

لدول الخليج العربية. 

توصيات معهد راند
ظهر التعليم النظامي ألول مرة في قطر عام 1952 
للبنين.  ابتدائية  أول مدرسة  الحكومة  أنشأت  عندما 
وفي سنة 1957 تم وضع أول النظم وُأنشئت وزارة 
التعليم. ومنذ العام 2001 تمت إصالحات حكومية 
عميقة تركزت على تحسين نوعية ومحتوى التعليم 

المرحلة  إلى  االبتدائية  المرحلة  من  الدولة  في 
التعليمين  على  إصالحات  إدخال  وتم  الجامعية، 

االبتدائي والثانوي عام 2001. 
معهد  توصيات  على  بناء  اإلصالحات  تلك  وجاءت 
النظام  لتحديث  الممكنة  الخيارات  قدم  وقد  راند، 
اختيار  تم  المقترحة  الخيارات  بين  من  التعليمي. 
»مدارس  إنشاء  على  قائمة  تعليمية  سياسة 

مستقلة« مع ال مركزية واسعة للنظام.
»المدارس  فإن  القائم،  التعليمي  النظام  وحسب 
مواطنون  وتسييرها  بإنشائها  يقوم  المستقلة« 
مستقلون ال يتبعون للقطاع العام، بعد أن يحصلوا 
المدارس  هذه  تتمتع  وعليه  الترخيص،  على 
واالكتتاب  والبرامج  اإلدارة  في  واسعة  باستقاللية 
العام،  القطاع  من  أي  الدولة،  من  تمويلها  لكن 
األعلى  المجلس  وأنظمة  بمعايير  تلتزم  أنها  كما 
النوع  هذا  لمتابعة  خصوصًا  أنشئ  الذي  للتعليم 
عام  راند  معهد  تقرير  كشف  وقد  المدارس.  من 
يعاني  المركزية  شديد  نظام  وجود  عن   2001
تقييم  خالل  من  وذلك  القيادة،  في  نقص  من 
التواصل  عمليات  وكانت  وتطبيقاتها.  السياسات 
بشأن األهداف التربوية غير متطورة كثيرًا، كما كان 
تنمية  على  ال  الخام  المعارف  على  متركزًا  التعليم 

المهارات القابلة للتحويل والتفكير النقدي.

سيناريوهات قادت للنجاح
كانت  ممكنة،  سيناريوهات  عدة  المعهد  واقترح 

»ال مركزية التعليم  
غير صحيحة، فكل 

المدارس المستقلة 
تتبع للمجلس األعلى 
للتعليم، وهو الجهة 

المسئولة عن الموافقة 
على المناهج الموحدة 

في المدارس فأصبح 
هناك مركزية منذ 

عامين. 

خميس مبارك المهندي 
مدير وصاحب ترخيص مدرسة 

جاسم بن حمد الثانوية

األلمانية

البريطانية

األميركية

الهندية

المدارس الخاصة
الكندية

اللبنانية

المصرية

الفرنسية
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ف
موضوع الغال

تنوع المدارس الخاصة في قطر



النظام  استقاللية  خصائص:  أربع  بينها  تجمع 
)التحول إلى نظام ال مركزي تكون فيه صناعة القرار 
قريبة قدر اإلمكان من حاجات التالميذ(، والمسؤولية 
اتفاق  يربطها  »مستقلة«  جديدة  مدارس  )إنشاء 
والتنوع  بانتظام(،  تقييمها  ويجري  بالوزارة  تعاقدي 
لحاجات  لتستجيب  التمدرس  خيارات  توسيع  )يتم 
بين  االختيار  التالميذ  آلباء  )يمكن  واالختيار  التالميذ(، 
المدارس(. وفي توصيات أخرى، رّكز معهد راند على 
وزيادة  منتظمة،  دراسية  باختبارات  القيام  ضرورة 
تقييمات  أساس  )على  واإلداريين  المدرسين  أجور 

التعليمية(.  المؤسسات 
القطرية، اقتفت دول  التجربة  وبعد نجاح نسبي في 
الكبرى  اإلصالحات  وتتفق  قطر.  أثر  أخرى  خليجية 

التعليم في قطر مع أهداف  التي شهدتها سياسة 
 ،2030 للعام  الوطنية  ورؤيتها  المعلنة،  الدولة 
المتمثلة بالتحضير لفترة ما بعد النفط، وإنشاء بنية 
المعرفة؛  اقتصاد  لتنمية  مالئمة  وصناعية  أكاديمية 
الفرق  »تقطير«  سياسة  تفعيل  من  والتمكن 
العاملة  اليد  استبدال  إلى  يؤدي  بما  والكفاءات، 

األجنبية باليد العاملة الوطنية.

وأنفقت قطر على التعليم ميزانيات ضخمة، بلغت 
لذلك  نفقاتها  إجمالي  من   ٪  20 نحو   2005 عام 
العام، وهي نسبة تفوق معدل اإلنفاق على التعليم 
الفترة ذاتها،  الخليجي في  التعاون  في دول مجلس 

وتزيد كذلك على المعدل العالمي في هذا المجال.
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من جانبه أكد خميس مبارك المهندي مدير وصاحب 
نوعية  أن  الثانوية  حمد  بن  جاسم  مدرسة  ترخيص 
االبتدائية  المرحلة  من  الدولة  في  التعليم  ومحتوى 
المرحلة  في  للتميز  الطالب  يؤهل  الثانوية  وحتى 
الطالب  اجتهاد  بمدى  ذلك  ربط  أنه  إال  الجامعية، 
الطالب نفسه ومدى  يعتمد على  أيضا قائال: »األمر 
ومدى  والنظام،  المنهج  مع  للتوافق  استعداده 
في  للتميز  األساسي  المؤشر  هو  وقبوله  اجتهاده 
من  التأسيس  شيء  أهم  أن  إال  الجامعية،  المرحلة 
تعد محورا مهما،  األسرة  أن  االبتدائية، كما  المرحلة 
جدا  مهمة  الثانوي  للتعليم  السابقة  فالمراحل 
جودة  ألن  وتأسيسه،  الطالب  تنمية  في  وحساسة 

التعليم تبدأ من هذه المراحل«. 
اليوم  التعليم  مركزية  ال  عن   الحديث  أن  إلى  ولفت 
تتبع  المستقلة  المدارس  كل  أن  حيث  لها،  وجود  ال 
الجهة  هو  والمجلس  للتعليم،  األعلى  للمجلس 
في  الموحدة  المناهج  على  الموافقة  عن  المسئولة 

المدارس فأصبحت هناك مركزية منذ عامين. 
االختبارات  في  التقييمات  إن  المهندي  وقال 
مدى  على  الطالب  اكتسبها  مفاهيم  تعد  الوطنية 
الطالب  على  وتعتمد  المختلفة،  التعليمية  المراحل 
كان  إذا  ولكن  الطبيعية،  الحياتية  وممارساتهم 
عليه  يصعب  فذلك  ضعيفًا  األساس  في  الطالب 
العملية، الفتا إلى أنه كانت هناك حالة من عدم قناعة 
فالطالب  االختبارات،  هذه  أهمية  بمدى  الطالب 
غير  بطريقة  يؤديها  وبالتالي  مقتنع،  غير  داخله  من 
صحيحة، ولكن اليوم هناك تجاوبا من قبل الطالب، 
الصفوف  في  الوطنية  االختبارات  أصبحت  أن  بعد 
على  مقننة  وأصبحت  والتاسع،  والسادس  الثالث 
جديدة  تجربة  تزال  ال  أنها  إلى  مشيرا  معينة،  مراحل 

ولم نشهد نتائجها الكلية بعد. 
وهناك  األساس،  هي  العربية  اللغة  أن  إلى  وأشار 
إلى  االبتدائية  المرحلة  من  اإلنجليزية  اللغة  مادة 
مثل  اختيارية  لغات  وهناك  الثانوية،  المرحلة 
اختيارية  مادة  وهي  واليابانية،  واأللمانية،  الفرنسية، 
حصتين في األسبوع، وقد اختار طالب المدرسة لدينا 
الحادي  الصفين  في  اختيارية  كمادة  الفرنسية  اللغة 
عشر والثاني عشر فقط وذلك مطبق لدينا منذ ثالث 
وصاحب  مدير  الكواري  سالم  علي  أما  سنوات.   
ترخيص مدرسة محمد بن عبدالوهاب الثانوية فيرى 
االبتدائية  المراحل  في  التعليم  ومحتوى  نوعية  أن 
الساحة  على  جلية  بدت  نتائجه  والثانوية  واإلعدادية 
المدارس، الفتا  التي تقوم بها  التعليمية واإلنجازات 
إلى أنه منذ فترة قصيرة تم تكريم طالب من مدرسة 
المقال  في  التميز  بجائزة  عبدالوهاب  بن  محمد 
أشار  جائزة  وهي  الخليج،  دول  مستوى  على  البيئي 
من  أعضاء  من  مشكلة  لجنة  عليها  القائمين  أن  إلى 
العامة لدول مجلس  األمانة  بالتعاون مع  البيئة  وزارة 

التعاون، ما يعكس مستوى الطالب لدينا. 
أثبتت  حديثة  تجربة  المستقلة  المدارس  أن  وأضاف 
حيث  التعليم،  تطور  في  ساهمت  وقد  نجاحها،  
وأطباء،  مهندسين  وأفرزت  متفهمًا،  جياًل  أبرزت 
أميركا،  في  الذّرة  علم  اآلن  يدرسون  طالب  فلدينا 
التحقوا  طلبة  وهناك  الطيران،  كليات  في  وطالب 
بن  حمد  وجامعة  التعليمية  المدينة  بجامعات 
جميع  في  الهائل  التنويع  هذا  قطر،  وجامعة  خليفة، 
المدارس  إنشاء  لسياسة  انعكاس  هو  التخصصات 
المستقلة، وشدد قائال: »لدينا خطة متابعة الطالب 
الجامعة، فمساره األكاديمي يعتمد  حتى تخرجه من 

على كفاءة المدرسة التي درس بها«. 

فأوضح  راند  معهد  سياسات  نتائج  بخصوص  أما 
نتائج  في  كبير  دور  لها  السياسات  هذه  أن  الكواري 
الثانوية  الشهادة  نتائج  في  سواء  النهائية  الطالب 
هذا  بالطبع  النقل،  صفوف  في  المرحلية  النتائج  أو 
الطالب  وتحضير  العمل  سوق  تنويع  في  تأثير  له 
أن  ولفت  العمل.  سوق  في  المتاحة  المجاالت  في 
من  ابتداء  الرئيسي  الشاغل  الشغل  هي  التقييمات 
والكل  التعليم،  وزير  إلى  وصوال  المدارس  إدارات 
الدولة،  مستوى  على  كبيرًا  دورًا  لها  ألن  يتابعها 
فالتقييمات لها عائد ومردود على الطالب المتميز أو 
المتوسط أو الضعيف. وكولي أمر أتابع أوالدي الذين 
منهم المتميز ومنهم الضعيف الذي البد من متابعته 
فهناك  مرضيه  النتائج  تكن  لم  فإذا  مستواه.  ورفع 
ولي  تواصل  أولها  النتائج  على  تؤثر  عديدة  عوامل 
المسائل  وأيضا  للطالب،  االجتماعية  والحالة  األمر 
المتعلقة بالمناهج، والحمد لله مناهج قطر مشهود 

لها سواء على المستوى الخليجي أو العربي. 
بين  التعاون  في  تتمثل  الحلول  أن  الكواري  ويرى 
والمدارس  للتعليم  األعلى  المجلس  سواء  الجميع 
الطالب.  منه  يأتي  الذي  البيت  وأيضا  وإداراتها، 
تأثيرها  ومدى  المزدوجة  اللغة  مسألة  وبخصوص 
على الطالب يؤكد أن الطالب سيلتحق بسوق العمل 
بعد التخرج والذي يتطلب وجود لغة إنجليزية قوية، 
يمكن  وال  القرآن  لغة  فهي  منها  البد  العربية  واللغة 
وأجدادنا،  آبائنا  لغة  وهي  طريقة،  بأي  عنها  التخلي 
في  سواء  منها  البد  اإلنجليزية  اللغة  أن  إلى  إضافة 
من  مردود  فلها  الثانوي،  أو  اإلعدادي  أو  االبتدائي 
الجانبين وعلى الطالب التمكن منها ليكونوا جاهزين 
المستوى  على  سواء  العمل،  سوق  في  لالنخراط 

العملي أو بالنسبة للحياة االجتماعية.  

آراء أصحاب المدارس
بقلم كريم إمام
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قضايا تهمك

طبعت العالقات السعودية اإليرانية حالة من التوتر منذ 1979 
تاريخ نجاح ثورة الخميني، ومرت هذه العالقات بمنعطفات 

خطيرة حتى وصلت مع مطلع العام 2016  مرحلة معقدة، حينما 
قررت الرياض قطع تلك العالقات رسميا بعد اقتحام إيرانيين مقر 

سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد.

    بقلم: ازدهار إبراهيم

إيران والسعودية ... 
سياسة 

خلع المخالب
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قضايا تهمك

يسـتمر  أن  وأكاديمييـن  باحثيـن  تحليـالت  توقعـت 
اإليرانيـة   - السـعودية  العالقـات  فـي  الحالـي  التوتـر 
مـن  لـكٍل  ضعيفـة  احتمـاالت  مـع  طويلـًة  فتـرًة 
إلـى وضـٍع  العالقـات  عـودة  أو  التصعيـد  سـناريوهْي 
بلـوغ  فـي  أساسـيان  عامـالن  يتالقـى  إذ  طبيعـي. 
مسـتوى التـأزم الحالـي فـي العالقات بيـن البلدين إذ 
اقتـرن تصعيـد إيـران لتدخالتهـا الفظـة فـي الشـئون 
الداخليـة لجيرانهـا، مـع قـرار سـعودي تحـت القيـادة 
الجديـدة للملـك سـلمان بـن عبـد العزيـز بالقطـع مـع 
»الصبر الدبلوماسـي« الذي كان سـائًدا في التعامل 
مـع إيـران، والمضـي قدًمـا نحـو وضـع حـٍد لتوّسـعها 
عـدٌد  وأوضـح  الميليشـياوية.  أذرعهـا  عبـر  اإلقليمـي 
المذهبـي  الطابـع  اليـوم   قطـر  اسـتطلعتهم  ممـن 
الطائفـي للصـراع، ولكـن مـع اإلشـارة إلـى أنـه صـراٌع 
أداًة  الطائفيـة  يسـتخدم  النفـوذ  علـى  جيوسياسـي 
لـه. لكـن السـؤال الملـح هـو مـا تداعيـات وتأثيـر هـذه 
السـورية  القضيـة  سـيما  وال  المنطقـة  علـى  األزمـة 
والتـي مـن المؤمـل أن يخـرج مؤتمـر جنيـف المزمـع 
جـذري  بحـل  المقبلـة  القليلـة  األيـام  خـالل  عقـده 
لحـرب قضـت علـى مسـتقبل دولـة كاملـة لكـن فـي 
الرافضـة  السـعودية  بيـن  المحتـدم  الصـراع  ظـل 
وإيـران  األسـد،  بشـار  السـوري  الرئيـس  السـتمرار 
الداعمـة لـه هـل سـيصل المجتمعـون لحلـول جذريـة 

ال؟؟ أم 

أسـباب األزمة وتداعياتها
تطـور  عـن  صقـر  بـن  العزيـز  عبـد  الدكتـور  تحـدث   
فـي  جديـًدا  توتـًرا  أضـاف  نحـو  علـى  األحـداث 
العالقـات بيـن السـعودية وإيـران، ولكنـه شـّدد علـى 
بسـبب  ليسـت  السـعودية  اإليرانيـة ضـد  الحملـة  أّن 
النمـر،  نمـر  إعـدام  أو  اليمـن  فـي  السـعودية  تدخـل 
إيـران تنفـذ مخطًطـا إسـتراتيجًيا للهيمنـة  وإنمـا ألّن 
الجـوار  دول  شـئون  فـي  والتدخـل  المنطقـة  فـي 
السـعودية  تحـرك  إّن  وقـال  فيهـا.  القالقـل  وإثـارة 
لوقـف امتـداد نفـوذ إيـران إلـى حدودهـا الجنوبيـة عبر 
فـي  منهـا  رغبـة  جـاء  اليمـن  فـي  الحوثييـن  ميليشـيا 
تفـادي الوقـوع فـي الخطأ اإلسـتراتيجي بترك العراق 
يقـع تحـت النفـوذ اإليرانـي، فأفسـحت المجـال أمـام 

الشـمالية. حدودهـا  مـن  لمحاصرتهـا  إيـران 

فـي  الصـراع  أركان  العزيـز  عبـد  دكتـور  وشـّخص 
عوامـل،  أربعـة  فـي  وإيـران  السـعودية  بيـن  العالقـة 
فـي  السـعودية  تـرى  الـذي  العقـدي  البعـد  أولهـا 
حيـن  فـي  اإلسـالمي  للعالـم  مركـًزا  نفسـها  نطاقـه 
تـرى إيـران أّن للعالـم اإلسـالمي جناحيـن تمثـل هـي 
نظـام  طبيعـة  والثانـي،  فيهمـا.  الشـيعي  المركـز 
الحكـم المتناقضـة بيـن الجهتيـن: نظـام ملكـي فـي 
السـعودية وجمهوريـة إسـالمية فـي إيران، ومـا يثيره 
الخطـاب المضـاّد مـن الجهتيـن مـن توتـر. والثالـث، 
كبيريـن  منتجيـن  بيـن  النفطيـة  السياسـة  اختـالف 
للسـوق واألسـعار واسـتخدامات  تختلـف نظرتهمـا 

 الحملة اإليرانية ضد السعودية ليست بسبب تدخل 
السعودية في اليمن أو إعدام نمر النمر، وإنما ألّن 

إيران تنفذ مخطًطا إستراتيجًيا للهيمنة في المنطقة 

والتدخل في شئون دول الجوار وإثارة القالقل فيها  

الدكتور عبد العزيز بن صقر
رئيس مركز الخليج لألبحاث

أبـرز المحطـات التي مرت منهـا العالقات بين البلدين

1979
حذٌر وترقب مع قيام الثورة اإلسـالمية في إيران، وعزم 

طهـران تصدير ثورتها.   1980
مرحلـة توتر بعد انـدالع الحرب اإليرانية العراقية. 

 1981
تأسـيس »مجلس التعاون« لتحقيق التنسـيق والتكامل 

والترابـط بيـن الدول األعضاء فـي جميع الميادين وصواًل 
إلى وحدة كاملة.  1987

 احتالل السـفارة السـعودية بطهران تسبب في قطع 
العالقات الثنائية اسـتمرت إلى 1991. 

 1990
هدوء عقب غزو العراق للكويت في 2 أغسـطس 1990. 

 1997
تحسـن العالقات اإليرانية الخليجية بشـكل عام 
إثر فوز محمـد خاتمي برئاسـة البالد، وهو صاحب 
سياسـة »نزع التوترات«. 

 2003
تسـليم األميركيين إدارة العراق إلى جماعات شـيعية 

مواليـة إليران أدى إلى زيـادة المخاوف األمنية للرياض.

2005
 عـودة التوتر مع فـوز تيار المحافظين في 
شـخص محمود أحمدي نجاد في االنتخابات 
2007الرئاسية. 

تورط إيران في المشـهد السياسـي العراقي بشكل 
متعاظـم زاد العالقات تأزما. 

2011
 - انـدالع مظاهرات في البحرين، ودخول 
قوات درع الجزيرة - وهي قوة عسـكرية 
أنشـأتها دول مجلس التعـاون الخليجي للدفاع 
عن أمنها- إلى المنامة وسـط اتهامات إليران 
بالتورط في شـؤون البحرين.

- اعتقال شـخصين يحمالن الجنسـية اإليرانية عقب 
محاولتهما اغتيال السـفير السـعودي السابق 
لدى واشـنطن وزير الخارجية الحقا عادل الجبير. 
- اندالع الثورة السـورية ودعم إيران القوي 
لنظام بشـار األسد عسـكريا وماديا وسياسيا أّزم 
العالقـات بين الطرفين. 

 2015
- 26 مارس: بدء عشـر دول بقيادة المملكة 

العربية السـعودية العملية العسـكرية عاصفة 
الحزم ضـد جماعة الحوثي وقوات الرئيس 

المخلوع علـي عبد الله صالح.
- إيـران تغيـر خطابها بعد نجاح مفاوضات 

النـووي مع دول 1+5 في يوليو.

2014
اتهامات إليران بتوفير دعم شـامل 

لمسـلحي جماعة الحوثي الذين سـيطروا يوم 21 
سـبتمبر على صنعاء وعلـى مقر الحكومة ومقار 
الـوزارات، والمقرات اإلسـتراتيجية كمقر البنك 

المركزي. 

 2016
- 2 ينايـر: إعدام الريـاض 47 محكوما بينهم رجل 

الدين الشـيعي نمر النمـر، وانتقادات إيرانية لذلك. 
- 3 ينايـر: السـعودية تعلن قطع العالقات 

الدبلوماسـية مع إيران، عقب اقتحام مقر سـفارتها 
بطهران وقنصليتها بمشـهد
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 بدأت السعودية تتحول
من قوة دفاع عن الوضع القائم إلى 

قوة تغيير، وباشرت في 
تنفيذ ذلك من العام 2015 
وخصوصا مع إطالق عملية 

»عاصفة الحزم«. وفي المقابل 
فإن إيران تطبق نظرية 

»خنق العدو« وذلك 
ببناء عالقات  مع جيران 

السعودية لمحاصرتها بهم 

الدكتور مروان قبالن
 رئيس وحدة تحليل السياسات 

في المركز العربي لألبحاث دراسة السياسات

الـذي  النفـط غيـر االقتصاديـة. والرابـع، أمـن الخليـج 
تعتمـد السـعودية ودول الخليـج األخـرى علـى الدعـم 
فيمـا  تأمينـه،  فـي  خصوًصـا  واألميركـي  األجنبـي 
تـرى إيـران أنهـا القـوة الكفيلـة بضمـان أمـن الخليـج. 
السـعودية  بيـن  العالقـة  أّن  التأكيـد  إلـى  وانتهـى 
حقيقـة  فهنـاك  بحًتـا،  صراًعـا  ليسـت  وإيـران 
الجغرافيـا وإلزاميـة التعايـش بيـن الجيـران، ومصالـح 
واالجتماعيـة  االقتصاديـة  المسـتويات  علـى  متبادلـة 
تسـتوعب  أن  إيـران  علـى  يجـب  ولكـن  واإلنسـانية. 
تشـكل  ال  إيـران  أّن  وأضـاف  أيًضـا.  المصالـح  هـذه 
ولكنهـا  الخليـج،  ودول  للسـعودية  عسـكرًيا  تهديـًدا 
تهديـد مخابراتـي بالتغلغـل عبـر أذرعهـا وميليشـياتها 

الـدول. هـذه  فـي  القالقـل  إلثـارة 

ورأى الدكتـور عبـد الوهـاب األفنـدي، رئيـس برنامـج 
للدراسـات  الدوحـة  معهـد  فـي  السياسـية  العلـوم 
إلـى  الصـراع  تبسـيط  تتجـاوز  المسـألة  أّن  العليـا، 
أزمـة سـعودية - إيرانيـة، فاألمـر يتعلـق بزلـزال عالمي 
واسـعة  تردداتـه  ولكـن  مركـزه  العربـي  العالـم  يمثـل 
جـًدا. وقـال إن هنـاك تحـرًكا جيوسـتراتيجًيا ال يضـم 
إيـران وحدهـا، بـل كل القـوى التـي لهـا أجنـدات ضـد 
المصالـح العربيـة، بمـا فـي ذلك روسـيا التـي تخوض 
معركتهـا  والمنطقـة  سـورية  فـي  تدخلهـا  خـالل  مـن 

الغـرب. لهزيمـة  الرئيسـة 

دينامية االسـتقطاب الطائفي الجديد 
وأزمة المعسـكر العربي

الخليـج  ودول  السـعودية  أّن  علـى  األفنـدي،  وشـدد 
االنقالبييـن  بمسـاندة  إسـتراتيجًيا  خطـأ  ارتكبـت  قـد 
فـي مصـر ألنهـم ضـد الثـورات العربيـة وضـد الرؤيـة 
فقـدت  النهايـة  ففـي  السـورية،  للثـورة  الخليجيـة 
السـعودية والخليـج السـند المصري فـي المعركة مع 
إيـران. وأضـاف أّن إيـران حّولت الطائفية إلى »سـالح 
فـي  السـعودية  مـع  صراعهـا  فـي  تسـتخدمه  دولـة« 
مخططاتهـا اإلقليميـة. وتأّسـف لمحاربـة السـعودية 
التـي  المعتدلـة  السـنية  القـوى  أخـرى  عربيـة  ودول 

فـي  الشـعبي  المسـتوى  علـى  تسـاهم  أن  يمكـن 
الداخليـة،  أذرعهـا  وكبـح  اإليرانيـة  الطائفيـة  مواجهـة 
»منـزوع  العربـي  المعسـكر  جعـل  الخطـأ  هـذا  وأّن 
الطائفـي  الدولـة«  »سـالح  مواجهـة  فـي  السـالح« 
اتخـاذ  ضـرورة  إلـى  بالدعـوة  واختتـم  إيـران.  يـد  فـي 
لدفـع  سـريعة  خطـوة  الخليـج  ودول  السـعودية 
وتطبيـع  الحـوار  قنـوات  فتـح  إلـى  المصـري  النظـام 
الوضـع الداخلـي، ألن اسـتعادة مصـر هـي إحـدى أبرز 
أوراق المعسـكر العربـي فـي مواجهـة طائفيـة إيـران.

مـن جانبـه، أكـد الدكتور عبد الله الشـمري علـى التأثير 
الحاسـم للنهـج الـذي جـاء بـه الملـك سـلمان بـن عبد 
العزيـز الـذي أعـاد للسـعودية بعدهـا األيديولوجـي في 
علـى  القائـم  التوسـعي  اإليرانـي  المشـروع  مواجهـة 
سـلمان  الملـك  أّن  إلـى  وأشـار  طائفيـة.  أيديولوجيـا 
بـن عبـد العزيـز، ومنـذ اليـوم األول السـتالمه الحكـم، 
اإليرانـي والعمـل علـى  المشـروع  أّن مواجهـة  أوضـح 
إيقـاف تمـّدده هـو أولـى أولوياتـه. ويظهـر ذلـك مـن 
خـالل تعزيـز دور المؤسسـة الدينية السـعودية وإعادة 
االعتبـار السياسـي والدينـي لهـا، وتحسـين العالقـات 
ثـم  المملكـة،  خـارج  كافـة  اإلسـالمية  التيـارات  مـع 
االنتقـال إلـى مواجهـة المشـروع اإليرانـي، وصـواًل إلى 
إطـالق »عاصفـة الحـزم« التـي حظيـت بتزكيـة دينيـة 
ودعـم قـوي مـن مفتـي عـام المملكـة وجميـع رمـوز 

المحافظـة. الدينيـة  المؤسسـة 
وأشـار الشـمري إلى أّن الملك سـلمان بدأ بالمعالجة 
الفوريـة لألخطـاء التـي حدثت فـي السياسـة الخارجية 
السـعودية قبله فعين السـفير السـعودي بواشـنطن 
معـه  تبدلـت  والـذي  للخارجيـة،  وزيـٍرا  الجبيـر  عـادل 
اللهجـة السـعودية تجـاه إيـران، وتخلت الدبلوماسـية 

السـعودية عـن محافظتهـا التقليديـة.
السـعودية  العالقـات  فـي  األزمـة  أن  الشـمري  ورأى 
سـيناريوهات:  ثالثـة  أمـام  مفتوحـة  اإليرانيـة   -
أولهـا »التصعيـد«، وعلـى الرغـم مـن إمكانيتـه، فـإن 
احتماالتـه ضعيفـة. وثانيهـا »التجميـد« واإلبقـاء علـى 
هـذا التوتـر مـن دون تصعيـد أو حـل، وهـو االحتمـال 

 األزمة السعودية - اإليرانية مفتوحة أمام ثالثة 
سيناريوهات: أولها »التصعيد«، وعلى الرغم من 
إمكانيته، فإن احتماالته ضعيفة. وثانيها »التجميد« 
واإلبقاء على هذا التوتر من دون تصعيد أو حل، وهو 
االحتمال المرجح. والثالث »االستعادة« وإنهاء التوتر 
القائم، وهو مستبعد ألنه يستدعي وجود وساطة 

قوية غير متوافرة اآلن 

الدكتور عبدالله الشمري
محلل سياسي

قضايا تهمك
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المرجـح. والثالـث »االسـتعادة« وإنهاء التوتـر القائم، 
وجـود  يسـتدعي  ألنـه  يسـتبعده  الـذي  األمـر  وهـو 
وسـاطة قويـة غيـر متوافرة اآلن، وحتى مـع وجودها، 
فـإّن إعـادة العالقـات إلـى وضـع مـا قبـل ينايـر 2016 
إيـران(  العالقـات مـع  السـعودية قطـع  إعـالن  )تاريـخ 

. طويـالً زمًنـا  سيسـتغرق 

نظرة إيران للسـعودية والعرب أسـاس المشكلة
تحـدث الدكتـور محجـوب الزويـري المتخصـص فـي 
الرسـمي  اإليرانـي  التصـور  عـن  اإليرانيـة  الدراسـات 
الـذي تتبنـاه النخبـة السياسـية اإليرانيـة عـن المملكـة 
أولهمـا،  بعـدان:  يؤطـره  والـذي  السـعودية  العربيـة 
أنهـا  وثانيهمـا  سـلفية،  وهابيـة  دولـة  السـعودية  أن 
النفـط وحمايـة  علـى  واسـتقرارها  أمنهـا  فـي  تعتمـد 
الواليـات المتحـدة األميركيـة. ومـن هـذا التصـور تنبع 

السـعودية.  تجـاه  إيـران  سياسـات  كل 
إلـى  تنظـر  اإليرانيـة،  السياسـية  النخبـة  وحتـى 
وقصيـرة  متـرددة،  أنهـا:  علـى  السـعودية  السياسـة 
األمـد، وتعتمـد علـى ردود األفعـال، وتعتمـد بالكامـل 
يقـول  التـي  النظـرة  وهـي  المتحـدة.  الواليـات  علـى 
اإليرانـي  النظـام  صدمـة  فـي  تسـببت  إنهـا  الزويـري 
والنخبـة السياسـية اإليرانيـة مـن ردة فعـل السـعودية 
اقتحـام  بعـد  العالقـات  بقطـع  والحازمـة  السـريعة 
مـا  أعظـم  وأن  وإحراقهمـا.  وقنصليتهـا  سـفارتها 
شرسـة  بحملـة  تـرد  جعلهـا  والـذي  إيـران،  تخشـاه 
تشـكيل  مـن  خوفهـا  هـو  السـعودية،  الخطـوة  علـى 
الـدول  مـن  العديـد  سـاندت  أن  بعـد  ضدهـا  حلـف 
العربيـة الموقـف السـعودي وتضامـن بعضهـا معهـا 
بقطـع عالقاتـه مـع إيـران أو خفـض مسـتوى التمثيـل 
فهـم  أّن  بالتأكيـد  حديثـه  واختتـم  الدبلوماسـي. 
أساسـي  والعـرب  السـعودية  عـن  اإليرانـي  التصـور 
بنـاء  إلـى  والوصـول  معهـا  العالقـة  صـوغ  إعـادة  فـي 
عالقـات واضحـة وثابتـة، ويمـر ذلـك حتًمـا عبـر فرض 
اإليرانـي،  الجانـب  مـن  الرؤيـة  فـي هـذه  النظـر  إعـادة 
هـذه  فـي  نـدي  أسـاس  علـى  تعامـٍل  إلـى  للوصـول 

العالقـة.

األزمـة السـعودية-اإليرانية وبنية  النظام اإلقليمي
تحليـل  وحـدة  رئيـس  قبـالن  مـروان  الدكتـور 
ودراسـة  لألبحـاث  العربـي  المركـز  فـي  السياسـات 
السياسـات تحـدث عـن »األزمـة السـعودية - اإليرانية 
وبنيـة النظـام اإلقليمـي«، موضحـا أن هـذا الصـراع 
نظـام  انهيـار  بيـن  انتقاليـة  مرحلـة  سـياق  فـي  يأتـي 
نظـام  لتشـكيل  جاريـة  وعمليـة  سـابق  إقليمـي 
العـراق  هـي  قويـة  إقليميـة  دولـة  تفـكك  مـع  جديـد، 
المنطقـة  فـي  تقليديـة  كبـرى  قـوى  انسـحاب  وكـذا 
أخـرى  قـوى  ودخـول  المتحـدة  الواليـات  فـي  ممثلـة 
وإيـران  السـعودية  فبـرزت  روسـيا،  مقدمتهـا  وفـي 
وأشـار  متصارعتيـن.  متنافرتيـن  إقليميتيـن  قوتيـن 
األميركـي  الغـزو  تفكيـك  اسـتغلت  إيـران  أن  إلـى 
للعـراق لتوسـع هيمنتهـا فـي البـالد وتبسـط نفوذهـا 
الصعيـد  علـى  أكبـر  منـاورة  إمكانيـات  أعطاهـا  بمـا 
مطامحهـا  إيـران  إعـالن  نقطـة  أن  ورأى  اإلقليمـي. 
خـروج  عنـد  كانـت  المنطقـة  علـى  الهيمنـة  فـي 
إيـران  كانـت  فقـد  العـراق،  مـن  األميركيـة  القـوات 
المنطقـة  فـي  نفوذهـا  إلحـكام  شـبكة  شـيدت  قـد 
وتحالفاتهـا،  نفوذهـا  مواقـع  مختلـف  بيـن  بالربـط 
غيـر أنهـا فوجئـت بالثـورة السـورية التـي تعـد العامـل 
األسـاس الـذي منـع إيـران مـن تشـكيل هـالل الهيمنة 
أن  إلـى  قبـالن  الدكتـور  وأشـار  لـه.  خططـت  الـذي 
السـعودية بـدأت تتحـول مـن قـوة دفـاع عـن الوضـع 
ذلـك  تنفيـذ  فـي  وباشـرت  تغييـر،  قـوة  إلـى  القائـم 
عمليـة  إطـالق  مـع  وخصوصـا   2015 العـام  مـن 
»عاصفـة الحـزم«. وفـي المقابـل فـإن إيـران تطبـق 
نظريـة »خنـق العـدو« وذلـك ببنـاء عالقات مـع جيران 
السـعودية لمحاصرتهـا بهـم. ووفـق إحـدى نظريـات 
العالقـات الدوليـة، وتدعـى »نظريـة منـداال للسياسـة 
وعليهـا  عـدو،  دومـا  المباشـر  الجـار  فـإن  الخارجيـة«، 
معهـا.  وعالقاتهـا  للسـعودية  نظرتهـا  إيـران  بنـت 
وشـدد قبـالن فـي ختـام حديثـه على أن الصـراع عربي 
إيرانـي، وال يمكـن تقليصـه إلـى صـراع سـني شـيعي 
مثلمـا تسـعى إيـران حتـى تسـتقطب الشـيعة العـرب 

صراعهـا. فـي  وتسـتخدمهم 

  تنظر إيران إلى السياسة السعودية
 على أنها:مترددة، وقصيرة األمد، 

وتعتمد على ردود األفعال، 
وتعتمد بالكامل على أميركا. 

وهذه النظرة تسببت في صدمة 
النظام اإليراني والنخبة السياسية 

اإليرانية من ردة فعل السعودية 
السريعة والحازمة بقطع العالقات 
بعد اقتحام سفارتها وقنصليتها 

وإحراقهما وأن أعظم ما تخشاه إيران، 
والذي جعلها ترد بحملة 

شرسة على الخطوة السعودية، 
هو خوفها من تشكيل حلف 
ضدها بعد أن ساندت العديد

من الدول العربية
الموقف السعودي 

الدكتور محجوب الزويري
 متخصص في الدراسات اإليرانية

 إّن المسألة تتجاوز تبسيط الصراع إلى أزمة سعودية 
- إيرانية، فاألمر يتعلق بزلزال عالمي يمثل العالم 

العربي مركزه ولكن تردداته واسعة جًدا. وإن هناك 
تحرًكا جيوستراتيجًيا ال يضم إيران وحدها، بل كل 

القوى التي لها أجندات ضد المصالح العربية، بما في 
ذلك روسيا 

الدكتور عبد الوهاب األفندي
 رئيس برنامج العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات العليا

قضايا تهمك
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في السنوات العشر الماضية، شهدت قطر تحواًل اقتصاديًا كبيرًا، حيث أّدت الزيادة 
الهائلة في إنتاج النفط والغاز إلى تحقيق نمو قياسي اقتصادي، وفوائض حكومية 

وبرنامج إنفاق واسع في مجاالت البنية التحتية، والطاقة واإلسكان

    بقلم ازدهار إبراهيم

القطاع الصناعي ...
مطالبات بالخصخصة

فقـد حقـق الناتـج المحلـي اإلجمالي بيـن عامي 2006 و 2012 نموًا بنسـبة 
18 ٪ سـنويًا، مما يجعل قطر البلد األسـرع نموًا في دول مجلس التعاون 
الخليجـي خـالل تلـك الفتـرة. وتشـير التوقعـات إلى اسـتمرار تسـارع النمو 
إلـى 6.4 ٪ فـي كل مـن عامـي 2016 و2017، وذلـك مـع التوقعـات ببـدء 
يـزال  النفطـي ال  غيـر  القطـاع  أن  الغـاز، حيـث  إنتـاج كميـات إضافيـة مـن 
المحـرك الرئيسـي للنمـو االقتصـادي فـي دولة قطر، حيث توسـع بنسـبة 

9.1 ٪ علـى أسـاس سـنوي فـي الربـع الثانـي مـن 2015.
هـي  النفطـي  غيـر  الحقيقـي  النمـو  فـي  إسـهاما  القطاعـات  أكثـر  وكانـت 
الخدمـات الماليـة، والتشـييد والبنـاء، والتجـارة والفنـادق والمطاعـم حيـث 
زاد نشـاط التشـييد والبناء بنسـبة 19.7 ٪ على أسـاس سـنوي على خلفية 

مشـاريع البنيـة التحتيـة الجـاري تنفيذهـا.

الـدول  مـن  معظمهـا  دولـة   )61( بيـن  مـن   )13( المرتبـة  قطـر  وحققـت 
الدولـي  المعهـد  عـن  الصـادر  للتنافسـية  الدولـي  التقريـر  فـي  المتقدمـة 

.2015 للعـام   )IMD( اإلداريـة  للتنميـة 

وتسـتمر الدولـة فـي المجال االقتصادي وعلى مسـتوى االقتصاد المحلي 
علـى  وزعـت  التـي  الوطنيـة  التنميـة  إسـتراتيجية  مشـروعات  تنفيـذ  فـي 
الركائـز األربـع لرؤية قطر 2030، حيث تتمثل أهم األهداف اإلسـتراتيجية 
إلـى  الطبيعيـة  والمـوارد  الثـروات  اسـتغالل  فـي  قطـر  لدولـة  الصناعيـة 
أقصـى درجـة ممكنـة، إلـى جانـب تنويـع مصـادر الدخـل والسـيما التنميـة 
الصناعيـة بوصفهـا الشـريان الثانـي لالقتصـاد القطـري، فضـاًل عـن زيـادة 
نسـبة إسـهام قطـاع الصناعـات التحويليـة فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي 
ونشـر وعـي صناعـي وتسـريع القـوة الدافعـة للتنميـة المسـتمرة واالعتمـاد 
علـى  القـدرة  لزيـادة  والتقنـي  العلمـي  التطـور  واسـتيعاب  الـذات  علـى 
المنافسـة والتكيـف مـع متطلبـات أسـواق التصديـر.  وقـد سـجل الرقـم 
القياسـي العـام ألسـعار المنتـج في القطـاع الصناعي بالدولـة 52.9 نقطة 
خـالل نوفمبـر الماضـي بانخفاض قدره 5.4 ٪ عن شـهر أكتوبر السـابق له، 
بينمـا كان االنخفـاض 38.6 ٪عـن شـهر نوفمبـر مـن العـام 2014، حسـب 
تقريـر وزارة التخطيـط التنمـوي واإلحصـاء الذي صدر أواخـر يناير الماضي.  
ويتكـون الرقـم القياسـي لسـعر المنتـج مـن ثالثـة قطاعات رئيسـية، هي: 
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التعديـن ويمثـل 72.7 ٪، وقطـاع الكهربـاء والمـاء ويمثل 
0.5 ٪ ، وقطـاع الصناعـة التحويليـة ويمثـل 26.8 ٪ مـن 

اإلنتـاج الصناعـي. 
الدولـة  دعـم  ضـرورة  علـى  أعمـال  ورجـال  خبـراء  وأكـد 
لقطـاع الصناعـة عـن طريـق تأسـيس شـركات ناجحـة 
المواطنيـن  أمـام  البورصـة  فـي  أسـهمها  وطـرح 
لخصخصتهـا وتمكيـن القطـاع الخـاص من المسـاهمة 
احتـكاره  شـبه  وكسـر  أكبـر  بشـكل  القطـاع  هـذا  فـي 
مـن جانـب الدولـة. كمـا طالبـوا بضـرورة زيـادة التمويـل 
المقدم من البنوك عن 50 ٪، مع عمل دراسات جدوى 
المسـتثمرين.  علـى  وطرحهـا  صناعيـة  لمشـروعات 
قطـاع  بطبيعتـه  الصناعـي  القطـاع  أن  خبـراء  ويـرى 
متخصـص يتعلـق بطبيعـة مـوارد الدولة، مشـيرين إلى 
أن التنويـع يجـب أن يكـون في إطار خدمـة هذه الصناعة 

بينهـا. تكامـل  لتشـكيل  المتخصصـة، 

جهود مبذولة
أوضـح  الصناعـة  لدعـم  الرسـمية  الجهـود  وحـول 
العزيـز  عبـد  للتنميـة  قطـر  لبنـك  التنفيـذي  الرئيـس 
سياسـة  بتنفيـذ  قـام  البنـك  أن  خليفـة  آل  ناصـر  بـن 
الشـباب  لدعـم  سـعيه  إطـار  فـي  الواحـدة«  »النافـذة 
فـي  التـدرج  يتـم  ثـم  أفكارهـم،  لتطويـر  القطرييـن 
الخطـوات التاليـة التـي تعتمـد علـى اختبـار المنتجـات 
قبـل دخولهـا إلـى السـوق، ثـم سلسـلة مـن الخدمات 
التـي تسـاعد »رائـد األعمـال« للحصـول علـى التمويـل 
والمحليـة،  العالميـة  لألسـواق  والوصـول  الـالزم 
وصـول  تسـهيل  تسـاعد  التـي  الضمانـات  وتوفيـر 
إلـى  والمتوسـطة  الصغيـرة  المشـاريع  منتجـات 

والعالميـة. المحليـة  األسـواق 

 قطاع واعد 
وفـي حـوار مـع قنـاة الجزيـرة قـال األميـن العـام التحـاد 
نقـي:  الرحيـم  الخليجي عبـد  التعـاون  غرف مجلـس 
»إن الصناعـة القطريـة قطعـت شـوطا ال بـأس بـه فـي 
تجويـد المنتجـات القطريـة وجعلهـا تنافـس المنتجات 
مطلوبـة  المنافسـة  أن  وأكـد  والدوليـة،  الخليجيـة 
ورفـع  واألسـعار  المنتجـات  تحسـين  إلـى  تـؤدي  ألنهـا 

قسـمين:  إلـى  الصناعـة  وقسـم  الجـودة«.  مسـتوى 
فيمـا  تتشـابه  التـي  واأللمنيـوم  البتروليـة  الصناعـات 
بينهـا، والصناعـات غيـر النفطيـة التـي يمكـن تطويرهـا 
األخـرى، ودعـا  التجـارب  أو تطويـر بعـض  باستنسـاخ 
إلـى سـن قانـون خليجـي ينظـم عمليـة الصناعـة فـي 
الصناعـات  قطـاع  يحتاجـه  مـا  أن  ورأى  المنطقـة. 
بوضـع  الخليـج  دول  بعـض  قيـام  هـو  البتروليـة  غيـر 
الصناعـة خيـارا اقتصاديـا وإسـتراتيجيا وتوفيـر الدعـم 
أن تحقـق  الصناعـة  لهـا، حتـى تسـتطيع هـذه  الـالزم 
التنافـس مـع المنتجـات الدوليـة، كمـا دعـا إلـى اعتمـاد 
وإلـى  الدوليـة،  المناقصـات  فـي  الوطنيـة  الصناعـة 
تطبيـق سياسـة دعـم الصـادرات التـي انتهجتهـا قطـر 

والسـعودية.

تكامل إستراتيجي
أكـد رجـل األعمال على حسـن الخلف أن اسـتثمار قطر 
في الصناعات اإلسـتراتيجية والثقيلة التي تعتمد على 
جيـد، مشـيرًا  البتروكيماويـات شـيء  أو  والغـاز  النفـط 
إلـى أنهـا اسـتثمارات عالميـة مـع شـركاء إسـتراتيجيين 
فـي اإلنتـاج والتسـويق العالمـي وهـو أمـر مطلـوب وال 
قيمـة  هنـاك  يجعـل  هـذا  إن  وأضـاف  الدولـة.  يعيـب 
تنتـج  التـي  الصناعـات  هـذه  فـي  بهـا  بـأس  ال  مضافـة 
باسـتخدام الخـام المحلـي الوطنـي.  موضحا أن هناك 
اإلسـتراتيجية  الصناعـات  هـذه  علـى  تعتمـد  صناعـات 
أن  بمعنـى  االتجاهيـن،  فـي  منتجاتهـا  مـن  وتسـتفيد 
الصناعـات الصغيرة والمتوسـطة تفيـد هذه الصناعات 
والعكـس  احتياجاتهـا  بعـض  توفيـر  فـي  العمالقـة 
خـام  مـادة  توفـر  اإلسـتراتيجية  الصناعـات  فمنتجـات 
للصناعـات الصغيـرة والمتوسـطة التـي يمكـن أن تحوز 
علـى اهتمـام القطـاع الخاص بشـكل كبير جـدًا، وتوجد 
صناعـات تسـتفيد مـن هـذه المنتجـات لكـي تتمكـن من 
تنويـع الصناعـات. ويعتقـد الخلـف أن هنـاك مئـات إن 
لـم يكـن آالف مـن الصناعات التي يمكـن أن تعتمد على 
الصناعـات الثقيلـة خاصـة أن الصناعـات البتروكيماويـة 
تنتـج منتجـات تتولـد منهـا آالف الصناعـات فـي الـدول 
ومتنوعـة  راقيـة  منتجـات  بشـكل  لنـا  وتعـود  األخـرى، 

لنقـوم بشـرائها بثمـن أغلـى وهـي قيمـة مضافـة إلـى 
مـا أرسـلناه بأغلـى ثمـن. وتابـع الخلـف: يجـب أن يكـون 
تعتمـد  التـي  الصناعـات  هـذه  لمثـل  توطيـن  هنـاك 
علـى المنتجـات ويـا حبـذا لـو كان هنـاك مـواد خـام فـي 
الـدول القريبـة خاصـة العربيـة لتكتمـل هـذه الصناعـات 
فـي  التكامـل  يسـمى  مـا  عليـه  ونطلـق  جيـد  بشـكل 
كبيـرة  مسـاحة  وهنـاك  العربيـة،  الـدول  فـي  الصناعـة 
جـدًا إذا تركنـا المجـال لجهـات االختصـاص سـواء كانـت 
منظمـات عربيـة أو إقليميـة ومحلية لتقـوم بإعداد هذه 

الدراسـات.

قطاع التعدين
%72,7

%26,8

 %0,5

قطاع الصناعة التحويلية من اإلنتاج الصناعي.

مكونات الرقم القياسي لسعر املنتج 

قطاع الكهرباء واملاء

 إن ما يحتاجه قطاع الصناعات 
غير البترولية هو قيام بعض  

دول الخليج بوضع الصناعة  خيارا 
اقتصاديا وإستراتيجيا  وتوفير 

الدعم الالزم لها، حتى  تستطيع 
هذه الصناعة  أن تحقق التنافس 

مع المنتجات الدولية  

 عبد الرحيم نقي
األمين العام التحاد 

غرف مجلس التعاون الخليجي

عبد العزيز بن ناصر آل خليفة
الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية
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الصناعات الغذائية
وفيمـا يتعلـق بمنتجـات المـواد الغذائية أكـد الخلف أن 
قطـر دولـة غيـر منتجـة للمـواد الغذائية ويجـب أن نضع 
مـن  الخـام  الغذائيـة  المـادة  نسـتورد  أن  االعتبـار  فـي 
السـوق  احتياجـات  لتلبـي  بتصنيعهـا  ونقـوم  الخـارج 
مـع  المحلـي  السـوق  أن حجـم  إلـى  المحلـي، مشـيرًا 
وصـول تعـداد السـكان إلـى مليونيـن ونصـف ال يـزال 
مـع  بالمقارنـة  األسـواق  عالـم  فـي  ومحـدودا  صغيـرا 
أسـواق الـدول األخـرى. وأكـد أنـه لضمـان نجـاح هـذه 
الصناعـات يجـب أن تعتمد على أسـواق كبيرة جدًا فإذا 
توفرت االمتيازات والرعاية والخطط واإلسـتراتيجيات 
والبرامـج إلنشـاء مثـل هـذه الصناعـات لتغذيـة السـوق 
المحلـي يمكـن أن تقـام صناعـات غذائيـة وغيـر غذائيـة 
يربـط بينهـا تكامـل. وشـدد الخلـف على ضـرورة توفير 
منظومـة متكاملـة مـن الصناعـات، مضيفـًا »ال يمكـن 
ألي دولـة مهمـا كبـرت أن تنتـج كافـة عناصـر االنتـاج، 
كان  سـواء  األخـرى  األسـواق  علـى  االعتمـاد  مـن  البـد 

منتـج نهائيـة أو غيـر نهائـي أو سـلعة خاصـة«.

دعم الصناعة
ويقـول طـه عبـد الغنـي مديـر شـركة نماء لالستشـارات 
متخصـص  قطـاع  الصناعـي  القطـاع  “إن  الماليـة: 
مخاطـره  ولـه  الحـال،  بطبيعـة  التركيـز  إلـى  ويحتـاج 
األخـرى، وأوضـح عبدالغنـي  القطاعـات  بالمقارنـة مـع 
الصناعـي،  والقطـاع  القطـاع  بيـن  قارنـا  مـا  إذا  أنـه 

أفضـل،  العقـاري  القطـاع  عوائـد  أن  العقـاري، سـنجد 
وبالتالـي القطـاع الصناعـي يحتـاج إلـى تشـجيع من نوع 
خـاص، كنمـوذج قيـام الدولة بإنشـاء شـركات صناعية 
البورصـة  فـي  أسـهمها  بطـرح  ثـم تخصصهـا  ناجحـة 

القطـاع. يعـد نموذجـًا جيـدًا لدعـم هـذا 

شبه احتكار
للصناعـات  احتـكار  شـبه  هنـاك  عبدالغنـي  وأضـاف 
البتروكيماويـة، والمتعلقـة بالبترول والغـاز ويعتقد أن 
القطـاع الخـاص لـم يجـد التشـجيع الكافـي للدخـول 
بـه  قامـت  مـا  عـدا  فيمـا  الصناعـات،  هـذه  مثـل  فـي 
العامـة  الشـركات  الدولـة حيـث خصصـت جـزءًا مـن 
تخصيصهـا  تـم  والتـي  قطـر  صناعـات  شـركة  مثـل 
للمواطنيـن، وبذلـك أصبـح القطـاع الخـاص يشـارك 

بشـكل غيـر مباشـر فـي القطـاع الصناعـي. 
وحـول تمويـل البنـوك لمشـروعات القطـاع الصناعي 
 ٪  50 عـن  تزيـد  ال  أنهـا  عبدالغنـي  أكـد  الدولـة،  فـي 
فقـط، موضحـًا أن هنـاك تحفظـات كبيـرة من جانب 
البنـوك فـي تمويـل المشـروعات الصناعيـة. ولدعـم 
القطـاع الصناعـي أكد عبدالغني على ضرورة تسـهيل 
50 ٪ وعمـل دراسـات  التمويـل الصناعـي بأكثـر مـن 
وطرحهـا  الصناعـات  لبعـض  متخصصـة  جـدوى 
علـى مسـتثمرين، كمـا يمكـن ضمـان رؤوس األمـوال 
ودعـم المنتجـات بضمان شـرائها وتخصيص أراٍض 

لمنشـآت صناعية. 

واإلحصـاء  التنمـوي  التخطيـط  وزارة  تقريـر  ويشـير 
قطـاع  أن  الماضـي  ينايـر  شـهر  أواخـر  صـدر  الـذي 
بالشـهر  مقارنـة   ،٪  7.5 بمقـدار  تراجـع  التعديـن 
أسـعار  فـي  التراجـع  نتيجـة   ،)2015 )أكتوبـر  السـابق 
أثـر  ممـا  الطبيعـي،  والغـاز  الخـام  النفـط  مجموعـة 
بشـكل رئيسـي علـى الرقـم القياسـي العـام ألسـعار 
المماثـل  الشـهر  عـن  انخفـاض  لوحـظ  كمـا  المنتـج، 
قطـاع  فـي  أمـا   .٪43.2 بنسـبة  السـابق  العـام  مـن 
الصناعـات التحويليـة فتشـير البيانـات إلـى انخفـاض 
العـام  مـن  أكتوبـر  شـهر  عـن   ٪  1.2 قـدره  طفيـف 
مجموعـات  أسـعار  انخفـاض  بسـبب  وذلـك  نفسـه، 
المعـادن األساسـية بنسـبة 5.8 ٪، ومنتجـات األلبـان 
بـنـسـبــــــة 4.2 ٪، ومـنـتـجــــــات الـحـبـــــــوب بـنـسـبـــة  
2.0 ٪، والمـواد الكيميائيـة األساسـية بنسـبة 1.8 ٪، 
ومنتجـات   ،٪  0.2 بنسـبة  البتـرول  تكريـر  ومنتجـات 

  .٪  0.1 والبالسـتيك  المطـاط 
المنتجـات  مجموعـات  شـهدت  ذاتـه  القطـاع  وفـي 
الكيميائيـة األخـرى ارتفاعـا بنسـبة 1.7 ٪، والمرطبـات 
و المشـروبات بنسـبة 0.8 ٪ والعصائر بنسـبة 0.4 ٪، 
واألسـمنت والمنتجـات غيـر المعدنيـة األخـرى بنسـبة 
0.2 ٪ ، مـع ثبـات مجموعـة الـورق ومنتجاته.  وقياسـا 
قطـاع  سـجل   2014 العـام  مـن  المماثـل  بالشـهر 

الصناعـة التحويليـة انخفاضـا مقـداره 27.6 ٪، وذلـك 
المعـادن  صناعـة  مجموعـة  أسـعار  انخفـاض  بسـبب 
األساسـية بنسـبة 31.5 ٪، ومجموعـة منتجـات تكرير 
البتـرول بنسـبة 30.6 ٪، ومجموعـة المـواد الكيميائيـة 
المنتجـات  ومجموعـة   ،٪  25.2 بنسـبة  األساسـية 
الكيميائيـة األخـرى بنسـبة 5.2 ٪، ومجموعـة منتجات 
بنسـبة  الحبـوب  ومجموعـة   ،٪  2.4 بنسـبة  األلبـان 
 ،٪ 0.9 1.4 ٪، ومجموعـة منتجـات المطـاط بنسـبة 

 .٪ 0.7 ومجموعـة الـورق بنسـبة 
األسـمنت  مجموعـة  سـجلت  أخـرى  جهـة  مـن 
فـي  ارتفاعـــــــــــــا  المعدنيــــــــــة  غيـر  والمنتجـات 
العصائـر  ومجموعـة   ،٪  11.7 بنسبــــــة  األسعـــــار 
والمشـروبات  المرطبـات  ومجموعـة   ،٪  5.2 بنسـبة 
التخطيـط  وزارة  بيانـات  وأظهـرت    .٪  3.3 بنسـبة 
التنمـوي واإلحصـاء ارتفاعـا فـي قطـاع الكهربـاء والمـاء 
أكتوبـر  بشـهر  مقارنـة   ٪  5.6 قـدره  نوفمبـر  خـالل 
السـابق لـه، وذلـك نتيجة ارتفاع مجموعة الماء بنسـبة 
فيمـا   ٪  2.3 بنسـبة  الكهربـاء  ومجموعـة   ،٪  10.8
انخفـض الرقـم القياسـي لهـذا القطـاع بنسـبة 2.1 ٪ 
قياسـا بشـهر نوفمبـر 2014، نتيجـة انخفاض كل من 
مجموعتـي الكهربـاء والماء بنسـبة 2.3 ٪، و1.8 ٪ على 

. التوالـي 

تراجع مؤشر الصناعة

  استثمار قطر في الصناعات 
اإلستراتيجية والثقيلة التي تعتمد 

على النفط والغاز أو البتروكيماويات 
شيء جيد، لكن يجب توطين 

الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
حتى يدعم كل اآلخر 

على حسن الخلف
رجل أعمال قطري

  ضرورة دعم الصناعة 
بإشراك القطاع الخاص، 
فالقطاع الصناعي قطاع 

متخصص ويحتاج إلى التركيز، 
وله مخاطر كبيرة مقارنة 

بالقطاعات األخرى 

طه عبد الغني
 مدير شركة نماء لالستشارات المالية

قضايا تهمك
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شئون إدارية

5 خطوات 
لكتابة سيرة ذاتية جاذبة

قـم بكتابة هدف مهني واضح 
ودقيق

أضف الكلمات الرئيسـية 
المناسبة

أضـف خبراتك المهنية والدورات 
التدريبيـة التي حصلت عليها

رّكـز على اللغة والتصميم

قم بإرفاق 
خطاب مقدمة
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شــئون إدارية

سيرتك الذاتية هي بمثابة بطاقة األعمال الخاصة بك، فهي تسّلط الضوء على المهارات 
والمؤهالت التي تميزك عن غيرك وتجعلك المرشح المثالي لشغل الوظيفة.

وتطورهـا،  اإللكترونيـة  التوظيـف  مواقـع  نمـو  ومـع 
الذاتيـة  السـير  آالف  يتلقـون  العمـل  أصبـح أصحـاب 
يوميـا. وبالتالـي، أصبـح مـن الضـروري جـدا أن يبحـث 
المتقـدم للوظيفـة عـن وسـائل لكتابـة سـيرته الذاتيـة 
تميـزه عـن غيـره.  وقـد أثبتـت جميـع الدراسـات التـي 
أجريـت فـي هـذا المجـال أنـه ال يحصـل علـى إعجـاب 
صاحـب العمـل إال المرشـحين الذين يتمتعون بسـيرة 
ذاتيـة مثاليـة تتـرك انطباعـًا أوليـًا جيـدًا عـن المرشـح.

موقـع  أكبـر  بيت.كـوم،  فـي  الخبـراء  لـك  يقـدم 
للوظائـف فـي الشـرق األوسـط، فيمـا يلـي  5 نصائح 
لمسـاعدتك فـي إنشـاء سـيرة ذاتيـة متميـزة تمكنـك 
مقابـالت  مـن  ممكـن  عـدد  أكبـر  علـى  الحصـول  مـن 

العمـل:

1. قـم بكتابـة هدف مهني واضح ودقيق
عليـه  يطلـع  قسـم  أول  هـو  المهنـي  الهـدف  إن 
أصحـاب العمـل عند غربلـة آالف السـير الذاتية التي 
مهنـي  هـدف  كتابـة  عليـك  يتعيـن  لـذا  يتلقونهـا. 
دقيـق ومحـدد كـي تجـذب انتبـاه القـارئ وتشـّجعه 
صادقـًا  أفضل. كـن  بشـكل  عليـك  التعـّرف  علـى 
التـي  طموحك والمواهـب  وصـف  فـي  ومبدعـًا 
الهـدف  تمّيـزك عـن غيـرك، وتجنـب نسـخ ولصـق 

أخـرى. مواقـع  مـن  المهنـي 

2. أضف الكلمات الرئيسـية المناسـبة
عمليـة  تعزيـز  فـي  الحديثـة  التكنولوجيـا  سـاهمت   
عـن  العمـل  صاحـب  يعلـن  أن  فمـا  التوظيـف، 
التوظيـف  مواقـع  إحـدى  علـى  شـاغرة  وظيفـة 
اإللكترونيـة، حتـى يبدأ بتلقـي آالف السـير الذاتيـة. 
االطـالع  مـن  بالتأكيـد  العمـل  أصحـاب  يتمكـن  لـن 
سـبب  هـو  وهـذا  الذاتيـة،  السـير  كافـة  علـى 

كتلـك  التصفيـة،  أدوات  اسـتخدام  إلـى  لجوءهـم 
التـي يقدمهـا بيت.كـوم، للعثـور على السـير الذاتية 
الشـاغرة،  الوظيفـة  متطلبـات  مـع  تتناسـب  التـي 
مـا  كل  محـددة.  رئيسـية  كلمـات  يسـتخدمون  إذ 
رئيسية تتناسـب  إضافة كلمـات  هـو  فعلـه  عليـك 
مـع متطلبـات الوظيفـة وقطـاع العمـل عنـد قسـم 
الضـوء  تسـليط  أيضـًا  يمكنـك  كمـا  المهـارات. 
حـل  ومهـارات  والقياديـة  اإلبداعيـة  على مهاراتـك 

 . كل لمشـا ا

3. أضـف خبراتـك المهنيـة والـدورات التدريبيـة التـي 
حصلـت عليهـا

خبراتـك  كافـة  القسـم  هـذا  يشـمل  أن  يجـب   
المهنيـة المتعلقـة بالمجال المسـتهدف، والدورات 
إنجازاتـك  وكافـة  عليهـا  حصلـت  التـي  التدريبيـة 
لديـك خبـرة مهنيـة،  تكـن  لـم  حـال  المهنيـة. وفـي 
كمتـدرب  بهـا  عملـت  التـي  الفتـرة  إضافـة  يمكنـك 
تتمتـع  أنـك  إلـى  يشـير  فذلـك  مـا،  شـركة  فـي 
قـادر  وأنـك  المسـتهدف  بالمجـال  متعلقـة  بخبـرة 
علـى أداء المهـام التـي سـيوكلها لـك مديـرك فـي 
المسـتقبل. يجـب أن تشـمل خبرتـك المهنيـة كافـة 
السـابقة  وظائفـك  خـالل  بهـا  قمـت  التـي  المهـام 
أشـار  فقـد  بإدارتهـا.  قمـت  التـي  المشـاريع  وكافـة 
16 ٪ مـن أصحـاب العمـل، حسـب اسـتبيان بيـت.
فـي  التوظيـف  وتوجهـات  “المهـارات  حـول  كـوم 
أكبـر  أن  إلـى  إفريقيـا”،  وشـمال  األوسـط  الشـرق 
التركيـز  عـدم  هـو  ارتكابـه  للمهنييـن  يمكـن  خطـأ 

الذاتيـة.  سـيرتهم  فـي  المهـارات  قسـم  علـى 

4. رّكز علـى اللغة والتصميم
احـرص علـى إنشـاء سـيرة ذاتيـة واضحـة ومنظمـة   
والخـط  الترقيـم  عالمـات  واسـتخدم  بفعاليـة، 

المناسـب. إذ يفضـل 42,5 ٪ مـن أصحـاب العمـل 
المختصـرة  الذاتيـة  األوسط السـيرة  الشـرق  فـي 
واحـدة.  صفحـة  عـن  تزيـد  ال  والتـي  والموجـزة 
وتجنـب  الحركـة  أفعـال  اسـتخدام  علـى  واحـرص 
صـّرح  فقـد  واإلمالئيـة،  النحويـة  األخطـاء  ارتـكاب 
الركيكـة  بأن اللغـة  العمـل  أصحـاب  مـن   ٪  21,3
أكبـر  هـي  الذاتيـة  السـيرة  كتابـة  فـي  المسـتخدمة 
األخطـاء التـي يرتكبهـا الباحثـون عـن العمل. احرص 
علـى قـراءة سـيرتك الذاتيـة مـرارًا وتكـرارًا كـي تتأكد 
مـن خلوهـا مـن األخطـاء، فذلـك سـيظهر لصاحـب 
بـأدق  ويهتـم  منّظـم  شـخص  بأنـك  العمـل 

لتفاصيـل. ا

5. قـم بإرفاق خطاب مقدمة
للغاية بالنسـبة  مهمـة  المقدمـة  خطابـات  تعـد   
خطـاب  لـك  يتيـح  الواقـع،  فـي  العمـل.  ألصحـاب 
نفسـك  عـن  مفّصـل  ملخـص  بتقديـم  المقدمـة 
ومهاراتـك  إنجازاتـك  أهـم  علـى  الضـوء  ويسـّلط 
عـرض  علـى  أيضـًا  يسـاعدك  كمـا  المهنيـة. 
وبالتالـي جـذب  بأفضـل طريقـة ممكنـة،  مهاراتـك 
بالنسـبة  الحـال  هـو  وكمـا  العمـل.  أصحـاب  انتبـاه 
لغـة  اسـتخدام  علـى  احـرص  الذاتيـة،  لسـيرتك 
الوظيفـي  الـدور  علـى  ورّكـز  وبسـيطة،  واضحـة 
نهايـة  وفـي  المهنيـة.  إنجازاتـك  وأهـم  المرغـوب 
بالعمـل  اهتمامـك  إظهـار  احـرص علـى  الخطـاب، 
مقابلـة  علـى  بالحصـول  ورغبتـك  الشـركة  لـدى 
اسـتبيان  فحسـب  ممكـن.  وقـت  أقـرب  فـي  عمـل 
عـن  المعاصـرة  البحـث  بيت.كـوم حـول »أسـاليب 
وشـمال  األوسـط  الشـرق  منطقـة  فـي  الوظائـف 
أن  العمـل  أصحـاب  مـن   ٪  44 أشـار  إفريقيـا«، 
تأثيـر  ولديـه  كبيـر  حـد  إلـى  مهـم  المقدمـة  خطـاب 

التوظيـف.   قـرار  علـى  كبيـر 

إن بيت.كوم هو أكبر موقع للوظائف في منطقة الشرق األوسط مع أكثر من 40,000 صاحب عمل، وأكثر من 23,000,000 باحث عن عمل مسجل في 

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

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

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

حول
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ظلت العالقات القطرية -  األميركية تتنامى وتزداد أهميتها في شتى المجاالت 
وكان اللتقاء المصالح بين البلدين دور رئيسي في تنمية وتطوير هذه العالقات التي 

أصبحت تتصف بالتميز والخصوصية.
بقلم : كريم إمام

العالقات القطرية – 
األميركية تنامي متزايد 
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وترتبـط دولـة قطـر مـع الواليـات المتحـدة بعالقـات سياسـية 
واقتصادية وتجارية وعسكرية وثيقة خاصة وأن كال البلدين يتبع 
سياسـات اقتصاديـة متجانسـة ازدادت مع مطلع التسـعينيات 
خاصـة فـي مجـاالت التبادل التجـاري، والتعاون االسـتثماري في 
مجالـي النفـط والغـاز، وتعتبـر قطـر رابع أكبـر وجهة اسـتيراد من 
فـي حيـن  األوسـط،  الشـرق  فـي  األميركيـة  المتحـدة  الواليـات 

تعتبـر الواليـات المتحـدة الدولـة األولـى المسـتثِمرة فـي قطـر.
وعلـى الصعيـد التعليمـي والثقافـي تـم إنشـاء فـروع لعـدد مـن 
الجامعـات األميركيـة فـي حـرم المدينـة التعليميـة بالدوحة، كما 
أن التبـادل الطالبـي بيـن الواليـات المتحـدة ودولـة قطـر يتنامـى 
بصـورة تصاعديـة من خالل هذه الجامعات والبعثات الدراسـية.

الكـواري  جهـام  بـن  محمـد  السـيد  سـعادة  أوضـح  البدايـة  فـي 
سـفير دولـة قطـر فـي أميـركا أن العالقـات القطريـة األميركيـة 
قديمـة وتعـود إلـى الفتـرة منـذ اسـتقالل دولـة قطـر حتـى اآلن، 
السياسـي  المسـتوى  علـى  كبيـرًا  تطـورًا  هنـاك  أن  إلـى  الفتـا 
واالقتصـادي والتكنولوجي والتعليمي والثقافي، حيث أصبحت 
العالقـة بيـن البلديـن عالقـة ترتكـن للفهـم المتبـادل، والحـرص 
على إقامة شـراكة على مسـتوى العالقات االقتصادية. مشـددا 
علـى أن هنـاك مـا بيـن 140 إلـى 150 شـركة أميركيـة تعمـل في 
قطـر، وأن أميـركا تعتبـر الدولة األولى المسـتثِمرة في قطر، كما 
لفـت إلـى أنـه قـد تـم اإلعالن عـن اسـتثمارات قطرية بــ 35 مليار 
دوالر، والتوقيع على إطار اتفاقية لالسـتثمار، وأقام البلدان في 
شـهر أكتوبـر الماضـي حـوارًا اقتصاديـًا موسـعًا، وافتتحت هيئة 

قطـر لالسـتثمار  مكتبـًا لهـا فـي مدينـة نيويـورك.  

التعاون السياسي
أشـار سـعادة السـفير إلـى أنـه علـى المسـتوى السياسـي هنـاك 
تنسـيق لحـل القضايـا السياسـية فـي منطقـة الشـرق األوسـط 
سـواء فيمـا يتعلـق بالوضـع فـي سـوريا، أو فيما يخـص القضية 
إليجـاد  الظـروف  لتهيئـة  اتصـاالت  فهنـاك  الفلسـطينية، 
مفاوضـات فلسـطينية بخصـوص عمليـة السـالم، إضافة إلى 

التشـاور فـي قضايـا عديـدة فـي المنطقـة. 
ومـن الناحيـة التعليميـة لفـت الكـواري إلى أن قطـر حريصة على 

تعزيـز هـذا الجانـب باسـتضافة سـت جامعـات أميركيـة مهمـة 
فـي قطـر، وقـد تزايـد عـدد الطلبـة القطرييـن الـذي وصـل إلـى 

حوالـي ألفيـن طالـب قطـري يدرسـون فـي أميـركا.
دولـة  اسـتضافة  بخصـوص  وتنسـيقًا  تعاونـًا  هنـاك  أن  كمـا 
قطـر لمونديـال كأس العالـم فـي العـام 2022 وهناك شـركات 

أميركيـة تسـاهم فـي تطويـر البنيـة التحتيـة لدولـة قطـر.

التعاون األمني
العالقـة  هـذه  يميـز  مـا  »وأهـم  قائـال:  سـعادته  واسـتطرد 
التعـاون العسـكري واألمنـي بيـن البلديـن، فهنـاك اتفاقيـة دفـاع 
مشـترك وّقعـت فـي العـام 1992، وقطـر تعتمـد فـي التنسـيق 
األمنـي والعسـكري مـع أميـركا، مـن خـالل وجود قاعدة عسـكرية 
للواليـات المتحـدة فـي قطـر«.  وأضـاف لدينـا تطلعـات كثيـرة 
وأن  المهـم،  اإلسـتراتيجي  الطابـع  لتأخـذ  العالقـة  لتعزيـز هـذه 
دولـة قطـر بدبلوماسـيتها النشـطة، وأميـركا التـي تطلـع بـدور 
كبيـر فـي حـل المشـاكل فـي منطقتنـا تسـعيان إليجـاد حلـول 
للمشـاكل بمنطقـة الشـرق األوسـط، وأن أميـركا تعتبـر دولـة 

قطـر عنصـرًا مهمـًا إليجـاد حلـول لمشـاكل المنطقـة. 

التجارة البينية
جـدا  متطـورة  أنهـا  فأوضـح  البينيـة  بالتجـارة  يتعلـق  فيمـا  أمـا 
ووصلت إلى 6 مليار دوالر - بدون التعاون والمعدات العسـكرية 
– وإنمـا فـي المجـال التجـاري البحـت، ناهيـك عن شـراء طائرات 
البوينج األميركية، فهذا الرقم يتعلق فقط بالتجارة.  مشـيرا أن 
دولـة قطر تسـتورد المعـدات واألجهزة الضروريـة المطلوبة في 
االقتصاد القطري.  كما أن هناك تعاونًا بين الشـركات القطرية 
والشـركات األميركية خاصة بين قطر للبترول وشـركة أكسـون 
موبيـل فـي إنشـاء بوابـة لتصديـر الغـاز مـن واليـة تكسـاس فيمـا 
يسـمى بمشـروع جولدن باث أو )الطريق الذهبي( وهو مشروع 

تقـدر قيمتـه بحوالي 12 مليـار دوالر. 

االستثمارات القطرية
أكـد الكـواري أنـه قـد تـم اإلعـالن عـن االسـتثمارات القطريـة فـي 
أميـركا والتـي وصلـت إلـى 35 مليـار دوالر فـي شـهر فبرايـر مـن 
العـام 2015، وقـد تـم اسـتثمار مـا يقـارب 10 مليـارات دوالر 
منهـا، واصفـا ذلـك بأنـه تقدم كبير في خالل عـام واحد، وأوضح 
قائـال: »نركـز كثيـرا على قطاعات مختلفة سـواء تلـك المتعلقة 
بالبنيـة التحتيـة، أو الطاقـة، أو التكنولوجيـا، أو الدخـول فـي رأس 
مال شـركات مهمة، أو السـياحة، أو المجال التعليمي، أو مجال 
الصحـة، وكلهـا قطاعـات مهمـة جـدا لالسـتثمارات القطريـة«.  
ولفـت السـفير القطـري إلـى أن هنـاك دواًل عربية أخرى تسـتثمر 
في أميركا خاصة من الدول الخليجية التي لها استثمارات كبيرة 

فـي الواليـات المتحـدة مثـل السـعودية والكويـت واإلمارات. 
وبخصوص أسـبوع الواليات المتحدة األميركية في قطر أوضح 
أن ذلـك هـو أحـد نتائـج اللقـاء القطـري األميركـي الـذي عقـد فـي 
أكتوبـر الماضـي والـذي يسـعى الستكشـاف الفـرص التجاريـة 
القطرييـن  األعمـال  رجـال  بيـن  العالقـات  وتعزيـز  البلديـن  بيـن 

واألميركييـن. 

القطريون في أميركا 

 تم اإلعالن عن 
االستثمارات القطرية في 

أميركا والتي وصلت إلى 
35 مليار دوالر في شهر 
فبراير من العام 2015، 

وقد تم استثمار ما يقارب 
10 مليارات دوالر منها، 
وهو ما يعد تقدمًا كبيرًا 

في خالل عام واحد  

محمد بن جهام الكواري
 سفير دولة قطر في الواليات 

المتحدة األميركية

الكواري خالل افتتاح قرية الموسيقىين في نيو اورليانز
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الواليـات  فـي  الموجوديـن  القطرييـن  أن  إلـى  سـعادته  ولفـت 
فهنـاك  والمرضـى،  أساسـي،  بشـكل  الطلبـة  هـم  المتحـدة 
عـدد مـن القطرييـن يأتـون إلـى أميـركا مـن أجـل العـالج، خاصـة 
األمـراض الدقيقـة والحساسـة، وعـدد المرضـى يتـراوح مـا بيـن 
300 و 400 قطـري، إضافـة إلـى حوالـي ألفيـن طالـب مبتعثيـن 
الخـاص  القطـاع  ومـن  مختلفـة  وشـركات  قطريـة  وزارات  مـن 

الدولـة.  وجهـات عديـدة فـي 
غايـة  فـي  الثقافـي  الجانـب  أن  علـى  الكـواري  السـفير  وشـّدد 
الشـعبين، ودولـة قطـر  بيـن  يقـّرب  يعتبـر جسـرًا  األهميـة ألنـه 
علـى الخارطـة الثقافيـة والفنيـة، ونحـن فـي السـفارة نعمـل على 
إبـراز الوجـه الحضـاري لدولـة قطـر باعتبـار أنهـا ال تنحصـر فقـط 
ثقافـة وفـن وحضـارة  وإنمـا هنـاك  االقتصـادي،  التعـاون  علـى 
وشـعب يحـب الحيـاة، وهذه المجـاالت كلها البد مـن إبرازها في 
أميـركا، وبالتالـي فإننـا فـي السـفارة نقوم بتعزيز هـذه المجاالت 
ونحـرص علـى حضـور الفعاليـات الثقافيـة المهمـة ليـس فقـط 
كمـا  األخـرى،  الواليـات  فـي  تقـام  التـي  وإنمـا  واشـنطن،  فـي 
الحيـاة  تعكـس  عديـدة  ومطبوعـات  منشـورات  بإصـدار  نقـوم 
الثقافيـة والفنيـة فـي قطر، وهو ما نوليه أهمية كبيرة فالشـعب 

األميركـي يحـب االطـالع علـى ثقافـات الشـعوب األخـرى.
القطـاع  أن  إلـى  الكـواري  لفـت  السـياحي  الجانـب  وبخصـوص 
الـذي تقـوم  الكبيـر  الـدور  نمـوا كبيـرا بسـبب  السـياحي يشـهد 
تنظيـم  فـي  السـياحة  وهيئـة  القطريـة،  الجويـة  الخطـوط  بـه 
رحـالت إلـى قطـر، فلدينا اليوم 9 وجهات سـياحية في الواليات 
المتحـدة، وتسـع رحـالت تقريبـا يوميـا إلـى قطـر، وهـذا مجـال 
كبير لتبادل وتعزيز السـياحة المتبادلة، وجذب السـياح األميركان 
سـواء الذيـن يذهبـون إلـى قطـر أو المتجهيـن إلى آسـيا وإفريقيا. 
حيـث أن رحـالت الترانزيـت تشـجعهم لزيـارة قطـر واالسـتمتاع 
بالجـو الجميـل وزيـارة المتاحـف القّيمـة واالطـالع علـى الجوانـب 

الثقافيـة والحضاريـة.  

شراكات تجارية 
فـي حيـن يقول روبرت أ. هاجـر رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة 
أواصـر  تعميـق  علـى  تعمـل  الغرفـة  “إن  قطـر:  فـي  األميركيـة 
التعـاون التجـاري بيـن البلديـن، ومسـاعدة الشـركات األميركيـة 
الشـركات  مـن  العديـد  لدينـا  أن  حيـث  قطـر،  فـي  المتواجـدة 
المحليـة القطريـة والشـركات العالميـة المرتبطـة بالعمـل فـي 
الغرفـة فـي كافـة  140 شـركة أعضـاء فـي  لدينـا حوالـي  قطـر، 
القطاعـات، سـواء فـي النقـل أو البنيـة التحتيـة، أو فـي الضيافـة 
وأيضـا مؤسسـات تعليميـة، موضحـا أن العالقـات التجارية بين 
الواليـات المتحـدة ودولـة قطـر هـي واحـدة مـن أقـوى العالقـات 
مرتبطـة  وكلهـا  األفـراد،  أو  الشـركات  بيـن  سـواء  التجاريـة 
بالعالقـات بيـن البلديـن”، ويـرى  سـعادته أن األسـاس لـكل هذا 
هـو العالقـات والتعاون المرتبط بالتعليم، حيـث أن لدينا العديد 
مـن الجامعـات المتميـزة فـي المدينـة التعليميـة وهـو مـا يدفـع 
الغرفـة ليسـت جـزءا مـن  تجـاه تعميـق العالقـات.  وأوضـح أن 
السـفارة األميركيـة فـي الدوحـة، وإنما تعد مؤسسـة خاصة ذات 
منفعة عامة، ولكننا قريبون جدا مع السـفارة في دعم العالقات 
التجاريـة بيـن البلديـن ومسـاعدة الشـركات األميركيـة المهتمـة 
باالسـتثمار والعمـل فـي قطـر.  وحـول أهـم دعائـم العالقـات 
أوضـح هاجـر أن هنـاك تاريخـًا مـن العالقـات القويـة خاصـة فيما 
يتعلـق بقطـاع الطاقـة فـي قطـر، فهنـاك العديـد من الشـراكات 

األساسـية التـي تطـورت عبـر السـنوات، واكسـون موبيـل تعـد 
مثـاال قويـا علـى ذلـك، وفـي حيـن أن قطـر تعمـل علـى تطويـر 
هنـاك  أن  كمـا  كبيـرة،  عمرانيـة  نهضـة  وتشـهد  التحتيـة  البنيـة 
العديـد مـن الشـركات األميركيـة مـن القطـاع الخـاص تعمـل في 
هـذا اإلطـار. الفتـا إلـى أن هنـاك تصاعـدا فـي األرقـام المتعلقـة 
بالتبـادل التجـاري بيـن البلديـن. وحـول أهـم المجـاالت الواعـدة 
فـي هـذه العالقة أكد أن هنـاك عالقات قوية فيما يتعلق بقطاع 
الجويـة  الخطـوط  فـي  النمـو  واصفـا  والطيـران،  المواصـالت 
القطريـة بالمذهـل، وأن غرفـة التجارة األميركيـة تراقب عن كثب 
التطـورات المهمـة التـي تحـدث فـي قطـاع الطيـران فـي قطـر 
وفـي المنطقـة، وبوجـود دعـم مسـتمر مـن الشـركات المهمـة، 
مثـل الخطـوط الجويـة القطريـة، ومطـار حمـد الدولـي الجديـد، 
والتوسـع فـي قطـاع الطيـران يتزايـد نمـو الصـادرات األميركيـة 
إلـى قطـر.  ونحـن هنـا بالطبـع لدعـم هـذا النمـو وتعزيـز التعـاون 
االقتصـادي األميركـي القطـري، مـن خـالل شـركات مثـل بوينغ.

محادثات اقتصادية
بدعـم  تقـوم  األميركيـة  التجـارة  غرفـة  ”إن  هاجـر:  وأضـاف 
المحادثـات االقتصاديـة بيـن البلديـن، ونعمـل مـع كل األطـراف 
الشـركاء  أو  األعضـاء  تخـص  التـي  القضايـا  جميـع  حـل  علـى 
التجـارة األميركيـة فـي قطـر  أن  أعضـاء غرفـة  القطرييـن، كمـا 
مشـتركون فـي عـدد مـن أهـم مشـاريع البنيـة التحتيـة والتنميـة 

قطـر”. فـي 
مضيفـا: “عندمـا ننظـر إلـى رؤيـة قطـر الوطنيـة، ومـا تتضمنـه 
مـن تنميـة في مجـاالت التعليـم والصحة، نجد أن هنـاك العديد 
أن  نجـد  الصحـي  القطـاع  فـي  فمثـال   الواعـدة،  المجـاالت  مـن 
أميـركا لديهـا أفضـل النظـم الصحيـة فـي العالم، وهـو ما يمثل 
فرصـًا لنقـل هـذه الخبـرات والتكنولوجيـا إلـى قطـر«. كمـا تمثل 
المشـاريع المصاحبـة السـتضافة مونديـال كأس العالـم 2022 
ليـس فقـط المتعلقـة باالسـتادات الرياضيـة، وإنمـا كل األمـور 
المتعلقـة باألحـداث الرياضيـة الكبـرى، فرصـة عظيمـة لتوطيـد 

العالقـات. 

استثمارات قطرية
المتحـدة  الواليـات  فـي  القطريـة  باالسـتثمارات  يتعلـق  وفيمـا 
وتحديـدا مـا أعلـن عنـه مؤخـرا بخصـوص افتتـاح مكتـب جديـد 
لصنـدوق قطـر لالسـتثمار فـي مدينـة نيويـورك  قـال إن ذلـك 
يعكـس مـدى جديـة قطـر فـي تواصـل اسـتثماراتها فـي السـوق 
األميركيـة، حيـث أنـه يتـم ضـخ أكثـر مـن 30 مليـار دوالر كل عـدة 
االقتصاديـة  العاصمـة  نيويـورك  فـي  بذلـك  والقيـام  سـنوات، 
للواليـات المتحـدة يوضـح لمجتمـع المـال واألعمـال فـي أميـركا 
أن قطـر ملتزمـة بالقيام بهذه االسـتثمارات. الفتا إلـى أن أميركا 
سـوق آمنـة،  وذلـك يأتـي بشـكل أساسـي مـن خـالل سـنوات 
المتواصـل فـي السـوق، وقـال: »ليـس  التـوازن واالزدهـار  مـن 
هنـاك أيـة بيروقراطيـة لفتـح شـركات جديـدة، القوانيـن معروفة 
القانـون،  يحكمـه  مـكان  وهـو  عادلـة،  والمحاكـم  وراسـخة، 
الضرائـب قـد تكـون معوقـا كمـا هو الحال مـع أي بلد فـي أوروبا، 
أكثـر  ويعـد  ومسـتدام،  قـوي  مسـتقل  سـوق  تاريخيـا  أنهـا  إال 

األسـواق أمنـا لالسـتثمار “. 
ولفـت هاجـر إلـى أن الغرفـة تشـّجع رجـال األعمـال والشـركات 
عليهـم  وتعـرض  المتحـدة،  الواليـات  فـي  لالسـتثمار  القطريـة 

 لدينا حوالي 140 شركة 
أعضاء في الغرفة في 

كافة القطاعات، سواء في 
النقل أو البنية التحتية، أو 
الضيافة، أو المؤسسات 

التعليمية. العالقات 
التجارية بين الواليات 

المتحدة ودولة قطر هي 
واحدة من أقوى العالقات 

التجارية سواء بين 
الشركات أو األفراد  

روبرت أ. هاجر
 رئيس مجلس إدارة غرفة 
التجارة األميركية في قطر
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هـذه  تكـون  مـا  وعـادة  المجـاالت،  كافـة  فـي  االسـتثمارات 
االسـتثمارات فـي مجـال العقـارات واألراضـي والطاقـة، ولكـن 
مـن  العديـد  هنـاك  أن  نجـد  األخـرى  القطاعـات  إلـى  بالنظـر 
المجـاالت األخـرى سـواء فـي التكنولوجيـا أو التصنيـع أو الرعايـة 
تـزال  ال  والتـي  أميـركا  فـي  االسـتثمارات  أكبـر  أن  إال  الصحيـة، 
تحتـاج إلـى المزيـد هـي البنيـة التحتيـة التـي تشـهد طلبـا كبيـرا 
لالسـتثمار فيهـا. إال أن االسـتثمار األكبـر واألهـم - مـن وجهـة 
نظـري- هـو االسـتثمار فـي الطلبـة القطرييـن واالسـتفادة مـن 
النظـام التعليمـي فـي الواليـات المتحـدة األميركيـة، وأن يعمـل 
هـؤالء الطلبـة فـي شـركات أميركيـة، ومن ثـم يعـودوا إلى قطر 
لنقـل خبراتهـم ومحصالتهـم فـي كافـة المجـاالت.  ولفـت إلـى 
أن الغرفـة التـي بـدأت عملهـا فـي العـام 2010 بقطـر، تلعـب 
دورا كحلقـة وصـل بيـن صانعـي القـرار في أميركا والمسـتثمرين 
الموجـودة  الفـرص  علـى  الضـوء  لتسـليط  األعمـال  وأصحـاب 
التجـاري  التعـاون والتبـادل  زيـادة  هنـا والتـي يمكـن مـن خاللهـا 
غرفـة  مـع  تعاونـًا  هنـاك  أن  كمـا  البلديـن.  بيـن  واالقتصـادي 
قطـر مـن خـالل تنظيـم أسـبوع )اكتشـف أميـركا( هـذا الشـهر 
والعديـد مـن المؤتمـرات المشـتركة، بالتعـاون مـع غرفـة التجارة 

األميركيـة. 

عالقات قوية
من جانبه يقول رجل األعمال الشـيخ فيصل بن قاسـم آل ثاني: 
“تربـط قطـر وأميـركا عالقـات قويـة منـذ عـدة عقـود وهنالـك 
مختلفـة.  أصعـدة  علـى  البلديـن  بيـن  ومسـتمر  وثيـق  تعـاون 
لتوسـيع  مهمـا  جـزءا  األميركـي  السـوق  يمثـل  لنـا،  بالنسـبة 
لقـد  النمـو.  إسـتراتيجية  مـع  يتماشـى  بمـا  اسـتثماراتنا  رقعـة 
دخلنـا السـوق األميركيـة فـي العـام 2012  حيـن بـدأ اقتصادهـا 
بالتعافـي والتحسـن بعـد األزمـة الماليـة األخيـرة، وتوفـر عـدد من 

األجنبيـة”. االسـتثمارات  الفـرص ممـا شـجع علـى جـذب 

السوق األميركية
وحـول ما شـجعه لخوض مجال األعمـال في هذا البلد، وطبيعة 
المشـاريع الخاصـة بـه هنـاك قـال: »تمكنـت الفيصـل القابضـة 
مـن تحقيـق النجـاح علـى المسـتوى المحلـي واإلقليمـي، وباتت 
تنظر لدخول األسـواق العالمية وبالطبع السـوق األميركي يعتبر 
مـن األسـواق الهامـة والرئيسـية، وقـد سـاعدنا مرونـة القوانيـن 
واللوائح المتعلقة باالسـتثمارات الخارجيـة، باإلضافة إلى وجود 
عـدد مـن الفرص االسـتثمارية المجدية”.  وأوضـح قائال: »تتركز 
اسـتثماراتنا في أميركا في قطاع الضيافة في عدد من الواليات 
الرئيسـية منها شـيكاغو، ونيويورك، وفلوريدا، وواشـنطن. كما 
أننـا نقـوم حاليا بدراسـة عـدد من الفرص االسـتثمارية األخرى“.  
األميركيـة  الحكومـة  تقدمهـا  التـي  التسـهيالت  وبخصـوص 
أن  فيصـل  الشـيخ  أوضـح  األعمـال  لرجـال  الخـاص  القطـاع  أو 
الحكومـة األميركيـة توفـر عـددا مـن التسـهيالت لجـذب رؤوس 
األمـوال األجنبيـة ، وبالمقابـل هنالـك درجـة عاليـة مـن األمـان، 
بسـرعة  عافيتـه  اسـتعادة  مـن  األميركـي  االقتصـاد  تمكـن  وقـد 

مقارنـة بالـدول األخـرى ألنـه اقتصـاد قـوي ومتنـوع.
وعـن أهـم المجـاالت للتعـاون بيـن البلديـن لفـت إلـى أن هنـاك 
يعتبـر  الطرفيـن، حيـث  للتعـاون وتخـدم كال  مجـاالت واسـعة 
اسـتقطاب رؤوس األمـوال األجنبيـة جـزءًا مهمـًا لدعـم اقتصـاد 
البلـدان.  كمـا  تسـعى قطـر لتنويـع مصـادر الدخـل االقتصـادي 

إلـى  وتحتـاج  المختلفـة  الصناعـات  تطويـر  فـي  واالسـتثماري 
جـذب الكفـاءات والمهـارات المطلوبـة لعدد من المجـاالت منها 

التكنولوجيـا، والتجـارة، والصناعـة، والتعليـم وغيرهـا.

التبادل الثقافي
وأضـاف فيمـا يتعلـق بالتعـاون الثقافـي: “إن من أهـم العوامل 
التبـادل  هـو  وازدهارهـا  الحضـارات  تطـور  فـي  تسـاهم  التـي 
الثقافـي بيـن البلـدان. أميـركا تعتبـر مـن البلـدان التـي سـاهمت 
فـي تطـور قطـاع النقـل والمواصـالت بالعالـم بشـكل خـاص. 
هنالـك مجموعـة متنوعـة في متحفـي الخاص تضم السـيارات 
األميركية الكالسـيكية القديمة، ومنها ما كان يملكها رجال قطر 
فـي الخمسـينيات والسـتينيات. وأنـا متأكـد مـن أن إبـراز التـراث 
القطـري وتاريخنـا سيسـاهم بنشـر الوعي عن الحضـارة العربية 
واإلسـالمية، وعـن اإلنجازات المتعددة التـي قدمها العرب والتي 

سـاهمت فـي تطـور الحضـارات”.

أعداد السياح
لفـت الشـيخ فيصـل إلـى أن قطـر حققـت تطـورا ملحوظـا  فـي 
تكـون فـي  مقدمـة  أن  السـياح، حيـث تمكنـت مـن  زيـادة عـدد 
مـن  األعمـال  رجـال  اسـتقطاب  علـى  لقدرتهـا  األعمـال  سـياحة 
والفعاليـات  والمعـارض  المؤتمـرات  أهـم  اسـتضافة  خـالل 
حيـث  الرياضيـة  السـياحة  أيضـا  وهنالـك  المختلفـة.  التجاريـة 
مـن  تقدمـه  لمـا  العالميـة  البطـوالت  أهـم  قطـر  تسـتضيف 
مرافـق عاليـة المسـتوى، هـذا باإلضافـة إلـى مـا تقـوم بـه الهيئة 
العامـة للسـياحة مـن جهـود كبيـرة لتطوير القطاع السـياحي من 

والمنتجعـات. الفنـادق  بنـاء  خـالل 

رؤية قطرية ألميركا
والرئيـس  المنتـدب  العضـو  المولـوي  الواحـد  عبـد  السـيد  أمـا 
أوائـل  مـن  وهـو  األهلـي،  للمستشـفى  السـابق  التنفيـذي 
األميركيـة  المتحـدة  الواليـات  فـي  الطـب  لدراسـة  المبتعثيـن 
فيقـول إنـه بشـكل عـام التواصـل فـي القـرن الواحـد والعشـرين 
مـن خـالل  أو  السـفر  عـن طريـق  بديهيـة، سـواء  أصبـح قضيـة 
جزيـرة  فـي  يعيـش  مـن  هنـاك  فليـس  اإللكترونـي،  التواصـل 
منعزلة ألن كل شـيء أصبح متشـابكًا، ففي خالل هذا التشـابك 
العالمـي عـادة هنـاك دول بسـبب مكانتهـا، وثقافتهـا، وقوتهـا 
وتأثيرهـا تدفـع الـدول األخـرى إلقامـة عالقـات معهـا، فأميـركا 
كانـت دولـة أيـام االتحـاد السـوفيتي من ثنائـي األقطـاب عالميا، 
واآلن أصبحـت القـوة األحاديـة القطـب فـي العالـم، فإنـك مجبر 
فـال  تحبهـا،  لـم  أو  أحببتهـا  سـواء  معهـا  عالقـات  إقامـة  علـى 
ليـس  إذا هنـاك اضطـرار  قنـوات معهـا،  فتـح  عـدم  تسـتطيع 
طـور  فـي  أنـك  كمـا  العالـم،  لـدول  وإنمـا  قطـر،  لدولـة  فقـط 
مرحلـة تنميـة اقتصاديـة اجتماعيـة، وال تملـك كل شـيء فأنـت 
آخـر. علـى  للتكنولوجيـا، وهـذا سـبب  أو منتجـًا  لسـت صاحبـًا 
مـر السـنوات ومنـذ اسـتقالل قطـر، القـرب والبعـد فـي العالقـة 
)المسـافة( تعتمـد علـى عوامـل متعـددة، العامـل األول أنهـا قوة 
عظمـى -كمـا أشـرت- ، ثانيـا الحاجـة إليهـا، ثالثـا أنـه فيمـا مضى 
كانـت هنـاك قوتـان عظيمتـان إحداهـا قـوة رأسـمالية والثانيـة 
إرث  والثانيـة  ويهـودي  مسـيحي  إرث  لديهـا  إحداهـا  شـيوعية، 
غيـر دينـي، وبالطبـع أنـت تنجـذب إلـى أهـل الكتـاب األقـرب إلـى 
ثقافتـك، كمـا أن قضيـة اللغـة مؤثرة فـي العالقة، وأنا أسـتطيع 

 يمثل السوق األميركي 
جزءا مهما لتوسيع رقعة 
استثماراتنا بما يتماشى 

مع إستراتيجية النمو. لقد 
دخلنا السوق األميركي 
في العام 2012 إذ بدأ 

اقتصادها بالتعافي 
والتحسن بعد األزمة 

المالية األخيرة، وتوفرت 
عدد من الفرص مما شجع 

على جذب االستثمارات 
األجنبية  

الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني
رجل األعمال القطري
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تجارة بينية

وبالتالـي  وفرنسـيًا،  بريطانيـًا  تأثيـر  لدينـا  ألن  معهـا  التواصـل 
أسـتطيع التخاطـب معهـا باإلنجليزيـة األسـهل بالنسـبة لـي مـن 
الروسـية، وذلـك بدون أية عواطف ومـن الناحية العملية البحتة. 
العوامـل نجـد أن العالقـة بيـن قطـر وأميـركا  إلـى هـذه  بالنظـر 

البلديـن.  عالقـة طبيعيـة وتخـدم 

التنوع األميركي
وعـن كيفيـة تعرفـه علـى أميـركا للمرة األولـى يقول: »فـي العام 
1969 تخرجـت مـن الثانويـة العامـة )القسـم العلمـي( ومنحـت 
بعثـة طالبيـة مـع خمسـة طـالب آخريـن وذهبـت لدراسـة الطـب 
التواصـل االجتماعـي والتشـبيك  هنـاك، وبسـبب عـدم وجـود 
بيـن الـدول فـي ذلـك الوقـت كانـت نقلـة خطيـرة، فالفجـوة بيـن 
الحيـاة فـي قطـر والحيـاة فـي أميـركا كانـت كالفـرق بيـن األرض 
والسـماء، ففي العام 1969 كانت صدمة، ولكن األمر الجيد أني 
توقعـت هـذه الصدمـة فيما يتعلـق بالنمط التعليمي وأسـلوب 
أكثـر مـا  التنـوع  النـاس«. واسـتطرد قائـال: “إن  بيـن  العالقـات 
التعليـم،  فـي  المسـتقل  التفكيـر  علـى  لـك  وحثهـم  جذبنـي، 
خلطـة  تكـّون  أن  اسـتطاعت  األميركيـة  الشـخصية  أن  وأيضـا 
جميلـة بيـن الجـد واللعـب، فوقت الجد جـد، ووقت المـرح يخرج 
مـن نمطـه، هـذا الخليـط غيـر موجود لـدى اليابانـي أو الصيني أو 
األلمانـي، هـذا التمـازج رائـع، ويعكـس أيضـا الثقافـة اإلسـالمية، 
ألن الرسـول صلـى اللـه عليـه وسـلم أكثـر مـن عـاش معـه كان 
اإلمـام علـي عليـه السـالم الـذي قـال إنـه لـم يـَر الرسـول صلـى 
اللـه عليـه وسـلم غيـر مبتسـم، وكان دائمـا مـا يلقـي النـكات، 

فهـذه هـي الـروح اإلسـالمية”. 

الشخصية األميركية 
ويعبر المولوي عن شـعوره بأن هناك شـعبين أميركيين شـعب 
مـا قبـل سـبتمبر 2001 ومـا بعـد هـذا التاريـخ، و يقـول: »عندمـا 
عشـت هناك المسـت تلـك الشـخصية الرائعة المتقبلـة لآلخر، 
فكانـوا يدعونـي إلـى الصفـوف للحديـث عـن اإلسـالم والتعـرف 
عليـه مـن المصـدر ألن مـن كتـب عـن اإلسـالم هنـاك فـي ذلـك 
الوقـت كلهـم مسـيحيين، وقـد سـاعدني فـي ذلـك نشـأتي فـي 
بيئـة دينيـة، فـكان شـعبًا متفتحـًا يحـب المسـاعدة، صادقـًا جـدا 
بطبعـه، وقبـل أحـداث سـبتمبر لـم يكـن الشـخص يسـتغرب 
أنهـم يقـودون العالـم، ولكـن بعـد أحـداث سـبتمبر ومـن خـالل 
مـا عرفتـه مـن أنـاس زاروا الواليـات المتحـدة، هناك تغيـرات ألن 
الرسـمية األميركيـة -  الروايـة  النظـر عـن  2001 بغـض  أحـداث 
التي يشـكك بعض الناس فيها فهناك من يقول إن المؤسسـة 
رسـمت هـذا السـيناريو- إال أنـك تجـد أن قضيـة الخـوف طبعت 
الالوعـي عندهـم تمامـا، فأصبـح هنـاك حـذر وتـردد فـي معرفـة 
اآلخـر، بعـد أن كان لديـه تعطـش للتعـرف علـى قطـر وثقافـة 
اآلخـر، اليـوم لـم يعـد لديـه هـذا التعطـش وبـدأ يخـاف ويشـك 
 – العنـف  يسـتعمل  أصبـح  سـبب  وألي   ، اآلخرييـن  نوايـا   فـي 
وأنـا هنـا أتكلـم عـن الحكومـة وليـس الشـعب – ولكنـي ال أعـرف 
علـى المسـتوى الشـعبي، إال أنـه يقـال بحسـب اإلحصائيـات أن 
الجرائـم زادت بشـكل كبيـر. لـذا أظـن أنـه حـدث انقسـام فـي 
الشـخصية بعـد أحـداث سـبتمبر ومالـت إلـى السـلبيات أكثـر”.

سبل التعاون
مسـتوى  علـى  سـواء  قطـر  فـي  حـدث  مـا  إن  المولـوي  وقـال 

والطـب  واألبحـاث،  الشمسـية  الطاقـة  أو  التعليميـة  المدينـة 
منـذ  وأذكـر  رائعـة،  جوانـب  كلهـا  الحيويـة  والهندسـة  الحيـوي، 
12 عامـا قـرأت مقالـة نشـرت فـي أميـركا مـن قبـل متخصـص 
فـي التعليـم، قـال فيـه إن قطـر نجحـت فـي عمـل شـيء نحـن 
المتخصصيـن فـي التعليـم فـي أميـركا والـدول الغربيـة فشـلنا 
فـي عملـه، وهـو جمـع أفضـل الجامعـات فـي تخصصاتهم في 
مـكان واحـد. إال أنـي ال أتفـق علـى القضايـا  االسـتهالكية حيـث 
أصبحنا مسـتهلكين بشـكل كبير )االسـتهالك الشخصي(، لكن 
أظن أن ما يمكن الدخول في شـراكات مع أميركا هي الشـركات 
التـي تزيـد من اإلنتاجيـة، وتزود عدم اعتمادنـا الكبير على البترول 
والغـاز، بحيـث أننـا بعـد أكثـر مـن عقـد نسـتطيع الوقـوف علـى 
أقدامنـا، وأن يكـون هنـاك تنـوع فـي مصـادر الدخـل، وأن نكـون 
منتجيـن مسـاهمين  فـي تطـور البشـرية.  وأضـاف: »أظـن أن 
فقـط  ليـس  والثقافـي  العملـي  للتبـادل  رحبـة  مجـاالت  هنـاك 
أتسـاءل  فأنـا  األخـرى،  المتطـورة  الـدول  وإنمـا مـع  أميـركا،  مـع 
أيـن القنـوات فـي المجـال الفنـي، المسـرحي، الفـن التشـكيلي، 
األدب، كتابـة الروايـة، في مجاالت الخدمات عموما مثل البنوك 
وكيـف  القنـوات؟  أيـن  والمستشـفيات،  التأميـن  وشـركات 
ننضـح مـن الخبـرة والمعلومـات المتراكمة في العالـم المتطور 
مـن بينهـا أميـركا، فـال بـد أن نفتـح قنـوات كثيـرة ألنفسـنا، وأن 
ننـوع المصـادر التـي ننضـح منهـا، حتـى فـي مجـاالت )التحسـن 
الفـردي( فهنـاك مثـال أكثـر مـن 11 ألـف مكتبـة فـي أميـركا فقط 
للتحسـن الشـخصي، كمـا أن حركـة الترجمـة تعتبـر أخطـر عامل 
العصـر  فـي  حـدث  الـذي  والتطـور  لنـا،  بالنسـبة  التطـور  فـي 
العباسـي كان بسـبب الترجمـة مـن جميـع اللغـات وليـس لغـة 
واحـدة، وحتـى العمـل الخيري فيمـا يتعلق بالجمعيـات األهلية، 
فالخبـرات المتراكمـة للدول المتقدمة في مجـال العمل الخيري 
بسـهولة  تنهـار  العربـي  العالـم  فـي  الخيريـة  فالجهـات  كبيـرة، 
- ماعـدا بعـض االسـتثناءات – واآلن مـع اإلنترنـت أصبـح ذلـك 
مـن أسـهل مـا يمكـن.  وعـن كيفيـة جـذب الناس فـي الخـارج إلى 
قطـر يقـول: “البـد أن نـرى مـاذا يريـد اآلخـر ومـاذا لديـك لتقدمه، 
فاألميركيون واألوروبيون عموما يريدون الجو المعتدل والسـماء 
الصافيـة والرمـل والشـواطيء، ولكي تجذبهم البـد أن تركز على 
مشـاريع مـن هـذا النـوع ليـس فقـط لألجانـب، وإنمـا للمواطنين 

والمقيميـن فـي دولـة قطـر”. 

التعرف على اآلخر
وأوضـح أن مـا ينقـص العالقـات بيـن البلديـن عـدم تطبيـق آيـة 
إّنـا خلقناكـم مـن ذكـر  فـي القـرآن التـي تقـول »يـا أيهـا النـاس 
كلمـة  فلنفسـر  لتعارفـوا«  وقبائـل  شـعوبا  وجعلناكـم  وأنثـى 
لتعارفـوا أي أن تعـرف كل شـيء عـن اآلخـر، فـإذا عرفـوا ما يكفي 
عّنـا وعرفنـا مـا يكفـي عنهـم، فإنـه فـي حال وجـود أي توتـر يمكن 
تالفيـه بسـهولة، والجميـل في األمر أن اللغـة اإلنجليزية معظم 
النـاس خصوصـا الجيـل الجديـد يتكلـم بهـا، ومطلـوب إقامـة 
المعـارض والفعاليـات للتعريـف بقطـر والفن القطـري والثقافة 
القطرية، بالفن التشـكيلي، بالمسـرح، بالشعراء القطريين، وأن 

تترجـم أعمالهـم ويتـم تبـادل للزيـارات والـدورات التدريبيـة.

جوانب مضيئة
محاولـة  أميـركا  زيـارة  يـود  مـن  المولـوي  ينصـح  النهايـة  وفـي 
جعلهـم  ومـا  األميركيـة  للشـخصية  المحـرك  العامـل  معرفـة 

 أكثر ما جذبني في 
أميركا التنوع، وحثهم 

لك على التفكير 
المستقل في التعليم، 

وأيضا أن الشخصية 
األميركية استطاعت 

أن تكّون خلطة جميلة 
بين الجد واللعب 

عبدالواحد المولوي
من أوائل المبتعثين لدراسة 

الطب في أميركا 
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يحكمـون العالـم، وذلـك مـن خالل أن تثقف نفسـك وأن تسـأل 
األميركـي هـذا السـؤال، أمـا مـن يـود العيـش هنـاك فيقـول عـن 
ذلـك: “أنـا شـخصيا لـم أفكـر فـي العيش هنـاك، وأتذكـر عندما 
سـألوا الفنـان عمـر الشـريف لمـاذا عـاد إلـى مصـر بعـد ربـع قـرن، 
قـال إنـه لـم يسـتطع عمـل صداقـة مـع رجـل، فمفهـوم األخـوة 
والصداقـة بيـن الرجـل والرجـل فـي العالـم العربـي غيـر موجـودة 
بامتداداتهـا العميقـة النفسـية فـي الغـرب، واإلنسـان كمـا قـال 
أرسـطو مخلـوق اجتماعـي، فالعيـش هنـاك يصلـح لمـن يحـب 
الخلـوة، والعيـش وحيـدا، والتمتع بالخصوصية، وعندما عشـت 
فـي مدينـة نيويورك عامًا شـعرت بأنها قـارة في الثقافة، فهناك 
الحـي الصينـي، واإليطالـي، والعربـي، واإلسـباني، وفـي نفـس 
الوقـت فـي أيـة  لحظـة تـود التقوقـع فـي بيتـك يمكنـك فعـل 
أن ال  العيـش هنـاك عليـه  يـود  بـكل سـهولة، ولكـن مـن  ذلـك 
يذيـب شـخصيته تمامـا، وإنمـا يبقـي علـى الجوانـب الشـرقية 
مـن ثقافتنـا الروحيـة واألخالقيـة، الحقيقـة هي أننـي عندما كنت 
أديـر المستشـفى األهلـي ونأتـي باستشـاريين كبـار مـن العـرب 
العامليـن فـي الغـرب وأسـألهم لمـاذا تعـودون للعالـم العربي؟ 
يردون أن ذلك بسـبب أبناءنا الذين ال نريدهم أن يذوبوا وينسـوا 
أصولهم العربية والشـرقية وأن يحتفظوا بثقافتنا. وتمنى على 
المسـتوى الفـردي لـدى الجانبيـن األميركـي والقطـري أن يكـون 
هنـاك عامـل النديـة فـي االحتـرام والتعـرف علـى اآلخـر، وقـال: 
»أرجـو مـن الفـرد فـي قطـر عندمـا يفكـر في أميـركا يعـرف أنهم 
بشـر وأن يشـعر بنـوع مـن النديـة، فـال تشـعر أن الفجـوة بينـك 
وبينهم كبيرة، احترم إنجازاته، ولكن ال تشـعر بأنك ال تسـتطيع 
الوصـول، فهـو سـبقني ولكنـي قـادر للوصـول إليـه، والمسـألة 

مسـألة وقـت”.  

عالقات جيدة
الرسـم  فـي  المسـاعد  األسـتاذ  بيـرون  مايـكل  يـرى  حيـن  فـي 
أميركـي  وهـو  قطـر   - كومنولـث  فرجينيـا  بجامعـة  والطباعـة 
يعيـش فـي الدوحـة منذ ثالث سـنوات أن العالقـات بين البلدين 
ال  األميركييـن  مـن  العديـد  هنـاك  أن  إلـى  الفتـا  وقويـة،  جيـدة 
يعرفـون أيـن ومـا هـي قطـر، إال أن هـذا األمـر يتغيـر فـي الوقـت 
الراهـن، خاصـة مـع االنتخابـات األميركيـة التـي يتـم خاللهـا ذكـر 
اسـم قطـر علـى لسـان المرشـحين لهـا، معبـرا عـن اعتقـاده بأن 

العالقـات بيـن بـالده ودولـة قطـر تتسـم بالقـوة ولكنهـا ال تـزال 
فـي طـور البدايـة.  ويضيف بخصوص عالقته بقطـر: »أعتقد أن 
أول شـيء سـمعت به عن قطر كان فوزها باسـتضافة مونديال 
كأس العالـم فـي العـام 2022، وفـي ذلك الوقـت لم أكن أعلم 
الكثيـر عـن هـذه الدولـة، ثـم قدم أحـد أصدقائي إلـى هنا للعمل 
فـي القطـاع التعليمي، وبدأت أعرف منه بعض الشـيء عن هذا 
البلـد، ومـن خـالل هـذا الصديق علمـت أن هناك وظيفـة متاحة 
فـي إحـدى الجامعـات األميركية، وقد بـدأت عمل بحث عن قطر 
حينـذاك، وكلمـا تعمقـت فـي البحـث وجـدت أن الوضـع جيـد، 

وقـد حصلـت علـى الوظيفـة وقـررت المجـيء”. 

ويقـول بيـرون: »مـن خـالل عملـي أتعامل مـع القطريين بشـكل 
مباشـر حيـث أن حوالـي 60 أو 70 ٪ مـن الطلبـة الذيـن أدرسـهم 
عملـي  عـن  وبعيـدا  األصدقـاء،  بعـض  إلـى  إضافـة  قطرييـن 
يتعلـق  فيمـا  الشـيء،  بعـض  أمـل  خيبـة  هنـاك  لـي  بالنسـبة 
بتكويـن صداقـات مـع القطرييـن، فكنـت أتمنـى أن يكـون هناك 
إنـه كلمـا  القـول  ويمكـن  القطرييـن.  مـع  للتفاعـل  أكبـر  فـرص 
طالـت الفتـرة التـي أعيـش بهـا هنا تعاظمـت فـرص التعامل مع 
القطرييـن، إال أنـه مـن الصعـب إيجـاد فـرص للتعامـل معهـم 

خـارج إطـار العمـل”. 
ويعبـر مايـكل عـن اعتقـاده بـأن مـا يحـدث فـي المدينـة التعليمية 
والتبـادل  التعـاون  إمكانـات  علـى  مثـال  خيـر   - يعمـل  حيـث   -
والتواصـل بيـن البلديـن والشـعبين علـى المسـتوى التعليمـي 
للتعـاون  الفـرص  بعـض  هنـاك  أن  ويفتـرض  والثقافـي، 
الوقـت  بعـض  إلـى  تحتـاج  المسـائل  بـأن  ويعتقـد  العسـكري. 
ليتعـرف األميركيـون أكثـر علـى قطر وعلى موقعها فـي العالم، 
مشـيرا إلـى أن مونديـال كأس العالـم 2022 سيسـاعد كثيرا في 
هـذا الجانـب، ومن خالل وسـائل التواصل االجتماعي بعض من 
زمالئـي يفتحـون أبوابـًا علـى الثقافـة القطريـة مـن خـالل تعريـف 
أصدقائهـم وعائالتهـم بقطـر مـن خـالل الصـور والفيديوهـات 
إلـى  تحتـاج  تـزال  ال  المسـألة  أن  أعتقـد  لكـن  يشـاركونها،  التـي 
المزيـد مـن الوقـت. ورأى أن مـا ينقـص العالقـات بيـن البلديـن 
هـو الفهـم األعمـق لـكل جانـب، فالنـاس كل مـا يعرفونـه عـن 
قطـر أنهـا دولـة غنية وتمتلك موارد ماليـة ضخمة، وبالطبع هذا 
ليـس كافيـا لمعرفـة وفهـم الثقافـة، لـذا أعتقـد أن هنـاك حاجـة 

تجارة بينية

 بالنسبة لي هناك 
خيبة أمل بعض الشيء، 

فيما يتعلق بتكوين 
صداقات مع القطريين، 

فكنت أتمنى أن يكون 
هناك فرص أكبر 

للتفاعل مع القطريين 
الشركات أو األفراد  

مايكل بيرون 
أكاديمي أميركي بجامعة  
فرجينيا كومنولث - قطر

صورة للسفير القطري في واشنطن مع ميريل باوزر، عمدة مدينة واشنطن وميتش الندرو، عمدة نيو اورليانز
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كوكبنــــــــا

تعد المسئولية االجتماعية واحدة من دعائم الحياة المجتمعية الضرورية، فهي 
سبيل التقدم الفردي واالجتماعي، بل إن القيمة الحقيقية للفرد في مجتمعه تقاس 
بمدى تحمله المسئولية تجاه نفسه وتجاه اآلخرين، ولذلك ال بد من العمل على بث 
الوعي بأهميتها ووضع البرامج الكفيلة بترسيخها لدى األفراد والمؤسسات. نركز 

في ملحقنا هذا الشهر على شركتين قطعتا شوطا كبيرا في مجال المسئولية 
االجتماعية..

المسئولية االجتماعية للشركات

نداء الواجب
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وايـل  رسـالة  أركان  أهـّم  أحـد  االجتماعيـة  المسـئولية  ُتعـدُّ 
ـد تلـك المسـئولية علـى عـدة   كورنيـل للطـب – قطـر، وتتجسَّ
أصعـدة، فـي طليعتهـا حملـة التوعيـة الصحية »صحتـك أواًل« 
الحائـزة علـى جوائـز مرموقـة، والتـي أطلقـت في العـام 2012 
بالتعـاون مـع المجلـس األعلـى للصحـة فـي قطـر، وبالتنسـيق 
والمجلـس  قطـر،  مؤسسـة  ُهـم:  إسـتراتيجيين  شـركاء  مـع 
وإكسـون  للبتـرول،  قطـر  وأوكسـيدنتال  للتعليـم،  األعلـى 

القطريـة.  األولمبيـة  واللجنـة  موبيـل، 
أفـراد  جميـع  وتعريـف  تثقيـف  إلـى  الحملـة  هـذه  تهـدف 
المجتمـع بُسـبل االرتقـاء بالصحـة مـن خـالل الوقايـة، مـع إيـالء 
أولويـة خاصـة للنـشء. ومن المعروف أن قطـر تواجه تحّديات 
ة بسـبب انتشـار داء السـكري، والسـمنة، وأمراض القلب،  جمَّ
وهنـا تكمـن األهمية البالغة لحملة »صحتـك أواًل« الرامية إلى 
إعـداد جيـل جديـد في قطـر يتمتع بالصحـة والعافية ليسـتطيع 

المسـاهمة فـي تحقيـق رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030.
مـن  عريـض  نطـاق  إلـى  أواًل«  »صحتـك  حملـة  وترتكـز 
مـة لتحقيـق غايـات مختلفة،  الفعاليـات والمشـروعات المصمَّ
فـي  المجتمـع  أفـراد  كافـة  لتشـجيع  معـًا  تتضافـر  أنهـا  غيـر 
نحـو  ل  والتحـوُّ الصحيـة  غيـر  العـادات  عـن  اإلقـالع  علـى  قطـر 
أسـاليب الحيـاة الصحيـة. وأحـدث الفعاليـات التـي أقيمـت في 

هـذا اإلطـار، سـباق األلـوان الـذي اسـتضافته »صحتـك أواًل« 
للسـنة الثانيـة علـى التوالي بمشـاركة نحو 7500 متسـابق من 
مختلـف األعمـار. وُيعتبـر هـذا السـباق احتفالية ممتعـة ومرحة 
مليئـة بالرياضـة واللياقـة، ويجتـذب الكثيريـن بسـبب طبيعتـه 
غيـر التنافسـية بمـا يتيـح للجميـع المشـاركة دون قلـق بشـأن 
األلـوان  سـباق  ويبـرز  السـباق.  فـي  متقدمـة  مرتبـة  تحقيـق 
اللياقـة البدنيـة كتجربـة يسـتمتع بهـا الجميع ويمكن أن تشـّكل 
جانبـًا مرحـًا مـن الحيـاة العائليـة. ويحقـق سـباق األلـوان الكثيـر 
مـن أهـداف »صحتـك أواًل« عبـر تشـجيع أفـراد المجتمـع علـى 
اليوميـة،  حياتهـم  أسـاليب  فـي  مرهقـة  غيـر  بتغييـرات  البـدء 
سـواء مـن خـالل تقليـل الدهـون المشـبعة والسـكر المكـرر، أو 

الرياضيـة. للتماريـن  تخصيـص عشـرين دقيقـة يوميـًا 
علـى  أواًل«  »صحتـك  اهتمـام  مـن  األكبـر  الجانـب  ينصـبُّ 
النـشء مـن منطلـق أن اإلنسـان يكتسـب عـادات غيـر صحيـة 
فـي مراحـل حياتـه المختلفة، وعليـِه فإن َغْرس أسـاليب الحياة 
عليهـا  مواظبيـن  سـيجعلهم  النـشء  أذهـان  فـي  الصحيـة 
طـوال حياتهـم. وانطالقـًا مـن هـذه الحقيقـة، أطلقـت حملـة 
شـملت  التـي  الخضـراء«  »البيـوت  مبـادرة  أواًل«  »صحتـك 
قطـر  أنحـاء  فـي  ابتدائيـة  مدرسـة  ثمانيـن  مـن  أكثـر  تزويـد 
ببيـوت خضـراء إلـى جانـب أدوات البسـتنة وأحـواض النباتـات 

وايل كورنيل  
االرتقاء بالصحة

المسئولية االجتماعية
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األطفـال  ـم  ويتعلَّ والخضـروات.  الفواكـه  وبـذور  واألتربـة 
ثمـار  تنـاول  يتـم تشـجيعهم علـى  الزراعـة مثلمـا  ُأسـس 
وتمثـل  بأنفسـهم.  زرعوهـا  التـي  والفواكـه  الخضـروات 
ال  وهـي  مهمـة  تعليميـة  وسـيلة  الخضـراء«  »البيـوت 
تقتصـر علـى تعليـم األطفـال مفاهيـم الزراعـة فحسـب، 
والبيئـة  التغذيـة  بمفاهيـم  النـشء  تعريـف  إلـى  تمتـد  بـل 

السـواء. علـى  واالسـتدامة 
الدراسـية  المراحـل  طـالب  مـن  اآلالف  بصحـة  ولالرتقـاء 
الالحقـة، حرصت»صحتـك أواًل« علـى أن تكـون الوجبـات 

قطـر  لمؤسسـة  التابعـة  المـدارس  لطـالب  تقـّدم  التـي 
صحيـة. فقـد سـاهمت في تغييـر قوائم الطعام لتشـمل 
أفضـل الوجبـات الصحيـة وفي تعريف الطـالب باألطعمة 
التـي يتناولونهـا وأهميتهـا ألجسـامهم وصحتهـم. ومـن 
المقـرر توسـيع نطاق هـذه المبادرة قريبًا لتشـمل مدارس 

أخـرى فـي أنحـاء قطـر.
وألن التماريـن الرياضيـة ال تقـلُّ أهمية عـن الحمية الغذائية 
الصحيـة، دعـت وايـل كورنيـل للطـب – قطـر مـدارس مـن 
الفعاليـة  »التحـّدي«،  سـباق  فـي  للمشـاركة  قطـر  أنحـاء 
المـدارس  لطـالب  صـة  المخصَّ السـنوية  الرياضيـة 
اإلعداديـة فـي قطر، والتي تشـمل أيضًا جانبـًا بحثيًا. ُنّظم 
الطـالب  أسـباير بمشـاركة مئـات  قبـة  فـي  السـباق  هـذا 
والطالبـات فـي منافسـات جماعيـة، فيمـا شـارك مئـات 
آخـرون بمسـابقة الملصقـات البحثيـة التـي تتمحـور حـول 
قضايـا صحيـة راهنـة. والهدف مـن هذه الفعاليـة وغيرها، 
تشـجيع النـشء على االلتـزام بالتماريـن البدنيـة والرياضية 

بـة لصحـة أفضـل نحـو المسـتقبل. كهوايـة محبَّ
مـن حـق كل إنسـان أن ينعـَم بالصحـة والعافية، ومن أجل 
نشـر رسـالة »صحتـك أواًل« بيـن جميـع أفـراد المجتمـع، 
التـي  المتنقلـة  ناتشـيرال«  »يـاّل  حافلـة  الحملـة  أنشـأت 
والمناسـبات  المجتمعيـة  الفعاليـات  شـتى  فـي  تشـارك 
فـي الدولـة، وأهمهـا احتفـاالت اليـوم الوطنـي، وفعاليات 
الصحـي  الطهـّي  عـروض  خـالل  ومـن  الرياضـي.  اليـوم 
الدراجـة  مثـل  مرحـة  وفعاليـات  البدنيـة  اللياقـة  وتماريـن 
ممارسـة  أثنـاء  مخفوقـة  عصائـر  تحّضـر  التـي  الهوائيـة 
الرياضـة، تنشـر »ياّل ناتشـيرال« رسـالة توعويـة مهمة عن 
أسـاليب الحيـاة الصحيـة بيـن مئـات اآلالف مـن القاطنيـن 

فـي قطـر. 
عندمـا  الفائـت  العـام  دوليـًا  ُبعـدًا  أواًل«  »صحتـك  أخـذت 
ُطلـب منهـا المشـاركة ضمـن جنـاح دولـة قطر في إكسـبو 
للطـب  كورنيـل  وايـل  ممثلـو  قـام  حيـث   ،2015 ميالنـو 
أمـام  الكليـة  ورؤيـة  الحملـة  برسـالة  بالتعريـف  قطـر   –

العالـم. مـن حـول  الـزوار  آالف  عشـرات 
سلسـلة  أواًل«  »صحتـك  أطلقـت  مـواٍز،  صعيـد  علـى 
المحاضرات العامة »اسـأل المختص« التي تتيح للجميع 
فرصـة االسـتماع إلـى أطبـاء وخبـراء وايل كورنيـل للطب – 
بالصحـة  الصلـة  وثيقـة  مواضيـع  يناقشـون  وُهـم  قطـر 
الفرديـة والمجتمعيـة. وتعمـل »صحتـك أواًل« دون كلـل 
أو ملـل إليصـال رسـالتها ورؤيتهـا حـول أهميـة قـرار اختيار 
تبـّث  سـبق،  مـا  جانـب  فإلـى  الصحيـة.  الحيـاة  أسـاليب 
وبرامـج  اإلذاعـة  أثيـر  عبـر  توعويـة  الحملـة رسـائل صحيـة 

تلفزيونيـة خـالل شـهر رمضـان.
المؤسسـية  االجتماعيـة  المسـئولية  تكـون  أن  أجـل  ومـن 
نحـو ملمـوس  علـى  غاياتهـا  تحقـق  أن  بحّق،البـّد  هادفـًة 
أواًل« بصمـة  تركـت »صحتـك  فـي مجتمعهـا. وبالفعـل، 
جهـة  »أفضـل  جائـزة  تنـاُل  جعلتهـا  وفارقـة  ملموسـة 
المسـئولية  قمـة  خـالل  المجتمـع«  تنميـة  فـي  تسـاهم 
االقتصـاد  وزارة  رعايـة  تحـت  ُعقـدت  التـي  االجتماعيـة 
والتجـارة فـي قطـر. تعتـزم وايـل كورنيـل للطـب – قطـر 
علـى مواصلـة حملة »صحتك أواًل« بـذات الزخم لتحقيق 

أكبـر يومـاً بعـد آخـر. فـرق ملمـوس وتأثيـر 
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إن أقصـى اهتمامـات شـركة قطـر كـوول أن تكـون شـركة قطريـة 
تعمـل  فـي قطـر، حيـث  الطاقـة  اسـتدامة مصـادر  فـي  تسـاهم 
وضمـان  واالجتماعيـة  البيئيـة  التأثيـرات  تحسـين  علـى  باسـتمرار 

الحصـول علـى نتائـج بمنافـع  إيجابيـة.
تؤمـن قطـر كـوول أن تبريـد المناطـق يلعـب دورًا هامـًا فـي تنميـة 
الدولـة والرؤيـة الوطنيـة 2030.  فهـي  تلتـزم بتقليـص المخاطـر 
ُفـرص  وتحسـين  الطبيعيـة  المـوارد  علـى  والمحافظـة  البيئيـة، 
التنميـة االقتصادية.قطـر كـوول تعمل على نمـو عملياتها بطريقة 

ومسـئولة. مسـتدامة 
فالتنميـة المسـتدامة بالنسـبة لهـا لـم تعـد تقتصر علـى أداء العمل 
بمسـئولية بـل تقوم أيضـا بتحديد التحديـات االجتماعية وتحديات 
األخـرى  الجهـات  مـع  للعمـل  طـرق  وإيجـاد  االسـتدامة  عوامـل 

للتصـدي لهـذه التحديـات.
وأن  اجتماعيـة  مسـئولية  صاحبـة  تكـون  أن  كـوول  قطـر  تهـِدف 
فـي  الموظفيـن  مسـاعدة  ألجـل  والمعاييـر  القيـم  بتبنـي  تقـوم 
فـي  مسـئوليتها  مـدى  الشـركة  وتـدرك  بحرفيـة  أعمالهـم  إنجـاز 
تبنـي أفضـل المعاييـر بمـا يتعلـق بـأداء موظفيهـا ومـا يخـدم كل 

المناطـق. تبريـد  خدمـة  مـن  المسـتفيدين 

البيئة
يؤخـذ التأثيـر البيئـي لتبريـد المناطـق بشـكل جـاد فـي قطـر كـوول. 

فتبريـد المناطـق لديـه أدنـى تأثيـر بيئـي واسـتهالك للطاقـة مقارنة 
بنظـم التبريـد التقليديـة وتتبـع الشـركة منهجيات عديدة لتحسـين 

عوامـل حفـظ البيئة.
وتسـاهم قطـر كـوول بشـكل كبيـر فـي الحفـاظ على البيئـة، حيث 
سـاهمت فـي الحـد مـن انبعـاث أكثـر مـن 140 مليـون كيلـو جـرام 
مـن ثانـي أكسـيد الكربـون فـي الغـالف الجـوي خـالل العـام 2015 
و يعـادل ذلـك إزالـة 26 ألـف مركبـة مـن الشـوارع أو زرع 14 مليـون 
شـجرة. محطـات تبريـد المناطـق تعمـل بكفـاءة أكثـر وبضـرر أقـل 
احتماليـة  وتقليـل  الكربـون  أكسـيد  ثانـي  مـن  بالحـد  البيئـة  علـى 
الغـاز والتلـوث الضوضائـي .ُتقـدم هـذه الخدمـة العديـد  تسـرب 
المـوارد  مـن  باالقتصـاد  وتسـمح  الرئيسـية  البيئيـة  الفوائـد  مـن 

الطبيعيـة.
للشـرب  الصالحـة  الميـاه  اسـتخدام  بتبديـل  كـوول  قطـر  قامـت 
المحطـات  فـي  وذلـك   )TSE( المعالجـة  الصحـي  الصـرف  بميـاه 
ادخـار  علـى  يسـاعد  وهـذا  الغربـي  الخليـج  منطقـة  تخـدم  التـي 
المـوارد الطبيعيـة الحيويـة فميـاه الصـرف الصحـي المعالجـة فـي 
الشـرق األوسـط ودول مجلـس التعـاون الخليجـي هـي مصدر غير 
مسـتغل بالشـكل المثالـي و الجديـر بالذكـر أن السـلطات المحليـة 
فـي قطـر قامـت بتطويـر مخطـط االسـتهالك والترشـيد مـع كل 
ميـاه  السـتغالل  الدولـة  فـي  الرئيسـية  التبريـد  مناطـق  شـركات 

المعالجـة. الصحـي  الصـرف 

قطر كوول 
المساهمة في االستدامة
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تعتبـر محطـة قطـر كـوول الثالثـة فـي منطقـة الخليـج الغربـي 
والتـي تقـوم الشـركة بإنشـائها حاليـًا أول محطـة للتبريـد فـي 
قطـر مصممـة لنيـل شـهادة التصميم البيئي )LEED( وسـوف 

تسـتخدم ميـاه الصـرف الصحـي المعالجـة فـي عملياتهـا.
بالتعليـم  العنايـة  مجموعـة  فـي  أيضـًا  تنشـط  كـوول  قطـر 
المسـتدام، حيـث تهتـم بالتعليـم وتدريـب طـالب الجامعـات 
للعمـل علـى زيادة وعيهم بقضايا التنمية المسـتدامة والقضايا 
البيئيـة. وتقـوم قطـر كـوول برعايـة المؤتمـرات والنـدوات التـي 
االسـتدامة ومسـتقبل  المناطـق ومؤتمـرات  تبريـد  علـى  تركـز 
قطـر وذلـك بهـدف زيـادة الوعـي لقيـم وفوائـد تبريـد المناطـق 
والتأكيـد علـى االسـتدامة والترشـيد فـي االسـتهالك فـي دولـة 

قطـر.

المجتمع
التـزام  مـدى  تعكـس  االجتماعيـة  كـوول  قطـر  شـركة  أهـداف 
قطـر  فـي  والبيئـة  والمسـتخدمين  المجتمـع  تجـاه  الشـركة 
إقليميـًا ودوليـًا وانطالقـا مـن هـذا المبدأ تلعب قطر كـوول دورًا 
هامـًا فـي خدمـة تبريـد المناطـق فـي قطـر وتعـد داعمـًا رئيسـيًا 
لسياسـات البيئـة الخضـراء. إن مـا قامـت قطـر كـوول بإنجـازه 

اإليجابـي. وتفكيرهـا  وثقافتهـا  المسـتقبلية  رؤيتهـا  يترجـم 
تسـلط  التـي  النشـرات  بتقديـم  كـوول  قطـر  شـركة  تقـوم 
الضـوء علـى فوائـد تبريـد المناطـق ليس فقـط للزبائن بـل أيضًا 
للمجتمـع والحكومـة. بحكـم خبرتنـا نركـز علـى الحقائـق فعلـى 
الماديـة  التكلفـة  المناطـق بتقليـل  المثـال يقـوم تبريـد  سـبيل 
المترتبـة مـن تقليـل اسـتهالك الكهرباء الالزمـة للتبريد مما يؤثر 
علـى االسـتهالك العـام لمصـادر الطاقـة فـي المنطقـة بشـكل 

إيجابـي.
قطـر كـوول تقـوم أيضـًا بتشـجيع زبائنهـا والمجتمـع للحفـاظ 
علـى الطاقـة والميـاه. فقد قامـت بتقديم دليـل »اقتصد اليوم 

لحمايـة المسـتقبل« 
ويشـمل الدليـل العديـد مـن النصائـح  عـن طـرق الحفـاظ علـى 
الطاقـة، كعـدم تبريـد الغرف الخالية، والصيانـة الدورية وغيرها 
المبانـي.  إلدارة  وأيضـا  بـل  للمسـتخدمين  فقـط  ليـس  الكثيـر 
ستسـتمر قطـر كوول في تشـجيع المجتمع علـى االقتصاد في 

اسـتخدام الطاقـة عـن طريـق شـركائها فـي حملـة “ترشـيد”.
ومن ضمن األنشـطة المجتمعية قامت قطر كوول بالمشـاركة 
فـي اليـوم المفتـوح للسـكان فـي اللؤلـؤة قطـر وذلـك مـن باب 

تقويـة انتمائهـا للمجتمـع وتنوير زبائنها باألعمـال التي نقوم بها 
مـن أجلهـم وأيضـًا للمجتمـع ككل والبيئـة فـي دولـة قطر.فـي 
مثـل هـذه األحـداث تشـارك قطركـوول المهتميـن المعلومـات 
تعقـد  كمـا  أيضـًا.  والبيئـة  واالسـتدامة  الترشـيد  عـن  المهمـة 
منافسـات فنيـة بيئيـة لتتشـارك مـع الزبائـن فـي خلـق الوعـي 
البرنامـج  هـذا  امتـد  وقـد  أطفالهـم.  طريـق  عـن  البيئـة  تجـاه 

ليشـمل المـدارس خـالل يـوم األرض فـي العـام 2015.
الطبيـة إلدارة حملـة  مـع مؤسسـة حمـد  تتعـاون  كـوول  قطـر 
تجـاه  الوعـي  لزيـادة  اللؤلـؤة  قطـر  جزيـرة  فـي  بالـدم  التبـرع 
منافـع الترابـط المجتمعـي، وليس فقـط لذكر المنافـع الصحية 

أنفسـهم. للمتبرعيـن 
بالتنميـة  اإلسـهام  فـي  بالمسـؤولية  تشـعر  كـوول  قطـر 
ومثـااًل   .2030 الوطنيـه  قطـر  رؤيـة  مـع  تماشـيًا  االجتماعيـة 
علـى ذلـك قـادت قطـر كـوول حملـة لمـدة ثالثـة أشـهر للتبـرع 
المقيميـن  جميـع  قـام  حيـث  قطـر.  اللؤلـؤه  فـي  بالمالبـس 
فـي اللؤلـؤة قطـر فـي المشـاركة مـع مؤسسـة قطـر الخيريـة 
تخطـط  جعلهـا  الحملـة  هـذه  ونجـاح  »طيـف«.  مشـروع  فـي 

سـنويًا. الحملـة  هـذه  تنظيـم  فـي  لالسـتمرار 

الشراكات
ألن قطركـوول تؤمـن أن العمـل الجماعـي يؤتـى بثمـاره بشـكل 
حملـة  فـي  كهرمـاء  مـع  بشـراكة  كـوول  قطـر  دخلـت  أقـوى، 
»ترشـيد« و هـي حملـة منظمـة مـن قبـل كهرمـاء تهـدف إلـى 
االقتصـاد فـي اسـتهالك الميـاه والكهربـاء فـي دولـة قطـر. قطر 
رسـائل   وتطبيـق  تطويـر  علـى  معـًا  يعمـالن  وترشـيد  كـوول 
وتنفيـذ برامـج عـن الترشـيد واالقتصـاد  موجهـة إلـى المـدارس 

األعمـال.  وأصحـاب  والسـكان 
ومـن ضمـن هـذه الحمـالت تقـوم قطـر كـوول برعايـة البرنامـج 
المدرسـي لبيئـة خضـراء. وهـو مـن أكبـر وأكثـر البرامـج البيئيـة 
الموجهـة لطـالب المدارس والجامعات.هـذه المبادرات تتجاوز 
المنافسـات التقليدية وتقوم بوضع مسـئولية االسـتدامة على 
الطـالب بشـكل مباشـر ممـا يجعـل مشـاركات هـؤالء الطـالب 
مشـاركات فعالةفـي الحفـاظ علـى البيئـة. يتـم تذكيـر الطـالب 
المـدارس  دعـوة  وتتـم  البيئـة  اتجـاه  بالتزامهـم  دائـم  بشـكل 
لتكـون جـزءًا مـن هـذا البرنامـج كمـا نقـوم باعطـاء دورات فـي 

إدارة وإنمـاء المسـؤولية اتجـاه بيئـة خضـراء.
فـي محاولـة لتحسـين تأثيـر تبريـد المناطـق علـى االقتصـاد فـي 
فـي  بالدخـول  كـوول  قطـر  قامـت  الطاقـة  مصـادر  اسـتهالك 
شـراكة مـع معهـد قطر لبحوث البيئة والطاقـة )QEERI( إلدراج 
خطـط للعمـل سـويًا لتوسـعة األبحـاث البيئية المتعلقـة بتبريد 
المناطـق وأيضـا علـى إيجـاد طـرق لتحسـين أداء وفعاليـة تبريـد 

المناطـق فـي قطـر.
أحـد المشـاريع الرئيسـية التـي سـيتم البـدء بهـا هـو البحـث فـي 
إعادة اسـتخدام  مياه الصرف الصحي المعالجة السـتخدامات 
مهمـة أخـرى وذلـك من خـالل توفير مياه صـرف صحي معالجة 

ذات جـودة عالية.
و مـن ضمـن األنشـطة األخـرى قامـت قطـر كـوول بالمشـاركة 
العالمييـن ألكثـر مـن خمـس  يـوم و سـاعة األرض  فـي حـدث 
المحليـة.  والمـدارس  سـنوات متواصلـة  مـع مؤسسـة قطـر 
نشـارك فـي هـذه األنشـطة إليماننـا أن شـباب دولـة قطـر هـم 
مفتـاح الوصـول إلـى مصـادر طاقـة مسـتدامة فـي المسـتقبل.
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معرض 
قطر للسيارات 

تفرد عالمي
تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، 

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اختتم معرض قطر 
للسيارات فعاليات النسخة السادسة والتي استمرت على مدى 
خمسة أيام من 28 يناير وحتى 1 فبراير 2016 في مركز الدوحة 

للمعارض والمؤتمرات. حيث افتتح المعرض سعادة السيد 
جاسم بن سيف أحمد السليطي، وزير المواصالت واالتصاالت 

لدولة قطر. شارك في المعرض أكثر من 40 عالمة تجارية، 
وقد شهد جمهور المعرض هذا العام الكشف عن أكثر من 20 
موديل سيارة جديدة بعضها ظهر ألول مرة في قطر والبعض 

اآلخر ظهر ألول مرة في منطقة الخليج. 

بقلم: كريم إمام 
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معرض السيارات

النقـاب  2016 كشـف  للسـيارات  شـهد معـرض قطـر 
عـن سـيارة ELIBRIEA الرياضيـة القطريـة التـي صممهـا 
وطورهـا الطالـب بكليـة الهندسـة بجامعـة تكسـاس أيـه 
أنـد إم فـي قطـر - عبدالوهـاب ضيـاء اللـه، واعتمـد فـي 

تمويلهـا علـى مجموعـة علـي بـن علـي القطريـة.
ELIBRIEA سـيارة رياضية تتمتـع بتصميـم كوبيه ببابين 
وهيـكل خارجـي مصنـوع مـن أليـاف الكربـون، وسـتزود 
بمحـرك V6 مـن جنـرال موتـورز يولـد قـوة 525 حصانـًا 
الدفـع  نظـام  عبـر  األربعـة  العجـالت  إلـى  قوتـه  ينقـل 
 1000 السـيارة  وزن  يبلـغ  فيمـا  عجلـة،  لـكل  المسـتقل 

كجـم.
وقـال ضيـاء اللـه فـي تصريـح لـ )قطـر اليـوم( أنه يخطط 
لتطويـر وتصميـم السـيارة القطريـة الثانيـة فـي الوقـت 

بـدأ  عندمـا  خاطـرة  كانـت  الفكـرة  أن  إلـى  الفتـا  الراهـن، 
ورقـة  علـى  رصـاص  بقلـم  األولـي  التصميـم  برسـم 
بيضـاء، ثـم دخلـت مراحـل متقدمـة، وهنـا حصلت على 
لتمويـل  القطـري  الصنـدوق  قبـل  مـن  المـادي  الدعـم 
البحـث العلمـي، وبعـد أن وصـل المشـروع إلـى مرحلـة 
مـن النضـج حصلـت علـى دعـم آخـر مـن مجموعـة علـي 
قطـر  معـرض  فـي  مشـاركتي  إلـى  أدى  مـا  علـي،  بـن 

العـام.  لهـذا  للسـيارات 
 27 العمـر  مـن  يبلـغ  الـذي  ضيـاء  الوهـاب  عبـد  وأوضـح 
عامـا: »هـذه تعتبـر أول سـيارة مـن نوعهـا ُتبنـى بالكامـل 
عاميـن  التصميـم  هـذا  منـي  واسـتغرق  قطـر،  فـي 
لتطويـره واختبـاره، وأنا حاليا أواصل العمل إلنتاج سـيارة 
علـى  يعمـل  أنـه  إلـى  وأشـار  المقبلـة«.  السـوبر  قطـر 
الموديـل الجديـد الـذي سـيكون متاحـًا تجاريـًا فـي قطـر 
مـع ELIBRIEA، موضحـا أن الخطـوة القادمـة تتمثـل في 
إضفـاء الطابـع التجـاري لهـذه السـيارة ومـن ثـم الدخـول 
فـي مرحلـة اإلنتـاج. وقـال أنـه أراد أن يصنع سـيارة كاملة 
أجـزاء  باسـتخدام  كذلـك،  بالفعـل  وهـي  الصفـر،  مـن 

بسـيطة ومـن خـالل التصميم الخـاص بي واألفـكار التي 
تخصنـي، تمامـا كمـا هـو الحـال مـع لعبـة الليجـو، فأنـت 
تقـوم بإضافـة األجـزاء إلـى بعضهـا البعـض، ولكـن فـي 
الماكينـات  تضيـف  فإنـك  السـيارات  مـع  الحالـة  هـذه 

السـيارة.  وتطـور 
وقـال أن األدوات التـي اسـتخدمها إلخـراج هذا المشـروع 
إلـى النـور هـي أدوات تتعلـق بالتصميـم وأخـرى أدوات 
هندسـية تـم تقديمهـا مـن قبـل جامعة تكسـاس أيـه أند 
إم، وقـد تـم تنفيـذ هـذا المشـروع بالمنطقـة الصناعيـة 
حيـث أن كافـة المراحـل الخاصـة بتصميـم وتصنيع هذه 
السـيارة كلهـا محليـة هنـا من قطر، وقـد جمعت الهيكل 
األساسـي والمـواد الخاصـة بجسـم المركبة مـن هناك.
شـركات  مـن  عـروض  أي  تلقـى  قـد  كان  إذا  مـا  وحـول 
السـيارات الموجودة في قطر، قال إنه يقوم بكل شـيء 
وحـده حتـى اآلن وأن هـذه هـي الفكـرة األسياسـية. الفتـا 
إلـى أنـه في المسـتقبل سـيحتاج إلى دعم مـن الحكومة، 
حيـث أنـه فـي حـال وجـود دعـم حكومـي لمشـاريع كهـذه 
الدولـي،  المسـتوى  علـى  جديـدة  مراحـل  تدخـل  فإنهـا 
فهـذه هي السـيارة القطريـة األولى، ليس فقط السـيارة 
وانمـا الماكينـة القطريـة األولـى أيضـا، وهذه هـي الفكرة 

األساسـية.  وتقـدم بنصيحـة إلـى من يود القيام بشـيء 
مماثـل، أنـه عليـك أن تجـد األنـاس المناسـبين لدعمـك 
وتشـجيعك، فـإذا تمكنـت مـن أن تجـد هؤالء فـإن األمور 

تكـون أسـهل بالنسـبة لـك. 
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مكانتهـا  كارز  موتـور  رويـس  رولـز-  أّكـدت  جديـدة،  مـّرة 
عـن طـراز  الكشـف  مـع  الفاخـرة  السـيارات  عـرش  علـى 
رولـز- رويـس داون الجديـد للمـّرة األولـى أمـام الجمهـور 
العـام فـي الدوحـة في معرض قطـر الدولي للسـيارات.  
مـع رولـز- رويـس داون تنطلـق حقبـة جديـدة فـي مجـال 
رولـز-  جانـب  وإلـى  المكشـوفة.  الفاخـرة  السـيارات 
كارز   موتـور  رويـس  رولـز-  عمـالء  تمّكـن  داون،  رويـس 
مـن االّطـالع علـى سـيارة رولز-رويـس رايـث المصّممـة 
ُتعتبـر  التـي  حسـب الطلـب. تّتسـم رولز-رويـس رايـث 
السـيارة األكثـر قـوة وديناميكيـة مـن رولـز- رويـس علـى 
الرفيـع  بالقـّوة واألسـلوب  يتمّيـز  اإلطـالق بطابـع فريـد 
والدرامـا مـع شـيء مـن الغمـوض. وتعليقـًا علـى ذلـك، 
صـرح  السـيد إيهـاب عـالم، المديـر العـام لرولـز- رويـس 
موتـور كارز الدوحـة قائـاًل: »بصفتنـا نمّثـل عالمـة تجاريـة 
فاخـرة تسـعى بشـكل دائـم إلـى تحقيـق التمّيـز بكافـة 
أشـكاله، كان فخـٌر لنـا أن نسـتعرض اثنتيـن من سـياراتنا 
المهيبـة والفريـدة فـي نسـخة هـذه السـنة مـن معـرض 
هـذا  فـي  نشـارك  أن  للسيارات.يسـرنا  الدولـي  قطـر 
الحـدث المميـز مـرة أخـرى وقـد شـهدنا اهتمامـًا متزايـدًا 
مـن عمالئنـا الحالييـن والمسـتقبليين، ونتطّلـع قدمًا إلى 

تقديـم كامل مجموعة سـياراتنا 
القليلـة  األيـام  خـالل  لعمالئنـا  
المقبلـة«. وفـي رده على سـؤال 
األسـماء  اليـوم( حـول  لــ )قطـر 
الجديـدة  للموديـالت  المميـزة 

أوضـح عـالم أن اختيـار أسـماء موديـالت رولـز – رويـس 
تأتـي مـن تاريـخ الشـركة العريـق وأيضـا أسـماء األلـوان 
لهـا عالقـة أكثـر بالبيئـة، حيـث نربـط اسـم اللـون بشـيء 
األمـازون  فمثـال  للعميـل،  وصفـه  مـن  لنقـرب  واقعـي 
المنطقـة  بهـذه  مرتبـط  صحـراوي  لـون  هـو  سـاند 
فجـر  تعنـي  وداون  لهـا،  لـون  أقـرب  هـذا  أن  نـرى  التـي 
والمقصـود هنـا بـأن هـذا فجر جديـد في عالم السـيارات 
القطـري  الجمهـور  جـذب  عوامـل  وحـول  المكشـوفة.  
يقـول: »فـي البدايـة قمنـا بعمـل تقديـم للرايـث، واآلن 
نقـدم الـداون وقد اسـتطعنا أن نجذب بهما أعمار سـنية 
لرولـز – رويـس لـم تكـن موجـودة مـن ذي قبـل، حيـث 
الرايـث  اليـوم متوسـط أعمـار عميـل رولـز – رويـس  أن 
والـداون مـا بيـن 30 و 40 عاما، وهـذا هو النجاح العظيم 
الشـباب  بجـذب  الموديـالت  هـذه  اسـتطاعت  التـي 
الختيـار هـذه الموديـالت، ولفـت إلـى أن مواقـع التواصل 

االجتماعـي هي المسـتقبل وقد لعبـت دورا كبير في هذا 
النجـاح، إال أن الجـزء األكبـر من أدواتنا هو جاذبية السـيارة 
نفسـها التـي تتحـدث عـن نفسـها فهـي سـيارة معاصـرة 
جـدا، واسـتطاعت أن تحافـظ علـى طابـع الرولـز – رويس 
التـي  التغيـرات  مـع  متماشـي  حديـث  بأسـلوب  ولكـن 

السـيارات. عالـم  يشـهدها 

رولز - رويس موتور كارز   
معايير جديدة للسيارات الفاخرة 

معرض السيارات

قدمـت فولكـس واجـن الشـرق األوسـط فـي معرض قطر للسـيارات هـذا العام الجيـل الجديد 
مـن سـيارتها األكثـر مبيعـا، تيغوان، التي هي سـيارة الدفـع الرباعي المثاليـة »للغابة الحضرية«. 
ومع أبعاد رياضية جديدة للهيكل، ُيظهر تصميم الجيل الثاني انطباعًا مهيمنًا وواثقًا.وسيكون 
الطـراز متاحـا فـي ثالثـة خيـارات جديـدة لمجموعة نقـل الحركة تتراوح مـن محـرك 1.4 لتر إلنتاج 
150 حصانـًا، وتصـل إلـى محـرك 2.0 لتـر لقوة 220 حصانًا، بهذه المناسـبة قال المديـر اإلداري 
لفولكـس واجـن الشـرق األوسـط، تومـاس ميلـز: »تـم أخـذ السـالمة والراحـة والتواصـل علـى 
متن سـيارة تيغوان الجديدة إلى مسـتويات غير مسـبوقة مع أنظمة مسـاعدة السـائق وأنظمة 
المعلومـات والترفيـه. وتشـمل المزايـا مصابيح LED األمامية البعيدة المدى، وشاشـة العرض 
الرقميـة النشـطة، ونظـام عـرض رأسـي«. وقـال ميلـز فـي حـوار خـاص مـع )قطـر اليـوم( أن 
الشـرق األوسـط كسـوق يتميـز بـأن النسـبة الكبـرى مـن عمالئه هم مـن الشـباب، وبالتالي فإن 
التوجـه إلـى الخطـط التسـويقية من خالل هواتـف اآلي فون ومواقع التواصـل اإلجتماعي تكون 
ناجحـة جـدا وتؤتـي ثمارهـا، لذلـك نهتـم بالتواصـل معهـم بطـرق مبتكرة تعكس شـخصيتهم 
وتعكـس قيمـة االبتـكار التـي هـي أحد أهـم المالمح التي تشـكل عالمة فولكس واجـن.  وأوضح 
أنـه عندمـا تنظـر إلـى مـا نقدمـه من سـيارات فإننا نهتـم أيضـا بالعائلة والسـيارات المناسـبة لها 
سـواء من حيث درجات األمان أو من حيث الحجم، والبعد األهم بالطبع بجانب الشـكل المميز 
للسـيارة، لكـن األمـان هـو البعـد األكثر أهمية، وأسـتطيع القول أن سـياراتنا هي مـن األكثر أمانا 
فـي العالـم. وقـد تـم إطـالق تواريـج الجديـدة كليـا هنـا فـي قطـر، ولدينـا العديـد مـن السـيارات 
الجديـدة القادمـة بـكل األحجـام وبأحـدث التكنولوجيـا.  وأضـاف: »كل زبـون لدي مميـز، وعندما 
ننظـر إلـى الزبـون القطـري نجـد أنهم يبحثون عن سـيارات تعكس شـخصيتهم، وتكون سـيارة 

يمكـن االعتمـاد عليهـا وتكـون لديها روح تتشـابك معهم. 

الكشف عن سيارة تيغوان الجديدة في 
معرض قطر الدولي للسيارات
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تدشين أربع سيارات مرسيدس- بنز بمعرض قطر الدولي للسيارات 2016
دشـنت شـركة ناصـر بـن خالـد للسـيارات، الوكيـل الحصـري لسـيارات مرسـيدس- بنز 
فـي قطـر، فـي معرض قطر الدولي للسـيارات 2016، أحد أبرز معارض السـيارات في 
منطقـة الخليـج، خمس سـيارات جديدة من طراز العـام 2016 كما تعرض في جناحها 
الخـاص مجموعـة مميـزة مـن سـيارات مرسـيدس- بنـز المميـزة. ويعتبر جناح الشـركة 
الفاخـر أكبـر جنـاح فـي المعـرض حيث يمتد على مسـاحة 900 متر مربع ليشـكل أيقونة 
14 سـيارة مـن  الجنـاح  بـن خالـد للسـيارات فـي  ذاتـه. وسـتعرض ناصـر  المعـة بحـد 
ضمنهـا السـيارات األربـع الجديـدة، ومجموعة من سـيارات السـيدان الفاخرة وسـيارات 
الدفـع الرباعـي التـي أطلقتهـا مؤخـرًا باإلضافـة إلـى السـيارات الرياضيـة المفضلـة لـدى 
الشـباب، لتلبـي بذلـك مختلـف األذواق والخيـارات لشـريحة واسـعة من العمـالء. وفي 
تصريـح لــ )قطـر اليـوم( أوضـح الشـيخ نـواف بـن ناصـر آل ثانـي رئيـس مجلـس اإلدارة 
والرئيـس التنفيـذي لشـركة ناصـر بـن خالـد للسـيارات أنـه بـال شـك إن المشـاركة فـي 
معـرض قطـر للسـيارات واجـب علـى كل شـركة قطريـة، وأن المعـرض فـي سـنواته 

الماضيـة كان يتقـدم دائمـا، ويقـدم الجديـد لمحبـي السـيارات والعمـالء الذيـن يـودون 
دائمـا رؤيـة الجديـد فـي عالـم السـيارات.   فـي حيـن قـال السـيد خالـد شـعبان، المديـر 
العـام لشـركة ناصـر بـن خالد للسـيارات :»نشـهد اليـوم إنجـازًا جديدًا في مسـيرة ناصر 
بن خالد للسـيارات حيث تشـارك بقوة في واحد من أبرز وأرقى معارض السـيارات في 
المنطقـة. تؤكـد ناصـر بـن خالـد للسـيارات علـى التزامهـا بقيـم الفخامـة واالمتيـاز التـي 
تتميـز بهـا مرسـيدس- بنـز، وتفتخـر بـأن تشـارك فـي معـرض قطـر للسـيارات 2016 

بواحـد مـن أكبـر األجنحـة وتكشـف النقـاب عـن خمسـة طـرازات جديـدة باإلضافـة إلـى 
عـرض مجموعـة متنوعـة من السـيارات المميزة في مختلـف الفئات. وبهـذا تعزز ناصر 
بـن خالـد للسـيارات مكانتهـا الرائدة وتؤكد علـى التزامها الكامل بتلبيـة كامل متطلبات 
عمالئهـا القيميـن.« وقـد دشـنت شـركة ناصـر بـن خالـد للسـيارات فـي معـرض قطـر 
الدولـي للسـيارات 2016 فـي نسـخته السادسـةخمس سـيارات مميـزة هـي سـيارات 

.A 250 sport، G 500، C450 AMG،C 300Coupe مرسـيدس-بنز الفئـة

شـهد معرض قطر الدولّي للسـيارات الكشـف عن سـيارة MINI المكشـوفة الجديدة كليًا للمرة األولى في الشـرق 
األوسـط، كما تمّكن محّبو سـيارة MINI أيضًا من االطالع على سـيارة MINI Clubman  للمرة األولى في الدوحة. 
وفـي هـذا اإلطـار، عّلـق السـيد إيهـاب عـاّلم، المديـر العـام لشـركة الفـردان للسـيارات قائـاًل: »يسـعدنا أن نطـرح 
 .MINI طـرازًا ممتـازًا آخـر للمـرة األولى في المنطقة، بحيث نشـّدد على أهمية السـوق القطرية بالنسـبة إلـى عالمة
فسـيارة MINI المكشـوفة هي السـيارة المكشـوفة المترفة الوحيدة في فئة السـيارات الصغيرة التي تمنح القيادة 
الممتعة في المدينة معنى جديدًا، إذ تجمع بين شـعور قيادة سـيارة الكارتينغ الذي يمّيز سـيارات MINI وتصميم 

MINI الشـهير. كذلـك، طرحنـا طـراز MINI Clubman الجديـد كليـًا والـذي أضـاف إلى العالمة طابعـًا جديدًا«.
يقـدم التصميـم الخارجـي لسـيارة MINI المكشـوفة توازنـًا بيـن األناقـة المطلقة والطابـع الرياضـّي. فقد حافظت 
السـيارة علـى ميـزات MINI التصميميـة الكالسـيكية وبـرز تمّيزهـا مـن خـالل المصابيـح األماميـة والخلفيـة الدائرية 
مـع اإلطـار مـن الكـروم، وشـبك أمامـي سداسـي الشـكل، ولون أسـود يحيط بأسـفل السـيارة، وعناصر مؤشـرات 
االنعطـاف الجانبـي باإلضافـة إلـى مجموعـة واسـعة مـن اللمسـات النهائيـة علـى الهيـكل، بينهـا خيـار اللـون األزرق 
المعدنـي CaribbeanAqua الـذي ُيعـرض هنـا للمـرة األولـى. وقـد صّممـت المقصـورة بنـاًء علـى هيكليـة أفقيـة، 
وإطـارات العـّدادات والشاشـات الدائرّيـة أو اإلهليلجّيـة، وفتحـات الهـواء، وزينـة األبـواب، باإلضافـة إلـى مزيج عالي 
الجـودة مـن األلـوان والمـواد على عمـود التوجيه، وعدادات مركزّيـة مع وظائف جديدة، وإنارة الشاشـات بتكنولوجيا 

LEDكتجهيـز اختيـاري، باإلضافـة إلـى زّر لتشـغيل المحـّرك وإطفائه.

MINI المكشوفة 
الجديدة كليًا في معرض 

قطر الدولّي للسيارات
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تواصـل أودي الشـرق األوسـط إسـتراتيجيتها فـي توسـيع محفظـة منتجاتهـا فـي المنطقة بعد الكشـف 
عـن مجموعـة مـن الموديـالت الديناميكية الجديدة وأحدث االبتكارات في معرض قطر الدولي للسـيارات 
2016. وكونه أحد أهم األحداث السـنوية لعالم السـيارات في الشـرق األوسط، حيث يستقطب العديد 
من عشـاق السـيارات والمهنيين والتجار، كشـفت أودي السـتار عن ثالث إطالقات إقليمية في المعرض 
وتشمل أول موديالت RS الرياضية عالية األداء في فئة Q – أودي RS Q3 وأودي SQ5 الجديدة والموديل 
الـذي يعتبـر قمـة األداء الرياضـي فـي فئة السـيدان الفاخـرة – أودي S8 plus. وتواجدت على المنصة أيضا 
بعـض الموديـالت التـي تعـرض للمـرة األولـى فـي قطـر وهـي أودي R8 و A4 الجديدتيـن كليـًا واللتـان 
تبرزان أحدث االبتكارات التكنولوجية من العالمة. وقامت أودي أيضًا بعرض سـيارة أودي A8 L للحماية 
للمدعويـن مـن كبـار الشـخصيات والصحفييـن وذلـك الكتشـاف خصائص الحمايـة المتطـورة للمركبة.  
وتعليقـًا علـى مشـاركة عالمـة أودي في المعرض، قال بينوا تيير، المدير التنفيذي لشـركة أودي فولكس 
واجـن الشـرق األوسـط: »تتطلـع أودي الشـرق األوسـط إلـى عـام مثير مع إطـالق العديد مـن الموديالت 
الجديـدة عبـر وكالئنـا فـي المنطقة قريبًا. يعتبر سـوق قطر مهمـًا لعالمة أودي حيث أظهـر نموًا منتظمًا، 

وال يعتبـر افتتـاح مركـز الخدمـة الجديد لشـركة Q-Auto إال التزامًا بتقديم أفضـل الخدمات لزبائننا«.

أحدث طرازات بورشه 
في معرض قطر للسيارات

أربعـة طـرازات جديـدة عرضتهـا بـورش علـى السـاحة اإلقليميـة فـي معـرض قطـر للسـيارات 
2016 ، يتصّدرهـا الجيـل األحـدث مـن »911 توربـو إس« Turbo S 911 و»َمـكان جـي تـي إس« 
أحـدث مثـال عـن قـدرة بورشـه علـى  السـيارات  بالكامـل. وُتعتبـر هـذه  الجديـدة   Macan GTS
تطويـر طـرازات رائـدة ضمـن فئاتهـا. كمـا تأّلقـت منّصـة الشـركة بطـرازْي »911 كاريـرا 4إس« 
Carrera 4S 911 و»911 تارغـا 4إس« Targa 4S 911 الجديدْيـن، اللذْيـن يعـّززان سـمعة 911 

التـي ال ُتضاهـى كإحـدى أفضـل السـيارات الرياضيـة مبيعـًا فـي العالـم.
الرياضيـة  إس«  تـي  جـي  »َمـكان  إلـى  وصـواًل  فعاليـة  واألكثـر  األقـوى   911 طـرازات  مـن  بـدءًا 
والدينامّيـة، تسـتهّل بورشـه العـام 2016 بزخـم هائـل فـي قطـر مسـتعرضة فصـاًل جديـدًا مـن 
األداء الرياضـي فـي حّلـة متطـّورة للغايـة ترتكـز علـى أكثر من نصـف قرن من التطويـر المتواصل 
لمفهـوم السـيارة الرياضيـة. وُترسـي عائلـة 911 وَمـكان جـي تـي إس الجديدتـان عهـدًا جديدًا من 
التفـّوق ضمـن فئتْيهمـا، ارتـكازًا علـى مفهـوم االنتقـال التكنولوجـي لـدى بورشـه الـذي تنتقـل 

بموجبـه ابتـكارات الشـركة فـي معتـرك السـباقات مـن الحلبـات إلـى الطرقـات.
اعتمـاد  وبفضـل   .911 عائلـة  الرياضـي ضمـن  القمـة  الجديـدة كطـراز  توربـو إس«  تبـرز »911 
3.8 ليتـرات  شـاحنْي توربـو جديدْيـن بضاغطْيـن أكبـر، يولـد محـرك السـت أسـطوانات سـعة 
911 مخّصـص  580 حصانـًا. نتيجـة لذلـك، باتـت »توربـو إس« أول طـراز  مـع شـاحنْي توربـو 
لإلنتـاج التجـاري يسـتطيع التسـارع مـن صفـر إلـى 100 كلـم/س فـي أقل مـن 3 ثـواٍن )2.9 ثواٍن 
بالتحديـد(، وصـواًل إلـى سـرعة قصـوى تبلـغ 330 كلـم/س، أي أكثـر مـن الجيـل السـابق بمقدار 

12 كلـم/س.

أودي تكشف عن خمسة موديالت جديدة 
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كاديالك.. 
إبداع وابتكارات فريدة

الدولـي  قطـر  معـرض  فـي  كاديـالك  جنـاح  زّوار  حظـي 
رائعـة  طـرازات  عـدة  علـى  التعـرف  بفرصـة   2016 للسـيارات 
 ATS-Vو  ،XT5 2017و  ،CT6 2017 تتضمـن  كاديـالك  مـن 
.ESV 2016 إسـكاليد  إلـى  باإلضافـة   ،2016 وكوبيـه   سـيدان 

التـزام  الجديـدة  كاديـالك  طـرازات  مجموعـة  وتعـزز 
تصاميـم  ذات  سـيارات  إبـداع  تجـاه  الثابـت  العالمـة 
يمكـن  ال  ومسـتويات  فريـدة،  وابتـكارات  تعبيريـة، 
التكنولوجيـة. والتجهيـزات  الراحـة  حيـث  مـن   مضاهاتهـا 

المناعـي  لمجموعـة  العـام  المديـر  حلمـي  محمـد  السـيد  وقـال 
مـن  والمطـّورة  الموّسـعة  المجموعـة  “إن  للسـيارات: 
والقـوة  الفخامـة  أناقـة  تمـزج  الجديـدة  كاديـالك  طـرازات 
الذيـن  للعمـالء  أوسـع  اسـتعمال  تعـدد  وتوفـر  واحـد.  آن  فـي 
كاديـالك”. عالمـة  فـي  وثيـق  بشـكل  هويتهـم   يجـدون 

والتسـويق  للمبيعـات  اإلقليمـي  المديـر  وقـال فيليكـس ويلـر، 
تعكـس  باسـتمرار  المتناميـة  المجموعـة  “هـذه  كاديـالك:  فـي 
األوسـط  الشـرق  فـي  عمالئنـا  تزويـد  فـي  المتمثلـة  مهمتنـا 
التـي  الطـرازات  مـن  أوسـع  خيـارات  والتمّيـز  الفخامـة  عّشـاق 
تمثـل صميـم عالمـة كاديـالك. وهـذه الطـرازات الجديـدة تقدم 
والتصميـم،  بـاألداء،  يتعلـق  مـا  كل  فـي  مميـزة  تحسـينات 

كاديـالك”. تمّيـز  تعكـس  بطريقـة  والتواصـل  والفعاليـة، 

معرض قطر للسيارات 
أهمية كبرى للشركات العالمية

أكـد يورجـن شـميتز المديـر التنفيـذي لـ»إنفينيتـي« الشـرق األوسـط، أن معـرض قطر 
للسـيارات بات يمثل أهمية كبرى للشـركات المصنعة للسـيارات حول العالم نظرا 
إلـى أهميـة السـوق القطـري وحجـم أعمـال هـذه الشـركات فيـه. وقـال: »اكتسـب 
المعـرض أهميـة كبـرى لـدى شـركات السـيارات العالميـة وارتفـع مسـتوى التمثيـل 
بـه نظـرا إلـى اإلقبـال الكبيـر عليـه«. وأضـاف قائـال: »وعلـى الرغـم مـن مطالبـة بعض 
أن  »إنفينيتـي«  فـي  نـرى  فإننـا  عاميـن،  كل  المعـرض  بتنظيـم  السـيارات  شـركات 
المعـرض بصورتـه الحاليـة وبالمنظومـة التـي يعمـل بها هي مناسـبة تمامـا لنا، حيث 
يمثـل المعـرض فرصة طيبـة لاللتقاء بعمالئنا وجها لوجـه والوقوف على مقترحاتهم 
العـام  الوكيـل  المانـع،  الحمـد  الواقـع«. وكانـت شـركة صالـح  أرض  لتنفيذهـا علـى 
لسـيارات إنفينيتـي فـي دولـة قطـر، كشـفت النقـاب عـن السـيارة الجديـدة إنفينيتـي 
التصميـم  ناحيـة  مـن   .2016 للسـيارات  قطـر  لمعـرض  األول  اليـوم  فـي   QX50
الخارجـي، تـم تعزيـز طـراز QX50 لعـام 2016 بواجهـة جديدة ومصـد خلفي ومقدمة 
األمامـي  والشـبك  النهاريـة   LED مصابيـح  إلـى  باإلضافـة  انخفاضـًا،  أكثـر  ومؤخـرة 
بالقـوس المـزدوج الجديـد الـذي يمثـل جـزءًا مـن هويـة إنفينيتـي ومرايـا جانبيـة جديـدة 
مـع مصابيـح اإلشـارة المدمجـة بتقنيـة LED وعتبتيـن جانبيتيـن بشـكل معـّدل. وفـي 
هـذا الصـدد علـق ديـكالن مكلوسـكي، المديـر العام لقسـم السـيارات بشـركة صالح 
الحمـد المانـع: »إن معـرض قطر الدولي للسـيارات يعد واحدًا من معارض السـيارات 
المتميـزة والراقيـة فـي قطـر ومنطقـة الشـرق األوسـط أيضـًا، فهـو المـكان األمثـل 
الـذي مكننـا نحـن شـركة صالح الحمـد المانـع لنطلق سـيارة إنفينيتـي QX50 الجديدة 
فـي قطـر. كوكيـل عـام للعالمـة نؤكـد التزامنـا بتقديـم أفضـل تجربـة سـيارات فاخرة 

لعمالئنـا عبـر تشـكيلة منتجاتنـا وأفضـل خدمـة عمـالء علـى نحـو سـواء«.

معرض السيارات
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كشـفت إنفينيتي عن السـيارة الجديدة Q60 الرياضية 
مـن فئـة الكوبيـه فـي معرض أميـركا الشـمالية الدولي 
وقـد   .)NAIAS( ديترويـت  فـي   2016 للسـيارات 
صممـت هـذه السـيارة بهندسـة األداء المتطّور لتقدم 
المثيـر  واألداء  التصميـم  جـرأة  مـن  مدهًشـا  مزيًجـا 

الديناميكيـة. والنواحـي 
واضحـة  أناقـة  عـن  الجـريء  الخارجـي  الشـكل  ويعبـر 
والخطـوط  الجلّيـة  األبعـاد  خـالل  مـن  المعالـم 
الكوبيـه  وتحافـظ  بالقـوة.  توحـي  التـي  المشـدودة 
الحـادة  وزواياهـا  المميـزة  خطوطهـا  علـى  الرياضيـة 
التـي  األصليـة  التجريبيـة  السـيارة  فـي  رأيناهـا  التـي 
أميـركا  معـرض  فـي  األولـى   للمـرة  عنهـا  ٌكشـف 
12 شـهًرا. قبـل   2015 للسـيارات  الدولـي  الشـمالية 
لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  غصـن،  كارلـوس  وقـال 
نيسـان موتور وتحالف رينو – نيسـان، بهذه المناسـبة 

مـن  الثالـث  الجيـل  تمثـل  »بكونهـا  ديترويـت:  فـي 
تسـتفيد  إنفينيتـي،  مـن  الرياضيـة  الكوبيـه  سـيارات 
وتاريخهـا  إنفينيتـي  عالمـة  تـراث  مـن  الجديـدة   Q60
إنفينيتـي  سـمعة  تعـزز  كمـا  التكنولوجيـا.  ريـادة  فـي 
فـي تقديـم أفضـل مسـتويات األداء والشـكل األنيـق 

السـائق«. متطلبـات  يراعـي  الـذي  والتصميـم 
ٌمتمّكنـة  قيـادة  اإلبداعيـة  المحـرك  تقنيـات  تقـدم 
وتثبـت إمكانـات  Q60 الديناميكيـة علـى أرض الواقع. 
ويواصل المحرك سداسـي األسـطوانات V6 بالتيربو 
المـزدوج عالـي األداء سـعة 3.0 لتر مـن عائلة محركات 
التجاريـة  العالمـة  تـراث  والحصريـة  الجديـدة   ’VR‘
العريـق فـي إنتـاج المحركات سداسـية األسـطوانات. 
الجديـد  األسـطوانات  سداسـي  المحـرك  ويأتـي 
بنسـختين مـن ناحية توليد القـوة: 300 حصان أو 400 
حصـان. ويقـدم المحـرك الـذي يوّلد قـوة 400 حصان 

إحـدى أفضـل النسـب بيـن معـدل القـوة والكفـاءة فـي 
فئـة سـيارات الكوبيـه الرياضيـة.

الفريـد  التـوازن  بفضـل  تفاعليـة  تجربـة   Q60 تقـدم 
الراحـة  مسـتويات  بيـن  إنفينيتـي  تحققـه  الـذي 
خـالل  مـن  التـوازن  ذلـك  ويتعـزز  الرشـيق.  والتحكـم 
مـن  الجديـد  الرقمـي  الديناميكـي  التعليـق  نظـام 
لتوفيـر  صمـم  اختياريـة،  ميـزة  وهـو  إنفينيتـي، 
اسـتجابات سلسـة ومسـتويات متفوقـة مـن الراحـة 

القيـادة. أثنـاء 
ويأتـي العـرض العالمـي األول إلنفينيتـي Q60 الكوبيـه 
سـريًعا  نمـًوا  تشـهد  فتـرة  فـي  الجديـدة  الرياضيـة 
إلنفينيتـي، ويتـم الكشـف عنهـا مع تقديم عـدد كبير من 
منتجـات العالمـة التجاريـة عالمًيا.وقـد حققـت إنفينيتـي 
مركبـة   215,250 بلـغ  المبيعـات  فـي  قياسـًيا  رقًمـا 
جديـدة فـي العـام 2015، بزيـادة  سـنوية قدرهـا 16 ٪.

عالـــــم السيـــارات

فورد ترفع حجم أسطولها من السيارات ذاتية القيادة 

ضاعفـت فـورد حجـم أسـطولها مـن سـيارات االختبـار فيوجـن الهجينـة ذاتيـة القيـادة بالكامـل 
ثالث مرات، ليصبح أسـطولها بذلك األكبر بين أسـاطيل صانعي السـيارات، وتسـتخدم فيه 
جيـاًل جديـدًا مـن تقنيـات االستشـعار المتطورة، فـي الوقت الذي تعمل فيه على تسـريع تنفيذ 

خططهـا الراميـة إلى تطوير السـيارات ذاتيـة القيادة. 
تعـداد  ليقتـرب  القيـادة،  ذاتيـة  الهجينـة  20 سـيارة فيوجـن  فـورد  العـام، تضيـف  وفـي هـذا 
اختبارهـا فـي شـوارع واليـات  يجـري  30 سـيارة  السـيارات مـن  الشـركة مـن هـذه  أسـطول 
الرئيـس  نائـب  نايـر،  راج  يقـول  التطـّور  هـذا  علـى  وتعليقـًا  وميشـيغان.  وأريزونـا  كاليفورنيـا، 
التنفيـذي فـي شـركة فـورد للتنميـة اإلنتاجيـة العالميـة، وكبيـر المهندسـين التقنييـن: »تؤّكـد 
فـورد، بوضـوح، التزامهـا الكامـل بإتاحـة المجـال أمـام ماليين البشـر للحصول على السـيارات 
التقنيـات  ألحـدث  اسـتخدامها  خـالل  مـن  النخبـة،  علـى  ذلـك  اقتصـار  وعـدم  القيـادة،  ذاتيـة 
علـى  القيـادة  ذاتيـة  السـيارات  أعـداد  رفـع  وعبـر  االختبـار.  أسـطول  حجـم  وزيـادة  المتوّفـرة، 
الطرقـات، يمكننـا تسـريع وتيـرة تطويـر خوارزميات برنامج القيادة التي سـتجعل سـيارتنا أكثر 
ذكاء«. ونظـرًا لمـرور مـا يزيـد عـن عقـد كامـل على بدء أبحاث شـركة فـورد في مجال السـيارات 
ذاتيـة القيـادة، فـإن هذا التوّسـع اآلن يعتبر عنصرًا حاسـمًا في خطة وسـائل النقـل الذكية لدى 
فـورد Ford Smart Mobility، والتـي تهـدف إلـى االرتقـاء بنظـم االتصـال، ووسـائل النقـل، 

والمركبـات اآللّيـة، وتجربـة العمـالء والبيانـات الضخمـة إلـى مسـتويات جديـدة.

الكشف عن سيارة  Q60 بمعرض أميركا الشمالية الدولي للسيارات 
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مسـتوى  علـى  نوعهـا  مـن  األولـى  هـي  خطـوة  فـي 
القطـاع، تعمـل فـورد علـى إجـراء اختبـارات للسـيارات 
ذاتيـة القيـادة علـى الطـرق المغطاة بالثلوج، بما يشـكل 
إنتـاج سـيارات ذاتيـة  دفعـة قويـة لخطـة الشـركة نحـو 
حـول  العمـالء  مـن  للمالييـن  تتوفـر  بالكامـل  القيـادة 
العالـم. وخالفـًا لمنهـج العديـد مـن شـركات السـيارات 
والشـركات التقنيـة التـي قامـت باختبـار هـذه المركبـات 
أن  فـورد  أدركـت  حيـث  وجافـة،  مشمسـة  أجـواء  فـي 
يعتمـد  أن  يمكـن  ال  القيـادة  ذاتيـة  السـيارات  مسـتقبل 

المثالـي.  الطقـس  ظـروف  علـى  فقـط 
فـي هـذا السـياق قـال جيـم ماكبرايـد، كبيـر مهندسـي 
فـرق  »هنالـك  فـورد:  لـدى  القيـادة  ذاتيـة  السـيارات 
علـى  قـادرة  القيـادة  ذاتيـة  سـيارة  تطويـر  بيـن  كبيـر 
تحقيـق أداء جيـد فـي ظـروف نموذجيـة، وبيـن القيـادة 
فـي أوضـاع قـد تكـون فيهـا أنظمـة االستشـعار مغطـاة 
بالثلـوج. واسـتنادًا إلـى هـذه الحقائـق، فإننـا نعمـل على 
اختبـار مركبـات القيـادة الذاتيـة فـي الطقـس الشـتوي، 
المتحـدة  الواليـات  سـكان  مـن   ٪  70 نحـو  يعيـش  إذ 

سـنويًا«.  الثلـوج  فيهـا  تنـزل  مناطـق  فـي  األميركيـة 
وتقـام اختبـارات فـورد للقيـادة فـي موسـم الشـتاء في 
واليـة ميشـيغان، بمـا فـي ذلـك منشـأة Mcity الممتـدة 

الطبيعيـة  البيئـة  لمحـاكاة  فدانـًا   35 مسـاحة  علـى 
ميشـيغان.  جامعـة  حـرم  ضمـن  والكائنـة 

وال تعتمـد السـيارات ذاتية القيـادة من فورد على أنظمة 
تحديـد الموقـع الجغرافي GPS التـي يقتصر مدى دقتها 
لتحديـد  كاٍف  غيـر  مـدى  وهـو  يـاردات،  بضعـة  علـى 
الموقـع الفعلـي للمركبـة بالشـكل المطلـوب، إذ يجـب 
علـى السـيارات ذاتيـة القيـادة أن تعـرف موقعهـا بدقـة 
فائقـة ليـس فقط على مسـتوى المدينـة أو الطريق، بل 
علـى مسـار القيـادة نفسـه، إذ أن اختالفًا بسـيطًا بمقدار 

بضـع بوصـات قـد يحـدث فرقـًا كبيـرًا. 
وتعتبـر تقنيـة تحديـد المـدى عـن طريـق الضـوء أو الليـزر 
LiDAR أكثـر دقـة مـن نظـام تحديـد الموقـع الجغرافـي 
GPS لكونهـا تحـدد مسـار مركبـة فيوجـن الهجينـة بدقـة 

تتيـح  التـي  الليـزر  مـن  ومضـات  خـالل  مـن  اسـتثنائية، 
األبعـاد  وثالثيـة  فوريـة  صـورة  علـى  الحصـول  للمركبـة 

لمـا يحيـط بهـا. 

كشـفت »نيسـان« عـن الطـراز االختبـاري لشـاحنتها المسـتقبلية »تيتـان ووريـر« فـي 
معـرض أميـركا الشـمالية الدولـي للسـيارات، وذلـك بعد عام واحد فقـط من اإلطالق 
العالمـي للطـراز المعـد لإلنتـاج مـن شـاحنتها الجديـدة كليـًا »تيتـان إكـس دي« مـن 
علـى المنصـة ذاتهـا. ويهـدف التصميـم التجريبـي لشـاحنة »تيتـان ووريـر« إلـى إبـراز 
القـدرات الخارقـة التـي تنطـوي عليهـا الشـاحنة »تيتـان إكـس دي«،المـزودة بمحـرك 
 ،)Cummins( »توربـو ديـزل ثمانـي اإلسـطوانات سـعة 5 ليتـرات مـن طـراز »كومينـز
إذا مـا تـم تعديلهـا لخـوض المغامـرات على الطرقـات الوعرة، فضاًل عـن قوة التحمل 
الفائقـة لهـذا المحـارب الجبـار، الـذي يتميـز فـي آن معـًا بنظـام تعليـق مطـور لقهـر 

الطـرق الوعـرة، ومظهـر خارجـي مهيـب، وتصميـم داخلـي أنيـق. 
ويعـرض جنـاح »نيسـان« سـيارة »نيسـان آي دي إس« المسـتقبلية ذاتيـة القيـادة، 
التـي كانـت مـن أبـرز المفاجـآت التـي شـهدها »معـرض طوكيـو للسـيارات« األخيـر، 
وذلـك فـي أول ظهـور لهـا فـي أميـركا الشـمالية. ومـن جهتـه أعلـن كارلـوس غصـن، 
الشـركتين  أن  نيسـان،  رينـو-  لتحالـف  التنفيـذي  والرئيـس  اإلدارة  مجلـس  رئيـس 
سـتطلقان أكثـر مـن  10 طرازات لسـيارات مـزودة بتقنية القيادة الذاتيـة بحلول العام 
2020. وسـيتم تركيـب هـذه التقنيـة على السـيارات المنتجـة بكمّيات تجارّية بأسـعار 

مدروسـة.
ويجسـد طـراز »نيسـان آي دي إس« االختبـاري رؤيـة »نيسـان« المسـتقبلية للقيـادة 
الذاتيـة والسـيارات الكهربائيـة الصديقـة للبيئـة كليـًا. ومـن خـالل الدمـج بيـن تقنيـات 
فـإن  سـياراتها،  فـي  التطـور  فائـق  االصطناعـي  والـذكاء  المتقدمـة  واألمـان  التحكـم 
»نيسـان« تأتـي فـي صـدارة الشـركات التـي تقـوم بتطويـر تطبيقـات عمليـة وقابلـة 

لالسـتخدام الفعلـي فـي مجـال تكنولوجيـا القيـادة الذاتيـة للسـيارات. 

واسـتعرض خوسـيه مونـوز، نائـب الرئيـس التنفيـذي لشـركة نيسـان موتـور أميـركا 
العـام  الواليـات المتحـدة خـالل  النمـو المسـتمر لمبيعـات »نيسـان« فـي  الشـمالية 
األخيـر  اإلطـالق  مـن  مسـتفيدة  الجديـدة،  التقويميـة  للسـنة  القـوي  ودخولهـا   2015
فـي العـام 2015 لـكل مـن شـاحنة »تيتـان دي إكـس«، وسـيارة السـيدان »ألتيمـا«، 
السـيارتين  لمبيعـات  الهائـل  النمـو  عـن  فضـاًل  »سـينترا«،  المدمجـة  والسـيارة 
أوفـر.  الكـروس  فئـة  مـن  و»روج«  »مورانـو«  االسـتخدامات  متعددتـي  الرياضيتيـن 
وجـاء إجمالـي مبيعـات العـام 2015 ليحطـم جميع األرقام السـابقة، حيـث وصل إلى 

.2014 مبيعـات  عـن   ٪  7,1 بزيـادة  وحـدة،   1,484,918

عالـــــم السيـــارات

فورد تختبر القيادة الذاتية 
على الثلوج 

نيسان  تعرض طرازات اختبارية 
بمعرض أميركا الشمالية 
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كوكبنــــا

مبـادرة  وهـي  خضـراء،  لبيئـة  المدرسـي  البرنامـج  حـاز  
مـن قطـر تـوداي، علـى تقديـر كبير مـن قبل دعـاة حماية 
المدرسـي  والبرنامـج  البـالد.  أنحـاء  جميـع  فـي  البيئـة 
واألكثـر  األكبـر  الخضـراء  المبـادرة  هـو  خضـراء  لبيئـة 
فعاليـة التـي تهـدف للوصـول إلـى الطـالب والمـدارس 
تصميـم  تـم  وقـد  لهـم.  الجوائـز  وتقديـم  وإلهامهـم 
البرنامـج لتزويـد أكثـر من 50 ألف طالب فـي جميع أنحاء 
أساسـية  بمعلومـات  مختلفـة  مدرسـة   40 مـن  البـالد 

الخضـراء. المفاهيـم  حـول 

وتـم خـالل أكثـر من سـتة أشـهر تنظيـم حمـالت توعية 
ومسـابقات فـي المـدارس في جميـع أنحاء الدولة لنشـر 
أن  الحملـة  مبـادئ  أهـم  فمـن  البيئـة.  حمايـة  مبـادئ 
العيـش األخضـر يبـدأ فـي سـن مبكـرة مـن خـالل غـرس 
تدويـر  وإعـادة  والميـاه،  الطاقـة  علـى  المحافظـة  قيـم 
النفايـات. لـذا فـإن البرنامـج يضـع مسـئولية االسـتدامة 
علـى كاهـل الطـالب مباشـرة ويشـجعهم علـى ابتـكار 

أفـكار جديـدة لحيـاة أكثـر اخضـرارا.
خضـراء  لبيئـة  المدرسـي  البرنامـج  إطـار  فـي  ويتـم 
إسـتراتيجية  أماكـن  فـي  والفتـات  ملصقـات  تعليـق 

بواجباتهـم  باسـتمرار  الطـالب  لتذكيـر  المـدارس  فـي 
والتزاماتهـم نحـو جعـل البيئـة أكثـر أمنـا للعيـش فيهـا. 
الحكوميـة  المـدارس  مـن  مجموعـة  دعـوة   تـم  وقـد 
والمسـتقلة والخاصـة للمشـاركة فـي هـذه الحملـة مـن 

وإبداعاتهـا. ابتكاراتهـا  عـرض  خـالل 

أبـي  بـن  علـي  مدرسـة  إلـى  اليـوم  قطـر  وتحدثـت 
 2015 للعـام  البيئيـة  المدرسـة  بجائـزة  الفائـزة  طالـب 
وتنفيذهـا  البرنامـج  أنشـطة  فـي  النشـطة  لمشـاركتها 
فهـد  فقـال  محيطهـا،  فـي  كبيـرا  أثـرا  تركـت  لمشـاريع 
البرنامـج  فـي  »شـاركنا  المدرسـة:  مديـر  المسـلماني، 
المدرسـي لبيئـة خضـراء فـي العـام الماضـي، وبفضـل 
قدمهـا  التـي  المسـاعدة  إلـى  إضافـة  الطـالب،  جهـود 
المدرسـون، تمكنـا مـن التفوق والفـوز بجائزة المدرسـة 
البيئيـة للعـام. ونحـن نتطلـع للمشـاركة في هـذا العام 
نجاحـا  ونحقـق  األفضـل  المدرسـة  نصبـح  كـي  أيضـا 

األخضـر«. والعيـش  التعليـم  مجـاالت  فـي  ملحوظـا 
فـي  خضـراء  لبيئـة  المدرسـي  البرنامـج  منسـق  وقـال 
طنطاوي: »لقـد  إيهـاب  طالـب،  بـن  علـي  مدرسـة 
المدرسـي  البرنامـج  فـي  بنشـاط  المدرسـة  انخرطـت 

لبيئـة خضـراء خـالل  العاميـن الماضييـن، وتمكنـت مـن 
المدرسـة  خـارج  اإلسـتراتيجيات  أفضـل  بجوائـز  الفـوز 
العـام  هـذا  فـي  البرنامـج  فـي  وسنشـارك  وداخلهـا. 
المسـتمر  وسـنعمل بشـكل أفضـل، وسـنقدم دعمنـا 

األخضـر«. العيـش  مجـال  فـي  رسـالتنا  لتحقيـق 
»إن  األكاديمـي:  النائـب  هنيـة،  أبـو  عـزام  وقـال 
تؤثـر علـى كل دولـة  البيئـة هـي قضيـة عالميـة  قضيـة 
فـي  المالييـن  تهـدد  المناخيـة  فالتغيـرات  ومواطنيهـا، 
أبـي  جميـع أنحـاء العالـم. ونحـن فـي مدرسـة علـي بـن 
البيئيـة ونعتبرهـا مـن أهـم  طالـب نركـز علـى القضايـا 
هـذه  نشـر  علـى  المدرسـون  يعمـل  حيـث  أولوياتنـا 
الرسـالة بيـن الطـالب. وقـد حصدنـا الجائـزة األولـى فـي 
لهـذه  طالبنـا  فهـم  تحسـين  ونعتـزم  الماضـي،  العـام 

العـام«. هـذا  أكبـر  أهـداف  وتحقيـق  القضيـة 
الشـئون  ومديـر  الرئيـس  نائـب  المانـع،  صالـح  وقـال 
الحكوميـة والعامـة فـي إكسـون موبيـل قطـر، في حفل 
فـي  خضـراء  لبيئـة  المدرسـي  البرنامـج  جوائـز  توزيـع 
العـام الماضـي:  »إن البرنامـج المدرسـي لبيئـة خضـراء 
هـو وسـيلة رائعـة لتثقيـف الجمهـور، وخاصة الشـباب، 

بحكمـة«.  الطبيعيـة  مواردنـا  إدارة  ضـرورة  بشـأن 

البرنامج المدرسي لبيئة خضراء 
يزداد توسعا في العام 2016
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مـن  اثنتـان  مـع  تجاريـة  إيجـار  عقـود  مـول  طـوار  وقـع 
قطـر  فـي  مـرة  ألول  تعمـل  والتـي  التجاريـة  العالمـات 
للترفيـه  كابـوم  ومركـز  سـبار،  ماركـت  هايبـر  وهـم: 
متعـددة  اختيـارات  توفيـر  علـى  وبالتركيـز  العائلـي. 
للمسـتهلكين والتفاعـل مـع المجتمـع، يوفـر طـوار مول 
تجربـة تسـوق فريـدة لعمالئـه. حيـث يوفر مسـاحة تزيد 
علـى 91,000 متـر مربـع لمحـالت التجزئـة، موزعـة على 
312 وحـدة موزعيـن علـى أربعـة طوابـق وطابقيـن تحـت 
األرض. ومـن المتوقـع افتتاح المـول بنهاية عام 2016. 
وصـرح ببيـدرو ريبيـرو، مديـر عـام طـوار مـول، قائـاًل:« 
وقـد  كبيـر،  بشـكل  المسـتهلكين  اختيـارات  زادت  لقـد 
انتبهنـا لهـذا منـذ البدايـة وعملنـا علـى تقديـم مفاهيـم 
جديـدة وعالمـات تجاريـة كأحـد المبـادئ األساسـية فـي 
تنفيـذ المشـروع. وإعـالن اليـوم هـو األول ضمـن هـذه 
خطـة متكاملـة لتقديم وجهة تسـوق فريـدة ومتميزة«. 

ومـن المعـروف أن هايبـر ماركـت سـبار هـو مؤسسـة 
الخدمـات  أفضـل  بتقديـم  تلتـزم  مرموقـة  عالميـة 
والتميـز فـي مجـال األغذيـة الطازجـة.  كمـا يعتبـر كابـوم 
مفهـوم جديـد فـي مجـال الترفيـه العائلـي والـذي تديـره 
االلتـزام  خـالل  ومـن  القابضـة.  الصديقـي  مجموعـة 
مـن  مزيـج  كابـوم  يوفـر  ممتـازة  عمـالء  خدمـة  بتقديـم 
جـذب  عناصـر  إلـى  باإلضافـة  واإلثـارة  والتعليـم  المـرح 
مركـز  ليصبـح  كابـوم  رؤيـة  وترتكـز  للعائلـة.  تفاعليـة 

قطـر.  فـي  المميـز  العائلـي  الترفيـه 

ويمثـل طـوار مـول رؤيـة رائد االعمـال الراحل السـيد جبر 
طـوار الكـواري، وخـالل العـام الماضـي قـام ابنـه السـيد 
مـا  السـتكمال  العائلـة  بتمثيـل  الكـواري  طـوار  جاسـم 
بـدأه الوالـد الراحـل، حيـث قـام بتعيين فريـق إدارة جديد 

يسـتطيع مواصلـة تـراث الوالـد.  
ومـن جانبـه عًلـق السـيد جاسـم الكـواري قائاًل:»دائمـا 
أكبـر  تشـييد  علـى  العقارييـن  المطـورون  يتنافـس  مـا 
المجمعـات التجاريـة، ولكننـا ننظـر   إلـى األمر من  وجهة 
معاييـر  أعلـى  وتوفيـر  واهتماماتـه  المسـتهلك  نظـر 

علـي  السـيد  صـرح  كمـا  الخيـارات«.  وتعـدد  الجـودة 
دالور، الرئيـس التنفيـذي لمجموعـة الصديقـي القابضـة 
الخاصـة  الخطـط  تطويـر  أجـل  مـن  قائــاًل:»نعمل 

بكابـوم، وحينمـا بدأنـا التعامـل مـع طـوار مـول شـعرنا 
العمـل  المثالـي وفريـق  المـكان  أننـا قـد وجدنـا كاًل مـن 

معـه«.  لنعمـل  المثالـي 

عالمات تجارية  جديدة في طوار مول 

أسواق
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أعلنـت روتانـا إلدارة الفنـادق، المجموعـة الرائـدة فـي قطـاع الضيافـة بمنطقـة الشـرق األوسـط، وإفريقيـا، وجنـوب 
آسـيا، وأوروبـا الشـرقية، عـن افتتـاح أبـواب فنـدق سـيتي سـنتر روتانـا فـي الدوحـة، أحـدث فنـدق مـن فئـة الخمـس 
نجـوم فـي قطـر فـي منطقـة الخليـج الغربـي، والـذي تـم تطويـره مـن قبـل شـركة الريـان لالسـتثمار السـياحي 
»آرتـك« الـذراع االسـتثماري لقطـاع الضيافـة العالميـة والمملوكـة بالكامـل مـن قبـل شـركة الفيصـل القابضـة، 

ويتكـون مـن 287 غرفـة تتسـم بالرفاهيـة والعصريـة، و 94 شـقة فندقيـة موزعـة علـى 52 طابقـًا.
بهـذه المناسـبة قـال سـعادة الشـيخ محمـد بـن فيصـل آل ثانـي، نائـب رئيس مجلـس إدارة شـركة الريان لالسـتثمار 
)آرتـك(   محفظـة  إلـى  إضافـة  أحـدث  روتانـا،  سـنتر  سـيتي  فنـدق  بـزوار  نرحـب  أن  »يسـرنا  »آرتـك«:  السـياحي 
االسـتثمارية. حيـث تشـهد قطـر نمـوا متسـارعا فـي قطـاع الضيافـة، ونحـن ملتزمـون بلعـب دورا محوريـا ورئيسـيا 
فـي دعـم هـذا النمـو، ومـع هـذه العالمـة التجاريـة المرموقـة، نقـدم إضافـة فريـدة لقطـاع الضيافـة القطـري تلبيـة 
لالحتياجـات العصريـة للضيـوف مـن خـالل مجموعـة متميـزة مـن المرافـق، والتـي ترتقـي مـن دون أي شـك لوضع 

سـنتر  سـيتي  فنـدق  يقـدم  قطـر«.  فـي  الضياقـة  قطـاع  فـي  جديـدة  معاييـر 
المجتمـع وكافـة  فئـات  تناسـب جميـع  التـي  المطاعـم  روتانـا  مجموعـة مـن 
األذواق، كمـا يوفـر الفنـدق أحـدث المرافـق والخدمـات فـي مجـال المؤتمـرات 
والمعـارض والنـدوات، نظـرا لوجـود مجموعـة كبيـرة مـن قاعـات االجتماعـات 
متعـددة المهـام، وقاعـة كبيـرة للفعاليـات لتلبيـة كافـة احتياجـات الضيـوف 
842 متـًرا مربًعـا، جميعهـا  إلـى   40 تتـراوح مسـاحاتها مـن  المختلفـة، والتـي 
مجهـزة بأحـدث المعـدات الصوتيـة والبصريـة وأنظمـة اإلضاءة، هـذا باإلضافة 
إلـى مركـز لرجـال األعمـال علـى مـدار السـاعة. كمـا يضـم الفنـدق نـادي اللياقـة 
ببركـة  جميعهـا  المرتبطـة  والجاكـوزي،  والسـاونا  المسـاج،  وغـرف  البدنيـة، 

السـباحة فـي الفنـاء الخارجـي المتميـز بإطاللتـه الخالبـة.

أسواق

حيـث  الضيـوف،  أمـام  أبوابـه  الشـقب  فنـدق  افتتـح 
يسـعى هـذا المعلـم المميـز إلـى إعـادة صياغـة مالمـح 
إلـى  ويهـدف  برمتهـا،  الفنـادق  فـي  اإلقامـة  تجربـة 
إقامـة  توفيـر  الصحـي مـن خـالل  الوعـي  رفـع مسـتوى 
بشـكل  التركيـز  مـع  والحيويـة،  بالنشـاط  مفعمـة 
الغـذاء  خيـارات  وتوفيـر  البدنيـة  األنشـطة  علـى  خـاص 
الصحـي والمتـوزان. ويقـع الفنـدق داخـل نـادي الشـقب 

التعليميـة. المدينـة  فـي  للفروسـية، 

مسـتوى  علـى  نوعـه  مـن  األول  الشـقب  فنـدق  ويعـد 
فريـدة  اسـترخاء  وجهـة  لتوفيـر  يسـعى  حيـث  الدولـة، 
الصاخبـة  المدينـة  حيـاة  عـن  بعيـدًا  ضيوفـه  تحمـل 
التركيـز  مفهـوم  ويعـد  فيهـا.  السـريعة  الحيـاة  ووتيـرة 
للرؤيـة  اسـتكمااًل  الفنـدق،  يتبنـاه  الـذي  الصحـة،  علـى 
التـي يتبناهـا نـادي الشـقب للفروسـية، والـذي يعـد أحد 
ومتخصصـي  لمحترفـي  عالميـًا  الرائـدة  الوجهـات  أبـرز 

الخيـول. رياضـات 

حيـث   ،1992 العـام  فـي  الشـقب  نـادي  أسـس  وقـد 
يجسـد حب الشـعب القطري للخيول العربية والحرص 
فـي  النـادي  ويقـع  قطـر.  دولـة  فـي  تراثهـا  حفـظ  علـى 
موقـع معركـة الشـقب التاريخـي والتـي خاضـت القبائـل 
البدويـة فيهـا معركـة محوريـة قبـل أكثـر مـن قـرن مـن 

الزمـن. واليـوم، يمثـل نـادي الشـقب تكريمـًا  للحصـان 
العربـي األصيـل وتقاليـد الفروسـية العريقـة فـي قطـر.

ويضـم فنـدق الشـقب  70 غرفـة، تتوفـر فيهـا خدمـات 
الطعـام علـى مـدار السـاعة، إلـى جانـب مجموعـة رائـدة 
ومميـزة مـن المرافـق والمزايـا، بمـا فيهـا دخـول مجانـي 
مـن  مجموعـة  يضـم  الـذي  الخـاص  مـروان  نـادي  إلـى 
القطـاع.  مسـتوى  علـى  االسـتجمام  مرافـق  أحـدث 
مسـتوحى  مـروان  نـادي  اسـم  أن  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
مـن مـروان الشـقب، الحصـان الـذي حصد جوائـز عديدة 
ومرموقـة فـي عالـم الفروسـية والـذي يمثـل بـدوره دّرة 

للفروسـية.   الشـقب  نـادي 

فندق الشقب معلم مميز في 
عالم الضيافة 

افتتاح ثاني فنادق روتانا في الدوحة
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أسواق

تربـع هاتـف  LG V10  علـى رأس قائمـة أجـود الهواتف 
الذكيـة علـى مسـتوى العالـم والـذي يمكنـك اقتناؤهـا 
الهاتـف  نـال  أندرويـد.  التشـغيل  اآلن والعاملـة بنظـام 
المواقـع  ورواد  الخبـراء  مـن  واسـعة  شـريحة  أعجـاب 
فـي  العنكبوتيـة  الشـبكة  علـى  العالميـة  التكنولوجيـة 
الشاشـة  مثـل  المبتكـرة  التقنيـة  جوانبـه  مـن  كثيـر 
ومتانـة  الكاميـرا،  فـي  اليـدوي  والتحكـم  المزدوجـة، 
 LG هاتـف  أشـعل  ولقـد  المثيـر.  والتصميـم  الجهـاز 
االجتماعـي  التواصـل  وسـائل  فـي  الحـوارات   V10
المزايـا  بدورهـا  تناولـت  والتـي  الشـهيرة  والمواقـع 
المبتكـرة للهاتـف الذي حاز على استحسـانهم بجدارة. 
أعلنـت  قطـر  فـي  الهاتـف  مبيعـات  تدشـين  وبمجـرد 
الشـركة عـن نفـاذ الكميـة فـي غضون بضعـة أيام فقط 
ويعـود الفضـل فـي ذلـك إلـى اإلقبـال المنقطـع النظيـر 
أكبـر مثـل  إلـى أسـواق  وبالنظـر  الجهـاز.  الـذي شـهده 
الواليـات المتحـدة، فـإن العديـد مـن المسـتهلكين فيها 
الذكيـة  الهواتـف  أفضـل  مـن  واحـد  أنـه  علـى  يتفقـون 

اإلطـالق.  علـى 
بيـع  مـن  تمكنـت  فلقـد   LG شـركة  ذكرتـه  لـم  ووفقـًا 
المتحـدة  الواليـات  فـي  جهـاز  ألـف   450 عـن  يزيـد  مـا 
للهاتـف. ممـا  األولـي  الطـرح  يومـا مـن   45 فقـط فـي 
يعنـي بيـع مـا يقـارب 10000 جهـاز فـي اليـوم الواحـد، 
وهـو بالتأكيـد إنجـاز رائـع. وقالـت الشـركة: »لقـد أثبـت 
الهاتـف أنـه األكثـر رواجـًا فـي فئـة الشـباب، مـع نسـبة 
الذيـن  المشـترين  مـن   ٪  37 حوالـي  بلغـت  مبيعـات 
فـي  الفضـل  ويعـود   .34 و   25 بيـن  أعمارهـم  تتـراوح 
ذلـك إلـى مزايـا الهاتـف المبتكـرة مثـل سـهولة تصويـر 
V10، وحقيقـة أنـه  محتـوى فيديـو عالـي الجـودة علـى 
يدويـًا.  الفيديـو  يوفـر وضـع تسـجيل  أول هاتـف ذكـي 
وتـم اختبـار الجهاز من  قبل مختبرات MET المسـتقلة 
حيـث قامـت بإسـقاط الهاتـف مـرارًا وتكـرارًا مـن ارتفـاع 
48 بوصـة وفـي زوايـا مختلفـة، ووجـدت أن الجهـاز تـم 
صنعـه وفقـًا للمعاييـر العسـكرية لمقاومـة الصدمـات 
 .”MIL-STD-810G Transit Drop Compliant“

التنفيـذي  الرئيـس  رابـي  فـي  سـي  السـيد  قـال  كمـا 
 LG V10 »هاتـف  سـنتر:  إلكترونيـك  هومـو  لفيديـو 
هـو األكثـر شـعبية بيـن فئـة الشـباب فـي قطـر، وذلـك  
المتعـددة.  للوسـائط  مبتكـرة  بتقنيـات  الجهـاز  لتمتـع 
بجهـاز  رئيسـية  كاميـرا  علـى  الهاتـف  يحتـوي  حيـث 
االستشـعار الرئيسـي كمـا في G4، الهاتـف يتمتع أيضًا 
فـي  متمثلـة  فئتهـا  فـي  الصوتيـة  التقنيـات  بأفضـل 
 ESS ِقبـل  Hi-Fi DAC  مـن  بـت    32 مشـغل بصيغـة 
عاليـة  السـمعية  المنتجـات  مصممـي   Technology

للمحترفيـن.  األداء 
علـى  والفيديـو  الصـور  يتشـارك  اليـوم  الـكل  أن  وبمـا 
بمشـاهدتها  يقـوم  أو  االجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
ولهـذه  العائـالت  أو  األصدقـاء  مـع  كبيـرة  شاشـة  علـى 
الغايـة تقـدم لكـم LG V10 أحـدث التقنيـات فـي عالـم 
التصويـر«. هاتـف LG V10 متـاح فـي جميـع صـاالت 
سـتايل  اليـف  سـبارك  لإللكترونيـات،  جمبـو  عـرض 

الرائـدة. ماركـت  السـوبر  ومحـالت  لإللكترونيـات 

إقبال هائل على هاتف
 LG V10 في قطر
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أسواق

اسـتهل فنـدق فورسـيزنز الدوحـة العـام 2016 بافتتـاح أحـدث مطاعمـه المتميـزة، وهـو 
»مطعـم إِلمنتـس«، ويأتـي هذا االفتتـاح الرائع تتويًجا لمسـيرة االفتتاحات الناجحة وغير 
المسـبوقة التـي قطعهـا الفنـدق خـالل العـام 2015 المنصـرم وإرضـاًء لشـهية نزالئـه 
الكـرام ومحبـي تنـاول الطعـام، لالنغمـاس فـي تجربـة تـذّوق فريـدة لـم يسـبق لها مثيل 
علـى أرض الدوحـة بيـن أطيـب المأكـوالت الشـهية، وُيزيـن هـذا المطعـم األنيـق وجـه 
الطابق الُسـفلي من الفندق. يسـتوحي تصميمه من العناصر األساسـية األربعة التالية: 
األرض والنـار والمـاء والهـواء؛ ولـذا تتمتـع زخارفـه بمزيـج رائـع ومتجانـس يحـوز إعجـاب 
جميـع رّواد المطعـم علـى اختالف أذواقهـم وأطيافهم. الجدير بالذكـر أن قائمة أصناف 
الطعـام التـي يقدمهـا المطعـم لضيوفـه تزخـر بشـتى المأكـوالت الشـهيرة والمعاصـرة 
المنتقـاة مـن المطبـخ العربي والهندي واآلسـيوي، فضاًل عن أشـهى المأكوالت البحرية، 
والتـي يحـرص ضيـوف المطعـم على تناولها فـي وجبتّي اإلفطار والغـذاء بنظام البوفيه 
لينتقـوا مـا  يريـدون بأنفسـهم، أما في وجبة العشـاء األنيق فيختـارون أكالتهم المفضلة 
مـن قائمـة الطعـام، وتتضمـن تلـك القائمة باقة مـن األطباق المميزة، منها على سـبيل 
المثـال ال الحصـر )البـط البكينـي( و)المشـويات الشـرقية المتنوعـة( و)الكركنـد بالـكاري 

األحمـر( و)اللحـم البقـري بالفلفـل األسـود( و)سـلمون الترياكـي(، أمـا عـن المفاجئـات 
التـي  التـي ُيسـعد المطعـم بهـا ضيوفـه فتتضمـن تقديـم األطبـاق المميـزة  الُمبهجـة 
أعّدهـا الشـيف لضيـوف المطعـم علـى عربـة ترولـي لتـزور جميـع الموائد بالمطعـم ، أما 
المفاجـأة األروع فهـي أن المطعم يسـمح لضيوفه بمشـاهدة الُطهاة أثنـاء إعداد الطعام 
ودخـول مطعـم المأكـوالت الشـرقية والركـن المخصـص للشـواء، كمـا يمكـن لضيـوف 
المطعـم االسـتمتاع بتنـاول الوجبـات فـي خصوصيـة تامـة بالقـرب مـن ركن الشـواء في 
الُشـرفة مـع ميـزة وصـول المأكـوالت البحريـة الطازجـة مـن الفـرن إلـى المائـدة مباشـرة. 
مـن جانبـه أعـرب السـيد رامـي السـايس نائـب الرئيـس اإلقليمـي والمديـر العـام لفنـدق 
فورسـيزنز عـن سـعادته بهـذه المناسـبة قائـاًل: »نحـن فـي غايـة السـعادة الفتتـاح مطعم 
»إِلمنتـس« واسـتقبال ضيوفنـا الكـرام فـي أحـدث مطاعمنا فـي فندق فورسـيزنز،  وقد 
حرصنا أن نجمع في هذا المطعم من المحاسـن كلها ومن المزايا التي ال يتسـع الُمقام 
للنفـس  المحببـة  المريحـة  وأجوائـه  الجميلـة  بزخارفـه  المطعـم  يتميـز  حيـث  لذكرهـا، 
والنظـر وتقديـم أطايـب المأكـوالت الطازجـة، كما يتمتـع المطعم بطابـع حديث ويقدم 
لضيوفه أشـهى المأكوالت وألذ المشـروبات، ويتميز طاقم المطعم باالحترافية والود.

فندق ومنتجع فريج شرق يعيد إطالق مطعم الدانة 

الشـيف  مـع  الدانـة  مطعـم  فـي  جديـدًا  مفهومـًا  شـرق  فريـج  ومنتجـع  فنـدق  يقـدم 
المطعـم  المطعـم. يقـدم هـذا  الـذي سـيكون مسـئواًل عـن  لياكوريـس  إيفانجيلـوس 
المحـاذي للبحـر أشـهى المأكـوالت البحريـة كمـا يقـدم “سـي الونـج” وجهـة جديـدة فـي 
الهـواء الطلـق حيـث يسـتطيع الضيـوف االسـترخاء واالسـتمتاع بمجموعـة مـن أطبـاق 

المـازة الشـهية مـع إطاللـة رائعـة علـى الخليـج وعلـى مدينـة الدوحـة.
يقـود الشـيف لياكوريـس القـادم مـن اليونـان والـذي يتمتـع بأكثـر مـن 12 سـنة خبـرة فـي 
مجـال الطعـام فريـق الطهـاة فـي مطبـخ مطعم الدانة، حيث سـيعّرف ضيـوف الفندق 
بالمطبـخ المسـتوحى مـن جزيـرة إيكاريـا. ُيعـرف النظـام الغذائـي اإليـكارّي بإطالتـه عمـر 
اإلنسان وهو أساس ابتكارات الشيف لياكوريس الذي يستخدم فيها الخضار والسمك 
وثمار البحر واألعشـاب المتوسـطية وزيت الزيتون الطازج كعناصر أساسية في مطعمه 
الـذي يقـّدم أطعمـة صحيـة.  فـي هـذا الصدد قـال الشـيف لياكوريـس: »كونـي ترعرعت 
فـي جزيـرة إيكاريـا، يشـّكل أسـلوب الحيـاة المعتمـد علـى المنتجـات الطازجـة والنظـام 
الغذائـي الصحـي مصـدر إلهـام لي. هذا أسـاس فلسـفة طعامي إذ اسـتخدم الوصفات 
التقليديـة وأمنحهـا طابعـًا ابتكاريـًا«.  تعـزى ابتـكارات الشـيف لياكوريـس فـي المطبـخ 
المتوسـطّي إلـى خبرتـه الطويلـة التـي اكتسـبها في العمل فـي فنادق مترفة فـي اليونان 
وفـي مطعـم عمـل فيـه آالن دوكاس مستشـارًا. كمـا شـارك فـي نـدوات مـع جـون روكا 
وغاسـتون أكوريـو ودافيـد مونـوز فـي مدريد وعمـل لفترة في مطعم كونسـتانتان فيليبو 
الحائـز علـى نجمـة ميشـالن فـي فيينـا. حافـظ الطبـاخ لياكوريـس باسـتمرار علـى تقييـم 
النجـوم الخمـس فـي فنادقـه السـابقة وهو يؤمـن بأهمية جـودة نوعية الطعـام ومعايير 
النظافـة فـي المطبـخ.  يقـدم المطعـم مجموعـة مـن المأكـوالت مـن المطبـخ اإليـكاري 
مـع أشـهى ثمـار البحـر وأسـماك البحـر المتوسـط. وتتضمـن األطبـاق السـلطة اليونانية 

مـع السـردين وسـغناكي الروبيـان وكيـك الغابة السـوداء من ابتكار الشـيف إيفانجيلوس. 
ويعتمـد الشـيف أيضـًا علـى المنتجـات المحلية كسـمك الهامور ليقدم نسـخته الخاصة 

مـن طبـق طاجن السـمك.

فور سيزونز يكشف النقاب عن مطعم إلمنتس
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اسـتضافت العاصمـة السـودانية المعـرض الشـخصي 
فـي  المالـك  سـلمان  للفنـان  الزيـن”  “أم  الثانـي 
الخرطـوم، وذلـك بدعـوة من مركز راشـد ديـاب للفنون، 
فـي  الفنيـة  أعمالـه  يعـرض  قطـري  فنـان  أول  ليكـون 

السـودان.
للفنـون،  ديـاب  راشـد  إلـى مركـز  الشـكر  المالـك  ووجـه 
والقائميـن عليـه لدعوتـه ليكـون أول فنان قطـري يعرض 
أعمالـه بالسـودان، “ولتكـون فرصة لي لفتـح الباب أمام 
أعمالهـم  لعـرض  عمومـا  الخليـج  ودول  قطـر  مبدعـي 

بالسـودان”.
ودعـا مركـز راشـد ديـاب السـفير القطـري فـي الخرطوم 
حضـور  إلـى  النعيمـي  عبدالرحمـن  بـن  راشـد  سـعادة 
افتتـاح المعـرض، الذي وصفه المركـز بالمعرض المهم 
لإلطـالع علـى تجربـة الفنان سـلمان المالك الشـخصية، 
فضـاًل عـن التعـرف علـى طبيعـة الحركـة الفنية فـي دولة 

. قطر

بإقامـة  سـعادته  عـن  المالـك  سـلمان  الفنـان  وأعـرب 
معرضـه فـي الخرطـوم، وقـال: “ حرصـت على تفضيل 
إلقامـة  العربيـة  العواصـم  مـن  غيرهـا  علـى  الخرطـوم 
معـرض شـخصي بهـا، بعدمـا كانت لـدى خيـارات عديدة 
فـي عـدة دول، ولكني آثرت السـودان، لمـا تمثله ثقافتها 
إعالمـي  لتجاهـل  تعرضـت  كبيـرة،  معرفيـة  قيمـة  مـن 

عربـي كبيـر”.
وتوصـف أعمـال سـلمان المالـك الفنيـة بأنهـا تأتـي مـن 
أحـد أبـرز الفنانيـن المعـروف عنهـم اهتمامهـم بالمـرأة، 
مـا جعلـه يقـدم منظـورًا فنيـًا متفـردًا، يـرى مـن خاللـه 
المـرأة ليترجـم برؤيتـه اإلبداعيـة فنونه البصريـة، بحثًا عن 

األصالـة والعراقـة، دون إغفـال للحداثـة والمعاصـرة.
المالـك  سـلمان  الفنـان  يتمكـن  أدواتـه،  امتـالك  وعبـر 
القطريـة وتجلياتهـا  المـرأة  إجـراء حـوار بصـري مـع  مـن 
الجماليـة، وهـو ما يسـقطه علـى أعماله الفنيـة ، ما جعل 
بمضمونهـا  المـرأة  ثيمـة  يحمـل  الزيـن”  “أم  معـرض 

الثري عبر لوحات تتشـابك فيها األزياء التقليدية القديمة 
لتعكـس من خاللها جماليات المرأة القطرية والخليجية.
ويعـد المالـك صاحـب مشـوار فنـي طويـل ، أقـام خاللـه 
العديـد مـن المعـارض الفنيـة ، داخـل وخـارج دولـة قطـر، 
والمؤسسـات  الجهـات  مـن  العديـد  بعضويـة  ويتمتـع 
المختلفـة، كمـا أنـه صاحـب فكـرة إقامـة أول مؤسسـة 
متخصصـة فـي رعايـة الموهوبيـن فنيـًا فـي قطـر، وهـو 
المركـز الشـبابي لإلبـداع الفني، وذلك في العـام 1997 ، 
إلـى أن صـار حاليـًا المركز الشـبابي للفنون بعـد دمجه مع 
مركزيـن فنييـن آخريـن، ويتولـى المالـك رئاسـة مجلـس 

إدارة المركـز.
حاز الفنان سـلمان المالك العديد من الجوائز وشـهادات 
التقديـر والتكريـم، كان آخرهـا تكريـم وزراء الثقافـة لدول 
مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة لـه فـي الكويـت ، 
ممثـاًل عـن الفنون البصرية لدولة قطـر. ويوصف المالك 

بأنـه أحـد رواد الحركـة التشـكيلية في قطر.

سلمان المالك يقيم معرضه 
الشخصي بالخرطوم

عين على الدوحة
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“بطاقة سفر بال عودة” 
جديد الفنان السوري مياس اليماني

بقلم: كريم إمام 

أطلـق الفنـان عـازف الكمـان السـوري المقيـم بالدوحـة ميـاس اليمانـي مشـروعا موسـيقيا 
وأوضـح  موسـيقية.  مقطوعـات  عشـر  يضـم  عـودة«  بـال  سـفر  »بطاقـة  بعنـوان  جديـدا 
اليمانـي فـي تصريـح لــ »قطـر اليـوم« أن األلبـوم هـو مشـروع موسـيقي جديـد، وكالعـادة 
بطابـع شـرقي ولكـن هـذه المـرة سـيكون هنـاك تأثر كبيـر بموسـيقى الجاز، وسـيكون أقرب 
مقطوعـات  عشـرة  هـو  المقطوعـات  عـدد  أن  إلـى  الفتـا  الشـعوب.   موسـيقى  لمفهـوم 
موسـيقية تـم تأليفهـا بأسـلوب الجـاز الشـرقي، و معظمهـا يقـدم ألول مـرة، إضافـة لثالث 
الذهبيـة«  وموسـيقى مـن فيلـم   العصـور  لفيلـم  »عبـر  المرافقـة  الموسـيقى  قطـع مـن 
»حـب أصفـر« وهمـا مـن تأليفـه.  وبخصـوص مـا يضمه األلبوم مـن مقطوعات أكـد اليماني 
معتبـًرا  سـنوات،   10 منـذ  يقدمهـا  التـي  الموسـيقى  سلسـلة  مـن  حلقـة  ُيعـد  األلبـوم  أن 
أيـاه خطـوة تشـهد تطـوًرا منطقًيـا عـن األلبومـات األخـرى، حيـث إنـه يعتبـر فـي المنتصـف 
بيـن حفـالت األوركسـترا التـي تضـم عازفـي األوركسـترا كامليـن, وحفـالت »مقـام« التـي 
تعتمـد علـى مجموعـة قليلـة مـن العازفيـن، واصًفـا األلبـوم بأنـه حالـة مـن الخلـق الجماعـي 
واإلبـداع فـي إطـار مجموعـة. ومـن المنتظـر أن يقـدم الفنان السـوري مجموعة مـن الحفالت 
الموسـيقية منفـردا ومـع فرقتـه الموسـيقية »مقـام« أولهـا كان في فرنسـا بمدينـة بورجون 
بتاريـخ 29 ينايـر، والحفـل الثانـي بمدينـة ليـون بتاريـخ 31 يناير أما الحفل الثالث فسـيكون في 
الدوحـة بمتحـف الفـن اإلسـالمي بتاريـخ ٤ فبرايـر الجاري.  ومـن المنتظر أن يرافقـه العازفون 
فـي حفـل قطـر وهـم : ديميتـري تورتشينسـكي مـن إنجلتـرا )كمـان( ، لورينـا مانيسـكو مـن 
ألمانيـا  مـن  شـميتس  كريسـتوف  )فيـوال(،  ألمانيـا  مـن  مارويتسـا  أندريـا  )كمـان(،  رومانيـا 
ألمانيـا   مـن  شـيفير  فيردينيانـد  )كونتربـاس(،  هنغاريـا  مـن  أونـودي  شـاندور  )تشـيللو(، 
)إيقـاع(. ولفـت اليمانـي أن هـذا المشـروع الموسـيقي الجديـد أسـتغرق تحضيـره تقريبـا عامًا 
مـن التأليـف، وشـهرين مـن التماريـن.  أمـا عـن فرقـة »مقـام« فتعمـل فـي هـذه الفتـرة علـى 
التحضيـر لتسـجيل ألبـوم مـزدوج يضم كل نتـاج “مقام” الذي لم يتم تسـجيله حتى اآلن، 
وسـيتم إصـداره بمناسـبة مـرور  عشـر سـنوات علـى تأسـيس الفرقـة. وهـذا التسـجيل هـو 

عبـارة عـن منحـة مـن مؤسسـة آفـاق  »الصنـدوق العربـي للثقافـة والفنـون«.

عين على الدوحة

قطـر  مؤسسـة  عضـو  النباتيـة،  القـرآن  حديقـة  أقامـت 
السـنوية  حملتهـا  المجتمـع،  وتنميـة  والعلـوم  للتربيـة 
التعليميـة،  المدينـة  فـي  الماضـي  الشـهر  »غـرس«، 
بمشـاركة طالب من مدارس مؤسسـة قطر، ومن جامعة 
حمـد بـن خليفـة، جنبـًا إلـى جنـب مـع أفـراد أسـرهم. وقـد 
وفـرت حديقـة القـرآن النباتيـة الفرصـة لجميـع المشـاركين 
الهـدف  تمّثـل  حيـث  األشـجار،  وغـرس  زراعـة  لممارسـة 
الرئيسـي لهـذه الفعاليـة فـي تعزيـز قيمـة غـرس األشـجار 
الوعـي عـن أهميـة  المجتمـع فـي قطـر ونشـر  أفـراد  لـدي 
حيـاة الحدائـق واألشـجار كأحـد المـوارد الطبيعيـة المهمـة، 
والتـي تعـد بمثابـة الرئـة الخضـراء لكوكـب األرض وتعتبـر 
وسـيلة دفاعيـة طبيعيـة لمواجهـة تحديات التغيـر المناخي 
والتصحـر. وشـارك نحـو 200 طالـب فـي غرس 15 شـجرة 
فـي موقـع خـاص تم تجهيزه لحملـة »غرس« هـذا العام. 
ومن خالل هذه الفعالية، سـاهم الطالب وأفراد أسـرهم 
فـي تجميـل المدينـة التعليميـة وتعزيـز البيئـة، بمـا يتسـق 
مـع رسـالة مؤسسـة قطـر الراميـة إلنشـاء مجتمـع مثقـف 
ومسـؤول، مـدرك لواجباتـه في دعـم ركيزة التنميـة البيئية 

لرؤيـة قطـر الوطنيـة 2030.

حديقة القرآن النباتية تنظم حملة »غرس 2016« 
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عين على الدوحة

الصيـن   - قطـر  الثقافـي  العـام  فعاليـات  كتـارا  الثقافـي  الحـي  بمؤسسـة  انطلقـت 
التراثيـة والجماليـة لجمهوريـة الصيـن الشـعبية.  الثقافـة  2016، بحفـل فنـي عكـس 
وتضمـن الحفـل عروضـا فنيـة، قدمتهـا فرقة »تشـجيانغ« للفنـون الشـعبية واأللعاب 
الخزفيـة،  باألوعيـة  اللعـب  عـرض  تالهـا  بهيـج«  »لقـاء  بأغنيـة  اسـتهلت  البهلوانيـة، 
إضافـة إلـى أغنيـة المهرجـان البهيجـة وأغنيـة العصفـور. ورسـم الحفـل أيضـا لوحـات 
فنيـة راقصـة، لونتها رقصـة الشـاي التـي مزجـت بين الموسـيقى الصينيـة والقطرية، 
وقـام أحـد المغنييـن الصينييـن بغنـاء أغنيـة »اللـه يـا عمـري قطـر« ثـم رقصـة البـدو 

الرحـل ورقصـة »جيانغنـان« التـي تعبـر عـن روح الشـرق وتمـزج الخـط الصينـي بأنـواع 
الموسـيقى المحليـة، وسـتضم احتفاليـة هـذا العـام أكثـر مـن ثالثين فعاليـة متنوعة، 
وغيرهـا  والمهرجانـات  الفكريـة  والنـدوات  والتشـكيلية  الفنيـة  المعـارض  بينهـا  مـن 
مـن األنشـطة التـي ُتتـوج بحلول الصيـن ضيـف شـرف علـى معـرض الدوحـة الدولـي 
للكتـاب فـي دورتـه الــ27. وسـتعرف الدوحـة هـذا العـام إقامـة مجموعـة مـن الـورش 
والمعـارض التشـكيلية، ومهرجـان الصيـن الفني، ومهرجان األغذيـة، ومعرض الصور 

الفوتوغرافيـة، وغيرهـا مـن الفعاليـات .

تدشين فعاليات العام الثقافي قطر – الصين 2016 

بقلم وتصوير: كريم إمام 
الصيــد  هــواة  مــن  متســابق   1500 مــن  أكثــر  تنافــس  كامــل  شــهر  مــدى  علــى 
الدولــي  قطــر  مهرجــان  فــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  فــي  بالصقــور 

 السابع للصقور والصيد، بصبخة مرمي في سيلين بمسيعيد. 
ويهــدف المهرجــان الــذي تقــدر قيمــة جوائــزه بنحــو  ثــالث مالييــن ريــال قطــري، 
ويحظــى بقاعــدة جماهيريــة عريضــة إلــى الحفــاظ علــى التــراث القطــري والخليجــي، 

وتعريف األجيال الجديدة بهذا التراث. 
يقــول علــي بــن خاتــم المحشــادي رئيــس اللجنــة المنظمــة لمهرجــان قطــر الدولــي 
الســابع للصقــور والصيــد فــي تصريــح لـــ »قطــر اليــوم« أن الجديــد هــذا العــام هــو 
األعــداد الكبيــرة للمشــاركين والجوائــز أيضــا التــي ارتفعــت قيمتهــا فــي كافــة الفئــات، 
حيــث تقــدم ســيارات للمراكــز األولــى والثانيــة والثالثــة، وارتفعــت القيمــة الماليــة 
ــن يومــًا واحــدًا  ــا هــذا العــام متأخري ــال. وقــد بدأن ــف ري ــى 150 أل ــزة الواحــدة إل للجائ
بســبب هطــول األمطــار فــي األول مــن ينايــر ممــا تعــذر معــه االنطــالق الفعلــي، مثنيــا 
علــى لجنــة التجهيــزات ومــا قامــت بــه مــن مجهــودات جبــارة فــي ســبيل تذليــل كل 

ــات أمــام المشــاركين. الصعوب

نسخة ناجحة لمهرجان “مرمي” لصيد الصقور
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بقلم: كريم إمام
اسـتهل برنامـج »حكايـات خليجيـة« الـذي تقدمـه مؤسسـة الدوحـة لألفالم موسـمه 
الجديـد لهـذا العـام بعرض الفيلـم البحريني »الشـجرة النائمة« للمخرج محمد راشـد 

بـو علـي بحضوره.
وفيلـم »الشـجرة النائمـة«، الـذي عـرض مسـاء يومـي الخميـس والجمعـة الموافقين 
21 و22 مـن ينايـر الماضـي بسـينما متحـف الفـن االسـالمي، هـو فيلـم درامـي روائـي 
البحرينيـة  العائلـة  قصـة  النائمـة  الشـجرة  وتجسـد   .2014 العـام  إنتـاج  مـن  طويـل 
رحلتهمـا  ونـورة  جاسـم  يواصـل  فبينمـا  الثقافيـة،  وبيئتهـا  محيطهـا  مـع  وعالقتهـا 
الحياتيـة ويواجهـان التحـدي الـذي تفرضـه حالـة ابنتهمـا الصحيـة، يظـل إحساسـهما 

بالهـدف غيـر واضـح، وإدراكهـم للواقـع تشـوبه الشـكوك.
وخـالل اللقـاء مـع الجمهـور فـي ليلـة العـرض األولـى عّبـر المخـرج عـن سـعادته بعرض 
الفيلـم للمـرة األولـى فـي الدوحـة خـالل مشـاركته الثانيـة بــ »حكايـات خليجيـة« بعـد 
أن عـرض فيلمـه القصيـر )هنـا لنـدن( والـذي دهـش بـردة فعـل الجمهـور عليـه والتـي 
كانـت األفضـل فـي المنطقـة. وأضـاف أنـه عمـل علـى فيلمـه الروائـي الطويـل األول 
تمويـل،  عـن  والبحـث  اإلنتـاج  مراحـل  اسـتغرقتها  عامـًا   12 لمـدة  النائمـة(  )الشـجرة 
مضيفـا: »رحلـة طويلـة جعلتنـي أكتشـف نفسـي والطريـق التـي أقـدم بهـا السـينما، 
لـم أكـن أفكـر فـي كيفيـة تقبـل النـاس للفيلـم بقـدر تفكيـري فـي كيفيـة أن أعكـس مـا 
أشـعر بـه مـن أحاسـيس داخـل الفيلم، خاصـة وأنه مأخـوذ عن قصة حقيقيـة، ويحكي 
قصـة أختـي التـي توفيـت بالسـكتة الدماغيـة فـي العـام 1995 وقـد شـهدت معانـات 
أهلـي معهـا. لـذا حاولـت أن أعكـس داخليـا وخارجيـا مـا كانـوا يشـعرون بـه”. وردا على 

سـؤال لــ »قطـر اليـوم« عـن اختيـاره آلـة الجربـة فـي الفيلـم أوضـح المخـرج أنـه كان 
متأكـد مـن اختيـاره لهـذه اآللـة بالرغـم عـدم اقتناع الموسـيقي محمد حـداد الذي وضع 
الموسـيقى للفيلـم فهـي نمـوذج للفيلـم كلـه، حيـث أنهـا مصنوعـة مـن جلـد الماعز، 
الحيـاة  تمنحهـا  فإنـك  نفسـك  فيهـا  تضـع  عندمـا  ولكـن  ميـت،  شـيء  هـي  وبالتالـي 
لتغنـي، وهـذا كلـه مرتبـط بمـا وددت أن أقولـه مـن خـالل الفيلـم، وأعتقـد أن الجربـة 

كانـت تمثلنـي فـي الفيلـم وسـط أبـي وأمـي وأختـي. 

عين على الدوحة

إسدال الستار مهرجان ربيع سوق 
واقف 2016

فـي   2016 واقـف  سـوق  ربيـع  مهرجـان  علـى  السـتار  أسـدل 
الخامـس مـن الشـهر الجـاري، بالتوقيـع علـى نسـخة موسـومة 
القطريـة  الثقافيـة  الذاكـرة  إحيـاء  إلـى  تهـدف  تراثـي  بطابـع 
والخليجيـة والعربيـة، وتعزيـز حضورهـا فـي مختلـف الفعاليات 

الوطنيـة. والمناسـبات  المحليـة 
بالمكتـب  االحتفـاالت  لجنـة  سـنويا  تنظمـه  الـذي  المهرجـان 
 27 أكثـر مـن  يومـا، تضمـن   14 الخـاص علـى مـدار  الهندسـي 
فعاليـة متنوعـة مـا بين الفعاليـات الفنية والتشـكيلية والعروض 

وغيرهـا. الغنائيـة  والحفـالت  الترفيهيـة 

افتتـح العـب التنـس الصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش المصنـف األول عالميـا سـجل 
إنجازاتـه فـي العـام 2016 بإحـراز لقـب بطولـة قطـر المفتوحـة للتنـس إثـر تغلبـه 

علـى األسـباني رافاييـل نـادال فـي المبـاراة النهائيـة للبطولـة.
ولـم يجـد ديوكوفيتـش المصنـف األول للبطولـة صعوبـة كبيـرة فـي الفـوز علـى 
منافسـه األسـباني المصنـف الثانـي للبطولـة 6 / 1 و 6 / 2 ليحـرز ديوكوفيتـش 
أول ألقابـه فـي بطـوالت الرابطـة العالميـة لمحترفـي التنـس هـذا الموسـم. وقـد 
تغلـب نوفـاك ديوكوفيتـش علـى البريطانـي آنـدي مـوراي ليفـوز بلقـب بطولـة 
فـي  الكبيـر  العاشـر  لقبـه  بذلـك  محققـا  المضـرب،  لكـرة  المفتوحـة  أسـتراليا 
مسـيرته االحترافيـة، والثانـي لـه فـي هـذا الموسـم. ومـن المنتظر أن تسـتضيف 
الدوحـة بطولـة قطـر المفتوحـة للتنـس للسـيدات خـالل الفتـرة مـن 21 وحتى 26 

مـن الشـهر الجـاري بمجمـع خليفـة الدولـي للتنـس واالسـكواش. 

ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس

“الشجرة النائمة” في حكايات خليجية
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قطر وقناعات العمل

الكلمــــة األخيــرة

داليا الصايغ 
طبيبة أسنان بعيادة ماجستك لطب األسنان 

من مصر 
في الدوحة منذ 19 أغسطس 2014 

شـعرت بحمـاس منـذ أن حطـت بـي الطائـرة علـى أرض 
دولـة قطـر، شـعور مختلف لبداية جديـدة وحياة مختلفة 
ورغبـة ملّحـة فـي النجاح. اإليجابيـات المتعلقـة باالنتقال 
للعيـش فـي قطـر كثيـرة، أهمهـا بالنسـبة لـي الشـعور 
باألمـان، والنظـام المالحـظ فـي عدة قطاعـات كالمرور، 
والصحـة،  العامـة،  والمرافـق  الحكوميـة،  والخدمـات 
والتعليـم. أفتقـد فـي قطـر أصدقائـي وعائلتـي ووطني، 
وعندمـا أعـود إلـى وطنـي أفتقـد حياتـي فـي قطـر.  أؤمـن 
بـأن الدوحـة مـن الممكـن أن تجعـل حياتـي أكثـر نظامـا.  
إال أننـي أفتقـد األماكـن التـي نشـأت وتربيـت فيهـا، كمـا 
أفتقد  بشـكل خـاص معالم القاهـرة التاريخية الجميلة، 

باإلضافـة إلـى بيتـي وجيرانـي وأصدقـاء طفولتـي. 
عشـر  بعـد  جـدا  ومتقدمـة  متطـورة  مدينـة  الدوحـة  أرى 
سـنوات مـن اآلن إذا تـم وضـع خطـة شـاملة فـي هـذا 
السـياحة،  مجـال  خاصـة  المجـاالت  كل  فـي  السـياق 

والتعليـم.  واالسـتثمار، 
مـن  وزادت  أكثـر،  عمليـة  شـخصية  جعلتنـي  الدوحـة 
تحقيـق  علـى  إصـراري  ومـن  العمـل،  بقيمـة  قناعاتـي 
قويـة  إيجابيـة  بطاقـة  أمدتنـي  كمـا  واالجتهـاد،  النجـاح 
بـه.  أحلـم  مـا  إلـى  والوصـول  المشـوار  لمواصلـة  جـدا 
بالوضـع  النهـوض  أجـل  مـن  المطلـوب  فـإن  رأيـي  فـي 
الدولـة  اهتمـام  هـو  قطـر  فـي  واالجتماعـي  الثقافـي 
النظـر  وإعـادة  الثقافيـة،  واألمسـيات  النـدوات  بإقامـة 
فـي المناهـج الدراسـية، حيث يجـب أن تحتـوي المناهج 
الدراسـية علـى قـدر مـن األدب والتاريخ والشـعر والفنون 
بمـا  سـنية  مرحلـة  كل  والرسـم،  الموسـيقى  مثـل 
يتـم  أن  أيضـا  ومطلـوب  الفكـري،  اسـتيعابها  يناسـب 
التـي  والفنـون  المـواد  تلقـي هـذه  الطالـب علـى  تحفيـز 
سـتضيف إليـه الكثيـر، وستسـهم فـي ثقـل شـخصيته.  
قطـر،  إلـى  بالطبـع   بالقـدوم  واألقـارب  األهـل  أنصـح 
وحضاريـة  متطـورة  لبلـد  يضيفونـه  مـا  لديهـم  كان  إذا 
وجميلـة مثـل قطـر وفـي النهايـة أود أن أقـول للقـارىء 
جهـد،  أقصـى  فيـه  وأبـذل  عملـك  حـب  الكريـم 
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جـدا  ذهلـت  األولـى  للمـرة  الدوحـة  وصلـت  عندمـا 
هـذا  كثيـرا  أحببـت  وقـد  المعمـاري،  والتطـور  بالمبانـي 
الحـي  المختلفـة سـواء فـي  المبانـي  التنـوع فـي شـكل 
أو سـوق  الغربـي،  الخليـج  أو منطقـة  )كتـارا(،  الثقافـي 
واقـف، وحتـى حـرم كليـة لنـدن الجامعيـة فـي المدينـة 
التعليميـة، وقـد شـعرت بالترحيـب الكبيـر فـي الدوحـة 
المفعمـة بالحيويـة، خاصـة فـي المدينـة التعليميـة التـي 

فيهـا.  وأدرس  أعيـش 
أننـي  هـو  هنـا  بالعيـش  يتعلـق  فيمـا  األصعـب  الجـزء 
األسـابيع  فـي  الخـارج  فـي  المشـي  مـن  أتمكـن  لـم 
المـرء  أن  هـو  اإليجابيـات  مـن  وواحـدة  األولـى.  القليلـة 
لالهتمـام  المثيـرة  الشـخصيات  مـن  العديـد  يقابـل 
مـن كل أنحـاء العالـم، حيـث أن الدوحـة حقيقـة مدينـة 
المبذولـة  بالجهـود  جـدا  شـغوفة  وأنـا  كوزموبوليتانيـة، 
مـن قبـل الجميـع لتطويـر المشـهد الفنـي والثقافـي فـي 
أيضـا  ولكـن  بالمتاحـف،  يتعلـق فقـط  ال  واألمـر  قطـر، 
ودروس  األفـالم،  ومهرجانـات  الموسـيقية  الحفـالت 
الفنـون المجانيـة فـي متحـف الفـن اإلسـالمي، بالفعـل 

مثلنـا.  المبدعـون  فيـه  ليتواجـد  عظيـم  مـكان  هـي 
عندمـا أسـافر مـن الدوحـة أفتقـد كثيـرا األصدقـاء الذيـن 

عـام،  بشـكل  قطـر  وفـي  الكليـة  فـي  عليهـم  تعرفـت 
والترحـاب.  بالكـرم  تتميـز  التـي  الثقافـة  أفتقـد  وأيضـا 

أعمـل فـي الوقـت الراهـن علـى مشـروع مثيـر لالهتمام 
بالتعـاون مـع متحـف الشـيخ فيصـل بـن قاسـم إلقامـة 
وهـو  قطـر  فـي  التغييـر  قصـص  يتنـاول  معـرض 
مشـروع يقـوم بـه الطـالب مـن البدايـة للنهايـة، فمنـذ 
التحـوالت  مـن  العديـد  تشـهد  وقطـر  الخمسـينيات 
الرئيسـية، والمعـرض يهتـم بالنظـر فـي كيفيـة تأقلـم 
النـاس مـع هـذه التحـوالت والنمـو المتسـارع للمدينـة، 
نعـرض  فإننـا  لـذا  اليوميـة،  حياتهـم  علـى  يؤثـر  والـذي 

المعروضـات  بعـض  ونختـار  شـخصية  قصصـًا 
الحيـاة  تأثـر  كيفيـة  لنعكـس  المتحـف  فـي  الموجـودة 

التغيـرات.  بهـذه  للنـاس  اليوميـة 
أقـود  أصبحـت  فقـد  عديـدة  أشـياء  فـي  غّيـرت  الدوحـة 
السـيارة ألوقـات طويلـة، بالرغـم مـن أننـي اعتـدت على 
قيـادة الدراجـة فـي بلـدي، كمـا تعـودت علـى العيش مع 

مكيـف الهـواء طـوال الوقـت تقريبـا! 
أفتقـد الطعـام بشـكل أساسـي، وتنـاول الخبـز الطـازج 
المـزارع،  مـن  والتسـوق  المحلـي،  المخبـز  مـن  يوميـا 

العائلـة.  مـع  الطعـام  وتنـاول 
حيـث  سـنوات،  عشـر  بعـد  الدوحـة  لرؤيـة  أتشـوق 
سنشـهد فـي العـام 2026 العديـد مـن األشـياء الجديـدة 
بشـكل  متصلـة  المدينـة  وسـتكون  والتـرام،  كالمتـرو 
جيد، وسـُتفتتح العديد من المتاحف الجديدة وسـتتمدد 
مكانـا  سـتكون  وبالتأكيـد  السـكنية،  والمناطـق  األحيـاء 

تشـويقا.  وأكثـر  أفضـال 
أعتقـد أن الدوحـة تحتـاج ألن تكـون مدينـة صديقـة للبيئة 
بشـكل أكبـر ممـا هـي عليـه اليـوم، فبالرغـم مـن النمـو 
ال  أن  علينـا  المدينـة  تشـهده  الـذي  والمتسـارع  الهائـل 
ننسـى االعتنـاء بالبيئـة، سـواء كان ذلـك مـن خـالل إعـادة 
التدويـر أو توفيـر الميـاه، وهـذه هـي القضايـا التي يتعين 

علينـا معالجتهـا معـًا.  
وفـي النهايـة أود توجيـه الدعـوة للجميـع لزيـارة معرضنـا 
مـن  الـذي  قاسـم  بـن  فيصـل  الشـيخ  متحـف  فـي 
المقبـل.  أبريـل  مـن  السـادس  فـي  يفتتـح  أن  المنتظـر 
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