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الشيخ جوعان شخصية العام 
للمسئولية االجتماعية

تم تكريم سعادة الشيخ جوعان بن 
حمد آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية 

القطرية، كشخصية العام للمسؤولية 
اإلجتماعية وذلك تقديرًا لدوره المتميز 

في دعم قضايا المسؤولية اإلجتماعية، 
ولكونه رمزًا ملهمًا لجيل الشباب في 

دولة قطر.

11

قطر تشارك في رعد الشمال

توجهت قوة برية مكونة من كتيبة مشاة 
آلية تابعة للقوات المسلحة القطرية، 

إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة 
للمشاركة في تمرين »رعد الشمال« 

والذي سينفذ بمدينة الملك خالد 
العسكرية بمدينة حفر الباطن، شمال 

 المملكة.
 

11

اهتمام على مستوى عال 
بالطاقة الشمسية

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى رئيس المجلس األعلى للشؤون 
االقتصادية واالستثمار االجتماع األول 

للمجلس لعام 2016 الذي ُعقد بالديوان 
األميري.

9

سعادة الشيخة هند رئيسا تنفيذيا 
لموسسة قطر

أصدر مجلس إدارة مؤسسة قطر 
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع قرارًا 
بتعيين سعادة الشيخة هند بنت حمد 
آل ثاني، رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة قطر 
باإلضافة إلى منصبها الحالي بصفتها 
نائبًا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة.

10

قطر وفرنسا 
تبحثان قضايا المنطقة

بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى وفخامة 
الرئيس فرانسوا هوالند رئيس الجمهورية الفرنسية، القضايا المشتركة، كما تناول 

اإلجتماع، الذي عقد في قصر األليزيه العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
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زاوية خاصة 

رؤية المستقبل بعيون األحفاد
يوسف بن جاسم الدرويش 

3656

حـــــــوار

قطر تمتلك ثروة 
عقارية ضخمة

40

46

آفاق صناعة السياحة في قطر 

لقد  استبقت قطر أزمة النفط بالعمل على تنويع مصادر دخلها بالعديد من اإلجراءات 
والتي كان آخرها تنشيط السياحة وال سيما البحرية والتي تشكل رافدا مهما من روافد 

منظومة السياحة الشاطئية ألي دولة ساحلية، وهنا تتساءل قطر اليوم عن كيفية تطوير 
مسارات الرحالت اإلقليمية؟ وكيف تكون السياحة رافدا مهما في الناتج اإلجمالي؟

المحتويــــــــات

متابعات

معرض المجوهرات والساعات
التألق واإلبداع 

أبــواب  ثابتــــة
8  متفرقات

12 شئون مصرفية 

22  غاز  و نفط
23  عقــارات

79 أسواق 

76 عالم السيارات
64 عين على الدوحة

72 الكلمة األخيرة

المحتويــــــــات

دعم تعليم أطفال سوريا

أعلنت صاحبة السمو، الشيخة موزا بنت 
ناصر عن التزام مؤسسة »التعليم فوق 
الجميع« بتوفير التعليم االبتدائي ألكثر 

من مليون طفل سوري الجئ
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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 

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

أدت االضطرابات االقتصادية العالمية وانهيار سوق األسهم في الصين إلى 
انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 40 دوالرا للبرميل للمرة األولى منذ العام 2009.

وألقت هذه األزمة بظاللها على اقتصادات دول النفط التي تعتمد على إيرادات 
البترول لدعم ميزانيتها، لكن المؤشرات الحالية تقول إن دول الخليج هي المتضرر 

األكبر.

فمنطقة الشرق األوسط تشهد حالة من عدم الثقة بسبب التقلبات االقتصادية 
الناتجة عن ضعف ثقة المستثمرين، وتقلبات أسعار الفائدة والنفط ثم أخيرا 

اضطرابات سوق األسهم.

في المقابل، تشير دراسة لمعهد المحاسبين اإلداريين إلى أن االقتصاد القطري لن 
يتأثر كثيرا باألزمة، بسبب احتياطاتها الكبيرة من الغاز وضخ االستثمارات الخاصة 
بمونديال كرة القدم المقرر في العام 2022. وتتوقع قطر نموا بنسبة 7.1 ٪ في 

العام الحالي. وكما تشير عدد من الدراسات أن تنويع مصادر الدخل هو الحل األمثل  
لهذه الدول، وقد استبقت قطر هذه األزمة بالعمل على تنويع مصادر دخلها بالعديد 

من اإلجراءات والتي كان آخرها تنشيط السياحة البحرية والتي تشكل رافدا مهما 
من روافد منظومة السياحة الشاطئية ألية دولة ساحلية، وكما هو معروف أن قطر 

شبه جزيرة في الخليج العربي ومقومات صناعة السياحة البحرية متوفرة لديها 
إلى حٍد كبير، حيث تم افتتاح جزئي لميناء حمد الدولي وجاري العمل على افتتاح 

المرحلة األولى في نهاية 2016، وتم إنشاء العديد من المراسي لليخوت الصغيرة 
والمتوسطة والكبيرة بما يسهم بشكل فاعل في رواج حركة السياحة البحرية في 

قطر.

وهنا نتساءل كيف يمكن تطوير مسارات الرحالت اإلقليمية؟ وكيف تنافس منطقة 
الخليج الوجهات البحرية األخرى وماذا عن اإلستراتيجيات لتنمية قطاع البواخر 

والسياحة البحرية في المنطقة ودور تحالف كروز أرابيا؟ وكيف يمكن تنويع مسارات 
الرحالت اإلقليمية من خالل إضافة وجهات جديدة كقطر على خارطة الوجهات 

السياحية؟ وما هي احتياجات السياحة البحرية من ناحية البنية التحتية واالستثمار في 
المستقبل؟ أسئلة عديدة نطرحها على خبراء صناعة السياحة البحرية والجهات ذات 

العالقة في هذا المجال. كل هذه األسئلة ستجدون اإلجابة عليها في موضوع الغالف 
لهذا الشهر.

بالرغم من كل األزمات، إال أن معرض الدوحة  للمجوهرات والساعات جاء في 
نسخته الثالثة عشرة وهو يحمل في طياته   على مدى خمسة أيام من التألق  عرض 

إبداعات دور المجوهرات والساعات الفاخرة من حول العالم بلغ عددها 500 عالمة 
تجارية وعدد كبير من الصفقات، تابعوا العرض المميز له عبر التغطية الخاصة داخل 

طيات المجلة، كما ستطالعون العديد من المواضيع الشيقة.
قراءة ممتعة.

              ازدهار إبراهيم
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رسائل القراء

ال شك بأن التعليم في قطر شهد العديد من القفزات من خالل جهود صادقة من عدد من القائمين 
على العملية التعليمية وهو ما أدى إلى احتالل دولة قطر هذا العام المركز األول عربيا والتاسع عالميا 
في مؤشر جودة التعيم األساسي، الذي يصدره المنتدى االقتصادي العالمي سنويا. وحسب تقرير 
 142 2014 – 2015، احتلت قطر المرتبة التاسعة عالميًا، من بين  مؤشر التعليم األساسي للعام 
دولة مشمولة بالتقرير، بمعدل 5.7، في الوقت الذي جاءت فيه دولة اإلمارات في المركز 13 عالميًا 
بمعدل جودة وصل إلى 5.4. التقدم الذي أحرزته قطر في مجال التعليم األساسي، واحتلت بموجبه 
مراكز متقدمة جدًا على مستوى منطقة الشرق األوسط والعالم، يحيل على طبيعة النظام التعليمي 

الذي أقر في البالد اعتبارًا من العام 2001.
                                                                                                               طالل المولوي 

للغاية  المتحدة األميركية موفقا  بيد دولة قطر والواليات  العالقات  كان اختيار توقيت نشر موضوع 
في هذا الشهر الذي شهد أسبوع التعريف بأميركا، هذا األسبوع الذي تضمن العديد من الفعاليات 
من  بالعديد  األميركي  بالشأن  والمهتمين  األعمال  ورجال  القطري  الشعب  تعرف  التي  واألنشطة 

جوانب الحياة األميركية على المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.. 
                                                                                                             إلهام الكواري 

تغطية مجلتكم الموقرة لمعرض قطر للسيارات في نسخته السادسة كانت بالفعل تغطية مميزة، 
تناولت المشاركات التي شهدها المعرض وحوارات مع القائمين على شركات تصنيع وبيع السيارات، 
باإلضافة إلى الصور التي عكست مدى ثراء النسخة الماضية. من الجميل أن نرى هذا التنافس بين 
بين  المنافسة  تشعل  المعارض  هذه  ومثل  العمالء،  من  ممكن  عدد  أكبر  على  للحصول  الشركات 
الشركات، وتقدم حلوال كثيرة وخيارات متعددة أمام المستهلك في قطر والذي يستحق األفضل 

دائما. 
                                                                                                             علي العلي 
التحول الذي شهدته قطر على المستوى االقتصادي وتحقيق نمو قياسي وفوائض حكومية، هو خير 
دليل على قوة اقتصادنا الوطني، حيث تستمر الدولة في المجال االقتصادي وعلى مستوى االقتصاد 
الركائز األربع لرؤية قطر  التي وزعت على  الوطنية  التنمية  المحلي في تنفيذ مشروعات استراتيجية 
2030، حيث تتمثل أهم األهداف اإلستراتيجية الصناعية لدولة قطر في استغالل الثروات والموارد 
الطبيعية إلى أقصى درجة ممكنة، إلى جانب تنويع مصادر الدخل، والسيما التنمية الصناعية بوصفها 

الشريان الثاني لالقتصاد القطري. 
                                                                                                            جاسم الشمري 
ومرت  ثورة الخميني،  نجاح  تاريخ   1979 منذ  التوتر  من  حالة  العالقات السعودية اإليرانية  طبعت 
حينما  معقدة،  مرحلة    2016 العام  مطلع  مع  وصلت  حتى  خطيرة  بمنعطفات  العالقات  هذه 
قررت الرياض قطع تلك العالقات رسميا بعد اقتحام إيرانيين مقر سفارتها في طهران وقنصليتها 
في مشهد. نتمنى أال تصدق تحليالت وتوقعات الباحثين واألكاديميين في أن يستمر التوتر الحالي في 
العالقات السعودية - اإليرانية فترة طويلة، حتى ال تكون بمثابة عراقيل لحل مشاكل الشرق األوسط.
                                                                                                                            علي الجاسم

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

إلى أي مدى لبت النسخة األخيرة من معرض الدوحة 
للمجوهرات والساعات احتياجاتكم وتطلعاتكم؟

هل قدم معرض قطر للسيارات جديدا في نسخته 
األخيرة؟ 

سؤال العدد

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

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

www.twitter.com/qataralyom

ال نعم

٪ 50    ٪ 50  
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قطر وفرنسا 
تبحثان قضايا المنطقة

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  بحث  باريس:  فرنسا، 
وفخامة  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 
الفرنسية،  الجمهورية  رئيس  الرئيس فرانسوا هوالند 
القضايا المشتركة، كما تناول االجتماع، الذي عقد في 
قصر األليزيه، العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين، 
المجاالت،  مختلف  في  وتطويرها  تعزيزها  وسبل 
الشرق  منطقة  في  األحداث  مستجدات  في  ونظرا 
والجهود  سوريا،  في  الدائرة  الحرب  وخاصة  األوسط 
الرامية إلى حقن الدماء وإيصال المساعدات اإلنسانية 
إلى المدن السورية المحاصرة. ودعا الطرفان إلى زيادة 
الدعم الدولي والجهود الدولية لردع النظام وأعوانه عن 
السوري  النظام  محملين  الجرائم،  من  مزيد  ارتكاب 
ومذكرين  ودمار،  خراب  من  يجري  ما  مسؤولية 
الوقت نفسه، بمسؤوليته تجاه  الدولي، في  المجتمع 
تلك الجرائم وحماية المدنيين منها، وأهمية محاسبة 

المسؤولين.
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متفرقــــــــات

تحت الضوء

إنشاء شركة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى رئيس 
لعام  للمجلس  األول  االجتماع  واالستثمار  االقتصادية  للشؤون  األعلى  المجلس 

2016 الذي ُعقد بالديوان األميري.
وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية األمين العام للمجلس:” إن 
القرارات  بشأنها  واتخذ  أعماله  جدول  على  المدرجة  الموضوعات  ناقش  المجلس 
المناسبة”. وأوضح أن المجلس ناقش آخر المستجدات المتعلقة بشؤون الطاقة 
وشؤون االستثمار ومنها طلب قطر للبترول الموافقة على اتفاقية تعديل الشروط 
المالية لـ »اتفاقية التطوير والشروط المالية« لشركة برزان للغاز المحدودة، مشيرًا 
على  وافق  المجلس  بأن  الوزير  ونّوه  التعديل.  اتفاقية  على  وافق  المجلس  أن  إلى 
إنشاء شركة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية »شركة سراج للطاقة« تمتلكها 
إنتاج  مشاريع  تطوير  في  تعمل  القطرية،  والماء  الكهرباء  وشركة  للبترول  قطر 

الكهرباء بالطاقة الشمسية.
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متفرقــــــــات

ناصر  بنت  موزا  الشيخة  السمو،  صاحبة  أعلنت 
التعليم  حول  نقاشية  جلسة  في  مشاركتها  خالل 
بعنوان:»لن تضيع األجيال« والتي عقدت على هامش 
والمنطقة  سوريا  لدعم  المانحين  مؤتمر  أعمال 
مؤسسة  التزام  عن  لندن،  البريطانية  بالعاصمة 
»التعليم فوق الجميع« بتوفير التعليم االبتدائي ألكثر 
من مليون طفل سوري الجئ، حيث قالت:»لقد تمكنا 
التعليم  في  طفل  مليون  نصف  إلحاق  من  اآلن  إلى 
أن  ولبنان، ونأمل  النوعي في سوريا واألردن  االبتدائي 
ليصبح  الرقم  هذا  ضعف  من  أكثر  إلحاق  من  نتمكن 

1.1 مليون طفل بحلول عام 2017«.

القطرية  تهدد بإلغاء طلبية محركات

طلبية  بإلغاء  القطرية  الجوية  الخطوط  هددت 
من  ألسطول  ويتني  آند  برات  بمحركات  خاصة 
تلك  إن  قائلة  البدن  ضيقة  ايرباص  طائرات 
المشاكل. من  العديد  بها  حديثا  المطورة   المحركات 

من  لطائرات  محركًا   50 شراء  طلبت  القطرية  وكانت 
تسلم  البداية  في  المقرر  من  وكان   A320NEO طراز 
الطائرة  رفضت  لكنها  ديسمبر  في  األولى  الدفعة 
المحرك.  في  مشكلة  بوجود  وصفته  ما  بسبب 
الخطوط  لشركة  التنفيذي  الرئيس  من  وطلب 
خالل  مخاوفه  شرح  الباكر  أكبر  القطرية  الجوية 
العديد  »هناك  فأجاب  للطيران  سنغافورة  معرض 
يتعلق  فيما   A320NEO في  الخاطئة  األشياء  من 

الطائرات«. تلك  قبول  رفضنا  ثم  ومن   بالمحركات 
إنه  جدا.  واضحا  أكن  »دعوني  مقابلة  خالل  وأضاف 
ليس خطأ ايرباص. ايرباص سلمت الجزء الخاص بها 
وكما تعرفون ال يمكن لطائرة التحليق من دون محرك 
بالمحرك«. يتعلق  فيما  لديهم مشاكل ضخمة   وهم 

وقال: »ال أريد الخوض في التفاصيل لكن القطرية لن 
تقبل طائرة بتلك المحركات ما لم يتم إصالحها بشكل 
البحث عن مصدر  أمامنا سوى  بديل  وإال فال  كبير جدا 
للصحفيين »لن  الباكر  المحركات«. وقال  لتوريد  بديل 
بايرباص  فعالقتنا   A320NEO الطائرات  طلبية  نلغي 
قوية للغاية. كلنا ثقة في برنامج نيو لكن نعم قد نلغي 

طلبية برات آند ويتني بالكامل«.

أصدر مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع قرارًا 
بتعيين سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة 
إدارة  مجلس  لرئيس  نائبًا  بصفتها  الحالي  منصبها  إلى  باإلضافة  قطر 
المؤسسة.  يأتي قرار تعيين سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني رئيسًا 
تطوير  عن  مسؤول  موّحد  تنفيذي  فريق  لقيادة  قطر  لمؤسسة  تنفيذيًا 
وتنفيذ إستراتيجية المؤسسة وميزانيتها، ورفع مستويات األداء والعمل 
المناسبة، قالت صاحبة  وبهذه  الشركاء.   العالقات مع  وتعزيز  الجماعي 
السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية 
التي  والنجاحات  السريع  النمو  إلى  :»استنادًا  المجتمع  وتنمية  والعلوم 
تحققت، نقف اليوم على منعطف هام في تاريخ مسيرة  المؤسسة، األمر 
الخطى  المستجدة وحّث  التغّيرات  مّنا استيعاب مختلف  يتطلب  الذي 
المؤسسة  إدارة  مجلس  وضع  ذلك،  على  وبناًء  المستقبل.  نحو  بثبات 
مقتضيات  تتطلبها  التي  بالمهام  القيام  على  قادرة  جديدة  هيكلة 
 العمل في المرحلة الجديدة، وبما يدفع نحو تحقيق األهداف المرجّوة«. 

دعم تعليم أطفال سوريا
AFP - 000_7N56K

رئيس  تنفيذي  جديد لمؤسسة قطر



13
مـــــــــــارس 2016 

متفرقــــــــاتمتفرقــــــــات

ثاني  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ  سعادة  تكريم  تم 
العام  كشخصية  القطرية،  األولمبية  اللجنة  رئيس 
للمسؤولية االجتماعية وذلك تقديرًا لدوره المتميز في 
دعم قضايا المسؤولية االجتماعية، ولكونه رمزًا ملهمًا 

لجيل الشباب في دولة قطر.
التقرير  من  الرابع  اإلصدار  إطالق  حفل  في  ذلك  جاء 
الوطني السنوي للمسؤولية االجتماعية )رؤى القادة(، 
وعدد  ثاني  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ  سعادة  بحضور 
من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي منظمات دولية 
قادة  تكريم  تم  حيث  رفيعة،  أكاديمية  وشخصيات 
الدرهم  راشد  حسن  د.  وأكد  االجتماعية.  المسؤولية 
ألفكار  مستودع  قطر  »جامعة  أن  الجامعة  رئيس 
االسترشاد  دأبت على  لبناء قدراتهم  ونبراس  الطالب 
وغاياتها  أهدافها  تحقيق  في  االجتماعية  بالمسؤولية 
األكاديمية«. وأشار إلى أن »الجامعة حرصت بوصفها 

جسرًا بين عالم الدراسة واألمناء على المجتمع، على أن 
تقود رؤى القادة في هذا التقرير الوطني إلى مزيد من 
بناء  وتنفيذها  البرامج  وتخطيط  المؤسسي  التطوير 
أداة  التقرير  ليغدو  االجتماعية،  المسؤولية  أسس  على 

قّيمة في تحقيق رؤية الجامعة والمؤسسات الشريكة 
 .»2030 قطر  لرؤية  األربعة  الركائز  مع  تلتقي  والتي 
من  الزخم  من  مزيدًا  التقرير  اكتسب  »وقد  وأضاف: 
المؤسسات  قّدمتها مختلف  التي  المساهمات  خالل 
إثراء مضمونه،  الجامعة في  لمبادرة  الوطنية استجابة 
للمسئولية  قطر  شبكة  مع  شراكاتنا  بنجاح  ونفتخر 
جديدة  أشكال  استحداث  في  سيما  ال  االجتماعية 
والخاص«.  العام  القطاعين  مؤسسات  مع  للتعاون 
االجتماعية  المسئولية  إنجازات  رصد  »مهمة  أن  وأكد 
هذا  في  الرائدة  للمؤسسات  التقرير  هذا  أّداها  التي 
على  المقبلين  الطلبة  إلهام  في  أسهمت  المجال 
مستقبلهم  يزخر  ألن  العريق  الصرح  هذا  من  التخّرج 
يرتقي  وأن  والتنمية،  االستدامة  بأكبر قدر من  العملي 
دورها  يتجاوز  ما  إلى  الجامعة  في  علم  من  نهلوه  ما 

كمركز فكري منير«.

الشيخ جوعان شخصية العام للمسئولية االجتماعية

قطر تشارك في رعد الشمال

آلية  مشاة  كتيبة  من  مكونة  برية  قوة  توجهت 
المملكة  إلى  القطرية،  المسلحة  للقوات  تابعة 
تمرين  في  للمشاركة  الشقيقة  السعودية  العربية 
خالد  الملك  بمدينة  سينفذ  والذي  الشمال«  »رعد 
المملكة. شمال  الباطن،  حفر  بمدينة   العسكرية 
وإسالمية  عربية  دولة   20 التمرين  هذا  في  وتشارك 
وصديقة، إضافة إلى قوات »درع الجزيرة«، علما بأن 
هذا التمرين يعد األكبر من حيث عدد الدول المشاركة 
القوة  الهاجري قائد  الرائد ركن راشد صالح  فيه. وأكد 
أهمية  على  الشمال«  »رعد  تمرين  في  المشاركة 
التمرين. وتابع قائاًل »نحن سعداء بهذه المشاركة مع 
أشقائنا في المملكة العربية السعودية ودول التحالف 
اإلسالمي باإلضافة إلخواننا في قوات درع الجزيرة«، 
تعاون  نحو  خير  بادرة  التمرين  هذا  يكون  أن  متمنيًا 

مستمر مع الدول الشقيقة والصديقة.

قال جياني إنفانتينو الرئيس الجديد لالتحاد الدولي لكرة 
القدم »الفيفا« بعد أول يوم عمل في منصبه الجديد، 
عملية  بدء  وأعلن  راتبه  عن  شيئا  يعلم  ال  يزال  ما  إنه 
الترشح الستضافة كأس العالم 2026 خالل شهرين.
ودية  بمباراة  الجديد  منصبه  مهام  إنفانتينو  وبدأ 
سابقين  دوليين  والعبين  الفيفا  موظفي  بين  جمعت 
قال بعدها للصحفيين عن راتبه الجديد »ليست لدي 
أية فكرة عنه بعد، أدرك أنكم ال تصدقون ذلك لكني 
أتناقش مع  المال. لم  لم أترشح للمنصب من أجل 
ونرى«.  سأنتظر  سأتقاضاه.  ما  حول  شخص  أي 
الترشح  عملية  تبدأ  أن  السويسري  المسئول  وتوقع 
العام  تأجلت  التي   -  2026 العالم  كأس  الستضافة 
الفيفا-  هزت  التي  الفساد  فضيحة  بسبب  الماضي 
البطولتين  »إن  وقال:  المقبلين.  الشهرين  خالل 
المقبلتين 2018 في روسيا و2022 في قطر يجب أن 
على  إنفانتينو  وحرص  التاريخ«.  في  »األفضل  تكونا 
كأس  الستضافة  الترشح  في  البدء  لعملية  اإلشارة 
العالم 2026 التي كان من المفترض انطالقها العام 

في  المضيف  البلد  اسم  يعلن  أن  ويتوقع  الماضي.  
أننا  أعتقد  »بالتأكيد  وقال  المقبل.  العام  كوااللمبور 
البطولة  الستضافة  الترشح  عملية  إلطالق  بحاجة 
خالل الشهرين المقبلين ربما قبل الجمعية العمومية 

المقبلة في مكسيكو سيتي مايو المقبل«. 
في  البطولة  إقامة  يمكن  ال  الفيفا  قوانين  وبموجب 
تقام  لن  أنها  يعني  ما  متتاليتين  مرتين  واحدة  قارة 
في آسيا. وتابع »فيما يتعلق ببطولتي روسيا وقطر 
القرارات اتخذت في 2010 بواسطة اللجنة التنفيذية 
لكن منذ ذلك الحين هناك تكهنات ومزاعم وضوضاء، 
اآلن من الضروري تنظيم أفضل بطولتين في التاريخ 

في روسيا 2018 وقطر 2022«. 
أقل  بصالحيات  سيتمتع  أنه  فكرة  إنفانتينو  ورفض 
من بالتر وفقا لإلصالحات التي أقرها الفيفا قائال »لن 
ألكون  انتخابي  تم  محدودة،  صالحيات  لي  إن  أقول 
رئيسا للفيفا والرئيس هو من يضبط األداء ويجب أن 
بل  ديكتاتورية  ليست  هذه  بالطبع،  مقنعا  أداء  يقدم 

ديمقراطية ومشاركة«.

»األفضل في التاريخ« 
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قام بنك قطر للتنمية بتنظيم مؤتمر صحفي، بالشراكة مع غرفة قطر، لإلعالن عن 
البنك وهو برنامج »تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر:  أحدث برامج 

قائمة التميز«، في مقر البنك الرئيسي في الدوحة.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية برنامج  »تصنيف الشركات الصغيرة 
والمتوسطة في قطر : قائمة التميز«  والمزايا واإليجابيات التي يقدمها البرنامج للقطاع 
الخاص،باعتباره منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تسمح لهم  بتسليط 
الضوء على نجاحاتهم وتميزهم في إدارة أعمالهم.  وصرح السيد عبدالعزيز بن ناصر 
آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائاًل: »إن بنك قطر للتنمية يعمل دائمًا 
على إبتكار وتطوير طرق جديدة يمكننا من خاللها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة 
والذي بدوره سيساهم في تنويع االقتصاد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. 
القطري  الشباب  تحفيز  في  نساعد  حتى  البرنامج  هذا  بعمل  قمنا  البنك  في  نحن 
والشركات الصغيرة و المتوسطة على االستفادة والتنافس إليصال منتجاتهم وتسهيل 
قطر«.  في  األعمال  مجتمع  داخل  تحفيزي  جو  وخلق  المحلي  السوق  إلى  دخولهم 
ويهدف برنامج »تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر« إلى أن يكون منصة 
مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تسمح لهم بعرض منتجاتهم المختلفة وإنجاح 

األفضل  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  تكريم  على  البرنامج  يعمل  حيث  أعمالهم. 
آداًء في قطر بناء على معابير واضحة، مع تحفيز تلك التي يمكنها أن تطور من أدائهاعن 

طريق برامج محددة لتطوير األداء.

البنك األهلي يطرح سندات بقيمة 2 مليار دوالر

شئون مصرفية

على  األهلي  للبنك  العادية  وغير  العادية  العمومية  الجمعية  وافقت 
طرح األخير سندات متوسطة األجل بقيمة 2 مليار دوالر كحد أقصى، 
على أال يتجاوز إجمالي السندات القائمة المستحقة على البنك في أي 
وقت قيمة رأس مال البنك، ما لم تكن تلك الزيادة مضمونة من أحد 
خالل  العادية  العمومية  الجمعية  وافقت  كما  بالدولة.   العاملة  البنوك 
انعقادها بفندق السيجال على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 
باإلضافة  نقدًا،   ٪  15 نسبتها   2015 العام  عن  البنك  مساهمي  على 
إلى أسهم مجانية بنسبة 5 ٪. استمع االجتماع أيضا إلى تقرير مجلس 
اإلدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة 
2015، وناقش الخطط المستقبلية  31 ديسمبر  المنتهية في  المالية 
للبنك والميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وصادق عليهما. وتم إبراء ذمة السادة 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
للسنة  الحسابات  مراقب  وتعيين  مكافآتهم.  على  والموافقة   ،2015

المالية 2016، والموافقة على أتعابه.

اإلسالمي  قطر  مصرف  العالمية  فيزا  منحت 
جائزة  قطر،  في  اإلسالمية  الصيرفة  رائد  )المصرف(، 
»أفضل منتج جديد في قطر« للعام 2015 وذلك بعد 
نجاح إصدار بطاقة فيزا سيغنتشر االئتمانية المشتركة 

بين المصرف والخطوط الجوية القطرية. 
للنتائج  تقديرا  للمصرف  الجائزة  منح  فيزا  وقررت 
بالمنتجات  مقارنة  العمالء  من  الكبير  واإلقبال  اإليجابية 
وتم  قطر،  في  األخرى  البنوك  تقدمها  التي  الجديدة 
تقييم المنتجات بناء على االبتكار وقيمة المنتج بالنسبة 
سيغنتشر  فيزا  بطاقة  المصرف  أطلق  للعمالء. 
شهر  في  القطرية  الجوية  الخطوط  مع  المشتركة 
احتياجات  مع  لتتناسب  مصممة  وهي   ،2015 مايو 

الـخدمات  مـن  عـــددًا  لـحاملـيـها  وتـقـدم  العمالء،  كبار 
العالم  حول  الشخصية  المساعدة  كخدمة  المميزة، 
الصاالت  إلى  الدخول  وخدمة   ،)Global Concierge(
إلى  باإلضافة  العالمية،  المطارات  في  الخاصة 
الفخمة  الفنادق  في  الخاصة  والعروض  الخصومات 
وغيرها  الرحالت،  المتعدد  السفر  على  التأمين  وخدمة 
بطاقة  تتيح  ذلك،  إلى  إضافة  والمزايا.  الخدمات  من 
الخطوط  مع  المشتركة  االئتمانية  سيغنتشر  فيزا 
الجوية القطرية لحاملها الحصول على كيومايلز مقابل 
المشتريات عن طريق نقاط البيع والمواقع اإللكترونية، 
من  أي  أو  البطاقة  حامل  قبل  من  الشراء  تم  سواء 

حاملي البطاقات اإلضافية التابعة له. 

مناقشات لخفض 
سعر الريبو

تناقش البنوك التجارية القطرية مع البنك المركزي 
انخفاض  ضغط  بعدما  الريبو  سعر  خفض  إمكانية 
النظام  في  السيولة  على  والغاز  النفط  أسعار 
المصرفي. والمناقشات مؤشر على الضغط الذي 
تتعرض له القطاعات المصرفية في منطقة الخليج 
ما  وهو  الطاقة  من  الحكومات  إيرادات  تقلص  مع 
يخفض حجم السيولة المتدفقة على ودائع البنوك.

البنوك  تدفعه  الذي  السعر  هو  »الريبو«  وسعر 
لتغطية  المركزي  البنك  االقتراض من  عند  التجارية 
البنك  ويشتري  السيولة،  في  المؤقت  النقص 
البنوك  من  محلية  حكومية  مالية  أوراقا  المركزي 

ويبيعها لها مجددا بعد أسبوعين أو شهر.

الطفرة في منطقة  البنوك خالل سنوات  وتمتعت 
تكن  لم  أنها  حتى  االحتياطيات  في  بوفرة  الخليج 
بحاجة تقريبا الستخدام عمليات الريبو، لكن المصادر 
القليلة الماضية احتاج المزيد  إنه في الشهور  قالت 
عدم  المصادر  وطلبت  لذلك،  القطرية  البنوك  من 
الموضوع.  لحساسية  نظرا  أسمائها  عن  الكشف 
»الريبو«  سعر  أن  هي  للبنوك  بالنسبة  والمشكلة 
األخرى،  الخليج  دول  في  منه  بكثير  أعلى  قطر  في 
والسعر عند 4.5 ٪ منذ أغسطس 2011، وهذا سعر 
مرتفع بالنسبة للبنوك القطرية ويزيد الضغط المالي 
عليها. وقالت المصادر: »إن هذا دفع البنوك التجارية 
لمطالبة البنك المركزي بخفض سعر »الريبو« من 
2 إلى 2.5 ٪«، مضيفا أن المناقشات لم تسفر عن 
قرار حتى اآلن، فيما رفض البنك المركزي التعليق 

على األمر.

جائزة »أفضل منتج جديد في قطر« للمصرف

بنك قطر للتنمية يطلق برنامج »تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة« 
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شئون مصرفية

بدأت البنوك في قطر تعاني من بعض المشاكل بسبب ضعف 
أسعار النفط. فقد كانت البنوك حتى العام الماضي تحقق أرباحا 
كبيرة بصورة دائمة تستخدمها في تمويل المشاريع واالستحواذ 

على البنوك في الخارج، لكن تدهور أسعار النفط ألقى بظالله 
عليها في اآلونة األخيرة. تلقي قطر اليوم نظرة خاطفة على 

البنوك وخططها للعمل في المستقبل

البنوك القطرية 
تواجه مصاعب اقتصادية
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شئون مصرفية

لطالما كان تحقيق األرباح السمة المميزة للبنوك في 
قطر التي كانت تفيض بالسيولة لسنوات عديدة. فقد 
كانت البنوك تشارك في تمويل المشاريع الضخمة، 
المصرفية  الخدمات  تطوير  في  فعاال  دورا  وتلعب 
لألفراد من خالل تقديم قروض السيارات والقروض 
الذين  والمقيمين  المواطنين  من  آلالف  الشخصية 
دعمها  إلى  إضافة  كبيرة،  بأعداد  البالد  إلى  توافدوا 
البالد. في  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة   للشركات 
العالم  في  البنوك  أوائل  من  البنوك  هذه  وكانت 
الثالثة التي ستدخل  التي طبقت شروط اتفاقية بازل 
للمال  المتالكها  نظرا   ،2019 العام  في  التنفيذ  حيز 
 والسيولة في ضوء النمو الصحي على مدى السنوات.

 التحديـات  المقبلـة 
البيانـات  أحـدث  علـى  سـريعة  نظـرة  ألقينـا  مـا  إذا 
أن  سـنرى  فإننـا  البنـوك  هـذه  لمعظـم  السـنوية 
السـيولة ستشـكل التحـدي األكبـر بالنسـبة لهـا إن لـم 
تسـترد أسـعار النفـط عافيتهـا فـي العاميـن المقبليـن، 
ال  كـي  عالجيـة  بتدابيـر  للقيـام  تحتـاج  فسـوف  لـذا 
تتخلـف عـن الركـب عندمـا يحيـن موعـد تنفيـذ معاييـر 
سـنوات. ثـالث  حوالـي  بعـد  الثالثـة  بـازل   اتفاقيـة 
وبحسـب البيانـات الماليـة، تراجعـت األربـاح الصافيـة 
التجـاري  والبنـك  اإلسـالمي  الدولـي  قطـر  لبنـك 
القطـري فـي العـام 2015 مقارنـة مـع العام السـابق. 

ففـي الوقـت الـذي وصـل فيه صافـي الربـح لبنك قطر 
الدولي اإلسـالمي في العام 2015 إلى 784.2 مليون 
ريـال مقارنـة مع 825.8 مليـون ريال في العام 2014، 
ريـال  مليـار   1.45 التجـاري  للبنـك  الربـح  صافـي  بلـغ 
 و1.6 مليار ريال على التوالي )انظر الرسم البياني 1(.

وقـال نائـب رئيـس مجلـس اإلدارة والعضـو المنتـدب 
النتائـج الماليـة  الفـردان، إن  التجـاري، حسـين  بالبنـك 
االقتصـادي  النمـو  بتباطـؤ  تأثـرت  قـد   2015 للعـام 
مخصصـات  ارتفـاع  إلـى   باإلضافـة  األسـواق  فـي 
المتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات  لـه فـي  الشـريكة  البنـوك 
مضيفـا: »غيـر أن أساسـيات عملنـا ال تـزال قويـة كمـا 
حـول  تمحـور  ت وهـي  ثابتـة  ماتـزال  إسـتراتيجيتنا  أن 
ألربعيـن  يمتـد  الـذي  تراثنـا  مـن  االسـتفادة  مواصلـة 
التـي  الماليـة  مؤسسـتنا  تطويـر  ومواصلـة  عامـا 
لعمالئنـا«. المتغيـرة  االحتياجـات  تلبيـة  إلـى   تهـدف 

بـي  كيـه  شـركة  عـن  مؤخـرا  صـدر  تقريـر  وكشـف 
المجمعـة  الصافيـة  الربحيـة  أن  قطـر  فـي  جـي  إم 
السـنة  ٪ فـي   4 بنسـبة  ازدادت  قـد  المدرجـة  للبنـوك 
بالمقارنـة   ،2014 ديسـمبر   31 فـي  المنتهيـة  الماليـة 
السـابقة. للسـنوات   ٪ و8   ٪  13 النمـو  معـدالت   مـع 
وقـد ازدادت قاعـدة األصـول الجماعيـة لجميـع البنـوك 
 31 فـي  ريـال(  مليـار  )بقيمـة110.1   ٪  11 بنسـبة 
إلـى  المقـام األول  2014، ويرجـع ذلـك فـي  ديسـمبر 
ريـال  مليـار   105.6 بقيمـة  اإلقـراض  محافـظ  نمـو 
)16.3 ٪(، وإن كانـت بمسـتوى أقـل عمـا كانـت عليـه 

السـابقة.  السـنوات  فـي 

التدريجـي  للتسـارع  نتيجـة  الغالـب  فـي  ذلـك  وكان 
حلـول  اقتـراب  مـع  التحتيـة  البنيـة  لمشـاريع 
مـن  الغالـب  فـي  النمـو  جـاء  حيـث   ،2022 العـام 
وشـكلت  الشـركات.  قطـاع  مـن  وتحديـدا  السـوق 
كبيـرا  جـزءا  الحكوميـة  المؤسسـات  مسـاهمة 
 ٪  32 نسـبته  بمـا  المدرجـة  البنـوك  موجـودات  مـن 

 ما تزال أساسيات عملنا قوية كما 
أن إستراتيجيتنا ماتزال ثابتة وهي 
تتمحور حول مواصلة االستفادة 
من تراثنا الذي يمتد ألربعين عاما 

ومواصلة تطوير مؤسستنا المالية 
التي تهدف إلى تلبية االحتياجات 

المتغيرة لعمالئنا  

 حسين الفردان
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 والعضو المنتدب
البنك التجاري

 إن التوسع العالمي للمصارف 
القطرية هو في حد ذاته مؤشر على 

قوة وثقة هذه البنوك بإمكانيتها 
للمنافسة مع البنوك األخرى في 

الساحة الدولية  

سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني
محافظ مصرف قطر المركزي
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بلغـت  الـذي  الماضـي  العـام  عـن  طفيـف  بانخفـاض 
.٪  35 فيـه  الحكوميـة  المؤسسـات   مسـاهمة 
بنسـبة  الودائـع  فــيـــه  نــمـــت  الــذي  الــوقــــت  وفـي 
أيضـا  نمـت  ريـال(،  مليـار   74.7 )بقيمـة   ٪  11.2
)بقيمـة   ٪  28.3 بنسـبة  للبنـوك  المسـتحقة  األرصـدة 
22.9 مليـار ريـال(، مـع تطلـع البنـوك لتنويـع قاعدتهـا 
كيـه  تقريـر  وكشـف  الفتـرة.  نفـس  خـالل  التمويليـة 
ودائـع  فـي  الحكوميـة  المسـاهمة  أن  جـي  إم  بـي 
عـن   ٪  4 بنسـبة  انخفضـت  قـد  المدرجـة  البنـوك 
االقتصاديـة  للظـروف  نتيجـة  وذلـك  السـابق،  العـام 
سـاهم  ممـا  والمنطقـة،  قطـر  علـى  تؤثـر  التـي 
المحليـة. السـوق  فـي  السـيولة  تقليـص  فـي   أيضـا 

 نتائـج متواضعـة 
قطـر  فـي  جـي  إم  بـي  كيـه  فـي  الشـريك  أشـار 
األوسـط  الشـرق  لمنطقـة  الماليـة  الخدمـات  ورئيـس 
البنـوك  نتائـج  أن  إلـى  محمـود،  عمـر  آسـيا،  وجنـوب 
 31 فـي  المنتهيـة  للسـنة  قطـر  فـي  المدرجـة 
مـع  مقارنـة  متواضعـة  كانـت  قـد   2015 ديسـمبر 
السـوق. ظـروف  صعوبـة  بسـبب  السـابقة   السـنة 

أثـر  قـد  النفـط  أسـعار  انخفـاض  أن  شـك  »ال  وقـال: 
تأثيـرا كبيـرا فـي معظـم القطاعات في قطـر، وبالتالي 
فقـد تأثـرت البنـوك. لكـن إلـى جانـب انخفـاض أسـعار 
األخـرى  القضايـا  مـن  عـدد  أيضـا  هنالـك  النفـط، 
اليقيـن  القطـاع مثـل حالـة عـدم  تؤثـر علـى هـذا  التـي 
الحكوميـة،  التكاليـف  خفـض  وتدابيـر  الجيوسياسـي، 
بجعـل  ذلـك  كل  سـاهم  وقـد  المتزايـدة،  والمنافسـة 
قطـر  فـي  المدرجـة  للبنـوك  اإلجماليـة  األربـاح  نمـو 
األخيـرة«. السـنوات  فـي  معدالتهـا  أدنـى  إلـى   تصـل 

بـأن أسـباب ذلـك ترجـع  وأعـرب محمـود عـن اعتقـاده 
التمويـل  تكاليـف  هوامـش  علـى  الضغـوط  إلـى 
السـوق  تمويـل  فـي  للنظـر  البنـوك  اضطـرار  بسـبب 
الحكوميـة  الودائـع  علـى  الحصـول  لصعوبـة  نظـرا 
األقـل تكلفـة نتيجـة النخفـاض أسـعار النفـط، وتدنـي 
االسـتثمارات، مـع انخفاض معنويات السـوق بسـبب 
االتجـاه النزولي ألسـعار األسـهم في أسـواق األسـهم 
لضغـوط  السـيولة  وتعـّرض  واإلقليميـة،  المحليـة 
علـى  الرسـوم  وانخفـاض   ،2015 العـام  فـي  كبيـرة 
القروض والسـلف بنسـبة 21 ٪ على أسـاس سـنوي. 

أيضــا  مرتبطــة  الســوق  معنويــات  أن  ويبــدو 
باألساســيات فقــد أظهــرت أســعار األســهم لجميــع 
البنــوك المدرجــة اتجاهــا نزوليــا مــا عــدا بنــك واحــد. 
ســهم  ســعر  متوســط  أن  أيضــا  الالفــت  ومــن 
انخفــض    قــد  التقليديــة  الخمســة  المدرجــة  البنــوك 

مــع  بالمقارنــة   )٪  20.6( بكثيــر  أعلــى  بنســبة مئويــة 
يعكــس  ممــا   ،)٪  8.6( الثالثــة  اإلســالمية  نظرائهــا 
اإلســالمي. المصرفــي  القطــاع  فــي   التفــاؤل 

وأوضــح محمــود أنــه علــى الرغــم مــن تباطــؤ النمــو 
تبقــى  أن  للبــالد  يمكــن  أنــه  إال   ،2015 العــام  فــي 
المخــاوف  مــن  الرغــم  »علــى  مضيفــا:  متفائلــة، 
أســعار  وانخفــاض  العالمــي،  االقتصــاد  بشــأن 
يــزال  النفــط، واســتمرار االضطرابــات اإلقليميــة، ال 
باحتياطيــات  ومدعومــا  قويــا  القطــري  االقتصــاد 
غيــر  بالمشــاريع  الحكومــة  والتــزام  القويــة،  البــالد 
الهيدروكربونيــة، إضافــة إلــى النظــام الرقابــي القــوي، 
والــذي نتوقــع أن يكــون لــه تأثيــر إيجابــي علــى القطــاع 

 الشك أن انخفاض أسعار 
النفط قد أثر تأثيرا كبيرا في 
معظم القطاعات في قطر، 
وبالتالي فقد تأثرت البنوك. 

لكن إلى جانب انخفاض أسعار 
النفط، هنالك أيضا عدد من 

القضايا األخرى التي تؤثر على 
هذا القطاع مثل حالة عدم اليقين 

الجيوسياسي، وتدابير خفض 
التكاليف الحكومية، والمنافسة 
المتزايدة، وقد ساهم كل ذلك 

بجعل نمو األرباح اإلجمالية 
للبنوك المدرجة في قطر تصل 
إلى أدنى معدالتها في السنوات 

األخيرة  

عمر محمود
كيه بي إم جي في قطر

4
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QNB
CBQ
DOHA
KHALIJI
AHLI
QIB
RAYAN
QIIB

شئون مصرفية

الحصة السوقية 
خالل شــهر ديسمبر 2015  
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والطويــل«. المتوســط    المدييــن  علــى   المصرفــي 
وســوف تواصــل البنــوك استكشــاف فــرص التوســع 
فــي  للمســاعدة  وخارجهــا،  المنطقــة  فــي  الدولــي 
واالســتفادة  اإلســتراتيجي،  النمــو  خطــط  تحقيــق 
المنطقــة. وإلــى  مــن  التجاريــة  الممــرات  زيــادة   مــن 
االتجــاه  يكــون  أن  »نتوقــع  قائــال:  محمــود  ومضــى 
المــدى  علــى  اإلضافــي  التمويــل  زيــادة  هــو  الســائد 
متطلبــات  دخــول  مــع  المــال  ورأس  الطويــل 
علــى  التنفيــذ  حيــز   3 لبــازل  المــال  رأس  كفايــة 
مــن  األدنــى  الحــد  لتجــاوز  البنــوك  وتطلــع  مراحــل 
التوســع«. خطــط  لتمويــل  الالزمــة   المتطلبــات 

ســعادة  المركــزي،  قطــر  مصــرف  محافــظ  وقــال 
التوســع  إن  ثانــي،  آل  ســعود  بــن  اللــه  عبــد  الشــيخ 
العالمــي للمصــارف القطريــة هــو فــي حــد ذاته مؤشــر 
علــى قــوة وثقــة هــذه البنــوك بإمكانيتهــا للمنافســة 
الــدولـيـــة. الـســـاحة  فــي  األخــرى  الـبنـــوك   مــع 
ــة  ــه مــجــلــ ــه معــ ــوار  أجـرتـ ــه فــي حـــ ــفت سـعادتـــ ولـ
قطــر  مصــرف  حــرص  إلــى   The Business Year
المركــزي علــى أن يكــون التوســع تحوطيــا. لــذا فقــد 
تــم وضــع قيــود علــى فجــوات العمــالت األجنبيــة إذ 
بالعملــة األجنبيــة  ينبغــي أن ال تقــل نســبة األصــول 
بنــك عـــن  لكــــل  العمــالت األجنبيــة  إلــى مســــؤولية 

 .٪  100
قطــر  مصــرف  أن  ذلــك  مــن  »واألهــم  وأضــاف: 
المركــزي قــد كان فــي الطليعــة فــي تنفيــذ متطلبــات 
اتفاقيــة بــازل الثالثة إذ تجــري مراقبة كفاية رأس المال 
وتنعكــس  والجماعيــة.  المنفــردة  المســتويات  علــى 
قــوة البنــوك أيضــا فــي قدرتهــا علــى تلبيــة متطلبــات 
ــات رأس  ــادة فــي احتياطي ــة مــع زي ــازل الثالث ــة ب اتفاقي
المتعثــرة  القــروض  مســتويات  وانخفــاض  المــال 
 علــى الرغــم مــن اســتمرار انخفــاض أســعار النفــط«.

وكان بنــك قطــر الوطنــي قــد أعلــن عــن اســتحواذه 
اليونانــي فــي مصــرف  البنــك الوطنــي  علــى حصــة 
بقيمــة   ٪  99.8 والبالغــة  التركــي  بنــك«  »فينانــس 
ــمبر  ــي ديس ــال( ف ــار ري ــار دوالر )10.74 ملي 2.95 ملي
عمليــة  بتمويــل  البنــك  ســيقوم  حيــث  الماضــي 
ــه الخاصــة وســتبقى رســملته  الشــراء هــذه مــن أموال

قوية بعد االســتحواذ. 

قطــر  بنــك  لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
الوطنــي، علــي أحمــد الكــواري: »ُتعتبــر هــذه الصفقــة 
إنجــازا مهمــا فــي رؤيــة بنــك قطــر الوطنــي بــأن يصبــح 
أيقونــة فــي الشــرق األوســط وإفريقيــا بحلــول العــام 
 2017، والبنــك العالمــي الرائــد بحلــول العام 2030«.

 شـح  السـيولة 
للتصنيـف  بـورز  أنـد  سـتاندرد  وكالـة  قالـت 
القطريـة  البنـوك  »ربحيـة  تقريرهـا  فـي  االئتمانـي 
إنـه   »2016 العـام  فـي  الـزوال  إلـى  طريقهـا  فـي 
خـالل  القطريـة  البنـوك  تواجـه  أن  المرجـح  مـن 
النقديـة،  السـيولة  فـي  نقصـا   2016 العـام 
الربحيـة. فـي  وضعفـا  االئتمـان،  نمـو  فـي   وتباطـؤا 
االنخفـاض  أن  مـن  الرغـم  علـى  أنـه  التقريـر  وأضـاف 
فـي أسـعار النفـط والغـاز وتقليـص الحكومـة لبرنامـج 
االقتصـاد  علـى  بقيـود  يتسـببان  العـام  االسـتثمار 
المحلـي، إال أن جـودة األصـول للبنـوك قـد اسـتقرت 
عمومـا مـع بقـاء نمـو االئتمان مرنا على خلفية النشـاط 

 القـوي للقطـاع الخـاص فـي العـام 2015. 
فـي  االئتمـان  محلـل  إنجيـن،  تيموشـين  وقـال 
إن  االئتمانـي،  للتصنيـف  بـورز  أنـد  سـتاندرد  وكالـة 
سـتزداد  القطريـة  للبنـوك  التشـغيلية  الظـروف 
علـى  سـلبا  سـيؤثر  ممـا  العـام،  هـذا  فـي  صعوبـة 
القطـري  العـام  القطـاع  سـحب  فقـد  ربحيتهـا. 

التغير في النسبة األرباح في 2015 األرباح في 2014 اسم البنك

٪ 1 بنك الدوحة  1.36 ر.ق مليار 1.37 ر.ق مليار

٪ 7.7 بنك قطر الوطني 10.5  ر.ق  مليار  11.3 ر.ق مليار

٪  -24.9 1.48 ر.ق مليار البنك التجاري 1.94 ر.ق مليار

٪  22 مصرف قطر  1.6 ر.ق مليار 1.95 ر.ق مليار

N/A   825.8 ر.ق مليار 784.2 ر.ق مليار
 بنك قطر الدولي

اإلسالمي

٪ 3.6 2 ر.ق مليار  2.07 ر.ق مليار مصرف الريان

N/A N/A 713 ر.ق مليار بنك بروة

N/A N/A بنك الخليجي  563 ر.ق مليار

٪ 7.7 البنك اإلهلي 601.3 ر.ق مليار 647.7 ر.ق مليار
المصدر: التقارير المالية لجميع البنوك في العام 2015

شئون مصرفية

  نعتقد أن البنوك ستقوم بإدارة 
محافظها التمويلية بصورة أكثر 
تحفظا، مما ُيترجم إلى نمو أقل. 

ونتوقع أيضا أن تزداد خسائر االئتمان 
بسبب التباطؤ االقتصادي والضغوط 

التي نتوقع أن تعاني منها بعض 
القطاعات، مثل قطاع المقاوالت  

فوزي تيموشين إنجين 
محلل االئتمان في وكالة ستاندرد أند بورز 

للتصنيف االئتماني
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فـي  المحلـي  المصرفـي  النظـام  مـن  ودائعـه  بعـض 
مـن  المزيـد  حـدوث  الوكالـة  وتتوقـع   ،2015 العـام 
زيـادة شـح  تتوقـع  أنهـا  2016، كمـا  العـام  فـي  ذلـك 
فـإن  ذلـك  إلـى  إضافـة  للبنـوك.  بالنسـبة  السـيولة 
علـى  سيتسـبب  الحكومـي  اإلنفـاق  تقليـص  زيـادة 
الخـاص. القطـاع  إقـراض  فـرص  بتقليـل   األرجـح 
سـتقوم  البنـوك  أن  »نعتقـد  إنجيـن:  وأضـاف 
أكثـر  بصـورة  التمويليـة  محافظهـا  بـإدارة 
ونتوقـع  أقـل.  نمـو  إلـى  ُيترجـم  ممـا  تحفظـا، 
التباطـؤ  بسـبب  االئتمـان  خسـائر  تـزداد  أن  أيضـا 
تعانـي  أن  نتوقـع  التـي  والضغـوط  االقتصـادي 
المقـاوالت«. قطـاع  مثـل  القطاعـات،  بعـض   منهـا 

 السـوق اإليرانية 
التـي  الفـرص  وقلـة  المحليـة  األسـواق  تشـبع  مـع 
األوسـط،  الشـرق  فـي  البنـوك  بـدأت  تقدمهـا، 
تتطلـع  قطـر،  فـي  الموجـودة  تلـك  فيهـا  بمـا 
بقيمـة  مشـاريع  تنفيـذ  تعتـزم  التـي  إيـران  إلـى 
أن  بعـد  المقبلـة  األشـهر  فـي  دوالر  مليـار   200
عليهـا  المفروضـة  العقوبـات  جميـع  رفـع  يتـم 
أخـرى. ودول  المتحـدة  الواليـات  قبـل   مـن 
تمثيلـي  مكتـب  بالفعـل  الوطنـي  قطـر  لبنـك  ويوجـد 
فـي إيـران، كمـا أن بنـك اإلمـارات دبـي الوطنـي، وهـو 
العمـالء  مـع  محادثـات  يجـري  دبـي،  فـي  بنـك  أكبـر 
الـرأي  لمعرفـة  ويسـعى  البلـد،  هـذا  فـي  المحتمليـن 
اإليرانيـة. السـوق  دخولـه  بخصـوص   القانونـي 
نشـيط  مسـتثمر  وهـو  شـفايتزر،  أندريـاس  ويقـول 
فـي  للبنـوك  »ينبغـي   :2009 العـام  منـذ  إيـران  فـي 
قطـر أن تستكشـف السـوق اإليرانيـة مـع رفـع القـوى 
الجانبـان  توصـل  بعـد  البـالد  علـى  عقوباتهـا  الغربيـة 
الماضـي«. العـام  مـن  يوليـو  فـي  النـووي   لالتفـاق 

وأكـد شـفايتزر، الـذي يعمـل فـي مجلـس إدارة العديـد 
التـي تركـز  الشـركات االسـتثمارية واالستشـارية  مـن 

  إذا دخلت البنوك القطرية 
إلى األسواق اإليرانية البكر من 

حيث االستثمارات األجنبية 
فإنها ستتمكن من االستفادة 

من القرب الجغرافي إليران التي 
ماتزال غير مستكشفة اقتصاديا 
بعد وتتميز بقدرتها على توفير 

عوائد كبيرة محتملة  

 نيكوالس مسعود جيالني
الشريك األول 
عرجان كابيتال

  مع بحث إيران عن تمويل خارجي 
للقيام بمشاريع البنية التحتية التي 

تبلغ قيمتها مليارات الدوالرات، يمكن 
للمصارف في قطر أن تستكشف 
إمكانية تمويل المشاريع والتمويل 

التجاري في إيران  

 أندرياس شفايتزر
 المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة

شركة أكواروسا تيرمي ، سويسرا

علـى إيـران، والسـيما عرجـان كابيتـال المحـدودة، أنـه 
علـى البنـوك فـي قطـر أن تسـتغل تـردد بنـوك االتحاد 
علـى  ألنـه  إيـران  مـع  بأعمـال  القيـام  فـي  األوروبـي 
المتحـدة  واألمـم  األوروبـي  االتحـاد  رفـع  مـن  الرغـم 
األميركيـة  بالعقوبـات  يسـمى  مـا  أن  إال  للعقوبـات 
النتهاكهـا  متواصلـة  ماتـزال  إيـران  ضـد  الثانويـة 
 لحقـوق اإلنسـان ولقيامهـا بالتحريـض علـى اإلرهاب.

عـن  إيـران  بحـث  »مـع  شـفايتزر:  وأضـاف 
التحتيـة  البنيـة  بمشـاريع  للقيـام  خارجـي  تمويـل 
يمكـن  الـدوالرات،  مليـارات  قيمتهـا  تبلـغ  التـي 
تمويـل  إمكانيـة  تستكشـف  أن  قطـر  فـي  للمصـارف 
إيـران«. فـي  التجـاري  والتمويـل   المشـاريع 
التحتيـة  البنيـة  جانـب  إلـى  أنـه  إلـى  شـفايتزر  ولفـت 
للمسـتثمرين  أيضـا  تتطلـع  إيـران  فـإن  االجتماعيـة، 
التكنولوجيـا فـي  األجانـب كـي يسـتثمروا فـي تطويـر 
والضيافـة. الطاقـة،  وقطـاع  والغـاز،  النفـط   قطـاع 

فـي شـركة عرجـان  األول  الشـريك  قـال  ومـن جهتـه، 
والمصرفـي  لهـا  مقـرا  دبـي  مـن  تتخـذ  التـي  كابيتـال 
االسـتثماري، نيكـوالس مسـعود جيالنـي، إنـه ليسـت 
البنـوك القطريـة فحسـب التـي ينبغـي أن تستكشـف 
للغايـة  المربحـة  اإليرانـي  المصرفـي  السـوق  دخـول 
منطقـة  فـي  اإلقليميـة  البنـوك  جميـع  أيضـا  وإنمـا 

والهنـد. األوسـط  الشـرق 
إلـى  القطريـة  البنـوك  دخلـت  »إذا  قائـال:  وأردف 
االسـتثمارات  حيـث  مـن  البكـر  اإليرانيـة  األسـواق 
األجنبيـة، فإنهـا سـتتمكن مـن االسـتفادة مـن القـرب 
مستكشـفة  غيـر  ماتـزال  التـي  إليـران  الجغرافـي 
عوائـد  توفيـر  علـى  بقدرتهـا  وتتميـز  بعـد  اقتصاديـا 

محتملـة«. كبيـرة 
وكشــف جيالنــي أن مــن القطاعــات المحتملــة التــي 
إيــران  فــي  استكشــافها  قطــر  فــي  للبنــوك  يمكــن 
التمويــل التجــاري، واإلقــراض للشــركات، وتمويــل 
قطاعــات  فــي  وخاصــة  للغايــة  المربحــة  المشــاريع 
ومبانــي  والبتروكيماويــات  والطاقــة  الضيافــة 
المكاتــب، وأســواق رأس المــال، وأســواق األســهم 
)إدراج الشــركات اإليرانيــة فــي بورصــات غيــر إيرانيــة( 
اإليرانيــة. الجاليــة  تســتهدف  التــي  الثــروات   وإدارة 

غيــر أن القطــاع المصرفي فــي إيران يعاني من تحديين 
كفايــة  وعــدم  المتعثــرة  القــروض  همــا  رئيســيين 
ــزال  ــة مات ــوك اإليراني ــن البن ــد م ــال ألن العدي رأس الم
والثالثــة. الثانيــة  بــازل  اتفاقيتــي  مــع  متوافقــة   غيــر 

األجنبيــة  للبنــوك  »يمكــن  قائــال:  جيالنــي  وأردف 
ــد مــن الرســملة أن تدخــل  التــي تتســم بمســتوى جي
الســوق اإليرانيــة إمــا مــن خــالل المشــاريع المشــتركة، 
أو بشــكل مســتقل، أو عــن طريــق المنطقــة الحــرة 
جزيــرة  فــي  الحــرة  فالمناطــق  كيــش.  جزيــرة  فــي 
كيــش تتيــح للبنــوك األجنبيــة خيــار ممارســة األعمــال 
وفقــا  تعمــل  تكــن  لــم  إن  التقليديــة  المصرفيــة 

اإلســالمية«. الشــريعة  ألحــكام 

شئون مصرفية
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عقـــــــارات

 أعلنت شركة »ميد« العالمية للمشروعات أن سوق 
العقار القطري يعد األقوى في المنطقة خالل 2016 
خاصة  إنشاؤها  يجرى  التي  الكبيرة  للمشاريع  نظرا 
فيما يتعلق بمشاريع مونديال 2022 والمترو وكذلك 
استعدادات  أن  إلى  ونوهت  التحتية.  البنية  مشاريع 
مرحلة  تدخل   2022 العالم  كأس  الستقبال  قطر 
لبناء  منحها  تم  التي  العقود  بعض  مع  جديدة، 
الخور  في  البيت  استاد  مثل  لها،  المخطط  المرافق 
وترقية استاد خليفة لزيادة قدرته االستيعابية لتصل 

إلى 60 ألف شخص.
في  المناقصة  في  سيدخل  آخر  ملعب  وهناك 
المدينة التعليمية. وما يزال ملعب لوسيل، هو أكبر 
األولى.  مراحله  في  بناؤها،  سيتم  التي  المالعب 
الرئيسية  العقود  أيضا  تشهد  نفسه،  الوقت  وفي 
لشبكة مترو الدوحة وبرنامج الطريق السريع تقدما. 
من   2016 دورة  إطالق  بصدد  إنها  الشركة  وقالت 
جوائز ميد لجودة المشاريع، وذلك بالتعاون مع بنك 
المنطقة  في  الوحيد  الجوائز  برنامج  وهو  المشرق، 
وتحديد  المشاريع  تميز  تقدير  إلى  يسعى  الذي 

المعايير ألفضل الممارسات في تنفيذ المشاريع.

بجائزة  قطر  في  الرائدة  المشاريع  من  اثنان  وفاز 
يجعل  ما  »ميد«،  من  للعام  المتميز«  »المشروع 

خالل  اإلنجاز  هذا  حقق  الذي  الوحيد  البلد  قطر 
السنوات الست من برنامج الجوائز.

المالية  نتائجها  عن  القابضة  إزدان  مجموعة  أفصحت 
كشفت  التي   2015 ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة 
ريال  مليار   1,66 حاجز  كسر  أرباح  لصافي  تحقيقها  عن 
 .2014 بعام  مقارنة   ٪  22 يبلغ  قياسي  بنمو  قطري، 
ارتفاعًا ملحوظًا خالل  القابضة  إزدان  فيما سجل سهم 
 0,63 السهم  على  األساسي  العائد  ارتفع  حيث   2015
العام  خالل  قطري  ريال   0,51 بـ  مقارنة  قطري،  ريال 
ونمو  المجموعة  استثمارات  نجاح  بفضل  الماضي، 
العمليات  في  التوسع  خلفية  على  التشغيلية  إيراداتها 
وإعادة التطوير للمشروعات القائمة. وكان مجلس إدارة 
مجموعة إزدان القابضة قد انعقد برئاسة سعادة الشيخ 
الستعراض  ثاني،  آل  الله  عبد  بن  ثاني  بن  خالد  الدكتور 
النتائج المالية وتقييم أداء المجموعة خالل العام 2015، 
ريال   0,50 قدرها  أرباح  بتوزيع  المجلس  أوصى  وقد 
أي  المجموعة  مساهمي  على  الواحد  للسهم  قطري 
وقال  الماضي.   العام  توزيعات  عن   ٪  25 قدرها  بزيادة 
سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني 
ما  »إن  القابضة:  إزدان  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس 
التي  التوقعات  كل  فاق  نتائج  من  المجموعة  حققته 
خلفية  على  بقوة  االستثماري  القطاع  تأثر  ترجح  كانت 
التبعات العالمية للهبوط الكبير في أسعار النفط وتضرر 
قطاعات حيوية إقليميًا إضافة إلى التقلبات التي تعصف 
العبيدلي  بأسواق األموال«. ومن جهته قال السيد علي 
الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن هذه المتانة 
 2015 لعام  مالية قياسية  نتائج  المتواصلة في تحقيق 

يقف وراءها عوامل مهمة عملت على تطبيقها المجموعة 
بكفاءة منها نجاحها في تنفيذ خطة رفع األداء التشغيلي 
في مشروعاتها عن طريق إجراء عمليات تطوير موسعة 
نطاق  مد  إلى  إضافة  تقييمها  وإعادة  القائمة  لألصول 
عملياتها التشغيلية داخل قطر وهو األمر الذي انعكس 
على زيادة أصول المجموعة إلى 46.9 مليار ريال قطري 
الماضي  العام  الفترة في  43.4 مليار عن ذات  بـ  مقارنة 
تشغيل  من  للمجموعة  النقدية  التدفقات  أن  مضيًفا 
المشروعات حقق زيادة غير مسبوقة هذا العام بفضل 
تهيئة المجموعة لجملة ظروف ساعدت في القفز باألرباح 
الوقت  في  المجموعة  أن  العبيدلي  وأوضح  التشغيلية. 
 2016 العام  خالل  أخرى  فرص  دراسة  بصدد  الحالي 
بالتزامن مع اعتزامها افتتاح المشروعات قيد التنفيذ في 
قطاع الموالت، معبرًا عن ثقته في نمو األرباح التشغيلية 
للمجموعة خالل العام الحالي رغم التحديات التي تواجه 

األسواق.

»272.5« مـلـيـون 
تـداوالت عـقـاريـة

البيــع  عقــود  فــي  العقــارات  تــداول  حجــم  بلــغ 
بــوزارة  لــدى إدارة التســجيل العقــاري  المســجلة 
العــدل خــالل الفتــرة مـــن 7 إلــى 11 فبرايــر الماضــي 
وذكــرت  ريــال.  و300  ألفــا  و558  مليونــا   272
النشــرة األســبوعية الصــادرة عــن اإلدارة، أن قائمــة 
العقــارات المتداولــة بالبيــع شــملت أراضــي فضــاء 
منهــا متعــدد االســتخدام ومســاكن ومجمعــات 
 وعمــارات ســكنية ومبانــي متعــددة االســتخدام.
وتركــزت عمليــات البيــع فــي بلديــات الدوحــة وأم 
 صــالل والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

وســجلت أعلــى صفقــة لـ»عمارتيــن« فــي منطقــة 
ريــال، مســاحتهما  مليــون  بقيمــة »50«  الوكــرة 
»2111« متــرا مربعــا، وبلــغ ســعر القــدم المربعــة 
أعلــى صفقــة فكانــت  ثانــي  أمــا  ريــال.   »2200«
االســتخدام«،  فضاء-متعــددة  أرض  لـ»صالــح 
مســاحتها »1175« متــرا مربعــا، حيــث تــم بيعهــا 
 »2886« بســعر  ريــال،  مليــون   »36.5« بقيمــة 

ريــاال للقــدم المربعــة.

سوق العقار القطري األقوى في المنطقة خالل 2016

تحت الضوءنتائج مميزة لمجموعة إزدان 
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غاز ونفط

اتفقــت روســيا والســعودية، أكبــر منتجيــن للنفــط فــي 
العالــم علــى تجميــد مســتويات إنتــاج الخــام لكنهمــا 
المنتجيــن  بمشــاركة  مشــروط  االتفــاق  أن  أعلنتــا 
اآلخريــن فــي هــذه الخطــوة بمــا يشــكل عائقــا كبيــرا 
فــي ظــل غيــاب إيــران عــن المحادثــات وإصرارهــا علــى 
وروســيا  الســعودية  نفــط  وزراء  وأعلــن  اإلنتــاج.  رفــع 
وقطــر وفنزويــال االقتــراح بعــد اجتمــاع لــم يتــم الكشــف 
ــع  ــي األرف ــة ه ــراء مناقش ــة إلج ــي الدوح ــبقا ف ــه مس عن

مســتوى فــي أشــهر لبحــث اتخــاذ إجــراء مشــترك للحــد 
الخــام ودعــم  المتناميــة فــي معــروض  التخمــة  مــن 
ــر مــن  األســعار لتتعافــى مــن أدنــى مســتوياتها فــي أكث
10 ســنوات. ومــن جهتــه رّجــح ســعادة الدكتــور محمــد 
بــن صالــح الســادة وزيــر الطاقــة القطــري »أن المنتجيــن 
اآلخريــن ســيحتاجون للتجميــد علــى الفــور بمــن فيهــم 
إيــران والعــراق. نــرى أن هــذه الخطــوة تهــدف إلــى إعــادة 

االســتقرار للســوق.”

خطوة جديدة إلنعاش سوق النفط

»إن السبب في اتفاقنا على تجميد محتمل 

لإلنتاج بسيط.. وهو أنها بداية لعملية 

سنقيمها في األشهر القليلة المقبلة ونقرر 

ما إذا كنا في حاجة التخاذ خطوات أخرى 

لتحسين السوق وإعادة االستقرار إليها«. 

علي النعيمي

وزير النفط السعودي 

راس غاز  تواصل االنجازات

مرافــق  تشــغيل  تتولــى  التــي  غــاز  راس  المحــدودة  غــاز  راس  شــركة  أعلنــت 
إنتــاج وتخزيــن وتحميــل وبيــع الهيليــوم فــي مدينــة راس لفــان الصناعيــة، عــن 
إنجــاز جديــد بإنتاجهــا الشــحنة رقــم 5 آالف بمصنــع الهيليــوم 1، لتعــزز بذلــك 
العالــم.   فــي  الهيليــوم  وتصديــر  إنتــاج  رواد  مــن  كواحــدة  قطــر  دولــة  مكانــة 
رئيــس  الكــواري  ســلطان  خالــد  الســيد  إشــارة  للشــركة  صحفــي  بيــان  ونقــل 
لميزتيــن  قطــر  دولــة  امتــالك  إلــى  غــاز،  بــراس  والشــحن  التســويق  مجموعــة 
رئيســيتين كأكبــر مصــدر للهيليــوم فــي العالــم، والميــزة األولــى هــي أن أنتــاج 
متعــددة  مشــاريع  مــن  يشــتق  الهيليــوم،  وبالتالــي  المســال،  الطبيعــي  الغــاز 
الســوق  فــي  موثوقــا  خيــارا  قطــر  يجعــل  ممــا  واإلنتــاج  التنقيــب  مجــال  فــي 
الميزتيــن  هاتيــن  ثانــي  أمــا  الواحــد،  المصــدر  ذوي  المورديــن  عــن  ويميزهــا 
إلــى مصنعيــن  باإلضافــة  المســال  الطبيعــي  الغــاز  إنتــاج  تعــدد خطــوط  فهــي 
 للهيليــوم ممــا يعطــي قطــر مرونــة فريــدة مــن نوعهــا فــي قدراتهــا اإلنتاجيــة. 

وكانــت راس غــاز قــد أبرمــت مؤخــرا اتفاقيتيــن بشــأن مصنــع الهيليــوم 3، وهمــا 
البيــع والشــراء واتفاقيــة األعمــال الهندســية والتوريــدات واإلنشــاءات،  اتفاقيــة 
ــاج الهيليــوم كمصــدر  وقــد نجحــت الشــركة فــي تحقيــق التنــوع فــي أعمالهــا بإنت
غيــر هيدروكربونــي وغيــر متجــدد.  
ووفقــا لدراســات أبحــاث الســوق، 
العالمــي علــى  الطلــب  ازداد  فقــد 
منــذ   ٪  2.7 بنســبة  الهيليــوم 
أن  المتوقــع  ومــن   ،2013 العــام 
ــزداد الطلــب علــى الهيليــوم فــي  ي
4.5 ٪ ســنويا حتــى  آســيا بنســبة 
2020. ولــدى المصنعــان،  العــام 
حاليــا   ،2 والهيليــوم   1 الهيليــوم 
 ٪  25 بنســبة  الوفــاء  علــى  القــدرة 

مــن الطلــب العالمــي. 

شل قطر تمّكن الشباب لدعم مستقبل الدولة

يمثل العمل في قطاع النفط والغاز أحد الخيارات األساسية أمام الشباب القطري، والذي 
يساهم في بناء كوادر وطنية محترفة، قادرة على المساهمة في دعم النمو في مختلف 
شهدها  التي  النجاح  قصص  من  تعد  السنيدي  العزيز  عبد  الشاب  قصة  الدولة.  قطاعات 
هذا القطاع، حيث انضم إليه بعد إنهاء دراسته الثانوية، من خالل شركة قطر للبترول. وبعد 
تكوينه معرفة بهذا المجال، التحق السنيدي بكلية شمال األطلنطي قطر لدراسة الهندسة، 
األمر الذي تطلب منه إنجاز عام من التدريب العملي في إحدى قطاعات النفط والغاز. ويقول 
من  العديد  بنصيحة  آخذًا  قطر،  شل  شركة  في  التدريبية  فترتي  قضاء  »اخترت  السنيدي: 
في  تعلمت  أن  »بعد  ويضيف:  المجال«.  هذا  في  يعملون  الذين  العائلة  وأفراد  األصحاب 
الجامعة عن مختلف أنواع المعدات والعناصر المستخدمة في العمليات الهندسية، وفرت لي 
شركة شل قطر الفرصة لتطبيق النظريات ووضعها موضع التنفيذ، وهو ما عزز من فهمي 
أتيحت للسنيدي،  العملي،  إنهاء دراسته والتدريب  العمليات بشكل هائل«. بعد  لمختلف 
الذي يبلغ من العمر اآلن 24 عامًا، فرصة العمل في شركة شل قطر، التي انضم إليها عام 
2013 عبر برنامج اإلعداد الفني، بصفته مسئول ميداني مبتدئ. ومن بين أكثر من 300 قطري 
يعملون في شل قطر، ويتقلدون العديد من المناصب في مختلف إدارات الشركة، يمثل 
عبدالعزيز نموذجًا لجهود شل قطر في دعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 

2030 من خالل خطة التقطير.
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شئون عربية

هدنة بال التزام
الغارات  بتكثيف  الروسي  الطيران  قام  سوريا،حلب: 
بسوريا،  الهدنة  أيام  ثاني  في  حلب  ريف  على  الجوية 
السورية  المعارضة  عليها  تسيطر  مناطق  وقصفت 
وكفر  عندان  شملت  حلب  بريف  وبلدات  مدن  في 

حمرة ودارة عزة وقبتان الجبل.
القتلى  من  عدد  سقوط  عن  القصف  أسفر   وقد 
استهدف  حيث  المدنيين،  صفوف  في  والجرحى 
هذه  وتقع  ومخبزا،  شعبية  وسوقا  مسجدا  القصف 
المناطق تحت سيطرة المعارضة السورية المسلحة، 
الصورة  اإلسالمية.  الدولة  لتنظيم  فيهما  وجود  وال 

لوكالة األناضول/ أحمد حسن



اقتصـــــــاد

قطاع تحويل الغاز إلى 
سوائل في قطر يدافع 
عن حصته في السوق

مـــــــــــارس 2016 
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بقلم : أولفر كورنوك

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب على 
منتجات تحويل الغاز إلى سوائل، وتوسيع 

قاعدة هذه المنتجات، وابتكار تطبيقات جديدة 
لها، إلى مساعدة قطر في المحافظة على 
نموها في قطاع تحويل الغاز إلى سوائل 
وتعويض انخفاض أسعار النفط والغاز. 
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سـوائل  إلـى  الغـاز  تحويـل  منتجـات  مزايـا  ومـن 
المكافئـة  المنتجـات  بالمقارنـة مـع  المناسـبة  األسـعار 
زيـادة  علـى  عـالوة  الخـام،  النفـط  مـن  المشـتقة  لهـا 
شـعبيتها فـي السـوق بفضـل كفاءتهـا العاليـة،  ونقائها 
الكيميائـي، وخصائصهـا الصديقـة للبيئـة. غيـر أنـه مـن 
شـأن زيادة المنافسـة أن تتسبب بتآكل حصة قطر في 
 سـوق تحويـل الغـاز إلـى سـوائل علـى المـدى الطويـل.

 العب كبير 
تمكنـت قطـر مـن ترسـيخ مكانتهـا كدولـة رائـدة عالميـا 
فـي قطـاع تحويـل الغـاز إلـى سـوائل وإنتـاج مجموعـة 
مـن أنـواع الوقـود السـائل مـن الغـاز الطبيعـي من خالل 
تحويلـه إلـى سالسـل طويلة مـن المنتجـات البارافينية 
مثـل الديـزل والكيروسـين وزيـوت التشـحيم، والمـواد 
والمنظفـات.  البتروكيماويـات  لصناعـات  األوليـة 
وتتميـز منتجـات تحويـل الغـاز إلـى سـوائل بأنهـا عديمة 
الشـوائب  مـن  وغيرهـا  الكبريـت  مـن  وخاليـة  الرائحـة 
التـي تتواجـد عـادة في البدائـل النفطية، كمـا أن قوامها 
أخـف ممـا يسـاعد علـى تخفيـف االحتـكاك بيـن األجـزاء 
المتحركـة لـآالت والحيلولـة دون اهترائهـا وتراكم منع 

الملوثـات فيهـا. 
ويوجـد فـي قطـر مصنعـان كبيـران لتحويـل الغـاز إلـى 
برميـل  ألـف   170 عـن  تزيـد  إجماليـة  بطاقـة  سـوائل 
وهـو  المصنعيـن،  هذيـن  أحـد  يسـتخدم  حيـث  يوميـا 
تكنولوجيـا  سـوائل،  إلـى  الغـاز  لتحويـل  أوريكـس 
ساسـول  شـركة  طورتهـا  الحـرارة  منخفضـة  معالجـة 
الطاقـة  مجـال  فـي  المتخصصـة  األفريقيـة  الجنـوب 
والكيماويات، وهو مشروع مشترك مع قطر للبترول. 
إلـى  الغـاز  اللؤلـؤة لتحويـل  المصنـع اآلخـر، وهـو  وأمـا 
سـوائل، فيسـتخدم تكنولوجيـا خاصـة تملكهـا شـركة 
شـل، وُيعتبـر أكبـر مصنع لتحويل الغاز إلى سـوائل في 
العالـم حيـث ينتـج 140 ألـف برميـل يوميـا، أو أكثـر مـن 
80 ٪ مـن إجمالـي إنتـاج البـالد فـي قطـاع تحويـل الغـاز 
العـام  المديـر  إلـى سـوائل. وبحسـب روب شـيروين، 
شـل  إدارة  مجلـس  رئيـس  ونائـب  الخارجيـة  للشـؤون 
علـى  الثانـي  العـام  سـيكون   2016 العـام  فـإن  قطـر، 
الروتينيـة  الصيانـة  أعمـال  فيـه  تتسـبب  الـذي  التوالـي 
التـي سـتنفذ فـي النصـف األول مـن العـام بتخفيـض 
الزمـن. مـن  لفتـرة  النصـف  إلـى  اللؤلـؤة   إنتـاج مصنـع 

 مرونة السوق 
الصناعـات  لقطـاع  القـوي  األداء  أدى 
الثالـث  الربـع  فـي  قطـر  دولـة  فـي  التحويليـة 
قطـاع  مسـاهمة  زيـادة  إلـى   2015 العـام  مـن 

 تحويل الغاز إلى سوائل في اقتصاد البالد. 
التخطيـط  وزارة  عـن  الصـادرة  للبيانـات  فوفقـا 
المضافـة  القيمـة  إجمالـي  ازداد  واإلحصـاء،  التنمـوي 
ربـع  أسـاس  علـى   ٪  4.3 بنسـبة  للقطـاع  الحقيقيـة 
سـنوي، مدفوعـة فـي جـزء كبيـر منهـا بصناعـة تحويـل 
الربـع  النمـو  معـدل  مـع  مقارنـة  سـوائل،  إلـى  الغـاز 

.٪  2.8 والبالـغ  البـالد  اقتصـاد  لمجمـل   السـنوي 
وقـال شـيرون لمجموعـة أكسـفورد لألعمـال إنـه علـى 
الرغم من أن حجم مسـاهمة تحويل الغاز إلى سـوائل 
أسـعار  انخفـاض  بسـبب  سـيتراجع  العـام  هـذا  فـي 
الطاقـة واإلغـالق الجزئـي لمصنـع اللؤلـؤة لتحويل الغاز 
إلـى سـوائل إال أن الطلـب علـى منتجـات تحويـل الغـاز 
إلـى سـوائل والقيمـة المقترحـة لهـا سـيظالن قوييـن، 
سـوائل  إلـى  الغـاز  تحويـل  منتجـات  »تتميـز  مضيفـا: 
 بأنهـا تبـاع فـي السـوق العالميـة التـي تنمو باسـتمرار«.
رئيـس  فيـالكازي،  فينـدا  كشـف  جهتـه،  ومـن 
أكسـفورد  لمجموعـة  قطـر،  فـي  ساسـول  شـركة 
علـى  الطلـب  يتأثـر  أن  المرجـح  غيـر  مـن  بأنـه  لألعمـال 
كبيـرة  بصـورة  سـوائل  إلـى  الغـاز  تحويـل  منتجـات 
منتجـات  »تتميـز  مضيفـا:  السـوقية،  باالضطرابـات 
تحويـل الغـاز إلـى سـوائل بمزايـا كبيـرة مـن حيـث األثـر 
مسـتويات  تتأثـر  أن  نتوقـع  ال  لـذا  والجـودة.  البيئـي 
الغـاز  لتحويـل  القطريـة  للسـوق  الحاليـة  اإلنتـاج 
بمجملهـا«. السـوق  بقـوى  كبيـرا  تأثـرا  سـوائل   إلـى 

 زيادة المنافسة 
علـى الرغـم مـن المناعـة التـي أظهرهـا قطـاع تحويـل 
إال  التحديـات  وجـه  فـي  قطـر  فـي  سـوائل  إلـى  الغـاز 
فـي  متزايـدة  منافسـة  يواجـه  أن  المرجـح  مـن  أنـه 
الذيـن  الجـدد  المنتجيـن  مـن  القادمـة  السـنوات 
العالمـي. الطلـب  زيـادة  مـن  باالسـتفادة   يرغبـون 
ففـي أواخـر ديسـمبر أعلنـت شـركة أرامكـو السـعودية 
للغـاز  رئيسـي  صناعـي  مجمـع  لتطويـر  خطـط  عـن 
2.1 مليـار دوالر سـوف  إلـى  فـي جـازان بقيمـة تصـل 
سـوائل  إلـى  الغـاز  لتحويـل  وحـدات  علـى  يشـتمل 
.2017 العـام  افتتاحـه فـي  يتـم  أن  المقـرر   حيـث مـن 
لتحويـل  آخـر  مصنـع  اقتـرب  فقـد  ذلـك  إلـى  إضافـة 
الوصـول  مـن  نيجيريـا  فـي  سـوائل  إلـى  الغـاز 
سـيتم  أنـه  كمـا  القصـوى،  اإلنتاجيـة  طاقتـه  إلـى 
فـي  حجمـا  أصغـر  آخريـن  مصنعيـن  تشـغيل  بـدء 
العـام،  هـذا  مـن  الحـق  وقـت  فـي  المتحـدة  الواليـات 
لتحويـل  أخـرى  مشـاريع  دراسـة  أيضـا  وتجـري 
وأوزبكسـتان. موزنبيـق  فـي  سـوائل  إلـى   الغـاز 

وعلـى صعيـد متصـل، يسـتعد المنتجـون لعـودة إيـران 
إيـران  قـادة  يسـعى  حيـث  الدوليـة  الطاقـة  سـوق  إلـى 
النفـط  لقطـاع  أجنبيـة  اسـتثمارات  إليجـاد  بنشـاط 
مجـاالت  فـي  طويـل  سـبات  مـن  عانـى  الـذي  والغـاز 
إيـران  أعلنـت  فقـد  والتصنيـع.  واإلنتـاج  االستكشـاف 
إلـى  الغـاز  لتحويـل  لهـا  مصنـع  أول  بنـاء  عزمهـا  عـن 
وسـائل  توقعـت  وقـد  قشـم  جزيـرة  علـى  سـوائل 
العـام  يبـدأ المصنـع باإلنتـاج فـي  اإلعـالم المحليـة أن 
يوميـا. برميـل   3000 يبلـغ  أولـي  إنتـاج  بحجـم   2018 
متواضـع  اإليرانـي  اإلنتـاج  حجـم  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
قطـاع  فـي  قطـر  إنتـاج  حجـم  مـع  بالمقارنـة  للغايـة 
القـدرة  إيـران  لـدى  أنـه  إال  سـوائل  إلـى  الغـاز  تحويـل 

اقتصـــــــاد

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

 أولفر كورنوك
المحرر اإلقليمي في دول مجلس التعاون 

الخليجي »أكسفورد بزنس جروب«

كجيرانهـا  ألنهـا  اإلنتاجيـة  طاقتهـا  توسـيع  علـى 
وفيـرة. خـام  بمـواد  تتمتـع  الخليـج  دول   مـن 

غيـر أنـه مـن المتوقـع أن تواصـل قطـر االسـتفادة مـن 
اسـتثماراتها  بفضـل  العالميـة  السـوق  علـى  هيمنتهـا 
الهائلـة التـي قامـت بهـا فـي مرحلة تطوير هـذا القطاع 
المجـال  هـذا  فـي  مكانتهـا  يعـزز  أن  شـأنه  مـن  والـذي 
بفضـل ارتفـاع الطلـب علـى منتجـات تحويـل الغـاز إلى 

سـوائل.
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تعتــزم قطــر االنخــراط فــي المبــادرة الصينيــة »الحــزام االقتصــادي لطريــق الحريــر« مــن خــالل تعزيــز أدائهــا فــي 
ــذه  ــة ه ــض قيم ــن تخفي ــد م ــدوث المزي ــن ح ــاوف م ــن المخ ــم م ــى الرغ ــوان عل ــة الي ــة الصيني ــة العمل ــال عولم مج

ــة. العمل

ــن  ــركاء تجاريي ــة ش ــر خمس ــن أكب ــن بي ــن م ــر الصي ُتعتب
لقطــر. فبحســب وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء، 
بلغــت قيمــة صــادرات الصيــن إلــى قطــر فــي ديســمبر 
2015 1.25  مليــار ريــال، فــي حيــن أن حجــم وارداتهـــا 
ــا يـمـثــــل  قـــد وصـــل إلـــى 1.82 مـلـيـــار ريـــال، وهـــو مـ
11.4 ٪ و9 ٪ مــن إجمالــي صــادرات قطــر ووارداتهــا 
القطــري  الــوزراء  رئيــس  افتتــح  وقــد  التوالــي.  علــى 
آل  خليفــة  بــن  ناصــر  بــن  اللــه  عبــد  الشــيخ  ســعادة 
ثانــي فــي العــام الماضــي أول مركــز مقاصــة لعملــة 
للعملــة  آخــر  اســم  هــو  )والرمينبــي  »الرمينبــي« 
األوســط  الشــرق  بمنطقــة  »اليــوان«(  الصينيــة 
وشــمال إفريقيــا بهــدف تخفيــض تكاليــف المعامــالت 
التجاريــة  حيــث تشــير التقديــرات إلــى أنــه يمكــن أن يتــم 

تخفيــض تكاليــف تلــك المعامــالت بنســبة ال تقــل عــن 
6 ٪ إلــى 7 ٪ مــن خــالل إلغــاء الحاجــة إلــى تحويــل العملة 
ــة. ــى العملــة الصيني ــدوالر ومــن ثــم إل ــى ال ــة إل  المحلي

وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم تمــر ســوى ســتة أشــهر علــى 
بــدء المركــز ألعمالــه، إال أن قطــر قــد أصبحــت بالفعــل 
ــي  ــاطا ف ــر نش ــط األكث ــرق األوس ــادات الش ــن اقتص م
عمــالت  ســلة  إلــى  ُضــم  الــذي  اليــوان  اســتخدام 
االحتياطــي العالمــي التابعــة لصنــدوق النقــد الدولــي 
مــن أجــل المدفوعــات المباشــرة مــع الصيــن وهونــغ 

ــغ.  كون
جميــع  مــن   ٪  60 فــي  اليــوان  اســتخدام  تــم  وقــد 
المدفوعــات التــي قامــت بهــا قطــر فــي العـــام 2015، 
 ٪  247 بـنـسـبـــة  كـبـيـــرا  ارتـفـاعــــا  يـمــــثل  مـــا  وهـــو 

لإلمــارات  بالنســبة  وأمــا   .2014 بالعــام  مقارنــة 
البيانــات  أحــدث  فبحســب  المتحــدة،  العربيــة 
العالميــة  الماليــة  االتصــاالت  جمعيــة  عــن  الصــادرة 
فــي  اليــوان  اســُتخدم  )ســويفت(،  البنــوك  بيــن 
القيمــة  حيــث  مــن  اإلمــارات  مدفوعــات  مــن   ٪  74
 ،٪  52 بنســبة  بزيــادة  كونــج،  وهونــج  الصيــن  إلــى 
الثانــي  المركــز  إنشــاء  تعتــزم  اإلمــارات  جعــل  ممــا 
قريبــا. الصينيــة  العملــة  لمقاصــة  المنطقــة   فــي 
قيمــة  انخفــاض  مــن  الرغــم  علــى  ذلــك  جــاء  وقــد 
الضغــوط  وتزايــد   ،2015 أغســطس  فــي  اليــوان 
لزيــادة  الصينيــة  للبنــوك  التنظيميــة  الهيئــة  علــى 
خفــض قيمــة العملــة بســبب التدفقــات الرأســمالية 
أكثــر  الصينيــة  العملــة  فقــدت  فقــد  المســتمرة. 

على خطى 
طريق الحرير القديم

اقتصـــــــاد
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العــام،  هــذا  فــي  اآلن  حتــى  قيمتهــا  مــن   ٪  1 مــن 
6 ٪ منــذ قيــام  يقــرب مــن  بمــا  وانخفضــت قيمتهــا 
أغســطس. فــي  عملتهــا  قيمــة  بخفــض   الصيــن 

العملــة   2015 ديســمبر  شــهر  خــالل  اليــوان  وبقــي 
المدفوعــات  فــي  اســتخداما  األكثــر  الخامســة 
العالميــة مــن حيــث القيمــة، وهــو مــا يمثــل 2.31 ٪ 
مــن المدفوعــات العالميــة بالمقارنــة مــع 2.28 ٪ فــي 
الشــهر الســابق. غيــر أن قيمــة مدفوعــات اليــوان قــد 
نوفمبــر  شــهر  مــع  مقارنــة   ٪  15.92 بنســبة  ازدادت 
2015، ومقارنــة مــع زيــادة اســتخدام هــذه العملــة فــي 

.٪  14.43 بنســبة  المدفوعــات 

وعلــى الرغــم مــن أن الغالبيــة العظمــى للمدفوعــات 
تتــم  كونــغ  هونــغ   / والصيــن  الخليجيــة  الــدول  بيــن 
ــوية  ــة التس ــرى عملي ــم تج ــن ث ــي، وم ــدوالر األميرك بال
للعملــة  المقاصــة  بنــوك  خــالل  مــن  لهــا  التجاريــة 
منطقــة  رئيــس  بســتاني،  ســيدو  أن  إال  األميركيــة، 
جمعيــة  لــدى  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق 
ــة بيــن البنــوك )ســويفت(،  ــة العالمي االتصــاالت المالي
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــد ازداد ف ــوان ق ــتخدام الي ــد أن اس يؤك
القليلــة  الســنوات  خــالل  األوســط  الشــرق  منطقــة 
قطــر  بنــك  قــال  الصــدد،  هــذا  وفــي  الماضيــة. 
الصيــن  »تــزداد  االقتصــادي:  تعليقــه  فــي  الوطنــي 
انفتاحــا علــى العالــم وصــارت تــروج لزيــادة اســتخدام 
قــد  الــذي  األمــر  أوســع،  عالمــي  نطــاق  علــى  اليــوان 
قطــر«. فيهــا  بمــا  األخــرى،  للــدول  فرصــا   يتيــح 

وُتعــد قطــر أكبــر مصــّدر للغــاز الطبيعــي إلــى الصيــن، 
علــى  الصينــي  الطلــب  مــن   ٪  20 نحــو  تلبــي  وهــي 
ــن  ــي م ــار الطبيع ــر االختي ــت قط ــد كان ــذا فق ــة. ل الطاق
للعملــة  مقاصــة  مركــز  أول  تكــون  كــي  بكيــن  قبــل 
األوســط  الشــرق  ألن  نظــرا  المنطقــة  فــي  الصينيــة 
لــذا  للصيــن،  التجارييــن  الشــركاء  أكبــر  مــن  ُيعتبــر 
الحريــر  طريــق  علــى  الواقعــة  للــدول  الممكــن  فمــن 
القديــم أن تجنــي فوائــد اقتصاديــة كبيــرة. وقــد تــم 
فــي العــام 2014 التوقيــع علــى اتفــاق بيــن مصــرف 
ــارة  قطــر المركــزي وبنــك الشــعب الصينــي خــالل الزي
ــي قــام بهــا حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم  الت
بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــالد المفــدى إلــى الصيــن مــن 
أجــل إنشــاء خــط ثنائــي االتجــاه لمبادلــة العملــة بقيمــة 
ســنوات.  ثــالث  مــدى  علــى  صينــي  يــوان  مليــار   35
إلدارة  اإلقليمــي  الرئيــس  فيتيــل،  ســونيل  وقــال 
بــي  إس  إتــش  فــي  للمنطقــة  والنقــد  المدفوعــات 
ــا: »مــع تعمــق  ســي الشــرق األوســط وشــمال إفريقي
العالقــات التجاريــة وتشــابك سالســل التوريــد، بــدأت 
ــط  ــرق األوس ــي الش ــركات ف ــن الش ــد م ــد والمزي المزي
تــدرك مزايــا التمويــل التجــاري وتدفقــات االســتثمار 
باليــوان«. ويــرى أنغــوس تســانغ، مديــر عولمــة اليــوان 
فــي إتــش إس بــي ســي آســيا والمحيــط الهــادئ، أن 
 ٪  50 عــن  ســيزيد  لليــوان  التجاريــة  التســوية  معــدل 
مــن إجمالــي تجــارة الصيــن بحلــول العــام 2020  ممــا 

العالميــة. العمــالت  العملــة تتصــدر  ســيجعل هــذه 

ويمكــن أن تــزداد عولمــة اليــوان فــي حــال إبــرام اتفاقيــة 
التعــاون  مجلــس  ودول  الصيــن  بيــن  الحــرة  للتجــارة 
األميــن  نقــي،  الرحيــم  عبــد  كشــف  فقــد  الخليجــي. 
ــي،  ــاون الخليج ــس التع ــرف دول مجل ــاد غ ــام التح الع
أنــه يجــري التفــاوض بشــأن هــذه االتفاقيــة للتجــارة 
فــي  وأنــه  الزمــان،  مــن  عقــد  مــن  أكثــر  منــذ  الحــرة 
حــال التوصــل إليهــا فــإن ذلــك ســيجلب مشــروعات 
التكنولوجيــا  وسيســتقطب  عمالقــة  اقتصاديــة 
ــة إلــى مختلــف القطاعــات فــي  واالســتثمارات الصيني
دول مجلــس التعــاون الخليجــي بمــا فــي ذلــك النفــط 
أن يصــل حجــم  والتجــارة. وتوقــع ماكينــزي  والمــال 
والشــرق  الصيــن  بيــن  اإلجماليــة  التجــارة  تدفقــات 
األوســط بحلــول العــام 2020 إلــى مــا بيــن 350 -500 
الصيــن  بيــن  التجــاري  التبــادل  يحظــى  دوالر،  مليــار 
 ودول مجلــس التعــاون الخليجــي بحصــة األســد فيهــا.

إلــى  أيضــا  الصينيــة  العملــة  مركــز مقاصــة  ويهــدف 

لطريــق  االقتصــادي  »الحــزام  مبــادرة  تعزيــز  زيــادة 
واحــد«  طريــق  واحــد،  »حــزام  مبــادرة  )أو  الحريــر« 
لطريــق الحريــر الــذي يمتــد مــن الصيــن إلــى الخليــج 
العربــي( والتــي تركــز علــى الترابــط بيــن البنــى التحتيــة 
لتعزيــز  المالــي  والتعــاون  والتجــارة  واالســتثمارات 
ــة منطقــة الشــرق األوســط فــي سلســلة قيمــة  أهمي
المركــزي،  قطــر  مصــرف  حاكــم  وقــال  الصيــن. 
»إن  ثانــي:  آل  ســعود  بــن  اللــه  عبــد  الشــيخ  ســعادة 
مــن شــأن مركــز مقاصــة العملــة الصينيــة أن يســهل 
عبــور اســتثمارات اليــوان عبــر الحــدود والتمويــل مــن 
الروابــط  تعزيــز  علــى  يشــجع  وأن  الشــركات،  قبــل 
االقتصاديــة والتجاريــة بيــن الصيــن والمنطقــة، ممــا 
يمهــد الطريــق لتحســين التعــاون المالــي وتعزيــز تفــوق 
األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  مالــي  كمركــز  قطــر 

إفريقيــا«.  وشــمال 

ويربــط مركــز مقاصــة العملــة الصينيــة فــي قطــر الــذي 
الشــرق األوســط  يعــد األول مــن نوعــه فــي منطقــة 
وشــمال إفريقيــا بيــن 14 مركــزا آخــر فــي أوروبــا وشــرق 
كاوشــال،  ســونيل  وقــال  وكنــدا.  وأســتراليا  آســيا 
والشــرق  )إفريقيــا  اإلقليمــي  التنفيــذي  الرئيــس 
»ســيدعم  تشــارترد:  ســتاندرد  بنــك  فــي  األوســط( 
التجــارة  نمــو  اليــوان  لمقاصــة  مركــز  أول  افتتــاح 
األوســط«،  والشــرق  الصيــن  بيــن  واالســتثمارات 
مضيفــا أنــه لــم تعــد هنالــك حاجــة لتوجيــه الصفقــات 
 التجاريــة إلــى الصيــن أو هونــغ كونــغ كــي يتم تســويتها.
قطــر  مصــرف  فــي  المديــر  ناجــي،  كمــال  وقــال 
ــة االستشــارية، فــي االجتمــاع  المركــزي ورئيــس اللجن
األول للجنــة االستشــارية الــذي عقــد فــي نوفمبــر إن 
صفقــات  بتســوية  قــام  قــد  اليــوان  مقاصــة  مركــز 
بقيمــة تزيــد عــن 131 مليــار يــوان منــذ يونيــو 2015، 
ــي  ــة ف ــأة للمقاص ــر منش ــث أكب ــز ثال ــل المرك ــا يجع مم
»يتجــه  قائــال  ومضــى  القيمــة«.  حيــث  مــن  العالــم 
أول مركــز لليــوان فــي المنطقــة إلــى تحقيــق هدفــه 
ــن  ــيولة بي ــر س ــة أكث ــوط تجاري ــح خط ــي فت ــل ف المتمث
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا والصيــن«.

ــد  ــم، وق ــي العال ــاد ف ــر اقتص ــي أكب ــن ثان ــر الصي وُتعتب
باتــت شــريكا هامــا للتجــارة واالســتثمار فــي منطقــة 
ــا، وبالتالــي فــإن مــن  الشــرق األوســط وشــمال إفريقي
شــأن عولمــة العملــة الصينيــة أن تكــون لــه أثــار إيجابيــة 
علــى هــذه االقتصــادات. وقــال بنــك قطــر الوطنــي 
فــي مالحظاتــه االقتصاديــة إن هنــاك فرصــة كبيــرة 
والرســوم  الدخــل  علــى  للحصــول  المالــي  للقطــاع 
والعمــوالت مــن األعمــال التجاريــة المقومــة باليــوان 
الصــرف  ومعامــالت  التجــاري،  التمويــل  خــالل  مــن 
ومنــح  الودائــع،  وقبــول  الديــون،  وإصــدار  األجنبــي، 
رئيــس مجلــس  القــروض. وقــال جيانــغ جيانكوينــغ، 
الحاصــل  الصينــي  والصناعــي  التجــاري  البنــك  إدارة 
علــى ترخيــص مــن هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال: 
اليــوان  لمقاصــة  مركــز  أول  افتتــاح  شــأن  مــن  »إن 
وأن  األبــواب  مــن  المزيــد  يفتــح  أن  المنطقــة  فــي 
والشــرق  الصيــن  بيــن  التجاريــة  الفــرص  مــن  يزيــد 
بالنســبة للمســتقبل، فــإن  األوســط وإفريقيــا. وأمــا 
التجاريــة  المعامــالت  ســهولة  مــن  ســيزيد  المركــز 
بيــن الشــركات فــي المنطقــة والصيــن«. وللتشــجيع 
فــي  الحــدود  عبــر  الصينيــة  العملــة  اســتخدام  علــى 
التجــاري  البنــك  أوضــح  األوســط،  الشــرق  منطقــة 
ســوف  الدوحــة  فــي  فرعــه  أن  الصينــي  والصناعــي 
»يثــري« منتجــات إنشــاء وتطويــر ســوق اليــوان فــي 
قطــر. وأضــاف جيانكوينــغ: »مــع تحــول فرعنــا فــي 
الدوحــة إلــى بنــك محلــي لمقاصــة اليــوان، ســيقوم 
البنــك التجــاري والصناعــي الصينــي بتوســيع شــبكته 
مناطــق  تغطــي  بحيــث  لليــوان  العالميــة  للمقاصــة 
تعزيــز  علــى  بنشــاط  وســنعمل  متعــددة،  زمنيــة 
اســتخدام اليــوان عبــر الحــدود فــي منطقــة الشــرق 

األوســط«.

 إن من شأن مركز مقاصة العملة 
الصينية أن يسهل عبور استثمارات 
اليوان عبر الحدود والتمويل من قبل 

الشركات، وأن يشجع على تعزيز 
الروابط االقتصادية والتجارية بين 

الصين والمنطقة، مما يمهد الطريق 
لتحسين التعاون المالي وتعزيز تفوق 
قطر كمركز مالي في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا  

سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني
حاكم مصرف قطر المركزي

اقتصـــــــاد



34
مـــــــــــارس 2016 

اقتصـــــــاد

يحتــدم النقــاش اآلن فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تنتــج نحــو خمــس نفــط العالــم حــول اإلطار العــام لضريبة االســتهالك في ضــوء االنخفاض 
الحــاد فــي اإليــرادات الــذي تشــهده المنطقــة بســبب تراجــع أســعار النفــط إلــى أدنــى مســتويات لهــا منــذ 13 عامــا. وصّرحــت مديــر صنــدوق النقــد الدولــي، 
ــدوق النقــد  ــث يتوقــع صن ــة: »تتدهــور أرصــدة الحســاب الجــاري فــي المنطقــة بشــكل حــاد حي ــر 2015 قائل كريســتين الغــارد، فــي الدوحــة فــي نوفمب
الدولــي أن تعانــي الميزانيــات العامــة لــدول الخليــج عجــزا قــدره 12.7 ٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام 2015«، وطالبــت دول مجلــس التعــاون 
 الخليجــي بإدخــال اإلصالحــات الضريبيــة، بمــا فيهــا ضريبــة القيمــة المضافــة، علــى الرغــم مــن أن المشــرعين فــي الواليــات المتحــدة ال يحبــذون ذلــك.
وقــد كانــت ضريبــة القيمــة المضافــة محــل ســجال فــي المنطقــة فــي العقــد األخيــر، لكــن يبــدو أن فرضهــا فــي المنطقــة التــي اعتمــدت إيراداتهــا 
الحكوميــة علــى النفــط بنســبة 95-70 ٪ خــالل الفتــرة 2011 - 2014 قــد بــات مــن شــبه المؤكــد. فعلــى الرغــم مــن أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

قــد كانــت فــي الماضــي بمثابــة المــالذ الضريبــي، إال أنهــا قــد باتــت اآلن تــدرك الحاجــة إلــى تأميــن أربــاح إضافيــة مــن الضرائــب غيــر 
المباشــرة لتعويــض انخفــاض الدخــل مــن صــادرات النفــط والغــاز، لكــن مــا يــزال مــن غيــر المعــروف إلــى أي مــدى يمكــن 

ــا. ــة عليه ــة المضاف ــة القيم ــق ضريب ــيتم تطبي ــي س ــات الت ــد القطاع ــم تحدي ــم يت ــى اآلن ل ــه حت ــه ألن ــام ب  القي
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اإلصالحــات الضريبيــة ليســت جديــدة علــى المنطقــة إذ تعــود الجهــود 

الراميــة إلــى فــرض الضرائــب المباشــرة أو غيــر المباشــرة إلــى أواخــر الثمانينيــات. 
ففــي بدايــة التســعينيات كشــف وزراء دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

المضافــة  القيمــة  ضريبــة  فــرض  إمكانيــة  يدرســون  أنهــم 
والضريبــة علــى الشــركات كجــزء مــن اإلصالحــات 

الركــود  لكــن  االقتصاديــة، 
الــذي  العالمــي  االقتصــادي 

فــي  العالــم  لــه  تعــرض 
ــع  العــام 2008 والربي
ذلــك.  أعاقــا  العربــي 

غيــر أنــه مــع انخفــاض 
بــدأت  النفــط،  أســعار 

التعــاون  مجلــس  دول 
ــات  ــه صعوب ــي تواج الخليج

الرعايــة  تمويــل  فــي  متزايــدة 
العــام  القطــاع  ووظائــف  العامــة 

وبالتالــي  مواطنوهــا،  يفضلهــا  التــي 
لــم يعــد هنالــك الكثيــر مــن الخيــارات التــي 

إصالحــات  إجــراء  ســوى  بهــا  القيــام  يمكــن 
 أساســية أو هيكليــة )ســواء كان ذلــك طوعــا أو كرهــا(. 

إدراكا للحاجة لنمو القطاع الخاص دون التأثير على آفاق االستثمار، بدأت دول الخليج 
منذ بعض الوقت تفكر في إدخال ضريبة القيمة المضافة التي تعتبر أداة مالية 

ال تسبب التضخم وتتسم بالكفاءة وبقّلة التكاليف.

ما الذي يخبئه المستقبل 
لدول الخليج في مجال ضريبة 

القيمة المضافة؟
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ضريبــة  مؤخــرا  الدولــي  النقــد  صنــدوق  ووصــف 
القيمــة المضافــة بأنهــا أداة مثاليــة لزيــادة اإليــرادات 
هــذه  تصميــم  تــم  إذا  بأنــه  مضيفــا  المنطقــة،  فــي 
معدالتهــا  كانــت  إن  وحتــى  جيــد،  بشــكل  الضريبــة 
منخفضــة نســبيا، فإنهــا يمكــن أن تولــد 1.5- 2 ٪ مــــن 
 ٪ 3.5  - 2.5 الــنــاتـــج الـمحـــلي اإلجمالــي )أو حوالــي 
علــى  النفطــي(  غيــر  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن 
الخليجــي.  التعــاون  مجلــس  لــدول  إيــرادات  شــكل 
ــة  ــر النفطي ــة غي ــرادات الضريبي ــط   اإلي ــغ متوس ــد بل وق
)حوالــي  اإلجمالــي  محلــي  ل ا الناتــج  مــن   ٪  1.6 نحــو 
النفطــي(  غيــر  ــي  ل اإلجما المحلــي  الناتــج  مــن   ٪  3
الفتــرة 2012- 2014. وفــي حــال فــرض هــذه  فــي 
ــلبا  ــر س ــدون التأثي ــاءة وب ــة الكف ــورة عالي ــب بص الضرائ
علــى الحوافــز االقتصاديــة أو علــى االســتثمار والنمــو 
اإلصــالح  إســتراتيجية  مــن  جــزءا  ستشــكل  فإنهــا 
الخبيــر  الســعيدي،  ناصــر  وقــال  الالزمــة.  المالــي 
التعــاون  مجلــس  دول  فــي  المقيــم  االقتصــادي 
الخليجــي: »إذا تــم فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة 
فإنهــا  قليلــة  اســتثناءات  مــع   ٪  5 حوالــي  بمعــدل 
3.5 ٪ مــن  إلــى نحــو  إيــرادات تصــل  يمكــن أن تولــد 
مــن  الــذي  الخيــار  وهــو  اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج 
 المرجــح أن تدرســه دول مجلــس التعــاون الخليجــي«.

واشــنطن  ومقــره  للتمويــل  الدولــي  المعهــد  ويــرى 
مــع  المترافقــة  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  فــرض  أن 
التخفيــض التدريجــي لدعم الوقود ســيحقق التوقعات 
أن  المعــروف  ومــن  الماليــة.  االســتدامة  وســيدعم 
اتفاقيــة إطاريــة لمشــروع  اعتمــدت  الخليــج قــد  دول 
أساســا  ستشــكل  التــي  المضافــة  القيمــة  ضريبــة 
للنظــام الضريبــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ولوائحهــا  قانونهــا  منهــا  دولــة  كل  تعتمــد  بحيــث 
الموضوعــة  المضافــة  القيمــة  لضريبــة  المحليــة 
المركــزي  العمــل  إلطــار  المشــتركة  للمبــادئ  وفقــا 
 لضريبــة القيمــة المضافــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة.

وتتســم كل دولــة مــن دول الخليــج بمســتوى مختلــف 
تنفيــذ  يتــم  بــأن  جميعهــا  ترغــب  أنهــا  إال  لالســتعداد 
ضريبــة القيمــة المضافــة بصــورة متزامنــة ألن هــذه 
اإليــرادات  زيــادة  فــي  نجاحــا  حققــت  قــد  الضريبــة 
الحكوميــة فــي العديــد مــن دول العالــم، فقــد قالــت 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة: »حالمــا يتــم اتخــاذ قــرار 
لفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة، ســيعطى الجمهــور 
إطــارا زمنيــًا ال يقــل عــن 18 شــهرا لالســتعداد واســتيفاء 

الضريبيــة«. المتطلبــات  تجــاه  االلتزامــات 

غيــر  الضرائــب  مديــر  هالســتيد،  ســتيوارت  وقــال 
مــا  »إذا  األوســط:  الشــرق  ديلويــت  فــي  المباشــرة 
نظرنــا إلــى مــا نعرفــه عــن األثــر االقتصــادي لضريبــة 
الضريبــة  هــذه  مثــل  تنفيــذ  فــإن  المضافــة،  القيمــة 
ال ُيعتبــر نهجــا مناســبا بســبب الحاجــة إلــى الموازنــة 
بحســب  لكــن  االحتياجــات«.  مــن  مجموعــة  بيــن 
الســعيدي فــإن المخطــط المقتــرح لإلصــالح المالــي 

ــا وقــد جــاء فــي الوقــت المناســب،  يبــدو عمليــا وممكن
ــة  ــد للتنمي ــذا ينبغــي أن يصبــح جــزءا مــن نمــوذج جدي ل
الخليجــي. التعــاون  مجلــس  لــدول   االقتصاديــة 

غيــر أنــه ثمــة مخــاوف مــن عــدم قــدرة ضريبــة القيمــة 
االنخفــاض  تعويــض  علــى   ٪  5 بنســبة   المضافــة 
ســتكون  كانــت  إذا  ومــا  النفــط،  أســعار  فــي  الحــاد 
حــال  فــي  الضريبــة  معــدل  لزيــادة  حاجــة  هنالــك 
النفــط منخفضــة لفتــرة طويلــة، وهــي  بقــاء أســعار 
بالدرجــة  األجانــب  المســتثمرين  تهــم  التــي  القضيــة 
بالنســبة  أيضــا  حيويــة  المســألة  وهــذه  األولــى. 
جمــود  ضــوء  فــي  المنطقــة  فــي  العمــل  لســوق 
 األجــور والرواتــب، وخصوصــا فــي القطــاع الخــاص.

وثمــة ســؤال آخــر مهــم فــي هــذه المرحلــة هــو ضعــف 
ــدول مجلــس التعــاون  ــة ل شــبكة المعلومــات الضريبي
الخليجــي والنقــص الواضــح فــي القــدرات اإلحصائيــة 
فــي المنطقــة ألن ضريبــة القيمــة المضافــة تتمحــور 
مدمــج  نظــام  وهــو  المقاصــة«،  »عمليــات  حــول 
لضبــط ضريبــة القيمــة المضافــة المســتحقة علــى كل 
ــدوق  ــرى صن ــد أج ــات. فق ــلة العملي ــي سلس ــة ف حلق
النقــد الدولــي دراســة فــي العــام 2005 تناولــت آليــة 
تحصيــل ضريبــة القيمــة المضافــة فــي 36 بلــدا فــي 
جميــع أنحــاء العالــم، وأظهــرت الدراســة أن تحصيــل 
الضريبــة يعانــي مــن صعوبــات عديــدة. وعــالوة علــى 
هــذه  تعقيــد  مــن  الشــركات  تعانــي  مــا  غالبــا  ذلــك، 
ــة  العمليــة حتــى فــي الــدول التــي تعتمــد إجــراءات قوي

ــال. ــذا المج ــي ه ف

القيمــة  وقــد حــددت مســودة قديمــة إلطــار ضريبــة 
تــم  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  لــدول  المضافــة 
القيمــة  ضريبــة  معــدل   2011 يونيــو  فــي  إقراراهــا 
علــى  االتفاقيــة  نصــت  كمــا   ،  ٪  5 بنســبة  المضافــة 
خدمــات  أو  ســلع  أو  لقطاعــات  االســتثناءات  بعــض 
محــددة تضمنــت شــرائح لقطاعــات محــددة مــع إعفــاء 
الســلع الصحيــة والتعليميــة، إضافــة إلى قائمــة إلزامية 
المالــي. القطــاع  فــي  المعفــاة  للخدمــات   مشــتركة 

ــى  ــاورة عل ــدول المج ــاق ال ــدم اتف ــن ع ــم م ــى الرغ وعل
المعــدالت واإلعفــاءات فــي الحــاالت الســابقة، إال أن 
ــن  ــلعة م ــي 94 س ــاء حوال ــى إعف ــير إل ــر تش ــر التقاري آخ
الخــوري،  يونــس  وقــال  المضافــة.  القيمــة  ضريبــة 
وكيــل وزارة الماليــة فــي حكومــة اإلمــارات،  مؤخــرا: 
)وهــي  ســلعة   94 حوالــي  إعفــاء  علــى  اتفقنــا  »لقــد 
إعفــاء  علــى  أيضــا  واتفقنــا  بغالبيتهــا(،  غذائيــة  مــواد 
والخدمــات  والتعليــم  الصحيــة  الرعايــة  قطاعــات 
علــى  أنــه  وكشــف  الضرائــب«.  مــن  االجتماعيــة 
الزمنــي  اإلطــار  بشــأن  الوضــوح  عــدم  مــن  الرغــم 
مجلــس  دول  أن  إال  المضافــة،  القيمــة  لضريبــة 
اتفــاق  إلــى  التوصــل  تقتــرب مــن  الخليجــي  التعــاون 
المضافــة  القيمــة  ضريبــة  فــرض  بموجبــه  ســيتم 
وقــال   .2018 العــام  بحلــول  األعضــاء  الــدول  فــي 
ــس  ــة بمجل ــة االقتصادي ــو اللجن ــي، عض ــق اللوات توفي

الشــورى الُعمانــي: »لقــد وصــل تنفيــذ ضريبــة القيمــة 
ُعمــان اآلن  النهائيــة، وتعمــل  إلــى مراحلــه  المضافــة 
علــى وضــع آليــة لتحصيــل الضرائــب. لــذا، يمكننــا أن 
نتوقــع أن يتــم فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة فــي 
عمــان بحلــول منتصــف العــام 2017«. غيــر أنــه لــم 
يصــدر أي تعليــق رســمي مــن قطــر بهــذا الخصــوص 
وزارة  وبحســب  المجلــة.  هــذه  طباعــة  تاريــخ  حتــى 
قطــاع  توســع  فقــد  واإلحصــاء  والتخطيــط  التنميــة 
قطــاع  مــن  أســرع  بصــورة  التعدينــي  غيــر  المحاجــر 
.2015 العــام  مــن  الثالــث  الربــع  فــي   التعديــن 

وحتــى مــع انشــغال صنــاع القــرار فــي مجلــس التعــاون 
للنظــام  الســلس  التطبيــق  ضمــان  فــي  الخليجــي 
إلــى  المخــاوف  تســللت  فقــد  الجديــد،  الضريبــي 
اإليــرادات  انخفــاض  يؤثــر  أن  مــن  الشــركات  قطــاع 
علــى  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  جــراء  مــن  الســيادية 
ممــا  اإلقليميــة،  لالقتصــادات  التنافســية  القــدرة 
ســيزيد مــن األعبــاء اإلداريــة والتكاليــف إذ يقــول فينبــار 
سيكســتون، رئيــس قســم الضرائــب غيــر المباشــرة 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بشــركة 
إرنســت ويونــغ: »قــد يبــدو أن فــرض الضريبــة بنســبة 
5 ٪ هــي نســبة ليســت بكبيــرة إال أنهــا إذا تحولــت إلــى 
تكلفــة إضافيــة علــى المشــتريات بســبب عــدم كفــاءة 
هيكليــة ضريبــة القيمــة المضافــة فإنهــا ســوف تضــر 
علــى   ٪  10 بنســبة  ضريبــة  فــرض  مــن  بكثيــر  أكثــر 
ــاري  ــون، استش ــان أندرس ــول إي ــل«. ويق ــي الدخ صاف
أول فــي شــركة بينســنت ماســونز: »بصــرف النظــر 
دول  فــي  العاملــة  الشــركات  علــى  التوقيــت،  عــن 
بالتخطيــط  اآلن  تبــدأ  أن  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
لضريبــة القيمــة المضافــة ألنهــا قــد تحتــاج إلــى تغييــر 
الحاليــة  العقــود  مراجعــة  وإلــى  التشــغيل  نمــاذج 
والجديــدة لمعرفــة أيــن ينبغــي أن يتــم إدخــال التكلفــة 

الضريبيــة«.

الصــادر   »2016 الضرائــب  »دفــع  تقريــر  وبحســب 
برايــس  مؤسســة  مــع  بالتعــاون  الدولــي  البنــك  عــن 
انخفــاض  الســتمرار  نظــرا  كوبــرز،  ووترهــاوس 
تقــوم  أن  المرجــح  مــن  يبــدو  فإنــه  النفــط،  أســعار 
ضرائــب  بفــرض  للنفــط  المصــّدرة  االقتصــادات 
جديــدة، مثــل الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، ممــا 
االمتثــال  ومتطلبــات  الالزمــة  الوثائــق  مــن  ســيزيد 
أكســفورد  شــركة  أجرتــه  بحــث  وكشــف  األخــرى. 
لالستشــارات اإلســتراتيجية فــي وقــت مبكــر مــن هــذا 
التعــاون  مجلــس  دول  لحكومــات  يمكــن  أنــه  العــام 
أن تجمــع إيــرادات إضافيــة بنســبة 10 ٪ علــى األقــل 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي دون الحاجــة إلــى فــرض 
الضرائــب فــي المنطقــة. وأضــاف التقريــر أنــه يكــون 
التعــاون  مجلــس  دول  مواطنــي  علــى  الصعــب  مــن 
ــوا فــرض الضرائــب عليهــم ألنهــم  الخليجــي أن يتقبل
قــد اعتــادوا  علــى أســلوب حيــاة مدعــوم ومعفــى مــن 

الضرائــب.
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العالم بين يديك

رئيس جديد للفيفا 

إنفانتينو  جياني  السويسري  فاز  سويسرا:  زيوريخ، 
»فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  بمنصب 
السويسرية،  زيوريخ  مدينة  في  فبراير،   26 الجمعة 
العمومية.  للجمعية  االستثنائي  االجتماع  خالل  وذلك 
جولة  في  صوتا   115 على  إنفانتينو  جياني  وحصل 
اإلعادة، متفوقا على البحريني الشيخ سلمان آل خليفة 
الذي حل في المركز الثاني برصيد 88 صوتا، وتالهما 
الثالث  المركز  في  الحسين  بن  علي  األمير  األردني 
جيروم  الفرنسي  ثم  ومن  فقط،  أصوات   4 برصيد 
الصورة  صوت.  أي  على  يحصل  لم  الذي  شامبين 

لوكالة أ ف ب
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امتدت حياته أكثر من ثمانية عقود، هي الجسر الزمني الذي يربط اآلباء باألبناء عبر 
حكايات من الماضي القديم التي تحمل عبق وأصالة التاريخ حاليًا ومستقباًل.

رؤية المستقبل 
بعيون األحفاد

حوار : مصطفى شــاهين

يعــرف نفســه بأنــه »مواطــن قطــري« يعشــق وطنــه وتــراث 
آبائــه، ينشــرح صــدره لرؤيــة المســتقبل بعيــون األحفــاد.

لــم ينــدم علــى تجربتــه ومســار حياتــه وال يتمنــى أي تغييــر، 
عضويــة  فــي  قديمــًا  المشــاركة  تجــارب  لــه  وأن  الســيما 
غرفــة قطــر وعضويــة مجلــس الشــورى وعضويــة المجلــس 
األعلــى للتخطيــط وتأســيس أول جريــدة باللغــة اإلنجليزيــة، 
وكان  قطــر،  فــي  صغيــرة  محليــة  إذاعــة  أول  أســس  كمــا 
رئيســًا للجنــة الوطنيــة لمتحــف قطــر الوطنــي، حصــل علــى 

خاتــم المؤســس الشــيخ جاســم بــن محمــد للمتحــف.
ــر  ــي قط ــة ف ــة ابتدائي ــه، أول مدرس ــه الل ــده، رحم ــس وال أس
وعــاش حيــاة حافلــة بالعطــاء، حصــل علــى إثرهــا مؤخــرًا علــى 
 2010 الخامســة عــام  للــدورة  جائــزة »أعــالم مــن قطــر« 

ــرزان. ــادي ب بإشــراف ن
الدرويــش فخــرو،  بــن جاســم  إنــه رجــل األعمــال يوســف 
التقينــا بــه ليبــوح عــن ذكرياتــه أيــام زمــان أول، بعيــدا عــن 

عالــم التجــارة والمــال، فــكان لـــ »قطــر اليــوم« هــذا الحــوار.

ــن جاســم الدرويــش رجــل األعمــال،  ــكل يعــرف يوســف ب ال
الشــخص  الدرويــش  يوســف  عــن  يعــرف  مــن  ولكــن 

عملــك؟  عــن  بعيــدًا  نفســك  تعــرف  كيــف  واإلنســان، 
واجبــات  وعليــه  قطــري  مواطــن  بأننــي  نفســي  أعــرف 

. ة د متعــد

حدثنــا عــن المرحلــة التعليميــة فــي حياتــك، وأبــرز مــا يرســخ 
فــي ذهنــك مــن تلــك المرحلــة وكيــف ســاهم والــدك فــي 

ذلــك؟ 
كنــا نذهــب ونحــن أطفــال لدراســة القــرآن والخــط العربــي 
واإلمــالء، كانــت تدرســنا القــرآن الكريــم فــي منطقــة الجســرة 
الســيدة الفاضلــة، رحمهــا اللــه، آمنــة محمــود، وكان هنــاك 
احتفــال تشــجيعي يقــام لمــن يختــم القــرآن مــن الطــالب 
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العائــالت  وتســتقبله  فيهــا  يســكن  التــي  المنطقــة  يطــوف 
والجيــران مهنئيــن ومباركيــن.

فــي  أي  المنطقــة  بنفــس  مدرســة  والــدي  أســس  ذلــك  بعــد 
الجســرة وكانــت أول مدرســة ابتدائيــة وُعيــّن إلدارتهــا األســتاذ 
الفاضــل محمــد بــن علــي المحمــود وهــو مــن رجــاالت الشــارقة 
الذيــن  الطــالب  مــن  عــدد  لهــا  وانضــم  اللــه  رحمــه  األفاضــل 
أصبحــوا فــي يومنــا هــذا مــن كبــار المســؤولين والمثقفين.وبعــد 
ــة بمملكــة  ــا بمدرســة إعدادي ــة التحقن ــة االبتدائي ــا المرحل أن أنهين
البحريــن وبعــد عودتنــا لقطــر كان هنــاك تخــوف فــي ذلــك الوقــت 
علــى األبنــاء مــن إرســالهم للخــارج للدراســة بعــد ظهــور البتــرول 
الحاجــة  أمــسِّ  فــي  أيضــًا  كانــوا  وقــد  اآلبــاء،  أعمــال  وتوســع 

ألبنائهــم لنســاعدهم فــي أعمالهــم.

يقال إن الحياة مدرسة.. فماذا تعلمت من نشأتك وحياتك؟ 
رغــم أننــا حرمنــا مــن االلتحــاق بالجامعــات فــي الخــارج، لكــن اللــه 
عوضنــا بأكبــر جامعــة عوضتنــا ودرســنا فيمــا تســمى جامعــة 
ــا فــي  ــر وانخرطن ــاء الكثي ــن واآلب ــا مــن الوالدي ــاة حيــث تعلمن الحي
التــي  العالميــة  بالشــركات  واحتككنــا  والتجــارة  الجــاد  العمــل 
يتعامــل معهــا اآلبــاء بمــا فــي ذلــك أثنــاء الســفر واألخــذ والعطــاء 
عــن  عوضنــا  هــذا  كل  والثقافــات،  المجتمعــات  مختلــف  مــع 
الجامعــة وأكســبنا الكثيــر مــن الخبــرات الواســعة، بمــا فــي ذلــك 
توفــر المجالــس القطريــة والتــي تســمى مــدارس أي أن المثــل 

وكمــا يقــال إن المجالــس تعتبــر مــدارس وحتــى يومنــا هــذا.

 هل توجه أبناءك أم تتدخل في اختياراتهم؟ 
أبنائــي  علــى  أضغــط  لــم  اآلبــاء،  عاملنــي  كمــا  أبنائــي  أعامــل 
وواصلــوا تعليمهــم كمــا شــاءوا وهــم مهتمــون اآلن بالعمــل 
العمــل  ــمنا  قسَّ أبناؤنــا،  يســاعدنا  آباءنــا  نحــن  ســاعدنا  وكمــا 
بينهــم وكل فــرد منهــم مســؤول عــن واجبــات وأعمــال معينــة، 

يتعلمــون منــا لكــي يتولــوا هــم إدارة األعمــال مســتقباًل فــي ظــل 
مــا اكتســبوه مــن الخبــرة والتجــارب.

مالمــح  أبــرز  هــي  مــا  العمــر..  بتغيــر  اإلنســان  حيــاة  تتغيــر   
حياتــك فــي فتــرة الشــباب، ومــا أبــرز مــا تتذكــره مــن منعطفــات 

بذهنــك؟  راســخة 
مــن أبــرز مــا أذكــره باإلضافــة إلــى العمــل مــع اآلبــاء المشــاركة 
بتأســيس غرفــة تجــارة قطــر وكان الوطــن وقتهــا بــال مجلــس 
وكانــت  والمؤسســات  الــوزارات  مــن  العــدد  هــذا  أو  شــورى 
الغرفــة هــي الجهــة التــي تفيــد المجتمــع، لذلــك أفتخــر كونــي 
أحــد األعضــاء بعطائــي وال زلــت. إننــي فخــور بــه وعندمــا يوجهــون 
أيــة دعــوة حتــى يومنــا هــذا وألي اجتمــاع محليــًا أو فــي الخــارج ال 

أتخلــف عنــه ألننــي أعتبــر ذلــك واجــب علــى كل مواطــن.

 يقــال إنــك جلبــت لمتحــف قطــر الوطنــي خاتــم مؤســس 
الدولــة.. كيــف حــدث ذلــك؟

عندمــا كلفــت برئاســة أول لجنــة وطنيــة لمتحــف قطــر الوطنــي 
فــور تأسيســه، وعرفــت أن خاتــم المؤســس الشــيخ جاســم 
بــن محمــد آل ثانــي - وهــو عبــارة عــن خاتــم يلبســه فــي األصبــع 
ويســتخدم عــادة كختــم رســمي للرســائل والوثائــق وعرفــت أن 
الخاتــم المذكــور كان ألحــد أفــراد األســرة الحاكمــة وهــو الرجــل 
المعطــاء والجليــل الشــيخ جاســم بــن محمــد بــن جاســم آل ثانــي 
ــاءه األعــزاء لــكل خيــر، ذهبــت لزيارتــه فــي  رحمــه اللــه، ووفــق أبن
أم صــالل محمــد، وقلــت لــه: ســمعت أن خاتــم الشــيخ جاســم 
أهــم  مــن  ليكــون  عليــه  الحصــول  ونريــد  عنــدك  المؤســس 

مقتنيــات المتحــف وليكــون المتحــف بالمســتوى المطلــوب.
قــال لــي إن الخاتــم فــي الصنــدوق الــذي أمامــي )البشــتختة(، 
لــم  البحــث  وبعــد  ســنوات،   10 منــذ  الخاتــم  أَر  لــم  لكنــي 
بكيــس  وإذا  فيــه  مــا  كل  وأفــرغ  الصنــدوق  قلــب  ثــم  يجــده، 

 جلبت الخاتم 
الشخصي للمؤسس 

لمتحف قطر
الوطني  
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قديــم أخــرج منــه الخاتــم، لكنــه قــال: لــن تأخــذ الخاتــم، فقــط 
انظــر إليــه، أمســكت الخاتــم وذهلــت وتعجبــت..، هــذا خاتــم 
المؤســس؟!!، وأخــذت أتفـــاوض مــع الشــيخ جاســم بــن محمد 
آلخــذه للمتحــف وأخـــيرًا اقـــتنع رحمــه اللــه بالفكرة وأهميــة توفر 
المقتنيــات القطريــة ووافــق علــى إعطائــه لســمو األميــر الســابق 
ــت  ــم توجه ــف. ث ــي المتح ــه ف ــد لوضع ــن حم ــة ب ــيخ خليف الش
وأعطيتــه  الوقــت  ذلــك  فــي  خليفــة  الشــيخ  ســمو  لمقابلــة 
الخاتــم واستبشــر خيــرًا بذلــك، هــذا خاتــم الشــيخ جاســم؟!!، 
وبعدهــا تقــرر وضــع الخاتــم فــي المتحــف، ومنــذ وقتهــا أصبــح 

الخاتــم مــن أهــم مقتنيــات متحــف قطــر وال يــزال.

 ال شــك أن عملــك وأعمالــك تأخــذ الكثيــر مــن وقتــك، مــا 
حصــة البيــت واألســرة مــن وقتــك وكيــف تقضيــه معهــم؟ 
أقضــي معظــم وقتــي فــي العمــل، فمــن يريــد أن يخــدم أســرته 
فــي  رغبتــه وحرصــه  تزيــد  وإخــالص  أمانــة  بــكل  المجتمــع  أو 
ــة  ــبوعية، الجمع ــي األس ــي عطلت ــاول أن أقض ــن أح ــاء، لك العط

والســبت مــع العائلــة وزيــارة المقربيــن والمحبيــن.

 كيف تقضي إجازتك األسبوعية؟ 
أذهــب إلــى بيــت لــي بمنطقــة شــمالي الذخيــرة علــى البحــر 
ألذهــب  الجمعــة  ظهــر  وأعــود  الخميــس  مســاء  مباشــرة 
الحــراج  إلــى ســوق واقــف عصــر كل جمعــة لحضــور ســوق 
األســبوعي، أمــا صبــاح الســبت فأذهــب إلــى ســوق واقــف أيضــًا 

والمحبيــن. المقربيــن  وزيــارة  اآلبــاء  لزيــارة أصدقــاء 

 اإلجــازة الســنوية فرصــة الســتعادة األنفــاس.. كيــف تقضيهــا 
ومــا المــكان المفضل؟ 

ــابقًا  ــابق، فس ــن الس ــف اآلن ع ــنوية تختل ــازة الس ــبة لإلج بالنس
أو  اإلجــازة  لقضــاء  ســواء  بريطانيــا،  إلــى  الســفر  نعشــق  كنــا 

مرافقــة المرضــى مــن األهــل أو لحضــور المعــارض الدوليــة، 
وفــي اآلونــة األخيــرة التطــور واإلبــداع اللــذان حدثــا فــي بلدنــا 
إلــى  الســفر  فــي  رغبتهــم  يقللــون  القطرييــن  جعــل  العزيــز 
الخــارج وبعكــس الماضــي، وكـــنا نذهــب أيضـــًا إلــى لبنــان ومصر 
ــرى  ــدول األخ ــض ال ــج وبع ــى دول الخلي ــة إل ــرص، باإلضاف وقب

مثــل الهنــد وباكســتان.

 لكن ما هو أبرز موقف صادفته في سفرياتك الكثيرة؟ 
ــى  ــفرياتي إل ــي س ــي ف ــت تصادفن ــي كان ــف الت ــرز المواق ــن أب م
بريطانيــا مــا يعــرف بـــ »ســبيتش كورنــر Speech corner« فــي 
منطقــة »هايدبــارك Hyde park« كنــا نذهــب ونســتمع إلــى 
المتحدثيــن ووجــدت أن بعــض مــن يتحدثــون كانــوا ضــد العــرب 
ــل  ــهم وندخ ــا نناقش ــر، كن ــد الناص ــال عب ــد جم ــي عه ــة ف وخاص
فــي معــارك ومشــادات كالميــة معهــم، ونقــوم بالــرد عليهــم 
وعددنــا ليــس بالقليــل مــن المتواجديــن العــرب ومــن العديــد مــن 

الــدول العربيــة والصديقــة.

َر لــك تغييــر مســار حياتــك فــي المجــال التعليمــي   لــو ُقــدِّ
والعملــي، مــا المجــال الــذي ســتختاره، وكيــف تتصــور حياتــك 

اآلن؟ 
أنــا ســعيد بمســيرة حياتــي وعطائــي فــي مختلــف المراحــل، 
التجــارة  اآلبــاء بعضويــة غرفــة  أثنــاء تواجــدي مــع  ســواء فــي 
ومجلــس الشــورى وكنــت مقــررًا فيــه ورئيــس للجنــة القانونيــة 
ــس  ــة المجل ــيرتي وبعضوي ــور بمس ــك، فخ ــن ذل ــس حي للمجل
عليــه،  آســف  مــا  عنــدي  ليــس  ســابقًا،  للتخطيــط  األعلــى 
الوظائــف التــي تقلدتهــا، ســواء فــي الماضــي أو فــي الحاضــر، 
هدفــي األول هــو االســتمرار، وأنــا راٍض عــن الماضــي وراٍض 
عمــا يحــدث مــن تغييــرات إيجابيــة وإلــى األفضــل بــإذن اللــه.
أسســت أول إذاعــة مصغــرة فــي قطــر وســاهمت فــي إصــدار 
تكــن مهنتــي وال مجــال  ولــم  اإلنجليزيــة،  باللغــة  أول جريــدة 
دراســتي، لكــن حبــًا لبلــدي وحبــي فــي العطــاء بقــدر اإلمــكان 
وفــي وقتهــا لــم تكــن هنــاك جريــدة أو مجلــة تصــدر فــي قطــر 
باللغــة اإلنجليزيــة، وأسســت أول مجلــة شــهرية باســم »هــذه 
قطــر This is Qatar« وتغيــر اســمها فيمــا بعــد لـ»قطــر توداي« 

قطــر اليــوم.

 كيف أسست أول إذاعة في قطر؟ 
عندمــا قــررت شــركات البتــرول تقليــص أعمالهــا فــي دخــان 
يطرحــون  وبــدأوا  مســيعيد  إلــى  القياديــة  أنشــطتها  لتنقــل 
مزايــدات علــى بعــض األشــياء التــي يريــدون التخلــص منهــا، 
بنظــام  روبيــة   1400 بــــمبلغ  الســلكي  جهــازّي  اشــتريت 
أمــوال  أيــة  أمتلــك  أكــن  لــم  ذاك،  المتبعــة حيــن  المزايــدات 
وقتهــا واقترضــت مــن والدتــي ـ رحمهــا اللــه ـ 1400 روبيــة علــى 
وعــد بردهــا وذلــك بغيــة شــراء الجهازيــن والتــي يمكــن تحويلهمــا 

لتكــون إذاعــة صغيــرة.
بعدمــا اشــتريت الجهازيــن أعطيتهمــا لمهنــدس مســؤول عــن 
تصليــح الســلكيات البواخــر التــي تأتي لشــحن البتــرول، وطلبت 
منــه تحويلهمــا إلذاعــة، وبالفعــل حــول إحداهمــا إلذاعــة محليــة 
470 روبيــة أخــرى، عندهــا جلبــت أســطوانات  وطلــب منــي 
قــرآن للشــيخ عبــد الباســط عبدالصمــد، وكان ألول مــرة يســمع 
إم  اإلف   »FM« موجــات  علــى  الراديــو  فــي  اإلذاعــة  صــوت 

زاويــا خاصــــة

 أنا سعيد بمسيرة 
حياتي وعطائي في 
مختلف المراحل، 

سواء في أثناء تواجدي 
مع اآلباء بعضوية 

غرفة التجارة ومجلس 
الشورى وكنت مقررًا 

فيه ورئيس للجنة 
القانونية للمجلس حين 

ذلك، فخور بمسيرتي 
وبعضوية المجلس 

األعلى للتخطيط 
سابقًا  
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وعلــى الموجــات القصيــرة بعــد أن كنــا نمــد اريــل 20 متــرًا تقريبــًا 
لنســمع إذاعــة صــوت العــرب أو »هنــا أنقــرة« أو إذاعــة الشــرق 
األدنــى. بعدهــا اتصلــت بالســلطة وأخبرتهــم وعرضــت فكــرة 
توفــر اإلذاعــة لتقديــم مــا هــو مطلــوب للمجتمــع ووعدونــي 
ــرد بعــد الدراســة ولــم تتــم الموافقــة علــى اإلذاعــة خاصــة ،  بال
ــوا لــي: يمكــن أن تســتمر فــي إذاعــة القــرآن الكريــم  لكنهــم قال
حتــى إشــعار آخــر، واســتمرت قاربــة ثمانيــة أشــهر، ثــم قــررت 
جهــة  قبــل  ومــن  منــي  اســتالمها  لعــدم  اإلذاعــة  أوقــف  أن 

ــظ. ــن التحف ــوع م ــاك ن ــد كان هن ــة وق حكومي
ممــا جعلنــي أغلــق اإلذاعــة وقــد كان رد الفعــل مــن المســتمعين 
إيجابيــًا فقــد ذهبــوا لرئيــس المحاكــم وقتهــا فضيلــة الشــيخ 
عبــد اللــه بــن زيــد آل محمــود رحمــه اللــه، وطلــب منــي إعــادة 
الحاكــم  بمــا حصــل، فتواصــل هــو مــع   تشــغيلها وأخبرتــه 
للدولــة ونائبــه فتواصلــوا معــي مجــددًا وأعطونــي إجــازة بالبــدء 
اإلذاعــة  وإدارة  مســؤولية  تســليم  وتــم  المبلــغ،  وأعطونــي 
ــرًا  إلــى الشــيخ جاســم بــن حمــد آل ثانــي، حيــث كان حينهــا وزي
للمعــارف وتطــورت اإلذاعــة بعدهــا فــي نقــل خطــب الجمعــة 
وتوعيــة المواطنيــن، وكان األخ ناصــر بــن محمــد العثمــان وكان 
إعالميــًا ومعــه األســتاذ ســعيد تيــم وكان شــاعرًا المســؤولين 
عــن إدارة اإلذاعــة والتــي وضعــت فــي جامــع الشــيوخ الجامــع 
الكبيــر ليكــون إذاعــة الجامــع وتقــوم بتغطيــة مــا يلــزم، ولمــا 
صــار العــدوان الثالثــي علــى مصــر كانــوا يبثــون أخبــار الحــرب 
يلــزم.  وعندمــا  بمــا  المواطنيــن  توعيــة  علــى  وكانــت تعمــل 
ضعفــت اإلذاعــة فنيــًا أمــروا بعمــل مناقصــة واشــتروها مــن 
بريطانيــا وتــم تركيبهــا فــي البــدع، وجلبــوا لهــا مديــرًا فلســطينيًا 

إلدارتهــا وتطــورت لتصبــح إذاعــة دولــة قطــر.

ــَر فيــك شــخصيًا، أو شــخص تأثــرت   موقــف ال تنســاه أبــدا وأثَّ
بــه ولن تنســاه أبــدًا؟

ــي همــا الوالديــن، ســعدت بالتعلــم مــن أبــي  ــرب النــاس إل أق
ــرب،  ــا كع ــَر فين ــذي أثَّ ــخص ال ــا الش ــًا، أم ــي أيض ــي وأعمام وأم
الناصــر  عبــد  المصريــة عندمــا اســتلمها جمــال  القيــادة  فهــو 
كزعيــم عربــي لــه مكانتــه فــي الــدول العربيــة عامــة وفــي العالــم 

الخارجــي. 

 تســارعت أنفــاس الحيــاة بوتيــرة أســرع بكثيــر مــع التطــور 
التكنولوجــي فــي كل شــيء، كيــف ترى هــذا التطور وانعكاســاته 

علــى الحيــاة الشــخصية لــك وألســرتك؟ 
وأصبحــت  وغريــب  عجيــب  أمــر  انتشــرت  التــي  التكنولوجيــا 
ــح  ــا أصب ــاًل وعبره ــل مث ــر، الموباي ــاة البش ــن حي ــغل 60 ٪ م تش
حيــاة، ليــس فقــط للمكالمــات، تجــد قليــال مــن األشــخاص فــي 
مجالســهم ال يحتضنــون الموبايــل وبمــا فيــه مــن عطــاء واســع. 
والتكنولوجيــا أوصلــت صوتنــا كعــرب إلــى الغــرب، ومحطــة 
الجزيــرة أثــرت بــدون شــك وصنعــت وجعلــت للعــرب إســمًا فــي 
العالــم العربــي وغيــره، وأصبــح العالــم كلــه يعــرف المزيــد عــن 
قطــر بالجزيــرة، وفــي ذلــك نحــن كعــرب يجــب أن نســتفيد مــن 
التكنولوجيــا ونفكــر فــي توطينهــا لخدمــة األوطــان وبالمســتوى 

المطلــوب.

 ما أفضل كتاب قرأته؟ 
ــل أن أطالــع الصحــف المحليــة يوميــًا  ال أذكــر كتابــا معينــا وأفضِّ
وأتنقــل بيــن  المحطــات والفضائيــات العربيــة والدوليــة ألخــرج 
صــالة  بعــد  تعــودت  األطــراف،  كل  مــن  األحــداث  بخالصــة 
الفجــر مــن كل يــوم أن أطلــع علــى جرائــد »الرايــة« و»الشــرق« 
ــع  ــام الجام ــة أم ــة صباحي ــي جلس ــك ف ــز« وذل ــف تايم و »الجل
بالقــرب مــن منزلــي، وعنــد الذهــاب إلــى المكتــب أقــرأ كافــة 

الصحــف.

  ما هو أول عمل تقلدته، وكم كان أول راتب تقاضيته؟ 
ــات  ــرض المنتج ــات لمع ــي المبيع ــث ف ــاعد الثال ــة المس  وظيف
الكهربائيــة لــدى اآلبــاء، وكنــت أســتقبل الزبائــن، وقــد عملــت 
كمســاعد أميــن مخــزن وقضيــت فيــه فتــرة كبيــرة وتعلمــت 
الكثيــر مــن تلــك الوظائــف وحتــى النهايــة. ولــم يكــن هنــاك 
راتــب أتقاضــاه وكان نوعــا مــن أنــواع اإلكراميــة إســبوعيًا أســتلم 
10 روبيــات فــي األســبوع كمصــروف جيــب وهــذا المبلــغ يكفــي 

ــام. فــي تلــك األي

زاويــا خاصــــة

 اشتريت جهازّي 
السلكي بــمبلغ 1400 

روبية بنظام المزايدات 
المتبعة حين ذاك، لم 
أكن أمتلك أية أموال 
وقتها واقترضت من 

والدتي ـ رحمها الله ـ 
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يواصل القطاع العقاري المحلي جني إيجابيات فوز دولة قطر باستضافة بطولة كأس العالم 2022، حتى 
باتت تملك الدولة ثروة عقارية ضخمة مدعومة ببنية تحتية متطورة وشاملة، سيكون لهما مجتمعين دور 
كبير في تعزيز االزدهار والنمو خالل عقود قادمة، بما يتماشى مع الرؤية اإلستراتيجية التنموية ورؤية قطر 

الوطنية 2030، لتدخل البالد في مرحلة جديدة من التنمية العمرانية ونهضة غير مسبوقة، تظهر آثارها 
اإليجابية بوضوح في كافة مكونات وقطاعات االقتصاد القطري.

بقلــم : ازدهار إبراهيم

قطر تمتلك ثروة عقارية ضخمة 
مدعومة ببنية تحتية متطورة وشاملة

حــــوار
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حــــوار

للحــدث  قطــر  اســتضافة  فــي  المراقبــون  ويــرى 
الرياضــي العالمــي محطــة مهمــة فــي مســيرة التنميــة 
التــي تشــهدها قطــر، خاصــة بالنســبة للقطــاع العقــاري 
الــذي ســيخرج بعــد انتهــاء فعاليــات بطولــة كأس العالم 
لكافــة  ذهبيــة  وفرصــة  كبيــر،  عقــاري  بــإرث   ،2022
القطاعــات األخــرى، التــي ستســتفيد مــن المشــروعات 
العقاريــة واإلنمائيــة العمالقــة ومشــاريع البنــى التحتيــة 
التــي تقــام فــي مناطــق مختلفــة مــن الدولــة، معلقيــن 
آمــال كبيــرة علــى القطــاع العقــاري فــي تعزيــز مفاعيــل 

ــا. ــة أمده ــة وإطال التنمي
وبحســب الســيد عبــد الرحمــن النجــار نائــب الرئيــس 
ــتغالل  ــإن االس ــة، ف ــك القابض ــة ص ــذي لمجموع التنفي
األمثــل للفرصــة الذهبيــة المتمثلــة باســتضافة كأس 
التضخــم  معــدالت  علــى  إيجابــًا  ســينعكس  العالــم 
بيــن  الهــوة  العقــاري وردم  الســوق  تــوازن  جــراء  مــن 

العــرض والطلــب، واتســاع الخيــارات العقاريــة وخفــض 
قــوة  فــي  والثقــة  المســتوى  يرفــع  ممــا  اإليجــارات، 
ومتانــة القطــاع العقــاري فــي الــدورة االقتصاديــة، وفــي 
ــد  ــة بع ــات الدول ــة قطاع ــم كاف ــز ودع ــى تعزي ــه عل قدرت
االرتفــاع التصاعــدي لعمليــات البيــع والشــراء فــي كافــة 
مكونــات القطــاع العقــاري مــن أراضــي وعقــارات علــى 
ــاح ســريعة  ــق أرب ــن لتحقي اختالفهــا، واندفــاع المضاربي
علــى حســاب التطويــر، بمــا يضــر بمصلحــة القطــاع 

العقــاري والــدورة االقتصاديــة للبــالد علــى الســواء.
»شاركنا« لتستفيد من الفرصة الذهبية

وهــذه الفرصــة الذهبيــة للقطــاع العقــاري كمــا يصفهــا 
القابضــة  صــك  لمجموعــة  حافــزًا  شــكلت  النجــار 
لتطلــق مبــادرة »شــاركنا« التــي تــم ابتكارهــا خصيصــًا 
لدعــم قطــاع التطويــر العقــاري المحلــي، بتوجيهــات 
ورعايــة خاصــة مــن ســعادة الشــيخ ثانــي بــن عبداللــه 
آل ثانــي رئيــس مجلــس المــدراء فــي مجموعــة صــك 
إطــار جهــود ســعادته لمســاعدة كل  القابضــة، وفــي 
أنواعهــا  علــى  والعقــارات  الفضــاء  األراضــي  أصحــاب 
فيهــا  بمــا  االســتثماري،  العقــاري  للتطويــر  القابلــة 
لبنــاء شــراكة حقيقيــة  المتعثــرة،  العقاريــة  المشــاريع 
االستشــارية  المســاعدة  علــى  بموجبهــا  يحصلــون 
ودراســة الجــدوى االقتصاديــة لمســتقبل مشــروعهم 
أو اســتثمارهم خــالل عشــر ســنوات قادمــة، ولتبنيــه 
لهــم ولتســاعدهم فــي الحصــول علــى التمويــل الــالزم 
لهــم، وهــي قــادرة أيضــًا علــى إدارة اســتثماراتهم بنــاء 
ــد  علــى رغبتهم؛بمــا يضمــن لهــم الحصــول علــى عوائ
ــة  ــات مرن ــك بســعر التكلفــة، وفــق آلي ــة، وكل ذل مجزي
ومدروســة. وأضــاف النجــار بــأن »شــاركنا«هي اليــوم 
ونتــاج خبــرة وتجربــة  عقــاري متكامــل،  بمثابــة منتــج 
مجموعــة صــك القابضــة التــي تتجــاوز الخمســة عقــود، 
فهــذا المنتــج يضــع فــي تصــرف شــريكها المســتقبلي 
مزايــا وإمكانــات عديــدة وخبرتهــا، وخبــرات شــركاتها 

 الحدث 

الرياضي العالمي 
سيمنح قطر 

إرثًا عقاريًا ويفيد 
كافة قطاعاتها 

االقتصادية
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ــروعه  ــاز مش ــر وإنج ــاء وتطوي ــى بن ــادرة عل ــقيقة الق الش
بســعر التكلفــة وخــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة تزيــد فــي 
وواعــدة،  ســريعة  عوائــد  تحقيــق  وفــرص  إنتاجيتــه 
تواكــب حاجــة البــالد لعقــارات جاهــزة ســكنية كانــت أو 

فندقيــة أو تجاريــة.
ويؤّكــد النجــار بــأن القطــاع العقــاري مــا يــزال القطــاع 
وذلــك  األمــوال،  ورؤوس  للمســتثمرين  جذبــًا  األكثــر 
نتيجــة  القطــاع  بهــذا  تحقــق  الــذي  االزدهــار  بســبب 
العديــد مــن المشــروعات العقاريــة واإلنشــائية ومشــاريع 
الحكومــة  تنفذهــا  التــي  الضخمــة  التحتيــة  البنــى 
حــد  علــى  والمســتثمرين  الخــاص  القطــاع  وشــركات 
ســواء، مستشــهدًا بعشــرات المليــارات الكثيــرة التــي 
تنفقهــا الدولــة بســخاء علــى المشــاريع التنمويــة الكبيــرة 
قطــر،  حديــد  ســكك  ومشــروع  حمــد،  مينــاء  مثــل 
ومشــروعات الصــرف الصحــي والبنيــة التحتيــة، ممــا 
يــؤدي إلــى إيجــاد البيئــة األساســية الجاذبــة للعديــد مــن 

المقبلــة. الســنوات  خــالل  العقاريــة  المشــروعات 
أزمة العرض والطلب 

فــي  يقــرأون  الذيــن  الخبــراء  مــع  النجــار  رأي  ويتوافــق 
مؤشــرات  الحاليــة  االقتصاديــة  الصــورة  مكونــات 
تفــاؤل، مــن دون أن يخفــوا حذرهــم مــن بعــض األمــور 
يجــدون  الذيــن  العقارييــن  المســتثمرين  تقلــق  التــي 
العــرض  علــى  المبنيــة  العقاريــة  الســوق  قاعــدة  بــأن 
والطلــب، تعانــي فــي مــكان مــا مــن اتســاع المســافة 
مقابــل  االنحســار،  فــي  اآلخــذ  المعــروض  قلــة   بيــن 
تطــور  مــع  خاصــة  مســتمر،  تزايــد  فــي  كبيــر  طلــب 
بالمشــروعات  الخاصــة  العطــاءات  وتوصــل  األعمــال 
المطالبــة  يرفــع  مــا  الدولــة،  تنفذهــا  التــي  الضخمــة 

بضــرورة تقليــل الهــوة بــن العنصريــن المكونيــن لقاعــدة 
ــادة العــرض ليتناســب  ــة، مــن خــالل زي الســوق العقاري
مــع مــا يشــهده الطلــب مــن تصاعــد ســريع، ويكــون 
الجغرافــي  التحديــد  بتوســعة  النجــار  حســب  ذلــك 
أفقــي  عمرانــي  بانتشــار  يســمح  بمــا  الدوحــة  لمدينــة 
فــي  الخيــارات  يزيــد  ممــا  العاصمــة،  محيــط  وزيــادة 
ــتثمرين  ــبة للمس ــواء بالنس ــى الس ــة عل ــوق العقاري الس
وكذلــك بالنســبة للمســتأجرين والوافديــن، ومــن شــأن 
يطالــب  وهــو  التضخــم،  مــن  يحــد  أن  بالطبــع  ذلــك 
بفتــح أراٍض جديــدة مــن قبــل الدولــة وتحــت إشــرافها، 
وبتنظيمهــا مــن خــالل شــروط وأســس محــددة تأخــذ 
والمصالــح  المســتثمرين  مــع  العالقــة  االعتبــار  بعيــن 
ــة  ــع الرؤي ــق م ــتركة، وتتف ــة المش ــة والتنموي االقتصادي

للبــالد. المــدى  البعيــدة  التنمويــة 
أزمة القطاع السكني تنذر بمؤشرات خطيرة

للمشــهد  قراءتهــم  فــي  العقاريــون  الخبــراء  ويلحــظ 
العقــاري القطــري، الجهــود التــي تبذلهــا الدولــة علــى 
أكثــر مــن صعيــد فــي دعــم وتعزيــز الفــرص العقاريــة 
االســتثمارية، كتنظيــم المناطــق الصناعيــة ومــا تقــوم 
ــن  ــارة م ــاد والتج ــوزارة االقتص ــتية ب ــة اللوجس ــه اللجن ب
جهــود تخــدم المصلحــة العامــة والمصلحــة المشــتركة 
»مناطــق«  شــركة  إنشــاء  وكذلــك  للمســتثمرين، 
ــالد  ــي الب ــادي ف ــل االقتص ــة التكام ــز عملي ــم وتعزي لدع
ــب  ــياق يطال ــذا الس ــي ه ــتقبلية، وف ــا المس واحتياجاته
القطــاع  علــى  المبــادرات  هــذه  تنســحب  بــأن  النجــار 
العقــاري وخاصــة الســكني الــذي يعانــي مــن نقــص حــاد 
ــرة،  ــذر بمؤشــرات خطي ــر، ممــا ين ــل الطلــب الكبي مقاب
أقلهــا االرتفــاع الهائــل فــي أســعار األراضــي الصالحــة 

ارث قطر العقاري 
سيخفض معدالت 

التضخم واإليجارات 
من جراء ردم 

الهوة بين العرض 
والطلب

حــــوار
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فــي  العقــاري  للقطــاع  االقتصاديــة  المكانــة  يعــّزز 
البنيــة االقتصاديــة للبــالد، وهــو مــا تعكســه النهضــة 
العمرانيــة والعقاريــة واإلنشــائية التــي تشــهدها قطــر 
ومــا   ،2022 العالــم  كأس  باســتضافة  فوزهــا  منــذ 
تبعهــا مــن إنشــاء لعــدٍد كبيــٍر مــن المشــروعات الســكنية 
والتجاريــة والســياحية والخدميــة، وهــو مــا سيشــجع 
األراضــي  شــراء  مواصلــة  علــى  المســتثمرين  أيضــًا 
والعقــارات الموجــودة خــارج الدوحــة، بعــد الشــح الكبيــر 
فــي األراضــي الــذي تشــهده العاصمــة القطريــة ممــا 
قلــص مشــاريع التطويــر الســكني إلــى أدنــى مســتوى، 
األمــر الــذي قــد ينعكــس علــى  زيــادة النمــو الســكاني 

وبالتالــي علــى األعمــال.
حتمية التوسع العمراني خارج العاصمة

ويؤكــد النجــار علــى حتميــة التوســع العمرانــي باتجــاه 
المناطــق المحيطــة بالعاصمــة القطريــة، ألكثــر مــن 
عامــل، الســيما فــي ظــل االكتظــاظ الســكاني الــذي 
تشــهده مدينــة الدوحــة، وقلــة المعــروض مــن األراضــي 
التــي ارتفعــت أســعارها بشــكل جنونــي، هــذا مــن جهــة 
ومــن جهــة أخــرى دخــول المضاربيــن باألراضــي فــي 

التطويــر  الســريعة علــى حســاب  األربــاح  لعبــة جنــي 
والتنميــة، حتــى أن بعضهــم ســار فــي اتجــاه المضاربــة 
بالعقــارات القديمــة غيــر المطــورة، ممــا رفــع تكلفــة 
التطويــر العقــاري إلــى حــدود تفــوق معــدالت العائــد 
علــى االســتثمار، بعــد أن أصبــح مســتوى اإليجــارات 
المســتأجرين  قــدرة  مــع  مقارنــة  األقصــى  حــده  فــي 
ومســتوياتهم  يتناســب  الــذي  الســكن  إيجــاد  علــى 
ــة مــن دون أن ترهــق ميزانيتهــم  ــة، أو االجتماعي المادي

رواتبهــم. وتســتنزف 
ضرورة تفعيل تطوير الطرقات والبنى التحتية 

ويدعــو النجــار إلــى ضــرورة أن يتــم تفعيــل وتيــرة التنمية 
للمناطــق  التحتيــة  البنــى  وتطويــر  الطرقــات  وشــق 
المحيطــة بالدوحــة الســتقبال تدفــق الوافديــن الجــدد، 
البعيــدة  الســكنية  المشــاريع  فــي  ســيجدون  الذيــن 
فــي  الكبيــر  االرتفــاع  مــن  لهــم  مــالذًا  العاصمــة  عــن 
متوســطي  لشــريحة  بالنســبة  الســيما  اإليجــارات، 

الدخــل.   ومحــدودي 

للتطويــر إلــى مســتويات قياســية، حيــث تبعتهــا أســعار 
اإليجــارات صعــودًا إلــى أن بلغــت أرقامــًا أقــل مــا يمكــن 
أن يقــال فيهــا حتــى اآلن، بأنهــا غيــر صحيــة بالنســبة 

لالقتصــاد خاصــة مــع تســارع النمــّو الســكاني.
التنظيــم  حــدود  خــارج  جديــدة  أراٍض  فتــح  ضــرورة 

الدوحــة لمدينــة 
بعــض  تعديــل  إلــى  الحاجــة  علــى  النجــار  ويؤكــد 
القوانيــن، وبصفــة خاصــة تلــك التــي تحــد مــن عشــوائية 
السماســرة العقاريــة، بســبب دورهــم الســلبي علــى 
واقعيــة  ال  زيــادة  إلــى  يــؤدي  الــذي  العقــاري  القطــاع 
ــة  ــة لحماي ــررة  لألســعار، حيــث أن تدخــل الدول ــر مب وغي

أمــام  المجــال  وفتــح  االرتفــاع،  هــذا  مــن  األســعار 
أراٍض جديــدة خــارج حــدود التنظيــم لمدينــة الدوحــة 
والمــدن المحيطــة، حلــول واقعيــة مــن شــأنها تشــجيع 
االســتثمار والبنــاء وخلــق أماكــن جديــدة ســتفيد فــي 
األراضــي  علــى  الكبيــر  واإلقبــال  الطلــب  اســتيعاب 

نفســه. الوقــت  فــي  والمســاكن 
شح األراضي قلص المشاريع السكنية 

وينــوه النجــار على أن المؤشــرات الحالية والمســتقبلية، 
تقــول بــأن الســوق العقــاري فــي قطــر ســيتجه نحــو 
مزيــد مــن النمــو واالزدهــار خــالل الســنوات القادمــة، 
مدفوًعــا باالرتفــاع المطــرد فــي قيمــة العقــارات ممــا 

»صك القابضة« 
تواكب الفرصة 

الذهبية بالشراكة 
العقارية وتطلق 
مبادرة »شاركنا«

حــــوار



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

الشريك ا£عالمي الشريك المعرفي



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

الشريك ا£عالمي الشريك المعرفي
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آفاق 
صناعة السياحة 

في قطر 

بقلم ازدهار إبراهيم وكريم إمام

قالت بزنس مونيتور إنترناشونال 
إحدى الشركات التابعة لمجموعة 

»فيتش جروب« إن توقعات صناعة 
السياحة في قطر إيجابية للغاية، 
وذلك بفضل الفعاليات الرياضية 

العالمية البارزة التي تستضيفها الدولة 
خالل الفترة المقبلة واالستثمارات 

الضخمة في البنية التحتية.
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تنــاول  لهــا  تقريــر  فــي  البحثيــة  المؤسســة  وتوقعــت 
آفــاق صناعــة الســياحة فــي قطــر، أن ترتفــع عائــدات 
الســياحة الدوليــة مــن 31.18 مليــار ريــال فــي 2015 إلــى 
نحــو 33.41 مليــار ريــال فــي 2016 ليصــل اإلجمالــي 
ريــال،  مليــار   43.18 حوالــي  إلــى   2020 العــام  فــي 
 مــا يمثــل نمــوا بنحــو 39 ٪ مقارنــة بالعــام الماضــي.
هــذه  أن  إلــى  إنترناشــونال  مونيتــور  بزنــس  وأشــارت 
التوقعــات  فــي ظــل  العائــدات ســتحقق  فــي  الزيــادة 
 2.91 حوالــي  مــن  قطــر  إلــى  الزائريــن  عــدد  بارتفــاع 
مليــون   3.12 نحــو  إلــى   2015 فــي  ســائح  مليــون 
فــي 2016 ليبلــغ العــدد اإلجمالــي نحــو 4.04 مالييــن 
الفنــادق  صناعــة  وبخصــوص    .2020 فــي  ســائح 
تتوقــع  »إنهــا  البحثيــة:  المؤسســة  قالــت  والمطاعــم 
أن ترتفــع قيمــة هــذه الصناعــة مــن 5.57 مليــار ريــال 
ــار ريــال فــي 2016، فــي حيــن  فــي 2015 إلــى 6.09 ملي
يتوقــع أن تصــل بنهايــة العــام 2020 نحــو 9 مليــارات 
الفنــادق  صناعــة  قيمــة  فــي  نمــوا  يمثــل  مــا  ريــال، 
 والمطاعــم بمــا يصــل إلــى 10.6 ٪ فــي العــام 2020«.
التــي  الهامــة  الفعاليــات  أن  المؤسســة  وأكــدت 
تســتضيفها الدولــة مــن شــأنها أن تســاعد علــى نمــو 
ســمعة قطــر كوجهــة ســياحية تنافســية فــي منطقــة 
بالفعــل  لديهــا  دوال  تضــم  التــي  األوســط،  الشــرق 
ــم  ــذي يدع ــى أن ال ــيرة إل ــخة، مش ــياحية راس ــة س صناع
الــذي  واإلقامــة،  الفنــادق  قطــاع  هــو  الســياحة  نمــو 
الفخامــة وســفر األعمــال.   يركــز بشــكل خــاص علــى 

اإلعــالن  تــم  الماضــي  فبرايــر  فــي  أنــه  إلــى  وأشــارت 
العالــم  بطولــة  ستســتضيف  الدوحــة  أن  عــن 
العــام  فــي  التــي ســتكون   ،2023 المائيــة  للرياضــات 
القــدم  لكــرة  العالــم  كأس  الســتضافة  الموالــي 
تســهم  ســوف  الفعاليــات  هــذه  مضيفــة:   ..2022
يتمثــل  والــذي  للدولــة  الطمــوح  الهــدف  فــي تحقيــق 
 .2030 العــام  بحلــول  ســائح  مالييــن   7 جــذب   فــي 

وقالــت إن قطــاع الفنــادق المتوســطة الــذي لــم يشــهد 
يشــهد  أن  المتوقــع  مــن  ميزانيتــه،  فــي  كبيــرا  تطــورا 
ــتعداد  ــل اس ــي ظ ــة ف ــرة المقبل ــالل الفت ــريعا خ ــوا س نم
الدولــة الســتقبال تدفــق الــزوار األجانــب. وأضافــت أن 
قطــر تواصــل تحســين إمكانيــة جــذب الــزوار مــن خــارج 
منطقــة الشــرق األوســط مــن خــالل زيــادة عــدد الرحــالت 
الخارجــي،  العالــم  مــع  التنســيق  وتوســيع  الدوليــة 
الفتــة إلــى أن التقاريــر تشــير إلــى أن الخطــوط الجويــة 
فــي  مباشــرة  رحلــة  أطــول  قريبــا  ســتطلق  القطريــة 
العالــم عندمــا تبــدأ رحــالت جويــة مباشــرة بيــن الدوحــة 
ــاب  ــي أعق ــك ف ــي ذل ــث يأت ــدا، حي ــي نيوزيلن ــد ف وأوكالن
أنجلــوس  لــوس  إلــى  مباشــر  طيــران  خــط  إطــالق 
الماضــي. ينايــر  خــالل  األميركيــة  المتحــدة   بالواليــات 

وتابعــت بالقــول: نعتقــد أن قطــر فــي طريقهــا لتحقيــق 
أهدافهــا فيمــا يتعلــق بجــذب الســائحين، ونتوقــع أن 
يزيــد مجمــوع الوافديــن الدولييــن قليــال عــن 4 مالييــن 
ــي  ــون ف ــن 3.1 ملي ــا م ــك ارتفاع ــام 2020، وذل ــي الع ف

العــام 2016. ومــن شــأن هــذا النمــو أن يدعــم األنشــطة 
المتعلقــة بالســياحة كاإلنفــاق وقيمــة صناعــة الفنــادق. 
هنــاك  أن  إلــى  إنترناشــونال  مونيتــور  بزنــس  ولفتــت 
فــي قطــر،  التنفيــذ  قيــد  الجديــدة  الفنــادق  مــن  عــددا 
مــن ضمنهــا فنــادق تابعــة لمجموعــات فندقيــة عالميــة 
»ميليــا«.  اإلســبانية  والمجموعــة  »ســتاروود«   مثــل: 
ونوهــت إلــى أن مطــوري الفنــادق فــي الدولــة فــي حاجــة 
ــز  ــل حي ــذي دخ ــد ال ــف الجدي ــام التصني ــتعداد لنظ لالس
التنفيــذ ينايــر 2016 والــذي ســيوفر خصائــص جديــدة 
ــر مــن بينهــا  ــاء علــى مجموعــة مــن المعايي للتصنيــف بن
جــودة الخدمــة واســتدامة البيئــة. ومنذ بدايــة 2015 تمت 
إضافــة 15 فندقــًا جديــدًا إلــى قائمــة الفنــادق التــي تقــوم 
 الهيئــة العامــة للســياحة بجمــع البيانــات حــول أدائهــا.

إجمالــي  رفــع  إلــى  للســياحة  العامــة  الهيئــة  وتســعى 
عائــدات إنفــاق الســياح فــي قطــر ليصــل إلــى 11 مليــار 
دوالر كجــزء مــن األهــداف الســياحية للعــام 2030 وزيادة 
نســبة الســياح القادميــن بغــرض الترفيــه واالســتجمام 
العــام  27 ٪ فــي   64 ٪ بعــد أن كانــت ال تتعــدى  إلــى 
إلــى  للســياحة،  العامــة  الهيئــة  أرقــام  وتشــير   .2012
ــى  ــم إل ــف دول العال ــن مختل ــافرين م ــدد المس ــاد ع ازدي
قـطـــر خـــالل األعـــوام الـخـمـسـة األخـيـــرة فـقـط، بنسبة 

 91 ٪ وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 13.8 ٪. 
إلــى   2018 العــام  فــي  الوصــول  قطــر  وتســتهدف 
التنافســية  »القــدرة  مؤشــر  فــي  عالميــًا   35 المركــز 
القطــاع  آنــذاك مســاهمة  لترفــع  والســياحة«  للســفر 
مليــارات   3.1 إلــى  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي 
ســائح  مالييــن   2.4 مجموعــه  مــا  إلــى  وتصــل  دوالر، 
إلــى  إضافــة  محلــي،  ســائح  مالييــن  و1.7  دولــي 
ــه بحلــول  اســتقبال مليــون ســائح قــادم بغــرض الترفي
الرقــم  هــذا  نصــف  ُيجــذب  أن  علــى  نفســه  العــام 

موضوع الغالف 
 السياحة في قطر

“صناعة السياحة البحرية هي وجه 
جميل للتعاون بين دول الخليج، 

وتكوين تحالفات سياحية مهمة في 
المنطقة لتعزيز صناعة السياحة 

البحرية فيها”

حسن اإلبراهيم 
رئيس قطاع التنمية السياحية 

بالهيئة العامة للسياحة
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البــالد. تقدمهــا  التــي  الثقافيــة  العــروض  خــالل   مــن 
عــالوة علــى ذلــك تخطــط الدولــة لزيــادة عــدد الفنــادق 
107 فنــادق  ومنشــآت الشــقق الفندقيــة مــن حوالــي 
ــر  ــى 187، عب ــا إل ــة قائمــة حالي ومنشــأة للشــقق الفندقي
ــة  ــقق الفندقي ــأة للش ــا ومنش ــن 80 فندق ــر م ــاح أكث افتت
 20 بينهــا  ومــن  القادمــة،  الخمــس  الســنوات  خــالل 
مــا  ســتضيف  العــام  هــذا  بنهايــة  افتتاحهــا  يتوقــع 
ــودة  ــة موج ــف غرف ــي 16 أل ــة، لحوال ــارب 4 آالف غرف يق
دخــل  بالدولــة  الفندقــي  القطــاع  أن  يعنــي  مــا  حاليــا 
قدراتــه. توســيع  مــن  مســبوقة  غيــر  مرحلــة   بالفعــل 

صناعــة  وتعزيــز  تطويــر  إلــى  جاهــدة  الهيئــة  وتســعى 
والسياســات  الخطــط  خــالل  مــن  القطريــة  الســياحة 
والنظــم الشــاملة وآليــات التنســيق مــع أصحــاب العالقة 
والمنتجــات  الخدمــات  مــن  قطــر  محفظــة  وتطويــر 
المؤتمــرات  قطــاع  علــى  التركيــز  مــع  الســياحية 
وســياحة  الثقافيــة  والســياحة  واألعمــال  والمعــارض 
لقطــر. الســياحية  الوجهــة  وترويــج  وتســويق   المــدن 
فــي  الســياحة  تنميــة  قيــادة  علــى  رؤيتهــا  وتقــوم 
ســياحية  وجهــة  لتصبــح  مســتدام  بشــكل  قطــر 
والتنميــة  االقتصــادي  النمــو  تحقيــق  بهــدف  عالميــة 
المســتدام مــن خــالل  بالتطويــر  االجتماعيــة، وتلتــزم 
ــادة  ــز القي ــي مرك ــون ف ــل لتك ــعي المتواص ــكار والس االبت
الرئيســي للقطــاع الســياحي مــن خــالل اعتمادهــا أحــدث 
 الدراســات واألبحــاث، وتقنيــات التســويق التكنولوجيــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن نظــام التصنيــف الجديــد الــذي 
أطلقتــه الهيئــة مؤخــرا يأتــي بعــد شــهرين مــن خضوعــه 
بالتعــاون  تطويــره  اســتغرقها  أشــهر  وســتة  لالختبــار 
والخبــراء  الفنــادق  المحلييــن ومســؤولي  الشــركاء  مــع 
الدولييــن. وبموجــب هــذا النظــام، ســوف يتم مســتقباًل 
تصنيــف الفنــادق والشــقق الفندقيــة معــًا وفقــًا لعــدد 
النجمــات المتعــارف عليــه، وبنــاء علــى مجموعــة مــن 
وغــرف  فيهــا  العامــة  األماكــن  تقيــم  التــي  المعاييــر 
النــزالء والحمامــات وجــودة الخدمــة وتطويــر الموظفيــن 
الغــرف. وألول  واألغذيــة والمشــروبات وحتــى مرافــق 
مــرة فــي قطــر، ســوف يتــم أيضــًا تقييــم الفنــادق علــى 
أســاس إدارة االســتدامة البيئيــة. وأضافــت المؤسســة 
يضــع  بأنــه  فريــد  نحــو  وعلــى  يتميــز  النظــام  هــذا  أن 
عاتــق  علــى  الفندقيــة  المنشــآت  تصنيــف  مســؤولية 
حــد  علــى  ومشــغليها  وإداراتهــا  وأصحابهــا  مطوريهــا 
ســواء.. وقالــت »مــع أن االنتهــاء مــن هــذه التغييــرات 
نفســه  الوقــت  فــي  ولكننــا  وقتــًا،  يســتغرق  ســوف 
الضيافــة  قطــاع  لجعــل  فشــيئًا  شــيئًا  الطريــق  نمهــد 
بيــن  ومــن  للبيئــة«.  ومراعــاة  وتنوعــًا  اســتدامة  أكثــر 
المزايــا الفريــدة للنظــام هــو أنــه يحتــوي علــى مؤشــر 
مدمــج لتجربــة النزيــل يتولــى تحليــل التقييمــات واآلراء 
الــواردة علــى 130 موقعــًا مــن مواقــع الســفر وتقييــم 
TRI- أدفايــزر« »تريــب  موقعــا  بينهــا  ومــن   الفنــادق، 
 ،BOOKING.COM وبوكنج.كــوم   PADVISOR
الفنــدق.  لتقييــم  النهائــي  التقريــر  ضمــن   إلدراجهــا 

ار  تــي  اس  وشــركة  للســياحة  العامــة  الهيئــة  وكانــت 

وقعتــا  الفندقيــة  األبحــاث  فــي  المتخصصــة  غلوبــال 
اتفاقــًا توفــر الشــركة بموجبــه للمؤسســات الفندقيــة 
والبيانــات  المعلومــات  قطــر  دولــة  أنحــاء  جميــع  فــي 
أدائهــا  حــول  المعمقــة  والتحليــالت  واآلنيــة  الحديثــة 
ومــع  الســوق  فــي  منافســاتها  مــع  مقارنــة  الفــردي 
تقــوم  الشــراكة  وبموجــب  الدوليــة.  األداء  مؤشــرات 
البيانــات  وتوفيــر  بجمــع  غلوبــال  ار  تــي  اس  شــركة 
مؤشــر  بينهــا  ومــن  الرئيســية  األداء  مؤشــرات  حــول 
اإلشــغال والعائــدات لــكل غرفــة ومعــدل ســعر الغرفــة 
اإلقامــة  طــول  ومعــدل  والشــراب  الطعــام  وعائــدات 
وغيرهــا مــن المؤشــرات، وســتقوم بتوفيرهــا مباشــرة 
 إلــى المؤسســات الفندقيــة والهيئــة العامــة للســياحة

وتتخصــص شــركة اس تــي آر غلوبــال فــي رصــد بيانــات 
العــرض والطلــب للقطــاع الفندقــي فــي أنحــاء العالــم 
وتقديــم التحليــالت القّيمــة لحصــة الســوق لسلســالت 
المســتقلة.  والفنــادق  واإلقليميــة  العالميــة  الفنــادق 
وتغطــي الشــركة أكثــر مــن 50  ألــف عقــار مشــارك لتكون 
بالتالــي أوائــل المصــادر فــي العالــم لرصــد توجهــات أداء 
الفنــادق بشــكل يومــي وأســبوعي وشــهري. يذكــر أنــه 
حتــى بدايــة العــام 2015 كانــت الهيئــة العامــة للســياحة 
تقيــس أداء الفنــادق فــي قطــر، والتــي أصبــح عددهــا اآلن 
97 فندقــًا، عــن طريــق الجمــع اليــدوي للبيانــات المتعلقة 
باإلشــغال والعائــد علــى الغــرف المتوفــرة ومعــدل ســعر 
الغرفــة والعائــدات األخــرى. وفــي العــام 2015 أضافــت 
ــغ  ــي يبل ــة فــي قطــر )والت ــع الشــقق الفندقي ــة جمي الهيئ
عددهــا اآلن 22( إلــى بياناتهــا، وأطلقــت نموذجــا شــهريا 
األداء  مؤشــرات  أوتوماتيكيــا  يقيــس  البيانــات  لجمــع 
الرئيســية باســتخدام معاييــر وإرشــادات شــركة اس تــي 

ار غلوبــال المعتــرف بهــا دوليــا.

مــع تغيــر عــدة عوامــل عالميــا ومنهــا تراجــع أســعار النفــط 
خصوصــا  السياســي  االســتقرار  عــدم  وتيــرة  وارتفــاع 
فــي الشــرق األوســط أصبــح القطــاع الســياحي العامــل 

األساســي والمرتكــز الرئيســي القتصــاد دول العالــم .
وبمــا أن مدخــول القطــاع الســياحي يرتكــز علــى الســياحة 
المســتدامة  الســياحة  تعــزز  قطــر  فدولــة  المســتدامة 
ــه المتعــددة  ــر القطــاع الســياحي بجوانب مــن خــالل تطوي
كالســياحة البحريــة ، وســياحة المغامــرات، والســياحة 

الثقافيــة والتراثيــة .
يأتــي تطــور القطــاع الســياحي ضمــن الرؤيــة الحكيمــة 
يــزول  النفطــي  القطــاع  أن  والتــي تعتبــر  لدولــة قطــر، 
ويســتخدم  الســياحي  القطــاع  مكانــه  ليحــل  تدريجيــا 

كبديــل فــي تنميــة االقتصــاد القطــري .
 إن تدنــي أســعار  النفــط فــي قطــر تؤثــر ســلبا علــى 
تراجــع  مــع  أن  حيــث  والخــاص،  العــام  القطاعيــن 
الميزانيــات المخصصــة للشــركات الســياحية الخاصــة 
والعامــة تقــل الميزانية المخصصة للتســويق الســياحي. 
بالرغــم مــن ذلــك فــإن دولــة قطــر تســتثمر باســتمرار فــي 
تطــور القطــاع الســياحي حيــث يتــم إنشــاء قطــار حديــث 
يعــزز تنقــل المقيميــن والســياح داخــل البــالد ، وتبنــي 
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مالعــب رياضيــة متطــورة ومتاحــف فريــدة مــن نوعهــا 
ــا . عالمي

ــى القطــاع الســياحي يســتوجب  مــع االعتمــاد الكلــي عل
ــن  ــن العــام والخــاص التنســيق الدائــم بي علــى القطاعي
بعضهــم البعــض حيــث أن هــذا التنســيق يحســن جــودة 

الســياحة المقدمــة إلــى الســائح .
يخضــع  أن  يجــب  الخــاص  الســياحي  القطــاع  أن  كمــا 
الشــركات  وتلتــزم  الســلطة  مــن  الدائمــة  للرقابــة 
بذلــك  عليهــا.  المعتمــد  الدوليــة  القوانيــن  الخاصــة 
تكــون الســياحة القطريــة ســياحة ذات جــودة عاليــة ، 
ويعتبــر التنســيق وااللتــزام بالقوانيــن والرقابــة مــن أكبــر 
التحديــات المؤقتــة إلــى أن يتــم الخضــوع لهــا كليــا . 
الســيد علــي العبداللــه رئيــس برنامــج الســياحة  بجامعــة 
ســتندن قطــر تعــد الســياحة البحريــة مــن أهــم قطاعــات 
الســياحة عالميــا حيــث ترتكــز هــذه الســياحة علــى الجودة 

العاليــة والرقــي بــدال مــن الكميــة .
مــع توجــه دولــة قطــر بصفــة الهيئــة العليــا للســياحة إلــى 
نمــو هــذا القطــاع فمــن المتوقــع أن تزدهــر الســياحة 
ــي  ــج العرب ــن دول الخلي ــا م ــر خصوص ــى قط ــرية إل البش
عمومــا حيــث أن طبيعــة الســياحة البحريــة تكمــن فــي 
أخــرى  إلــى دول  البحــار مــن دولــة  عبــر  الســياح  تنقــل 

مجــاورة .

بذلــك تكــون دولــة قطــر قــد ســاهمت فــي اســتقطاب 
ســواح أجانــب وجذبــت ســياحة عالميــة إلــى دول الخليــج 

العربــي .
أضــف إلــى ذلــك فــإن قطــاع الســياحة يعتبــر مــن أول 
فــي  العالــم  تعتمــد عليهــا دول  التــي  ثالثــة قطاعــات 
إنمائهــا، ففــي ظــل تهــاوي أســعار النفــط يعتبــر القطــاع 
قطــر  لدولــة  االقتصــاد  ركائــز  أهــم  مــن  الســياحي 
مســتقبال حيــث أن الســياحة المســتديمة مثــل الســياحة 

البحريــة تجــذب نمــوا طويــل األمــد .
ــة الصغيــرة  ــة قطــر هــذه الدول ــاج إليــه دول وهــذا مــا تحت
العالــم قاطبــة فــي ســرعة نموهــا  أبهــرت دول  التــي 

وإدراكهــا المســبق لألزمــات االقتصاديــة العالميــة .
مــن جانبــه يــرى بــالل القــادري مديــر فنــدق شــيراتون 
جرانــد الدوحــة أن الســياحة بشــكل عــام بدولــة قطــر 
ومنــذ وجــودي هنــا منــذ العــام 2007 تشــهد تقدمــا كبيرا 
وباهــرا نتيجــة للخطــط التــي تقــوم بتنفيذهــا الهيئــة 
الســياح،  مــن  عــدد  أكبــر  الســتقبال  للســياحة  العامــة 
مشــيرا إلــى أن الفعاليــات المائيــة التــي تقــام فــي قطــر 
قديمــة وليســت بجديــدة ولكنهــا تزيــد عامــا بعــد عــام، 
فــي إطــار خطــة مرســومة للوصــول إلــى النتائــج المرجوة 
ــة 2030، كمــا أن الســياحة  ــة قطــر الوطني فــي إطــار رؤي
ســتزداد فــي البلــد مــع اســتضافة مونديــال كأس العالــم 
حيــث  مــن  جاهــزة  ســتكون  فإنهــا  وبالتالــي   ،2022

الفنــادق والخدمــات الســياحية المختلفــة.
ويــرى علــي العبداللــه  إن نمــو وازدهــار قطــاع الســياحة 
ــواع  ــى أن ــوء إل ــياحة اللج ــي الس ــى محب ــرض عل ــا ف عالمي
ــم  ــول العال ــة ح ــدان مختلف ــي بل ــياحة ف ــن الس ــدة م فري

موضوع الغالف 
 السياحة في قطر

مثــل إفريقيــا والشــرق األوســط ، غيــر أن األمــن واألمــان 
ــزة  ــي مي ــا تأت ــدول ، وهن هــي مــن نقــاط ضعــف هــذه ال

ــي .  ــج العرب ــر ودول الخلي قط
إن اســتقرار وأمــان دولــة قطــر ودول الخليــج إضافــة إلــى 
الطبيعــة الصحراويــة والمنــاخ الدافــيء تعتبــر مــن أهــم 
عوامــل الجــذب للســياح األجانــب لســياحة المغامــرات .
وخاصــة  المغامــرات  محبــي  قطــر  دولــة  تجــذب 
الســباقات  هــواة  ينجــذب  حيــث  منهــا  الصحراويــة 

 . الخليــج  دول  إلــى  الرمليــة 
مــع ازدهــار قطــاع الســياحة البحريــة فــي قطــر فمــن 

معهــا. تزامنــا  المغامــرات  ســياحة  ازدهــار  المتوقــع 
علــى  ذلــك  وتأثيــر  النفــط  أســعار  انهيــار  وبخصــوص 
القطــاع الســياحي أوضــح أنــه ال يعتقــد بــأن ذلــك ســيكون 
لــه ســبب مباشــر بعــدم الوصــول إلــى النتائــج المرجــوة، 
فالســياحة موجــودة فــي البلــدان األخــرى فــي المنطقــة 
بالرغــم مــن تهــاوي أســعار  النفــط. أمــا كــون ماســيلنك 
المديــر العــام لفنــدق شــانغريال الدوحــة فيقــول »صحيــح 
ميزانيــات  علــى  تأثيــر  لــه  أســعارالنفط  انخفــاض  أن 
دول الخليــج، لكنــه أيضــًا يعطــي دفعــة قويــة للــدول 
ــي  ــا ف ــي لفندقن ــيء إيجاب ــذا ش ــط. وه ــة للنف غيرالمنتج
الدوحــة، حيــث أن الــزوار مــن أوروبــا وآســيا والواليــات 
المتحــدة ســيتمكنون مــن الســفر بتكلفــة أقــل وقــدرة 
أكبــر علــى اإلنفــاق. ونحــن نعمــل بجــد فــي شــانغريال 

ــزوار. ــن ال ــن م ــدد ممك ــر ع ــتقطاب أكب ــة الس الدوح
الطبيعــة  مــن  االســتفادة  أن  إلــى  القــادري  ولفــت 
الصحراويــة فــي قطــر تكــون مرتبطــة بالشــتاء فهــي 
أقصــى  علــى  اســتغالل  وهنــاك  موســمية،  ســياحة 
الشــتاء،  موســم  فــي  الصحراويــة  لألنشــطة  الحــدود 
ــاك مشــكلة  ــادق والمنتجعــات، وليــس هن ــاك الفن وهن

الجانــب.  فــي هــذا 

“إن نمو وازدهار قطاع السياحة 
عالميا فرض على محبي السياحة 

اللجوء إلى أنواع فريدة من السياحة 
في بلدان مختلفة حول العالم”

علي العبدالله 

رئيس برنامج السياحة 
بجامعة سندن قطر 



53
مـــــــــــارس 2016 

تلعــب دورا  التقليــدي  الســياحة بمفهومهــا  أن  ويؤكــد 
كبيــرا، ولكــن الــدور األكبــر هــو ذلــك الــذي تلعبــه ســياحة 
المؤتمــرات ورجــال األعمــال، وبالتالــي فــإن التركيــز علــى 
الســياحة العامــة ســتكون إضافــة كبيــرة لمدخــول البلــد 

مــن القطــاع الســياحي. 
وعــن المطلــوب اليــوم فــي هــذا المجــال يقــول : »علــى 
الفنــادق أن تقــوم بحمــالت خاصــة لترويــج الخدمــات 
بالمؤتمــرات  المشــاركة  الفنــادق  وعلــى  الســياحية، 
والمعــارض الخارجيــة لعــرض أكبــر عــدد مــن المنتجــات 
علــى  الخــارج  ولتعريــف  بالخــارج،  القطريــة  الســياحية 
ــد،  ــي البل ــودة ف ــياحية الموج ــات الس ــادق والمنتجع الفن

فهــي تتعلــق بتقديــم أســعار مغريــة«. 
وأوضــح أن أهــم التحديــات فــي قطــاع الســياحة تتمثــل 
فــي تدنــي أســعار النفــط فــي المرحلــة الحاليــة،  ولتخطي 
هــذه المرحلــة البــد مــن الفنــادق أن ال تتهــاون وتقّصــر 
فــي المشــاركات الخارجيــة التــي تقــوم بمســاندة ودعــم 
الهيئــة العامــة للســياحة، فهــذه المعــارض هــي التــي 
يمكــن أن توصــل للخــارج مــا هــو موجــود بقطــر مــن 
هــذا  يســتمر  أن  وتــوق  ســياحية،  وفنــادق  منتجعــات 
الوضــع لفتــرة إال أنــه أكــد أنهــا أزمــة وســتمر، كمــا مررنــا 

بهــا فــي العــام 2009 واجتازتهــا البلــد ولــم تتأثــر بهــا، 
أثــر ســلبي كبيــر، ســوى أن  وحتــى اآلن ليــس هنــاك 
اإلشــغاالت قلــت بنســبة بســيطة ولكننــا ســنتخطى 
هــذا األمــر. وعــن مــا يراهــن عليــه فــي هــذا اإلطــار يقــول 
القــادري: »أراهــن علــى اســم الفنــدق بالدرجــة األولــى 
التســويق  برامــج  وعلــى  العالميــة،  وود  ســتار  شــركة 
للهيئــة  العامــة  السياســة  علــى  والداخليــة،  العالميــة 
المؤتمــرات،  علــى  الفنــادق،  لدعــم  للســياحة  العامــة 
تقــوم  التــي  القطريــة  الجويــة  الخطــوط  وأيضــا علــى 
ــم،  ــكل أنحــاء العال ــدة ل ــح خطوطــا جدي بتوســعات وتفت
وهــذا مــا نراهــن عليــه للحصــول علــى أكبــر عــدد مــن 

الســياح«. 
التــي  القطاعــات  مجمــل  بيــن  التنســيق  غيــاب  وعــن 
»إن  العبداللــه:  يقــول  قطــر  فــي  الســياحة  تخــدم 
الســياحي  القطــاع  تواجــه  التــي  األساســية  المشــكلة 
مجمــل  مــع  والتنســيق  التعــاون  غيــاب  فــي  تكمــن 
القطاعــات الخاصــة ومنهــا الفنــادق وشــركات الســياحة 
وغيرهــا كشــركات النقــل والمطاعــم ومراكــز الترفيــة«. 
للســياحة  العامــة  الهيئــة  أن  »إال  قائــال:  ويســتدرك 
ــرة  ــي الفت ــت ف ــكلة وعمل ــذه المش ــت ه ــر أدرك ــي قط ف

ــة قطــر باســتضافة االحتفــاالت الرســمية  فــازت دول
ليــوم الســياحة العالمــي للعــام 2017، والتــي ســتعقد 
تحــت شعار”الســياحة المســتدامة – أداة للتنميــة”، 
ــة  وذلــك بعــد عمليــة التصويــت التــي أجرتهــا الجمعي
لألمــم  التابعــة  العالميــة  الســياحة  لمنظمــة  العامــة 
العامــة  الهيئــة  وأفــادت  كولومبيــا.  فــي  المتحــدة 
للســياحة بــأن يــوم الســياحة العالمــي، الــذي يعقــد في 
ــًا  ــر دولي 27 ســبتمبر مــن كل عــام، يعــد الحــدث األكب
ــى  ــاالت إل ــدف االحتف ــث ته ــياحة، حي ــال الس ــي مج ف
رفــع مســتوى الوعــي بالقيمــة الثقافيــة والسياســية 
كمــا  الســياحة،  لقطــاع  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة 
قــارة  فــي  تقــام  التــي  الرســمية،  الفعاليــات  تعمــل 
التحديــات  معالجــة  إلــى  عــام،  كل  فــي  مختلفــة 
ضمــن  المتحــدة  األمــم  حددتهــا  التــي  الدوليــة 
األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، باإلضافــة إلــى أهــداف 
تحقيقهــا. فــي  الســياحة  ودور  المســتدامة   التنميــة 
التعــاون  مديــر  الكــواري،  ســيف  الســيد  وأعــرب 
كلمــة  فــي  للســياحة  العامــة  الهيئــة  فــي  الدولــي 
دولــة  إيمــان  عــن  العامــة،  الجمعيــة  أمــام  ألقاهــا 
كوســيلة  فيهــا  االحتفــاالت  عقــد  بأهميــة  قطــر 
إلبــراز التنميــة التــي حققتهــا الســياحة فــي الشــرق 
ــر دفعــة للتطــور المرتقــب  األوســط حتــى اآلن وتوفي
“يعــد   : الكــواري  وأضــاف  القادمــة.  المرحلــة  فــي 
بيــن األســرع نمــوًا  الســياحة فــي قطــر مــن  قطــاع 
الوطنيــة  اإلســتراتيجية  وترســم  العالــم،  فــي 
لتنميتــه”. طموحــة  خطــة   2030 الســياحة   لقطــاع 

العالمــي  الســياحة  يــوم  شــعار  أن  إلــى  وأشــار 
للتنميــة”  أداة   – المســتدامة  “الســياحة   2017
يعكــس رســالة الجمعيــة العامــة لمنظمــة الســياحة 
العالميــة لهــذا العــام، حيــث شــددت فــي اجتماعاتهــا 
عمليــة  لتعزيــز  القــدرة  تملــك  الســياحة  أن  علــى 
تكــون  أن  عليهــا  ولذلــك  العالــم،  حــول  النمــو 

 في مقدمة خطط التنمية والتطوير. 
ســتصنع   ،2017 “فــي  قائــاًل:  الكــواري  وختــم 
مــن  الرســالة  هــذه  يحمــل  احتفــااًل  قطــر 

 الشرق األوسط إلى العالم”. 
وبــدوره علــق الدكتــور طالــب الرفاعــي، األميــن العــام 
الســياحة  دور  علــى  العالميــة،  الســياحة  لمنظمــة 
الفريــد فــي كســر الحواجــز أمــام التنميــة االقتصاديــة 
ــه قطاعــا يوفــر واحــدة مــن  ــاًل: “كون ــة، قائ واالجتماعي
ــاع  ــر قط ــم، يعتب ــي العال ــة ف ــرة وظيف ــدى عش كل إح
لمالييــن  بالنســبة  للدخــل  قيمــًا  مصــدرًا  الســياحة 
هــي  الســياحة  أن  كمــا  العالــم.  حــول  األشــخاص 
حيــث  الشــعوب،  بيــن  والتقــارب  للتفاهــم  بوابــة 
إنهــا، وفــي كل يــوم، تخلــق فرصــا ال حصــر لهــا للقــاء 
العالــم”. ربــوع  مختلــف  فــي  الثقافــات   مختلــف 

يذكــر أنــه وبحســب الترتيــب الجغرافــي المعتمــد مــن 
قبــل الجمعيــة العامــة فــي 2006، تعقــد احتفــاالت 
تحــت  )إفريقيــا(  فاســو  بوركينــا  فــي  العــام  هــذا 
واحتفــاالت  فرصــة”،  مليــار  ســائح،  شــعار”مليار 
2016 فــي تايالنــد )جنــوب شــرق آســيا( تحــت شــعار 

للجميــع”. “الســياحة 
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األخيــرة علــى زيــادة التعــاون بيــن الشــركات الســياحية 
وكافــة الفنــادق حيــث أن الفنــادق فــي قطــر تخضــع كليــا 
ــة العامــة للســياحة«.  ويضيــف إن  ــة الهيئ ــى رقاب األن إل
الســياحية  الشــركات  بيــن  والتنســيق  التعــاون  غيــاب 
ــكلة  ــذه المش ــث أن ه ــا حي ــيا حالي ــا  أساس ــر عائق ال يعتب
تــم إدراكهــا مــن قبــل الســلطات المعنيــة . يتطلــب 
التعــاون والتنســيق فــي عــدة خطــوات ومنهــا قواعــد 
وقوانيــن تلتــزم بهــا الشــركات الخاصــة، ويتطلــب هــذا 
األمــر وقــت يتــم تطبيقــه وهــذا أمــر مستحســن حيــث أن 
الســياحة المســتدامة تتطلــب تخطيطــا دقيقــا وطويــل 
ــة قطــر  ــة المتكــررة إلــى دول األمــد. إن الســياحة الخليجي
إلــى قطــر  ارتفــاع تعــداد الســياح األجانــب  تزامنــا مــع 
لحضــور األلعــاب الرياضيــة والمؤتمــرات أدى  إلــى ارتفــاع 
نســبة الحجــز فــي الفنــادق .فــي ظــل اســتمرار هــذه 
األنشــطة واســتقطاب ســياح جــدد للســياحة البحريــة 
والمغامــرات ســيؤدي حتمــا إلــى ارتفــاع نســب الحجــز 
وزيــادة علــى الطلــب فــي الفنــادق فــي األشــهر واألعــوام 
القليلــة المقبلــة.  لذلــك ســتصمد الشــركات المالكــة 
ــادق فــي قطــر فــي األعــوام  ــادق بــل وســتزداد الفن للفن
الســياحة  علــى  ترتكــز  حاليــا  الســياحة  ألن  المقبلــة، 
ــات  ــى قطــر ضمــن المهرجان ــي تنجــذب إل ــة الت الخليجي
الثقافيــة التــي تقدمهــا دولــة قطــر، أمــا  الســياحة األجنبية 
المرحلــة  فــي  واأللعــاب  المؤتمــرات  لحضــور  فتأتــي 
الثانيــة ، ولكــن ســترتفع الســياحة األجنبيــة إلــى دولــة 
قطــر فــي الســنين القليلــة المقبلــة وخاصــا علــى مقربــة 
ــاب  ــر ألع ــة قط ــتضيف دول ــث تس ــام 2022 حي ــن الع م
يــرى  القــادري علــى عكــس مــا  العالــم . ولفــت  كأس 
علــي العبداللــه إلــى أن هنــاك تعاونــًا دائمــًا وموجــودًا بيــن 
ــادق وشــركات الســياحة، ولكــن شــركات الســياحة  الفن
البــد أن تقــوم بمجهــود أكبــر لدعــم الفنــادق والحصــول 
بــذل  هــو  فالمطلــوب  الســياح،  مــن  عــدد  أكبــر  علــى 
مجهــود أكبــر. وأضــاف: »ال أرى مؤثــرات ســلبية، فالبلــد 
ال يرتكــز بشــكل أساســي علــى الســياحة، وليــس هنــاك 
مــن ســلبيات ســوى عامــل الطقــس. عــدد كبيــر مــن 
الفنــادق موجــودة وهنــاك حريــة االختيــار بيــن الـــ 3 و 4 و 

5 نجــوم«. 

تراجع بعد 2022
بعــد مونديــال  للدولــة  الســياحي  الوضــع  وبخصــوص 
كأس العالــم فــي العــام 2022 ودوره فــي تفعيــل حركــة 
الســياحة البحريــة مــن وإلــى قطــر قــال حســن اإلبراهيم، 
العامــة  بالهيئــة  الســياحية  التنميــة  قطــاع  رئيــس 
كمونديــال  العالميــة  لألحــداث  »بالنســبة  للســياحة: 
ــي  ــك ه ــال ش ــة ب ــات العالمي ــن الفعالي ــا م 2022 وغيره
محطــات كبــرى ولهــا تأثيــر كبيــر علــى رواج هــذه الصناعة 
وازدهارهــا ونموهــا ليــس فــي قطــر فقــط بــل علــى 
مســتوى المنطقــة والعالــم، لكــن المهــم فــي كل ذلــك 
هــو تحقيــق عنصــر االســتدامة فــي مجــال الســياحة عامة 
والســياحة البحريــة خاصــة، وجــذب الســفن والبواخــر إلى 
قطــر عبــر العديــد مــن المقومــات التــي ســبق ذكرهــا”.

يقــول القــادري: »المفتــرض أن تســتكمل البلــد الخطــة 

موضوع الغالف 
 السياحة في قطر

بنســبة  انخفــاض  بــأي  تشــعر  ال  بحيــث  التوســعية 
ســتكون  القادمــة  المرحلــة  أن  واثــق  وأنــا  االشــغال، 
علــى  قطــر  ســتكون  أيضــا   2022 بعــد  ومــا  ممتــازة 
العديــد  وســتجذب  الســياحية،  العالميــة  الخارطــة 
مــن الســياح الذيــن يــودون معرفــة مــا هــي قطــر ومــا 
علــي  أمــا  العالــم«.  أنحــاء  كل  مــن  للســياح  تقدمــه 
العبداللــه فيــرى تواصــل الزخــم الســياحي فــي قطــر 
وعــن ذلــك يقــول: »مــن المعتقــد أن مــع حلــول عــام 
2020 ومــا إلــى ذلــك ســتعتمد الســياحة فــي قطــر علــى 
الســياحة األجنبيــة وســترتفع ســياحة األلعــاب األولمبيــة 
وســياحة المناســبات بجوانبهــا المتعــددة كالمؤتمــرات 
والمهرجانــات الثقافيــة . إن اســتثمار الزخــم الســياحي 
إلــى قطــر بعــد انتهــاء كأس العالــم 2022 يعتبــر جــزءًا مــن 

. 2030 النمــو االقتصــادي لرؤيــة قطــر 
الجامعــات  فــي  بــدأ   2022 العالــم  كأس  اســتثمار  إن 
التــي تــدرس الســياحة كجامعــة سـتـنـــدن قطــر وبالتأكيــد 
االســتثمار  بيــن  فــرق  هنالــك  بعــد.  فيمــا  ســتكتمل 
ــع  ــي والمتوق ــن الطبيع ــدروس، فم ــر الم ــدروس وغي الم
مرحلــة  بعــد  قطــر  فــي  الســياحي  القطــاع  يزدهــر  أن 

العالــم. كأس  اســتضافة 
التــي  األخــرى  الــدول  فــي  لوحــظ  االزدهــار  فهــذا 
اســتضافت كأس العالــم. إن االزدهــار الســياحي لدولــة 
قطــر بعــد كأس العالــم مؤكــد ومــن المفضــل اســتثماره 

جيــدا مــن خــالل خطــط ودراســات مســبقة«.
أنــي  الســياق  يقــول ماســيلنك: »أخشــى  وفــي ذات 
إذا  الســياحة.  قطــاع  عــن  النظــرة  هــذه  مــع  أتفــق  ال 
نظرنــا إلــى مجموعــة فنــادق الخمــس نجــوم المذهلــة، 
والمطاعــم العالميــة، واألنشــطة والمغامــرات الرياضيــة 
النقــل  إليهــا بســهولة، ونظــام  الوصــول  التــي يمكــن 

“يسافر الناس حول العالم 
الستكشاف األماكن واكتساب 

خبرات جديدة، والصحراء العربية 
تشكل عامل جذب بنفحة 

رومانسية”

كون ماسيلنك 
المدير العام لفندق شانغريال الدوحة
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الحديــث ال نجــد العديــد مــن دول العالــم التــي يمكنهــا 
تقديــم نفــس التجربــة خــالل إقامــة قصيــرة«.

 مقومات نجاح السياحة البحرية
وعن أبرز مقومات نجاح السياحة البحرية في قطر قال 

حسن اإلبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية بالهيئة 
العامة للسياحة: »أن أبرز هذه المقومات تتمثل في 

غنى الوجهة السياحية في قطر، حيث توفر قطر تجربة 
فريدة من نوعها عبر غناها بالمكون الثقافي والتراثي 

المتمثل في بنية تحتية ثقافية مميزة كالحي الثقافي 
كتارا، والمتاحف العديدة على رأسها المتحف اإلسالمي 

ومتحف قطر الوطني، باإلضافة إلى غناها بالموروث 
الشعبي المتمثل في تراث العمارة القطرية األصيل 

كسوق واقف على سبيل المثال، أو المهرجانات 
العديدة وسياحة الترفيه العائلي، وكلها تصب في 

ازدهار صناعة السياحة المحلية، حيث تطمح قطر أن 
تكون مركزا سياحيا عالميا عبر مقوماته الفريدة والعمل 

جاٍر على قدم وساق في مشاريع نوعية خاصة بقطاع 
االستجمام الصحي ومنتجاته المختلفة”.

 تحقيق االستدامة 
ــياحة  ــال الس ــي مج ــتدامة ف ــم أن االس ــاف اإلبراهي وأض
ــة،  ــة، االجتماعي ــام )االقتصادي ــة أقس ــى أربع ــم إل تنقس
الثقافيــة، البيئيــة« مبينــًا أن »االســتدامة االقتصاديــة« 
ذات أثــر واضــح علــى القطــاع الخــاص ونمــو االقتصــاد 
فــي  فتتمثــل  الثقافيــة«  »االســتدامة  أمــا  الوطنــي، 
ترويجنــا لقطــر وتراثهــا فــي الخــارج ومــن ثــم التأكيــد 
علــى هــذا الجانــب ووضــع ســؤال كبيــر نصــب أعيننــا مــاذا 
تقــدم قطــر للســائح القــادم إليهــا؟ مبينا أن »االســتدامة 
ــي  ــي تتماش ــياحة الت ــالل الس ــن خ ــون م ــة« تك االجتماعي
مــع عــادات وتقاليــد قطــر األصليــة والتــي تشــكل هويتنــا 
كقطرييــن، أمــا »االســتدامة البيئيــة« فهــي مــن خــالل  
البيئــي  الجانــب  مراعــاة  حيــث  مــن  الفنــادق  تصنيــف 
ــة  ــل مجتمع ــذه العوام ــة وه ــى البيئ ــاظ عل ــاة الحف ومراع
تحقــق االســتدامة فــي مجــال صناعــة الســياحة عامــة 

ــة خاصــة.  والســياحة البحري

الترويج للسياحة في قطر عالميا 
وقــال اإلبراهيــم عــن الترويــج للســياحة القطريــة فــي 
الخــارج عبــر المكاتــب العالميــة: »الهيئــة العامــة للســياحة 
وفرنســا  ألمانيــا  مــن  كل  فــي  مختلفــة  مكاتــب  لديهــا 
الفتتــاح  حاليــا  تــدرس  خطــط  وهنــاك  وســنغافورة، 
المتحــدة  والواليــات  التركيــة  الجمهوريــة  فــي  مكاتــب 
علــى  ينعكــس  بمــا  الــدول  مــن  وغيرهمــا  األميركيــة 
النشــاط الســياحي القطــري. كمــا توجــد وســائل أخــرى 
للترويــج ومنهــا المعــارض الســياحية العالميــة، حيــث 
تشــكل منصــة هامــة للترويــج للســياحة القطريــة، كمــا 
يتــم الترويــج للســياحة إلــى قطــر عبــر المكاتــب اإلقليمية 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث يوجــد مكتــب 
 للترويج السياحي لقطر في المملكة العربية السعودية. 
موضحــًا الهــدف مــن كل ذلــك ليــس فقــط للتواصــل 
ــل أيضــا للتواصــل مــع شــركات الســياحة  مــع الســائح ب

دعــوة  وهــي  أخــرى  وســيلة  أيضــا  وهنــاك  والســفر، 
ــرف  ــر للتع ــى قط ــدوم إل ــياحة للق ــفر والس ــب الس مكات
وهنــاك  قطــر،  فــي  الســياحية  المقومــات  أبــرز  علــى 
مكاتــب  فــي  تدريبهــم  تــم  الذيــن  اآلالف  بــل  المئــات 
الســفر حــول دول العالــم واألســواق الرئيســية لنــا مــن 
خــالل منصــة إلكترونيــة تــم تدريــب هــؤالء ليكونــوا دعــاة 
للترويــج الســياحي إلــى قطــر، وهنــاك وســيلة أخيــرة 
وهــي التواصــل مــع الشــبكات اإلعالميــة المتخصصــة 
واإلعالميــة  الســياحية  المجــاالت  عبــر  المجــال  فــي 

المتخصصــة فــي هــذا المجــال.

تحالف خليجي
البحريــة  الســياحية  صناعــة  »أن  اإلبراهيــم:  وقــال 
هــي وجــه جميــل للتعــاون بيــن دول مجلــس التعــاون 
فــي  مهمــة  ســياحية  تحالفــات  وتكويــن  الخليجــي، 
المنطقــة لتعزيــز صناعــة الســياحة البحريــة فــي المنطقــة 
مــن خــالل تكويــن حلــف »دبــي وعمــان وقطــر البحريــن« 
الخليــج  دول  تقــع  حيــث  البحريــة،  الصناعــة  الزدهــار 
اســتراتيجيًا  موقعــًا  قطــر  وتحتــل  العالــم.  وســط 
الطيــران  أن  المجلــس، كمــا  الخليــج ودول  فــي قلــب 
الخليجــي يشــكل ذراعــًا طوليــًا للترويــج الســياحي مــن 
وإلــى قطــر والخليــج ســواء الخطــوط القطريــة أو خطوط 
 االتحــاد اإلماراتيــة وغيرهمــا مــن الخطــوط الخليجيــة.

وعــن ســرعة إصــدار التأشــيرات الســياحية قــال إبراهيــم: 
ــر  ــتمر عب ــر المس ــن التطوي ــا م ــذ نوع ــة تأخ ــذه العملي »ه
أجهــزة الدولــة المعنيــة، فإصــدار التأشــيرات الســياحية 
يخضــع لجهــات مختلفــة وهــذا يقتضــي التنســيق مــع 
تلــك الجهــات ذات العالقــة بمــا ينعكــس علــى الــرواج 
الســياحي وهــي عمليــة تخضــع للمراجعــة المســتمرة 

وجــاري العمــل علــى تطويرهــا«.
 فــي حيــن يــرى ماســيلنك أن الخطــة الوطنيــة لجعــل 
الخليــج  فــي  البحريــة  الرحــالت  ســفن  وجهــة  الدوحــة 
ــالد  ــم الب ــى حج ــر إل ــازة. فبالنظ ــرة ممت ــي فك ــي ه العرب
ومجموعــة األنشــطة الســياحية المتنوعــة تعتبــر قطــر 

محطــة مثاليــة للــزوار الذيــن يتوقفــون فيهــا.
الطبيعــة  مــن  القصــوى  االســتفادة  وكيفيــة  وعــن 
الصحراويــة لــدول الخليــج وقطــر علــى وجــه الخصــوص 
الستكشــاف  العالــم  حــول  النــاس  »يســافر  يقــول: 
ــة  ــراء العربي ــدة، والصح ــرات جدي ــاب خب ــن واكتس األماك
تشــكل عامــل جــذب بنفحــة رومانســية. يرغــب ضيوفنــا 
بتجربــة الضيافــة الشــهيرة فــي الخليــج، تــذوق الطعــام 
هــذه  وكل  المحليــة،  التقاليــد  علــى  والتعــرف  اللذيــذ، 

العوامــل تتشــكل مــن خــالل بيئــة صحراويــة«.
مشــددا علــى أن قطــاع الســياحة يســاهم بشــكل متنــاٍم 
فــي إجمالــي الناتــج المحلــي لدولــة قطــر ممــا ســيوفر 
فــرص عمــل ومصــدر دخــل للبــالد. ونحــن فــي شــانغريال 
ــن  ــع الموردي ــل م ــر، ونعم ــذا األم ــة ه ــًا أهمي ــدرك تمام ن
التــي  المنتجــات  نجــد  حينمــا  القطريــة  والشــركات 
تســتوفي معاييرنــا الدوليــة. وأنــا أود أن أوصــي بتجربــة 
العســل الــذي يصنــع فــي المناحــل المحليــة علــى ســطح 

ــا! فندقن

ارتفاع قيمة صناعة 
الفنادق والمطاعم

 من 5.57 
مليار ريال في 2015 إلى

 6.09 
مليار ريال في 2016

 في حين يتوقع أن تصل بنهاية 
العام 2020  نحو

 9 

مليار ريال
 ما يمثل نموا 

ب 10.6 ٪ 
في العام 2020

المصدر: بزنس مونيتور إنترناشونال
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سبق لمعظمنا إعداد الئحة بتطلعات العام الجديد ومراجعتها مرارًا وتكرارًا. 

5 خطوات 
للتألق في العام الجديد



57
مـــــــــــارس 2016 

شئون إدارية

التألـق فـي خـالل هـذا العـام:

1. تعّلم أمورًا جديدة
المسـتمر فـي خـالل  التعّلـم  بتبنـي مفهـوم  ننصحـك 
جديـدة  أمـور  لتعّلـم  جاهـدًا  والسـعي  العـام  هـذا 
فـي مختلـف المجـاالت. احـرص علـى قـراءة الكتـب، 
بـدورات  االلتحـاق  أو  جديـدة،  هوايـات  وممارسـة 
مرشـد.  إلـى  التحـّدث  أو  إلكترونيـة  أو  عاديـة  تدريبيـة 
»التقـدم  حـول  بيت.كـوم  اسـتبيان  أشـار  فقـد 
إفريقيـا«،  وشـمال  األوسـط  الشـرق  فـي  الوظيفـي 
قـد   )٪  82( المنطقـة  فـي  العامليـن  غالبيـة  أن  إلـى 
علـى  للحصـول  الحاليـة  شـركاتهم  بتـرك  يقومـون 
فـرص تدريبيـة أفضـل، كمـا أوضـح االسـتبيان أن مـا 
10 مجيبيـن یحاولـون تحدیـد  بیـن كل  8 مـن  يقـارب 
فـرص للتعّلـم والتدریب باسـتمرار، فـي داخل وخارج 

سـواء. حـد  علـى  الشـركة 

2. تقّدم إلى الوظائف
العـام  هـذا  وظيفـة  علـى  للعثـور  طريقـة  أفضـل   
مواقـع  علـى  الوظائـف  إلـى  خالل التقـّدم  مـن  هـي 
التوظيـف الرائـدة علـى شـبكة اإلنترنـت، مثـل: موقـع 
فـي  العمـل  فـرص  أشار مؤشـر  فقـد  بيت.كـوم. 
الشـرق األوسـط مـن بيت.كـوم، أغسـطس 2015، 
صّرحـت  المنطقـة  فـي  الشـركات  مـن   ٪  37 أن  الـى 
بأنهـا سـتقوم حتمـًا بالتوظيـف خالل السـنة القادمة. 
فهـذا هـو الوقـت المناسـب للتقـدم إلـى الوظائـف. 
ولتحقيـق أقصـى اسـتفادة ممكنـة من هـذه المواقع، 
ننصحك بإضافـة تنبيـه وظيفـي، فهـو أفضل وسـيلة 
التـي  الوظائـف  جميـع  علـى  اطالعـك  لضمـان  لـك 
إضافـة  يمكنـك  المهنيـة.  مؤهالتـك  مـع  تتناسـب 
تحديـد  خـالل  مـن  بيت.كـوم  علـى  وظيفـي  تنبيـه 
الوظيفـي  البلـد، والـدور  التـي تهمـك، مثـل  المعاييـر 
المهنـي  والمسـتوى  الشـركة،  المسـتهدف، ومجـال 
للوظيفـة التـي تبحـث عنها. وأخيرًا، قم بإنشـاء سـيرة 
بيت.كوم يسـاعدونك  دع خبـراء  أو  متميـزة  ذاتيـة 
فـي كتابـة سـيرة ذاتيـة مهنيـة تمّيـزك عـن غيـرك مـن 

للوظيفـة. المتقدميـن 

3. أنشىء صفحة عامة 
إن صفحتـك العامة علـى اإلنترنـت هي بمثابـة بطاقة   
أعمالـك، كمـا أنهـا عالمتـك التجاريـة الشـخصية التـي 
العمـل  أصحـاب  انتبـاه  وتجـذب  غيـرك  عـن  تميـزك 
حـول  بيت.كـوم  اسـتبيان  أشـار  فقـد  والعمـالء. 
الشـرق  منطقـة  فـي  الشـخصية  التجاريـة  »العالمـة 
األوسـط وشـمال إفريقيـا«، سـبتمبر 2013، إلـى أن 

العالمـة  أن  يـرون  المنطقـة  المهنييـن فـي  92 ٪ مـن 
التجاريـة الشـخصية الجيـدة علـى شـبكة اإلنترنـت قـد 
أكثـر  عمـل  مقابـالت  علـى  الحصـول  فـي  تسـاعدك 
مـن  الواقـع،  فـي  المهنيـة.  مسـيرتك  فـي  والتقـدم 
مهنـي  حضـور  بنـاء  األيـام  هـذه  فـي  جـدًا  الضـروري 
أصحـاب  علـى  تسـّهل  العامـة  فالصفحـة  متميـز، 
البحـث  محـركات  خـالل  مـن  عليـك  العثـور  العمـل 
مثـل Google، كمـا أنهـا تسـاعدك فـي التواصـل مـع 
علـى  بالحصـول  لـك  يسـمح  الـذي  األمـر  اآلخريـن، 
المهنيـة.  وإنجازاتـك  أدائـك  حـول  أكثـر  توصيـات 
ويمكنـك أيضـًا مشـاركة صفحتك العامـة على مواقع 
التواصـل االجتماعـي المختلفـة للتعريـف عـن نفسـك 

قوتـك. نقـاط  علـى  الضـوء  وتسـليط 
4. تواصل مع اآلخرين

تتيـح خدمة البحـث عـن األشـخاص المجانية المقدمة   
المهنييـن  مـع  التواصـل  فرصـة  بيت.كـوم  مـن 
وأصحـاب القـرار في الشـركات، حيـث يمكنك البحث 
عـن أصحـاب العمـل أو المدراء في مختلف الشـركات 
فرصـة  ذلـك  يعـد  الواقـع،  فـي  معهـم.  والتواصـل 
يصعـب  الذيـن  األشـخاص  مـع  للتواصـل  متميـزة 
بريميوم مـن  يتيـح لك حسـاب  العثـور عليهـم! كمـا 
عـن  البحـث  خدمـة  اسـتخدام  فرصـة  بيت.كـوم 
األشـخاص المتطـّورة التيتسـاعدك فـي العثـور علـى 
الشـخص الـذي تبحـث عنـه فـي أي وقـت، ويمنحـك 
هـذا الحسـاب نقـاط تواصـل مجانيـة تتيح لـك فرصة 
أو  معيـن  شـخص  مـع   مباشـر  بشـكل  التواصـل 

تهمـك. التـي  الشـركة  فـي  العمـل  صاحـب 

5. شارك في الحوارات المهنية 
متميـزة  بيت.كوم فرصـة  لك تخصصـات  تتيـح   
المشـاركة  عبـر  عملـك  مجـال  فـي  كخبيـر  للتألـق 
هـذه  تسـاعدك  حيـث  المهنيـة،  الحـوارات  فـي 
الحوارات علـى جـذب انتبـاه أصحـاب العمل من خالل 
عـن  واإلجابـة  عملـك  بمجـال  متعلقـة  أسـئلة  طـرح 
األسـئلة التـي يطرحها اآلخرون. فـي الواقع، يعد ذلك 
وسـيلة متميـزة تمكنـك مـن توسـيع دائـرة معارفـك، 
والحصـول علـى رتـب وتوصيـات تظهـرك كخبيـر في 
علـى  بالتعـّرف  يرغبـون  العمـل  فأصحـاب  مجالـك. 
العمـل  مقابـالت  اجـراء  قبـل  المرشـحين  شـخصية 
معهـم. فـي الواقـع، أشـار اسـتبيان بيت.كـوم حـول 
األوســط  الـشــرق  فـي  االداريـة  الكـوادر  »توظيـف 

أن  إلــى   ،2012 أغـسـطــس  إفـريـقـيــا«،  وشــمال 
  84 ٪ مـن أصحـاب العمـل فـي المنطقـة يبحثـون عـن 
قـرار  اتخـاذ  قبـل  اإلنترنـت  شـبكة  علـى  المرشـحين 

التوظيـف. 

إن بيت.كوم هو أكبر موقع للوظائف في منطقة الشرق األوسط مع أكثر من 40,000 صاحب عمل وأكثر من 23,500,000 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

وتعزيزها، مـا  الالئحـة  هـذه  بتحسـين  تفكـر  كنـت  وإن 
التي ستسـاهم  األمـور  بعـض  إضافـة  سـوى  عليـك 
بعـد علـى  لـم يفـت  العـام، فالوقـت  تألقـك هـذا  فـي 
البـدء فـي التخطيط للسـنة الجديدة.  يقـدم لك الخبراء 
الشـرق  فـي  للوظائـف  موقـع  أكبـر  فـي  بيت.كـوم، 
األوسـط، فيمـا يلي بعـض النصائـح لمسـاعدتك علـى 
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املجوهرات 

التألق واإلبداع
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اختتم معــرض الدوحــة للمجوهــرات والســاعات 2016  دورتــه الثالثــة عشــرة  بعــد خمســة أيام من 
التألــق  بعــرض إبداعــات دور المجوهــرات والســاعات الفاخــرة مــن حــول العالم بلغ عددها 500 
عالمــة تجاريــة! و تســتضيف العاصمــة القطريــة هــذا المعــرض كل عــام، حيث يســتقطب العديد 

من عشــاق المجوهرات الفاخرة من منطقة الخليج العربي والشــرق األوســط. 
 وتتضمــن العالمــات التجاريــة الفاخــرة التــي احتضنهــا المعــرض أســماء بــارزة في عالم األلماس 

واألحجــار الكريمــة منهــا علــى ســبيل الذكــر وليــس الحصر غراف، وشــوبارد، بولغاري، وديفيد 
ويــب، وبوشــرون، وشــاتيال، وأدلــر والمزيــد.  هــذا طبعــًا دون ذكر عالمــات المجوهرات المعروفة 
فــي المنطقــة مثــل الفــردان ومعــوض. باإلضافــة إلــى دور الســاعات العريقة مثل ســاعات رولكس، 

وســاعات بوم اند مرســييه، وســاعات تشــارلز اودين كذلك.
 كمــا جــذب المعــرض مــاركات مجوهــرات تشــارك فيــه للمرة األولى مثــل مجوهرات نيكوس 
كوليــس اليونانيــة التــي عرضــت مجموعــة ســاحرة مــن وحــي حضــارة اإلغريق والتــي تتم هذا العام 

عيدهــا العاشــر. كمــا رأينا مجوهــرات ســعودية تحتل جــزءًا من معرض الدوحــة للمجوهرات 
والســاعات، حيث شــاركت فيه مجوهرات شــارمالينا  التي تقف وراءها المصممتان 

الســعوديتان لينــا وهــال الخريجــي، ويعــود تأســيس الــدار اليافعــة إلى العام 2012 حيث شــقت 
طريقهــا بشــكل جــاد في عالــم المجوهرات البراق.
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العــام  فــي  للمجوهــرات«  »الزيــن  البحرينيــة  العائليــة  المجوهــرات  شــركة  تأسســت 
1930، وهــي تشــتهر بحرفيتهــا وتصاميمهــا الكالســيكية. وأوضحــت مديــرة المبيعــات 
اإلقليميــة، أليــن أشــقر ليــوس، أن العالمــة التجاريــة قــد ركــزت علــى مــدى هــذه الســنوات 
الطويلــة علــى التفاصيــل الدقيقــة المصنوعــة يدويــا والتصاميــم األنيقــة التــي لــم تتغيــر، 
حتــى مــع التطــور الدائــم للعالمــة التجاريــة واعتمادهــا لالتجاهــات المعاصــرة، مضيفــة: 
»إن مثــل هــذه المجوهــرات هــي بمثابــة التــزام مــدى الحيــاة، حتــى إنهــا تنتقــل أحيانــا 
إلــى األجيــال القادمــة. ومــن هــذا المنطلــق فإننــا نقــدم كل عصــارة عقولنــا كــي نخــرج 
بالتصاميــم التــي تــدوم«. وقــد بقيــت العالمــة التجاريــة وفيــة لتراثهــا، لــذا فهــي تحصــل 
علــى اللؤلــؤ مــن المصــادر المحليــة كــي يكــون العنصــر الرئيســي فــي الحلــي التــي 
والذهــب كــي تكســبها إطاللــة حديثــة.  المــاس  أنهــا تضيــف عليهــا  تصنعهــا، كمــا 
الماســية  العــام أيضــا مجموعاتهــا  الزيــن للمجوهــرات هــذا  ومثــل كل عــام، عرضــت 
ومجموعــات األفــراح، كمــا أنهــا قــد أطلقــت أيضــا مجموعتيــن جديدتيــن هنــا ألول مــرة 
تســتخدمان آللــئ طبيعيــة بحرينيــة وتهدفــان إلــى تقريــب المــرأة التــي تتزيــن بتلــك القطــع 

مــن كل شــيء طبيعــي. 

الوحــي من الطبيعة

 كالسيكية فريدة

الزين

معوض

ألين أشقر ليوس
مدير المبيعات اإلقليمي

تقــوم العالمــة التجاريــة »معــوض« دائمــا بعــرض قطعــة مجوهــرات واحــدة وفريــدة فــي كل عــام، لكنهــا علــى غيــر 
العــادة لــم تجلــب إلــى جناحهــا فــي هــذا العــام العديــد مــن المشــاهير. غيــر أن أعمالهــا التجاريــة بقيــت كمــا كانــت 
فــي الســابق إذ يضــم جناحهــا غرفــة خاصــة وحصريــة لجعــل عمالئهــا يتمتعــون بالراحــة التامــة والخصوصيــة. وفــي 
هــذا العــام، عرضــت دار معــوّض سلســلة مــن المنتجــات المصممــة بعنايــة بالغــة والمتقنــة علــى أيــدي فريــق الخبــراء 
الماهريــن لــدى هــذه العالمــة التجاريــة  تشــتمل علــى تحــف فنيــة فريــدة مــن نوعهــا ومجوهــرات فاخــرة ُأبدِعــت 
يدويــا تضــم أرقــى حبّــات األلمــاس وأكثرهــا فــرادة باإلضافــة إلــى األحجــار الكريمــة الملونــة. وضــم جنــاح معوض 
أيضــا مجموعــات بوتيــك معــوض وهــي تشــكيالت مميــزة مــن المجوهــرات التــي تــم تصميمهــا مــن الذهــب عيــار 
 18  قيراطــا والبالتيــن وترصيعهــا بحبــات المــاس، والياقــوت، والزمــرّد، والســافير وأحجــار كريمــة ملونــة أخــرى.
ومــن أبــرز المعروضــات مجموعــة أطقــم األعــراس ومجوهــرات العرائــس التــي تتوافــق قطعهــا المميــزة مــع أعلــى 
معاييــر الجــودة.  وبصفتهــا دار فاخــرة لأللمــاس، تحــرص معــوض مــن خــالل مشــروعها المشــترك »بريمييــر 
دايمونــد أالينــس« الحاصلــة علــى ترخيــص مــن دي بيــرز  De Beers  علــى تطبيــق المعاييــر األخالقيــة الصارمــة  
فــي سلســلة توريدهــا، بــدءا مــن عمليــات اســتخراج األلمــاس الخــام ووصــوال إلــى المنتــج النهائــي. وأضــاف باســكال 
معــوّض: »نســتحوذ علــى أحجــار المــاس خامــا مــن المصــدر مباشــرة، ثــم ننقلهــا إلــى معمــل معــوّض لأللمــاس مــن 
أجــل فرزهــا، وقطعهــا، وصقلهــا، وتصميمهــا. وبعــد ذلــك، يُزيّــن كّل حجــر بطريقــة فنّيــة فــي تصاميــم مذهلــة 

تقــدّم عربونــا للحــبّ األبــدي«.
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 إســتراتيجية جديدة 
ديفيــد  للمجوهــرات  التجاريــة  العالمــة  تأسســت 
عامــا،   50 مــن  أكثــر  قبــل  لنــدن  فــي  موريــس 
وبقيــت وفيــة ألصولهــا التــي تركــز علــى صياغــة 
المجوهــرات الراقيــة بتصميــم إبداعــي ال يســتخدم 
إال أرقــى وأغلــى األحجــار الكريمــة ذات األلــوان 
غــراف،  مثــل  موريــس،  ديفيــد  وتفخــر  الرائعــة. 
بمعــرض  ومشــاركتها  الدوحــة  فــي  بوجودهــا 
لســنوات طويلــة،  والســاعات  للمجوهــرات  الدوحــة 
لكنهــا، علــى عكــس دور المجوهــرات الفاخــرة 
األخــرى، بــدأت تشــعر بأثــر االنكمــاش االقتصــادي. 
فقــد قــال جيريمــي موريــس، وهــو المالــك للعالمــة 
التجاريــة ديفيــد موريــس الــذي ينتمــي إلــى الجيــل 
الثانــي مــن صنــاع المجوهــرات، إنــه إذا لــم تشــعر 
دور المجوهــرات األخــرى بتأثيــر األزمــة االقتصاديــة 
فإنهــا ال تقــول الحقيقــة. وأضــاف: »إذا أخبرتكــم 
دور الرفاهيــة بــأن أعمــال الرفاهيــة لــم تتأثــر فــإن 
هــذه الــدور تكــذب. فأنــا أعلــم علــم اليقيــن بــأن 

كل دار مــن هــذه الــدور تعيــد تنظيــم إســتراتيجية 
ــذي يتســم بعــدم  ــد ال ــاخ الجدي ــا فــي هــذا المن عمله
اليقيــن ألن عالــم األعمــال يتغيــر، وقــد أثــر تباطــؤ 
الكبيــرة.  الشــركات  علــى  العالمــي  االقتصــاد 
النــاس مــا يزالــون يشــترون لكنهــم  وصحيــح أن 
صــاروا يشــترون أشــياء مختلفــة«. وعليــه فقد أخذت 
ديفيــد موريــس هــذا االتجــاه بعيــن االعتبــار وأعــادت 
ترتيــب إســتراتيجياتها بحيــث تجعــل أســعار العديــد 

مــن قطــع المجوهــرات التــي تنتجهــا فــي متنــاول 
الجميــع. واســتطرد موريــس: »علــى الرغــم مــن أن 
األزمــة قــد تنجلــي بحلــول نهايــة العــام، إال أنــه قــد 
مــرت علينــا حــاالت مــن الركود واســع النطاق وهذا 
أمــر طبيعــي. ومثــل هــذه األزمــات هــي أيضــا الوقــت 
المناســب للتوســع، فقــد افتتحنــا متجــرا جديــدا فــي 
باريــس ومتجــرا آخــر فــي مشــروع اللؤلــؤة بالدوحــة«. 
وقــد ركــز موريــس فــي هــذا العــام علــى التصاميــم 

قمنــا  »لقــد  يقــول:  ذلــك  وعــن  الكالســيكية. 
لإلبقــاء  الكالســيكية  التصاميــم  نفــس  بتعديــل 
أكثــر  مناســبة  أســعارها  وجعــل  ســحرها  علــى 
لجمهــور المســتهلكين ولتوســيع قاعــدة عمالئنــا، 
وهــذا مــا ركــزت عليــه ديفيــد موريــس فــي هــذا 
العــام. ونحــن نتطلــع إلــى االســتحواذ علــى مجموعات 
جديــدة مــن العمــالء، بــدءا مــن المتزوجيــن حديثــا 
وانتهــاء برجــال األعمــال الجــدد«. وعــن انتشــار هــذه 
عمالئــي  معظــم  »يعيــش  قــال:  التجاريــة  العالمــة 
المســتهدفين فــي الشــرق وروســيا. فأنــا أريــد أن 
أكــون فــي المناطــق التــي نحظــى فيهــا بشــعبية 
وقبــول، لــذا فإننــا ال نركــز علــى الواليــات المتحــدة 
المثــال«. ويــرى موريــس أن معــرض  علــى ســبيل 
الدوحــة للمجوهــرات والســاعات قــد نمــا ليصبــح 
القطرييــن  وأن  العالــم،  فــي  المعــارض  أهــم  مــن 
الذيــن يأتــون إلــى المعــرض ينعمــون بثــروات كبيرة 
تجعلهــم يشــترون قطعــا تتــراوح أســعارها مــا بيــن 

5000 إلــى 5 مالييــن دوالر. 

ديفيد 
موريس
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غــراف هــي مــن المشــاركين الدائميــن فــي معــرض الدوحــة للمجوهــرات والســاعات، 
لكنهــا شــاركت فــي هــذا العــام بجنــاح أكبــر مــن جناحهــا فــي الســنوات الماضيــة. وأثناء 
انتظارنــا إلجــراء مقابلــة مــع ممثلهــا فــي المعــرض رأينــا عميــال ثريــا وهــو يشــتري قطعــة 
مجوهرات باهظة الثمن رسمت على وجه كاليف غوالنسكي ابتسامة عريضة عندما 
استقبلنا داخل الجناح قائال: »يتمحور قطاعنا دائما حول الوقت المناسب للحصول على 
الجوهــرة المناســبة مــن الطبيعــة األم الســتخراجها وقطعهــا وإنتاجهــا. وحتــى البيع يتمحور 
 حول التوقيت المناســب إذ يتأثر تحديد األســواق والمشــترين أيضا بالتوقيت المناســب«.
لكن ترى هل كان العام 2016 عاما جيدا بالنسبة لغراف؟ من المؤكد أن غوالنسكي  
لن يشكو بعد االنتهاء من هذه الصفقة المربحة من توقيت السوق فقد قال: »لقد كان 
معــرض الدوحــة للمجوهــرات والســاعات جيــدا جــدا دائمــا بالنســبة لنــا، فقــد تخطينــا حتــى 
اآلن أرقــام مبيعاتنــا فــي المعــرض فــي الســنوات الماضيــة. وعلينــا أن نحافــظ علــى عامــل 
اإلبهار إلبقاء عمالئنا متحمسين من خالل أفضل ما لدينا. لقد بعنا ٪50 من معروضاتنا 
فــي معــرض الدوحــة«، مســتطردا أن أكبــر القطــع التــي تعرضهــا هذه العالمــة التجارية ال 
 تُعــرض إال لفتــرة وجيــزة إذ يشــتريها علــى الفــور إمــا جامعــو المــاس أو العمــالء األثريــاء.
Gold�  وعرضــت غــراف فــي هــذا العــام قطعتيــن ثمينتيــن أوالهمــا هــي غولــدن إيمبــرس

en Empress، وهــي قــالدة ترصعهــا قطعــة مــاس عيــار 132.55 قيــراط صفراء اللون، 
وأمــا القطعــة الثانيــة فهــي قرطــان عيــار كل منهمــا 50 قيراطــا بلــون غايــة فــي التفــرد 
لدرجــة أنــه لــم يطلــق عليهمــا أي اســم. وعــن ذلــك قــال غوالنســكي: »إن الدوحــة هــي 
أول مــكان نــرى فيــه مثــل هــذه القطعــة النــادرة التــي لــم يُطلــق عليهــا أي اســم. والعديــد 
مــن العمــالء يأتــون إلــى المعــرض ألنهــم يتوقعــون أن يــروا مثــل هــذه القطــع عندنــا وخاصــة 
فــي الدوحــة«. وكشــف غوالنســكي أن الطلــب علــى المــاس ال يخبــو أبــدا، مضيفــا: »ال 
تختفــي الثــروة أبــدا، وإنمــا هــي تنقــل مــن ســوق إلــى آخــر. ونحــن نتبــع هــذه األســواق إذ 
لــم يمــر علينــا أي عــام ســيء. لــذا فمــن الواضــح أننــا قــد تحولنــا تجــاه الشــرق األوســط«.

غراف إنجازات متالحقة

رؤية واضحة
تاغ هوير

تمثــل العالمــة التجاريــة تــاغ هويــر أعلى مســتويات صناعات 
باســتخدام  الحديثــة  التقنيــة  ذات  السويســرية  الســاعات 
االســتعداد  أتــم  علــى  كانــت  فقــد  لــذا  جديــدة،  مــواد 
والســاعات  للمجوهــرات  الدوحــة  بمعــرض  للمشــاركة 
2016  وهــي تتميــز برؤيتهــا البســيطة والواضحــة لمــا 
تمثلــه تــاغ هويــر TAG Heuer منــذ انطالقهــا »ســاعات 
سويســرية رائــدة منــذ العــام 1860«. وتقــول آن كليــر 
ريشــوم  مديــرة التســويق والعالقــات العامــة � تــاغ هويــر 
الشــرق األوســط علينــا أن نكــون فــي طليعــة المبدعيــن، 
مــن حيــث المــواد والتقنيــات المســتخدمة وحتــى الســاعات 
بميــزة االتصــال باإلنترنــت. يتوجــب علينــا االســتمرار فــي 
ريادتنــا لهــذا القطــاع.  وال يتوقــف األمــر فــي تمثيــل أهداف 
وأســلوب العالمــة علــى منتجاتنــا فقــط، وإنمــا يتجــاوزه إلــى 
 TAG االتصــاالت والتســويق والترويــج الســم تــاغ هويــر
ــه أســلوب عــام، وليــس مجــرد إدعــاء فقــط. Heuer. إن
وتضيف يعدّ الشــرق األوســط ســوقًا هامة لعالمة تاغ هوير.
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العــام  فــي   H. Moser & Cie التجاريــة  العالمــة  موســر  هاينريــش  أســس 
التــي  الســاعات  عــدد  حيــث  مــن  صغيــر  ســاعات  صانــع  ليكــون   1828
راينفــال  آم  نيوهــاوزن  منطقــة  مــن  التجاريــة  العالمــة  هــذه  وتتخــذ  ينتجهــا. 
حاليــا  وتوظــف  لهــا  مقــرا  سويســرا  فــي   Neuhausen am Rheinfall
وتنتــج  بهــا،  خاصــة  ميكانيكيــة  حــركات  ثمانــي  وتملــك  شــخصا،   50
مــن  العديــد  بتصنيــع  التجاريــة  العالمــة  هــذه  وتقــوم  ســنويا.  ســاعة   1000
التــي  التــوازن  ونوابــض  الحركــة  تنظيــم  أجــزاء  مثــل  الســاعات  أجــزاء 
 تُســتخدم فــي صنــع الســاعات التــي تنتجهــا هــي والشــركات الشــريكة لهــا.

وإدوارد مايالن من أصغر الرؤساء التنفيذيين في قطاع صناعة الساعات، وهو 
يتســم بفهم وشــغف عميقين بصناعة الســاعات، ويتمتع بحس تســويقي مرهف، 
إضافــة إلــى فهــم للمنتجــات التــي يصنعهــا كمــا يتضــح مــن آخــر منتجــات هــذه 
العالمــة التجاريــة. ومــن هــذا المنطلــق، فقــد أطلقــت هــذه العالمــة ســاعة مشــابهة 
تمامــا لســاعة آبــل هــي ســاعة ســويس آلــبSwiss Alp  التــي وصفهــا أحــد 
 المواقــع اإللكترونيــة المتخصصــة بالســاعات بأنهــا »منتــج يتســم بــروح القتــال«.
 6 مــن  أكثــر   2015 العــام  فــي  الذكيــة  الســاعات  ســوق  فــي  بيــع  فقــد 
مالييــن وحــدة بقيمــة تتجــاوز 6 مليــار دوالر، ممــا جعــل هــذه الســوق تنفجــر 
فــي األشــهر الـــ 12 الماضيــة، مدفوعــة بعمالقــة صناعــة اإللكترونيــات. وعلــى 
ــد  ــة تزي ــر فــي مجــال الســاعات الذكي ــة البحــث والتطوي الرغــم مــن أن ميزاني
عــن 8 مليــار دوالر، وهــو رقــم يزيــد عــن حجــم مبيعــات حتــى أكبــر مجموعــة 
لتصنيــع الســاعات السويســرية، إال أن الشــركات الرائــدة فــي هــذه الســوق قــد 

بــدأت لتوهــا األبحــاث فــي هــذا المجــال، ومــن المؤكــد أنهــا ســوف تحــدث 
ثــورة مــرة أخــرى فــي هــذه الســوق ســتؤدي إلــى تغييــر ســلوك المســتهلكين. 
ــاع هــذا المســار األخيــر إذ  ــة اتب ــا التجاري ــارت عالمتن يقــول مايــالن: »لقــد اخت
ــا  ــة. فمنتجاتن ــروح القتالي ــب Swiss Alp  عــن هــذه ال ــر ســاعة  ســويس آل تعبّ
ــة جــرس إنــذار  ــة، وإنمــا هــي بمثاب ــا علــى صناعــة الهواتــف الذكي ليســت جواب
لقطــاع صناعــة الســاعات ولتلــك العالمــات التجاريــة التــي كانــت تنتــج دائمــا 
صرنــا  لكننــا  بامتالكهــا،  حلمــتُ  لطالمــا  جميلــة  ميكانيكيــة  ســاعات 
نراهــا فجــأة وهــي تصنّــع نســخا رخيصــة مــن هــذه الســاعات الذكيــة. فمــن 
ــة لــكل  شــأن ذلــك أن يتســبب بتمييــع جوهــر صناعــة الســاعات. وأفضــل إجاب
ذلــك هــي أن نقــول دعونــا نواصــل مــا نجيــد فعلــه، وأال نحــاول صنــع شــيئا 
غيــر معــروف الهويــة يتحــول إلــى نســخ رخيصــة. ومــن هنــا، فــإن ســاعة ســويس 
آلــب Swiss Alp  هــي ســاعة رمزيــة تمثــل قدرتنــا علــى الصمــود، ورغبتنــا 
ــا، وهــي تجســد كل مــا نؤمــن بــه«. ــا وتقاليدن ــال بشراســة مــن أجــل قيمن  بالقت

لــذا، وبــدال مــن صنــع ســاعة بقلــب إلكترونــي كــي تبــدو وكأنهــا ســاعات 
تفعــل  أن   H. Moser & Cie التجاريــة  العالمــة  اختــارت  ميكانيكيــة، 
التصميــم  مــن  مســتوحاة    Swiss Alp آلــب  ســويس  فالســاعة  العكــس: 
ســاعة  فهــي  بالكامــل.  ميكانيكيــة  لكنهــا  الذكيــة  للســاعات  الحديــث 
ذات حركــة ميكانيكيــة سويســرية الصنــع بالكامــل باحتياطــي طاقــة يبلــغ 
  Swiss Alp الحــد األدنــى لــه 100 ســاعة. وهكــذا فــإن الســاعة ســويس آلــب
 ســاعة مصممــة كــي تــدوم كمــا أنهــا مجهــزة بشــكل جيــد للجيــل القــادم.

ســاعة ميكانيكية ذكية

TAG Heuer، نظــرًا لغنــاه بالذواقــة ممــن يدركــون تمامــًا أهميــة صناعــة الســاعات وخصوصــًا 
الســاعات السويســرية فالعديــد مــن هــواة جمــع الســاعات هــم مــن الشــرق األوســط. إنهــم يقــدرون 
الجــودة العاليــة والحرفيــة وهــم خبــراء فــي مجــال االبتــكار والتصميــم. كمــا تعــدّ قطــر واحــدة 
مــن أســواقنا األقــوى فــي الشــرق األوســط، ومــن المهــم الحفــاظ علــى حضــور قــوي هنــاك. لقــد 
 »Connected Watch« ــة باإلنترنــت ــا الفرصــة لكشــف النقــاب عــن الســاعة المتصل اغتنمن
وهــي الســاعة السويســرية األولــى المصممــة مــن مــادة التيتانيــوم مــن الدرجــة الثانيــة التــي تمتــاز 
بخفــة وزنهــا إلــى جانــب تصميــم »TAG Heuer Carrera« العريــق وأكثــر مــن 150 عامــًا من 
الخبــرة والمهــارة فــي صناعــة الســاعات السويســرية. ومــع الميــزات التــي تتفــرد بهــا هــذه الســاعة 
ــع المعاييــر الصارمــة  مــن »انتــل« و Android Wear مــن »جوجــل«، تالقــي هــذه الســاعة جمي
للعالمــة الشــهيرة مــع فتــرة ضمــان لمــدة عاميــن. أخيــرًا وليــس آخــرًا، تحافــظ الســاعة، علــى الرغــم 
 TAG الشــهير مــن تــاغ هويــر ChronographCarrera مــن اتصالهــا باإلنترنــت، علــى تصميــم
Heuer. وســتبدأ عمليات التســليم قريبًا في الشــرق األوســط، ونرغب أن نشــارك العرض األول 
مــع ضيوفنــا وعمالئنــا ومنحهــم فرصــة اختبارهــا قبــل الجميــع فــي المنطقــة. ويشــكل معــرض 
ــاع  الدوحــة للمجوهــرات والســاعات مكانــًا هامــًا للفاعليــن األساســيين فــي مجــال اإلعــالم وصنّ
الســاعات وعشــاقها علــى حــدٍّ ســواء. إنــه ألمــرٌ هــام جــدّا أن نشــارك فــي هــذا المعــرض واالطــالع 

علــى توجهــات الســوق بشــكٍل معمــق.
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تكنولوجية تحفة 
تمثــل العالمــة التجاريــة ريتشــارد ميــل أعلــى مســتويات صناعــات الســاعات 
ذات التقنيــة الحديثــة باســتخدام مــواد جديــدة، لــذا فقــد كانــت علــى أتــم 
  2016 والســاعات  للمجوهــرات  الدوحــة  بمعــرض  للمشــاركة  االســتعداد 
 RM مــن خــالل النســخة المحــدودة مــن ســاعتها الماســية دايمونــد هــورس
القطريــة. للســوق  خصيصــا  المصنعــة   52�02 Diamond Horse 

بيتــر هاريســون: »نحــن عالمــة  التنفيــذي لريتشــارد ميــل،  الرئيــس  ويقــول 
أن  نســتطيع  فإننــا  لــذا  مجموعــة،  أي  مــن  جــزءا  ولســنا  مســتقلة  تجاريــة 
نؤســس متجــرا فــي أي مــكان غــدا ومــن دون انتظــار موافقــة مــن مجلــس 
إدارة يضــم مائــة عضــو. ونحــن نصنــع حوالــي 3 آالف ســاعة ســنويا بســعر 
ــذا ال يوجــد أحــد  ــغ 180 ألــف فرنــك سويســري لــكل ســاعة، ل متوســط يبل
مثلنــا فــي الســوق. وقــد صنعنــا أول ســاعة لنــا فــي العــام 2001، ومــا نــزال 
تمكنّــا  رائعــة  رحلــة  فقــد كانــت  باألمــس،  ذلــك  لــو كان  نشــعر كمــا 
لعالمتنــا  مميزيــن  ســفراء  مــع  والعمــل  الصداقــات  تكويــن  مــن  خاللهــا 
واتســون«. وبوبــا  كيــر  كريســتي  الغولــف  والعبــي  نــادال  رافائيــل   مثــل 
حركــة  تضــم  نوعهــا  مــن  فريــدة  قطعــة  هــي  هــورس  دايمونــد  والســاعة 
ميكانيكيــة مرصعــة بالمــاس علــى شــكل حصــان، وقــد صنّعــت خصيصــا 
للســوق القطريــة مــن أجــل معــرض الدوحــة للمجوهــرات والســاعات 2016.

 جيل األلفية

رومان 
جيروم

رومــان  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  إيمــش،  مانويــل  أحضــر 
 2016 والســاعات  للمجوهــرات  الدوحــة  معــرض  إلــى  معــه  جيــروم، 
أبوابــه. أوســع  مــن  التاريــخ  دخلــت  التــي  األجيــال«  »أيقونــات   ســاعات 
ويقــول إيمــش: »بمــا أننــا حديثــو العهــد فــي هــذا القطــاع نســبيا، فنحــن نتمتــع بميــزة 
بأنــه ليــس لدينــا أي تاريــخ وإنمــا نحــن مــن يقــوم بصناعــة تاريخنــا. فقــد بدأنــا هــذه 
العالمــة التجاريــة فــي العــام 2004 مــن خــالل اســتخدام قطــع تاريخيــة فــي صناعــة 
الســاعات المعاصــرة التــي تعتبــر بمثابــة المحــرك ألجيــال المســتقبل. فعالــم صناعــة 
الســاعات هــو عالــم عاطفــي وتتميــز عالمتنــا التجاريــة بأنهــا ممتعــة وحــرة واســتفزازية 
وغيــر تقليديــة، وهــي فــي الوقــت نفســه تحتــرم تقاليــد صناعــة الســاعات الراقيــة 
وخبراتهــا وتاريخهــا وبراعتهــا. وتســتهدف ســاعات رومــان جيــروم جيــل الشــباب مــن 
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ريتشارد 
ميل



حرية اإلبداع

مجموعــة  إلــى  إضافــة  والموســيقيين  الرياضييــن 
واســعة مــن جامعــي التحــف الفنيــة«.

وقــد عرضــت رومــان جيــروم نســختها المحــدودة 
 Super Mario مــن ســاعة ســوبر ماريــو بــروس
ــى فــي منطقــة الشــرق األوســط  Bros للمــرة األول
مــن خــالل معــرض الدوحــة للمجوهــرات والســاعات    
2016 حيــث لــم يتــم تصنيــع ســوى 85 قطعــة مــن 
هــذه الســاعة. ويتميــز مينــاء الســاعة األســود المنقــط 
مســتويات  ثالثــة  ذي  األبعــاد  ثالثــي  بتصميمــه 
وعُرضــت  باليــد.  يضــم عناصــر مرســومة  والــذي 
فــي المعــرض أيضــا نســخة محــدودة مــن ســاعة ذا 
باتمــان دي إن إيــه The Batman DNA  التــي 
ال تضــم ســوى 75 قطعــة والتــي تــم إنتاجهــا قبــل 
عاميــن وبيعــت جميــع قطعهــا خــالل ثالثــة أســابيع 
مــن إطالقهــا. لــذا فهــي بالتأكيــد تحفــة فنيــة تهــم 

جامعــي الســاعات!

يمكــن اعتبــار العالمــة التجاريــة السويســرية للســاعات روجيــه دوبــوي بأنهــا مــا 
تــزال فــي ســنوات مراهقتهــا بالمقارنــة مــع مصنعــي الســاعات اآلخريــن، لكنهــا 
بــدت شــامخة القامــة أمــام العالمــات التجاريــة األطــول تاريخــا واألرســخ تراثــا فــي 
جنــاح علــي بــن علــي فــي معــرض الســاعات والمجوهــرات. وقــال مديــر العالمــة 
بالضبــط هــو مــا يعطــي  التجاريــة اإلقليميــة، جــان سيباســتيان بيرالنــد إن ذلــك 
هــذه العالمــة حريــة االبتــكار ويوســع مجالهــا فــي الحركــة والتصميــم، مضيفــا: 
»ليســت لدينــا حــدود وهــذا هــو الشــيء المثيــر. فحداثــة ســننا تكســبنا الشــجاعة 
 للتعامــل مــع مختلــف األمــور بصــورة مختلفــة عــن العالمــات التجاريــة القديمــة«.

وتحــدث بيرالنــد عــن المجموعــات الفريــدة التــي جلبتهــا هــذه العالمــة التجاريــة 
إلــى قطــر مــن أجــل المعــرض مؤكــدا أن الشــركة تســتطيع تصميــم الســاعات 
اإلمــكان  قــدر  وفيــة  بقائهــا  مــع  األوســط  الشــرق  فــي  عمالءهــا  تعجــب  التــي 
لبصمتهــا المميــزة. ومضــى قائــال: »حظيــت مجموعتنــا الحاليــة باســتقبال طيــب 
التجاريــة  العالمــة  الدائميــن فــي قطــر«. وأســمت هــذه  للغايــة مــن قبــل عمالئنــا 
التــي أطلقتهــا »فيلفيــت Velvet« وذلــك تكريمــا  النســائية  الســاعات  مجموعــة 
لقيــم الجمــال والفــن واألنوثــة الطاغيــة. وأمــا مجموعــة الســاعات الرجاليــة فهــي 
 مليئــة بالتناقضــات الجريئــة مــن قبيــل اســتخدام األحجــار الكريمــة مــع المطــاط.

ويــرى بيرالنــد أنــه ال توجــد أيــة ســمة مميــزة لــألذواق المحليــة أو الثقافيــة هنــا 
الســاعات  ارتــداء  إلــى  يميلــون  ال  هنــا  الرجــال  بــأن  تأكيــده  مــن  الرغــم  )علــى 
هنــا  يوجــد  أنــه  غيــر  مثــال(،  آســيا  فــي  العمــالء  لــدى  الحــال  بعكــس  الذهبيــة 
آخــر.  فــي أي مــكان  الحــال  الشــخصية كمــا هــي  والتعبيــر عــن  التفــرد  حــب 
شــخصيتهم  عــن  تعبــر  ســاعاتهم  يجعلــوا  أن  دوبــوي  روجيــه  عمــالء  ويســتطيع 
بعــدة طــرق، منهــا مثــال نقــش الحــروف األولــى مــن أســمائهم علــى آليــة الحركــة 
ذلــك،  إلــى  ومــا  الســاعة،  ســوار  لــون  وتغييــر  الســاعة،  وعلبــة  الميكانيكيــة 
والعميــل«. الســاعات  بيــن صانــع  »محادثــة  بمثابــة  بأنــه  بيرالنــد  يصفــه  مــا   وهــو 

ودخلــت هــذه العالمــة التجاريــة إلــى الشــرق األوســط فــي العــام 1996 عندمــا كانــت 
ال تتعــدى العــام الواحــد مــن العمــر. ووصــف بيرالنــد معــرض الدوحــة للمجوهــرات 
والســاعات بأنــه معْلــم هــام فــي روزنامــة هــذه العالمــة التجاريــة، مضيفــا: »لدينــا قاعدة 
عمالء قوية في قطر وهي تنمو على أســاس ســنوي، إذ يشــتري عمالؤنا منا ســاعات 
جديــدة باســتمرار ويوصــون أصدقاءهــم وأفــراد عائلتهــم بالشــراء مــن عندنــا. وال يــزال 

اإلقبــال علــى منتجاتنــا قويــا جــدا علــى الرغــم مــن المنــاخ االقتصــادي الحالــي«.

روجيه 
دوبوي
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تضاعفت أعداد المشتركين في خدمات الحوسبة السحابية في قطر في 
الفترة األخيرة لتصل إلى 200 ألف مشترك، توزعت على 120 ألف مشترك 

في القطاع التعليمي، و80 ألف مشترك من خارج القطاع.

قطر تزخر بعدد غير 
محدود من الفرص

حوار: كريم إمام 

قضايا تهمك
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تظــل صناعــة الحوســبة الســحابية فــي تطــور ســريع، 
حيــث أن 85 ٪ مــن البرامــج المعلوماتيــة التــي تكتــب 
وبالتالــي  الســحابية  للحوســبة  موجهــة  هــي  اليــوم 
ــبة  ــاد الحوس ــي اعتم ــون ف ــن ال يرغب ــتخدمون الذي المس
علــى  قادريــن  غيــر  أنفســهم  ســيجدون  الســحابية 

المســتقبل. فــي  التكنولوجيــا  اســتعمال 
للجمهــور  مايكروســوفت  قدمــت  اإلطــار  هــذا  فــي 
بفنــدق  لالبتــكار  مايكروســوفت  قمــة  فــي  المشــارك 
ســانت ريجــس أحــدث منتجاتهــا ومــا يمكــن أن تقدمــه 
ضمــن  وذلــك  مضافــة،  وقيمــة  خدمــات  مــن  لهــم 
إســتراتيجية مايكروســوفت لتطويــر خدمــات الحوســبة 
الســحابية التــي اســتأثرت بالقســط األكبــر مــن اهتمــام 
المســتقبلية  الســوق  القمــة، وذلــك لفهــم توجهــات 

فــي هــذا المجــال.
)قطــر اليــوم( حضــرت القمــة وجلســت مــع ايزابيــل 
شــوبر، مديــر عــام التســويق والعمليــات فــي شــركة 
وإفريقيــا  األوســط  الشــرق  لمنطقــة  مايكروســوفت 

فــكان هــذا الحــوار: 
تقــول شــوبير التــي انضمــت إلــى فريــق مايكروســوفت 
فــي دبــي خــالل يوليــو مــن العــام 2015 بعــد أن عملــت 

والواليــات  ألمانيــا،  مــن  كل  فــي  مايكروســوفت  مــع 
المتحــدة، والصيــن، والبرازيــل عــن طبيعــة مهــام عملهــا 
الجديــد  موقعــي  فــي  مســئولة  »ســأكون  الجديــد: 
األوســط  الشــرق  فــي  التســويق   عمليــات  إدارة  عــن 
وإفريقيــا، مايكروســوفت لديهــا تســعة مكاتــب رئيســية 
فــي هــذه المنطقــة أهمهــا فــي جنــوب إفريقيــا، ومصــر، 
المشــاكل  بخصــوص  وتشــير  وتركيــا«  والســعودية، 
التــي ترتبــط بهــذه المنطقــة مــن العالــم فــي عملهــا 
أن هــذه المنطقــة وخاصــة فــي قطــر تزخــر بعــدد غيــر 
محــدود مــن الفــرص، وعندمــا تأتــي إلــى مــكان كالدوحــة 
الفعاليــات  مــن  الكثيــر  أن هنــاك  لتجــد  تنظــر حولــك 
ــدى  ــة ل ــة الملح ــس الرغب ــو يعك ــة، وه ــداث الجاري واألح
الحكومــة والنــاس أيضــا فــي القيــادة، حيــث أن لدينــا 
الكثيــر مــن الفعاليــات واألحــداث الكبــرى منهــا مونديــال 
كأس العالــم 2022 وبالتالــي علينــا أن نحــرص بــأن يكون 
ــل  ــا األفض ــل ولدين ــن األفض ــا، فنح ــل دائم ــا األفض لدين
ونســتحق األفضــل. ومنــذ وصولــي للدوحــة  شــعرت 
بذلــك وأنــا فــي الطريــق مــن المطــار إلــى الفنــدق، وهــو 
مــا يؤكــد عليــه الجميــع هنــا، فليــس فقــط أن يكــون 
جيــد، وإنمــا البــد أن يكــون األفضــل، وهــذا مــا يعجبنــي 
فــي قطــر، وهــذا مــا يمكــن للتكنولوجيــا أن تلعــب دورا 
كبيــرا فيــه، فهنــاك كميــة ضخمــة مــن المعلومــات التــي 
علــى الحكومــة أن توصلهــا، وســيكون مــن المســتحيل 
القيــام بذلــك دون بنــاء مــزارع إلكترونيــة لتخزيــن هــذه 
ــي  ــد، وبالتال ــا يفي ــتخراج م ــا واس ــات وتصفيته المعلوم
فــإن مــزودي التكنولوجيــا مثــل مايركوســوفت يعملــون 
علــى مســاعدة الحكومــات والشــركات هنــا فــي قطــر 
للوصــول إلــى األفضــل واســتخدام وســائل تكنولوجيــة 

ــا.  ــات ونقله ــذه المعلوم ــن ه ــا لتخزي ــوق به موث
وبخصــوص المشــاكل واألســواق التــي تحتــاج تركيــزا 
مــن الشــركة خــالل الفتــرة المقبلــة تقــول: » يعتمــد األمر 

قضايا تهمك

 هناك كمية ضخمة من 
المعلومات التي على الحكومة 

أن توصلها، وسيكون من 
المستحيل القيام بذلك دون 
بناء مزارع إلكترونية لتخزين 
هذه المعلومات وتصفيتها 

واستخراج ما يفيد  
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علــى مــدى ســرعتك وإلــى أيــن تــود الذهــاب، ويتوقــف 
علــى مــدى اســتخدامك للتكنولوجيــا الحديثــة، وهذا هو 
ــل  ــا نعم ــواق، وم ــذه األس ــوفت له ــه مايكروس ــا تقدم م
الذيــن يعملــون علــى فتــح قنــوات  عليــه مــع زمالئــي 
االتصــال والتعامــل مــع الجهــات المعنيــة هنــا فــي قطــر، 
ــبة  ــات الحوس ــم خدم ــر وتقدي ــى تطوي ــل عل ــث نعم حي
ــحابة  ــاء الس ــات وبن ــة والعملي ــادة اإلنتاجي ــحابية وزي الس
الذكيــة، وهــذه هــي تطلعــات شــركة مايكروســوفت 
التــي تســعى لتحقيقهــا، علــى الصعيــد العالمــي وفــي 
قمنــا  محطــات  ثــالث  وهنــاك  كذلــك،  قطــر  دولــة 
ــي  ــة، وه ــة الماضي ــهر القليل ــالل األش ــا خ ــرور عليه بالم
متتاليــة،  نجاحــات  يحقــق  الــذي   10 وينــدوز  تحديــث 
لألجهــزة  أوفيــس  برنامــج  األســواق  فــي  وطرحنــا 
هــاب«. ســيرفيس  إطــالق  إلــى  باإلضافــة   اللوحيــة، 
وعــن أهــم الصعوبــات التــي تواجــه العامليــن فــي هــذا 
شــيء  دائمــا  ليــس  التغييــر  أن  إيزابيــل  تــرى  المجــال 
بالســؤال  األمــر  يتعلــق  وإنمــا  اإلنســان،  طبيعــة  فــي 
ال؟  أم  التغييــر  هــذا  علــى  نقــدم  هــل  مفــاده:  الــذي 
الــذي يتوجــب فيــه علــى  الوقــت  وأعتقــد أن اآلن هــو 
النــاس أن تتحــرك وتنتقــل بســرعة لتتماشــى وتتوافــق 
العالميــة  االقتصــادات  تشــهدها  التــي  التغيــرات  مــع 
للتغييــر  تكــون مســتعدة  أن  النــاس  واألســواق، علــى 
ــن  ــم م ــهدها العال ــي يش ــرات الت ــل التغي ــي ظ ــة ف خاص
2 مليــار يســتخدمون  حولنــا، وأوضحــت أن أكثــر مــن 
إلــى  إضافــة  العالــم،  حــول  األوفيــس  برامــج  حزمــة 
250 مليــون مــرة علــى مختلــف األجهــزة،  لـــ  تحميلــه 
ــا  ــاس هــذه التكنولوجي ــى الن ــأن يتبن مضيفــة: »نرغــب ب
الحديثــة، وهنــاك 100 مليــون جهــاز يســتخدم وينــدوز 
10 فــي أكثــر مــن 190 دولــة، أن نظــام التشــغيل وينــدوز 
10 أصبــح يفــوق فــي اســتخدامه لوينــدوز 7، بأكثــر مــن 

العالمــي«. المنظــور  140 ٪، وهــذا بحســب 
وحــول مــا إذا كانــت مايكروســوفت قــد قامــت بضغــط 
الجديــدة  االســتثمارات  مــن  عــدد  تجميــد  أو  نفقاتهــا 
بســبب التوتــرات بالمنطقــة ســواء فــي ســوريا أو اليمــن 
ــى  ــة: »نحــن ننظــر إل ــك قائل أو العــراق تنفــي شــوبر ذل
يجلــب  فالتغييــر  فــرص،  أنهــا  علــى  التوتــرات  هــذه 
الشــركات  مــن  والعديــد  الفــرص،  مــن  العديــد  معــه 
ــا، وهــذا مــا نقــوم  ــاج إلــى التكنولوجي والحكومــات تحت
بــه مــن خــالل إيجــاد تواصــل بيــن الحكومات والشــركات 
ومايكروســوفت، ونســأل عــن احتياجاتهــم، ومــا الــذي 
التحــاور،  خــالل  مــن  يأتــي  وهــذا  نقدمــه،  أن  يمكــن 
للوصــول إلــى كيفيــة تلبيــة االحتياجــات، وأيضــا أشعــــر 
بـاألفــــكار  مليئـــة  العالــم  مــن  الـمنـطـــقة  هـــذه  بـــأن 
الـمـبـتـكــــرة، فـمـثـــال عــنـــدما أطــلــقــنــــا هـولـونـيــــس 
المعــارض  مــن  عــدد  فــي  وقدمنــاه   HoloLens
والفعاليــات مســتعرضين كافــة المزايــا الجديــدة التــي 
يحملهــا، جــاء إلينــا عــدد مــن العمــالء مــن هــذه المنطقــة 
التــي يمكــن  بالعديــد مــن األفــكار الخالقــة والمبتكــرة 
ــتخدام  ــة اس ــوص كيفي ــدق بخص ــا ال تص ــا بأنه وصفه
HoloLens وقــد كنــت بالفعــل مذهولــة، وحتــى الزمــالء 
فــي المركــز الرئيســي لمايكروســوفت كانــوا مذهوليــن 

مــن هــذه االقتراحــات، وهــذه األمــور التــي تحــدث هــي 
التــي تحتــاج إلــى التركيــز عليهــا«. 

بالمنتجــات والخدمــات  الخاصــة  أن األســعار  وأكــدت 
التــي تقدمهــا مايكروســوفت ثابتــة كمــا هــي لــن تتغيــر 
أو تتأثــر بالوضــع االقتصــادي العــام، وليــس هنــاك أيــة 

ــر هــذه األســعار.  ــة فــي المســتقبل القريــب لتغيي ني
ــري  ــوق القط ــركة للس ــه الش ــذي تقدم ــد ال ــن الجدي وع
التــي  لالبتــكار  مايكروســوفت  قمــة  أن  شــوبر  أكــدت 
أهــم  مــن  600 شــخص  مــن  أكثــر  شــهدت حضــور 
الشــخصيات فــي هــذا القطــاع ومحبــي التكنولوجيــا. 
مواضيــع  حــول  مناقشــات  تنظيــم  خاللهــا  جــرى 
 ،4 بــرو  وســورفيس   ،10 وينــدوز  مــن  عــدة  مواضيــع 
وإنترنــت   ،365 أوفيــس  إلــى  هــب،  وســورفوس 
األشــياء، وقدمــت الجديــد فــي هــذا الخصــوص. كمــا 
بخلــق   ooredooو مايكروســوفت  مــن  كل  قامــت 
لهــا لعمالئهــا، وتوفيــر خدمــة عمــالء  تجربــة ال مثيــل 
مايكروســوفت،  لعمــالء  فقــط  مــرة  ألول  مخصصــة 
 .365 وتقديــم عــروض اســتثنائية لخدمــات أوفيــس 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، أعلنــت شــركة مايكروســوفت 
قطــر عــن حزمــة جديــدة لســيرفيس 3 للتعليــم، والتــي 
تأتــي كعــرض مــع وينــدوز10، بأســعار مخفضــة. وعــن 
مــا  عــن  المالحظــات  أو  الشــكاوى  اســتقبال  كيفيــة 
تقدمــه مايكروســوفت مــن خدمــات ومنتجــات تقول أن 
هنــاك حــوارًا متواصــاًل مــع الزبائــن، ابتــداءا مــن المديــر 
التنفيــذي لمايكروســوفت ســاتيا ناديــال الــذي يتفاعــل 
بشــكل نشــط مــع زبائننــا وعمالئنــا وشــركائنا ليســتمع 
ويتعــرف علــى األحــدث مــن قبلهــم، وأيضــا لتنميــة 
مايكروســوفت، وهــو تمامــا مــا أقــوم بــه هنــا فــي هــذه 
المنطقــة. فالبــد أن نســتمع إلــى الجميــع لنتعــرف علــى 
النــاس بشــكل  النــاس، وكيفيــة مســاعدة  احتياجــات 

متواصــل ليحصلــوا علــى ويحققــوا مــا يريــدون. 
تعــد مايكروســوفت، التــي تأسســت فــي العــام 1975، 
والمدرجــة فــي ســوق ناســداك تحــت الرمــز MSFT مــن 
البرمجــي  التطويــر  فــي  المتخصصــة  الشــركات  أبــرز 
تســهم  وحلــوال  خدمــات  الشــركة  وتوفــر  عالميــًا، 
إطــالق  علــى  واألفــراد  األعمــال  قطــاع  مســاعدة  فــي 
طاقاتهــم الكامنــة، وكانــت مايكروســوفت الخليــج قــد 
افتتحــت مقرهــا اإلقليمــي فــي دبــي فــي العــام 1991، 
وتشــرف الشــركة مــن مكتبهــا فــي دبــي علــى أســواق 
البحريــن، ومكتــب الكويــت، وعمــان، وقطــر، باإلضافــة 
إلــى اإلمــارات، فيمــا لديهــا فــرع خــاص فــي الســعودية. 
اشــتهرت شــركة مايكروســوفت بقدرتهــا علــى االبتــكار 
التقنيــات والحلــول المعتمــدة علــى  وتقديــم أفضــل 
احتياجــات العمــالء والبحــث والتطويــر. وبعــد النجــاح 
الــذي حققتــه مايكروســوفت فــي التطبيقــات الخاصــة 
لــدى  بأجهزة الحاســوب الشــخصية وهــو مــا يعــرف 
التقنييــن باســم »ثــورة وينــدوز« بــدأت مايكروســوفت 
استخدامات الحاسوب الشــخصي  توســيع  فــي 
هــذه  علــى  الفعاليــة  مــن  جديــدة  أبعــادًا  لتضيــف 
الشــهيرة  إســتراتيجيتها  خــالل  مــن  وذلــك  التقنيــات 

نــت”. »دوت 

قضايا تهمك

  أعتقد أن اآلن هو الوقت 
الذي يتوجب فيه على الناس 

أن تتحرك وتنتقل بسرعة 
لتتماشى وتتوافق مع التغيرات 

التي تشهدها االقتصادات 
العالمية واألسواق، على الناس 

أن تكون مستعدة للتغيير 
خاصة في ظل التغيرات التي 
يشهدها العالم من حولنا   
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العالقات 
القطرية - اإلكوادورية 

باب مفتوح على قارة واعدة
يمكن اعتبار العالقات القطرية – اإلكوادورية بأنها باب مفتوح على القارة 

الالتينية التي ال نعرف عنها الكثير في هذه المنطقة من العالم، فبالرغم من 
بعد المسافات، إال أن هناك العديد من األمور المشتركة بين الشعوب في 
هذه البقعة من العالم وشعوبنا العربية. وذلك يتمثل في وجود جالية عربية 

مهمة في أميركا الالتينية ، يصل عددها حسب بعض التقييمات إلى 17 
مليون نسمة، وهو ما أنتج اهتمامًا كبيرًا بالعالقات مع العرب.

بقلم: كريم إمام 
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عــدد  بــزوغ  شــهدت  الالتينيــة  أميــركا  بــالد  أن  كمــا 
مثــل:  عربيــة  أصــول  مــن  السياســيين  الزعمــاء  مــن 
إلــى   1989 مــن  األرجنتيــن  )حكــم  منعــم  كارلــوس 
كولومبيــا  )رئيــس  توربــاي  ســيزار  وخوليــو   ،)1999
مــن 1978 إلــى 1982(، وإليــاس أنتونيــو ســقا )رئيــس 
الســلفادور مــن 2004 إلــى 2009(، وعبــد اللــه بوكــرم 
)رئيــس اإلكــوادور  مــن 1996 إلــى 1997(، وغيرهــم. 
كمــا أن هنــاك عــدد مــن الدالئــل التــي تؤكــد الوجــود 
ــل المســاجد -فــي  ــي واإلســالمي فــي القــارة، مث العرب
ــاجد  ــر المس ــي أكب ــم ثان ــجد إبراهي ــر مس ــال يعتب فنزوي
-فــي  الثقافيــة،  والمراكــز  الالتينيــة-  أميــركا  فــي 
فنزويــال وحدهــا أكثــر مــن 46 مؤسســة ثقافيــة عربيــة 
قويــة  دفعــة  يعطــي  مــا  وهــو  الكبــرى-  المــدن  فــي 

للعالقــات.
رئيــس جمهوريــة  اســتقبل فخامــة  اإلطــار  فــي هــذا 
اإلكــوادور رفائيــل كورّييــا نهايــة العــام الماضــي فــي 
ســعادة  كيتــو  بالعاصمــة  الجمهــوري  قصــره  مقــر 
الشــيخ الدكتــور خالــد بــن ثانــي بــن عبــد اللــه آل ثانــي 
ــث  ــة، حي ــة إزدان القابض ــس إدارة مجموع ــس مجل رئي
المتاحــة  االســتثمارية  الفــرص  فــي  التباحــث  تــم 

. اإلكــوادور   بجمهوريــة 
فرص استثمارية

بــن  خالــد  الدكتــور  الشــيخ  ســعادة  قــال  جانبــه  مــن 
ثانــي أن الهــدف مــن الزيــارة إلــى اإلكــوادور يتركــز فــي 
إيجــاد فــرص اســتثمارية فضــال عــن دراســة الســوق 
ما إن أميــركا الالتينيــة تعــد مــن  اإلكــوادوري.. والســيَّ
أن  يمكــن  التــي  لقطــر  بالنســبة  المهمــة  األســواق 

المتميــزة،  االســتثمارية  الفــرص  بعــض  فيهــا  تجــد 
األســواق  تلــك  أبــرز  مــن  اإلكــوادور  أن  شــك  وال 
ــط  ــد ونش ــوق واع ــال ولس ــاذب لألعم ــاخ ج ــال لمن كمث
وفيــه صناعــات إنتاجيــة عديــدة ومتنوعــة وحــث علــى 
زيــادة حجــم المبــادالت التجاريــة بيــن مجتمــع المــال 
إلــى  بهــا  واالرتقــاء  واإلكــوادوري  القطــري  واألعمــال 
ــا البلديــن  ــو إليهــا قيادت مســتوى الطموحــات التــي ترن

الصديقيــن.
ــوب  ــي تج ــة الت ــالم« اإلكوادوري ــفينة »الس ــت س وكان
ــاء  العديــد مــن الــدول حــول العالــم قــد رســت فــي مين
الدوحــة تعبيــرا عــن رغبــة اإلكــوادور فــي توثيــق عالقاتهــا 
اإلكــوادوري  الشــعب  محبــة  عــن  وتعبيــرا  قطــر  مــع 

للشــعب القطــري.
الشــرق  منطقــة  فــي  عاصمــة  أول  الدوحــة  وتعــد 
خــالل  لهــا  ســفارة  اإلكــوادور    بهــا  تفتتــح  األوســط 
العــام 2012، تــال ذلــك قيــام قطــر بافتتــاح ســفارة لهــا 
ــد الطريــق  ــة، مــن أجــل تمهي فــي العاصمــة اإلكوادوري
بيــن  المتاحــة  والفــرص  التعــاون  تتنــاول  لمباحثــات 
المجــاالت.  بمختلــف  البلديــن  فــي  الخــاص  القطــاع 
وتغطــي ســفارة اإلكــوادور فــي الدوحــة دواًل عديــدة فــي 
المنطقــة أبرزهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي، إلــى 

جانــب األردن ولبنــان وســوريا.
والمســتثمرين  األعمــال  رجــال  مــن  العديــد  ويســعى 
اإلكــوادوري،  الســوق  فــي  التواجــد  إلــى  القطرييــن 
واالســتفادة مــن التســهيالت والحوافــز االســتثمارية 
األمــوال  لــرؤوس  اإلكــوادور  حكومــة  توفرهــا  التــي 

األجنبيــة.

وهنــاك شــركات فــي اإلكــوادور تســاهم فيهــا أمــوال 
منهــا  قطرييــن،  أعمــال  رجــال  يملكهــا  أو  قطريــة 
قيمــة  تبلــغ  أويــل«،  »جينتــي  النفطيــة  المجموعــة 
تتطلــع  وهــي  دوالر،  مليــون   700 نحــو  اســتثماراتها 
النفــط  فــي حقــول  فــي مشــاريع جديــدة  لالســتثمار 
إكوادوريــة  جاليــة  وتوجــد  الســياحة.   قطــاع  وفــي 
صغيــرة فــي قطــر يعمــل معظــم أفرادهــا فــي قطــاع 
القطريــة. الجويــة  الخطــوط  وشــركة  والغــاز  النفــط 

نمو وتفاعل
يقــول ســعادة ســفير جمهوريــة اإلكــوادور فــي الدوحــة 
ــية  ــات الدبلوماس ــب أن العالق ــي صع ــالن أب ــيد قب الس
بــدأت بتاريــخ  بيــن جمهوريــة اإلكــوادور ودولــة قطــر 
1975-6-20 ، وتطــورت فيمــا بعــد إلــى فتــح ســفارات 
مــن قبــل جمهوريــة اإلكــوادور   فــي الدوحــة ومــن قبــل 
وبعــد  كيتــو،  اإلكوادوريــة  العاصمــة  فــي  دولــة قطــر 
الزيــارة التــي قــام بهــا وفــد إكــوادوري رفيــع المســتوى 
إلــى الدوحــة برئاســة ســعادة الوزيــر ريــكاردو باتينيــو 
الشــؤون  وزيــر    )H.E. Minister Ricardo Patiño(
 .2011 ســنة  اإلكــوادور  جمهوريــة  فــي  الخارجيــة 
2012 فتحــت جمهوريــة  ينايــر مــن ســنة  فــي شــهر 
ــن  ــر م ــخ 31 أكتوب ــه، وبتاري ــفارتها بالدوح ــوادور س اإلك
الســنة  ذاتهــا فتحــت دولــة قطــر ســفارتها فــي مدينــة 
كيتــو. ومنــذ ذلــك التاريــخ بــدأت العالقــات بيــن البلديــن 
وتوقيــع  اللقــاءات،  ســبَحة  فَكــّرت  وتتفاعــل،  تنمــو 
الزيــارات  وتبــادل  المشــاريع،  ودراســة  االتفاقيــات، 
فــي  الفاعــل  األثــر  لهمــا  كان  بزيارتيــن  توجــت  التــي 
تشــديد أواصــر العالقــة بيــن البلديــن، أال وهمــا زيــارة 
صاحــب الســمو األميــر الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة 
آل ثانــي إلــى جمهوريــة اإلكــوادور بتاريــخ 16-2-2013 
وكان حينهــا أميــر دولــة قطــر، علــى رأس وفــد رســمي 
حمــد  الشــيخ  معالــى  أيضــًا،  ضــم  المســتوى  رفيــع 
الــوزراء ووزيــر  ثانــي، رئيــس مجلــس  بــن جاســم آل 
الخارجيــة فــي حينهــا، وســمو الشــيخ عبداللــه بــن حمــد 
آل ثانــي، وســعادة الدكتــور خالــد العطيــة وغيرهــم مــن 
الســعادة الــوزراء والمســؤولين فــي الدولــة. والزيــارة 
كوريــا  رافاييــل  الرئيــس  فخامــة  زيــارة  هــي  الثانيــة 
رئيــس جمهوريــة اإلكــوادور إلــى الدوحــة مــن تاريــخ 21 
أكتوبــر 2014 إلــى 23 أكتوبــر 2014 علــى رأس وفــد 
رســمي رفيــع المســتوي ضــم ســعادة وزيــر خارجيــة 
ورجــال  الــوزراء،  الســعادة  مــن  والعديــد  اإلكــوادور 

األعمــال وبعــض المســؤولين فــي الدولــة.

وفد قطري
وعــن مخرجــات الزيــارة التــي قــام بهــا وفــد قطــري 
اإلكــوادوري  الســفير  قــال  اإلكــوادور    إلــى  مؤخــرا 
أنــه قــد قــام ســعادة الشــيخ الدكتــور خالــد بــن ثانــي 
بزيــارة  القابضــة،  إزدان  مجموعــة  رئيــس  ثانــي  آل 
2016، وهــو مــن  اإلكــوادور   خــالل شــهر  ديســمبر 
رجــال األعمــال الرائديــن فــي قطــر، حيــث اســتمعوا 
المشــاريع  مــن  لكثيــر  مفصــل  شــرح  إلــى  خاللهــا 
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وفــرص االســتثمار المتاحــة، كمــا اطلعــوا عــن كثــب علــى 
التــي تقدمهــا القوانيــن اإلكوادوريــة للمســتثمرين  الحوافــز 
وضمــان وحمايــة اســتثماراتهم. وقــد أكــد الشــيخ خالــد علــى 
أهميــة الزيــارة ونتائجهــا الناجحــة والقّيمــة، مؤكــدا علــى مــدى 
اهتمامــه بالفــرص ومشــاريع االســتثمار فــي اإلكــوادور، وأن 
الســوق  وأن  متميــزة،  اســتثمارية  فــرص  اإلكــوادور  فــي 
وجــود  إلــى  باإلضافــة  وناشــط،  واعــد  ســوق  اإلكــوادوري 
الكثيــر مــن التســهيالت واالمتيــازات، والدعــم الــذي توفــره 
الحكومــة اإلكوادوريــة إلــى المســتثمرين األجانــب، دون أي 
تمييــز عــن رجــال األعمــال اإلكوادورييــن، ممــا يوفــر مناخــا 

اإلكــوادور.   فــي  لالســتثمار  ومحفــزا  مالئمــا 

مشاريع متبادلة
القطــري  الوفــد  اإلكوادوري:“يقــوم  الســفير  وأضــاف 
اليــوم بدراســة عــدة مشــاريع اســتثمارية اتطلــع عليهــا خــالل 

الزيــارة، ونأمــل أن تــرى النــور فــي القريــب العاجــل”.
وبخصــوص الوضــع االقتصــادي فــي اإلكــوادور، والعالقــات 
يمكــن  التــي  المنتجــات  هــي  ومــا  البلديــن،  بيــن  التجاريــة 
أبــي  يقــول  اإلكــوادور،  مــن  تســتوردها  أن  قطــر  لدولــة 
متســارعًا  نمــوًا  شــهد  اإلكــوادوري  االقتصــاد  أن  صعــب 
 ،2007 ســنة  مــن  ابتــدًء  وذلــك  األخيــرة،  الســنوات  فــي 
ــا إلــى ســدة الرئاســة،  بوصــول فخامــة الرئيــس رفاييــل كورَي
ديمقراطيــة  بوســائل  ســلمية،  إصالحيــة  ثــورة  قــاد  الــذي 
إلــى التغييــر الشــامل والكلــي، تغييــر علــى  بحتــة، هدفــت 
حجــم الوطــن، مبنــي علــى أســس وبرامــج واضحــة، علميــة 
ممنهجــة، نابعــة مــن سياســة اقتصاديــة هدفهــا اإلنســان، 
ــات  ــن السياس ــس م ــوادوري، ولي ــع اإلك ــع  المجتم ــن واق وم
االقتصاديــة االرثوذكســية المســتوردة. وفــي الواقــع أثمــرت 
والمواطــن،  الوطــن  علــى  خَيــرة  نتائــج  السياســات  هــذه 
وأَدت  إلــى نمــو اقتصــادي واســتقرار سياســي، كمــا أدت 
إلــى تدنــي فــي مســتوى الفقــر، وقّلصــت الفــارق االجتماعــي، 
وخفضــت الديــن العــام الخارجــي، كمــا مّكنــت الدولــة القيــام 
بمشــاريع إســتراتيجية خاصــة فــي مجــال النفــط والطاقــة 

وغيرهــا.  والتعليــم  واالتصــاالت  والمواصــالت 

المعجزة اإلكوادورية
األميركــي  واألكاديمــي  االقتصــادي  بالخبيــر  دفــع   كل هــذا 
الصعيــد  علــى  حصــل  مــا  وصــف  إلــى  بــالك”  “وليــم 
بالرغــم  اإلكوادوريــة،  بالمعجــزة  واالجتماعــي   االقتصــادي 
التــي ســبق  الحــادة  مــن األزمــات السياســية واالقتصاديــة 
رفاييــل  الرئيــس  لحكــم  األولــى  الســنوات  فتــرة  ورافقــت 

كوريــا. 
بيــن  واالســتثمارات  التجاريــة  العالقــات  صعيــد  علــى  أمــا 
تنامــت  قــد  العالقــات  هــذه  أَن  “الشــك   : يقــول  البلديــن 
فــي  عليــه  كانــت  مَمــا  بكثيــر  أفضــل   وهــي  وتوطــدت، 
الســابق، ولكــن ال نــزال فــي بدايــة الطريــق، وهنــاك الكثيــر 
منهــا  يســتفيد  أن  يمكــن  التــي  التعــاون  مســاحات  مــن 

 . البلــدان” 
ــن  ــر م ــوادور  يعتب ــإن اإلك ــاري، ف ــادل التج ــث التب ــن حي ــا م أم
أغنــى الــدول الزراعيــة، فهــو مثــاًل أكبــر مصــدر فــي العالــم 
للمــوز وقلــب النخــل، وكذلــك المصــدر األول لخشــب البلســا 

الفاخــرة،  الخشــبية  األرضيــات  صناعــة  فــي  يدخــل  الــذي 
وهــو أيضــًا مصــدر كبيــر للزهــور )خاصــة الــورد( واألســماك 
المعلبــة والتونــا والروبيــان والعديــد مــن الفواكــه االســتوائية و 
الــكاكاو والبــن، والحبــوب بشــكل عــام، إلــى جانــب مــا يمتلكــه 

ــرة مــن النفــظ والذهــب والمعــادن األخــرى.  ــروة كبي مــن ث
مناخــًا  يؤمــن  فاإلكــوادور  االســتثمارات،  حيــث  مــن  أَمــا 
ــتثمرين  ــز المس ــهيالت تحفِّ ــن وتس ــًا وقواني ــتثماريًا مالئم اس
األجانــب علــى االســتثمار فــي اإلكــوادور، خاصــة فــي مجــاالت 
واالتصــاالت  واإلســكان  والمصــارف  والســياحة  النفــط  
هــذه  دعــم  علــى  حريصــة  فالدولــة  وغيرهــا...  والعقــارات 
قانونيــة  أطــر  مــن  يلــزم  مــا  كل  وتأميــن  االســتثمارات 

لنجاحهــا.   ضرائبيــة  وامتيــازات 

عالقات ثقافية
اعتقــاده  ومــدى  الثقافــي  المســتوى  علــى  العالقــات  وعــن 
بأهميــة هــذا الجانــب يقــول: “ال يمكــن الحديــث عــن توطيــد 
العالقــات بيــن المجتمعــات والــدول  وتوثيقهــا، دون األخــذ 
المعتقــدات  علــى  القائــم  الثقافــي  العامــل  االعتبــار  بعيــن 
والفكــر  والفلســفة  والتقاليــد  واألخــالق  والقانــون  والفــن 
والديــن الــخ... وأهميتهــا فــي عمليــة التقــارب والتواصــل بيــن 
الشــعوب واألمــم. فالثقافــة مرتبطــة بشــكل وثيــق بالزمــان 
بالعولمــة  أؤمــن  “أنــا  ويضيــف:  واإلنســان”.  والمــكان 
المجتمعــات  بيــن  والعلمــي  الثقافــي  والتكامــل  الثقافيــة 
الكفيلــة بخلــق تضامــن  الثقافيــة هــي  العولمــة  واألعــراق. 
حــد  فــي وضــع  كبيــر  بشــكل  إنســاني، وتســاهم  وتكامــل 
والمجتمعــات  الحضــارات  بيــن  والنزاعــات  للصراعــات 
واألديــان. وهنــا أريــد أن أؤكــد وأنــا العربــي األصــل، والــذي 
عايــش المجتمعيــن العربــي والالتينــي، أنــه بالرغــم مــن البعــد 
ــة، إال أن  ــركا الالتيني الجغرافــي بيــن هــذه المنطقــة ودول أمي
هنــاك الكثيــر مَمــا يجمــع بيــن المجتمعيــن ويقــرب بينهمــا”. 
إن دول أميــركا الالتينيــة  بشــكل عــام، قــد فتحــت أبوابهــا 
للمالييــن مــن المهاجريــن العــرب واســتقبلتهم واحتضنتهــم 
بــدون أي تمييــز، وهــم بدورهــم تفاعلــوا مــع هــذه الــدول 
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وتمازجــوا مــع شــعوبها، كمــا أصبحــوا يشــكلون جــزءًا اليتجــزأ 
مــع  دائمــا  تتعاطــف  الالتينيــة  الشــعوب  أكثريــة  إن  منهــا. 
الشــعوب العربيــة، وتؤيــد قضاياهــا المحَقــة وتدعمهــا فــي 
كل المحافــل الدوليــة. أنــا أعتقــد أن التواصــل الثقافــي بيــن 
قطــر واإلكــوادور  بشــكل خــاص، وبيــن العالــم العربــي ودول 
أميــركا الجنوبيــة بشــكل عــام، يجــب أن يحظــى باهتمــام 
تفعيلــه  علــى  العمــل  ويجــب  الحكومــات،  قبــل  مــن  أكبــر 

ونشــره وإيصالــه بشــكل صحيــح فــي المجتمعيــن.
أمــا عــن كيفيــة جــذب قطــر ألعــداد أكبــر مــن اإلكوادورييــن  
ســواء بغــرض العمــل أو الســياحة، يــرى الســفير أنــه ممــا 
ال شــك فيــه أن البعــد الجغرافــي بيــن البلديــن هــو الحاجــز 
التجــاري  التبــادل  نمــو  وجــه  فــي  يقــف  الــذي  األساســي 
عــدم  إلــى  باإلضافــة  البلديــن،  بيــن  الســياحي  والتواصــل 
وجــود خــط جــوي مباشــر بيــن قطــر واإلكــوادور ، وسياســة 
الســياحية وتحفــز  المعالــم  تعــرف علــى  إعالميــة ســياحية 
إلــى الدولتيــن.    المواطنيــن علــى القيــام برحــالت ســياحية 

استثمارات قطرية
مجموعــة إزدان القابضــة التــي تعمــل فــي قطاعــات متعــددة 
وغيرهــا،  والخدمــات  واإلعــالم  والتعليــم  الصحــة  مثــل 
يزيــد  إذ  قطــر  فــي  العقــار  بترمومتــر  المجموعــة  وتوصــف 
الشــركات  علــى رأس قائمــة  وتتربــع  عامــا   55 عــن  عمرهــا 
مليــار ونصــف   26 البالــغ  المــال  رأس  حيــث  مــن  القطريــة 
46 مليــار  مليــار ريــال، والقيمــة الســوقية التــي تزيــد علــى 

.MSCI الـــ  إلــى مؤشــر  ريــال. انضمــت مؤخــرا 
المناخ االستثماري

الرئيــس  العبيدلــي  علــي  الســيد  أشــار  المنطلــق  هــذا  مــن 
التنفيــذي لمجموعــة إزدان القابضــة أن الزيــارة التــي شــارك 
ــن  ــل م ــد أق ــاءت بع ــوادور  ج ــى اإلك ــري إل ــد قط ــع وف ــا م فيه
ــارة كان  ــن الزي ــي م ــدف األساس ــر واله ــارة األمي ــن زي ــهر م ش
االطــالع علــى البلــد ودراســة إمكانيــة االســتثمار فيــه، مــن 
حيــث المنــاخ االســتثماري وسياســات وقوانيــن االســتثمار 
الخارجــي، وبحــث إمكانيــة االســتثمار والفــرص فــي جولــة 

اســتطالعية.
زيارة استطالعية

خــالل الزيــارة وهــي الزيــارة األولــى لبلــد بعيــد كان الهــدف 
أو  اتفاقيــات  توقيــع  يتــم  ولــم  االســتطالع  األساســي 
بروتوكــوالت وإنمــا االطــالع علــى بعــض المشــاريع ودراســتها 
ودراســة جدواهــا، فنحــن اآلن فــي طــور الدراســة للمشــاريع 

الكليــة للبلــد وقانــون االســتثمار األجنبــي.  والمخاطــر 
القطــاع الخــاص بــه العديــد مــن المجــاالت مثــل الســياحة 
والفنــادق الــذي بــه فــرص جيــدة واســتثمارات فــي مجــال 
كبيــرًا  اهتمامــًا  مهتمــة  هنــاك  الحكومــة  ألن  اإلســكان، 
أو خمــس فــرص  أربــع  بتوفيــر ســكن مالئــم وتــم عــرض 
تتــراوح االســتثمارات فيهــا مــن 50 إلــى 400 مليــون دوالر، 
ــة تقــدم  وهنــاك أيضــا فــرص فــي القطــاع الطبــي ألن الدول
ــث أن  ــة، حي ــال الصيرف ــي مج ــة، وف ــات الطبي ــل الخدم أفض
الدولــة مالكــة لعــدد مــن البنــوك التــي لهــا حصــص بهــا يمكــن 
بيعهــا، أيضــا مجــال االتصــاالت فالحكومــة لديهــا حصــة فــي 

شــركة اتصــاالت يمكــن بيــع جــزءًا منهــا. 
بــأن مــا يميــز االســتثمار القطــري فــي اإلكــوادور  وأضــاف 

ليــس  وبالتالــي  األميركــي  الــدوالر  هــي  العملــة  أن  حقيقــة 
هنــاك مخاطــر بالنســبة للعملــة بحكــم أن الريــال القطــري 

 . بالــدوالر  مرتبــط 
األجنبــي  المســتثمر  تشــجع  الدولــة  أن  “كمــا  واســتطرد: 
الضريبيــة  اإلعفــاءات  بعــض  لتقديــم  اســتعداد  وعلــى 
وعلــى ضريبــة األربــاح، وهــذا حســب نــوع االســتثمار ونــوع 

المشــروع”. 
استكشاف الفرص

ــر  ــة غي ــركا الجنوبي ــال: “أمي ــى القــارئ قائ ــي إل ويتوجــه العبيدل
ــا كعــرب، نصيحتــي لرجــال األعمــال والمواطنيــن  معروفــة لن
أن يقومــوا بجــوالت  المؤسســات  عــام فــي كافــة  بشــكل 
الفــرص  مــن  العديــد  بهــا  والتــي  البكــر،  البــالد  هــذه  فــي 
ــادة  ــرى زي ــة أو بأخ ــوا بطريق ــم أن يحاول ــتثمارية، فعليه االس
والفــرص  فيهــا  االســتثمار  وقوانيــن  الدولــة  علــى  التعــرف 
المتاحــة فيهــا، خصوصــا أن بعــض األســواق المســتهلكة 
مــن قبــل الخليجييــن -تحديــدا الــدول األوروبيــة- تعــد أســواقا 

ناضجــة والنمــو فيهــا تقريبــا صفــر. 
الرئيــس  الشــيبي  الباســط  عبــد  الســيد  يصــف  حيــن  فــي 
إلــى  الزيــارة  اإلســالمي  الدولــي  قطــر  لبنــك  التنفيــذي 
زيــارة مثمــرة وبنــاءة جــدا  بأنهــا كانــت  جمهوريــة اإلكــوادور 
ــي  ــئولين ف ــع المس ــدة م ــدة عدي ــات مفي ــرت اجتماع ــث ج حي
اإلكــوادور، ومــع ممثلــي مجتمــع األعمــال اإلكــوادوري، وقــد 
توجــت الزيــارة بلقــاء مــع فخامــة الرئيــس رفائيــل كورّيــا حيــث 
جــرى نقــاش عــن آفــاق تطويــر التعــاون بيــن قطاعــي األعمــال 

فــي البلديــن.
وأضــاف قائــال: »فــي الحقيقــة هنــاك مجــاالت كثيــرة واعــدة 
والبنــوك،  والســياحة،  العقــارات،  قطاعــات  فــي  للتعــاون 
والتأميــن، والقطــاع الطبــي، وغيــر ذلــك مــن اإلمكانيــات ولكن 

نحتــاج إلــى مزيــد مــن التواصــل ومزيــد مــن الدراســات«.
ــارة بحــد ذاتهــا كانــت مفيــدة جــدا،  واســتطرد قائــال: »إن الزي
حيــث أتاحــت ألعضــاء الوفــد المشــارك فيهــا اإلطــالع علــى 
الفــرص اإلقتصاديــة الكامنــة فــي جمهوريــة اإلكــوادر، كمــا 
أننــا لمســنا علــى أرض الواقــع مــدى الترحيــب اإلكــوادوري 
باالســتثمارات القطريــة، وانفتاحهــم الكبيــر على اســتثمارات 
عمليــة  أيــة  فــإن  الحقيقــة  وفــي  فعــال،  وتعــاون  مشــتركة 
ــث  ــا حي ــن بدأن ــظ نح ــن الح ــة، ولحس ــى بداي ــاج إل ــاون تحت تع
أننــا نعتقــد بــأن أميــركا الالتينيــة فيهــا الكثيــر مــن الفــرص التــي 
لــم تســتغل بعــد، ويجــب أن نعمــل علــى االســتفادة منهــا 
لمــا فيــه الخيــر للطرفيــن، المهــم أن البــاب قــد فتــح اآلن وإن 

ــاون«. ــة للتع ــاهد ترجم ــتقبل نش ــي المس ــه ف ــاء الل ش
ويــرى الشــيبي أن التعــاون فــي المجــال المصرفــي  يعتبــر 
والقطــاع  فعــال،  اقتصــادي  تعــاون  أي  فــي  أساســيا 
حــول  الشــراكات  مــن  الكثيــر  لديــه  القطــري  المصرفــي 
العالــم، ويســعدنا بطبيعــة الحــال أن نستكشــف أيــة فرصــة 
جديــدة فــي أي مــكان فــي العالــم، حتــى ولــو كان فــي منطقــة 
ــج، فالتقــدم التكنولوجــي  ــا عــن منطقــة الخلي ــدة جغرافي بعي
اختــزل المســافات وجعــل إمكانيــة التعــاون بيــن دولتيــن فــي 
ــا علــى أرض الواقــع  ــال، وكمــا وجدن ــم أمــرا ســهل المن العال
فــإن القطــاع المصرفــي فــي اإلكــوادور وفــي قطــر بإمكانهمــا 
التعــاون مســتقبال كمــا أن التعــاون ممكــن فــي مجــاالت أخرى 

 الميزة للمستثمر القطري 
في اإلكوادور أن العملة هي 

الدوالر األميركي وبالتالي ليس 
هناك مخاطر بالنسبة للعملة 

بحكم أن الريال القطري 
مرتبط بالدوالر  

علي العبيدلي 
الرئيس التنفيذي 

لمجموعة إزدان القابضة 

التجارة البينية



73
مـــــــــــارس 2016 

المجــاالت  مــن  وغيرهــا  والخدمــات  والصناعــة  كالتجــارة 
خاصــة  معاييــر  لدينــا  إســالمي  كبنــك  نحــن   « .ويضيــف: 
نعمــل وفقــا لهــا، وسياســتنا واضحــة وإســتراتيجيتنا تقــوم 
علــى التركيــز علــى الســوق المحليــة مــع االســتفادة مــن أيــة 
لجهــة  الجــدوى والســيما  دراســات  تثبــت  فــرص خارجيــة 
ــر مــن الشــراكات  ــا الكثي المخاطــر أنهــا فــرص واعــدة، ولدين
لــم  إلــى اإلكــوادور   زيارتنــا  العالــم، وحقيقــة خــالل  حــول 
نبحــث شــيئا محــددا بــل كان حــوارا ونقاشــا واستكشــافا، 
ــل  ــن العوام ــة م ــر مجموع ــب أن تتوف ــالمية يج ــوك إس وكبن
لعملهــا فــي أيــة دولــة، لعــل أهمهــا البنيــة التشــريعية. ونحــن 
ال نــزال فــي طــور جمــع المعلومــات والنقــاش، وأي شــيء 
ــذه  ــل ه ــي مث ــاح ف ــد اإلفص ــق قواع ــه وف ــنعلن عن ــدد س مح

الحــاالت.

مــن جانبهــا تقــول ماريــا بيريــز أكوســتا وهــي مواطنــة مــن 
اإلكــوادور  تعيــش فــي الدوحــة منــذ عــام أنهــا تعتقــد بــأن 
تتميــز  قطــر  ودولــة  اإلكــوادور  جمهوريــة  بيــن  العالقــات 
بالقــوة فيمــا يتعلــق بالعالقــات االقتصاديــة والتجاريــة علــى 
المســتوى طويــل األمــد. خاصــة وأن قطــر تتمتــع بســيولة 
اإلكــوادور  أن  حيــن  فــي  كبيــرة،  اقتصاديــة  وقــوة  ماليــة 
فــي مجــاالت متعــددة  االســتثمارات  مــن  العديــد  تعــرض 
بإيجــاد  مهتمــة  قطــر  أن  أعتقــد  الســبب  ولهــذا  ومتنوعــة، 
عالقــة قويــة مــع بلدهــا. وأضافــت: »فــي اعتقــادي أن هنــاك 
أكثــر مــن طريقــة لزيــادة التعــاون بيــن البلديــن األولــى مــن 
خــالل التوســع فــي العالقــة بحيــث تأخــذ أشــكااًل أعمــق، ثانيــا 
االســتفادة مــن أيــة فــرص يمكــن مــن خاللهــا زيــادة معــدالت 

االســتثمار«.  
الفتــة إلــى أن هنــاك أكثــر مــن مجــال  يمكــن مــن خاللهــا 
االســتفادة مــن العالقــات بيــن البلديــن منهــا علــى ســبيل 
والعصائــر،  الزراعيــة  المنتجــات  تعليــب  مجــال  المثــال 

والنفــط.   والغــاز  والتعديــن،  والســياحة،  والمقــاوالت، 
الســفارات  مــن  العديــد  تضــم  قطــر  أن  إلــى  وأشــارت 
مركــز  افتتــاح  نشــهد  أن  الممكــن  مــن  ولذلــك  الالتينيــة، 
الوطنيــة  باأليــام  واالحتفــال  الدوحــة،  فــي  التينــي  ثقافــي 
مــع  التواصــل  زيــادة  إلــى  تحتــاج  التــي  الالتينيــة  للبلــدان 
العالــم مــن خــالل موســيقانا وثقافتنــا ومأكوالتنــا، وهــو مــن 
شــأنه أن يعــرف الشــعب القطــري علــى ثقافتنــا، كمــا أن 

بلداننــا.  إلــى  للســياحة  للترويــج  مهمــًا  شــيئًا  ذلــك 
تعمــل  أن  القطريــة  الجويــة  الخطــوط  علــى  أنــه  أعتقــد 
علــى افتتــاح رحــالت مباشــرة إلــى مــدن أكثــر فــي شــمال 
أميــركا الالتينيــة مثــل اإلكــوادور وفنزويــال والبيــرو. وهــو مــا 
ــة  ــدان الالتيني ــن البل ــياح م ــداد الس ــادة أع ــي زي ــاهم ف سيس
بلــدان  حتــى  أو  األخــرى،  الخليجيــة  والبلــدان  قطــر  إلــى 
ــاون  ــاالت التع ــم مج ــوص أه ــت بخص ــيا. وأضاف ــرق آس ش
الواعــدة: »هنــاك أمــران يمكــن لإلكــوادور العمــل عليهمــا فــي 
قطــر، فمثــال المناطــق الحــرة فــي قطــر يمكنهــا أن تعمــل 
علــى اســتيراد العديــد مــن المــواد الغذائيــة التــي تصدرهــا 
المعلبــة،  واألســماك  والزهــور،  المــوز،  مثــل  اإلكــوادور 
االســتوائية  الفواكــه  مــن  والعديــد  والروبيــان  والتونــا، 
والــكاكاو، والبــن. فاإلكوادوريــون لديهــم خبــرة فــي إنتــاج كل 
هــذه المأكــوالت والنباتــات وتعليبهــا وتصديرهــا للعالــم«. 

ــل  ــة مث ــروات الطبيعي ــن الث ــد م ــوادور العدي ــك اإلك ــا تمل كم
مــواد  وكلهــا  واليورانيــوم  والزئبــق،  والنحــاس،  الذهــب، 
للبلــدان  أو تخزنهــا وتصدرهــا  يمكــن أن تســتوردها قطــر 
المجــاورة والتــي تســتخدم هــذه المــواد، أو أن تســتثمر فــي 

  . باإلكــوادور  صناعاتهــا 

العديــد مــن الصناعــات فــي  وأضافــت: »أعلــم أن هنــاك 
قطــر، ويمكــن لإلكــوادور افتتــاح مكتــب صناعــي لهــا فــي 
الدوحــة ولعــب دور  فــي االســتحواذ واالســتثمار والتمويــل 
 - منتــا  فــي  الموجــودة  المصفــاه  مثــل  مشــاريع  فــي 
اإلكــوادور، كمــا أن اإلكوادورييــن لديهــم خبــرة كبيــرة فــي 
مجــال األمــن الصناعــي ومصانــع تعليــب األغذيــة والعصائــر، 
ــرات  ــة اإلســتفادة مــن هــذه الخب ويمكــن للشــركات القطري

اإلكوادوريــة فــي هــذا المجــال. 
تأهيــل  إلعــادة  ضخمــًا  مشــروعًا  هنــاك  أن  إلــى  ولفتــت 
وترميــم مركــز المدينــة التاريخــي فــي العاصمــة كيتــو. إال 
المشــاريع  فــي مثــل هــذه  أن دخــول اســتثمارات قطريــة 
صعــب ألن اإلكــوادور ال تقبــل تمويــل المشــاريع مــع البنــوك 
فــي  النظــر  باختصــاص  تقبــل  اإلكــوادور ال  أن  إذ  الدوليــة، 
عقــود التمويــل لــدى المحاكــم الدوليــة المعتــرف بهــا فــي  
تســتثمر  أن  يمكنهــا  قطــر  أن  وباريــس،  ولنــدن  نيويــورك 
والطاقــة  والعقــارات  والبنــوك  والزراعــة  الفنــادق  فــي 
الكهرومائيــة، والســياحة، والصناعــة العســكرية بعــد قبــول 
المحاكــم  الدوليــة واإلقــرار بصالحيــات  القــروض  شــروط 

العالميــة.  للتمويــل  المختصــة 
فــي  اقتصاديــًا  تشــيلي  مــع  تتنافــس  أن  يمكــن  اإلكــوادور 
ــوادور   ــح اإلك ــوب أن تفت ــن المطل ــه م ــة. ولكن ــركا الالتيني أمي
القوانيــن  وتعديــل  الدولييــن،  المســتثمرين  أمــام  األبــواب 
للخبــراء  ويمكــن  الدوليــة.  القــروض  بقبــول  الخاصــة 
المســاعدة  يــد  تقديــم  الدولــي  التمويــل  فــي  القطرييــن 
لديهــم  ذلــك ألن  إذا طلــب منهــم  اإلكوادوريــة  للحكومــة 

المجــال.  خبــرة كبيــرة فــي هــذا 

  افتتاح مركز ثقافي 
التيني يوصل موسيقانا 

وثقافتنا ومأكوالتنا 
للشعب القطري، كما أن 

ذلك شيئًا مهمًا للترويج 
للسياحة إلى بلداننا  

ماريا بيريز أكوستا
مواطنة إكوادورية 

التجارة البينية

 التقدم التكنولوجي 
اختزل المسافات وجعل 
امكانية التعاون بين 
دولتين في العالم أمرا 
سهل المنال  

عبد الباسط الشيبي 
الرئيس التنفيذي 
لبنك قطر الدولي اإلسالمي
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كـــوكبنــــــــــا

المهمة النبيلة
شاركت مجموعة Mission20  التي تضم مجموعة من المتطوعين الشباب في برنامج قطر اليوم 

المدرسي لبيئة خضراء منذ نسخته األولى. نتحدث إلى مؤسس المجموعة، أمانات سوالنكي، حول جذور 
هذه المجموعة ومدى تأثير التوجيه السليم الذي حصل عليه في السنوات األولى من شبابه على مسار 

حياته الخاصة.

بــدأت  الــذي  اليــوم  عــن  ســوالنكي  أمانــات  تحــدث 
فيــه مجموعــة Mission20  تعاونهــا مــع مجلــة قطــر 
ــذاك وزمــالؤه فــي الصــف  ــه كان آن ــال: »إن ــودادي قائ ت
الثانــي عشــر وكانــوا قــد بــدؤوا بــإدارة هــذه المجموعــة 
قبــل ذلــك بأربــع ســنوات. ففــي ذلــك اليــوم ارتــدى 
بذلــة وربطــة عنــق بعــد عودتــه مــن مدرســته وذهــب 
للدعايــة  المهــا  شــركة  رئيــس  نائــب  مــع  لالجتمــاع 
عــن  بالمجموعــة  اتصــل  قــد  كان  الــذي  واإلعــالن 
فريــق  عــن  تبحــث  الشــركة  ألن  الفيســبوك  طريــق 
للمســاعدة  الملتزميــن  والمتطوعيــن  الشــباب  مــن 
إلــى إيصــال  فــي تنفيــذ برنامــج بيئــي مبتكــر يهــدف 
هــذه الرســالة الخضــراء إلــى مواطنــي الغــد بطريقــة 

البيئــي  النشــاط  كان  وقــد  ومؤثــرة«.  مباشــرة 
Mis- لمجموعــة األساســية  الركائــز  مــن  يــزال   وال 
نتجــت  لكــن  قصيــرا  االجتمــاع  كان  لــذا   ،  sion20
ســنوات. عــدة  مــدى  علــى  امتــدت  شــراكة   عنــه 
الحيــن.  ذلــك  منــذ  ســوالنكي  آفــاق  توســعت  وقــد 
فقــد تولــى إدارة شــركة والــده لمــواد البنــاء، وحصــل 
ــه  علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال، كمــا أن
يعتــزم القيــام بعــدد مــن المشــاريع الرياديــة قريبــا. 
ــه  ــبة ل ــة بالنس ــت مهم ــة Mission20 بقي ــن مجموع لك
اآلن كمــا كانــت قبــل تســع ســنوات عندمــا أسســها 
يــدرك  وهــو  المدرســة.  أصدقــاء  مــن  مجموعــة  مــع 
الــذي  األشــخاص  يتركــه  الــذي  التأثيــر  مــدى  تمامــا 
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يلتقــي بهــم المــرء والــدروس التــي يتعلمهــا منهــم خــالل ســنوات 
إذ  المســتقبل  فــي  وحياتــه  شــخصيته  علــى  التكوينيــة  شــبابه 
دعــم  أجــل  مــن    Mission20 أسســنا  البدايــة  »فــي  يقــول: 
مؤسســة كاينــات Kainat، وهــي منظمــة غيــر حكوميــة يديرهــا 
والمنســق  البيولوجيــا  معلــم  كاكفــي،  أحمــد  شــاكيل  األســتاذ 
 MES مدرســة   فــي  والمرشــدات  الكشــافة  ورئيــس  البيئــي 
تأثيــرا كبيــرا علــى ســوالنكي عندمــا  أثــر كاكفــي  الهنديــة«. وقــد 
14 عامــا وتمكــن مــن توجهيــه فــي ســعيه  كان يبلــغ مــن العمــر 
المتواصــل لتحقيــق »واجبــه تجــاه اإلنســانية«، كمــا قــال مضيفــا: 
التــي  الشــركات  تدعــم  أن  علــى  أحــرص  أعمــال  كرائــد  »أنــا 
.»Mission20 أؤسســها األنشــطة الخيريــة مــن خــالل مجموعــة 

ســوى  تكــن  لــم   Mission20 مجموعــة  أن  ســوالنكي  وكشــف 
ــن  ــي م ــكلت بوح ــات تش ــر مجموع ــن عش ــرب م ــا يق ــن م ــدة م واح
أفــكار األســتاذ شــاكيل، لكنــه لــم يكــن يتصــور هــو أصدقــاؤه أنهــم 
ســيواصلون االنخــراط فيهــا بعــد تخرجهــم مــن المدرســة الثانويــة، 
وقــد  لتأسيســها،  العاشــرة  بالذكــرى  تحتفــل  اليــوم  هــي  فهــا 
توســعت أنشــطة المجموعــة وأعمالهــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى. 
وعلــى الرغــم مــن أن معلمــه قــد تــرك الدوحــة وعــاد فــي الهنــد 
للعمــل فــي مدرســة أسســها فــي إحــدى المناطــق الريفيــة بالهنــد 
نشــطة  منظمــة  إلــى  تحولــت  قــد    Mission20 مجموعــة  أن  إال 
التــي يقدمهــا  التبرعــات الشــخصية  ومتنوعــة ممولــة مــن خــالل 
أعضــاء مجلــس إدارتهــا. وأكــد ســوالنكي أن المجموعــة ال تقــوم 
بجمــع التبرعــات، إال مــن أجــل قضايــا أو مشــاريع محــددة وأنــه يتــم 
 تخصيــص جميــع هــذه األمــوال للغــرض التــي تم جمعها مــن أجله.

 الرحلة 
Mission20  هـم مـن الطـالب الشـباب مـن  متطوعـو مجموعـة  
تسـاهم  أن  سـوالنكي  ويأمـل  المحليـة.  والجامعـات  المـدارس 
لخيـر  السـعي  إذكاء شـعلة  فـي  الجماعـة  بهـا  تعمـل  التـي  القضايـا 
البشـرية لـدى هـؤالء الشـباب كمـا حصـل معـه إذ يقـول: »لـو لـم 
التـق باألسـتاذ شـاكيل لكنـت أعيـش حياتـي اآلن بصـورة اعتياديـة 
دون أن أدرك قيمتهـا ودون أن أرى مـا يوجـد خـارج القوقعـة التـي 
الكثيـر مـن  الـذي سـلكته  أعيـش فيهـا. فقـد أعطانـي هـذا المسـار 
الخبـرات الجديـدة وفتـح عينـي علـى مسـاع نبيلـة لـم أكـن ألعرفهـا. 
فمـن خـالل مؤسسـة أيـادي الخيـر نحـو آسـيا وكاينات سـافرُت في 
رحـالت تطوعيـة إلـى عـدة دول. وأثنـاء هـذه الرحـالت علـى سـبيل، 
نْمـُت فـي مدرسـة فـي الهنـد لـم يكتمـل بناؤهـا، وأمضيـت تسـعة 
بحاجـة  كنـت  التـي  األمـور  هـي  وهـذه  تركيـا.  فـي  غابـة  فـي  أيـام 
إلـى أن أراهـا وأفهمهـا ألنهـا قـد وسـّعت مداركـي وجعلتنـي ممتنـا 
الحيـاة  قيمـة  أقـّدر  أن  علـى  وسـاعدتني  بهـا،  أرفـل  التـي  للنعـم 
سـوالنكي  التجـارب  هـذه  ألهمـت  وقـد  أعيشـها«.  التـي  المريحـة 
  Mission20 علـى القيـام بهـذه هـذه الرحـالت مـن خـالل مجموعـة
تأثيـرا. أكثـر  مشـاريع  فـي  للعمـل  فرصـة  المتطوعيـن   إلعطـاء 

يسـجلوا  أن  آفاقهـم  توسـيع  فـي  المهتميـن  للمتطوعيـن  ويمكـن 
لهـا  تلجـأ  Mission20التـي  أصدقـاء   قائمـة  فـي  أسـماءهم 
إلـى ذلـك. وعـن ذلـك يقـول: »كنـا فـي  المجموعـة كلمـا احتاجـت 
نريـد  الـذي  للحـدث  وفقـا  التطـوع  النـاس  مـن  نطلـب  السـابق 
المشـاركة فيـه لكننـا بدأنـا هـذا البرنامـج فـي العـام الماضـي لجعـل 
أفـراد المجموعـة يشـعرون باالنتمـاء إلينـا«. واعتـرف سـوالنكي بـأن 
جعـل النـاس يتخلـون عـن سـاعات فراغهـم مـن أجـل قضيـة معينة 

البرنامـج المدرسـي  ليـس باألمـر اليسـير. ففـي األيـام األولـى مـن 
كان  بالخـوف،  يشـعرون  المتطوعـون  كان  عندمـا  خضـراء  لبيئـة 
للتحـدث  المـدارس  إلـى  شـخصيا  يذهبـون  وأصدقـاؤه  سـوالنكي 
إلـى الطـالب والمسـاعدة فـي تعليـق الملصقـات ووضـع صناديـق 
المقترحـات. وأضـاف أنـه كان أحيانـا يذهـب لوحـده حتـى إنـه يعتقد 
أنه قام بزيارة كل مدرسـة شـاركت في الطبعة األولى من البرنامج 
االنشـغال،  دائمـو  »النـاس  مسـتطردا:  خضـراء،  لبيئـة  المدرسـي 
لـذا فـإن الحصـول علـى متطوعيـن ملتزميـن ليـس باألمـر اليسـير. 
واألسـوأ مـن ذلـك أن بعـض المنظمـات قـد بـدأت تدفـع مكافـآت 
ماليـة للمتطوعيـن )وهـو مـا يقـّوض مبـدأ التطـوع برّمتـه(، لـذا فقد 
لمثـل  يقـول  كان  لكنـه  نفسـه«.  الشـيء  منـا  يتوقعـون  النـاس  بـدأ 
 Mission20 مجموعـة  فـي  التطـوع  فوائـد  إن  المتطوعيـن  لهـؤالء 
ليسـت ماليـة وإنمـا هـي معنويـة مثـل اكتسـاب تجـارب فريـدة مـن 
 نوعهـا، وتعزيـز فـرص التواصـل، وتغييـر وجهـة نظـر المـرء للعالـم.

وعندمـا حـاول تسـجيل مجموعـةMission20  واجهتـه العديـد مـن 
الخيريـة  الجمعيـات  بتسـجيل  المتعلقـة  البيروقراطيـة  الصعوبـات 
أو المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي قطـر. لـذا فقـد خطـرت لـه فـي 
النهايـة فكـرة  ذكيـة لحـل هـذه المشـكلة تتمثـل بتسـجيل شـركة 
Solanki Mission Enter-  تدعـى شـركة مشـاريع بعثـات سـوالنكي

prises تعمـل فـي مجـال إدارات أحـداث األعمال، وتأسـيس قسـم 
Mis- »المسـؤولية االجتماعيـة ال يهـدف للربـح في الشـركة أسـماه 

sion20«، حيـث تـم تدشـين هـذه الهويـة الجديـدة في نهايـة العام 
2014. وقـد قـام بـكل ذلـك لجعـل الجماعـة علـى قـدم المسـاواة 
لقضاياهـا  الترويـج  حيـث  مـن  المحليـة  الخيريـة  الجمعيـات  مـع 
وجمـع األمـوال. ومضـى قائـال: »علـى الرغم مـن تنظيمنـا لمعظم 
فعالياتنـا داخـل قطـر إال أننـا قـد قمنا بدعـم العديد مـن المجتمعات 
بإشـراك  نقـوم  المثـال،  سـبيل  فعلـى  الخـارج.  فـي  المحليـة 
غـزة وسـوريا  األمـوال لصالـح  لجمـع  المحليـة  الخيريـة  المنظمـات 
والفلبيـن ونيبـال وبنغالديـش وغيرهـا من خالل صناديـق التبرعات، 
وإرسـال الرسـائل القصيـرة، وبيـع قمصـان »التـي شـيرت«، وبيـع 
المخبـوزات، والفنـون والتصويـر الفوتوغرافـي، وغيرهـا«. وأعـرب 
سـوالنكي بشـكل خـاص عـن فخـره بتحقيـق Mission20  لرقميـن 
قياسـيين فـي سـجل غينيـس لألرقـام القياسـية قائـال: »يكتسـب 
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فقـد  لـي.  بالنسـبة  خاصـة  أهميـة  قياسـي  رقـم  ألول  تحقيقنـا 
خططنـا بالشـراكة مـع قطـر الخيريـة لجمـع 14 طنـا مـن المالبـس 
فـي 4 سـاعات، لكننـا تمكنـا فـي النهايـة مـن جمـع مـا يقـرب من 30 

طنـا فـي 24 سـاعة فـي ذلـك اليـوم فـي حديقـة أسـباير«. 

وقامت Mission20  على مدى السـنوات السـت الماضية بتنظيم 
واسـتخدمت  عامـا   23 سـن  تحـت  السـنوية  القـدم  كـرة  بطولـة 
التعليميـة  والنفقـات  التعليـم  دعـم  فـي  الحـدث  ذلـك  عائـدات 
بالهنـد  بيهـار  بواليـة  كاينـات  مدرسـة  مـن  المحروميـن  لألطفـال 
البطولـة  بأمـوال  المدرسـة  تلـك  فـي  كبيـرة  قاعـة  بنـاء  تـم  حيـث 
للمسـتقبل  بالنسـبة  »أمـا  وأضـاف:   ،  Mission20قاعـة سـميت 
المجتمعـات خـارج قطـر  انخراطـا فـي  أكثـر  فإننـا نعتـزم أن نكـون 
يمكـن  ال  لكـن  مباشـرة،  بصـورة  للمحتاجيـن  مسـاعداتنا  لتقديـم 
لذلـك أن يتـم إال عندمـا نحصـل علـى دعـم جيـد من الشـركات لهذه 
األمـوال«. لجمـع  ننظمهـا  التـي  األحـداث  مـن  وغيرهـا   المشـاريع 

 التواصل 
مشـاركة  مدرسـة  كل  بزيـارة   Mission20 متطوعـي  تكليـف  تـم 
إليجـاد وسـائل مبتكـرة لجـذب انتبـاه الطـالب وتقديـم تقاريـر حـول 
مسـتويات االنخـراط التـي يرونهـا فـي كل مـن المـدارس المشـاركة 
حيـث تؤخـذ هـذه التقاريـر بعيـن االعتبـار فـي نهايـة البرنامـج عندمـا 
لبيئـة خضـراء.  المدرسـي  بالبرنامـج  الفائـزة  المـدارس  اختيـار  يتـم 
وال يعمـل متطوعـو البرنامـج علـى تعليـق ملصقـات فـي المدرسـة 
فحسـب وإنمـا يقومـون أيضـا بإشـراك الطـالب فـي هـذه العمليـة 
سوالنسـكي:  يقـول  الرسـالة.  هـذه  تشـّرب  علـى  ومسـاعدتهم 
»إننـا نطلـب أثنـاء البرنامـج التعريفـي الـذي ننظمـه لمتطوعينـا أن 
يقومـوا بتوجيـه الطـالب لتعليـق الملصقـات كـي يشـعرون بمزيـد 
مـن المشـاركة. وبهـذه الطريقـة، يتنبـه الطـالب للرسـالة الخضراء، 
تحقيقهـا«. فـي  وينخرطـون  أصدقائهـم،  إلـى  عنهـا   ويتحدثـون 

المتطوعيـن.  زيـارة  المـدارس مسـبقا بمواعيـد  إعـالم  دائمـا  ويتـم 
البرنامـج  لفريـق  يتيـح  أن  ذلـك  شـأن  »مـن  يقـول:  ذلـك  وعـن 
المدرسـي لبيئـة خضـراء الخـاص بتلـك المـدارس جعـل متطوعـي 
جاهزيـن السـتقبال فريقنـا. إذ أحيانـا ال يكـون هنالـك أي متطوعيـن 

كاملـة، فنجـد  يتـم تجميـع فصـول  أخـرى  وأحيانـا  المـدارس،  مـن 
أهـداف  عـن  تقديميـا  عرضـا  كبيـر  لحشـد  نقـدم  ونحـن  أنفسـنا 
البرنامـج. فمثـال أحـاط بـي فـي إحـدى المـرات فـي مدرسـة الخليـج 
تبلـغ  الذيـن  المتحمسـين  الطـالب  مـن  مجموعـة  اإلنجليزيـة 
أنحـاء  أعمارهـم ثمانـي سـنوات والذيـن كان يركضـون فـي جميـع 
واسـتجابوا  لهـم  أعطيناهـا  التـي  الملصقـات  لتعليـق  المبنـى 
البيئـة.  التـي طرحناهـا عليهـم بخصـوص  بصـورة جديـة لألسـئلة 
الـذي  الكبيـر  االهتمـام  هـذا  نـرى  أن  حقـا  الملهـم  مـن  وكان 
يبدونـه«. وتحـدث سـوالنكي أيضـا عـن قصـة وقعـت لـه فـي العـام 
 MES مدرسـة  السـابقة،  مدرسـته  يـزور  أن  قـرر  عندمـا  الماضـي 
الهنديـة، قائـال: »لـم أكـن أتوقع أن يكـون جميع الطـالب مجتمعين 
فـي القاعـة ينتظـرون قدومـي السـتقبالي. ولـم أكـن مسـتعدا حقـا 
للتحـدث لكننـي تمكنـت مـن التحدث إليهم عن  البرنامج المدرسـي 
لبيئـة خضـراء ألننـي علـى اطـالع كامـل بالحملـة بسـبب مشـاركتي 
لشـعور  »إنـه  مبتسـما:  وأضـاف  عديـدة«.  سـنوات  طـوال  بـه 
معلميـه  يقابـل  وأن  السـابقة  مدرسـته  إلـى  المـرء  يعـود  أن  رائـع 
وطنيـا«. بهـا  معتـرف  لحملـة  كممثـل  رسـمية  بصفـة   القدامـى 
مـن  سـوالنكي  تخـّرج  علـى  طويـل  وقـت  مضـى  قـد  تكـن  ولـم 
التواصـل مـع الطـالب بطريقـة  لـذا فهـو يعـرف كيفيـة  المدرسـة، 
كثيـرا  يتأثـرون  األيـام  هـذه  األطفـال  يعـد  »لـم  قـال:  فقـد  فعالـة 
الحمـالت  مـن  الكثيـر  يوجـد  ألنـه  الرسـائل  مـن  النـوع  هـذا  بمثـل 
المدرسـي  البرنامـج  ليسـت جميعهـا فعالـة. وحتـى  لكنهـا  البيئيـة، 
نحـاول  لكننـا   ،100٪ بنسـبة  فعـاال  يكـون  أال  يمكـن  خضـراء  لبيئـة 
يريدونـه  الـذي  التغييـر  مسـؤولية  يتحملـون  الجميـع  نجعـل  أن 
مجتمـع  هـو  المجتمـع  مـن  صغيـر  بقطـاع  بدأنـا  فقـد  لـذا  تحقيقـه. 
الطـالب، ونأمـل أن ينشـروا هـذه الرسـالة إلـى المجتمـع األوسـع. 
وينبغـي أيضـا أن يتـم نشـر هـذه الرسـالة نفسـها مـن خالل وسـائل 
نجـذب  أن  يمكننـا  الـذي  المجـال  هـو  وهـذا  االجتماعيـة،  اإلعـالم 
نفوسـهم«. إلـى  يتسـرب  الملـل  جعـل  دون  إليـه  الطـالب   انتبـاه 
وينبغـي علـى المـدارس أيضـا أن تلعب دورا أكبر فـي توفير التعليم 
علـى  الملقـى  الدراسـي  العـبء  »إن  سـوالنكي:  يقـول  إذ  البيئـي 
كاهـل الطـالب هـو كبيـر لدرجـة أنـه يـكاد ال يكـون هنالـك أي مجـال 
لألنشـطة غيـر الصفّيـة. لـذا علينـا أن نسـاعد المـدارس علـى فهـم 
مـدى أهميـة جـذب انتبـاه الطـالب إلـى هـذه األمـور أثنـاء العمليـة 
ـص مـا ال يقـل عـن سـاعة واحـدة فـي  التعليميـة. ويجـب أن ُتخصَّ

البيئـة«.  األسـبوع لتثقيـف الطـالب حـول 

لكنــه أكــد أننــا قــد أنــه بدأنــا نــرى تغييــرا إيجابيــا فــي هــذا الصــدد 
قائــال: »مــن الصعــب قيــاس نجــاح أي مبــادرة مــن نــوع البرنامــج 
المدرســي لبيئــة خضــراء، لكننــا نــدرك أننــا نقــوم بعمــل جيــد عندمــا 
ــا فــي العمــل واقتــراح مشــاريع  نــرى الطــالب وهــو يشــاركون معن
حتــى  أو  مبتكــرة  اقتراحــات  نتلقــى  وعندمــا  لالهتمــام،  مثيــرة 
قصائــد شــعر ورســومات مــن خــالل صناديــق المقترحــات«. ومــن 
المؤكــد أن هــذه االنتصــارات الصغيــرة ســتتراكم وســتترك فــي 

نهايــة المطــاف أثــرا ملحوظــا وإيجابيــا.

 حول البرنامج المدرسي لبيئة خضراء: 
اليـوم،  قطـر  مـن  مبـادرة  هـو  خضـراء  لبيئـة  المدرسـي  البرنامـج 
للطـالب،  إشـراكا  وأكثرهـا  الخضـراء  المبـادرات  أكبـر  مـن  ُتعتبـر 
وهـو يهـدف للوصـول إلـى الطـالب والمـدارس وإلهامهـم وتقديم 

لهـم. الجوائـز 



ال تغطي المجلة التصميم الداخلي فحسب وإنما أيضا ديكورات المنازل والمسماحات 
المكتبية من خالل استكشاف مستجدات عناصر المساحة في المجتمع.

جالم للهندسة الداخلية والتصميم 
مجلة فريدة من نوعها تقدم لك �لىء 

الفنون المعمارية والمشاريع ذات الطابع 
المميز من قطر والمنطقة والعالم.  

ا�ن 
با¢سواق

لمزيد من المعلومات االتصال : ٤٢٨٠  ٧٠١٥  ٩٧٤  +

أو البريد ا®لكتروني :
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أصبحـت الفـردان بريمييـر موتـورز الشـركة القطريـة الرائـدة فـي اسـتيراد السـيارات 
الفخمـة ناقـاًل رسـميًا لبطولـة التنـس العالميـة الكبـرى للسـنة السادسـة علـى التوالي 
حيـث أعلنـت شـركة »الفـردان بريمييـر موتـورز«، الوكيـل الحصـري لجاكـوار الند روڤر 
فـي دولـة قطـر، أنهـا الناقـل الرسـمي لبطولـة قطـر توتـال المفتوحـة للتنـس 2016 
للعـام السـادس علـى التوالـي، والتـي انعقدت خالل الفترة من 21 إلـى 27 فبراير على 

مالعـب مجمـع خليفـة الدولـي للتنـس واالسـكواش.
توتـال  قطـر  لبطولـة  الرسـمية«  »السـيارة  بلقـب  روفـر«  النـد  »جاكـوار  وتحظـى 
بريمييـر موتـورز« أسـطواًل  توفـر شـركة »الفـردان  2016، حيـث  للتنـس  المفتوحـة 
يضـم 45 سـيارة لتعزيـز أجـواء الراحة والرقي خالل تنقالت الالعبـات وفرق العمل من 
وإلـى الملعـب.  بهـذه المناسـبة قـال ربيـع عطايـا، مديـر عـام شـركة »الفـردان بريمييـر 
موتـورز«: »يسـعدنا أن نكـون الناقل الرسـمي للعام السـادس علـى التوالي ألحد أكبر 
بطـوالت التنـس فـي العالـم، والتـي تتطلـب أفضـل الخدمـات وهـذا بالطبـع يعكـس 
التزامنـا بتوفيـر أعلـى معاييـر الفخامـة والتميـز لالعبـات«. وأضـاف: »تجمعنـا عالقـة 
تعـاون قويـة مـع االتحـاد القطـري للتنـس، ومشـاركتنا هـذا العـام في هـذه التظاهرة 
التـي تتوسـع فـي  الرياضيـة تأتـي فـي إطـار إسـتراتيجيتنا األوسـع لدعـم دولـة قطـر 

لكافـة جماهيـر  التـي تسـتضيفها لتصبـح وجهـة مفضلـة  الرياضيـة  البطـوالت  عـدد 
الرياضـة فـي المنطقـة والعالـم«. مـن جانبـه قـال سـعد المهنـدي، مديـر بطولـة قطـر 
توتـال المفتوحـة للتنـس: »يفخـر االتحـاد القطـري للتنـس بالتعـاون للعـام السـادس 
علـى التوالـي مـع شـركة »الفـردان بريمييـر موتـورز« لتوفيـر خدمـات النقـل لالعبيـن 
ولألطقـم العاملـة فـي البطولـة ونتطلـع إلـى توطيد عالقتنـا معهم في المسـتقبل«. 

أعلـن نـادي قطـر لسـباق السـيارات، المتخصـص فـي 
األوسـط،  الشـرق  صعيـد  علـى  السـيارات  رياضـات 
الحصـري  الوكيـل  للسـيارات،  الجيـدة  مـع  بالشـراكة 
لعالمـة شـفروليه فـي قطـر، عـن افتتـاح مدرسـة كمارو 
الواقـع  السـيارات  لسـباق  قطـر  نـادي  فـي  للدريفـت 
فـي شـارع رقـم 52 فـي المنطقـة الصناعيـة.  الدريفـت 
هـي تقنيـة يسـتخدمها السـائقون منذ ثالثينيـات القرن 
الماضـي فـي سـباقات الرالـي، وتتيـح لهـم االسـتفادة 
السـائقون  ويقـوم  السـيارة.  قـدرات  مـن  القصـوى 
باالنحـراف أو االنـزالق علـى المنعطفـات فـي ظـروف 
الطـرق المختلفـة محافظيـن علـى سـرعة فائقـة عوضًا 
عـن تخفيـف السـرعة لالنعطـاف. وبمجـرد إتقـان هـذه 
التقنيـة يمكـن االنتقـال إلـى دريفـت أكثـر بهرجـًة ومهارًة 
خاصـة  أسـاليب  بتطويـر  المتنافسـون  يقـوم  حيـث 
واالندفـاع  األدريناليـن  ارتفـاع  أن  بالذكـر  الجديـر  بهـم.  
انتشـار  فـي  سـاهما  الدريفـت  عـن  ينتجـان  اللـذان 
وقـد  القطرييـن.  الشـباب  بيـن  السـيارات  رياضـات 
علـى  حرصـًا  واإلقليميـة  الوطنيـة  الجهـود  تكثيـف  تـم 
سـالمة جيـل الشـباب الذيـن يمارسـون الدريفـت علـى 
الطـرق. فـي البدايـة، بـرز رواد الدريفـت بيـن الخارجيـن 
هـو  الطـرق  علـى  الدريفـت  كان  حيـث  القانـون  عـن 
الطريقـة الوحيدة للتعلم. لذلك نشـأت فكرة تأسـيس 
مدرسـة كمـارو  للدريفـت التـي تقـدم أسـطواًل جديـدًا 
مـن شـفروليه كمارو، ومسـاحة حديثـة وذات ديناميكية 
تحـت إدارة مدربيـن محترفيـن للغايـة، وتـزود الطـالب 
المبتدئيـن بتجربـة اسـتثنائية حيـث يتعلمـون الدريفـت 

الخلفـي.    الدفـع  علـى سـيارات كمـارو ذات 

عالـــــم السيـــارات

شراكة بين نادي قطر لسباق 
السيارات والجيدة للسيارات 

»الفردان« الناقل الرسمي لبطولة التنس المفتوحة 2016
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فيمـا تنافسـت مجموعـة مـن كبـار العبـي الغولـف فـي 
العالـم فـي بطولـة البنـك التجـاري قطر ماسـترز 2016 
للغولف، كانت شـركة الفردان للسـيارات تحرص على 
السـيارات  مـن  أسـطول  بتوفيـر  أخـرى  مـرة  راحتهـم 

الفخمـة بصفتهـا الناقـل الرسـمي للبطولـة.
الذكـرى  البطولـة  مـن   2016 العـام  نسـخة  شـكلت 
العاشـرة مـن الشـراكة بيـن شـركة الفـردان للسـيارات 
وبطولـة الغولـف العريقـة، حيـث رسـخت دعـم الوكيـل 
أقيمـت  وقـد  قطـر.  فـي  الرياضـة  لتطـّور  المسـتمر 
 2016 التجـاري قطـر ماسـترز  البنـك  فعاليـات بطولـة 
للغولـف للسـنة العاشـرة على التوالي فـي نادي الدوحة 
للغولـف حيـث نقـل الالعبيـن والمسـؤولين والمنّظمين 
 BMW كلهـم طيلـة البطولـة أسـطول مـن 40 سـيارة
الفاخـرة  الخامسـة  والفئـة  السـابعة  الفئـة  طـراز  مـن 
المـزّودة كّل منهـا بسـائق. وعّلـق السـيد إيهـاب عـالم، 

المديـر العـام لشـركة الفـردان للسـيارات قائـاًل: »منـذ 
بطولـة  أصبحـت   ،2006 عـام  قطـر  فـى  انطالقتهـا 
التجـاري قطـر ماسـترز معروفـة دوليـًا وتجـذب  البنـك 
سـنة بعـد سـنة نخبـة مـن أفضـل العبـي الغولـف فـي 
العالـم إلـى قطـر. وباعتبارنـا شـركة قطريـة، نفخـر بأداء 
دورنـا وتقديـم دعمنـا مـن خـالل تسـليط الضـوء علـى 
فقـد  والرياضـة.  األعمـال  مجـال  فـي  الدولـة  إنجـازات 
شـّكلت هـذه الفعاليـة العريقـة أيضـًا المنّصـة المثاليـة 
الـتـي نـسـتـعـرض مـن خـاللـهـا طـرازات BMW الـرائــدة 

هــنـــا فــي قـطـــر، ومـنـــها ســيــــارة  BMW  X6 ، و 
المتمثلـة   X عائلـة  إلـى  إضافـة  وأحـدث   ،BMW X5
 BMW X1 الفاخـرة  الرياضيـة  النشـاطات  بسـيارة 
الجديـدة كليـًا والتـي لفتـت أنظـار العمـالء لـدى عرضهـا  
العـام«.  هـذا  للسـيارات  قطـر  معـرض  فـي  مؤخـرًا 

الفردان للسيارات الناقل 
الرسمي لبطولة البنك 

التجاري قطر ماسترز 2016 
للغولف

أحـدث  عـن  مؤخـرًا  النقـاب  نيسـان  شـركة  كشـفت 
االتصـال  وإمكانـات  والبرمجيـة  الرقميـة  التقنيـات 
الجديـدة  الكهربائيـة  سـيارتها  فـي  بعـد  عـن  والتحكـم 
فعاليـات  خـالل  وذلـك   ،»2016 ليـف  »نيسـان 
 »2016 المحمولـة  للهواتـف  العالمـي  »المؤتمـر 
الجوالـة«  لالتصـاالت  العالمـي  »االتحـاد  نظمـه  الـذي 
مـن  نخبـة  وحضـره  اإلسـبانّية،  برشـلونة  مدينـة  فـي 

التكنولوجيـا.  قطـاع  فـي  الرائـدة  الشـركات 
وتنطـوي سـيارة »نيسـان ليـف 2016« علـى مجموعـة 
واسـعة مـن المزايـا، حيـث تم تزويدهـا ببطاريـة جديدة 
يزيـد  ممـا  سـاعة،  كيلـوواط/   30 بسـعة  األداء  عاليـة 
مسـافة  بذلـك  لتقطـع   ٪  26 بنسـبة  القيـادة  نطـاق 
للبطارّيـة. كمـا ترسـي  250 كيلومتـرًا بشـحنة واحـدة 
السـيارة الجديـدة معاييـر مبتكـرة علـى صعيـد االتصـال 
بفضـل تزويدهـا بنسـخة محّسـنة مـن »نظـام نيسـان 

 .NissanConnect EV الترفيهـي«  للمعلومـات 
وكشـفت »نيسـان« عـن المزايـا التكنولوجّيـة لسـيارتها 
حّملـت  كمـا  الجمهـور،  أمـام  مباشـرة  الـجـديــدة 
الرابـط  عبـر  »يوتيـوب«  موقـع  علـى  خاصـًا  فيلمـًا 
السـتعراض   https://youtu.be/vh4qHRt6s68
السـيارة  هـذه  مـن  الجديـدة  النسـخة  تحديثـات  آخـر 
التـي حققـت أعلـى المبيعـات. وبهـذه المناسـبة، قـال 
جاريـث دونسـمور، مديـر قسـم السـيارات الكهربائيـة 
سـعداء  »نحـن  أوروبـا:  فـي  »نيسـان«  شـركة  لـدى 
باسـتعراض أحـدث تقنياتنـا ضمـن حـدث يجمـع أهـم 
’نيسـان‘  وتتبـوأ  االبتـكار.  بمجـال  الرائـدة  الشـركات 
مكانـة رياديـة فـي مجـال تطويـر السـيارات الكهربائّيـة، 
ونظـم  التقنيـات  أفضـل  بطـرح  ملتزمـون  ونحـن 
فـي  الكهربائـي  التنقـل  ووسـائل  والربـط  االتصـال 

الكبـرى«. األسـواق 

استعراض أحدث تقنيات »نيسان ليف 2016« 
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MINI  الفردان للسيارات تعرض قدرات

كانت MINI حاضرة في قطر الشهر الماضي من خالل فعالية YALLA MINI المتجّولة التي 
تخّللها سير موكب سيارات MINI من صالة عرض MINI في شركة الفردان للسيارات 

في الخليج الغربي إلى حلبة لوسيل الدولية بدعم من مراكز مواتر. وقد اصطحب العمالء 
واإلعالميون مختلف طرازات عائلة MINI في جولة على الحلبة واّطلعوا على عالم العالمة 

البريطانية العريقة من خالل فعالية قيادة ديناميكية، واستمتع عمالء MINI للمرة األولى بتجربة 
قيادة على حلبة لوسيل الدولية. وكـان عـدد مــن طــرازات MINI حــاضـــرًا يـــوم الـفعاليـة 

ومنهـا سيــارة MINI John Cooper Works Hatch وسيارة MINI  Hatch بخمسة أبواب 
 Yalla MINI وقد عّرفت فعالية .MINI Countryman بثالثة أبواب و MINI Hatch  وسيارة

الضيوف بمختلف مزايا وخصائص كل طراز من طرازات MINI من خالل سلسلة تجارب 
قيادة ديناميكية بسيارة MINI John Cooper Works Hatch. وفي هذا اإلطار، قال إيهاب 

عالم، المدير العام لشركة الفردان للسيارات: »تشّكل فعالية YALLA MINI المتجّولة 
المنّصة المثالية التي توّفر لمحّبي MINI في قطر أفضل تجارب العالمة وهي تناسب تمامًا 
شخصّية MINI المرحة. وقد رّكزنا على هذه الخطوة بالتحديد إذ نقلنا الفعالية للمرة األولى 

إلى حلبة لوسيل، حيث سيتسنى لعمالئنا االطالع على العالمة البريطانية وقيمها واختبار قوة 
السيارات وتكنولوجياتها وأدائها على الطريق من خالل أنشطة قيادة ديناميكية«.

الوكيـل  الدوحـة،  كارز  موتـور  رويـس   - رولـز  حصـدت 
الحصـري لرولـز - رويـس موتـور كارز فـي قطـر، التقديـر 
فـي  ذلـك  وُترجـم   ،2015 لعـام  المتمّيـز  أدائهـا  علـى 
رويـس   - رولـز  جوائـز  حفـل  فـي  جائـزة  بــ11  فوزهـا 
األوسـط،  الشـرق  فـي  اإلقليمييـن  للـوكالء  السـنوي 
والـذي  الجنوبيـة،  وأميـركا  الوسـطى  وآسـيا  وإفريقيـا، 
نتائـج  عـن  اإلعـالن  وبعـد  الدوحـة.  فـي  حديثـًا  ُأقيـم 
لرولـز - رويـس موتـور كارز ليميتـد  العالميـة  المبيعـات 
كارز  موتـور  رويـس   - رولـز  أعلنـت  الماضـي،  الشـهر 
لرولـز - رويـس موتـور كارز  الوكيـل الحصـري  الدوحـة، 
فـي قطـر تحقيـق زيـادة ملموسـة فـي مبيعاتهـا بلغـت 
علـى  األولـى  وللمـّرة  يضعهـا،  مّمـا   ،2015 عـام   ٪  21
عالميـًا.  للعالمـة  وكالء  خمسـة  أفضـل  بيـن  اإلطـالق، 
وجـاء إعـالن النتائـج بعـد إعـالن رولـز - رويـس موتـور كارز 
أّن عـام 2015 كان عامـًا قياسـيًا للشـركة فـي الشـرق 
األوسـط التـي حققـت زيـادة بنسـبة 4 ٪ فـي المبيعـات 
اإلجماليـة ممـا يعنـي حفـاظ المنطقـة علـى موقعها في 
المرتبـة الثانيـة عالميًا بين أضخم األسـواق للعالمة، أي 

مـا يمّثـل تقريبـًا ربـع حجـم إجمالـي المبيعـات العالميـة. 
عـالم،  إيهـاب  قـال  الممتـاز،  األداء  هـذا  علـى  وتعليقـًا 
المديـر العـام لرولـز – رويـس موتـور كارز الدوحـة: »إّن 
زمالئنـا  بيـن  التقديـر  مـن  الكـّم  هـذا  علـى  الحصـول 
وإننـا نسـعى  لنـا.  اإلقليمييـن لشـرف وفخـر عظيميـن 
علـى  القائمـة  رويـس   - رولـز  مبـادئ  لتجسـيد  دائمـًا 
السـعي إلـى تحقيـق التمّيـز عبـر مختلـف أوجـه األعمـال 
وال شـكّ فـي أّن هـذا التقديـر يغـّذي التزامنـا تجـاه عمالء 
رولـز - رويـس فـي قطـر لتقديـم أفضـل خدمـة بيـع ومـا 
البيـع كمـا اعتـاد دائمـًا عمالؤنـا المتميـزون«. وقـد  بعـد 
تـّم تقديـر فريـق العمـل للنتائـج المتميـزة التـي حققهـا 
مـع جائـزة أفضـل وكيـل للمبيعـات اإلقليميـة وأفضـل 

فانتـوم.  لمبيعـات  وكيـل 

رويس موتور كارز الدوحة 
تحصد الجوائز 

الجديد من الفردان للدراجات 

للدراجـات«  »الفـردان  أعلنـت 
عـن إطالقهـا النسـخة الخاصـة 
Vespa 946 Em- )دراجـة 

الجديـدة   )porio Armani
تصميمهـا  فـي  تحاكـي  التـي 
األصليـة  »فيسـبا«  دّراجـة 
حّلـة  فـي  تقديمهـا  إعـادة  مـع 
حديثـة. ويأتـي إطـالق الدراجـة 
بإصـدار  –المتوفـرة  الجديـدة 
بالذكـرى  احتفـااًل  محـدود- 
تـــأسـيـــس  عــلـــى  األربعيـن 
 »Emporio Armani« عالمـة 

دّراجـة  وتتوفـر  »بياجيـو«.  مجموعـة  تأسـيس  علـى  عامـًا    135 ومـرور 
»Vespa 946« بتوليفـة لونيـة ممّيـزة مـن مختلـف تدّرجـات الرمادي مع 
لمسـات خفيفـة مـن األخضر الـذي يمكن رؤيتـه في ظروف إنـارة معّينة، 
حيـث يعكـس هـذا الخيـار األسـلوب الفريد واإلبـداع الالفت الـذي لطالما 
امتازتـا بهمـا العالمتـان اإليطاليتـان، وينسـجم مـع ميـل مصـم االزيـاء 

الخافتـة. األلـوان  إلـى  المعـروف   ‘Armani’ العالمـي 
ويشـير الرقـم 946 فـي اسـم الدّراجـة الجديـدة إلـى العـام 1946 الـذي 
واسـعة  شـهرة  اكتسـبت  التـي  »فيسـبا«  دّراجـات  أولـى  إطـالق  شـهد 
المعمـورة. وقـد  أنحـاء  الناريـة فـي شـتى  الدراجـات  وهـي رمـزًا لمحبـي 
تقنيـات  باسـتخدام   ‘946 ’فيسـبا  مـن  المعدنيـة  األجـزاء  إنتـاج  تـم 
متطـورة  بلمسـات تحاكـي مظهـر حرير السـاتان لتعطي انطباعـًا بصريًا 
غيـر شـّفــاف يتـنـاغـــم مــع مـظهــــر الـهــيـــكل الخارجـي. وتظهـر كلمـة 
’Emporio Armani‘ علـى الجانـب، فـي حيـن تـم وضـع شـعار العالمـة 
الرئيسـي للدراجـة. التجاريـة الشـهير علـى شـكل نسـر فـوق المصبـاح 
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فنادق  ثالث  الدوحة،  روتانا  سنتر  سيتي  فندق  افتتح 
مجموعة روتانا في قطر والذي تم افتتاحه مؤخرًا، صالة 
لضيوفه  مميزة  تجربة  ليقدم  »بوسطن«  ومطعم 
من  المقدمة  الفاخرة  األطباق  من  مجموعة  خالل  من 
إنجليزية  أصناف  إلى  باإلضافة  األميركي  المطبخ 
مختلفة مثل البرجر والنقانق والعديد من األطباق التي 

ستجعل من زيارة المطعم تجربة ال تنسى. 
الخامسة  من  أبوابه  يفتح  الذي  »بوسطن«  يوفر 
مفعمة  فريدة  تجربة  يوميا  صباحا  الثانية  وحتى  مساء 
بمجموعة  الضيوف  سيستمتع  حيث  بالحيوية، 
أنغام  على  والمشروبات  األطباق  من  ومميزة  متنوعة 
الموسيقى الحية، والتي تتنوع ما بين اللحوم والدجاج 
الحساء،  من  متنوعة  ومجموعة  البحرية،  والمأكوالت 
خيارات  إلى  إضافة  الطازجة،  والسلطات  والمقبالت 
إلى  ترتقي  التي  والحلويات  السندويشات  من  متنوعة 

خيارات وتطلعات الضيوف. 
بمتابعة  للراغبين  مميزة  فرصة  المطعم  يقدم  كما 
مميزة  حماسية  أجواء  في  الرياضية  األحداث  أهم 
مع تشكيلة متنوعة من المأكوالت والمشروبات في 
جوينات  النا  قالت  المناسبة  بهذه  اجتماعية.  أجواء 
سنتر  سيتي  فندقي  في  واالتصاالت  التسويق  مدير 
»يسعدنا  الدوحة:   - روتانا  وأوريكس  الدوحة،  روتانا- 
إلضافة  )بوسطن(  ومطعم  صالة  اليوم  نفتتح  أن 

نسعى  حيث  الفندق،  ضيوف  إلى  تنسى  ال  تجربة 
لتوفير التجربة األفضل لنزالئنا وعمالئنا التواقين إلى 
االستمتاع بوجبة غنية من األطباق العالمية والمجهزة 
توفير  إلى  باإلضافة  لدينا،  الطهاه  أمهر  أيدي  على 

أنغام  بالحيوية على  تجربة مفعمة  لتقديم  جو مميز 
كل  وبالطبع  اليوم،  خالل  الموسيقى  موزعي  أشهر 
أعلى  على  متخصصة  خدمة  خالل  من  سيتم  هذا 

مستوى«.

كيدزموندو الدوحة 
تعلن عن أولى شراكاتها في قطر 

أعلنت كيدزموندو، واحدة من أكبر مرافق الترفيه والتعليم في صالة مقفلة، 
عـن توقيـع اتفاقية شـراكة مع الخطـوط الجوية القطرية وذلـك بهدف تقديم 
توقيـع  حفـل  أقيـم  والصغـار.  لألطفـال  تفاعليـة  وتعليميـة  ترفيهيـة  تجربـة 
االتفاقيـة فـي فنـدق ومنتجـع شـيراتون الدوحـة بحضـور السـيد علـي كزمـا، 
والسـيد  كيدزمونـدو،  ومؤسـس  كيدزهولدينـغ  شـركة  إدارة  مجلـس  رئيـس 
نبيـل بـركات المديـر العـام لكيدزمونـدو الدوحـة، والسـيدة سـالم الشـوا نائب 
أول الرئيـس التنفيـذي للتسـويق و االتصـاالت و اإلعالم فـي الخطوط الجوية 
القطريـة، والسـيد إيهـاب أميـن نائـب الرئيـس األول للعمليـات التجاريـة فـي 
الخطـوط الجويـة القطرية. وبموجب الشـراكة مع الخطـوط الجوية القطرية، 
تمنـح كيدزمونـدو الدوحـة الصغـار فرصـة تحقيـق حلمهم المهنـي على أرض 
الطائـرة  فـي  الضيافـة  طاقـم  أو  الطيـار  بمهـام  القيـام  خـالل  مـن  الواقـع 
واكتسـاب فهـم ومعرفـة أفضـل عـن دور وعمـل الطيـران وذلـك في مجسـم 
ل خصيصـا لهـذا األمر. وسـيتمكن الصغار من استكشـاف  طائـرة حقيقيـة ُعـدِّ
الطائـرة عـن قـرب ومعاينة مختلف أقسـامها وقطعها والتعـرف على المهام 
اليوميـة لطيـاري ومضيفـي الخطـوط الجويـة القطريـة. وبهـذه المناسـبة قال 
ومؤسـس  هولدينـغ  كيـدز  شـركة  إدارة  مجلـس  رئيـس  كزمـا،  علـي  السـيد 
كيدزمونـدو: »إننـا نتطلـع لرفـع مسـتوى التوعيـة لـدى الصغار وإطـالق العنان 
لخيالهـم وإبداعهـم مـن خـالل اللعـب واألنشـطة الترفيهيـة. ولطالمـا كانـت 
قطـر سـوقًا اسـتراتيجيًا فـي منطقـة الخليـج، ومـن خـالل هـذه الشـراكة مـع 

الخطـوط الجويـة القطريـة نتوقـع تحقيـق المزيـد مـن النجـاح والتقـدم«. 

سيتي سنتر روتانا يفتتح مطعم “بوسطن”
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بحضـور رئيـس مجلـس الـوزراء ووزيـر الداخليـة القطـري، معالـي الشـيخ عبداللـه بـن ناصـر بـن خليفـة آل ثانـي، مـع 
نخبـة مـن الشـخصيات المحليـة والمسـؤولين فـي المدينـة احتفـل فنـدق شـانغريال، الدوحـة بافتتاحـه. ويعكـس 
حفـل االفتتـاح المزيـج المميـز للفنـدق حيـث يجمـع الفنـدق، األبـرز فـي الدوحـة والـذي يتألـف مـن 50 طابًقـا ويمتـاز 
بموقعـه  اإلسـتراتيجي فـي المنطقـة التجاريـة فـي الخليـج الغربي، بيـن الضيافة اآلسـيوية والكرم العربـي األصيل. 
وخـالل االحتفـال أزيـح السـتار عـن صـورة بالحجـم الطبيعـي لحضـرة صاحـب السـمو الشـيخ تميـم بـن حمـد آل 
ثانـي أميـر البـالد الُمفـدى وصاحـب السـمو األميـر الوالـد الشـيخ حمـد بـن خليفـة آل ثانـي. وبهـذه المناسـبة، أبـدى 
سـعادة الشـيخ فيصـل بـن قاسـم آل ثانـي، رئيـس مجلس إدارة شـركة الفيصل القابضة وشـركة الريان لالسـتثمار 
العالميـة والمملوكـة بالكامـل مـن قبـل شـركة الفيصـل  الـذراع االسـتثمارية لقطـاع الضيافـة  السـياحي »آرتـك« 
القابضـة، عـن سـعادته بافتتـاح فندق شـانغريال، الدوحة والذي يعتبـر أحدث ممتلكات فنادق شـانغريال في العالم. 
وفـي هـذه المناسـبة، قـال: »إنـه ليشـرفنا اليـوم حضـور معالـي رئيـس الـوزراء ووزيـر الداخليـة هـذا االفتتـاح، ونحن 
فـي غايـة االمتنـان للدعـم المتواصـل الـذي تقدمـه الحكومـة للقطـاع الخـاص القطـري وسـعيها الـدؤوب لتحقيـق 
المزيـد مـن التنميـة والتنويـع فـي مـوارد الدخـل فـي دولـة قطـر. هـذا وتلتـزم شـركة الريان لالسـتثمار السـياحي في 
جميع مشـروعاتها بالعمل حسـب أفضل الممارسـات وتحقيق التميز في العمل، ولذلك حرصنا على أن يسـتوفي 
التزامنـا  العالـم. ويعكـس  المتبعـة فـي فنـادق شـانغريال حـول  الدوليـة  المعاييـر  الدوحـة جميـع  فنـدق شـانغريال، 

تجـاه هـذه المشـروع مـدى إيماننـا بأهميـة االسـتثمار فـي قطـاع الضيافـة بوصفـه أحـد العوامـل 
المنشـطة الرئيسـية لتنويـع المـوارد االقتصادية في قطـر بعيًدا عن المـواد الهيدروكربونية، وذلك 
الريـان لالسـتثمار  2030. وتسـعى شـركة  الرؤيـة الوطنيـة لدولـة  قطـر لعـام  بمـا يتماشـى مـع 
إحـدى  باعتبارهـا  سـمعتها  ترسـيخ  إلـى  الهـدف،  هـذا  لتحقيـق  جهودهـا  إطـار  فـي  السـياحي، 
العالمـات  الدوليـة وشـريك مهـم تسـعى  الفندقيـة  الرائـدة فـي مجـال االسـتثمارات  الشـركات 
التجاريـة البـارزة فـي مجـال إدارة الفنـادق إلـى عقـد عالقـات شـراكة معـه، وذلـك من خالل التوسـع 
المسـتمر الـذي تشـهده مجموعـة اسـتثمارات الشـركة فـي الفنـادق الفاخـرة فـي مواقـع مميـزة 
فـي قطـر وحـول العالـم. ويأتـي انضمـام فنـدق شـانغريال الدوحـة إلـى مجموعتنـا  ليرسـخ مركزنا 
فـي هـذا القطـاع وُيثـري تجربـة الضيافـة فـي قطـر. وأنـا أتطلـع إلـى المزيـد مـن التعاون مـع عالمة 

شـانغريال التجاريـة المرموقـة فـي المسـتقبل«..

شانغريال الدوحة واحة في قلب العاصمة 

فندق ومنتجع ويستن الدوحة يستقبل عمالئه 

أعلنـت شـركة سـتاروود العالميـة للفنـادق والمنتجعـات عن بدء اسـتقبال الضيوف بفنـدق ومنتجع 
ويسـتن الدوحـة والـذي يعـد وجهـة الدوحـة الجديدة للراحـة والهدوء فـي قلب العاصمـة. وبفتح باب 
فنـدق ومنتجـع ويسـتن الدوحـة السـتقبال الضيوف في قطر، يـزداد عدد مرافق سـتاروود العالمية 
فـي الشـرق األوسـط إلـى أربعـة فنـادق. وتعليقـًا علـى ذلـك يقـول السـيد جيـدو دي وايلـدي، نائـب 
أول لرئيـس سـتاروود العالميـة للفنـادق والمنتجعـات بالشـرق األوسـط والمديـر اإلقليمـي: »نحـن 
سـعداء بتقديـم عالمـة ويسـتن التجاريـة إلـى دولـة قطـر والتـي تعـد أحـد أهـم ركائـز نمـو وتوسـع 
سـتاروود العالمية في الشـرق األوسـط. وتماشـيًا مع التزام عالمة ويسـتن التجارية بتقديم كل ما 
يسـاهم فـي صحـة وعافيـة عمالئهـا، فـإن فنـدق ومنتجـع ويسـتن الدوحة سـيقدم لضيوفـه تجربة 
جديـدة مـن الراحـة والهـدوء وتجديـد الطاقـة والحيويـة وفرصـة الهـروب مـن صخـب حيـاة المدينـة 
المزدحمـة«  وتفتتـح سـتاروود العالميـة للفنـادق والمنتجعـات فنـدق ومنتجـع ويسـتن الدوحـة فـي 
قطـر بالتعـاون مـع شـركة غانـم آل ثانـي القابضـة، والتـي يتـرأس مجلـس إدارتهـا سـعادة الشـيخ 
غانـم بـن علـي آل ثانـي، لمـا لهـا مـن دور ريـادي وبـاٍع طويـل فـي هـذا المجـال حيـث أنهـم افتتحـوا 
الدوحـة  1979. فنـدق ومنتجـع ويسـتن  عـام  بـن محمـود  الدوحـة بمنطقـة  لهـم فـي  أول فنـدق 
هـو الوجهـة الجديـدة للراحـة واالسـتجمام بوسـط مدينـة الدوحـة. ويقـدم فنـدق ومنتجـع ويسـتن 
الدوحـة 365 غرفـة، وجناحـًا، وفيـال ذات مسـاحات واسـعة وديكـور عصـري، باإلضافـة إلـى الجنـاح 
الرئاسـي علـى مسـاحة 347 متـرًا مربعـًا، وتطـل الغـرف والفيالت واألجنحـة إما على شـوارع مدينة 
الدوحـة أو علـى حديقـة الفنـدق الخالبـة. وتتميـز جميع غرف وأجنحـة وفيالت الفنـدق بأثاث معاصر 
وحديـث، وألـوان دافئـة، وديكـور هـادئ وذلـك لضمـان راحـة البـال، والـروح، والعقـل. كمـا تشـتمل 
علـى سـرير هيفنلـي المشـهور والخـاص بفنـادق ومنتجعات ويسـتن، باإلضافة إلـى حمامات ذات 

مغاطـس منفصلـة وتقنيـات حديثـة تضمـن إعـادة الحيويـة والنشـاط للنـزالء.
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اسـتضافت شـركة الفيصل الدولية لالسـتثمار محاضرة تفاعلية قدمها البروفيسور أندرو 
غارنـر األكاديمـي بجامعـة قطـر، والتـي تـم تنظيمهـا بالتعـاون مـع كليـة اإلدارة واالقتصـاد 
فـي الجامعـة، بهـدف مسـاعدة الطـالب فـي تحديـد أهدافهم المسـتقبلية، كما سـلطت 
الضـوء علـى أبـرز القيـم واألهـداف فـي رؤية قطـر الوطنيـة 2030 ، وكذلك إسـتراتيجيات 
التنميـة ومبـادرات التقطيـر. وشـهدت المحاضـرة حضـور الدكتـور بابكـر إبراهيـم ، أسـتاذ 
اإلدارة العامـة بكليـة إدارة األعمـال واالقتصـاد فـي جامعـة قطر كضيف شـرف. بداية قام 
الشـيخ جاسـم بن فيصل آل ثاني، عضو مجلس إدارة شـركة الفيصل الدولية لالسـتثمار 
وعضـو مجلـس أمنـاء جامعـة قطـر بالترحيـب بالبروفيسـور غارنـر، كمـا توجـه للحضـور 
بالنيابة عن سـعادة الشـيخ فيصل بن قاسـم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل 
الطالبيـة  البشـرية  والمـوارد  الشـبابية  بالطاقـة  االسـتثمار  قائـال:»إن  لالسـتثمار  الدوليـة 
مرادف لالسـتثمار بمسـتقبل دولة قطر. وفي هذا الشـأن، تتولى  جامعة قطر مع العديد 
البـالد، قيـادة عمليـة تقييـم وتطويـر وتحسـين  التربويـة األخـرى فـي  المؤسسـات  مـن 
مرحلـة التعليـم مـا بعـد الثانـوي، وكذلـك في مجـال البحث العلمـي، والمجـاالت الثقافية 
والفكريـة، لكـي ال يبقـى اقتصادنـا معتمدا على الطاقة فحسـب، بل ليكـون اقتصادا قائما 

علـى المعرفـة واالسـتدامة يسـتمد طاقتـه مـن طـالب اليوم شـباب المسـتقبل«.

عين على الدوحة

 اسـتضافت سـفارة الواليات المتحدة في الدوحة مسـاء 
الوطنـي  العيـد  بمناسـبة  اسـتقباال  الماضـي  فبرايـر   22
لدولة قطر في فندق الشيراتون. رحبت معالي السفيرة 
دانـا شـيل سـميث سـفيرة الواليـات المتحـدة األميركيـة 
عبداللـه  بـن  محمـد  السـيد  الشرف سـعادة  بضيـوف 
الرميحـي، وزيـر البلديـة والبيئـة وسـعادة الدكتـورة حنـان 
محمـد الكـواري، وزيـرة الصحة العامة، وسـعادة السـفير 
الخارجيـة  بـوزارة  المراسـم  إدارة  مديـر  فخـرو  إبراهيـم 
القطريـة،  وسـعادة السـفير علـي إبراهيـم محمد عميـد 
السـلك الدبلوماسـي في قطر، وكوكبة من المسئولين 
الثقافـة  قطاعـات  وقـادة  والدبلوماسـيين  القطرييـن 
والتجـارة والتعليـم الذيـن حضـروا تقديـرا منهـم للعالقة 
المتينـة بيـن أميـركا وقطر. وَتّوج االسـتقبال أسـبوعا من 
الفعاليات التي أحيتها سفارة الواليات المتحدة في قطر 
ضمـن إطـار مهرجـان »أسـبوع اكتشـف أميـركا«. وقـد 
احتفـت الفعاليـة أيضـا بالمراحل المتقدمـة التي قطعتها 
البلديـن فـي السـنوات األخيـرة.  الثنائيـة بيـن  العالقـات 
الشـيخ  السـمو  صاحـب  الماضـي  العـام  فـي  زار  حيـث 
تميـم بـن حمـد آل ثانـي البيـت األبيـض ألول مـرة كأميـر 
لدولـة قطـر والتقـى مجـددا بالرئيـس أوبامـا فـي منتجـع 

»كامـب ديفيـد« وقـام وزيـر خارجيـة الواليـات المتحـدة 
بزيـارة الدوحـة. وألقـت السـيدة األولى للواليـات المتحدة 
»ميشـيل أوبامـا« الخطـاب الرئيسـي فـي مؤتمـر القمـة 
العالمـي لالبتـكار التعليمـي الذي أقيم في قطر. وُدشـن 
أيضـا في واشـنطن »الحـوار االقتصادي واالسـتثماري« 

بيـن الواليـات المتحـدة وقطـر، واسـتضاف المسـئولون 
فـي واشـنطن عـدة وزراء قطرييـن، فضـال عـن الرئيـس 
سـبل  لمناقشـة  لالسـتثمار«  قطـر  »لهيئـة  التنفيـذي 
ونمـو  توسـع  فـي  هـي  التـي  التجاريـة  العالقـات  تعزيـز 

مطـرد.

»الفيصل« تستضيف محاضرة تفاعلية 

احتفاء بالصداقة القطرية األميركية 

النسخة السنوية السادسة 
من بطولة الجولف

أميـركا«  اكتشـف  »أسـبوع  فعاليـات  قطـر  فـي  األميركيـة  التجـارة  غرفـة  توجـت 
الغرفـة  أعضـاء  بمشـاركة  للجولـف«  السادسـة  السـنوية  »البطولـة  باسـتضافة 
وطائفـة مـن ممثلـي مجتمـع األعمـال القطـري وذلـك فـي نـادي الدوحـة للجولـف. 
وشـارك فـي البطولـة مـا يزيـد عـن 70 العًبـا توزعـوا علـى عـدد مـن الفـرق المكونـة 
مـن ثالثـة ألربعـة العبيـن لتخطـي 18 حفـرة. وتنافـس الالعبـون علـى مجموعـة مـن 
الجوائز كأطول ضربة والتسـديدة األقرب للحفرة. ومن بين الفعاليات التي شـملها 
األسـبوع: عـروض تقديميـة أللبيـر توفيرمـي، الرئيـس التنفيـذي لسـيتي جـروب فـي 
أوروبـا والشـرق األوسـط وإفريقيـا، وذلـك علـى هامـش »منتـدى ممارسـة األعمـال 
التجاريـة فـي الواليات المتحدة«؛ وكذلك مناظرة شـيقة بعنـوان »منتدى التوقعات 
الرئاسـية األميركيـة« أدارهـا الدكتـور إيفيـرت دينيـس عميد جامعة نورثويسـترن في 
قطـر ورئيسـها التنفيـذي؛ وليلـة ثقافيـة مـع جيـري شـيلينغ شـارك فيهـا الحضـور 
مقتطفات من حياته وصداقته الشـخصية بأسـطورة الموسـيقى األميركية إلفيس 

بريسـلي.
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عين على الدوحة

بقلم: كريم إمام 
تعتـزم الناشـرة الفرنسـية كاروليـن كاربنتيـر نشـر كتـاب 
جديـد خـالل شـهر مايـو المقبـل هـو تحديثـا مـن قصـص 
النجـاح قطـر - المؤسسـات الرائـدة، التـي نشـرت ألول 
مـرة فـي العام 2013. وتقول كاربنتير: »بعد 3 سـنوات، 
فقـد حـان الوقـت لتحديث العديـد من الشـركات الجديدة 
التنفيذييـن  الرؤسـاء  ترشـيح  وتـم  إنشـاؤها،  تـم  التـي 
الجـدد بهـا، خاصـة أن دولـة قطـر تشـهد طـوال الوقـت 
تغيـرًا سـريعًا حيـث أنهـا بحاجـة إلـى أن تكـون دقيقـة«. 
الجديـد سـيضم شـركات جديـدة  الكتـاب  أن  وأضافـت 
فـي  بالفعـل  واردة  مؤسسـات  مـن  الشـركات  بجانـب 
طبعـة 2013 منهـا: مؤسسـة قطـر، والخطـوط الجويـة 
القطريـة، وشـركة الفـردان، وكتـارا للضيافـة، ومجموعـة  
الحصـر،  ال  المثـال  سـبيل  علـى  إنفسـت،  وكيـو   ،QNB
البـارزة  والمؤسسـات  الشـركات  إضافـة  يتـم  وسـوف 
األخـرى، مثـل: الفيصـل القابضـة، ومركـز قطـر للمـال، 
نريـد  العـام،  هـذا  الناشـرة:  وتضيـف  قطـر.  وجامعـة 
أن نركـز أكثـر علـى المؤسسـات التـي تعـد أمثلـة رائعـة 
مـن ركائـز رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030 مـن أجـل تسـليط 
الضـوء علـى الجهـات العاملـة فـي المجـاالت التعليميـة، 
والضيافـة، والتنميـة االجتماعيـة والمؤسسـات البيئيـة. 
رعايـة  تحـت  المقبـل  مايـو  فـي  الكتـاب  هـذا  وسـيطلق 
السـفير الفرنسـي فـي الدوحـة اريك شـوفالييه، وسـيتم 
توزيعـه علـى نطاق واسـع في قطر وجميع أنحـاء العالم. 
»قـادة  السـابَقين،  كاربنتيـر  كتاَبـي  أن  بالذكـر  الجديـر 
قطـر«، و »قصـص نجـاح مـن قطـر«، لقيـا إقبـااًل كبيـرًا 
من الجمهور، إضافة إلى كتابها عن السـيدات القطريات 

الناجحـات. 

قـام 15 متطوعـًا مـن مؤسسـة أيـادي الخيـر نحـو آسـيا 
»روتـا«، عضـو مؤسسـة قطـر للتربيـة والعلـوم وتنميـة 
كمبوديـا،  إلـى  أيـام  ثمانيـة  امتـدت  برحلـة  المجتمـع، 
التنميـة  مجـال  فـي  التعليـم  أهميـة  علـى  للتعـّرف 
البشـرية. وهدفـت الرحلـة، التـي بـدأت بتاريخ 13 فبرايـر 
الجـاري، إلى إطـالع المتطوعيـن علـى طبيعـة التحديـات 
تعمـل  التـي  البلـدان  فـي  المسـتفيدون  يواجههـا  التـي 
واالجتماعيـة  النفسـية  المهـارات  وتطويـر  »روتـا«،  بهـا 
للمسـتفيدين والمتطوعيـن علـى حٍد سـواء. وبالتنسـيق 
مع مؤسسـة »مونيثابانا«، شـريك »روتا« في كمبوديا، 
زار المتطوعـون مدرسـة »فيهيـار سـورك« فـي مقاطعة 
كانـدار، فضـاًل عـن مدرسـة دبي اإلسـالمية، حيث ُعقدت 
عـدة ورش عمـل. وأدار متطوعـو روتـا ورش العمـل، التـي 
ُصممـت خصيصـًا لتلبيـة احتياجـات معلمـي المدرسـة. 
الـورش،  هـذه  فـي  وتلميـذ  نحو 100 معلـم  وشـارك 
مـا قـد يـؤدي إلـى تحقيـق نتائـج إيجابيـًة ألكثـر مـن 700 

طالب. 

مهمة جديدة لمتطوعي »روتا« في كمبوديا 

كتاب جديد يرصد قصص النجاح القطرية قريبًا
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الحفاوة وحسن االستقبال

 الفعاليات واألحداث الضخمة

الكلمــــة األخيــرة

جوزيف القوبا 
مدير عام فندق روتانا سيتي سنتر 

في الدوحة من شهر يونيو 2008 
من لبنان 

أسـافر،  العمـر   مـن  عشـرة  الثامنـة  فـي  كنـت  أن  منـذ 
أكثـر  بيـوت  وغيـرت  جديـدة  لبلـدان  الذهـاب  تعـودت 
لبلـد، فنحـن حياتنـا  بلـد  15 مـرة فـي حياتـي، مـن  مـن 
حيـاة غجـر تتنقـل مـن بلـد آلخـر. تعمـل لعاميـن فـي بلـد 
لتذهـب لآخـر. وصلـت إلـى الدوحـة متوقعـا أن تكـون 
البدايـة،  مـن  شـيء  كل  لفعـل  تعـود  أن  هـي  مهمتـي 
وكنـت قادمـًا للمكـوث عاميـن ألذهـب بعد ذلـك إلى بلد 
آخـر، ولكـن كانـت األمـور بـأن أظـل وعالقتـي بالفيصـل 
)آرتـك(  السـياحي  القابضـة ِوشـركة  الريـان لالسـتثمار 
كانـت جيـدة، ففضلـوا بقائـي الفتتـاح الفنـدق، فمكثـت 
ألضفـي هـذا اللمحـة والذوق الـذي يمثلنا ويمثـل روتانا. 
قطـر هـي أول خبـرة لـي فـي الـدول العربيـة، والمختلـف 
واسـتقبالهم،  النـاس  طبيعـة  فـي  الحفـاوة  هـذه  هنـا 
عالقـات  لـدي  تكـون  أن  أتوقـع  أكـن  ولـم  فاجأتنـي 
مـع  عالقـات  أقمـت  مباشـرة  ولكنـي  قطرييـن،  مـع 

قطرييـن وأجانـب ومقيميـن، النـاس هنـا تحـب بعضها، 
قطـر.  يميـز  مـا  وهـذا  ومتآلـف،  صغيـر  والمجتمـع 
أعـود  بأنـي  إليهـا، أشـعر  وكلمـا أخـرج مـن قطـر وأعـود 
إلـى البيـت، لهـذا السـبب مكثـت إلـى اليـوم فـي قطـر، 

بالوطـن.  شـعور  فهنـاك 
الصيـف،  فـي  الطقـس  فـي  فتتمثـل  السـلبيات  أمـا 
والرطوبـة، وطالمـا أنـك تعيـش هنـا فإنـك تحتـاج إلـى 
كونـي  عليهـا،  متعـودًا  تكـن  لـم  التـي  التقاليـد  احتـرام 
قادمـًا مـن مجتمـع غربـي. لكـن غيـر ذلـك ليـس هنـاك 
أشـعر  ولـم  ترحـاب،  بـكل  اسـتقبلنا  بلـد  سـلبيات. 

سـلبي.  بشـيء 
الدوحـة لـم تغيـر شـيئًا فـي حياتـي، فـكل شـيء موجـود 

متوفـر وكل شـخص يعيـش حياتـه كمـا يجـب. 
افتقـد األهـل بالتأكيـد وأيضـا األصحـاب، وأيـام بعـض 
المواسـم التـي ربينـا عليهـا، ولكـن أوقـات عندمـا أخـرج 
مـن الدوحـة أفتقـد األشـياء التـي أملكهـا هنا. كل إنسـان 
بعـض  يفتقـد  أن  بـد  ال  بلـد،  فـي  طويلـة  فتـرة  يعيـش 
العـادات، فكمـا أفتقـد أشـياء فـي فرنسـا اليـوم، عندمـا 

أتـرك قطـر سـأفتقد العديـد مـن األشـياء هنـا. 

أعتقـد أن الدوحـة سـتكون أفضل في السـنوات المقبلة 
تقـدم  أمكنـة  وبنـاء  باألنشـطة  السـياحية،  بتوجهاتهـا 
للنـاس حيـاة أفضـل، وهنا أيضـا حرية لممارسـة بعض 
الراحـة  يمنـح  الـذي  األمـر  اإلسـالمي  الديـن  مـع  األديـان 
واإليجابيـة ألن تكـون فـي الدوحـة، وهنـاك دائمـا أشـياء 
جديـدة تقـدم، وعندمـا ننظـر لرؤية قطـر الوطنية 2030 
تنفيـذ  قضيـة  وهـي  لـه،  مخطـط  شـيء  كل  أن  تجـد 
المواصـالت والبنيـة التحتيـة، ال أعتقـد أن هنـاك شـيئًا 
ناقصـًا اليـوم، وفـي المسـتقبل كل شـيء مبرمـج وتـم 
التفكيـر فيـه.  بعـد ثمانـي سـنوات أصبـح لدي بلـد ثاني، 
وأنـا أفتخـر بافتتـاح هـذا الفنـدق، ألنـه يعـد خبـرة جديـدة 

تقـدم لسـوق الدوحـة.  

سناء كارماس
موظفة بمركز الجزيرة للحريات وحقوق اإلنسان

من فرنسا )الحدود الفرنسية – السويسرية(
في الدوحة منذ ديسمبر 2015

فـي  األولـى  للمـرة  عندمـا قدمـت  كبيـر  بـدفء  شـعرت 
جـدا،  حـارًا  الطقـس  وكان  الماضـي  العـام  مـن  أبريـل 
وأكثـر مـا أدهشـني حقيقـة أن المرء ال يسـتطيع المشـي 
هنـا، وأتذكـر خروجـي مـن الفنـدق ورغبتـي فـي الذهـاب 
األقـدام،  علـى  مشـيا  اإلسـالمي  الفـن  متحـف  إلـى 

ولكنـي شـعرت بـأن الجميـع ينظـر لـي باسـتغراب، وهو 
أمـر فهمتـه بعـد أن شـعرت بحـرارة الجو وقوة الشـمس 

وبالتالـي صعـدت فـي أول سـيارة أجـرة شـاهدتها. 
علـى  الشـمس  تواجـد  قطـر  فـي  الجيـدة  األشـياء  مـن 
للغايـة،  مقـدر  شـيء  هـذا  لـي  وبالنسـبة  العـام،  مـدار 
كمـا  العـام،  مزاجـي  علـى  يؤثـر  السـيء  الطقـس  ألن 
أنـي أحـب الدوحـة ألنهـا ليسـت مدينـة كبيـرة، وبالرغـم 
مـن ذلـك فـإن هنـاك العديـد مـن األشـياء التـي تحـدث 
شـتى  فـي  والمؤتمـرات  الفعاليـات  مـن  العديـد  هنـا، 
وفعاليـات  أحـداث  وهـي  والتخصصـات،  المجـاالت 
أمـا فيمـا  أنـه يمكننـي حضورهـا فـي فرنسـا.  أعتقـد  ال 
يتعلـق بالسـلبيات فـي قطـر فـإن الطقـس الحـار جـدا 
ذلـك  يحـول  األهـم، حيـث  السـلبية  يعـد  الصيـف  فـي 
دون الخـروج واالسـتمتاع باألماكـن العامـة فـي الدوحـة، 
فالشـوارع تكـون فارغـة، وهـو مـا يشـعرني بأنهـا تفتقـد 
للحيـاة بشـكل أو بآخـر، فـال أطفال يلهون في الشـوارع، 
فهـم إمـا فـي المنـازل أو مـع ذويهـم. مالحظـة أخـرى 
تتعلـق بسـعي الحكومـة لإلنفتـاح علـى العالـم الخارجي 
األصيلـة،  القطريـة  والتقاليـد  بالعـادات  التمسـك  مـع 
مدينـة  علـى  حتـى  الدوحـة  أفضـل  يجعلنـي  أمـر  وهـذا 
مثـل دبـي مـا يجعـل الدوحـة مكانـا صحيـا أكثـر وتقليديـًا 

لـي.  بالنسـبة  مفضـاًل 
جيـد  هنـا  األكل  أن  مـن  بالرغـم  الطعـام!  إلـى  أفتقـد 
جـدا ورخيـص، وهـذا هـو السـبب فـي أن وزنـي قـد زاد 

ثالثـة كيلوجرامـات منـذ وصولـي. أفتقد أيضـا أصدقائي 
وجـود  أتمنـى  السـيارة!  قيـادة  وأفتقـد  عائلتـي.  وأفـراد 
أماكـن أكثـر للمشـي والتنزه فـي قطر، حيث أن اإلنسـان 
ال يمشـي ويتريـض كثيـرا، عـدا في المجمعـات التجارية، 
حيـث أعتقـد أن كل شـيء هنـا صمـم بحيـث ال تتحـرك 
كثيـرا، السـيارة تقلـك من بـاب منزلك، ولديك شـخص 
يعبـي لـك البتـرول فـي محطـة البتـرول، وشـخص يأتـي 
لـك بالقهـوة أو وجبـة الغـذاء فـي مقـر عملـك. أعتقـد أن 
الدوحـة بعـد مـرور 10 سـنوات سـتكون مدينـة متطـورة 
جـدا، وسـتزداد أعـداد البنايـات والفنـادق فـي كل مـكان، 
كما أنها بدأت وستواصل جهودها لتكون منصة عالمية 
علـى  الضخمـة  واألحـداث  المؤتمـرات  وعقـد  إلقامـة 
الدوحـة ثـالث مـرات مـن  لقـد زرت  الدولـي،  المسـتوى 
قبـل وكانـت كلهـا زيـارات لحضـور منتديـات ومؤتمـرات 
ضخمـة تلبيـة لدعـوات مثـل المشـاورات الشـبابية التـي 
عقـدت تحضيـرا للقمـة اإلنسـانية العالميـة،  وقد ذهلت 
مـن روعـة التنظيـم وأن كل هـذه الفعاليـات تقـام هنـا. 
كخبيـرة فـي مجال حقوق اإلنسـان، علي القـول بأنه لكي 
تكـون قطـر مكانـا أفضـل فـإن عليهـا أن تحتـرم حقـوق 
اإلنسـان بشـكل أكبـر وتحقيـق العدالـة والمسـاواة بيـن 
العامليـن، فأنـا أشـعر وأرى أن النـاس ليسـوا متسـاويين 
بالنظـر إلـى جنسـياتهم، وهو شـيء أعتقـد أن على قطر 
العمـل عليـه، وأنـا أعـرف أن ذلـك بـدأ بالفعـل وهـو أمـر 

جيـد كبدايـة. 






