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القطرية تخاطب بوينج بمشاكل 
الطائرة إيه  320- نيو

كشف أكبر الباكر الرئيس التنفيذي 
لمجموعة الخطوط الجوية القطرية 

عن مخاطبة شركة بوينج لتوفير طائرة 
بديلة بعد اكتشاف المزيد من المشاكل 

في الطائرة التي تنتجها إيرباص.

11

نمو الشحن 
عبر مطار حمد

  سجلت حركة الشحن والبريد بمطار 
حمد الدولي ارتفاعا ملحوظا خالل شهر 

فبراير الماضي حيث نمت بنسبة 
20.9 ٪، وذلك بالمقارنة مع نفس 

الفترة من العام الماضي 2015

13

أميركا تؤكد دعمها لدول الخليج
أكد الرئيس األميركي باراك أوباما، أن بالده ودول الخليج متحدة لتدمير تنظيم “داعش”، وذلك في 

ختام قمة مشتركة للواليات المتحدة ودول مجلس التعاون استضافتها الرياض.

إلزام المتهمين في حريق فيالجيو 
بالدية

أسدلت محكمة االستئناف  الستار على 
قضية حريق مجمع فيالجيو، وقضت 
بمعاقبة جميع المتهمين متضامنين 
بدفع الديات الشرعية بالتساوي 200 
ألف ريال لورثة المتوفين تقسم فيما 

بينهم بالتساوي.

12

10
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اقتصاد
التوقيع على اتفاقية باريس التاريخية

انتصار رمزي 

 قطر تزيد من دعمها للشركات 
الصغيرة

االستفادة من البيانات الكبيرة في 
انعاش قطاع البتروكيماويات

3446

زاوية خاصة

مناظرات المدارس بالعربية ... 
عودة اإلرث 

24

38

معاناة قطاع تكنولوجيا المعلومات  في قطر

ما تزال قطر متأخرة عن الدول المتقدمة من حيث تشجيع النساء على العمل في مجال 
تكنولوجيا المعلومات إذ صحيح أنه يوجد في قطر العديد من العالمات ومهندسات الكمبيوتر 

اللواتي يشاركن في أحدث األبحاث العلمية في هذا المجال، إال أن فرص العمل للنساء في 
تكنولوجيا المعلومات في البالد ما تزال محدودة.

أبــواب  ثابتــــة
10  متفرقات

19 شئون مصرفية

20  غاز  و نفط
21  عقــارات 

55 أسواق 

60 عالم السيارات
64 عين على الدوحة

72 الكلمة األخيرة

المحتويــــــــات

قضايا تهمك

مشكلة ارتفاع األسعار إلى
 50 دوالرا للبرميل

51

تحت الضوء

خطط الميرة التوسعية نحو آفاق 
أرحب  خالل األعوام المقبلة
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كلمة العــدد

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

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

qtoday@oryxpublishing.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 للنشر واإلعالن ذ.م.م.

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

qtoday@oryxpublishing.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

أنيس منصوري     
محمد عرفان

ماتيوس جيريان

محاسب أول
براتاب تشاندرن 

مسئول توزيع أول 
بيكرم شرستا 

فريق التوزيع
ارجون تيميلسينا         

 بيمال راي

انتعشت أسعار النفط بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها خالل أكثر من 12 
عاما وسط تكهنات بإمكانية التوصل إلى اتفاق في الدوحة بشأن تجميد اإلنتاج 

مع انخفاض إنتاج الواليات المتحدة من النفط. وقد اجتمع في الدوحة وزراء 
النفط من 16 دولة تمثل حوالي نصف اإلنتاج العالمي في محاولة لتحقيق 

االستقرار في السوق العالمية ُتعتبر أول محاولة على هذا المستوى الضخم 
لتنسيق إنتاج النفط بين دول منظمة األوبك والدول من خارج المجموعة في 
15 عاما، لكن االجتماع قد أخفق في التوصل إلى اتفاق. غير أن أسعار النفط 

قد انتعشت، ويقول المحللون: »إن ذلك قد زاد من المشاعر اإليجابية في 
السوق، مما قد يتسبب بزيادة في ارتفاع األسعار التي عززها تراجع اإلنتاج في 

الواليات المتحدة، وضعف الدوالر، واجتذاب المستثمرين«.

ويبدو أن أسعار الوقود في قطر قد باتت في طريقها إلى االرتباط باألسواق العالمية، 
وذلك في إطار خطوات التقشف الجديدة التي اعتمدتها الدولة على الرغم من أنه لن 

يكون لذلك أي تأثير مباشر على أسعار المواد االستهالكية. فقد قال رئيس لجنة دراسة 
أسعار الوقود في السوق المحلية سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني: »إن قرار إعادة 

هيكلة أسعار الوقود وتعديلها شهريا يهدف أساسا إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة 
في الدولة وزيادة وعي المستهلك بضرورة ترشيد استهالك الوقود، السيما بعد اآلثار 

االقتصادية والبيئية الناجمة عن االختالف بين أسعار الوقود في األسواق العالمية 
 السوق والمحلية، كما أنه ينسجم مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم«.

وأكد شدد سعادته أن  إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها بشكل شهري 
لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة باألسعار الحقيقية لهذه 

 السلع نزوال وصعودا حسب أسعارها العالمية.
ويبدو أنه ال مفر من اعتماد ممارسات التقشف عندما يواجه االقتصاد تحديات كبيرة. 

لكن ماذا عن التأثير الذي تتركه بعض ممارسات التقشف مثل تسريح العمال على 
العمالة المهاجرة التي تتفاقم مصاعبها االقتصادية؟ فالخبراء يؤكدون أنه ال يمكن 

لالقتصاد أن يواصل نموه على نحو مستدام وفعال بوجود هذا الكم الهائل من العمالة 
الوافدة، والشك أن هذا المزيج الفريد من نوعه للسكان في البالد التي يشكل األجانب 

فيها نسبة أكبر من السكان المحليين ُيعتبر سابقة فريدة من نوعها لعلماء االجتماع 
الذين أشبعوا هذه القضية بحثا طوال سنوات عديدة. تتحدث قطر اليوم إلى عدد من 

نساء قطر الالئي يعملن في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات في قطر التي ال تزال 
متأخرة عن الدول المتقدمة من حيث تشجيع النساء على العمل في مجال تكنولوجيا 

المعلومات.

 اقرأ عددنا لشهر مايو للحصول على إجابات عن بعض هذه األسئلة ...
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رسائل القراء

 تأتي موافقة المجلس األعلى للشئون االقتصادية واالستثمار، على إنشاء شركة لتوليد الكهرباء من 
الطاقة الشمسية »شركة سراج للطاقة« التي تمتلكها كل من قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء 
القطرية برأسمال أولي قدره 500 مليون دوالر وبقدرة ألف ميجاوات من الكهرباء، انسجاما مع رؤية 
قطر 2030، فبذلك تكون قطر قد بدأت في دخول مرحلة جديدة من إنتاج الطاقة الشمسية، نأمل 
أن نرى العديد من ألواح الطاقة الشمسية تغطي مساحات كبيرة من الدوحة محققة إكتفاء ذاتيا من 

الطاقة النظيفة.
                                                                                                                                                         روان العبدالله

بالرغم من  التغيرات التي شهدتها توجهات سوق العقارات السكنية، والتي برزت بشكل واضح خالل 
الشهور األخيرة، والتي تشير إلى أن القوى التي تؤثر على السوق قد تؤدي إلى هبوط في مستوى 

إيجارات العقارات السكنية، إال أن اإليجارات ال تزال تؤرق المستأجرين بالرغم من توفر المعروض.  
عبدالله علي  

                                                           
القطرية  اإلسالمية  للشركة  التنفيذي  الرئيس  الغني  العبد  إبراهيم  علي  للسيد  نبارك  البداية  في 
للتأمين، الحائز على جائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام 2016 - تكافل، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي 
العاشر للتأمين التكافلي الذي عقد في لندن شهر فبراير الماضي، وتؤكد الجائزة الدور الريادي والنجاح 
الملموس الذي حققته الشركة اإلسالمية للتأمين بقيادته، وصناعة التأمين التكافلي والتي تجسدها 
النتائج ومعدالت النمو المتزايدة خالل األعوام الثالثة األخيرة من مسيرتها. وكلنا فخر بالكوادر القطرية 

التي تقود معظم المؤسسات سواء المالية أو الخدمية منها.
معن الكواري 

العالقات القطرية البريطانية ليست عالقات وليدة بل عالقات أزلية تعود إلى أوائل القرن التاسع عشر، 
حيث يعمل كال البلدين بانفتاح كبير على توسيع التبادل التجاري الذي يخدم اقتصادهما. كما تعاونت 
قطر مع بريطانيا في حل العديد من القضايا الدولية واإلقليمية ، نتمنى مزيدا من االنفتاح ال سيما في 

المجال العلمي والطبي.
أحمد الشهواني

                                                           

ألقت حرب الطاقة والخالف حول أسعار النفط بين السعوديين والمنتجين الذين ينتجون الطاقة بتكلفة 
عالية بظاللها على صناعة النفط في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت الذي تحاول فيه قطر جمع مصدري 
النفط التخاذ قرارات بشأن تجميد اإلنتاج، إال أن االجتماع  لم يخرج بقرارات ذات جدوى، بل أظهر الخالف 
الكبير بين المنتجين ومما زاد من مساحة الخالف تغيب إيران عن االجتماع وكذلك إصرار السعودية على 

موقفها من التجميد ما لم تلتزم إيران بذلك، نتمنى أن تظهر بوادر أمل في ذلك النفق المظلم.
لجين المحمدي 

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

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

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

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

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

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

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

نتيجة تصويت العدد السابق

هل ترى أن  ربط سعر النفط بالسعر العالمي سيؤثر 
على  المستوى المعيشي لسكان قطر؟

هل ترى أن  اإلهمال هو سبب تكرار حوادث حرائق 
المنشآت في الدوحة؟

سؤال العدد

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

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

www.twitter.com/qataralyom

ال نعم

٪ 10    ٪ 90  
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الخليج  ودول  بالده  أن  أوباما،  باراك  األميركي  الرئيس  أكد 
قمة  ختام  في  وذلك  “داعش”،  تنظيم  لتدمير  متحدة 
مشتركة للواليات المتحدة ودول مجلس التعاون استضافتها 

الرياض. وقال أوباما، “نحن متحدون في قتالنا لتدمير تنظيم 
وأضاف:  جميًعا”.  إلينا  بالنسبة  تهديًدا  يمثل  الذي  داعش، 
الواليات  فإن  المنطقة،  في  التهديدات  استمرار  إلى  “نظًرا 

مع  العسكري  تعاوننا  زيادة  على  العمل  ستواصل  المتحدة 
يشمل  بما  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  شركائنا 

مساعدتهم على تطوير قدرتهم للدفاع عن أنفسهم”.

جياني إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم )إلى 
آل  أحمد  بن  خليفة  بن  حمد  الشيخ  وسعادة  اليمين( 
ثاني رئيس االتحاد القطري لكرة القدم، خالل المؤتمر 
الصحفي الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في 
إنفانتينو عن إنشاء لجنة  2016.  حيث أعلن  أبريل   22
مستقلة لمراقبة ظروف العمال في المالعب القطرية 
التي تستضيف كأس العالم 2022. وذلك خالل زيارته 
القدم.  لكرة  الدولي  لالتحاد  كرئيس  قطر   إلى  األولى 

الصورة لوكالة أ ف ب/ كريم جعفر

أميركا تؤكد دعمها لدول الخليج
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متفرقــــــــات

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  الباكر  أكبر  كشف 
بوينج  شركة  مخاطبة  عن  القطرية  الجوية  الخطوط 
لتوفير طائرة بديلة بعد اكتشاف المزيد من المشاكل 

في الطائرة إيه  320- نيو التي تنتجها إيرباص.
مشاركته  هامش  على  تصريحات  في  الباكر  وقال 
الماضي:  الشهر  بدبي  العربي  السفر  سوق  في 
طلبيات  وست  أربع  بين  ما  تلغي  قد  القطرية  “إن 
لطائرات لم تتسلمها، بسبب مشكالت في األنظمة 
إيه-  الطائرات  في  اإللكترونية  والبرامج  الهيدروليكية 

320 نيو “.

القطرية تخاطب بوينج 
بمشاكل الطائرة إيه  320- نيو

“اتخذت قطر إجراءات تنظيمية عديدة لمكافحة الجريمة المنظمة وخاصة جرائم 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب، منها وضع إطار قانوني ورقابي مؤسسي حديث 
وشامل يتوافق مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، األمر الذي يعكس 

دورها النشط في المنظومة الدولية لمحاربة هذه الجرائم، ويؤكد دعمها لإلجراءات 
المتخذة بهذا الشأن، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مؤكدًا أن هذا الجهد 

مدعوم من خالل تضافر الجهود في مختلف مؤسسات الدولة، التي تعمل بشكل 
جماعي وتنسيق واضح من أجل التصدي لمحاربة هذه الجرائم”

سعادة السيد علي شريف العمادي
 وزير المالية

النقاب  )الريل(  كشفت شركة سكك الحديد القطرية 
وترام  الدوحة  لمترو  الخارجيين  التصميمين  عن 
الخارجي  التصميم  عن  الكشف  ويأتي  لوسيل. 
وقطار  الدوحة  مترو  في  »الفرس«  قطار  من  لكل 
لمحة  الجمهور  إلعطاء  لوسيل  ترام  في  »المحمل« 
عن شكل القطارين الجديدين ليتمكنوا من تصورهما 
تصميما  ويجسد   .2020 العام  في  افتتاحهما  عند 
إرث وثقافة قطر  الدوحة وترام لوسيل  كل من مترو 
حيث  الحديثة،  بالتكنولوجيا  ويجمعانها  بها  ويحتفيان 
بشكلها  سائق  دون  الدوحة  مترو  قطارات  تستلهم 
للذكاء  يرمز  الذي  »الفرس«،  من  تصميمها  الحيوي 
في  خاصة  بمكانة  تمتع  لطالما  والذي  والسرعة، 
موضع  وكان  الزمان،  قديم  منذ  القطرية  الثقافة 
أو  الحروب  في  سواًء  واألحصنة  الُمهر  على  تفضيل 
مترو  ومفهوم  طبيعة  ذلك  ويعكس  السباقات.. 
الدوحة كأحد أسرع القطارات بدون سائق في العالم 
وأسرعها في المنطقة، إذ تصل سرعته إلى 100كم/
المتقدمة  التقنية  الفرس  ذكاء  الساعة، في ما يعكس 
الفرس،  شكل  أما  القطارات..  هذه  في  المستخدمة 
الذي استوحي منه تصميم الواجهة األمامية للقطار، 
والرقي  والرشاقة  بالقوة  يتمتع  شكل  عن  فيكشف 

مترو  لمشروع  التصميم  تطوير  تّم  وقد  معًا.  آٍن  في 
تشبه  التي  النوافذ  شكل  وسيكون  خصيصًا،  الدوحة 
عيون الفرس األول من نوعه في العالم. أما التصميم 
الداخلي، فهو مستوحى من نمط التصميم المعماري 
التقليدية  العناصر  بين  جامعًا  الدوحة،  به  تتمّيز  الذي 
»المحمل«،  شّكل  السياق،  نفس  وفي  والحديثة. 
كان  الذي  القطري  التقليدي  الشراعي  المركب  وهو 
يستخدم في صيد اللؤلؤ، مصدر اإللهام في تصميم 
البحر  على  التصميم  مفهوم  رّكز  لوسيل.وقد  ترام 
ليستمّد  المحمل،  باستخدام  اللؤلؤ  صيد  في  متمثال 
في  ويجسدها  والرقي،  والهدوء  السكون  عناصر  منه 

تصميم الترام.
العضو  السبيعي،  عبدالله  المهندس  قال  جهته  ومن 
»الريل«:  القطرية  الحديد  سكك  لشركة  المنتدب 
»لقد كان جوهر مرحلتي البناء والتصميم في مختلف 
والحداثة.  التراث  عنصري  بين  المزج  هو  مشاريعنا 
احتفاء  هما  لوسيل  وترام  الدوحة  مترو  تصميمي  إن 
التقنيات  بأحدث  الغنية  البالد  وثقافة  تاريخ  بالتقاء 
خدمات  تقديم  إلى  ويهدفان  المتطورة،  والحلول 
المجتمع  احتياجات  من  تنبثق  سلسة  نقل  وتجربة 

وقيمه«. 

 الريل  تكشف عن  تصميمين لـمترو الدوحة وترام لوسيل
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السليطي وزير  السيد جاسم بن سيف  افتتح سعادة 
بن  محمد  السيد  وسعادة  واالتصاالت،  المواصالت 
عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، فعاليات النسخة 
العربي  العالم  في  المستقبل  مدن  لقمة  الخامسة 
تحت  والمقامة  يومين  لمدة  تستمر  والتي   2016
رعاية وزارة المواصالت واالتصاالت بالتعاون مع وزارة 
المؤتمر  وخالل  أوريدو.  شركة   وبرعاية  والبيئة  البلدية 
كشف النقاب عن خدماٍت بريدية جديدة في دولة قطر 
الدولة  قطاعات  مختلف  في  التطورات  وتيرة  تواكب 
شرائح  جميع  إلى  المقدمة  الخدمات  بجودة  لالرتقاء 
ومن  الذكية  المدن  مفهوم  يواكب  بما  المستفيدين 
ضمنها إطالق خدمات توصيل الطرود البريدية بطائرة 

بدون طيار وخدمة كونيكتيد للتسوق عبر اإلنترنت.
قطر  دولة  “إن   : واالتصاالت  المواصالت  وزير  وقال 
والتنمية  التحتية،  البنية  في  كبيرة  استثمارات  تشهد 

والمعلومات  والمواصالت  والبشرية،  االجتماعية 
التنمية  إلى  باإلضافة  التكنولوجية،  االتصال  ووسائل 
المتمثلة  والرفاهية  للبيئة،  الصديقة  االقتصادية 
باإلدارة الحكيمة للموارد الطبيعية، وكل هذه الخطوات 
تساهم وبشكل كبير في تحقيق معايير المدن الذكية، 
واإلنفاق  الضخمة  االستثمارية  المشاريع  زيادة  ومع 
الحكومي على تلك المشاريع، وكذلك نمو عدد السكان 
بوتيرة مستمرة، وأصبح إدماج التكنولوجيا واالتصاالت 
فرد  كل  وحياة  القطري  االقتصاد  في  والمواصالت 
أمرا أكثر إلحاحًا، وهذا فرض علينا االستمرار في دفع 
النمو في قطاع التكنولوجيا واالتصاالت والمواصالت 
لالقتصاد  المحركة  والقوى  الرئيسية  الدعامة  باعتباره 
أن  قطر  واستطاعت  المختلفة،  الحياة  وجوانب 
العالم في مؤشر  تحقق مراكز متقدمة على مستوى 

استخدام التكنولوجيا واالتصاالت.

الستار  األولى  الدائرة  االستئناف  محكمة  أسدلت   
على قضية حريق مجمع فيالجيو، وقضت بمعاقبة 
الشرعية  الديات  بدفع  متضامنين  المتهمين  جميع 
تقسم  المتوفين  لورثة  ريال  ألف   200 بالتساوي 
المجني  ورثة  من  لكل  أرباعًا  بالتساوي  بينهم  فيما 
االستئناف  جواز  عدم  الحكم  شمل  عليهم. 
المرفوع من المدعين بالحق المدني، وفي موضوع 
كما  السابق.  الحكم  إلغاء  االستئنافات  باقي 
مع  بالتضامن  التأمين  شركة  إلزام  الحكم  تضمن 
المجني  لورثة  الشرعية  الديات  ألداء  المستأنفين 

عليهم.

متفرقــــــــات

البريد بطائرات بدون طيار

إلزام المتهمين في حريق 
فيالجيو بالدية

تصنيفات قطر
 السيادية مرتفعة

إن  لالستثمار  آسيا  شركة  عن  صادر  تحليل  قال 
تصنيفات دولة قطر السيادية من وكاالت التصنيف 
مختلف  المشهد  إن  قال  أنه  غير  مرتفعة،  العالمية 
رت  عبَّ التصنيف  وكاالت  معظم  أن  حيث  خليجيا 
على  النفط  أسعار  انخفاض  تأثير  من  مخاوفها  عن 
المخاوف  هذه  معظم  أن  وأضافت  التعاون.  دول 
تمت ترجمتها إلى اإلعالن عن تخفيض تصنيفات أو 
وضعها قيد المراجعة تمهيدًا لتخفيضها، األمر الذي 
الحكومات  من  سواء  السندات  مصدري  على  يؤثر 
وكالة  خفّضت  المثال،  سبيل  على  الشركات.  أو 
ستاندرد آند بورز في شهر فبراير الماضي تصنيفات 
وُعمان،  السعودية،  منهم:  عدة  نفط  منتجي 

والبحرين. 
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متفرقــــــــاتمتفرقــــــــات

لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  إنفانتينو  جياني  اختتم 
بحضور  الماضي   الشهر  نهاية  للبالد  زيارته  القدم 
كأس  لبطولة  النهائي  نصف  دور  مباريات  إحدى 
الفنية  اللجنة  مالعب  على  أقيمت  التي  العّمال 
مؤسسة  وتنظمها  القدم،  لكرة  القطري  لالتحاد 
دوري نجوم قطر تحت رعاية اللجنة العليا للمشاريع 

واإلرث واالتحاد القطري لكرة القدم.
إلى  التي جرت، واستمع  المباراة  الفيفا  وتابع رئيس 
التي  وأهدافها  البطولة  عن  المسئولين  من  شرح 
وهوية  المشاركة  الفرق  وعدد  أجلها  من  أقيمت 
مشاريع  في  المشاركون  العّمال  وهم  الالعبين، 
جانب  إلى  قطر  في   2022 العالم  كأس  ومالعب 
وتم  البطولة  توّسعت  أن  بعد  أخرى  عّمال شركات 
من  الحالية  نسختها  في  المشاركة  الفرق  عدد  زيادة 
24 فريقًا. كما التقى رئيس الفيفا مع  16 فريقًا إلى 
المباراة،  يخوضان  كانا  اللذين  الفريقين  مدربي  أحد 

والتقط صورًا تذكارية مع العبي الفريقين.
وأعرب رئيس الفيفا عن تأثره باألجواء التي شاهدها 
مدهش  حدث  إنه  وقال:  العّمال،  كأس  مباراة  في 
الرائع  ومن  القدم،  كرة  قوة  مدى  أخرى  مرة  يظهر 
أغتنم  أن  وأود  العّمال،  شغف  مدى  على  الوقوف 
وامتناني  احترامي  عن  للعّمال  ألعرب  الفرصة  هذه 
بنيان  تشكيل  على  المساعدة  في  النخراطهم 

ومالعب كأس العالم. 

كأس العّمال 
حدث مدهش 

يظهر قوة كرة القدم

فر
جع

م 
كري

ب/ 
ف 

ة أ 
كال

لو
رة 

صو
ال

نمو الشحن 
عبر مطار حمد 

بمطار  والبريد  الشحن  حركة  سجلت 
شهر  خالل  ملحوظا  ارتفاعا  الدولي  حمد 
فبراير الماضي حيث نمت بنسبة 20.9 ٪، 
وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 
اطلع  إحصائيات  وتشير   .2015 الماضي 
عليها »الوطن االقتصادي« إلى أن المطار 
العالم  مطارات  أفضل  بين  يصنف  الذي 
شهد عبور شحنات خالل فبراير المنصرم 
طن   123301 حوالي  اإلجمالي  وزنها  بلغ 
الفترة  في  طنا   101995 بنحو  مقارنة 
مبنى  ويعتبر  السابق.  العام  من  المماثلة 
يمتد  والذي  الدولي،  حمد  بمطار  الشحن 
على مساحة 77000 متر مربع، أحد أضخم 

مباني الشحن في العالم وأسرعها. 



16
مـــــــــــايـــــــــــــو 2016 

الرقم  واإلحصاء  التنموي  التخطيط  وزارة  أصدرت 
 ،2016 مارس  لشهر  المستهلك  ألسعار  القياسي 
والذي بلغ 107.6 نقطة مسجاًل ثباتًا بالمقارنة مع شهر 
فبراير من العام 2016، وبزيادة قدرها 3.3 ٪ على شهر 

مارس 2015. 
مقارنة  وعند  “إنه  صحفي:  بيان  في  الوزارة،  وقالت 
مع  مارس  لشهر  القياسي  للرقم  الرئيسية  المكونات 
2015(، يتضح أن هناك ارتفاعًا  الشهر السابق )فبراير 
وانخفاضًا في مجموعتين، مع  في خمس مجموعات، 
وكانت  أخرى”.  مجموعات  خمس  في  الرقم  ثبات 
أكثر المجموعات ارتفاعًا هي مجموعة الترفيه والثقافة 
واألحذية،  المالبس  مجموعات  تليها   ،٪  7  .0 بنسبة 
المتفرقة  والخدمات  والسلع  والفنادق،  والمطاعم 
والماء  السكن  ومجموعة  منها،  لكل   ٪  0.4 بنسبــة 
ارتفعت  الوقود  من  أخرى  وأنواع  والغاز  والكهرباء 
الغذاء  انخفضت مجموعة  المقابل  0.1 ٪، وفي  بنسبة 
بنسبة  النقل  ومجموعة   ،٪  0.7 بنسبة  والمشروبات 
0.6 ٪. أما مجموعات التبغ، واألثاث واألجهزة المنزلية، 
أي  عليها  يطرأ  فلم  والتعليم  واالتصاالت،  والصحة، 
والمشروبات،  الغذاء  مجموعتي  ألهمية  ونظرًا  تغيير، 
األخرى  الوقود  وأنواع  والغاز  والكهرباء  والماء  والسكن 

بالنسبة للمستهلك. 
مع   2016 مارس  شهر  وبمقارنة  أنه  الوزارة  وأوضحت 

الشهر المناظر له في العام 2015، يتبين حدوث ارتفاع 
الناتج  وهو   ،٪  3.3 مقداره  العام  القياسي  الرقم  في 
كالتالي:  المجموعات  أغلب  في  االرتفاع  محصلة  عن 
ومجموعة   ،٪  11.2 بنسبة  والثقافة  الترفيه  مجموعة 
والمياه  السكن  ومجموعة   ،٪  7.1 بنسبة  التعليم 
 ،٪  5.4 بنسبة  األخرى  الوقود  وأنواع  والغاز  والكهرباء 
بنسبــــة  المنزلية  واألجهزة  واألثاث  النقل،  ومجموعتا 
والخدمـــات  السلــــع  ومجموعة  منهما،  لكل   ٪  1.5
المطـــاعم  ومجموعة   .٪  1.4 بنسبـــة  األخـــرى 
والفنـــادق بنسبــة 1.1 ٪، ومجموعة االتصاالت بنسبة 

0.2 ٪. وأضاف البيان: إن أهم االنخفاضات، حدثت في 
1.9 ٪، ومجموعة  مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 
والمالبس  التبغ،  مجموعتا  أما   ،٪  0.3 بنسبة  الصحة 

واألحذية فلم يحدث عليهما أي تغيير. 
لشهر  المستهلك  ألسعار  القياسي  الرقم  وباحتساب 
والماء،  السكن،  مجموعة  استبعاد  بعد   2016 مارس 
الرقم  وصل  األخرى،  الوقود  وأنواع  والغاز،  والكهرباء، 
القياسي إلى 105.4 نقطة، مسجاًل أيضًا ثباتًا بالمقارنة 
مع الشهر السابق )فبراير 2016(، وبارتفاع قدره 2.6 ٪ 

بالمقارنة مع شهر مارس 2016.

العربي  السفر  سوق  أن  للسياحة  العامة  بالهيئة  والترويج  التسويق  قطاع  رئيس  القريصي  راشد  السيد  اعتبر 
“الملتقى 2016” منصة رئيسية للترويج إلى قطر كوجهة للسياحة الترفيهية خاصة للعوائل. وأشار القريصي ، في 
تصريحات خاصة لوكالة األنباء القطرية، إلى أن أعداد الزائرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي من أجل 
السياحة الترفيهية قد شهدت نموا بنحو 11 ٪ خالل الربع األول من العام الحالي وهو ما يعكس تزايد مكانة قطر 
كوجهة للسياحة الترفيهية. وأضاف أن إستراتيجية الهيئة العامة للسياحة تقوم على الترويج بشكل أساسي لكل 
من سياحة األعمال والسياحة الترفيهية، إال أن سوق السفر العربي المقام حاليا في دبي خاص للترويج للسياحة 
السنوات  خالل  نموا  شهد  قد  الترفيهية  السياحة  أجل  من  لقطر  التوجه  في  الراغبين  أعداد  بأن  ونوه  الترفيهية. 
الهيئة  تطبيق  بدء  مع  األخيرة 
في  انطلقت  التي  إلستراتجيتها 
2014، مؤكدا أن الهيئة ستواصل 
الترفيهية،  السياحة  على  التركيز 
في  العائالت  سياحة  وخاصة 
وتوقع  العربي.  الخليج  منطقة 
القادمة  األعداد  زيادة  القريصي 
لقطر  الترفيهية  السياحة  بغرض 
مؤكدا  الحالي،  العام  نهاية  مع 
إلى  تصل  لم  األعداد  تلك  أن 
يمكن  الذي  المستوى  إلى  اآلن 
من  قطر  لدى  بما  إليه  الوصول 
سياحية  ومنتجات  إمكانيات 

جاذبة لهذا النوع من السياح.

نمو السياح الخليجيين إلى قطر

ثبات أسعار المستهلك في مارس

نمو  أعداد المسافرين عبر مطار حمد من

 1174603 
مسافرين  في

 فبراير  2015 

إلى

 1408436 

مسافرا  في

 فبراير   2016 

نموا  بنحو 

 ٪ 19.1
المصدر: اإلحصائيات الصادرة عن

 الهيئة العامة للطيران المدني

تحت الضوء

متفرقــــــــات



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.  

ي

ا�ن 
با¢سواق

لمزيد من المعلومات االتصال : ٤٢٨٠  ٧٠١٥  ٩٧٤  +

أو البريد ا®لكتروني :
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القوة العسكرية

فــي وقــت تراجعــت فيــه اإلســتراتيجيات االقتصاديــة إلــى الدفــاع، اتضــح أن قطــر، التــي ُيتوقــع أن تطــرق طائراتهــا 
بــال طيــار الســماء العــام القــادم، ال تقبــل أن يعيــق انخفــاض أســعار البتــرول والغــاز الجهــود التــي تبذلهــا لتعزيــز أمنهــا 
ــرات الجيوسياســية فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال  ــاد التوت الوطنــي واإلقليمــي. يحــدث كل ذلــك مــع ازدي

إفريقيــا التــي يتوقــع أن يصــل اإلنفــاق العســكري فيهــا إلــى 920 مليــار دوالر بحلــول العــام 2020.

متفرقــــــــات



19
مـــــــــــايـــــــــــــو 2016 

متفرقــــــــات

إجراء  المتزايدة  الجيوسياسية  التوترات  مت  حتَّ
الحيوي  الدفاع  اإلنفاق في قطاع  مراجعة شاملة على 
في  ويساهم  التقليدية  االقتصادية  ليتجاوزاألهداف 
ُيعتبران  اللذين  واالستقرار  السالم  تحقيق  ضمان 
االقتصادي  النمو  مكونْين أساسيْين لضمان استدامة 
المحلية  للشركات  جاذبة  استثمارية  بيئة  وخلق 

واإلقليمية والدولية.
في  أساسي  كعضو  اليمن  في  عسكريا  تنشط  قطر 
السعودية،  العربية  المملكة  تقوده  الذي  التحالف 
وتعتبر موردا رئيسيا لتسليح التحالف بالعتاد واألنظمة 
وإيطاليا.  وفرنسا،  وألمانيا،  المتحدة،  الواليات  من 
ونتيجة إللحاحها في تبليغ رسائل بأنها تزداد قوة وتجدد 
بنيتها العسكرية استحوذت قطر على اهتمام وسائل 
الدولي  الدوحة  ومؤتمر  معرض  في  العالمية  اإلعالم 
ختامه  في  عت  ووقَّ مؤخرا،  أقيم  الذي  البحري  للدفاع 
مختلف  مع  قطري  ريال  مليار   33 بقيمة  عقود  على 

الشركات العالمية.
يأتي هذا التطور في خضم انهيار أسعار البترول الذي 
إلى  العسكري  اإلنفاق  مسيرة   2014 العام  منذ  بدأ 
تعتمد  التي  الدول  من  العديد  في  المعاكس  االتجاه 
من  المزيد  ويتوقع  البترول.  موارد  على  دخلها  في 
2016 وفقا  العام  القطاع في  خفض اإلنفاق في هذا 
الدولي  ستوكهولم  معهد  عن  مؤخرا  صدر  لتقرير 
 Stockholm International Peace السالم  ألبحاث 
مختص  مستقل  معهد  وهو   ،Research Institute
المحلل  كافري   كريج  ـِ  ل وفقا  الدولي.  األمن  بأبحاث 
جينز  إس  إتش  آي  بشركة  الدفاع  لموازنات  الرئيسي 

IHS Jane’s Aero-  االستشارية للفضاء والدفاع واألمن
space, Defense & Security فإن الشئون العسكرية 
“لم تكن تقليديا تمثل أولوية لدى حكومة قطر، ولكن 
وصلت  التي  الدفاعية  الشراء  مشاريع  عن  اإلعالن  كان 
قيمتها إلى 23 مليار دوالر في العام 2014 يمثل زيادة 

غير مسبوقة في االستثمار العسكري في قطر”.
بالنسبة لدولة شبه جزيرة كقطر يكتسب األمن البحري 
الدولي  حمد  ميناء  يتيح  سوف  وكبرى.  خاصة  أهمية 
بنهاية هذا  بكامل طاقته  أن يعمل  يتوقع  الذي  الجديد 
الحربية  قطعها  الستقبال  الالزمة  اإلمكانيات  العام 
إلى  وأيضا  تجاري.  كميناء  عمله  جانب  إلى  البحرية 
جانب إمكانياتها الستكشاف الخامات األحفورية تحت 
الغاز  من  قطر  احتياطات  تصل  )حيث  الخليج،  مياه 
قطر  تملك  مكعب(  قدم  تريليون   900 إلى  الطبيعي 
البحري،  للدفاع  التحتية  بنيتها  لتطوير  عديدة  فرصا 
معرض  في  دولة   60 مشاركة  من  واضحا  ذلك  وكان 
اختتم  الذي  البحري  للدفاع  الدولي  الدوحة  ومؤتمر 

أعماله مؤخرا.
ُأعِلن عنها في  التي  الصفقات  إلى هذه  النظر  البد من 
إطارها األوسع كجزء من اتفاقية الدفاع المشترك لدول 
في  أبرمت  التي  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
على  المشترك  للدفاع  أساسا  وأتاحت   2000 العام 
قاعدة أن االعتداء على أي عضو يعني االعتداء على جميع 

األعضاء.
المهندي  ناصر  بن  محمد  بحري  الركن  اللواء  صرح 
مؤتمر  في  القطرية  األميرية  البحرية  القوات  قائد 
أمن  “إن  قائال:  األوسط   الشرق  لدول  البحريات  قادة 

الخليج  سواحل  امتداد  على  الدول  جميع  واقتصادات 
وُتعتبر  اإلقليمية.  لمياهنا  حمايتنا  على  تعتمد  العربي 
قدرتنا على حماية هذه المياه من التهديدات المحدقة 
على  والتعاون  التنسيق  فإن  لذلك  حيويا،  أمرا  بها 
المستوى اإلقليمي والدولي في هذا المجال مطلوب 
لضمان حماية أمن الطاقة واألمن البيئي وحرية المالحة 
في مياهنا اإلقليمية على ضوء التحديات التقليدية وغير 
التقليدية التي نواجهها في هذه المنطقة اإلستراتيجية 

جغرافيا وسياسيا”.
دولة  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  سمو  وأشار 
العام  في  الشورى  مجلس  أمام  خطابه  في  قطر 
2015 إلى أهمية تقوية اقتصاد وأمن البالد، مع التركيز 
وتطوير  العسكرية  القدرات  تعزيز  على  خاصة  بصفة 

القوات المسلحة القطرية.
أدت الديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة واستضافة 
لكرة  العالم  كأس  نهائيات  مثل  كبرى  قطرلبطولة 
الدفاعية  2022 إلى تصاعد واردات قطر  القدم للعام 
الدفاعية  ميزانيتها  مع  انسجاما   2009 العام  منذ 
المتزايدة وأهداف إستراتيجيتها  للتحديث. لم تقتصر 
لشراء  الدوالرات  بمليارات  ر  ُتقدَّ التي  قطر  صفقات 
الطائرات الحربية، والدبابات، والقطع البحرية الدفاعية 
واالستشعار  المسح  ومركبات  وأنظمة  والهجومية، 
الطائرات  طياري  تدريب  وعقود  طيار،  بال  والطائرات 
من  ذلك  تعدت  بل  الجناح،  متحركة  أو  الثابتة  الحربية 
البحري  للدفاع  الدولي  الدوحة  ومعرض  مؤتمر  خالل 
دبليو  البولندية  الشركة  أسهم  من   ٪  51 شراء  إلى 
بة  كيه كيه WKK المتخصصة في صناعة المواد المركَّ
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وهياكل الطائرات.
المعلومات  المحلل في هيئة  ديفيسيتي  كارثيك  قال 
Strategic De- آي( دي  )إس  اإلستراتيجية   الدفاعية 

الغنية  الدول  fense Intelligence )SDI(:“تحتاج 
تأثيرها  لترسيخ  كبيرة  عسكرية  قوة  إلى  قطر  مثل 
االقتصادي وحماية مصالحها”. ونتيجة لعدم امتالكها 
تحاول  مدربة  عاملة  وقوى  ذاتية  دفاعية  لقدرات 
من  متطورة  عسكرية  معدات  على  الحصول  قطر 
مصادرها األصلية حتى تحقق أفضل حماية ألصولها 

اإلستراتيجية وبنيتها التحتية الحساسة.
يتمثل أحد أهم أحداث مؤتمر ومعرض  الدوحة الدولي 
بقيمة  قطر  أبرمتها  التي  الصفقة  في  البحري  للدفاع 
حربية  طائرة   24 لشراء  فرنسا  مع  دوالر  مليار   7.5
وصفها  التي  الصفقة  وهي   ،Rafale رافال  طراز  من 
أهم  “أحد  بأنها   - دريان  لي  إيف  جو  الفرنسي  الوزير 
البلدين.  بين  المبرمة  الدفاعية  االتفاقية  إنجازات” 
تمثل الصفقة نفسها حوالي 84 ٪ من جملة تقديرات 
الدولي  الدوحة  ومعرض  مؤتمر  في  الدفاعي  اإلنفاق 
ر وزير الدفاع  للدفاع البحري 2016. في نفس األثناء عبَّ
البريطاني ميشيل فالون عن ثقته في أن  إبرام صفقة 
التي  لقطر  الحربية  تايفون  يوروفايتر  طائرات  لبيع 
يزال  “ما  المنطقة”،  في  الشركاء  أهم  “أحد  يعتبرها 
الدوحة  صفقة  من  بالرغم  تأكيد”  بكل  الطاولة  على 
على  طائرات رافال. كان الوزير من أبرز ضيوف مؤتمر 

ومعرض الدوحة الدولي للدفاع البحري 2016.
في  عنها  ُأعِلن  التي  للصفقات  الكلية  القيمة  بلغت 
مؤتمر  ومعرض الدوحة الدولي للدفاع البحري 32.58 

قيمة  عن  كثيرا  يقل  مبلغ  وهو   قطري،  ريال  مليار 
مثل هذه الصفقات في النسخة السابقة من المؤتمر 
ُأعِلن عنها  التي  والمعرض. ومن الغريب أن الصفقات 
أعلى  قيمتها  كانت  العام  هذا  نفسها  الفعالية  في 
المعلومات  هيئة  طرحتها  التي  التوقعات  من  بكثير 
العام  في   SDI آي  دي  إس  اإلستراتيجية  الدفاعية 
بحلول  دوالر  مليارات   7 إلى  القيمة  تصل  بأن   2014
قطر  أن  يبدو  االتجاهات  آخر  ضوء  على   .2020 العام 
االتفاقيات  إبرام  مجال  في  متنوعة  إستراتيجية  لديها 
وآسيا،  المتحدة،  والواليات  أوروبا،  في  الشركات  مع 
الفرنسية  للشركة  بالنسبة  العربي.  المشرق  ودول 
ثاليس  Thales المتعددة الجنسيات التي فازت بطلب 
بقيمة 16.4 مليون دوالر من قطر على منظومة رادار 
التقشف  Searchmaster فإن إجراءات  سيرشمارستر 
مصدرا  تشكل  ال  األوسط  الشرق  دول  موازنات  في 
مجلس  رئيس  كيني    باتريس  يقول  حيث  للقلق، 
للوضع  “نظرا  للشركة:  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 
الجيوسياسي في المنطقة لم ُنفاجأ بالطلبات الكبيرة 
الدفاعية  الحلول  على  األوسط  الشرق  منطقة  من 

واألمنية التي نوفرها”. 
الشركات  مع  قطر  أبرمتها  التي  الصفقات  تشمل 
طيار  بال  للطائرات  استشعار  أجهزة  شراء  األميركية 
  ،Aurora اورورا  126.4 مليون دوالر من شركة  بقيمة 
بقيمة   M25و  MX20D طراز   من  طيار  بال  وطائرات 
وطائرات   ،L-3 ثري  إل  شركة  من  دوالر  مليون   34.8
Aero-)4.7 كيه إم  )إيروسوندي  طراز  من  طيار   بال 

34.8 مليون دوالر من شركة  بقيمة   sonde MK 4.7

لمدة  وعْقد   ،Textron Systems سيستيمز  تكسترون 
ثالث سنوات لصيانة طائرات سي 130- بقيمة 13.7 

Lockheed مليـــون دوالر مـــع شركـــة لوكهيــــد مارتن
في  أميركية  شركة   16 شاركت  وقد  هذا   .Martin  

مؤتمر ومعرض الدوحة الدولي للدفاع البحري األخير.
 Airbus والفضاء   للدفاع  إيرباص  شركة  اختيار  تم 
القيادة  قدرات  تطوير  لتتولى   Defense and Space
طريق  عن  القطرية  المسلحة  القوات  في  والتحكم 
تأمين االطالع المباشر على الصور الفضائية الملتقطة 
ومكثفة  صارمة  تقييم  عملية  بعد  الصناعية  باألقمار 
مؤتمر  أن  اتضح  عام.   من   أكثر  مدى  على  ُأجرَيت 
ُيعتبر  الذي  البحري،  للدفاع  الدولي  الدوحة  ومعرض 
وشمال  األوسط  الشرق  لسوق  مدخال  ذاته  حد  في 
للشركات  مثالية  منصة  أيضا  يمثل  المغرية،  إفريقيا 
في  للمساهمة  وإمكانياتها  خبراتها  لعرض  المحلية 
مجموعة   أتاحت  الخصوص  هذا  في  الدفاع.  قطاع 
للقوات  األحذية  حاليا  تنتج  التي  القابضة  السواري 
في  المتخصصة  للشركات  واعدة   فرصا  المسلحة 
صناعة الملحقات للقوات المسلحة في المنطقة. كما 
متحدة  شركة  وهي  السودان،   – تركيا  شركة  تخطط 
لصناعة النسيج ومقرها الخرطوم، إلنشاء فرع لها في 
والملحقات  والنياشين  العسكرية  األزياء  لتوفير  قطر 

األخرى في قطر ودول الخليج العربية األخرى. 
الخدمات  تقديم  في  المحلية  الكيانات  مشاركة  تزايد 
ريادة  قطاع  تطور  يدعم  الدفاع  قطاع  في  الفرعية 
األعمال الذي ُيعتبر أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 

.2030
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البنك األهلي ينجز تمويل بنصف مليار 

ثقة عالمية في االقتصاد القطري 

أعلن البنك األهلي عن إتمام أول عملية تمويل ناجحة 
سندات  أسواق  في  أميركي  دوالر  مليون   500 بقيمة 
السندات  على  العائد  ل  ُمعدَّ بلغ  وقد  العالمية.  الدين 
فائض  هناك  وكان   ٪  3.625 سنوات  لخمس  اآلجلة 
راب،  سم بالتحدي واالضطِّ اكتتاب في أسواق مالية تتَّ
خاصة  السلع  أسواق  في  ب  التقلُّ حالة  يعكس  مما 

أسعار النفط.
ح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني،  وصرَّ
األهلي  للبنك  المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس 
بنجاح،  تمويل  عملية  أول  إلنهاء  مسرورون  نحن  قائاًل: 
وهو ما يعبر عن مقدار التأييد الدولي والثقة التي تضعها 
في  االستثمارية  المؤسسات  من  متنوعة  مجموعة 
والبنك  قطر  دولة  في  وأوروبا  وآسيا  األوسط  الشرق 
األهلي. إن مشاركة ما يزيد عن 100 مؤسسة رائدة قد 

أدى إلى فائض اكتتاب بمقدار 2.4 مرة.

المتخصص  العالمي   THEWORLDFOLIO موقع   نقل 
الشيخ عبدالله بن سعود  االقتصادي عن سعادة  الشأن  في 
آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، قوله »لقد واصلت 
القطاع  في  الثقة  وضع  والمستثمرين  التصنيف  وكاالت 
التصنيف  المالي في قطر، كما هو واضح في الحفاظ على 
ناشئة  سوق  لتصبح  قطر  وترقية  بقطر  العالي  االئتماني 
ذلك  يأتي  الرائدة”.  العالمية  التصنيف  وكاالت  قبل  من 
المرونة  أن  إلى  المتاحة  البيانات  فيه  تشير  الذي  الوقت  في 
الصدارة  تبوؤ دولة قطر مركز  إلى  أدت  التنظيمية  والمعايير 
على  قدرتها  حيث  من  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بين 
ما  حيث  العالمية  االقتصادية  التحديات  وامتصاص  تجاوز 
التراجع  رغم  قويا  ماليا  وقطاعًا  اقتصادًا  تمتلك  قطر  تزال 
في  الملحوظ  والتباطؤ  العالمية  السلع  أسعار  في  القياسي 
طبيعية  احتياطيات  فبوجود  القوية.  النامية  البلدان  معظم 

العالم  في  المسال  الطبيعي  للغاز  مصدر  بلد  بأكبر  هائلة 
التحتية  البنية  في  الشامل  االستثماري  برنامجها  واستمرار 
كمحرك للنمو، وكذلك أسس االقتصاد الكلي المتينة، أكدت 
مؤخرا  بورز  آند  ستاندرد  العالمية  االئتماني  التصنيف  وكالة 
واألجنبية في  المحلية  بالعملة  السيادي  االئتماني  التصنيف 
قطر عند »AA« على المدى الطويل و» A-1 + على المدى 

اإلعالن  هذا  جاء  وقد  مستقرة  مستقبلية  نظرة  مع  القصير، 
آند بورز بالفعل تصنيفات مصدري  بعدما خفضت ستاندرد 
العربية  المملكة  رأسهم:  وعلى  لقطر  المجاورين  الطاقة 
أعضاء  ستة  من  ثالثة   - والبحرين  عمان  وسلطنة  السعودية 
يرسخ مكانة قطر  - مما  الخليجي  التعاون  من دول مجلس 
الشيخ  سعادة  ويضيف  المنطقة..   في  الصدارة  في  لتكون 
أول  باعتبارها  قطر  مكانة  ترسيخ  تم  »لقد  قائاًل:  عبدالله 
مستوى  على  )الرنمينبي(  الصينية  للعملة  مقاصة  مركز 
سيلعب  ما  وهو  األخيرة  ااّلونة  في  األوسط  الشرق  منطقة 
وتابع  ودوليا«  محليا  المالية  الصناعة  تطوير  في  مهما  دورا 
العمل على تبني إستراتيجية تحوطية  »يجب االستمرار في 
كلية إلى جانب اإلشراف على التأمين، والتأمين على الودائع، 
بيئة  لتعزيز  أخرى،  أمور  بين  المحلي، من  االئتمان  وتصنيف 

األعمال واالستثمار.

يناير  حتى  ريال  مليار   144 المحلية  البنوك  ميزانية  ارتفعت 
التاريخ   في  القطرية  للبنوك  ميزانية  أعلى  تمثل   ، الماضي 
وارتفعت جميع المؤشرات المالية خالل الفترة من يناير 2015 
إلى يناير 2016، لتواصل البنوك المحلية االداء الجيد بالرغم 
من استقرار أرباح عدد من البنوك وعدم زيادته إال أن النسبة 
العامة لألداء في القطاع المصرفي حققت زيادة كبيرة خالل 
العام 2015. قاربت ميزانية البنوك حتى يناير الماضي على 
حوالي 1 تريليون و 120 مليار ريال، مقابل 976 مليار في يناير 
ميزانية  في  زيادة  أعلى  تمثل  ريال  مليار   144 بزيادة   ،2015
المصرفي  للجهاز  الرئيسية  المؤشرات  .. وتضمنت  البنوك 
 88.7 إلى  المحلية لجهات خارج قطر  البنوك  ارتفاع قروض 
حتى  مليارا   67.7 مقابل   ، الماضي  يناير  حتى  ريال  مليار 
إستثمارات  ارتفعت  كما   ريال.  مليار   21 بزيادة   2015 يناير 
البنوك المحلية في أوراق مالية باألسواق العالمية إلى 21.5 
مليار ريال حتى يناير الماضي ، مقابل 20.5 مليار ريال حتى 
يناير 2015 بزيادة مليار ريال. كما ارتفعت موجودات البنوك 
المحلية في بنوك خارجية إلى 74.3 مليار ريال مقابل 62.1 
المؤشرات  وتضمنت  ريال   مليار   12.2 بزيادة   ، ريال  مليار 
في  تتمثل  والتي  للبنوك  الخارجية  المديونية  تراجع  الجيدة 
مديونيات السندات وشهادات اإليداع الدولية، من 39.1 مليار 

ريال إلى 34.6 مليار ريال ، بانخفاض 4.5 مليار ريال .

نسبة التغيير صافي الربحإجمالي الموجوداتالبنك

7.1 ٪2.9  مليار550 مليارقطر الوطني

5.08  ٪537   مليون87.445 مليونالريان

- 15.7 ٪354.1 مليون10.5 مليارالدوحة

23 ٪   492 مليون131 مليارالمصرف

ارتفاع أرباح البنوك القطرية في الربع األول

وتوافر  للبنوك  القوي  المالي  الوضع  يؤكد  الحالي  العام  من  األول  الربع  حتى  للبنوك  الجيد  األداء  استمرار  إن 
لديها. السيولة 

ميزانيات البنوك القطرية 
تكسر حاجز التريليون ريال 
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قطرغاز توقع مذكرة تفاهم ثالثية

وشركة  شل  وشركة  قطرغاز  شركة  من  كل  قامت 
تفاهم«  »مذكرة  بتوقيع  المتحدة  العربية  المالحة 
المسال  الطبيعي  الغاز  استخدام  إمكانية  في  للبحث 
وتعد  األوسط.  الشرق  نطاق  على  بحري  كوقود 
قطرغاز  تقوم  التي  نوعها  من  الثانية  االتفاقية  هذه 
بذلك  محققة  شهرين،  خالل  شل  شركة  مع  بإبرامها 
البحري..  النقل  مجال  في  أخرى  استراتيجية  شراكة 
وقد تم توقيع االتفاقية في احتفال خاص حضره كل 
التنفيذي  الرئيس  ثاني،  آل  خليفة  بن  خالد  الشيخ  من 
التنفيذي  الرئيس  هينجه،  يورن  والسيد  لقطرغاز، 
لشركة المالحة العربية المتحدة، والسيد ميكيل كول، 

المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شل قطر.
ومن خالل عالقة العمل المشتركة، ستقوم الشركات 
للغاز  جديدة  أسواق  فتح  إمكانية  في  بالبحث  الثالث 
الطبيعي المسال عن طريق استخدامه كوقود للسفن 
واستبدال  األوسط،  الشرق  مستوى  على  التجارية 
إلكترونيًا  الغاز  حقن  بنظام  الديزل  محركات  نظام 
بسفن شركة المالحة العربية المتحدة مما يوفر فرصة 
استخدام وقود نظيف عوضا عن الوقود المستخدم 
تتولى  أن  على  التفاهم  مذكرة  نصت  وقد  حاليا.. 

قطرغاز »4«، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول 
وشركة شل للغاز، توريد الكميات المطلوبة من الغاز 
إمكانية  مع  وذلك  المبادرة  لهذه  المسال  الطبيعي 
حديثا،  المصنعة  الحاويات،  نقل  بسفن  استخدامه 
وتعليقا  المتحدة.  العربية  المالحة  بشركة  الخاصة 
شريده  سعد  المهندس  قال  الكبير،  اإلنجاز  هذا  على 
استخدام  “إن  قطرغاز:  إدارة  مجلس  رئيس  الكعبي 
في  كبيرا  تسارعا  يشهد  المسال  الطبيعي  الغاز 
صناعة النقل البحري كأفضل البدائل التي تتوافق مع 
الكعبي:  المهندس  وأضاف  العالية”.  البيئية  المعايير 
شل  وشركة  قطرغاز  شركة  بين  االتفاقية  هذه  »إن 
وشركة المالحة العربية المتحدة تعكس مدى التزامنا 
المسال كوقود  الطبيعي  الغاز  ببناء ناقالت تستخدم 
إلى  وباإلضافة  ذلك..  يدعم  توريد  نظام  وبوضع 
الغاز  صناعة  في  رائدة  تطبيقات  باستحداث  التزامنا 
الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  وذلك  المسال،  الطبيعي 
فإننا  المستقبلية،  البيئية  السياسات  مع  للتوافق 
قطرغاز  عليه  تسير  الذي  النهج  بأن  تامة  قناعة  على 
بيئة  على  الحفاظ  لدعم  األفضل  هو  وشركاؤها 

نظيفة”.

»إن الطلب على الغاز الطبيعي المسال في ازدياد ونحن 
وشركاؤنا نؤمن بأن لدينا الكوادر المهنية واألدوات الالزمة 
والموارد لتحقيق ذلك.. ومن خالل تضافر الجهود، يمكننا 

أن نحدث تأثيرا قويًا في تطور صناعة النقل البحري في 
المستقبل «.

سعادة  الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني
 الرئيس التنفيذي لقطرغاز

غاز ونفط

وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي 

عند وصوله إلى اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط 

)األوبك(، الذي ُعقد في الدوحة يوم 17 أبريل، والتقى فيه 

كبار مسئولي الطاقة من حوالي 15 دولة من بينها روسيا، 

لتباحث إمكانية االتفاق على تجميد اإلنتاج إلى مستويات 

يناير حتى أكتوبر المقبل على األقل. لكن االجتماع لم 

يتمخض عن أي اتفاق.
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عقـــــــارات

بن  ناصر  بن  عبدالله  الشيخ  معالي  رعاية  تحت 
الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل  خليفة 
من   28 إلى   26 من  الفترة  خالل  الدوحة  استضافت 
الخامسة  النسخة  فعاليات  الماضي  أبريل  شهر 
المعرض   ،2016 قطر  سكيب  سيتي  معرض  من 
الشرق  منطقة  في  األهم  والعقاري  االستثماري 
األوسط، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات 

الغربي.  بالخليج 
والتي  الحالي  العام  نسخة  فعاليات  وأقيمت 
شركات  من  نخبة  بمشاركة  أيام،  ثالثة  استغرقت 
والمنطقة،  قطر  دولة  في  الرائدة  والبناء  العقارات 
الخدمات  استعراض مجموعة واسعة من  تم خاللها 
بكافة  المستثمرين  أمام  العقاري  االستثمار  وفرص 

القطاعات الرئيسية من قطر والعالم.
هي  قطر  سكيب  سيتي  مناقشات  أن  إلى  يشار 
القطاع  على  تركز  التي  قطر  في  الوحيدة  المنصة 
واالستشاريين  المطورين  بين  وتجمع  فقط،  العقاري 
والماليــــة،  المصرفيــــة  الخدمـــــات  ومتخصصــــي 
والمهندسين المعماريين والمصممين، جنبا إلى جنب 

مع ممثلي الحكومة وغيرهم من ذوي االختصاص.
تم  العقاري،  للتطوير  معرض  هو  سكيب  وسيتي 
تنظيمه للمرة األولى في دولة قطر في العام 2012، 
عقارية  مشاريع  السنوي  الحدث  هذا  ويستعرض 
نقاش  وحلقات  فيه  المشاركة  للشركات  تطويرية 
عنها  ينتج  األعمال  رواد  بين  تواصل  وحلقات  وتحليل 

إبرام صفقات استثمارية مهمة.

مقر  تمتلك  التي  القطرية  الديار  شركة  أعطت   
المعماري  إلى  الضوء األخضر  األميركية  السفارة 
في  يبدأ  كي  فيلد”  شيبر  “دافيد  البريطاني 
األمريكية،  السفارة  مقر  تطوير  إعادة  عملية 
غرفة   137 إلى فندق مكون من  المبنى  وتحويل 
فاخرة ذات الخمس نجوم، وتخصيص مساحة 
وافتتاح  الفندق،  في  سيقام  صحي  ناد  ألضخم 
متاجر  من   6 و  العالمية  المطاعم  أشهر  من   5
وقاعة  العالمية،  التجارية  للعالمات  المالبس 
إعادة  ويأتي  شخص،  أللف  تسع  اجتماعات 
مشروع  ضمن  األميركية  السفارة  مقر  تطوير 
لتطوير  إسترليني،  جنيه  بمليار  يقدر  ضخم 
مصادر  وكانت  لندن.  وسط  “جروفنر”  ميدان 
قامت  القطرية  الديار  أن  ذكرت  قد  بريطانية 
األميركية  السفارة  مقر  تطوير  عملية  في  بالبدء 
في لندن لتحويله إلى فندق مع االحتفاظ بهيكل 

السفارة الخارجي.

قال علي محمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
صكوك  إصدار  من  الهدف  القابضة،:إن  إزدان 
متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بقيمة ملياري 
في  يتمثل  األخرى  العمالت  من  يعادلها  ما  أو  دوالر، 
من  المجموعة  توسعة  هو  األول  أساسيين  شيئين 
مستقباًل  خرجنا  وإذا  قطر،  داخل  المشاريع  خالل 
إذا  مستقباًل  ندرس  وقد  قطر،  دولة  خارج  للمشاريع 
مقارنة  متدنية  الصكوك  على  الحصول  تكلفة  كانت 
هذه  ريع  نستخدم  قد  الحالية  تمويالتنا  بتسعيرة 
األمر  وهذا  المديونيات  بعض  سداد  في  الصكوك 
حاليًا  األساسي  الهدف  لكن  بعد،  حسمه  يتم  لم 
المجموعة  مساعي  إطار  في  يأتي  الصكوك  من 
في  الممثلة   ،2016 عام  خطة  لتحقيق  وتوجهاتها 
تمكن  بعد  نجاحها  وتعزيز  استثماراتها  في  التوسع 
بوتيرة  ربحية متزايدة  المجموعة من تحقيق معدالت 

تعاظم  األخيرة مع  الثالثة  األعوام  قياسية على مدار 
حجم إيراداتها.

طور  في  نزال  ما  إلفريقيا  »بالنسبة  العبيدلي:  وأكد 
الدراسة، زرنا إثيوبيا مرتين األولى قابلنا خاللها فخامة 
وصار  الوزراء  رئيس  قابلنا  الثانية  والمرة  الرئيس 
تفاهم أن تقوم إزدان بمشروع عقاري في أديس أبابا 
لتوقيع مذكرة  للدوحة  أبابا  أديس  زيارة عمدة  وننتظر 
تفاهم بهذا الخصوص حسب التفاهم الذي تم في 
إثيوبيا. ولفت العبيدلي إلى أنه بالنسبة ألوروبا وغيرها 
حتى اآلن لم نعلن خطتنا بالضبط ولكن كل دولة من 
ما  حسب  فيها  لالستثمار  مرشحة  قطر  خارج  الدول 
يراه مجلس اإلدارة بناء على توصية من اإلدارة العليا، 
أوروبا  دول  ولكن كل  بعينها  دولة  نحدد  لم  اآلن  وإلى 
أو  ألمانيا  أو  فرنسا  سواء  لالستثمار  مرشحة  الغربية 

بريطانيا أو غيرها.

إزدان توجه استثمارات نحو أوروبا وإفريقيا

الديار القطرية ُتطور مبنى سيتي سكيب نجاح متواصل
السفارة األميركية في لندن
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شئون عربية
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شئون عربية

إدانة اإلرهاب

حضرة  اليسار:  من  اسطنبول  تركيا، 
حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
صباح  الشيخ  قطر،  دولة  أمير  ثاني  آل 
األحمد جابر الصباح أمير دولة الكويت، 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
رجب  الشريفين،  الحرمين  خادم 
حسن  التركي،  الرئيس  أردوغان  طيب 
سلطان  الله  وعد  الدين  معز  البلقية 
نظر  سلطان  نور  برناوي،  سلطنة 
باييف رئيس كازاخستان، إلهام علييف 
رئيس أذربيجان، خالل القمة اإلسالمية 
 15 في  أعمالها  اختتمت  التي  الـ13 
التركية  العاصمة  في   2016 أبريل 
اسطنبول، ببيان دان تدخالت إيران في 
الشئون الداخلية لدول أخرى، كما دان 
“بأعمال  اللبناني  الله”  “حزب  قيام 

إرهابية”.
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وزير الخارجية األميركية، جون كيري، أثناء توقيعه على اتفاقية 

باريس وهو يحمل حفيدته، إيزابيل دوبس-هيغينسن، في حفل 

التوقيع على االتفاقية باألمم المتحدة.

التوقيع على اتفاقية باريس التاريخية

انتصار رمزي

اقتصـــــــاد
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انتهت التكهنات التي استمرت على مدى عدة أسابيع 
بتوقيع قطر على اتفاقية باريس التاريخية. لكن يبقى 
ما يهم حقا هو تصديق  رمزيا ألن   أمرا  التوقيع  هذا 
170 دولة  الدول على هذه االتفاقية. وّقعت أكثر من 
في  المتحدة  األمم  مقر  في  باريس  اتفاقية  على 
تنفيذ  بدء  نحو  ومهمة  تاريخية  خطوة  في  أبريل   22
االتفاقية قبل سنوات من الموعد المحدد لذلك. ومن 
التوقيع رقما قياسيا في  المتوقع أن تسجل مراسم 
مجال الدبلوماسية الدولية، إذ لم يحدث من قبل أن 
السرعة.  بهذه  اتفاقية  على  الدول  من  العديد  وّقعت 
على  بعد  توقع  لم  التي  الدول  أمام  يزال  ما  أنه  غير 

االتفاقية سنة للقيام بذلك.
وبموجب المادة 21 من االتفاقية التي اعُتمدت في 12 

ديسمبر من العام الماضي في باريس بعد مفاوضات 
ماراثونية استمرت طوال 13 يوما، فإنه يتوجب على 
إجمالي  من   ٪  55 نحو  تمثل  بلدا   55 عن  يقل  ال  ما 
انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري العالمي 
التنفيذ.  تدخل حيز  أن  االتفاقية قبل  أن تصادق على 
حيز  باريس  اتفاقية  تدخل  أن  على   21 المادة  وتنص 
ما   إيداع  تاريخ  يلي  الذي  الثالثين  اليوم  في   التنفيذ 
أو  موافقتها   أو  تصديقها  وثائق  دولة   55 عن  يقل  ال 
المتحدة.  األمم  مقر  في  االتفاقية  إلى  انضمامها 

والموعد المستهدف لبدء االتفاقية هو العام 2020.

قطر بعد مؤتمر باريس للمناخ
محمد  سعادة  القطري  والبيئة  البلدية  وزير  أكد 
في  باريس  اتفاقية  على  التوقيع  حفل  أثناء  الرميحي 
نيويورك التزام قطر باالتفاقية على الرغم من أنه لم 
ترد أنباء بعد عن تصديق قطر على االتفاقية. فالتوقيع 
أمر رمزي، لكن ما يهم حقا  االتفاقية هو مجرد  على 
الدول  برلمانات  التصديق عليها. فعندما تصادق  هو 
على االتفاقية سيصبح لزاما عليها أن تفي بالتزاماتها 
تمنحها  حقوق  أية  ممارسة  عندئذ  لها  وسيحق 
فإنها  االتفاقية،  على  دولة  أية  توقع  االتفاقية.وعندما 
تبدأ بذلك عملية المصادقة عليها والتي تحدد مصير 
الدولة  لتلك  بالنسبة  المطاف  خاتمة  في  االتفاقية 
من حيث تنفيذها لها أم ال. ويمكن لعملية التصديق 
وقد  مختلفة  أشكال  عدة  تأخذ  أن  االتفاقية  على 
أو قد تستغرق وقتا طويال وذلك وفقا  تكون سريعة 
للممارسات المحلية في كل بلد. وتحصل الدولة في 
أو موافقتها  العملية على وثيقة تصديقها  نهاية هذه 
أو انضمامها إلى االتفاقية، فتقوم بإيداع هذه الوثيقة 
وال  نيويورك.  في  المتحدة  لألمم  العام  األمين  لدى 
ُتعتبر أية دولة أنها قد صادقت على اتفاقية باريس إال 

عندما تقوم بإيداع هذه الوثيقة.

اتفاقية باريس والطريق قدما
للدول  الوطني  االلتزام  أن  يعتقد  أن  يمكن  أحد  ال 
حرارة  ارتفاع  من  للتخفيف  يكفي  باريس  يمكنكم إرسال أية مالحظات على البريد: باتفاقية 

QTODAY@OMSQATAR.COM

نيشاد في إس 
 المؤسس المشارك والمنسق الوطني 
لحركة الشباب العربي للمناخ في قطر.

درجة   1.5 حتى  وال  مئويتين  درجتين  بمقدار  األرض 
أكثر  تصبح  بأن  الدول  تلزم  االتفاقية  أن  غير  مئوية. 
طموحا في تحقيق أهدافها وأن تضع خطة لتحقيق 
ذلك. فبموجب االتفاقية، على جميع الدول أن تقوم 
بتقييم   2018 العام  من  ابتداء  سنوات  خمس  كل 
التقدم الذي أحرزته للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 
المتحدة  أقل من درجتين مئويتين.وقد سعت األمم 
اتفاقية  على  التوقيع  على  الدول  لحمل  عقود  طوال 
مشكلة  ُتعتبر  التي  المناخ  تغيرات  من  للحد  إطارية 
فريدة من نوعها ألنها تتطلب التعاون بين جميع دول 
العالم التي تلوث الجو. وتحدد اتفاقية باريس سبل 
هدفا  وترسم  كبيرة،  بصورة  االنبعاثات  من  الحد 
مهما يتمثل باإلبقاء على ارتفاع درجة حرارة األرض ما 
دون درجتين مئويتين، مع الطموح للوصول إلى 1.5 
درجة مئوية. ومن الناحية الرمزية فإن االتفاقية تظهر 
العالم  اتحاد  أال وهو  شيئا لم يكن موجودا من قبل 
النهاية قد  البشر في  أن  يبدو  إذ  المسألة  بشأن هذه 
عليهم  أخالقية  مسئولية  لديهم  بأن  يعترفون  بدؤوا 

االلتزام بها.

عندما تصادق برلمانات الدول على 
االتفاقية سيصبح لزاما عليها أن تفي 

بالتزاماتها وسيحق لها عندئذ ممارسة أية 
حقوق تمنحها االتفاقية

سعادة محمد الرميحي
 وزير البلدية والبيئة القطري أثناء حفل التوقيع 

على اتفاقية باريس في نيويورك

اقتصـــــــاد
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االستفادة من البيانات 
الكبيرة في انعاش قطاع 

البتروكيماويات

اقتصـــــــاد
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الشـرق  فـي  البتروكيماويـة  الصناعـات  قطـاع  شـهد 
األوسـط توسـعا كبيرا منذ إقامة أول مشـروع مشـترك 
فـي هـذا المجـال فـي العـام 1981، وهنالـك العديد من 
المشـاريع البتروكيماويـة الضخمـة التـي مـا تـزال قائمة، 
واإلمـارات  السـعودية،  العربيـة  المملكـة  فـي  وخاصـة 
العربيـة المتحـدة، والكويـت. وبحسـب جمعيـة مصنعي 
البتروكيماويـات والكيماويـات الخليجيـة فقد أنتج قطاع 
حوالـي   2014 العـام  فـي  الخليجـي  البتروكيماويـات 
136.2 مليـون طـن مـن المنتجـات البتروكيماويـة، أي 
مـا نسـبته 13 ٪ مـن اإلنتاج العالمـي، وذلك بقيمة 87.4 

مليـار دوالر. 
ومـع انخفاض أسـعار النفط منـذ منتصف العام 2014 
سـعر  ووصـول  عامـا   12 فـي  لهـا  مسـتوى  أدنـى  إلـى 
البرميـل فـي بدايـة العـام 2016 إلـى أقل مـن 30 دوالرا، 
دول  فـي  الوطنيـة  النفـط  شـركات  علـى  يتحتـم  بـات 
مجلـس التعـاون الخليجـي أن تتبـع إسـتراتيجية حكيمـة 
مـن خـالل إعـادة توجيـه ميزانياتهـا إلـى قطـاع المصـب 

األكثـر  ربحيـة .
وقـد أدى تزايـد المنافسـة مـن قبـل إيـران التـي تحـررت 
وسـوء  عليهـا  مفروضـة  كانـت  التـي  العقوبـات  مـن 
التوقعـات االقتصاديـة إلـى إعـادة تركيز اهتمـام منتجي 
البيانـات  تحليـل  علـى  الخليجييـن  البتروكيماويـات 
كيفيـة  تستكشـف  أن  الشـركات  تحـاول  إذ  الكبيـرة، 
دمـج البيانـات الكبيـرة big data فـي عملياتهـا اليوميـة 
لهـا  تتعـرض  التـي  المصاعـب  مـن  تخفـف  بطريقـة 
 ... أدائهـا  لتحسـين  جديـدة  معاييـر  وترسـي  ميزانياتهـا 

ذلـك؟ يكفـي  هـل  لكـن 
إلـى  يشـير  مصطلـح  هـو  الكبيـرة”  “البيانـات  إن 
غيـر  أو  منظمـة  كانـت  سـواء  البيانـات،  مجموعـات 
أو غيـر عالئقيـة، والتـي   relational أوعالئقيـة  منظمـة، 
بمـكان  التعقيـد  مـن  أو  للغايـة،  ضخمـة  بأنهـا  تتسـم 
بحيـث ال يمكـن معالجتها باسـتخدام تطبيقات معالجة 
البيانـات التقليديـة. ويتـم عادة الحصـول على مثل هذه 
البيانـات مـن أجهـزة االستشـعار وتقنيات “ آلـة إلى آلة” 

اإلنتـاج. مرفـق  ضمـن  المسـتخدمة 
وحسـب شـركة خدمـات التحليـل بيـرغ إنسـايتس فقـد 
فـي  المسـتخدمة  آلـة  إلـى   اآللـة   تقنيـات  عـدد  يـزداد 
423 ألـف فـي  أواخـر العـام  قطـاع النفـط  والغـاز مـن 
2013   إلى 1.12 مليون   بحلول   العام   2018، حيث 
يتـم فـي هــــذه  التقنيـــــات تغذيـــــة شبكـــــة إنتــــــرنت  
األشيــــاء Internet of Things   بالحـوارات التـي تجـري

 بيـن اآلالت. وتكمـن قيمـة تقنيـات جمـع البيانـات هـذه 
فـي أثرهـا الكبيـر علـى أداء الشـركات إذ مـن شـأن بنـاء 
يضـع  أن  المفيـدة  للبيانـات  منظمـة  إلكترونيـة  بوابـة 
أو  خمـس  غضـون  فـي  االبتـكار  طليعـة  فـي  الشـركات 
ونضجـت  النظـم  هـذه  تطـورت  وقـد  سـنوات.  عشـر 
بحيـث باتـت قـادرة علـى أن تعمـل جنبـا إلـى جنـب مـع 
اليـوم  المسـتخدمة  المعلومـات  تكنولوجيـا  أنظمـة 

ومعاييرهـا.
لقطـاع  يمكـن  فإنـه  للمسـتقبل،  واستشـرافا 
البتروكيماويـات والتكريـر أن يسـتفيد من هـذه التقنيات 
التـي تسـتطيع أن تجمـع البيانـات من األجهـزة واألدوات 
الميدانيـة، ومـن ثـم يتـم اسـتخدام هـذه المعلومـات 
وأتمتتـه. ويمكـن  الكهربائيـة  الطاقـة  توزيـع  فـي نظـام 
ألتمتـة العمليـات وأنظمـة السـالمة مـن خـالل منصـة 
واحـدة أن تسـاعد فـي إدارة تصـور المؤسسـة للبيانـات 
إدارة  إطـار  فـي  تـم  وقـد  التصـورات.  هـذه  وتوحيـد 
لتوفيـر  برمجيـة  تطبيقـات  تطويـر  هـذه  البيانـات 
المحـاكاة فـي الزمـن الحقيقـي وتحسـين األداء. ويمكـن 
فـي  البرمجيـات  هـذه  اسـتخدام  يتـم  أن  ذلـك  بعـد 
إنشـاء عمليـات التخطيـط، وجدولـة اإلنتـاج، واحتسـاب 
المعلومـات  وتقديـم  الفواتيـر،  وإصـدار  العائـدات، 

الحصـر. ال  المثـال  سـبيل  علـى  وذلـك  التنظيميـة، 
قـدر  أقصـى  تحقيـق  مـن ضـرورة  الرغـم  علـى  أنـه  غيـر 
أنـه  إال  نفسـها،  المنشـأة  عمليـات  إطـار  فـي  األداء  مـن 
يمكـن للمنتجيـن أن يصلـوا إلـى نقطـة التشـبع، أو إلـى 
تحقيـق  الصعـب  مـن  يجعـل  ممـا  تقنيـة،  اختناقـات 
المنتجيـن  انتقـال  بـد مـن  لـذا ال  التحسـين.  المزيـد مـن 
إلـى المسـتوى التالـي مـن اإلنتاجية في سلسـلة التوريد 
والتوزيـع  التسـويق  باسـتخدام  وذلـك  بهـم،  الخاصـة 

ربحيتهـم. لزيـادة 
فعلـى سـبيل المثـال، بـات بمقـدور المصافـي ومنتجـي 
سـوق  بيانـات  إلـى  يصلـوا  أن  اآلن  البتروكيماويـات 
للطاقـة  الدولـي  التبـادل  أسـواق  خـالل  مـن  الطاقـة 
للحصـول علـى مجموعـة واسـعة مـن األسـعار الفوريـة 
واآلجلـة والبيانـات واألخبـار والمعلومـات حـول األحـوال 
المخاطـر  مـن  التحـوط  للمشـغلين  يتيـح  الجويـة، ممـا 
المـواد  تكلفـة  لتحسـين  الفوريـة  الصفقـات  وإبـرام 

المـزج. متطلبـات  أو  الخـام 
ويمكـن للبيانـات الكبيـرة أيضـا أن تحدث فرقـا كبيرا في 
المحطـات ألنهـا تتيـح للمشـغلين الحصـول علـى نظرة 
دقيقـة وفـي الوقـت المناسـب لوضـع المحطـة بعـد أي 

أن  المشـغلون  يسـتطيع  ثـم  ومـن  للمنتجـات،  حركـة 
يدمجـوا هـذه المعلومـات في شـبكة الشـركة إذ تعطي 
صـورة  للمشـغلين  والموحـدة  المجمعـة  الجـرد  عمليـة 
لفـرق  يتيـح  ممـا  اليومـي،  اإلنتاجـي  للوضـع  دقـة  أكثـر 
التوريـد اتخـاذ قـرارات أفضـل بشـأن المنتجـات النهائيـة 
وزيـادة األربـاح. واستشـرافا للمسـتقبل، فـإن من شـأن 
وزيـادة  الويـب،  تطبيقـات  وتطـور  التقنيـة،  التطـورات 
منصـات التعـاون، أن يسـاعد أيضـا فـي زيـادة اإلنتاجيـة 

بشـكل ملحـوظ.
مـن  يسـتفيد  أن  البتروكيماويـات  قطـاع   أراد  مـا   وإذا 
يشـرع  أن  فعليـه  التقنيـات،  لهـذه  االقتصاديـة  المزايـا 
فبحسـب  وتطبيقهـا.  التقنيـات  هـذه  فـي  باالسـتثمار 
أجرتـه مؤسسـة  المشـاركين فـي اسـتطالع  76 ٪ مـن 
مؤسسـة لويـدز ريجيسـتر إنيرجـي بعنـوان “االسـتثمار 
فـي بيئـة جديـدة  2015” فـإن انخفـاض أسـعار النفـط 

الطاقـة. لشـركات  االبتـكار  بإحبـاط  يهـدد 
ومـع تنامـي المنافسـة العالميـة، بـات اعتمـاد وتطبيـق 
تحليـالت البيانـات الكبيـرة وإنترنـت األشـياء والخدمـات 
السـحابية عبـر شـبكات سلسـلة التوريـد والتوزيـع أمـرا 
حيويـا لتعزيـز سـوق البتروكيماويـات فـي دول مجلـس 
الكبيـرة  البيانـات  ألن  وتطويرهـا  الخليجـي  التعـاون 
توفـر للمنتجيـن األدوات التـي تتيـح لهـم التغلـب علـى 
لهـا. يتعرضـون  التـي  المتزايـدة  االقتصاديـة  الضغـوط 

يجب أن يستفيد قطاع البتروكيماويات الخليجي من تكنولوجيا 
البيانات الكبيرة للتخفيف من أثر الركود االقتصادي الناتج عن 

انخفاض أسعار النفط.

اقتصـــــــاد

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

غسان برغوث
 نائب رئيس قسم العمالء والقطاعات 

اإلستراتيجية في الشرق األوسط، غلوبال 
سوليوشنز شنايدر إلكتريك
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اقتصـــــــاد

قطر تزيد من دعمها 
للشركات الصغيرة

بقلم : أوليفر كورنوك

يتزايد زخم الحملة التي تقوم بها قطر للتشجيع على 
ريادة األعمال في البالد مع بدء الجهود لتبسيط إجراءات 

تأسيس الشركات بتحقيق نتائج طيبة.
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اقتصـــــــاد

يحتل تطوير المشـاريع الصغيرة والمتوسـطة موقعا 
مهمـا فـي تصميـم رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030 بهدف 
التقليـل مـن االعتمـاد علـى النفـط والغـاز والتحول إلى 

االقتصـاد القائم علـى المعرفة.
الصغيـرة  للمشـاريع  الدعـم  برامـج  ازديـاد  ومـع 
تكثيفـا  يشـهدوا  بـأن  الخبـراء  يأمـل  والمتوسـطة، 
فـي  أولويـة  األعمـال  إدارة  تعليـم  لجعـل  للجهـود 

والكليـــــات. المـــــدارس، 

البحث عن التمويل 

فـي  رئيسـيا  دورا  تلعـب  التـي  المؤسسـات  ومـن 
والسـيما  والمتوسـطة،  الصغيـرة  الشـركات  دعـم 
مركـز  الجـدد،  الخريجـون  يؤسسـها  التـي  الشـركات 
فـرص  تعزيـز  إلـى  يهـدف  الـذي  االجتماعـي،  اإلنمـاء 

الشـباب. وتمكيـن  العمـل 
المديـر  العجيـل،  إبراهيـم  بـن  اللـه  عبـد  وتحـدث 
مجموعـة  إلـى  االجتماعـي،  اإلنمـاء  لمركـز  التنفيـذي 
أكسـفورد لألعمـال قائـال: “إن الهـدف الرئيسـي هـو 
تشـجيع ريـادة األعمـال بيـن الشـباب بحيـث يصبحـوا 

الخـاص”. القطـاع  لتطويـر  سـفراء 
مـن  ابتـداء  والتقنـي  المالـي  الدعـم  المركـز  ويقـدم 
والتدريـب  بالتسـويق  وانتهـاء  الترويـج واالستشـارات 
في “مركز تنمية للمشـاريع الصغيرة والمتوسـطة”.

رواد  نحـو  برامجـه  االجتماعـي  اإلنمـاء  مركـز  ويوجـه 
األعمـال الصغيـرة أو الصغـرى الذين تتـراوح أعمارهم 
بيـن 18 و 40 عامـا، فضـال عـن الشـركات المنزليـة من 
خـالل صنـدوق دعـم ريـادة األعمـال )رسـاميل( الـذي 
معاييـر  يحققـون  الذيـن  للمتقدميـن  التمويـل  يقـدم 
فوائـد  أيـة  وبـدون  ميسـرة  سـداد  بشـروط  معينـة 
ريـال  ألـف   500 إلـى  بقيمـة تصـل   إداريـة  أو رسـوم 

دوالر(.  137400(
وتـم أيضـا إطـالق برنامـج حضانة األعمال فـي المنزل 
إلـى  منتجاتهـا  توجيـه  الصغـرى  لألعمـال  يتيـح  الـذي 

األسـواق المحليـة.
ويديـر العديـد مـن عمـالء المركـز أعمـاال صغـرى تضـم 
عـادة 15 موظفـا أو أقـل، ويقل حجم مبيعاتها عن 10 
مالييـن ريـال )2.75 مليـون دوالر(. ولمـا كانـت هـذه 
رؤوس  تتطلـب  مـا  نـادرا  عائليـة  شـركات  الشـركات 
أمـوال ضخمـة، فهـي ُتعتبـر تقليديـا بأنهـا منخفضـة 

المخاطـر.

تعزيز ريادة األعمال

حاضنـة قطـر لألعمـال هي مبـادرة أسسـها بنك قطر 
للتنميـة مـع مركـز اإلنمـاء االجتماعـي لدعم الشـركات 
خـالل  مـن  التأسـيس  طـور  فـي  هـي  التـي  الصغيـرة 
مرتيـن  تنظيمـه  يتـم  يوميـن   لمـدة  تدريبـي  برنامـج 
سـنويا. وتوفـر حاضنـة قطر لألعمال أيضا للشـركات 
والتسـويق،  والتدريـب،  المسـاحة،  المحتضنـة 
والتوجيـه، مـع الدعـم المالـي مـن بنـك قطـر للتنميـة.

لألعمـال  قطـر  حاضنـة  تنفذهـا  التـي  البرامـج  ومـن 

األعمـال  ريـادة  “برنامـج  األعمـال  ريـادة  دعـم  بهـدف 
ويركـز  أسـابيع.   10 لمـدة  يسـتمر  الـذي  االنسـيابية” 
خـالل  مـن  المشـاريع  رواد  دعـم  علـى  البرنامـج  هـذا 
علـى  يشـتمل  وهـو  شـركاتهم،  إطـالق  مرحلـة 
“يـوم عـرض المشـاريع” الـذي يتـاح فيه للمرشـحين 
المسـتثمرين. وعندمـا يصبـح  علـى  أعمالهـم  عـرض 
التاليـة،  المرحلـة  إلـى  لالنتقـال  جاهزيـن  المتقدمـون 
فإنهـم ينتقلـون إلى “برنامج تسـريع نمو الشـركات” 

أيـام. أربعـة  لمـدة  الـذي يسـتمر 
التنفيـذي  الرئيـس  المضاحكـة،  عائشـة  وكشـفت 
لحاضنـة قطـر لألعمـال، لمجموعة أكسـفورد لألعمال 
أن أفـكار األعمـال المحتَضَنـة متعـددة ومتنوعة تتراوح 
بيـن الحلـول الرقميـة إلـى السـياحة، مضيفـة: “يتميز 
المتقدمـون بالتنـوع مـن حيـث العمـر والجنـس إضافة 
ينعكـس  ممـا  يطرحونهـا،  التـي  األفـكار  جـودة  إلـى 
المشـاريع  تطويـر  علـى  للغايـة  إيجابيـة  بصـورة 
الصغيـرة والمتوسـطة فـي البـالد. ونحـن فـي طريقنـا 
إلـى تحقيـق رسـالة حاضنـة قطـر لألعمـال المتمثلـة 
تبلـغ  والتـي  قطـر  فـي  المقبلـة  الشـركات  بتطويـر 

دوالر(”. مليـون   27.5( ريـال  مليـون   100 قيمتهـا 
حاضنـات  لألعمـال  قطـر  حاضنـة  طـورت  وقـد 
فـي  األعمـال  لـرواد  الدعـم  لتقديـم  متخصصـة 
مجـاالت محـددة وتوفـر الخبـراء فـي تلـك المجـاالت 
مـن  بإرشـاد  السـياحية  لألعمـال  قطـر  حاضنـة  مثـل 
الرقميـة  المنـارة  وحاضنـة  للسـياحة،  العامـة  الهيئـة 

.Ooredoo مـع  بشـراكة 
قطـر  حاضنـة  لـدى  فـإن  للتمويـل،  بالنسـبة  وأمـا 
المباشـرة  للحضانـة  صنـدوق  أيضـا  لألعمـال 
للمتقدميـن الذيـن يصلـون إلى مسـتوى مناسـب من 
تطويـر األعمـال. وتتوفـر أيضـا ورشـة عمـل برسـوم 
لتطويـر  يسـعون  الذيـن  المشـاريع  لـرواد  منخفضـة 

الخفيفـة. للصناعـات  شـركات 
ويبـدو أن المبادرتيـن تحققـان حتـى اآلن نتائـج واعـدة. 
فقـد مـول مركـز اإلنمـاء االجتماعـي ما يقـرب من 105 
لنفسـه  وضـع  حيـث   2009 العـام  منـذ  مشـروعات 
20 مشـروعا جديـدا كل سـنة  بتمويـل حوالـي  هدفـا 
 2-2.5( ريـال  مالييـن   9  -  8 تبلـغ  تمويـل  بمحفظـة 
أيضـا  مليـون دوالر(. وتلقـت حاضنـة قطـر لألعمـال 
ناشـئة  شـركة   52 واحتضنـت  طلـب،   1200 حوالـي 

.2014 منـذ إطالقهـا فـي العـام 
ريـال  1.9 مليـون   وأردفـت عائشـة: “لقـد اسـتثمرنا 
والتـي  الناجحـة،  الطلبـات  فـي  دوالر(   521798(
6 مالييـن ريـال  بدورهـا حققـت عائـدات تبلـغ حوالـي 
)1.65 مليـون دوالر(، وهـذا مـا يبرهـن علـى أنـه توجد 
قيمـة  تحقيـق  لهـا  تتيـح  المبتدئـة  للمشـاريع  فـرص 

ملموسـة”. اقتصاديـة 

غرس ثقافة تأسيس الشركات

مـا تـزال بيئـة ريادة األعمـال في قطر تتمتـع بإمكانيات 
القيـام  ضـرورة  مـن  الرغـم  علـى  للنمـو،  كبيـرة 

القطرييـن  مـن  المزيـد  لتشـجيع  الجهـود  مـن  بالكثيـر 
للمشـاركة. فعـدد الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة 
فـي البـالد هـو قليـل نسـبيا بالمقارنـة مـع بقيـة دول 
المنطقـة. وبحسـب تقارير وسـائل اإلعـالم اإلقليمية 
قطـر  فـي  والمتوسـطة  الصغيـرة  الشـركات  فـإن 
المحلـي  الناتـج  مـن  فقـط   ٪  16 بنسـبة  تسـاهم 
33 ٪ فـي المملكـة العربيـة  اإلجمالـي، بالمقارنـة مـع 
العربيـة  اإلمـارات  دولـة  فـي   ٪  60 و  السـعودية، 

المتحـدة.
تعـدد  بسـبب  كبيـرة  مشـاكل  تواجـه  الشـركات  لكـن 
المؤسسـات والبرامـج التـي تعنـى بتطويـر الشـركات 
الصغيـرة والمتوسـطة. لـذا فـإن الخبـراء يعتقـدون أن 
مـن شـأن جلـب جميـع الالعبيـن تحت سـقف واحد أن 

يحقـق فائـدة كبيـرة.
وأوضـح ذلـك عبـد اللـه بـن إبراهيـم العجيل مـن مركز 
أكسـفورد لألعمـال  إلـى مجموعـة  االجتماعـي  اإلنمـاء 
ضـروري  أمـر  هـو  اإلجـراءات  تبسـيط  “إن  قائـال: 
هـذا  فـي  مؤسسـة  كل  ألن  النـوع  هـذا  مـن  لقطـاع 
المجـال تركـز علـى قطـاع لألعمـال يختلـف عمـا تركـز 

األخـرى”.  المؤسسـات  عليـه 
والتدريـب  التعليـم  بـأن  عائشـة  أكـدت  ومـن جهتهـا، 
ريـادة  ثقافـة  تطويـر  فـي  رئيسـيا  دورا  أيضـا  يلعبـان 
تـرى  بـأن  أملهـا  عـن  معربـة  الجديـدة،  المشـاريع 
الشـباب القطـري وهـم يحصلـون علـى المزيـد مـن 

األعمـال. عالـم  علـى  للتعـرف  الفـرص 
هـذا التقرير االقتصادي  من إنتاج مجموعة أكسـفورد 

لألعمال.

اقتصـــــــاد

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

 أوليفر كورنوك
المحرر اإلقليمي في دول مجلس التعاون 

الخليجي »أكسفورد بزنس جروب«
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العالم بين يديك

وتستمر معاناة اليابان

األرضية  الهزة  بعد  شارع  انهيار  توضح  جوية  صورة 
التي ضربت مينامي  أسو  كوماموتو، حيث  أن بعض 
الهزات وصلت شدتها إلى 7.3 و 7.1 درجات بمقياس 
لهطول  “كوماموتو”  محافظة  تعرضت  كما  ريختر، 
صّعب  مما  قوية،  بعواصف  مصحوبة  غزيرة  أمطار 

عمليات اإلنقاذ ونقل الجرحى. 
أدى  والحجارة،  الوحل  من  هائال  سيال  سببت  كما 
وقال  العالم.  بقية  عن  وعزله  سريع،  طريق  قطع  إلى 
األرضية  الهزة  “إن  للجيولوجيا:  األميركي  المعهد 
عند  وقعت  درجات  سبع  شدتها  بلغت  التي  الجديدة 
)16:25 ت غ(، على عمق  السبت  1:25 يوم  الساعة 
عشرة كيلومترات فقط، وتلتها هزات ارتدادية عدة”. 

الصورة لوكالة جيجي/ ووكالة أ ف ب.
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زاويــة خاصــــة

تحت رعاية سعادة الشيخة هند بنت حمد – نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، نظم مركز مناظرات 

قطر ، من 10 إلى 13 إبريل 2016 ، البطولة الدولية الثالثة لمناظرات المدارس باللغة 
العربية، بمشاركة 54 فريقًا يمثلون 50 دولة عربية وأجنبية  

مناظرات المدارس بالعربية ... 
عودة اإلرث 
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زاويــة خاصــــة

وقــد حقــق الفريــق الوطنــي القطــري لقــب البطولــة 
البطولــة  نهائــي  فــي  األول  المركــز  علــى  بحصولــه 
الدوليــة الثالثــة لمناظــرات المــدارس باللغــة العربيــة ، 
بعــد تغلبــه علــى منافســه الســوري فــي  الجولــة األخيــرة 

 . للبطولــة 

وتألفــت لجنــة التحكيــم مــن  9 محكميــن يمثلــون كال 
مــن الــدول التاليــة :” تونــس ، فلســطين، الســودان، 
األردن، الكويــت، ُعمــان، ليبيــا، البحريــن ” وذلــك بهــدف 

ضمــان العدالــة فــي التحكيــم.
لمركــز  التنفيــذي  المديــر  معرفــي  د.حيــاة  أشــادت 
مناظــرات قطــر   بالــدور  الهــام للمناظــرة والــذي أدتــه 
بحرفيــة وإتقــان ، ممــا قــّوى عربيتنــا، ونــّوع ثقافتنــا، 
البطولــة  قائلة:”هــذه  وأضافــت  أفكارنــا.   وجــّدد 
الثقافــات وبوابــات  كانــت معتــرَك األبطــال ومســرح 
الحضــارات ، فقــد تالقحــت فيهــا األفــكار وذابــت فيهــا 
الفــوارق.  وكانــت دليــاًل قاطعــًا بــأن اللغــة العربيــة ال 
يحــرس  حارســًا  هــي  كانــت  بــل  حــراس  إلــى  تحتــاج 
ألســنتنا وفكرنــا، فهــي لغــة تؤكــد علــى ضــرورِة البحــث 
عــن أوجــِه التشــابه للتعايــش باحتــراٍم وســالم ووفــاٍق 
لنــا،  تســربت  التــي  الفكــر  وملوثــات  شــوائب  نزيــل 
بنــاء  إلعــداد قيــادات مســتقبلية تحمــل علــى عاتقهــا 

األوطــان”.

مشــيرة أن مــا يميــز هــذه البطولــة تحــدث 37 لســانًا 
  ”: قائلــة  وأضافــت  لغتــه،  وكأنهــا  بالعربيــة  أعجميــًا  
ــاك مــن صــارع  ــة بطالقــة وهن ــاك مــن نطــق العربي هن
بــه  نفخــر  إنجــاٌز  وهــذا  منهــا،  تمكــن  حتــى  حروفهــا 
فــي هــذه البطولــة  ومــا يميزهــا أيضــًا بــأن المناظــرة 
أصبحــت مــالذًا يلجــأ إليــه مــن لــم يحــظ  بفرصــة ليعبــر 
عــن رأيــه ويمــارس لغتــه وفنــون الحجــة واإلقنــاع بعــد 
خوضــه تجربــة تعلــم مبــادئ اللغــة فــي ورش تفاعليــة 
نظمتهــا المنظمــة العالميــة للنهــوض باللغــة العربيــة، 

اإلســتراتيجي”. المركــز  شــريك 
وتابعــت قولهــا :” فنحــن نحمــل علــى عاتقنــا مــن خــالل 
هــذه البطولــة أن تكــون  المناظــرة  ســبياًل للســفر فــي 

ســماء العلــم والمعرفــة واللغــة”.

عــن  معرفــي  حيــاة  الدكتــورة  أعلنــت  كلمتهــا  وخــالل 
الجبــارة  لجهودهمــا  وذلــك  للمركــز  ســفيرين  تعييــن 
فــي ســبيل نشــر المناظــرة وهمــا :”مــن ســلطنة ُعمــان 
 ، والتــراث  األصالــة  أرض  الشــماخي  ســالم  األســتاذ 
ومــن المملكــة األردنيــة الهاشــمية األســتاذ ثائــر فرحــات 
أرض النشــامى والكــرم، مشــيدة بــروح  شــباب النخبــة، 
هــؤالء الشــباب الذيــن كانــوا متناظريــن ونشــروا هــذا 
الفــن، وهــم نتــاج البطــوالت تدريبــات المركــز الســابقة. 

وعــن أهــم مــا يميــز هــذه البطولــة عــن األعــوام الســابقة 
مديــر   – المفتــاح  ســلطان  علــي  األســتاذ  قــال  فقــد 
هــذه  قطر:”تميــزت  مناظــرات  بمركــز  االتصــاالت 
ــر الناطقــة  ــدول غي ــر مــن ال ــة بمشــاركة عــدد كبي البطول
بالعربيــة باإلضافــة إلــى تنظيــم ورش تدريبيــة باللغــة 
العربيــة لبعــض الــدول األجنبيــة بالتعــاون مــع المنظمــة 
العالميــة للنهــوض باللغــة العربيــة بهــدف تمكينهــم 
المســتوى  علــى  للمحافظــة  اللغويــة  المهــارات  مــن 
العــام للبطولــة وإعطائهــا حقهــا، منبهــًا أنــه وألول مــرة 
ــر الناطقــة  ــدول غي ــم الفــرق المشــاركة مــن ال ــمَّ تقيي ت

وذلــك مــن أجــل التحاقهــم بالورشــة .

المناظرة  النهائية 
المجلــس  هــذا  “ســيمنع  المناظــرة  موضــوع  كان 
تظهــر  التــي  الصــور  مــن  الالجئيــن  حمايــة  حمــالت 
منــع  عــن  الســوري  الفريــق  دافــع  حيــث  معاناتهــم” 
عــارض  فيمــا  الحمــالت  قبــل  مــن  الالجئيــن  تصويــر 
الفريــق القطــري منوهــًا إلــى  دور هــذه الصــور فــي 
خدمــة قضيــة الالجئيــن وتفاعــل المجتمــع الدولــي مــع 

قضاياهــم.
وكانــت حجــة الفريــق الســوري بــأن تصويــر الالجئيــن 
فــي أوضــاع صعبــة يرســخ إلهانتهــم وإهانــة قضيتهــم 
ــة  ــى  رؤي ــرر عل ــود بالض ــي تع ــاس وبالتال ــول الن ــي عق ف
يعرقــل  الــذي  األمــر  الحــال  بهــذا  وهــم  النازحيــن 

حقوقهــم. علــى  حصولهــم 
الالجئيــن  بتصويــر  الحمــالت  قيــام  اســتنكروا  كمــا 
واســتخدام هــذه الصــور فــي جلــب المســاعدات لهــم 
أو الترويــج لقضيتهــم وحقوقهــم، مشــيرين إلــى أن 

تصويــر الالجئيــن فيــه إهــدار لحقوقهــم اإلنســانية.
ــر الالجئيــن مــن  وبينمــا رفــض الفريــق الســوري تصوي
قبــل الحمــالت، لكنــه  أعــرب عــن رضــاه بتصويرهــم 
مــن قبــل أجهــزة اإلعــالم، دون أن يبــرر ذلــك فــي ظــل 
توافــر نفــس الموانــع. وذهــب الفريــق القطــري إلــى أن  

 البطولة دليل قاطع بأن اللغة العربية 
ال تحتاج إلى حراس بل كانت هي حارسًا 

يحرس ألسنتنا وفكرنا، فقد كانت البطولة 
معترك األبطال ومسرح الثقافات وبوابات 

الحضارات 

د.حياة معرفي
 المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر  
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زاويــة خاصــــة

تصويــر الالجئيــن يطبــع صــور مأســاتهم  فــي العقــول 
الــذي  األمــر  قضيتهــم  إلــى  العالــم  أنظــار  وُيســلط  
يســاهم بــدور فــي حصولهــم علــى حقوقهــم. وأشــار 
الطفــل  صــورة  اإلعــالم  وســائل  جميــع  تناقــل  إلــى  
الســوري إيــالن الــذي مــات علــى شــواطئ تركيــا فــي 
إلــى  للهجــرة  عــن فرصــة  تبحــث  كانــت أســرته  حيــن 

أوروبــا. 
وســّلط الفريــق الضــوء علــى تفاعــل العالــم مــع قضيــة 
هــذا الطفــل الصغيــر وتعاطفهــم مــع حقوقــه حيــث 
نظمــت المظاهــرات إلجبــار الحكومــات الغربيــة علــى 
اســتضافة الالجئيــن، الفتيــن إلــى أن كل هــذا الــرواج 
كان ســببه صــورة. وأكــد الفريــق أن اســتخدام الصــورة 
فــي منــح الالجئيــن حــق الحيــاة والترويــج لقضيتهــم 
مناقضــًا  ُيعــدُّ  ال  الدولــي  المجتمــع  أمــام  العادلــة 
لحقوقهــم اإلنســانية ألنــه يصــب فــي صالــح حصولهــم 
علــى هــذه الحقــوق، مؤكــدًا أن  حجــج الفريــق الســوري 

شــكلية وال تخــدم قضيــة الالجئيــن.

الفريق القطري 
الســادة  بــدر  مــن  كل  مــن  الوطنــي  الفريــق  وتكــون 
الدينــي اإلعــدادي  الطالــب بالصــف العاشــر بالمعهــد 
الثانــوي للبنيــن، وعايــد فالــح الهاجــري الطالــب بالصــف 
الثامــن بمدرســة الشــحانية اإلعدادية الثانوية المســتقلة 
للبنيــن، وحمــد علــي الكربــي الطالــب بالصــف العاشــر 
المســتقلة  الثانويــة  اإلعداديــة  الشــحانية  بمدرســة 
للبنيــن، وحمــد ســالم المــري الطالــب بالصــف العاشــر 
بالمعهــد الدينــي اإلعــدادي الثانــوي للبنيــن، وســلمان 
أنــس الهنــدي الطالــب بالصــف العاشــر بالمعهــد الديني 
ــد  ــتاذ عب ــراف األس ــت إش ــن تح ــوي للبني ــدادي الثان اإلع

العزيــز الشــمري.

تتويج وتكريم 
كمــا تــمَّ تكريــم أفضــل متحدثــي البطولــة والذيــن جــاء 
ترتيبهــم علــى النحــو التالــي: أفضــل عاشــر متحدثــة 
الطالبــة حــواء بنــت حمــود بــن عبداللــه الجراديــة  مــن 

 تميزت هذه البطولة بمشاركة عدد 
كبير من الدول غير الناطقة بالعربية، 
إضافة إلى تنظيم ورش تدريبية 
باللغة العربية لبعض الدول األجنبية 
بهدف تمكينهم من المهارات اللغوية 
للمحافظة على المستوى العام 

للبطولة وإعطائها حقها  

علي سلطان المفتاح
مدير االتصاالت بمركز مناظرات قطر

ســلطنة ُعمــان، أفضــل عاشــر متحدثــة  مكــرر الطالبــة 
تقــوى الهــادي محمــد عجــاج مــن ليبيــا ، أفضــل تاســع 
متحــدث الطالــب يوســف جــورج فرنســيس مــن لبنــان، 
أيمــن خاروفــة  أفضــل ثامــن متحــدث الطالــب علــي 
مــن ســوريا، أفضــل ســابع متحدثــة الطالبــة ماريــا بنــت 
صالــح المقباليــة مــن ســلطنة ُعمــان ، أفضــل ســادس 
هاشــم  الســيد  بــدر  طــارق  بــدر  الطالــب  متحــدث 
متحــدث  خامــس  أفضــل  قطــر،  دولــة  مــن  الســادة 
الطالــب نــادر فضــل كاظــم المدبــوح مــن فلســطين  
وليــد  أنــس  ســلمان  الطالــب  متحــدث  رابــع  أفضــل 
أحمــد الهنــدي مــن دولــة قطــر، أفضــل ثالــث متحدثــة 
ثانــي  لبنــان، أفضــل  بــركات مــن  آيــة أحمــد  الطالبــة 
متحــدث الطالــب كامــل محمــد كامــل ســيد محمــد 

إبراهيــم الهاشــمي مــن دولــة الكويــت .

أمــا المتحــدث األول بالبطولــة فكانــت الطالبــة فاطمــة 
عبــد اللــه إســماعيل حســن المــال مــن دولــة الكويــت، 
بعــد ذلــك تــمَّ تكريــم  أفضــل ثالثــة متحدثيــن مــن غيــر 
الناطقيــن باللغــة العربيــة وهــم : أفضــل ثالــث متحدث 
الطالبــة نــور بلقيــس الثريــا بنــت أزهــر مــن ماليزيــا،  
وأفضــل ثانــي متحــدث الطالــب محمــد ســهيل مــن 
ــة   ــت الطالب ــة فكان ــدث األول بالبطول ــا المتح ــد، أم الهن

ــاوزي مــن ســنغافورة . نزيهــة بنــت محمــد ب
هــذا وقــد كــرم مركــز مناظــرات قطــر الفريــق التونســي 
بيــن  حاســمة   مناظــرة  بعــد  الثالــث   بالمركــز  بفــوزه 
الفريقيــن  التونســي و الماليــزي انتهــت لصالــح تونــس، 
علمــًا أن الفريــق الماليــزي هــو الفريــق الوحيــد الــذي 
غيــر  الــدول  مــن  النهائيــة  للمراحــل  بطالبــه  وصــل 

الناطقــة بالعربيــة وحققــوا نتائــج مشــّرفة .

الدوليــة  البطولــة  لقــب  حامــل  بتتويــج  الختــام  وكان 
الثالثــة لمناظــرات المــدارس باللغــة العربيــة  والفائــز 
بالمركــز األول فريــق دولــة قطــر، تــاله تكريــم الفائــز 
بالمركــز الثانــي  فريــق الجمهوريــة العربيــة الســورية.
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الــدول  عــن  متأخــرة  قطــر  تــزال 
المتقدمــة مــن حيــث تشــجيع النســاء 
تكنولوجيــا  مجــال  فــي  العمــل  علــى 
المعلومــات إذ صحيــح أنــه يوجــد فــي قطــر العديــد مــن 
يشــاركن  اللواتــي  الكمبيوتــر  ومهندســات  العالمــات 
ــة فــي هــذا المجــال، إال أن  فــي أحــدث األبحــاث العلمي
المعلومــات  تكنولوجيــا  فــي  للنســاء  العمــل  فــرص 
الرغــم مــن أن  تــزال محــدودة. وعلــى  البــالد مــا  فــي 
مــن  العديــد  فــي  الرجــال  عــدد  يفــوق  النســاء  عــدد 
ــر  ــالد تعتب ــي الب ــائدة ف ــة الس ــر أن الثقاف ــات، غي الجامع
التخصــص فــي علــوم الكمبيوتــر بطريقــة أو بأخــرى 
البــالد  فــي  وزيــر  أول  أن  ومــع  للمــرأة.  مناســب  غيــر 
لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت هــو امــرأة، إال أن 
هــذا التخصــص يعانــي مــن “مشــكلة التســويق”. لــذا 
تحــاول قطــر اليــوم فــي هــذا الموضــوع أن تقــف علــى 

المشــكلة. هــذه  أســباب  بعــض 
بدراســة  اهتمامــات  شــخص  أي  لــدى  كانــت  إذا 
التخصصــات المتعلقــة بعلــوم الكمبيوتــر وهندســته، 
فــإن قطــر تقــدم لــه مجموعــة مميــزة مــن الخيــارات 
إلــى  إضافــة  الوطنيــة  جامعتهــا  فــي  تتوافــر  التــي 
فرعيــن لجامعتيــن دوليتيــن تتمتعــان بشــهرة عالميــة. 
عريقــة  تقاليــد  بنــاء  فــي  البــالد  طمــوح  اجتــذب  وقــد 
مــن  العقــول  أفضــل  العلمــي  والتفكيــر  البحــث  فــي 
ــع  ــراكات م ــة الش ــب إقام ــى جان ــم إل ــاء العال ــع أنح جمي
مؤسســات مرموقــة مثــل واحــة العلــوم والتكنولوجيــا 
فــي قطــر. لكــن بالرغــم مــن كل ذلــك، مــا تــزال توجــد 
فجــوة واســعة تهــدد بتقويــض كل هــذه المزايــا، وهــذه 

الفجــوة هــي ســوق العمــل.

تطوير بيئة تكنولوجيا المعلومات
فــي معهــد قطــر لبحــوث الحوســبة، تديــر الدكتــورة 
فــي  التعليميــة  المبــادرات  مديــرة  الفيتــوري،  إيمــان 
المعهــد، المشــاريع التــي يجــري تنفيذهــا بالتعــاون مــع 
معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا. ولــدى الدكتــورة 
إيمــان آراء تتعلــق بهــذا النــوع مــن التحديــات التــي تواجــه 
الخريجيــن الجــدد فــي هــذا المجــال إذ تقــول: “بالنســبة 
لاللتحــاق بكليــات تكنولوجيــا المعلومــات، فــإن األرقام 
جيــدة )انظــر اإلطــار(، لكــن عندمــا يتعلــق األمــر بفــرص 
التوظيــف فإنهــا قصــة مختلفــة، إذ ليــس هنالــك مــا 
ــرف  ــدد، بص ــن الج ــل للخريجي ــرص العم ــن ف ــي م يكف
النظــر عــن جنســهم”. ويمكــن لذلــك أن يكــون محبطــا 
أربــع  لمــدة  دورة  مــن  المتخرجيــن  للطــالب  للغايــة 
ســنوات مليئــة بالتحديــات. وتوافــق الدكتــورة هــدى 
بوعمــر، أســتاذ معيــد فــي علــوم الكمبيوتــر بجامعــة 
كارنيجــي ميلــون فــي قطــر، علــى هــذا الــرأي قائلــة إنــه 
علــى الرغــم مــن أن الجامعــة حريصــة علــى توظيــف 
طالبهــا فــي الشــركات التــي يمكــن أن تشــكل تحديــا 
ــذي  لهــم وأن تســتفيد أيضــا مــن التدريــب المتقــدم ال
حصلــوا عليــه، إال أنــه مــن الصعــب الحصــول علــى مثــل 
هــذه الفــرص. وأضافــت: “هــذا أحــد األســباب التــي 
تجعــل الكثيــر مــن طــالب المــدارس الثانويــة ال يحبــذون 
دراســة هــذه الــدورات، وإنمــا يفضلــون الحصــول علــى 
شــهادة فــي األعمــال للعمــل لــدى أحــد البنــوك”. فعــدد 
البنــوك وفيــر فــي قطــر، لكــن ســوق العمــل فــي البــالد 
ال تتيــح الحصــول علــى فــرص عمــل مجزيــة فــي مجــال 

ــبة. الحوس
وهــذا مــا يفســر الســبب الــذي يجعــل الخريجــات ينتهــي 

  إن الحصول على التعليم 
الرائع ليس كافيا، وإنما ينبغي 
أن ندخل هؤالء الخريجين في 
سوق العمل، وينبغي أال يتم 
توفير فرص العمل فحسب، 
وإنما أن يحصلوا أيضا على 

توجيه عالي الجودة  

الدكتور إيمان الفيتوري
مدير المبادرات التعليمية

معهد قطر لبحوث الحوسبة

ما
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بهــن المطــاف بالعمــل فــي مجــال يختلــف تمامــا عــن 
مجــال دراســتهن، علــى غــرار العديــد مــن نظرائهــن مــن 
الرجــال، إذ ينجــذب غالبيــة الخريجيــن إلــى مــا يعتبرونــه 
ــد مــن  ــر وفــرة فــي العدي ــا وأكث فــرص عمــل أقــل تطلب
وغيرهــا.  والتســويق  واإلدارة  كالتمويــل  المجــاالت 

وتقــول خريجــة جامعــة كارنيجــي ميلــون فــي قطــر، 
ــذي  ــوي ال ــم الق ــام الدع ــر، إن نظ ــو بك ــيخ أب ــان الش حن
كان موجــودا أثنــاء دراســتها )والــذي تعــزو إليــه الفضــل 
فــي الكثيــر مــن اإلنجــازات التــي حققتهــا خــالل فتــرة 
وجودهــا هنــاك، ومــن أبرزهــا فوزهــا بمنحة غوغــل أنيتا 
ــم يعــد موجــودا  ــورغ المرموقــة(، إال أن هــذا الدعــم ل ب
ــي  ــة كارنيج ــي جامع ــن خريج ــد م ــا. فالعدي ــد تخرجه بع
ميلــون فــي قطــر  يحصلــون علــى وظائــف رائعــة خــارج 
البــالد أو يلتحقــون بكليــات مرموقــة فــي الخــارج، لكــن 
اآلفــاق المحليــة ليســت مشــرقة. وعــن ذلــك تقــول: 
“لقــد شــعرُت بالضيــاع بعــد الجامعــة عندمــا فكــرُت 
علــوم  فمجتمــع  األكاديمــي.  العالــم  مــن  بالخــروج 
الكمبيوتــر فــي قطــر صغيــر جــدا وليــس لدينــا هــذا النــوع 
مــن شــبكة الخريجيــن التــي يمكــن أن تســاعد المــرء فــي 
حياتــه المهنيــة بعــد تخرجــه”. لكــن لحســن حظهــا أنهــا 
كانــت تجــد البيئــة البحثيــة فــي جامعــة كارنيجــي ميلــون 
فــي قطــر مثيــرة ومألوفــة، لــذا فســرعان مــا عــادت إلــى 

ــارك. ــث مش ــة كباح الجامع
قطــر  فــي  الكبــرى  الشــركات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
تكنولوجيــا  فــي مجــال  كبيــرة  بعمليــات  تقــوم  التــي 
المعلومــات قــد تعتبــر أن توظيــف وتدريــب الطــالب 
أن  إال  لمواردهــا  األمثــل  االســتخدام  يمثــل  ال  الجــدد 
الدكتــورة إيمــان تــرى أن توفيــر فرص العمــل للمبتدئين 
فــي مجــال مثــل تكنولوجيــا المعلومــات ينــدرج فــي 
إطــار المســئولية االجتماعيــة للشــركات ألنهــا الطريقــة 
ــرة  ــن الحصــول علــى الخب ــح للخريجي ــي تتي ــدة الت الوحي
المطلوبــة فــي قطــر، وخاصــة بالنســبة للنســاء اللواتــي 
ال يفكــرن أو ال يحبــذن فكــرة الســفر إلــى خــارج البــالد. 
وأردفــت قائلــة: “ال يمكــن أن نبقــي هــؤالء الخريجيــن 
ــذ  ــم عندئ ــدا ألنه ــة ج ــرة طويل ــل لفت ــوق العم ــارج س خ
المهــم  مــن  لــذا  العمــل.  عــن  عاطليــن  ســيصبحون 

  تقتصر علوم الكمبيوتر في 
معظم المدارس على تعلم برامج 

الوورد واإلكسل والباور بوينت، 
وال شيء أعمق من ذلك. فهذه 

المدارس ال تحاول أن تتعمق في 
تعليم أجهزة الكمبيوتر كمادة  

الدكتور سبتي فوفو 
أستاذ جامعي

قسم هندسة وعلوم الحاسب اآللي
جامعة قطر

تخرج جامعة قطر  
حوالي

 80-60 
طالبــة  كل عام من برامج 

البكالوريوس.
في خريف 

 2015
بلغ عدد الطالبات 

المسجالت في برنامج 
جامعــة كارنيجي ميلون في 

قطر

 29 طالبة 
)وهو ما يشــكل ثلث 

مجموع الطالب(
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أن تتــم إزالــة العقبــات فــي هــذا المجــال. فالحصــول 
ينبغــي  وإنمــا  كافيــا،  ليــس  الرائــع  التعليــم  علــى 
أيضــا أن ندخــل هــؤالء الخريجيــن فــي ســوق العمــل، 
ــر فــرص العمــل فحســب، وإنمــا  وينبغــي أال يتــم توفي
أن يحصلــوا أيضــا علــى توجيــه عالــي الجــودة”. ومــن 
الشــكاوى األخــرى للخريجيــن أنــه علــى الرغــم مــن قلــة 
عــدد وظائــف الكمبيوتــر المتاحــة للخريجيــن الجــدد، إال 
أن عــدد الوظائــف الحقيقيــة والغنيــة بالتحديــات هــي 
أقــل بكثيــر مــن ذلــك. فصحيــح أنــه ليــس كل خريــج 
كمبيوتــر يطمــح إلــى أن يكــون مطــورا أو أن يخــوض 
معتــرك البحــوث، إال أن الســيناريو الحالــي يمكــن أن 
يكــون مخيبــا لآلمــال بالنســبة ألولئــك الذيــن أمضــوا 
الصعبــة  المشــاكل  يدرســون  وهــم  ســنوات  أربــع 

والحقيقيــة فــي هــذا المجــال.
وأوضحــت ســارة المحمــد كيــف أنهــا اضطــرت إلــى أن 
تنــاور فــي مســيرتها المهنيــة كــي تحصــل علــى فرصــة 
إلــى  انضمامهــا  قبــل  “إنهــا  قائلــة:  “مثيــرة”  عمــل 
شــركة ميــزة كمديــر أول للمشــاريع، شــاركت فــي إدارة 
ــز بشــكل خــاص  المشــاريع فــي Ooredoo، مــع التركي
ــا  ــدت أنه ــات”. وأك ــا المعلوم ــاريع تكنولوجي ــى مش عل
علــى عمــل  كانــت محظوظــة ومتحمســة لحصولهــا 
زمالئهــا  مــن  العديــد  أن  مضيفــة  تعليمهــا،  يناســب 
ــا المعلومــات وعلــوم  الذيــن تخصصــوا فــي تكنولوجي

ــي  ــل ف ــى العم ــاف إل ــم المط ــى به ــد انته ــر ق الكمبيوت
قطاعــات أخــرى. لكنهــا عندمــا وجــدت أن مهامهــا قــد 
المعلومــات،  تكنولوجيــا  مشــاريع  عــن  تبتعــد  بــدأت 
وأضافــت:  أخــرى.  فــرص  عــن  تبحــث  أن  قــررْت 
ــى  ــودة إل ــدي للع ــي بي ــر طريق ــى أن أحف ــررُت إل “اضط
جــذوري فــي تكنولوجيــا المعلومــات. وقــد ســمعت عــن 
شــركة “ميــزة” عندمــا كانــت ال تــزال فكــرة، وقــد فتننــي 
ــا،  ــة به ــي متخصص ــي ه ــات الت ــن الخدم ــوع م ــذا الن ه
ــار أن أعمــل هنــا،  وهــذا هــو الســبب الــذي جعلنــي أخت
فأنــا أعلــم أن الشــركة تعمــل فــي مجــال فريــد ليــس 
فقــط فــي قطــر وإنمــا أيضــا فــي المنطقــة. واليــوم أنــا 
قــادرة علــى الجمــع بيــن مهاراتــي اإلداريــة والتقنيــة فــي 
حــل المشــاكل وتقديــم الحلــول، وهــذا شــيء ملــيء 

دائمــا بالتحديــات وليــس ممــال علــى اإلطــالق”.

مسار الشركات المبتدئة 
تكنولوجيــا  ثــورة  جمــال  فــإن  الحــال،  بطبيعــة 
ــى انتظــار أن  ــر مضطــر إل المعلومــات هــو أن المــرء غي
تفتــح غوغــل أو فيســبوك مكتبــا فــي المنطقــة التــي 
يعيــش فيهــا كــي يبحــث عــن عمــل فيهــا. فــإذا لــم تكــن 
هنالــك شــركة قريبــة مــن مــكان ســكنه وتعمــل فــي 
المجــال الــذي يحبــه المــرء فإنــه بمقــدوره أن يؤســس 
شــركته الخاصــة فقــد بــات الطــالب اليــوم علــى اطــالع 

 لقد شعرُت بالضياع بعد 
الجامعة عندما فكرُت بالخروج من 
العالم األكاديمي. فمجتمع علوم 

الكمبيوتر في قطر صغير جدا 
وليس لدينا هذا النوع من شبكة 
الخريجين التي يمكن أن تساعد 

المرء في حياته المهنية 
بعد تخرجه  

حنان الشيخ أبو بكر
باحث مشارك

جامعة كارنيجي ميلون في قطر
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بأفــكار ريــادة األعمــال وهــم فــي أعمــار مبكــرة. فقــد 
فــي  ميلــون  كارنيجــي  جامعــة  طــالب  بعــض  ســافر 
قطــر أثنــاء عطلــة الربيــع فــي رحلــة تعليميــة إلــى وادي 
ثقافــة  الستكشــاف  المتحــدة  بالواليــات  الســيليكون 
 20 تأســيس الشــركات هنــاك، وضمــت المجموعــة 
طالبــا )نصفهــم مــن الفتيــات( مــن جامعــة كارنيجــي 
ــه  ــاس إي ــة تكس ــن جامع ــبعة م ــر، وس ــي قط ــون ف ميل
أنــد إم فــي قطــر وثالثــة مــن جامعــة فرجينيــا كومنولــث 
ــد مــن مراكــز  فــي قطــر. ويوجــد فــي قطــر أيضــا العدي
حضانــة األعمــال وبرامــج تســريع المشــاريع التــي تهدف 
لتأســيس  الالزمــة  بالخبــرات  الشــباب  تســليح  إلــى 
ــد  ــه مازالــت هنالــك حاجــة إلــى المزي ــر أن الشــركات. غي

ــال. ــذا المج ــي ه ــد ف ــن الجه م
مريــم  الشــباب،  األعمــال  رواد  علــى  األمثلــة  ومــن 
ــة التجــارة  ــارك لمنص ــي المؤســس المش جبلــون، وه
اإللكترونيــة، Qatar Best Deals. ومريــم هــي موظفــة 
ســابقة فــي مركــز قطــر لالبتــكارات التكنولوجيــة، لكنهــا 
تخلــت عــن وظيفتهــا لتحقيــق حلمهــا فــي تأســيس 
شــركة خاصــة بهــا التــي تقــول عنهــا: “أحــب فكــرة إدارة 
بالمهــارات  أتمتــع  ألننــي  بنفســي  الخاصــة  شــركتي 
ــك. وقــد كان التوقيــت مناســبا تمامــا”.  المناســبة لذل
فــإن  الشــركات،  تأســيس  مجــال  فــي  حتــى  لكــن 
المهندســات غائبــات تمامــا عنــه. فعلــى الرغــم مــن 

ــة  احتضانهــا مــن قبــل مركــز حاضنــات األعمــال الرقمي
مــن قبــل وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات إال 
ــة امــرأة أخــرى تعمــل كمطــورة نظــم  أنهــا ال تعــرف أي
هنــاك. فمعظــم األعمــال التقنيــة للشــركات فــي مركــز 
ــة  ــا شــركـــ ــا فيهــــ ــة، بمـــ ــال الرقميـــ ــات األعمـــ حاضنــ
Qatar Best Deals، يتــم إنجازهــا باالســتعانة بمصــادر 
خارجيــة. ومريــم وشــريكها المؤســس هما مهندســان، 
لكــن  بنفســيهما،  البدايــة  فــي  الشــركة  أسســا  وقــد 
مريــم انتقلــت اآلن إلــى الجانــب اإلداري ولــم يعــد لديهــا 
الكثيــر مــن الوقــت للتطويــر التقنــي. وعلــى الرغــم مــن 
أنهــا  إال  الجديــدة،  المســئوليات  بهــذه  تســتمتع  أنهــا 
المشــاكل  لحــل  العمــل  يحملهــا  التــي  اإلثــارة  تفتقــد 

التقنيــة الكبيــرة.
وأكــدت مريــم أنــه إذا مــا ُأعطيــت الخيــار فإنهــا تفضــل 
لكنهــا  الشــركة،  داخــل  الموقــع  برمجــة  عمليــة  إبقــاء 
“نحــن  مضيفــة:  باهظــة،  ذلــك  تكاليــف  إن  تقــول 
ــا.  ــة جــدا للتوظيــف محلي بحاجــة إلــى دفــع رواتــب عالي
مهندســين  عــن  يقــل  ال  مــا  عندنــا  يكــون  أن  ونحــب 
متدربيــن، إال أن األمــر صعــب. وقــد انتقلــُت إلــى قطــر 
ــف  ــى اآلن كي ــم حت ــا ال أفه ــذا فأن ــط، ل ــن فق ــل عامي قب
تعمــل الجامعــات هنــا، وكيــف يمكننــا أن نجــد الطــالب 
الذيــن يرغبــون بهــذا النــوع مــن العمــل”. ونحــن فــي 
المخجــل  مــن  ألنــه  مريــم،  مــع  نتعاطــف  الحقيقــة 

  اضطررُت إلى حفر طريقي 
بيدي للعودة إلى جذوري في 

تكنولوجيا المعلومات. واليوم 
أنا قادرة على الجمع بين مهاراتي 

اإلدارية والتقنية في حل المشاكل 
وتقديم الحلول، وهذا شيء مليء 
دائما بالتحديات وليس ممال على 

اإلطالق  

سارة المحمد
مدير مشروع

ميزة
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  نحن بحاجة إلى دفع 
رواتب عالية جدا للتوظيف 

محليا. ونحب أن يكون 
عندنا ما ال يقل عن 

مهندسين متدربين، إال أن 
األمر صعب  

مريم  جبلون
مؤسس مشارك

Qatar Best Deals

الكثيــر  لديهمــا  نــاس  مــن  مجموعتــان  هنــا  تكــون  أن 
لتقديمــه إلــى بعضهمــا البعــض لكنهمــا غيــر قادريــن 
علــى إيجــاد أرضيــة مشــتركة. فالشــركات الناشــئة هــي 
أن يجــدوا فيهــا عمــال مليئــا  الطــالب  بيئــة يســتطيع 

بالتحديــات. 

إلهام الطالب وهم صغار 
علــوم  برنامــج  فــي  الطــالب  اســتنزاف  يتواصــل 
الكمبيوتــر بجامعــة كارنيجــي ميلــون فــي قطــر إذ تقــول 
يتســّجل  األحيــان  مــن  كثيــر  “فــي  حنــان:  الدكتــورة 
الطــالب فــي البرنامــج لكنهــم يقــررون الحقــا أن يغيــروا 
هــذا التخصــص”. فمعظــم الطــالب يجــدون الــدورات 
لكنهــا  صعبــة،  الكمبيوتــر  علــوم  مجــال  فــي  األوليــة 
ــان  ــن األحي ــر م ــي كثي ــع ف ــك يرج ــبب ذل ــفت أن س كش
إلــى عــدم قــدرة الطــالب علــى تغييــر طريقتهــم فــي 
التعلــم، مضيفــة: “يكمــن حــل هــذه المشــكلة فــي 
إيجــاد طريقــة أخــرى لمعالجــة المشــاكل أي مــن خــالل 
التفكيــر المنطقــي للتوصــل إلــى الحــل. فقــد يتمكــن 
الطالــب مــن النجــاح فــي مقرراتــه مــن خــالل الحفــظ 
ــا  ــذا م ــر. وه ــوم الكمبيوت ــي عل ــد ف ــظ ال يفي ــن الحف لك
الطــالب علــى فهمــه عندمــا كنــت  حاولــت مســاعدة 

أعمــل كمدرســة مســاعدة”. 
لكــن يبــدو أن الحفــظ ليــس هــو الســبب الوحيــد الــذي 
يجعــل نظــام التعليــم الحالي يتســبب بإخفــاق الطالب 
الشــباب فــي تحقيــق طموحاتهــم إذ يقــول الدكتــور 
ســبتي فوفــو، أســتاذ ورئيــس قســم ســابق لقســم 
هندســة وعلــوم الحاســب اآللــي فــي جامعــة قطــر: 
“هنالــك عــدم فهــم للــدورة وآفاقهــا”. وألقــى الدكتــور 
فوفــو بالالئمــة فــي تلــك المشــاكل علــى عــدم كفايــة 
طريقــة تقديــم علــوم الكمبيوتــر لطــالب المــدارس، 
معظــم  فــي  الكمبيوتــر  علــوم  “تقتصــر  مضيفــا: 

المــدارس علــى تعلــم برامــج الــوورد واإلكســل والبــاور 
بوينــت، وال شــيء أعمــق مــن ذلــك. فهــذه المــدارس ال 
تحــاول أن تتعمــق فــي تعليــم أجهــزة الكمبيوتــر كمــادة، 
وهــذا هــو الســبب الــذي يجعــل الطــالب بعــد المدرســة 
الثانويــة ال يعرفــون حقــا مــا الــذي سيدرســونه فــي حــال 
اختيارهــم لعلــوم الكمبيوتــر إذ ال تكــون لديهــم خلفيــة 

ــة”. كافي
وأعربــت الدكتــورة هــدى عــن رأي مماثــل تقريبــا قائلــة: 
بحوســبة.  ليــس  الرســام  برنامــج  علــى  العمــل  “إن 
فالخطــوات األولــى للبرمجــة تشــتمل علــى مســائل 
الفكــرة  تتغيــر  لــم  وإن  المشــاكل.  وحــل  المنطــق 
أطفــال  أذهــان  فــي  الكمبيوتــر  بعلــوم  المتعلقــة 
“مشــكلة  حــل  مــن  نتمكــن  لــن  فإننــا  المــدارس، 
التســويق” التــي يعانــي منهــا هــذا التخصــص. فهــذا 
الحقــل ال يــزال جديــدا نســبيا. وبالنســبة لقطــر، ينبغــي 
المنافســة  مــن  يتمكــن  أن  التخصــص  هــذا  علــى 
أو  الطــب  مثــل  المرموقــة  الدراســة  مجــاالت  مــع 
مثــل  وطنــي  باهتمــام  تتمتــع  التــي  التخصصــات 
هــذا  يــروق  أن  ينبغــي  وثقافيــا،  البتــرول.  هندســة 
التخصــص للنســاء بســبب مــا يوفــره مــن راحــة ومرونــة 
إلــى مســاعدة اآلبــاء  فــي العمــل. لكننــا نحــن بحاجــة 
علــى  اطالعــا  أكثــر  يكونــوا  كــي  والطــالب  واألمهــات 

األمــور”. هــذه 
لــذا فإنــه ليــس مــن المســتغرب أن نــرى أقســام علــوم 
وتحــدث  نشــطة.  توعيــة  برامــج  تنظــم  الكمبيوتــر 
“نقــوم  قائــال:  البرامــج  هــذه  عــن  فوفــو  الدكتــور 
بزيــارات منتظمــة إلــى المــدارس حيــث نشــرح لهــم 
مــن خــالل العــروض التقديميــة الشــهادات المختلفــة 
ــابقة  ــا مس ــا أيض ــة. ولدين ــا الكلي ــي تقدمه ــة الت المقدم
ســنوية للحوســبة مفتوحــة لجميــع طــالب المــدارس 
العــام  فــي  المســابقة  موضــوع  كان  وقــد  الثانويــة. 
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   إن علوم الكمبيوتر حقل ال 
يزال جديدا نسبيا. وبالنسبة لقطر، 

ينبغي على هذا التخصص أن يتمكن 
من المنافسة مع مجاالت الدراسة 

المرموقة مثل الطب أو التخصصات 
التي تتمتع باهتمام وطني مثل 

هندسة البترول 

الدكتورة هدى بوعمر
أستاذ معيد

علوم الكمبيوتر
جامعة كارنيجي ميلون في قطر

الطــالب  إعطــاء  تــم  الروبوتــات حيــث  الماضــي هــو 
دورة تعليميــة قصيــرة حــول كيفيــة برمجــة روبوتــات 
ليجــو الصغيــرة ألداء مجموعــة متنوعــة مــن المهــام. 
وقــد كان برنامــج التوعيــة هــذا مــن أكثــر برامجنــا شــعبية 
ــر  ــي أكث ــام الماض ــي الع ــه ف ــاركت في ــد ش ــة فق وفعالي

40 مدرســة”. مــن 
أيضــا  قطــر  فــي  ميلــون  كارنيجــي  جامعــة  وتحــاول 
ــة  ــل ورش ــل مث ــالل ورش العم ــن خ ــالب م ــة الط توعي
CS4Qa- ــر مــن أجــل قطــر  )العمــل “علــوم الكمبيوت
“علــوم  العمــل  ورشــة  تلتهــا  التــي  للطــالب   ”)tar
الكمبيوتــر مــن أجــل قطــر” للنســاء. وعــن ذلــك قالــت 
الدكتــورة هــدى: “إذا كان الطــالب ال يعرفــون شــيئا 
ونتحــدث  إليهــم  نأتــي  فإننــا  الكمبيوتــر  علــوم  عــن 
لهــم عنهــا”. وكشــفت الدكتــورة هــدى أنهــا لطالمــا 
كانــت متحمســة لزيــادة اهتمــام النســاء فــي علــوم 
الكمبيوتــر، لــذا فقــد تطوعــت للمشــاركة فــي البرنامــج 
فــور انضمامهــا إلــى جامعــة كارنيجــي ميلــون فــي قطر 
الســنوية  العمــل  ورشــات  خــالل  “نقــوم  تقــول:  إذ 
هــذه التــي تســتمر ليــوم واحــد بدعــوة طــالب الثانويــة 
مــن المــدارس المســتقلة التــي نختارهــا للمجــيء إلــى 
حرمنــا الجامعــي )حتــى إنــه كانــت لدينــا فــي إحــدى 
المــرات مجموعــة مــن طــالب المــدارس االبتدائيــة، 
فالعلــم فــي الصغــر كالنقــش علــى الحجــر(. ونتحــدث 
إلــى  يحتاجــون  مــا  كل  بخصــوص  الطــالب  إلــى 
معرفتــه حــول علــوم الكمبيوتــر )كمــا أننــا نطلــب مــن 
المجموعــة(.  إلــى  يتحدثــوا  أن  أيضــا  طالبنــا  بعــض 
ونعمــل علــى تعليمهــم التعريفــات الصحيحــة لجميــع 
بالفعــل  بهــا  ســمعوا  التــي  التقنيــة  المصطلحــات 
ــن لهــم كيــف أن علــوم الكومبيوتــر هــي أســاس  ونبّي
كل شــيء تقريبــا نســتخدمه فــي حياتنــا اليوميــة، فهــي 

فــي كل مــكان”.
“علــوم  العمــل  ورشــة  “بدأنــا  قائلــة:  واســتطردت 
أدركنــا  عندمــا  للنســاء  قطــر”  أجــل  مــن  الكمبيوتــر 
ــور  ــات لحض ــن الفتي ــي م ــا يكف ــك م ــن هنال ــم يك ــه ل أن
ــد  ــة، وق ــة حصري ــذه الورش ــذا فه ــتركة. له ــة مش جلس
شــجعنا الفتيــات علــى الحضــور مــع صديقاتهــن كــي 
ال يتعلمــن فحســب وإنمــا كــي يمضيــن وقتــا ممتعــا 
مبــادئ  للطــالب  أوضحنــا  وقــد  العمليــة.  هــذه  فــي 
العديــد مــن النواحــي مــن الروبوتــات وتشــفير البيانــات 
إلــى البرمجــة، والفكــرة هــي أن يحمــل الطــالب معهــم 
منظــورا جديــدا حــول هــذا الموضــوع عندمــا يعــودون 

إلــى بيوتهــم”.

بناء المجتمع
تحققــت أحــالم الدكتــورة حنــان فــي إقامــة جمعيــة 
لعلــوم الكمبيوتــر فــي قطــر حيــث باتــت اآلن ســفيرة 
لفــرع قطــر لجمعيــة “نســاء عربّيــات فــي الحوســبة 
أنحــاء  جميــع  فــي  فرعــا   16 لهــا  التــي   ”ArabWIC

العالــم العربــي. وبهــذا الصــدد تقــول: “إن الفكــرة وراء 
هــذه المنظمــة غيــر الربحيــة هــي تشــجيع المهندســات 
وتوجيههــن إلنشــاء مجتمــع يدعمهــن فــي أهدافهــن 
المهنيــة. وقــد كانــت هنالــك حاجــة ماســة إلــى هــذا 
ــن  ــرة ع ــمعُت ألول م ــا س ــركات. فعندم ــن الح ــوع م الن
المنظمــة كنــت ال أزال طالبــة وكان نشــاطها يقتصــر 
ــى  ــا بحاجــة إل ــا أنن ــذا فقــد قررن علــى االنترنــت فقــط. ل
تفاعــل أكثــر فائــدة فقمنــا باســتضافة حــدث إطــالق 
ــا  ــع صديقاتن ــجعنا جمي ــر، وش ــي قط ــة ف ــرع المنظم ف
علــى جلــب أقرانهــن فــي هــذا المجــال أو حتــى النســاء 
اللواتــي لديهــن فقــط اهتمــام فــي مجــال الحوســبة. 
وبهــذه الطريقــة تشــكلت لجنــة القيــادة”. ومنــذ ذلــك 
الحيــن، نظــم فــرع الجمعيــة فــي قطــر العديــد مــن 
“اســتضفنا  تقــول:  إذ  والكبيــرة  الصغيــرة  األحــداث 
ــوم  ــارة عــن ي ــة  #DjangoGirls وهــي عب مؤخــرا فعالي
تشــجيع  إلــى  تهــدف  التــي  باألنشــطة  حافــل  ممتــع 
ــدء البرمجــة. وقــد ســاعدنا خــالل هــذا  ــات علــى ب الفتي
ــن  ــة م ــن البرمج ــم تمارس ــة ل ــاة جامعي ــدث 30 فت الح
قبــل علــى إنشــاء مدونــة مــن الصفــر دون اســتخدام 
أيــة قوالــب جاهــزة. وركــزت بعــض الفعاليــات األخــرى 
يضــم  الــذي  القيــادة  مجتمــع  علــى  نظمناهــا  التــي 
لبحــوث  قطــر  معهــد  فــي  العامــالت  المهندســات 
قطــر،  فــي  ميلــون  كارنيجــي  وجامعــة  الحوســبة، 
وجامعــة قطــر، والخطــوط الجويــة القطريــة، واللجنــة 
ندعــو  ونحــن  وغيرهــا.  واإلرث،  للمشــاريع  العليــا 
المتحدثيــن البارزيــن الذيــن يــزورون قطــر للدردشــة مــع 
أعضــاء الجمعيــة لزيــادة توعيتهــن وتعزيــز الحافــز لديهــن 
علــى مواصلــة مســيرتهن. وقــد شــاركنا مؤخــرا فــي 
ــة  ــه مؤسس ــذي نظمت ــال ال ــف لألطف ــرض التوظي مع
روتــا والــذي يهــدف إلــى مســاعدتهم علــى فهــم ســوق 
ــد  ــع معه ــا م ــالل عملن ــن خ ــاع. وم ــي كل قط ــل ف العم
قطــر لبحــوث الحوســبة، حاولنــا تعريــف األطفــال علــى 

علــوم الكمبيوتــر كمهنــة”.
الحوســبة  لبحــوث  قطــر  ومعهــد  إيمــان  والدكتــورة 
هــم مــن األنصــار المتحمســين لجمعيــة نســاء عربّيــات 
فــي الحوســبة قطــر إذ تقــول: “نحــن فــي معهــد قطــر 
تقنــي  مجتمــع  بإنشــاء  مهتمــون  الحوســبة  لبحــوث 
والجمــع بيــن أفــراده مــن مطوريــن وعلمــاء. لــذا يســعدنا 
أن ندعــم أحــداث الجمعيــة مــن خــالل توفيــر المســاحة، 
التقنيــة، ومــا  والمعــدات، واالتصــاالت، والمســاعدة 
طريقــة  بأيــة  المســاعدة   نحــاول  ونحــن  ذلــك.  إلــى 
ممكنــة فــي كل شــيء تحتاجــه الفتيــات فــي مجــال 
بدايــة  اللوجســتية”. وهكــذا فإنهــا مجــرد  الخدمــات 
لكنهــا بدايــة واعــدة. فمــن شــأن مثــل هــذه الجمعيــات 
أن تســاعد فــي نهايــة المطــاف علــى إنشــاء هــذا النــوع 
مــن البيئــات التــي نحتاجهــا فــي قطــر والتــي قــد تفضــي 
إلــى تأســيس شــركة مشــابهة  فــي نهايــة المطــاف 

لغوغــل أو فيســبوك.
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مشكلة ارتفاع األسعار
 إلى 50 دوالرا للبرميل 

بعد المخاوف من تباطؤ الطلب على النفط وتخمة النفط الخام العالمية، حدث 
تغيير في السوق أدى إلى ازدياد األمل بارتفاع أسعار النفط إلى ما ال يقل عن 50 

دوالرا للبرميل بحلول نهاية العام. لكن هذا التفاؤل بدأ يضمحل أمام واقع السوق، 
والسيما في ظل إمكانية زيادة إنتاج النفط الصخري بسبب ارتفاع األسعار.

بقلم ساسا زوماهاوسكي 
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العديــد  األخيــرة  األشــهر  فــي 
مــن  المتفائلــة  التوقعــات  مــن 
النفــط.  قطــاع  فــي  الخبــراء 
فقــد قالــت وكالــة الطاقــة الدوليــة إنهــا تــرى “ضــوءا 
فــي نهايــة النفــق بســبب وصــول األســعار  إلــى أقــل 
مجموعــة  وأفــادت  إليــه”.  تصــل  أن  يمكــن  مســتوى 
“بعــض  تــرى  بأنهــا  مــارس  فــي  ســاكس  جولدمــان 
البراعــم الخضــراء”، متوقعــة بــأن تصــل أســعار النفــط 
إلــى 25 - 45 دوالر ا للبرميــل فــي الربــع الثانــي مــن هــذا 
العــام، فــي الوقــت الــذي خفضــت فيــه توقعاتهــا بشــأن 
خــام ويســت تكســاس الوســيط مــن 60 دوالرا  إلــى 57 

للبرميــل. دوالرا 
وكشــفت حليمــة كروفــت، رئيســة إســتراتيجية الســلع 
العالميــة فــي بنــك آر بــي ســي كابيتــال ماركيــت، إلــى 
تغيــرت،  قــد  الســوق  نفســية  بــأن    CNBC شــبكة 
األســعار  بارتفــاع  اآلن  يفكــرون  الجميــع  “إن  قائلــة: 
إلــى 50 دوالرا”. وأضافــت أن حديــث منظمــة الــدول 
المصــدرة للنفــط )األوبــك( حــول تجميــد اإلنتــاج قــد 
ــك  ــإن بن ــر ف ــك األم ــوق. وكذل ــات الس ــى معنوي ــر عل أّث
سوســيتيه جنــرال هــو علــى قناعــة بــأن ظــروف الســوق 
تدعــم ارتفــاع أســعار النفــط إلــى 40 دوالرا، وأن الســوق 
ستشــهد بحلــول نهايــة العــام وصــول ســعر البرميــل 

50 دوالرا. إلــى 
إلــى  بيرنشــتاين  ســي  ســانفورد  مؤسســة  وذهبــت 
مــا هــو أبعــد مــن ذلــك عندمــا قالــت: “إن الحجــة التــي 
تقــول بــأن ســعر 50 دوالرا هــو الحــد األقصــى لســعر 
الخــام غيــر صحيحــة، وتوقعــت أن تصــل األســعار فــي 
العــام المقبــل إلــى 70 دوالرا”، مضيفــة أنــه ال يمكــن 
لقطــاع النفــط أن يبقــى مربحــا عنــد مســتويات األســعار 
ُأنتــج  برميــل  لــكل  دوالرات   3 خســر  أن  بعــد  الحاليــة 
فــي العــام الماضــي حتــى ولــو قلصــت الشــركات مــن 
تكاليفهــا. وقــال كبيــر محللــي البحــوث لــدى المؤسســة 
بــوب براكيــت فــي تقريــره: “ينبغــي أن يرتفــع ســعر 
ــدى  ــى الم ــوق عل ــي الس ــوازن ف ــق الت ــي يتحق ــط ك النف
المتوســط، وهــذا المــدى المتوســط قــد يكــون أقــرب 

ــاس”. ــه الن ــا يظن مم
وصحيــح أن قيمــة مزيــج برنــت الخــام قــد بلغــت 43.47 
دوالر عنــد كتابــة هــذه الســطور، وهــو مــا يمثــل ارتفاعــا 
 11 تــم تســجيله فــي  أدنــى ســعر  61 ٪ مــن  بنســبة 
ــذي  ــؤال ال ــل، لكــن الس ــغ 27 دوالرا للبرمي ــر والبال فبراي
إلــى  أدت  التــي  العوامــل  مــا هــي  يطــرح نفســه هــو 
هــذا االرتفــاع؟ وهــل ستســتمر هــذه العوامــل؟ فعلــى 
الرغــم مــن بقــاء ســعر النفــط أعلــى بكثيــر مــن أدنــى 
مســتوى وصــل إليــه فــي بدايــة فبرايــر، إال أن المحلليــن 
النطــاق،  هــذا  ضمــن  األســعار  تبقــى  بــأن  يتوقعــون 
وأنهــا حتــى قــد تكــون عرضــة النخفــاض مفاجــئ آخــر.

لماذا التفاؤل؟

فــي الحقيقــة، لــم يتغيــر أي شــيء فــي ظــروف ســوق 
تــزال هنالــك  يتباطــأ، ومــا  يــزال  النفــط. فالطلــب ال 
وفــرة فــي المعــروض، ولــم تحــدث أيــة هــزة كبيــرة 

أي  علــى  التوقيــع  يتــم  لــم  أنــه  كمــا  الســوق،  فــي 
اتفاقيــة حتــى اآلن. فمــن أيــن إذا جــاء كل هــذا التفــاؤل؟ 
تقومــا   لــم  وروســيا  الســعودية  العربيــة  فالمملكــة 
ــى  ــا إل ــن إنتاجهم ــل م ــد بالتقلي ــوى التعه ــيء س ــأي ش ب
نحــو عشــرة مالييــن برميــل يوميــا، وهــي كميــة تقــارب 
ــذا فمــن المســتبعد  ــم تســجيلها، ل أعلــى مســتويات ت
أن ينجــم عــن ذلــك إعــادة التــوازن إلــى الســوق التــي 
تعانــي مــن الوفــرة فــي المعــروض. وأمــا إيــران، فقــد 
أكــدت أنهــا ســتزيد مــن إنتاجهــا وقــد شــهدنا بالفعــل 
أوروبــا.  إلــى  اإليرانــي  النفــط  مــن  شــحنات  وصــول 
ــران  ــى أن صــادرات إي ــرز إل ــة رويت ــرات وكال وتشــير تقدي
إلــى أكثــر مــن ثالثــة مالييــن  قــد ازدادت مــن مليــون 
برميــل يوميــا، ونقلــت هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة عــن 
أي  تناقــش  لــن  بــالده  إن  اإليرانــي قولــه  النفــط  وزيــر 
صفقــة بخصــوص تجميــد اإلنتــاج حتــى يبلــغ إنتاجهــا 
ــات عليهــا والبالغــة  ــل فــرض العقوب مســتويات  مــا قب

أربعــة مالييــن برميــل يوميــا.
بــه  لهــا خصــت  بيــان  وتوقعــت حليمــة كروفــت فــي 
نمــوا  العــام  فــي هــذا  إيــران  تحقــق  أن  اليــوم  قطــر 
ــدو  ــة: “يب ــات، مضيف ــاء العقوب ــبب إلغ ــدل 5 ٪ بس بمع
إيــران تســتبعد تمامــا فكــرة توقيعهــا علــى خطــة  أن 
منظمــة األوبــك وروســيا لتجميــد اإلنتــاج فقــد أكــد وزيــر 
الطاقــة اإليرانــي مجــددا أن بــالده لــن تــدرس فكــرة الحــد 
مــن إنتاجهــا إال عندمــا تصــل مســتويات إنتاجهــا إلــى 4 
ــرى مــا إذا كان ذلــك  ــا. ويبقــى أن ن مالييــن برميــل يومي

انتــزاع  ســتحاول  أنهــا  أم  النهائيــة  كلمتهــا  ســيبقى 
شــروط أفضــل. فإيــران ال تشــعر بــأي حاجــة اقتصاديــة 
ملحــة إلعــادة النظــر فــي حجــم إنتاجهــا مــن النفــط، 
علــى عكــس أعضــاء منظمــة األوبــك اآلخــرون، ألنهــا 
ــة  ــة الوحيــدة التــي تتمتــع بتوقعــات اقتصادي هــي الدول
مشــرقة حتــى فــي ظــل األســعار الحاليــة وذلــك بســبب 
اســتفادتها مــن رفــع العقوبــات”. غيــر أنــه يجــدر بنــا أن 
نتذكــر أن المرشــد األعلــى اإليرانــي قــد أعلــن علــى المــأل 
النوويــة عــن  فــي المراحــل األخيــرة مــن المفاوضــات 
مجموعــة مــن الخطــوط الحمــراء غيــر المرنــة، إال أنــه 

ــق. ــت الح ــي وق ــا ف ــع عنه تراج
وفــي الوقــت نفســه، فقــد توقعــت منظمــة األوبــك أن 
ــا  ــا كان متوقع ــل مم ــام أق ــذا الع ــي ه ــب ف ــون الطل يك
ــي  ــا ف ــل يومي ــون برمي ــطه 31.52 ملي ــغ متوس وأن يبل
العــام 2016، علــى الرغــم مــن أن المنظمــة قــد توقعت 
فــي الســابق أن يتجــاوز حجــم إنتاجهــا كميــة النفــط 
الــذي تبيعــه. وقــال مديــر أبحــاث النفــط لدى سوســيتيه 
جنــرال، مايــك ويتنــر، لقطــر اليــوم: “نعتقــد أن التوصل 
إلــى أي اتفــاق بيــن دول األوبــك وخارجهــا بشــأن تجميــد 
اإلنتــاج )والــذي يفتــرض أن يســتبعد إيــران( ســوف يؤثــر 
تأثيــره  الرغــم مــن عــدم  الســوق علــى  علــى نفســية 

بصــورة حقيقيــة علــى إمــدادات الخــام”.
الطاقــة  وكالــة  ذكــرت  فقــد  ذلــك،  علــى  وعــالوة 
الخــام  الماضــي أن مخــزون  األميركيــة فــي األســبوع 
األميركــي لألســبوع المنتهــي فــي 26 فبرايــر قــد ازداد 

سمعنا
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الماضــي.  األســبوع  عــن  برميــل  مليــون   6.6 بمقــدار 
الخــام  الوكالــة: “بوصــول حجــم مخــزون  وأضافــت 
إلــى 536.5 مليــون برميــل يكــون مخــزون األميركــي قــد 
بلــغ مســتويات تاريخيــة مرتفعــة مــن أجــل هــذا الوقــت 
ــي  ــزون األميرك ــم المخ ــول حج ــع وص ــام”. وم ــن الع م
مــن النفــط الخــام إلــى أعلــى مســتوياته علــى اإلطــالق 
بارتفــاع حجــم  والتنميــة  التعــاون  وتوقعــات منظمــة 
ــارات برميــل فــي  االحتياطيــات العالميــة مــن ثالثــة ملي
العــام  32.4 مليــار برميــل فــي  إلــى  الماضــي  العــام 
2016، ثــم إلــى 3.3 مليــار برميــل فــي نهايــة العــام 
2017، فــإن هنالــك نتيجــة واحــدة فقــط لذلــك أال وهــي 
أن التفــاؤل الــذي تحدثنــا عنــه آنفــا هــو شــعور يــكاد ال 

يســتند إلــى أيــة  وقائــع علــى األرض.

التوقعات المعدلة بخصوص سعر الخام 

فــي  حــذرا  أكثــر  التقاريــر  آخــر  أصبحــت  فقــد  وعليــه، 
ــت  ــة كروف ــت حليم ــد قال ــار(. فق ــر اإلط ــا )انظ توقعاته
إنــه علــى الرغــم مــن بقــاء حالــة الســوق إيجابيــة فــي 
هــذا العــام إال أن الطريــق لــن تخلــو مــن المطبــات. 
واســتطردت قائلــة: “توحــي حركــة الســوق فــي اآلونــة 
األخيــرة بــأن االنتعــاش فــي األســعار ســيكون بطيئــا 
ألنــه قــد اتضــح بــأن االرتفــاع الــذي شــهدته األســعار فــي 
الربيــع الماضــي هــو ســابق ألوانــه وأنــه قــد ســاهم فــي 

زيــادة مرونــة إنتــاج الواليــات المتحــدة مــن النفــط”.
غيــر أنــه ال يــزال بعــض الخبــراء يعتقــدون بــأن أســعار 
النفــط ستشــهد ارتفاعــا ملحوظــا بحلــول نهايــة العــام، 
فــي  باحــث مشــارك  لوانــا ســيغفريد،  لنــا  قــال  فقــد 
مؤسســة ريمونــد جيمــس فايننشــال فــي هيوســتن 
بتكســاس: “علــى الرغــم مــن بقــاء أســعار النفــط عنــد 
يقــوم  أن  نتوقــع  أننــا  إال  دوالرا،   40  -  35 مســتويات 
تنتعــش  أن  ويمكــن  إنتاجهــم.  بخفــض  المنتجــون 
األســعار بمجــرد اســتقرار النفــط عنــد مســتويات أعلــى 
عندمــا تكــون هنالــك درجــة عاليــة مــن اليقيــن. ونتوقــع 

فــي  دوالرا   60 حوالــي  إلــى  النفــط  أســعار  ترتفــع  أن 
النصــف الثانــي مــن هــذا العــام”.

التأثير العكسي النتعاش األسعار

حتــى لــو لــم يرتفــع ســعر الخــام فــإن ذلــك ال يعنــي 
بالضــرورة أن األســعار ال تمــر حاليــا بفتــرة انتعــاش إذ 
يمكــن أن يكــون الرتفــاع األســعار أثــر معاكــس تمامــا. 
انتعــاش  أي  حــدث  “إذا  ويتنــر:  يقــول  ذلــك  وعــن 
مســتدام لألســعار فــي العــام 2016 فــوق عتبــة 45 
دوالرا  فــإن ذلــك سيتســبب بكبــح جمــاح االرتفــاع ألنــه 
فــي حــال حــدوث هــذا االنتعــاش فإنــه ســيجعل منتجــي 
إنفاقهــم  مــن  يزيــدون  األميركــي  الصخــري  النفــط 

إنتاجهــم”. ثــم ســيزيدون  وعمليــات الحفــر، ومــن 
ــا فــإن انخفــاض إنتــاج الواليــات المتحــدة هــو  ومــن هن
ــن العــرض والطلــب، وهــو هــدف  ــوازن بي ــاح للت المفت
يــزداد صعوبــة تحقيقــه بمــرور الوقــت. فعلــى الرغــم 
مــن تراجــع إنتــاج الواليــات المتحــدة مــن النفــط الخــام 
اإلنتــاج  أن  إال  الماضــي،  الصيــف  منــذ   ٪  5.5 بنســبة 
األميركــي قــد أثبــت أنــه مــرن وعنيــد إذ ال يــزال حجــم 
برميــل  مالييــن  تســعة  عــن  يزيــد  األميركــي  اإلنتــاج 
يوميــا حتــى مــع اســتخدام المنتجيــن لعــدد أقــل مــن 
كفــاءة  لزيــادة  ونتيجــة   .2009 العــام  منــذ  الحفــارات 
ــذي  ــعار ال ــال األس ــض مج ــد انخف ــي فق ــاج األميرك اإلنت
يجعــل اإلنتــاج مربحــا بمقــدار 10 دوالرات منــذ العــام 
الماضــي إلــى 45 - 55 للبرميــل. وعــالوة علــى ذلــك، 
العــام  هــذا  فــي  األســعار  صعــود  موجــة  ســاعدت 
المنتجيــن األميركييــن علــى جمــع مبلــغ 10 مالييــن دوالر  
ــذا فقــد أكــدت مؤسســة  ــة فــي وول ســتريت. ل إضافي
األســعار  تبقــى  أن  ينبغــي  أنــه  ســاكس  جولدمــان 
اإلنتــاج  للتقليــل مــن حجــم  أطــول  لفتــرة  منخفضــة 
ــى  ــؤدي إل ــة لألســعار قــد ت األميركــي ألن الحركــة الحالي
ــن  ــوق م ــع الس ــا يمن ــري، مم ــط الصخ ــاج النف ــادة إنت زي

تحقيــق إعــادة التــوازن بالشــكل الصحيــح.

التوقعات المعدلة ألسعار مزيج خام 
برنت للعام  2016

الربع األول:

 34.48 
دوالرا 

انخفاض بمقدار

  0.52 
دوالر

الربع الثاني:

 38 
دوالر 

انخفاض بمقدار

  2 
دوالرا

الربع الثالث:

 40 
دوالر ا

انخفاض بمقدار

  5 
دوالر

الربع الرابع:

 40 
دوالرا 

انخفاض  بمقدار

 10 
 دوالرا

العام 2016 بأكمله:

 38.12 
دوالرا

 4.38
دوالرا
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هل حققت نجاحا باهرا في حياتك ووصلت اليوم إلى مرحلة أصبح فيها جميع َمن حولك ينظرون إليك 
كخبير في مجال عملك؟ هل حصلت على الجوائز والمكافآت والترقيات؟هل أنت شخص ناجح بنظر 
اآلخرين؟ هل أنت راٍض عن إنجازاتك والنجاح الذي تمكنت من تحقيقه حتى اآلن؟وهل تسعى لتحقيق 

المزيد من النجاحات؟ 

6 خطوات لتحقيق 
المزيد من النجاح في 2016
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شئون إدارية

رحلـة  النجـاح  بـأن  الناجـح  يـدرك  الواقـع،  فـي 
تحقيـق  دائمـًا  ويمكـن  حياتـك،  طيلـة  تسـتمر 
الجهـد  بـذل  خـالل  مـن  النجاحـات  مـن  المزيـد 
فـي   الخبـراء  لـك  يقـدم  العمـل.   فـي  والتفانـي 
الشـرق  فـي  للوظائـف  موقـع  أكبـر  بيت.كـوم، 
النصائـح  بعـض  المقـال،  هـذا  فـي  األوسـط، 
مـن  المزيـد  وتحقيـق  التألـق  علـى  لمسـاعدتك 

العـام.  هـذا  فـي  النجـاح 

1. مـا هـي الكتـب التي لـم تقرأها بعد؟
تسـع  لـم  إن  النجاحـات  مـن  المزيـد  تحقـق  لـن   
فـي  التطـورات  آخـر  ومواكبـة  للتطـور  جاهـدًا 
التـي  الكتـب  لقـراءة  الوقـت  مجـال عملـك. حـان 
قائمـة  بإعـداد  قـم  قراءتهـا.  لـك  يتسـن  لـم 
سـواء  قراءتهـا،  عليـك  يتعيـن  التـي  بالكتـب 
اهتماماتـك  أو  المهنيـة  بحياتـك  متعلقـة  كانـت 
يسـاعدك  جديـدة  كتـب  قـراءة  إن  العمـل.  خـارج 
تؤثـر  وأمـور  ومهـارات  فـرص  اكتشـاف  فـي 

والشـخصية.  المهنيـة  حياتـك  علـى  إيجابـًا 

فـي الواقـع، أشـار اسـتبيان أجـراه بيت.كوم في   
الشـخصية  “اإلنجـازات  2015 حـول  أغسـطس 
فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا” 
المهنييـن  41 ٪ مـن  أن  إلـى   )2015 )أغسـطس 
تسـاهم  القـراءة  بـأن  صّرحـوا  المنطقـة  فـي 
بشـكل  والمهنيـة  الشـخصية  حياتهـم  إثـراء  فـي 
قضـاء  يفضلـون  إنهـم   ٪  27 قـال  كمـا  كبيـر، 

القـراءة.   فـي  فراغهـم  وقـت 

بالتعـّرف  ترغـب  جـدد  أشـخاص  هنـاك  هـل   .2
؟ عليهـم

تحقيقهـم  بعـد  النـاس  مـن  العديـد  يكتشـف   
عالقاتهـم  أن  حياتهـم  فـي  باهـرة  لنجاحـات 
تكويـن  أهملـوا  وأنهـم  محـدودة  االجتماعيـة 
صداقـات حقيقيـة. ال تقلـق إن كنـت واحـدا مـن 
علـى  للتعـّرف  بعـد  األوان  يفـت  فلـم  هـؤالء، 
مـن  تعـزز  صداقـات  وتكويـن  جـدد  أشـخاص 

والتعـرف  الخـروج  سـوى  عليـك  فمـا  نجاحـك، 
التعـرف  أردت  طالمـا  الذيـن  األشـخاص  علـى 
تخصصـات  منصـة  أن  بالذكـر  والجديـر  إليهـم. 
مـع  للتواصـل  متميـزة  وسـيلة  تعـد  بيت.كـوم 
التعـّرف  ويمكنـك  هـذا  المهنييـن،  مـن  غيـرك 
حضـور  خـالل  مـن  جـدد  أشـخاص  علـى  أيضـًا 
وورش  والمعـارض  والمؤتمـرات،  الفعاليـات، 

وغيرهـا. العمـل، 

3. مـا هـي األماكن الجديـدة التي ترغـب بزيارتها؟
شـاركوا  الذيـن  المهنييـن  مـن   ٪  62 أشـار   
“اإلنجـازات  حـول  بيت.كـوم  اسـتبيان  فـي 
األوسـط  الشـرق  منطقـة  فـي  الشـخصية 
يحّسـن  السـفر  أن  إلـى  إفريقيـا”  وشـمال 
حـد  إلـى  بالراحـة  يشـعرون  ويجعلهـم  مزاجهـم 
تذكـر  ال،  أم  السـفر  تحـب  كنـت  سـواء  كبيـر. 
بعيـدة  أماكـن  إلـى  السـفر  إلـى  تحتـاج  ال  بأنـك 
فالجلـوس  وعافيتـك.  نشـاطك  السـتعادة 
الشـمس  شـروق  رؤيـة  أو  البحـر  شـاطئ  علـى 
أو غروبهـا يسـاعدك بشـكل كبيـر علـى اسـتعادة 
السـفر،  تحـب  كنـت  وإن  وحيويتـك.  نشـاطك 
مناظـر  رؤيـة  أو  جديـدة  ثقافـات  اكتشـاف  فـإن 
طبيعيـة جديـدة أو التعـّرف علـى أشـخاص جـدد 
هـو أفضـل وسـيلة لتعزيـز مسـتويات سـعادتك 

واالمتنـان. باإلنجـاز  وشـعورك  ورفاهيتـك 

4. هـل تفكـر بنشـر مؤلفاتك؟
“التقـدم  حـول  بيت.كـوم  اسـتبيان  أشـار   
المهنـي فـي الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا” 
10 مهنييـن  8 مـن أصـل  إلـى أن   )2011 )يونيـو 
بمجـال  متعلقـة  كتبـا  يقـرأون  المنطقـة  فـي 
مؤلفـات  لديـك  هـل  منتظـم.  بشـكل  عملهـم 
اآلن  الوقـت  حـان  بعـد؟  بنشـرها  تقـم  لـم 
مـن  اآلخريـن  مـع  ومعارفـك  خبراتـك  لمشـاركة 
أو  وصحـف  مجـالت  فـي  مقاالتـك  نشـر  خـالل 

كتـاب. تأليـف  أو  بـك  خاصـة  مدونـة  إنشـاء 

أو  بصقلهـا  ترغـب  التـي  المهـارات  هـي  مـا   .5
؟ بها كتسـا ا

فـي  “التعليـم  حـول  بيت.كـوم  اسـتبيان  أشـار   
إفريقيـا”  وشـمال  األوسـط  الشـرق  شـركات 
المهنييـن  مـن   ٪  97 أن  إلـى   )2015 )مـارس 
 ٪  54 يعتبـر  كمـا  المسـتمر،  بالتعّلـم  ملتزمـون 
هـي  هـذه  عملهـم.  مجـال  فـي  خبـراء  أنفسـهم 
بيـت. أدوات  السـتخدام  المناسـبة  الفرصـة 

مـن  التـي  الـدورات  عـن  والبحـث  للتعّلـم  كـوم 
شـأنها مسـاعدتك فـي تعزيـز مهاراتـك وإضافـة 

الذاتيـة.  سـيرتك  إلـى  جديـدة  مهـارات 
 

مهـارات  بيـن  مـا  وتتـراوح  كثيـرة  فالخيـارات 
المتعلقـة  تلـك  إلـى  الوقـت  وتنظيـم  التواصـل 
بمجـال معيـن مثـل دورات Adobe للمصمميـن 
اإلدارييـن  للمحاسـبين  المعتمـدة  الشـهادة  أو 
)CIMA(. تسـاهم هـذه الـدورات فـي تحسـين 
النجـاح  مـن  المزيـد  وتحقيـق  المهنيـة  مسـيرتك 
التعّلـم  قسـم  بزيـارة  قـم  إليـه.  تطمـح  الـذي 

للمزيـد. بيت.كـوم  علـى 

6. مـا هـي العـادات التي ترغـب بالتخلـص منها؟
أفضـل  عـادات  اتبـاع  علـى  بعـد  األوان  يفـت  لـم   
سـواء كان ذلـك الحصـول علـى قسـط وافـر مـن 
أو  الطعـام  مـن  مناسـبة  كميـة  تنـاول  أو  النـوم 
اتبـاع نمـط حيـاة صحـي أو تحقيـق تـوازن أفضل 

والمهنيـة.  الشـخصية  حياتـك  بيـن 
 

حـول  بيت.كـوم  اسـتبيان  أشـار  الواقـع،  فـي 
الشـرق  منطقـة  فـي  الشـخصية  “اإلنجـازات 
مـن   ٪  33 أن  إلـى  إفريقيـا”  وشـمال  األوسـط 
أفضـل  تـوازن  تحقيـق  بـأن  صّرحـوا  المهنييـن 
سـيجعلهم  والشـخصية  المهنيـة  حياتهـم  بيـن 
يشـعرون بالمزيـد مـن الرضـا فـي حياتهـم. قـم 
بتغييرهـا  ترغـب  التـي  بالعـادات  قائمـة  بإعـداد 
وحـّدد وقتـا واقعيـا لتحقيـق هـذا الهـدف، وتابـع 

يومـي. بشـكل  تحـرزه  الـذي  التقـدم 

إن بيت.كوم هو أكبر موقع للوظائف في منطقة الشرق األوسط مع أكثر من 40,000 صاحب عمل وأكثر من 24,250,000 باحث عن عمل مسجل في 

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

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

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

حول
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قطاع  ازدهار  إلى  أدت  التي  العوامل  من 
مستويات  ارتفاع  قطر  في  بالتجزئة  البيع 
مع  المترافق  البالد،  في  المتاح  الدخل 
الشباب  وزيادة شريحة  االقتصاد،  ازدهار 
المستهلكين.  قاعدة  ونضج  السكان،  بين 
وقد تأثر جزء كبير من قطاع تجارة التجزئة 
بأنشطة البناء الحالية التي تجري في إطار 
في  العالم  كأس  لنهائيات  التحضيرات 
تنشيط جميع  إلى  أدى  2022، مما  العام 
القطاعات في الدوحة. ونفذت أيضا جميع 
التسوق  مجمعات  في  التجزئة  مساحات 
تهافت  بسبب  إنشاؤها  حاليا  يجري  التي 
اقتناص  على  الفاخرة  التجارية  العالمات 
دخلت  التي  البالد  في  لها  قدم  موطئ 
إلى مؤشر  األولى  للمرة   2015 العام  في 
واحتلت  العالمية  التجزئة  تجارة  تطوير 
المركز الرابع فيه متفوقة بذلك على قبلة 
اإلمارات  دولة  المنطقة،  في  التسوق 
مجمعي  تضم  التي  المتحدة،  العربية 
البيع  مجمعات  أكبر  من  ُيعتبران  تسوق 
بالتجزئة في العالم. نركز األضواء في هذا 

العدد على هذا القطاع الحيوي.
وجهـة فاخـرة للتسـوق وُيعتبـر مـن أحد مراكز التسـوق الكبيرة التي سـُتفتتح 
فـي قطـر، حيـث مـن المقـرر أن تـزداد المسـاحة المخصصـة للبيـع بالتجزئـة 

فـي الدوحـة خـالل العاميـن المقبليـن بمقـدار مليون متـر مربع.

تجارة التجزئة 
الفاخرة
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تحت الضوء

تتمثـل الخطـط التوسـعية  للميـرة  حاليـا فـي إنشـاء  14 فرعـا  جديـدا فـي مختلـف 
مناطـق الدولـة، مـن شـأنها أن تسـاهم دون شـك فـي نقـل الشـركة إلـى مرحلـة 
أخـرى مـن النمـو والتطـور. حيـث اعتمـدت الميـرة فـي صياغـة هـذه الخطـط علـى 
دراسـات إسـتراتيجية دقيقـة تراعـي مسـاعي التطـور العمرانـي للدولـة، كمـا تعمـل 
مـن  كجـزء  إضافيـة،  مواقـع   6 مـن  أكثـر  فـي  مسـتقبلية  فـرص  استكشـاف  علـى 

مهمتهـا السـاعية إلـى التطويـر العقـاري فـي مختلـف مناطـق الدولـة.
وباإلضافـة إلـى بـدء األعمـال فـي خمسـة مراكـز تسـوق جديـدة فـي مناطـق مختلفـة 
الميـرة  العـام، فقـد وقعـت  البـالد، والتـي تأمـل الشـركة تدشـينها خـالل هـذا  مـن 
المفتـاح  وشـركة  والتجـارة  للمقـاوالت  الخياريـن  مجموعـة  مـع  اتفاقيـة  مؤخـرا 
للمقـاوالت لبنـاء سـتة فـروع جديـدة، وبذلـك يتقـدم العمـل فـي  11 فرعـا مـن أصـل 
14 مركـزًا تشـكل جميعهـا الخطـة التوسـعية الحاليـة للشـركة. وتبلـغ قيمـة العقـود 
التـي تـم ترسـيتها  إلنجـاز مراكـز  التسـوق  السـتة الجديـدة  علـى المقاوليـن المشـار 
أبـا  روضـة  مـن  كل  فـي  الفـروع  هـذه  وتقـع  قطريـا،  ريـاال    238,730,146 إليهمـا  

الحيـران، وأزغـوى، ولعبيـب، وأم قـرن، والخـور، والسـيلية.
وفي إطار أجندتها التوسـعية للعام 2016 بهدف زيادة حصة الشـركة في السـوق، 
تسـتعد الميـرة الفتتـاح مركـز جديـد للتسـوق بمسـاحة 1500 متـر مربـع  فـي مركـز 
تجـاري جديـد فـي منطقـة الهايـل فـي مسـقط فـي عمـان خـالل النصـف الثانـي مـن 
هـذا العـام، لتمتـد شـبكة الميـرة بمقتضـى هـذا التوسـع إلـى 60 فرعـا منهـا 5 فـي 

سـلطنة عمـان.
خطـوات  االسـتهالكية  للمـواد  الميـرة  شـركة  حققـت  سـنوات،  عشـر  مـدى  علـى 
نوعيـة نحـو تحسـين جـودة حيـاة المسـتهلكين عبـر إرسـائها تجربة تسـوق فريدة من 
نوعهـا تضمـن القيمـة الحقيقية للمال، وإسـتراتيجية توسـعية تتماشـى مع النهضة 
البـالد  فـي  للتجزئـة  متاجـر  سلسـلة  أكبـر  بالتالـي  لتصبـح  قطـر،  لدولـة  العمرانيـة 

وركيـزة أساسـية لالقتصـاد الوطنـي المتطـور. 
بـدأت شـركة الميـرة للمـواد االسـتهالكية )ش.م.ق( رحلتهـا فـي العـام 2005 بنـاء 
علـى توجيهـات مـن حضـرة صاحـب السـمو األميـر الوالـد الشـيخ حمـد بـن خليفـة 
آل ثانـي، وذلـك بهـدف تلبيـة االحتياجـات المتغيـرة للمجتمـع القطـري. فـي السـنة 
األولـى النطالقهـا، جـددت الميـرة 26 فرعـا فـي جميـع أنحـاء الدوحـة، ليصـل حجـم 
المبيعـات  إلـى 316,882,550  ريـاال قطريـا فـي العـام 2005 )مـن 1 مايـو 2005 

حتـى 31 ديسـمبر 2005(، و 507,936,425 ريـاال قطريـا للسـنة الماليـة 2006 .
فـي  متخصصـة  استشـارات  شـركة  مـع  العمـل  الميـرة  بـدأت   ،2007 العـام  فـي 
التجزئـة مـن أجـل وضـع وتنفيـذ هويـة الشـركة الجديـدة، بمـا فـي ذلـك التجهيـزات 
الداخليـة والخارجيـة للفـروع القائمـة والجديـدة، وذلك قبل إنجاز مزيد مـن التغييرات 

خـالل العـام  2008، الـذي شـهد إطـالق الهويـة الجديـدة والشـعار الجديـد للشـركة 
الثقافـي  المـوروث  ومراعـاة  االحترافيـة  درجـات  أعلـى  تصميمـه  فـي  روعـي  الـذي  
بعـض  السـتيراد  جديـدة  إسـتراتيجية  تنفيـذ  أيضـًا   2008 العـام  وشـهد  الوطنـي، 
البيـع  لتشـمل  الميـرة  عمليـات  نطـاق  توسـيع  وبالتالـي  مباشـر،  بشـكل  السـلع 
بالجملـة، وصـوال إلـى اعتمادهـا فـي وقت الحـق من العام نفسـه نظـام البرمجيات 

مسـتودعاتها.  إدارة  لتحسـين  الالزمـة  والمـوارد  اللوجسـتية  والخدمـات 
وللدفـع بنمـو الشـركة إلـى األمـام، اسـتحوذت شـركة الميـرة علـى شـركة األسـواق 
القطريـة )المخـازن الكبـرى( وشـركة مخابـز األمراء في العام 2011،  موفرة خمسـة 
فـروع  جديـدة فـي مناطـق مختلفـة بمسـاحة  15000متـر مربع، باإلضافـة إلى تزويد 

الفـروع بمختلـف أنـواع المخبـوزات الطازجة التـي تكمل المبيعـات واألرباح. 
اسـتكماال للنجاحـات السـابقة، وقعـت الميـرة فـي العـام 2012 اتفاقيـة امتيـاز مـع 

بعد عام من اإلنجازات الرائدة في 2015 والذي احتفلت خالله شركة الميرة للمواد االستهالكية 
)ش.م.ق( بالذكرى العاشرة لتأسيسها وبمبيعات قياسية وصلت إلى 2.45 مليار ريال قطري، 

فضال عن افتتاحها  عشرة فروع جديدة، وحصدها  عدد كبير من الجوائز والشهادات التقديرية منها 
إدراج الشركة ضمن قائمة أفضل الشركات المدرجة في البورصة أداء، تستعد الميرة اليوم إلى 

االنتقال بخططها التوسعية نحو آفاق أرحب. 

خطط الميرة التوسعية نحو آفاق 
أرحب  خالل األعوام المقبلة

الدكتور محمد بن ناصر القحطاني
نائب الرئيس التنفيذي ، شركة الميرة للمواد االستهالكية )ش.م.ق(
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“دبليـو أتـش سـميث” لفتـح ثالثـة فـروع للعالمـة التجاريـة فـي قطـر. كمـا شـهد 
2013 اتفاقيـة أخـرى مـع  مجموعـة “كازينـو” الفرنسـية سـاهمت بدخـول  العـام 
أول هايبرماركـت جيـان إلـى السـوق القطريـة مع افتتـاح الفرع األول فـي مجمع حياة 

بالزا.
كذلـك، وقعـت الميـرة مؤخـرا اتفاقـا مـع شـركة لوسـيل للتطويـر العقـاري لتشـغيل 

مركزيـن جديديـن للتسـوق فـي جبـل ثعيلـب ومنطقـة الفلـل السـكنية الشـمالية. 
وقـد أدت  القـرارات اإلسـتراتيجية للميـرة فـي جميـع عملياتهـا إلـى قفـزة نوعيـة فـي 
مبيعاتهـا مـن  507.9  مالييـن ريـال قطـري فـي العـام 2006 إلـى  2.45  مليـار ريـال 

قطـري فـي العـام 2015 محطمـة بذلـك رقمـا قياسـيا فـي هـذا المجـال. 
يقـول  المسـتقبلية،  النمـو  لخطـط  واستشـرافا  الشـركة  بإنجـازات  تذكيـر  وفـي 

للميـرة:  التنفيـذي  الرئيـس  نائـب  القحطانـي  ناصـر  محمـد  الدكتـور 

“خـالل 10 سـنوات، أصبحـت شـركة الميـرة للمـواد االسـتهالكية  جـزءا ال يتجـزأ مـن 
برنامـج التنميـة فـي دولـة قطـر، وبالقـدر ذاتـه ال نـزال ملتزميـن بالقيـم المجتمعيـة 
وبتفانـي  الحكيمـة  قيادتنـا  مـن  بدعـم  رائـدة.  وطنيـة  كشـركة  القطـري  والتـراث 
نحـو  ثابتـة  بخطـى  وتسـير  جديـدة  آفـاق  نحـو  الميـرة  تحلـق  الملتزميـن،  موظفينـا 
السـلع  مجـال  فـي  الرائـدة  بالتجزئـة  البيـع  شـركة  تصبـح  أن  فـي  هدفهـا  تحقيـق 

المبتكـر”. ونهجهـا  عملهـا  فريـق  بتميـز  مدفوعـة  قطـر،  فـي  االسـتهالكية 
فـي ظـل القيـادة الحكيمـة والدعـم المسـتمر من أمير البـالد المفدى صاحب السـمو 
الشـيخ تميـم بـن حمـد آل ثانـي، مـا تـزال  الميـرة بمـا تتميـز بـه مـن قيـم راسـخة 
وسـجل حافـل، تواصـل نموهـا نحـو رسـم بصمـات التميـز، وتحقيـق المزيـد مـن 
النجاحـات والتقـدم خـالل مسـيرتها الرائـدة، لمـا فيـه خيـر ورفاهيـة المسـتهلكين، 

للبـالد. الوطنـي  واالقتصـاد  والمسـاهمين، 
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شـط  لمجموعـة  التنفيـذي  الرئيـس  هـو  القحطانـي  عجـب 
إنترناشـونال.  يونايتـد  لشـركة  األم  الشـركة  وهـي  الجزيـرة، 
شـط  شـركات  مجموعـة  مميـزات  عـن  القحطانـي  تحـدث 
ذات  النزاهـة  قيـم  مميزاتنـا  أهـم  مـن  “إن  قائـال:  الجزيـرة 
الجماعـي،  والعمـل  واالحتـرام،  فينـا،  المتأصلـة  الجـذور 
والشـغف بالتميـز. وتعتمـد الشـركة بشـكل كبيـر علـى كادرهـا 
إلـى  الجـودة  عاليـة  منتجـات  لتقديـم  العمـالء  وآراء  الموهـوب 
تأسسـت  وقـد  للشـركة”.  النمـو  يحقـق  بـدوره  الـذي  السـوق 
فـي  بتفوقهـا  وتتميـز   ،2008 العـام  فـي  إنترناشـونال  يونايتـد 
خدمـة العمـالء، وإرسـائها لمعاييـر عاليـة فـي مجـاالت الخدمـة، 
والسـالمة،  والصيانـة،  البيـع،  بعـد  مـا  وخدمـة  والجـودة، 
والتقنيـات  المنتجـات  الشـركة  وتجلـب  البيئيـة.  والمتطلبـات 
المبتكـرة المسـتخدمة فـي الـدول األوروبيـة إلـى قطـر مـن أجـل 

بنـاء هيـاكل األسـمنت والطـوب وتحويلهـا إلـى منـازل رائعـة، 
ومبـان للشـركات، ومطاعـم، ومرافـق طبيـة، ونـواد رياضيـة، 
وقصـور. ومـن خـالل توفيـر منتجـات صديقـة للبيئـة ومـواد بناء 
مبتكـرة، بـرزت يونايتـد إنترناشـونال كواحـدة مـن أفضـل ثالثـة 

البـالد. فـي  والتشـييد  البنـاء  سـوق  فـي  العبيـن 
وتعنـى الشـركة بتوفيـر قائمـة طويلـة مـن المنتجـات ابتـداء من 
السـيراميك،  وبـالط  المعدنيـة،  والسـقاالت  القولبـة،  أنظمـة 
الحمامـات  وإكسســــــوارات  الصحيـــــة،  بـاألدوات  وانتهــــاء 
العضـو  الميـاه. ويقـول ديفيـد نصـار،  وتجهيزاتهـا، وخالطـات 
المنتدب لشـركة يونايتد إنترناشـونال:”بفضل رؤيتنا الواضحة 
بـأن نكـون متجـر التجزئـة األول لمـواد البنـاء التـي تشـجع علـى 
عيـش العمـالء بأسـلوب حيـاة غنـي، اسـتطعنا أن ننتـزع حصـة 
كبيـرة مـن السـوق المتناميـة فـي قطـر وأن نسـاهم فـي تقدم 

رفاهية محلية المصدر
تفخر شركة يونايتد إنترناشونال بابتكاراتها التي تفتح آفاقا جديدة من خالل توفير أفضل مواد ومنتجات 
البناء إلى قائمتها المتميزة من العمالء. نحاول معرفة المزيد عما يجعل هذه المجموعة تحقق هذا النجاح 

الكبير من خالل المشاركة في أكبر معارض العالم.

عجب القحطاني 
 الرئيس التنفيذي

 لمجموعة شط الجزيرة
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2008 بهـدف  العـام  الشـركة فـي  البـالد. وقـد أسسـنا هـذه 
تثقيـف القاعـدة األوسـع لعمالئنـا وتقديـم أفضـل نوعيـة فـي 
السـوق، وقـد نمونـا بثبات،وبدأنـا نسـتحوذ علـى حصـة أكبـر 
مـن السـوق. وناضلنـا كثيـرا كأي شـخص فـي هـذا العالـم، 
أن  تمّكّنـا مـن  إدارتنـا وعمالئنـا ودعمهـم  لكـن بفضـل جهـود 

نتبـوأ مكاننـا علـى الخريطـة منـذ العـام 2011”. 
المنتجيـن  مـن  مباشـرة  المنتجـات  الشـركة  وتسـتورد 
والمورديـن األوروبييـن، ممـا يكسـبها ميـزة علـى المنافسـين. 
البنـاء،  مـواد  توريـد  بهـدف  الشـركة  تأسسـت  البدايـة،  ففـي 
الديكـورات  لتشـمل  الحـق  وقـت  فـي  أعمالهـا  نّوعـت  لكنهـا 
الداخليـة. وعـن ذلك يقـول القحطاني: “حصلنا على مشـاريع 
خاصـة  تصاميـم  قدمنـا   2015  -  2011 الفتـرة  فـي  كبيـرة 
وحلـوال مميـزة فـي مجـال الديكـور الداخلـي، مما جعـل مكانتنا 
هـي  الحيـاة  نمـط  تعـزز  التـي  فالمـواد  السـوق.  فـي  تـزداد 
تخصصنـا”. وتأخـذ الرفاهيـة بعدا جديدا من خـالل الحمامات 
بكريسـتال  المرصعـة  للمنـازل  الداخليـة  واإلكسسـوارات 
سواروفسـكي التـي تعبـر عـن المكانـة والثـراء. وأوضـح نصـار 
ذلـك بقوله:”يتجلـى طموحنـا بالعثـور على الفرصة المناسـبة 
واالسـتفادة القصـوى منهـا فـي سـوق قطـر. وتتركـز أعمالنـا 
ومـع  البـالد.  فـي  العقـاري  القطـاع  نمـو  علـى  كبيـرة  بصـورة 
ازدهـار قطـاع البنيـة التحتيـة فـي العـام الحالـي، نأمـل أن ننمو 
العالـم  تفاجـئ  كذلـك. فقطـر هـي سـوق متناميـة وسـوف 

سـريعة”.  بخطـى  يسـير  الـذي  بتطورهـا 
اعتمـاد  علـى  حائـزة  شـركة  هـي  الجزيـرة  شـط  ومجموعـة 
فيهـا  ويعمـل  اإلداريـة،  ونظمهـا  إجراءاتهـا  جميـع  فـي  آيـزو 
فيزيـد  إنترناشـونال  يونايتـد  وأمـا  موظـف،   3200 مـن  أكثـر 
عـدد موظفيهـا عـن 52، ويأتـي جميـع موظفيهـا مـن مختلـف 
فـي  نوعهـا  مـن  فريـدة  طرقـا  معهـم  ويجلبـون  العالـم  أنحـاء 
التعامـل مـع العمـالء. يقـول نصـار: “مـن الطـرق  التـي نتبعهـا 
فـي تثقيـف العمـالء وجعلهـم يدركـون الفـرق بيـن اسـتخدام 
مشـاريعهم  فـي  للبيئـة  الصديقـة  وغيـر  الصديقـة  المـواد 
اسـتبدال الخشـب بمـواد صديقـة للبيئـة، واسـتخدام البـالط 
القابـل إلعـادة التدوير والمواد الموفرة للميـاه ألغراض البناء”. 
 19 مـن  ألكثـر  الحصريـة  التوزيـع  حقـوق  الشـركة  وتملـك 
والمغاسـل،  والبـالط،  الصحيـة،  لـألدوات  تجاريـة  عالمـة 

والمـواد  الميـاه،  وخالطـات  والبخـار  السـاونا  وغـرف 
الحمامـات  ومغاطـس  الحمامـات  ومفروشـات  الالصقـة، 
وإكسسـواراتها، وذلـك علـى سـبيل المثـال ال الحصـر. ومـن 
 ،Geberit وجيبريـت   ،Roca روكا  التجاريـة  العالمـات  هـذه 
 ،Capponi وكابونـي ،Bianchini وبيانشـيني ،Schell وشـيل
وكلودي Kludi، وجاال  Gala، وإيفيميتال Evimetal، وغيرها. 
وأضـاف نصـار: “اختـارت الشـركة تقديـم أفضـل المنتجـات 
المتخصصـة  خدماتهـا  خـالل  مـن  األوروبيـة  األسـواق  مـن 
وموظفينـا الذيـن يتمتعـون بالخبـرة العاليـة. وبالتالـي كان مـن 
التجاريـة،  عالماتنـا  رقـي  مـع  عروضنـا  تنسـجم  أن  الطبيعـي 
وخصوصـا ألن الشـركة تمثـل نافـذة واحـدة لبيـع العديـد مـن 
 ،Revigres ريفيجريـس  مثـل  العالميـة  التجاريـة  العالمـات 

.  ”Evimetal وإيفيميتـال      ،Galatea وجاالتيـا 
وتشـمل قائمـة العمـالء أسـماء بـارزة مثـل مجموعـة بـن الدن 
السـعودية، وشـركة إزدان للتجـارة والمقـاوالت، وكالسـيكال 
بـاالس، والجابـر للهندسـة، وسـي دي سـي، وال جـي إي تـي، 
الفـردان،  وقصـر  المسـيلة،  قصـر  مشـاريعها  ومـن  وغيرهـا. 
وقصـر الكـواري، وفيـالت راس غـاز فـي دخـان، وفنـدق كـراون 
الميـرة،  ماركـت   وسـوبر  ريجيـس،  سـانت  وفنـدق  بـالزا، 
ومطعـم تـورو تـورو، وفنـدق دبـل تـري بـاي هيلتـون، ونـادي 
الطبـي،  حمـد  مركـز  فـي  السـل  ووحـدة  الرياضـي،  لوسـيل 
سـيتي،  فسـتيفال  والدوحـة  الداخلـي،  األمـن  قـوى  ومخيـم 
القحطانـي  وتحـدث  الحصـر.  ال  المثـال  سـبيل  علـى  وذلـك 
عـن ظـروف السـوق الحاليـة قائـال: “ال شـك أنـه سـيكون  ألي 
تغييـر فـي ظروف السـوق تأثير مباشـر على عملياتنـا. غير  أننا 
واثقـون مـن قـدرة االقتصاد القطري على تجـاوز  آثار التغيرات 
االقتصاديـة التـي يمـر بهـا االقتصـاد العالمـي. باإلضافـة إلـى 
ذلك، فإن فرقنا  المتخصصة في إدارة المخاطر تحرص على 
الحـد مـن تأثـر خطـط أعمالنـا  بالتغيـرات”. وأضـاف موضحـا 
خطـط توسـع الشـركة:” علـى الرغـم مـن أن توزيـع وتركيـب 
مـواد البنـاء واألدوات الصحيـة هـو مـن المكونـات األساسـية 
لعملنـا، إال أن إدارة تطويـر األعمـال فـي شـركتنا تواصـل مـن 
خـالل عـدد من البحوث التسـويقية دراسـة الثغـرات الموجودة 
الجـودة  عاليـة  بخدمـات  ملئهـا  بهـدف  القطـري  السـوق  فـي 

تلبـي متطلبـات وتطلعـات عمالئنـا”.

ديفيد نصار
 العضو المنتدب 

لشركة يونايتد إنترناشونال

* ملحوظة: هذا المقال معاد نشره من 
التقدم قطر حسب  إيعاز من الشركة، 

نظرا لسقوط بعض األسماء سهوا 
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أعلنـت كل مـن أكزونوبـل وشـركة المحـور لإلنشـاءات والتنميـة عن شـراكة جديدة من 
خـالل تأسـيس شـركة أكزونوبـل ذ.م.م، وذلـك لدعـم وترسـيخ تواجدهـا فـي سـوق 
مـواد الطـالء واألصبـاغ القطـري. وقـد تـم تأسـيس هـذه الشـركة الجديدة كأحـد أوجه 
التعـاون بيـن الشـركتين بهـدف بيـع وتوزيـع جميـع منتجـات  أكزونوبل فـي دولة قطر. 
سـابقًا كانـت إحدى الشـركات الشـقيقة لشـركة المحور تقـوم بدور المـوزع لمنتجات 
اللـه  عبـد  قـال محمـد  الحمايـة. ومـن جهتـه  البحريـة ومـواد طـالء  أكزونوبـل  أصبـاغ  
السـليطي مـن شـركة المحور:”نحـن سـعداء بهـذه الشـراكة الجديـدة مـع أكزونوبـل، 
ولطالمـا كان تعاوننـا المسـتمر معهـم مثمـرا وناجحـًا. نمتلك خبرة كبيرة في السـوق 
القطـري ونتطلـع إلـى تنميـة فـرص السـوق بشـكل كبير، كشـركة واحدة فـي قطر”. 
وقـال بيتـر توملنسـون، المديـر اإلداري ألكزونوبل في الشـرق األوسـط:” تلعب قطر 
دورًا هامـًا فـي تحقيـق إسـتراتيجية النمو التي ننشـدها في منطقة الشـرق األوسـط. 
ومـن خـالل هـذه الشـراكة سـنتمكن من بيـع وتوزيع كامـل منتجاتنا من طـالءات األداء 
وأصبـاغ الديكـور مثـل ديلوكس لمشـاريع البنيـة التحتية واإلنشـاءات والمقاوالت التي 
تنمـو بشـكل كبيـر فـي قطـر. نتطلع إلـى العمل مع شـركائنا وعمالئنا لدعـم وبناء هذا 
السـوق الهـام”. ويعتبـر المشـروع الجديـد تأكيـدا جديـدا علـى التـزام أكزونوبـل بدعم 
التنـوع االقتصـادي وتطويـر البنية التحتية بما يتماشـى مع رؤية قطـر الوطنية 2030.

إطالقهـا  عـن  شـانغريال  ومنتجعـات  فنـادق  أعلنـت 
الدائـرة  ومكافـآت  شـانغريال  فعاليـات  مجموعـة 
الذهبيـة، وهـو برنامـج والء فريـد مـن نوعـه يسـتهدف 

السـياحة.  ومحترفـي  االجتماعـات  منظمـي 

البرنامـج  هـذا  فـي  المسـتهدفة  الفئـات  تسـتطيع 
باإلضافـة إلـى أعضاء الدائرة الذهبية كسـب واسـتبدال 
النقاط عند قيامهم بالحجز للمجموعات واالجتماعات 
والمؤتمـرات والفعاليـات المقامـة فـي أي مـن فنـادق 
كيـري وفنـادق جيـن التابعـة لمجموعـة شـانغريال. ومـع 
أنحـاء  فـي  منتشـر  فنـدق   100 مـن  يقـرب  مـا  وجـود 
العالـم مـن السـا إلـى لنـدن، تقـدم شـانغريال مجموعة 
االجتماعـات  لعقـد  مخصصـة  أماكـن  مـن  متميـزة 
وإقامـة الفعاليـات، لتوفـر بذلك ما مجموعـه 300 ألف 
الغايـة.  لهـذه  المخصصـة  المسـاحات  متـر مربـع مـن 
هـذا وتشـتهر فنـادق مجموعـة شـانغريال بأنهـا الخيـار 
فعاليـــات  وإقامـة  الـدول،  رؤسـاء  السـتضافة  األول 
إطـالق  وحفـالت   ،  Fortune 500 قائمـــة  شركـــات 
والمناسـبات  الزفـاف  وحفـالت  الشـهيرة،  المنتجـات 

االجتماعيـة. 

الخـاص  الجديـد  الـوالء  برنامـج  يميـز  مـا  أكثـر  ومـن 
التطـور  مـع  توافقـه  مـدى  والفعاليـات  باالجتماعـات 
والـذي  شـانغريال،  لـدى  الـوالء  لمفهـوم  المسـتمر 
يهـدف إلـى جعـل برنامـج الدائـرة الذهبيـة مـن أفضـل 

جاذبيـة.  واألكثـر  األطـالق  علـى  المكافـآت  برامـج 

وبهـذه المناسـبة، قـال وي كـي إن جـي، نائـب رئيـس 

نعمـل  “نحـن  التسـويقي:  والشـريك  الـوالء  برنامـج 
مـع  التواصـل  جسـور  وبنـاء  العالقـات  ترسـيخ  علـى 
مجموعـة هامـة من العمالء، ونحـرص في ذات الوقت 
علـى تعزيـز عالقتنـا مـع أعضـاء برنامـج الدائـرة الذهبيـة 

الحالييـن. 

ومـن هذا المنطلـق، نرغب بمكافـأة الجهات المنظمة 
االجتماعـات  تشـكل  إذ  والفعاليـات،  لالجتماعـات 
فـي  التجاريـة  األعمـال  ربـع  مـن  أكثـر  والفعاليـات 

 . نغريال شـا

عالقـة  تثميـن  بغـرض  المبـادرة  هـذه  جـاءت  ولذلـك، 
الشـراكة التـي تجمعنـا بهـم ليتمكنـوا بذلـك مـن تنفيـذ 

أفضـل مـا يمكنهـم فعلـه”. 

أكزونوبل والمحور يعلنان عن مشروع مشترك 

انطالق مجموعة فعاليات 
شانغريال 

أسواق
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أطلقت شـركة “فودافون قطر” تطبيقها My Vodafone المخصص 
للهواتـف الذكيـة والـذي يوفـر للعمـالء العديـد مـن الخدمـات المتميـزة 
واالسـتخدام،  الرصيـد  ومعــرفة  االتصـال،  خطـوط  إدارة  يشـمل  بمـا 
وتســديد الفواتيـر، وإعـادة شـحن الرصيـد، فضـاًل عـن التواصل المباشـر 
مـع فريـق خدمـة عمـالء “فودافـون” عبـر ميـزة تفاعلّيـة جديـدة. وتقـول 
الشـركة إن هـذه الخطـوة تعكـس التـزام “فودافـون قطـر” المسـتمر 
بطـرح حلـول متطـورة لعمالئهـا. وقـد تـم إطـالق التطبيـق خـالل حفـل 
خـاص أقيـم أمـس فـي فنـدق “دبليـو الدوحـة” بحضـور أعضـاء الفريـق 
التنفيـذي فـي الشـركة وممثليـن عـن وسـائل اإلعـالم. ومـن جهتـه قـال 
السـيد إيـان جـراي، الرئيـس التنفيـذي لشـركة “فودافـون قطـر”، خـالل 
الـذي    My Vodafone بإطـالق تطبيـق  جـدًا  الحفـل: “نحـن فخـورون 
يرتكـز علـى الـرؤى المتعمقـة لــ ’مجموعـة فودافـون’ وبحوثهـا العالميـة 
عمالئنـا  تزويـد  إلـى  التطبيـق  خـالل  مـن  ونهـدف  الواسـعة.  وخبراتهـا 
بأقـوى اإلمكانـات والمزايـا، وتوفيـر منصة تجمـع بين االبتكار والبسـاطة 
وترتقـي بمسـتوى الخدمـات الذاتية للعمالء. ويأتـي التطبيق ليؤكد على 

إسـتراتيجيتنا لجعـل القـوة بيـن يـدي عمالئنـا”.

“فودافون” تطلق تطبيقها التفاعلي الجديد

 يسـتعد “قطـر مـول”، الـذي سـيغدو أضخـم مركـز للتسـوق والتسـلية والترفيـه فـي دولـة 
قطـر، الفتتـاح أكثـر مـن 100 منفـذ للمأكـوالت والمشـروبات تتـراوح بيـن المقاهـي ومطاعـم 

الوجبـات السـريعة والمطاعـم الفاخـرة التـي تعـود ألرقـى العالمـات العالميـة. 

وبذلـك سـيمتلك المجمـع أكبر وأوسـع تشـكيلة مـن عروض المأكـوالت والمشـروبات مقارنة 
بالمجمعـات األخـرى فـي المنطقـة، وذلـك انطالقـًا مـن التزامـه بتوفيـر تجربـة تسـوق ال مثيـل 
لهـا للـزوار والمقيميـن فـي الدولـة. وتشـغل المنافذ والعالمات الجديدة التي تشـهدها السـوق 
المحليـة للمـرة األولـى 30 ٪ مـن ركـن المطاعـم والمأكـوالت والمشـروبات فـي قطـر مـول ؛ 
وهـي تتضمـن عالمـات “تشـيزكيك فاكتـوري”، و”بابـل”، و”إيتالـي”، و”جريـك فريـش”، 
 “ الشـاي  وبوتيـك  وصالـون  رودهـاوس”،  و”تكسـاس  و”سـازلي”،  فرايـز”،  و”نيويـورك 

TWG Tea”، و”زافـران”. 

المأكـوالت  الفاخـرة وجنـاح  المطاعـم  لباقـة منتقـاة مـن  وتـم تخصيـص موقـع إسـتراتيجي 
تتوسـط قطـر  التـي  العالمـي فـي “قطـر مـول”، حيـث تطـل هـذه علـى منطقـة “الواحـة” 
مـول وتشـهد تقديـم أجمـل العـروض الفنيـة الحيـة للفرقـة المقيمـة. ويتيـح ذلك للـزوار تناول 
بالعـروض  ويسـتمتعون  الراقصـة  الميـاه  نوافيـر  أمــام  يسـترخون  المأكـوالت وهـم  أشـهى 

العائلـة.  أو  الفنيـة بصحبـة األصدقـاء 

وتتسـع منطقـة الواحـة لحوالـي 2600 مقعـد، باإلضافـة إلى أكثـر من 4500 شـخص يمكنهم 
مورانـي،  رونـي  قـال  المناسـبة  بهـذه  مختلفيـن.  مسـتويين  علـى  المسـرح  حـول  الوقـوف 
مديـر عـام “قطـر مـول”: “حرصنـا فـي ’قطـر مـول’ بدايـًة علـى التفكيـر باحتياجـات السـوق 
القطريـة، ثـم قمنـا بتصميـم وتعديـل المـول مـرارًا ليشـكل فـي نهاية المطــاف الخيار األمثــل 
لتقديـم العـروض التفاعليـة المشـوقة، والوجهـة المفضلـة التـي يجـد فيهـا النــاس ضالتهـم 
المنشـودة. كمـا فكرنـا مليـًا بالخيـارات التـي ينشـدها زوارنـا، ونعتقـد أننـا سـنتمكن مـن إرضـاء 

جميـع األذواق فـي ركـن المطاعـم الخـاص بنـا”.

 قطر مول 
يحتضن أكثر من 100 منفذ  
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سـفارة  مـع  وبالتعـاون  الدبلوماسـي  النـادي  نظـم 
المأكـوالت  مهرجـان  الدوحـة  فـي  اإلكـوادور  جمهوريـة 
اإلكوادوريـة بنسـخته الثالثة، في خطـوة تهدف لإلضاءة 
افتتـح سـعادة  الثقافيـة لإلكـوادور، حيـث  الجـذور  علـى 
اإلكـوادور  أبـي صعـب، سـفير جمهوريـة  السـيد قبـالن 
بالمناسـبة  سـروره  وأبـدى  المهرجـان  الدوحـة  فـي 
التـي رأى فيهـا فرصـة لتعريـف الثقافـات األخـرى علـى 
قبـالن  السـفير  سـعادة  وصـرح  اإلكـوادوري.  المطبـخ 
قائـال:   اإلفتتـاح  فـي  كلمتـه  إلقـاء  خـالل  صعـب  أبـي 
العالـم لديهـا العديـد مـن  أنحـاء  النـاس فـي جميـع  “إن 
الطـرق للتعبيـر عـن  ثقافـة بلدانهـم، وأن المطبـخ هـو 
نضـع  أننـا  حيـث  بذلـك،  للقيـام  السـبل  أفضـل  مـن 
عالمـة مميـزة فـي التعريـف عـن ثقافتنـا مـن خـالل اللغة 
واللبـاس والموسـيقى والفن واألدب والشـعر، وبالطبع 

الطهـي.   فـن 
وحيـث تشـتهر دولـة اإلكـوادور بالتنـوع البيئـي واألراضي 
ننتمـي  فنحـن  الفريـد،  الجغرافـي  والموقـع  الخصبـة 
ورثناهـا  التـي  والعـادات  الثقافـات  إلـى مجتمـع متعـدد 
جعلـت  التـي  العوامـل  مـن  كانـت  وهـذه  أجدادنـا،  عـن 
لإلكـوادور ثـروة فريـدة فـي فـن الطهي. ويتميـز  المطبخ 
بتنـوع أطباقـه التـي نتجـت عـن تعاقـب الثقافـات والتـي 

رغبتكـم”.   مـع  لتتناسـب  سـيتم تحضيرهـا 
مـن  سـعت  أيـام   8 لمـدة  المهرجـان  اسـتمر  وقـد 
خاللهـا إدارة النـادي الدبلوماسـي مـع سـفارة جمهوريـة 
المهرجـان  نجـاح  نحـو  الجهـود  لتوحيـد  اإلكـوادور 
السـابقة.  باألعـوام  أسـوة  العـام  لهـذا  اإلكـوادوري 
الجميـل  الدبلوماسـي  النـادي  شـاطئ  أختيـر  وقـد 
والهـادئ لتنظيـم المهرجـان لهـذا العـام.  حيـث أتيحـت 
فرصـة مميـزة للضيـوف لمشـاهدة محطـات الطهـي 

المأكـوالت  مـن  والمتنوعـة  العديـدة  واألصنـاف  الحـي 
األهـل  مـع  لالسـتمتاع  البوفيـه  علـى  المعروضـة 
واألصدقـاء، كمـا سيتسـنى لهـم التالقـي مـع موظفـي 
بـكل جديـد. وفـي كلمـة  إطـالع  علـى  النـادي إلبقائهـم 
النـادي الترحيبيـة، صرحـت السـيدة عائشـة المرزوقـي، 
مـع  نتعـاون   “ قائلـة:  الدبلوماسـي  النـادي  عـام  مديـر 
سـفارة جمهوريـة اإلكـوادور كل عـام لنعـرض لكـم هـذا 
ومـا  والمأكـوالت،  الطعـام  طريـق  عـن  الجميـل  البلـد 
توصـل إليـه المهرجـان اإلكـوادوري من نجاحـات، ما أتى 
إال بعـد الكثيـر مـن التجـارب والتدريـب المتواصـل لطهاة 
وعلـى  اإلكوادورييـن،  الطهـاة  مـن  بإشـراف  النـادي 
رأسـهم الشـيف دايانـا، لتقـدم لكـم أفضـل مـا ينتجـه 

المتميـز”. المطبـخ  هـذا 

مهرجان للمأكوالت اإلكوادورية في النادي الدبلوماسي

أطلـق فيفتـي ون إيسـت، متجـر قطـر المفضـل، 
وسـوني أحـدث نسـخة ضمـن سلسـلة كاميراتهـا 
مرموقـة  جوائـز  علـى  والحاصلـة  المرايـا  عديمـة 
عديـدة، أال وهـي كاميـرا a6300. تتواجـد الكاميـرا 
إيسـت فـي مركـز  الجديـدة فـي فـروع فيفتـي ون 
المهـا وسـيتي سـنتر الدوحـة، باإلضافـة الـى جميع 
 a6300 فـروع فيرجـن ميجاسـتور. وتتميـز كاميـرا
الـذي   ™4D FOCUS نظـام  علـى  باحتوائهـا 
يسـتطيع التركيـز علـى جسـم معيـن خـالل فتـرة 
زمنيـة قياسـية تبلـغ 0.05 ثانيـة، وهـو أسـرع زمـن 
وعـالوة  العالـم1.  فـي  التلقائـي  التركيـز  لتحقيـق 
تركيـز  نقطـة   425 الكاميـرا  تقـدم  ذلـك،  علـى 
تلقائـي تتـوزع بشـكل مكثـف حـول إطـار الصـورة 
التركيـز  لنقـاط  رقـم  أعلـى  وهـو  كامـل،  بشـكل 
قابلـة  عدسـات  ذات  كاميـرا  أي  لـدى  التلقائـي 
الكاميـرات  وباسـتطاعة  العالـم2.  فـي  للتبديـل 
مـن  الثانيـة  فـي  إطـارًا   11 إلـى  يصـل  مـا  تصويـر 
خـالل ميزتـي التركيـز التلقائـي المسـتمر وتعقـب 
بحسـاس  الجديـدة  الكاميـرا  وتأتـي  التعريـض.  
وبدقـة   APS-C قيـاس  المطـّور   Exmor CMOS
محـرك  مـع  يعمـل  والـذي  ميجابيكسـل3   24.2
معالـج التصويـر BIONZ X إلنتـاج صـور اسـتثنائية 
ضمـن كامـل مـدى حساسـية األيـزو الـذي يتـراوح 
 a6300 بين 100 إلى 512004. وتسـتطيع كاميرا
التقـاط وتسـجيل فيديوهـات بدقـة 4K العالية مع 
 Pixel Binning وبـدون  للبكسـالت  كاملـة  قـراءة 
كاميـرا  وتتسـم  الرائجـة.  مـم   35 صيغـة  ضمـن 
التصويـر  دعـم  علـى  بقدرتهـا   a6300 سـوني 
المسـتمر بالمشـاهدة المباشـرة مـن خـالل نافـذة 
يصـل  بمعـدل   LCD شاشـة  أو   ™Tru-Finder
توفـر  بذلـك  وهـي  الثانيـة،  فـي  إطـارات   8 إلـى 
نافـذة  منافـع  بيـن  تجمـع  واقعيـة  تصويـر  تجربـة 
لنافـذة  الفوريـة  المشـاهدة اإللكترونيـة والميـزات 

العدسـة. خـالل  مـن  البصريـة  المشـاهدة 

فيفتي ون إيست وسوني 
تطلقان كاميرا a6300 الجديدة 
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األوسـط  الشـرق  روڤـر  النـد  جاكـوار  شـركة  طرحـت 
السـيارات  بصناعـة  المختصـة  إفريقيـا،  وشـمال 
اإلنترنـت  عبـر  الجديـدة  منصتهـا  مؤخـرًا  الفاخـرة، 
 Online Vehicle“ السـيارات  مواصفـات  الختيـار 
Configurators” والمصّممـة إلثـراء تجـارب العمـالء 
وتعـرض  قطـر.  دولـة  فـي  السـتة  أسـواقها  فـي 
المنصـة الممّيـزة عبـر اإلنترنـت سـعر التجزئـة المقترح 
www. الموقعيـن  علـى  للمنطقـة  والمخّصـص 
 ،www.landrover-me.comو  jaguar-me.com
سـياراتهم  لتصميـم  الفرصـة  العمـالء  تمنـح  كمـا 
وفقـًا الختياراتهـم مـع توفيـر شـفافية تامـة مـن حيـث 
لدولـة  المتاحـة  الجديـدة  المنّصـات  وتـزّود  األسـعار. 
ومملكـة  ُعمـان،  وسـلطنة  الكويـت،  ودولـة  قطـر، 
واإلمـارات  السـعودية،  العربيـة  والمملكـة  البحريـن، 
لتخصيـص  بالمرونـة  العمـالَء  المتحـدة،  العربيـة 
مـن  روڤـر  والنـد  جاكـوار  مـن  سـياراتهم  مواصفـات 
مـن  لهـا  حصـر  ال  مجموعـة  بيـن  مـن  االختيـار  خـالل 
العالمتيـن  كلتـا  تقّدمهـا  التـي  المواصفـات  خيـارات 
مـن  ابتـداًء  بالشـفافية  األسـعار  وتتمّيـز  التجاريتيـن. 

وانتهـاًء  الخارجيـة،  واألجـزاء  والمحـّرك،  الطـراز، 
الخاّصـة  والميـزات  المنفصلـة  الخيـارات  بمجموعـة 
ويمكـن  حـدة  علـى  كّل  أسـعارها  وضـع  تـمَّ  التـي 
إضافتهـا حسـب رغبة العمـالء. وتتوّفـر جميع منتجات 
سـبورت،ضمن  روڤـر  ورينـج  روڤـر،  ورينـج  جاكـوار، 
منصـة اختيـار المواصفـات عبـر اإلنترنـت، إضافـة إلـى 

قريبـًا.  طرحهـا  سـيتم  أخـرى  منتجـات 
مواصفـات  اختيـار  منصـة  إطـالق  علـى  وتعليقـًا 
السـيارات عبـر اإلنترنـت فـي قطـر، قـال ربيـع عطايـا، 
مديـر عـام شـركة “الفـردان بريمييـر موتـورز”: “نحـن 
فخـورون جـدًا بـأن نقـدم لعمالئنـا في قطر هـذه األداة 

القّيمـة علـى اإلنترنـت لمسـاعدتهم فـي استكشـاف 
لسـيارات  المتاحـة  الخيـارات  مـن  متنوعـة  مجموعـة 
التجزئـة  سـعر  نمـوذج  ويسـاعد  روڤـر.  والنـد  جاكـوار 
المقتـرح عمالءنـا علـى شـراء سـيارتهم ضمـن حـدود 
مـن  االسـتفادة  إلـى  وباإلضافـة  الخاصـة.  ميزانيتهـم 
بالفرصـة  اآلن  العمـالء  يحظـى  األسـعار،  شـفافية 
روڤـر  والنـد  لتخصيـص مواصفـات سـيارات جاكـوار 
حسـب رغبتهـم. وتسـهم هـذه الفرصـة المميـزة فـي 
تبسـيط حيـاة عمالئنـا، كمـا تثـري خبراتهـم وتزودهم 
بمنصـة يتبادلـون مـن خاللهـا تصاميمهـم المفضلـة 

أذواق مشـابهة”. لديهـم  مـع مـن 

اختر سيارتك عبر اإلنترنت 

2016 فـي نـادي  أقيمـت جولـة مازيراتـي للبولـو للعـام 
الفائـز  الفريـق  وأظهـر  دبـي،  فـي  للبولـو  بالـم  ديـزرت 
“ديـزرت بالم” أداًء اسـتثنائيًا في هـذه البطولة الخاصة.
خمسـة  مـدى  علـى  بولـو  فـرق  أربعـة  تنافسـت  وقـد 
أيـام أمـام ضيـوف مازيراتـي. ضمـت العبيـن محترفيـن 
واإلمـارات  وأوروبـا،  المتحـدة،  المملكـة  مـن  وهـواة 
العربيـة المتحـدة، واألردن، والمملكة العربية السـعودية، 
كبـار  مـن  جمهـور  إليهـم  انضـم  كمـا  واألرجنتيـن. 
الفـرق،  رعـاة  مـن  الشـرف  وضيـوف  الشـخصيات 
تضمنت غلف سـتريم، سـكافي اند راي، وديزرت بالم.
وبهـذه المناسـبة، قـال أمبرتـو شـيني، المديـر التنفيـذي 
لـدى مازيراتـي الشـرق األوسـط والهنـد وإفريقيـا: “بينما 
نعـي تمامـًا اإلثـارة الفائقـة التـي تقدمهـا القـوة الحصانيـة 

فـي سـياراتنا، تضيـف لعبـة البولـو مسـتوًى مختلفـًا مـن 
اإلثـارة إلـى تجربة مازيراتي. ونحن سـعداء لمشـاركة هذه 
التجربـة مـع ضيوفنـا ونـود أن نشـكر الفرق وديـزرت بالم 

إلنجاحهـم هـذا الحـدث المميز”.
البـواردي  طـارق  تضمـن  والـذي  الفائـز  الفريـق  وتمكـن 
)المملكـة  أنسـتون  وسـام   )1 هانديـكاب  )اإلمـارات، 
)األرجنتيـن،  جانـدارا  ومارتـن   )0 هانديـكاب  المتحـدة، 
هانديـكاب 4( وماتييـس ماجـادو )األرجنتيـن، هانديـكاب 
المبـاراة  فـي  النهائيـة  المرحلـة  علـى  السـيطرة  مـن   ،)4
فقـد  مازيراتـي،  المنافـس  الفريـق  أمـا  الفـوز.  وتحقيـق 
أهـداف  تسـجيل  مـن  يتمكـن  لـم  لكنـه  قويـًا  أداًء  قـدم 
وكان  للمبـاراة.  إضافـي  وقـت  علـى  للحصـول  كافيـة 
المركـز الثالـث مـن نصيـب غلـف سـتريم والـذي تغلـب 

ختام جولة مازيراتي للبولو 2016

علـى فريـق سـكافي انـد راي.  ومنحـت جائـزة مازيراتـي 
ألفضـل العـب إلـى ناتشـو جونزاليز مـن فريـق مازيراتي، 
بقيـادة ماتييـس  الحصـان كاسـتورا  تـم منـح  فـي حيـن 

حصـان. ألفضـل   Arabia  Equestrio لقـب   ماجـادو 
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كشـفت إنفينيتـي فـي الشـرق األوسـط اليـوم عـن سـيارتين جديدتيـن – إنفينيتـي 
QX60 وQX50 الفاخرتيـن مـن فئـة مركبـات الكروس أوفر، فـي حفل حصري تميز 

بحضـور عـدد مـن النجـوم فـي دبي.
وتمثـل  المنتجـات،  مـن  عـدد  تدشـين  علـى  الفتـرة  هـذه  خـالل  إنفينيتـي  وتعمـل 
السـيارتان الجديدتـان إضافـة بـارزة لقصـة نجـاح العالمـة التجاريـة، وهنـاك المزيـد 

عنهـا. اإلعـالن  سـيتم  التـي  المنتجـات  مـن 
وقـال يورغـن شـميتز، المديـر التنفيـذي لشـركة إنفينيتـي الشـرق األوسـط: “يؤكـد 
تدشـين إنفينيتـي QX60 وQX50 التزامنـا بتعزيـز مجموعـة منتجاتنـا فـي منطقـة 
الشـرق األوسـط والعالـم. تتميـز السـيارتان بالتصميـم الخارجـي الجديـد علـى نحـو 
شـامل، ونـرى فـي QX60 عـدًدا مـن التحسـينات البـارزة فـي المقصـورة الداخليـة 
والمزايـا التكنولوجيـة، بينمـا نـرى تحسـينات مدهشـة فـي QX50 مـع تركيـز خـاص 
و  QX60 إنفينيتـي  تمثـل  الخلفـي”.  المقعـد  فـي  للـركاب  األقـدام  مسـاحة  علـى 
سـاهمت  حيـث  المنطقـة  فـي  إنفينيتـي  ألعمـال  الزاويـة  حجـر  الفاخرتـان   QX50
2500 مركبـة  بــ   2015 الماليـة  السـنة  نتائـج  الطرازيـن  فـي  المبيعـات مـن هذيـن 
تقريًبـا تـم تسـليمها للعمـالء. وأضـاف شـميتز: “التـزال المركبـات لفئـة الكـروس 
لنمونـا  الرئيسـي  المحـرك  االسـتخدامات  متعـددة  الرياضيـة  والسـيارات  أوفـر 
الفاخرتيـن ضمـن مجموعـة سـياراتنا  السـيارتين  وبتدشـين هاتيـن  المنطقـة.  فـي 
المتوفـرة إقليمًيا،نحـن علـى ثقـة مـن أننـا سـنتمكن مـن مواصلـة الوفـاء بوعدنـا فـي 

تقديـم تجربـة قيـادة علـى أعلـى درجـات الفخامـة لعمالئنـا”.

طرازات جديدة فاخرة من إنفينيتي 
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الدوحـة  فـي  التسـويق  خدمـات  شـركة  أعلنـت 
سـيفيك  سـيارة  إطـالق  عـن  ذ.م.م  )دوماسـكو( 
قطـر.  فـي  اآلن  والمتوفـرة  الجديـدة  “المذهلـة” 
و لقد أرسـت سـيارة سـيفيك  الجديدة معايير قياسـية 

لمـا يجـب أن تكـون عليـه السـيارات متوسـطة الحجـم 
مـن حيـث الشـكل، النمـط واألداء المتميـز مـع خطـوط 
رياضيـة انسـيابية، وقـدرة عاليـة متميـزة تتناسـب مـع 
وزنهـا. إنهـا ليسـت فقـط المتعـة فـي القيـادة هـو كل 

الكثيـر  هنـاك  ولكـن   2016 سـيفك  عليـه  تتوفـر  مـا 
منهـا: الشـكل الجـذاب، والرحابـة الداخليـة، واألناقـة، 
األولـى فـي فئتهـا.  والتـي تضعهـا  األداء  والكفـاءة فـي 
 LXi باإلضافـة إلـى المحـرك الجديـد بالكامـل فـي فئتـي
وEXi، هنـاك أيضـا فئـة جديـدة مجهـزة بمحـرك جديـد 
بحقـن   DOHC ليتـر   1.5 سـعة  بالتوربـو  شـحن  مـع 
وسـوف  مسـتقيم،  بخـط  سـيلندرات  و4  مباشـر 
RS. وتعليقـًا علـى إطـالق الجيـل  ُيطلـق عليهـا اسـم 
المديـر  الشـريف،  فيصـل  قـال  سـيفيك  مـن  العاشـر 
وقّوتهـا  الجديـد،  لدوماسكو:“بأسـلوبها  اإلداري 
تؤكـد  كليـًا  الجديـدة  سـيفيك  التكنولوجـي،  وتقدمهـا 
حفـظ مكانتهـا فـي قلـوب الزبائـن. برحابتهـا الداخليـة 
الواسـعة وسـماتها البـارزة عـن أيـة سـيارة أخـرى ضمن 
فئتهـا، سـيفيك الجديـدة كليـا تتّفـوق برحابتهـا وأدائهـا 
مـع المحافظـة علـى أسـعارها التنافسـية. كمـا يضـم 
روفـي،  غريـغ  وقـال  مذهلـة!”.  ببسـاطة  الشـعار، 
دوماسـكو  فـي  والتسـويق  المبيعـات  قسـم  رئيـس 
مثيـرًا  بعـدًا  يضيـف   RS توربـو   1.5 “إدخـال  هونـدا 
اختبـار  “يجـب  وزاد:  سـيفيك”.  مجموعـة  إلـى  آخـر 
زيـارة  إلـى  الجميـع  ندعـو  الجديـدة.  سـيفيك  قيـادة 
صالـة العـرض واختبـار السـيارة، نحـن علـى ثقـة أنكـم 

سـتنبهرون”.

دبـي  أو  الدوحـة  شـوارع  فـي  فيـراري  سـيارة  تقـود  أن 
شـيء، وأن تقودهـا داخـل مضمـار حلبة الوسـيل شـيء 
الحـدود  دفـع  مـن  تتمكـن  أنـك  حيـث  تمامـا،  مختلـف 
خبيـر  بوجـود  مـدى  أبعـد  إلـى  السـيارة  بهـذه  الخاصـة 
إيطالـي مـن مركـز فيـراري بمارنيللـو اإليطاليـة بجانبـك 
للتدخـل فـي أي طـارئ. فـي هـذا اإلطـار قامـت شـركة 
الحصـري  والُمسـتورد  الرياضيـة  للسـيارات  الفـردان 
لسـيارات فيـراري فـي قطـر، بتنظيـم الحـدث السـنوي 
الخـاص بيـوم فيـراري للقيـادة الرياضيـة، حيـث تمّكـن 
كل مـن عشـاق سـيارات فيـراري فـي قطـر، باإلضافـة 
إلـى شـخصيات إعالميـة مـن االسـتمتاع بهـذه الفرصـة 

فيـراري. لسـيارات  الرائـع  األداء  الكتشـاف  الَحصِريـة 
الدوليـة هـذا  السـابعة، شـهدت حلبـة لوسـيل  وللمـرة 
الشـخصيات  دعـوة  تمـت  حيـث  الرياضـي،  الحـدث 
اإلعالميـة فـي يـوم 24 مـارس، وعمالء فيـراري في يوم 
25 مـارس – لخـوض تلـك التجربـة الحماسـية. تحـدث 
للسـيارات  الفـردان  شـركة  عـام  مديـر  داغـر-  تشـارلي 
للقيـادة  الَسـنوي  فيـراري  يـوم  “ُيعـد  قائـاًل:  الرياضيـة 
قطـر،  فـي  الُمنتظـرة  األحـداث  أكثـر  مـن  الرياضيـة 
ُيعتبـر  الـذي  الناجـح،  الحـدث  هـذا  تنظيـم  ويسـعدنا 
سـيارات  ك  وُمـالَّ ُعّشـاق  مـن  لـكِل  اسـتثنائية  فرصـًة 
واختبـار  سـياراتهم  الستكشـاف  قطـر  فـي  فيـراري 
وسـائل  بدعـوة  قمنـا  السـنة،  هـذه  الُقصـوى.  قوتهـا 

لدعمهـم  تقديرنـا  مـدى  عـن  لهـم  لُنعبـر  كافـةً  اإلعـالم 
بضـرورة  ارتأينـا  ولقـد  السـنين،  مـدار  علـى  المتواصـل 
قـوة  وتقييـم  اختبـار  تخولهـم  عمليـة  تجربـة  منحهـم 
يـوم  “فـي  وأضـاف:  بأنفسـهم.”  فيـراري  سـيارات 
أعلـى  تقديـم  علـى  نحـرص  الرياضيـة  للقيـادة  فيـراري 

اسـتعراض  بجانـب  القيـادة،  أثنـاء  السـالمة  مسـتويات 
فيـراري  فـي  ونحـن  الخارقـة.  فيـراري  سـيارات  سـرعة 
 Corso“ قطـر نعبـر عـن خالص ُشـكرنا وتقديرنـا لفريـق
Pilota” العالمـي، لقيامهـم بمشـاركة تقنيـات القيـادة 

معنـا.” اآلمنـة 

عالـــــم السيـــارات

فيراري تبهر عشاقها على حلبة الوسيل

هوندا تطلق “سيفيك، المذهلة” الجديدة بالكامل
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السـريعة  الطرقـات  علـى  العامـة  للسـالمة  التأميـن  مؤسسـة  قامـت 
بــ  تزويـده  عبـر  سـنترا  نيسـان  مـن   2016 العـام  طـراز  بتمييـز   )IIHS(
“تقييـم السـالمة األعلـى بلـس” )TSP+( فـي حـال كان مجهـزًا بنظـام 
الكبـح األمامـي الطـارئ. وكانـت نيسـان سـنترا قـد حصلـت فـي السـابق 
علـى “تقييـم السـالمة األعلـى” وذلـك قبـل أن تعمـد مؤسسـة التأميـن 
“تقييـم  إلـى  ترقيتهـا  إلـى  السـريعة  الطرقـات  علـى  العامـة  للسـالمة 
نيسـان  نظـام  عمـل  فعاليـة  مـن  تأكدهـا  بعـد  بلـس”  األعلـى  السـالمة 
للكبح الطارئ. وفي هذا السـياق، قال مايكل بانس، نائب رئيس قسـم 
 :)NNA( إسـتراتيجية المنتجات والتخطيط في نيسـان أميركا الشـمالية
“تفخـر نيسـان بسـياراتها التـي تمكنـت من لفـت إنتباه مؤسسـة التأمين 
للسـالمة العامة على الطرقات السـريعة من خالل مسـتويات سـالمتها 
سـائقيها  وأمـان  سـياراتها  سـالمة  نيسـان  وضعـت  فقـد  المتفوقـة. 
وركابهـم علـى رأس الئحـة أولوياتهـا ونحـن اليـوم سـعيدون برؤيـة ثمـار 
اسـتثماراتنا الطويلـة األمـد فـي حقل السـالمة العامة واألمـان”. يذكر أن 
نيسـان سـنترا انضمـت إلـى طـرازات العـام 2016 مـن ألتيما وماكسـيما 
الكبـح  نظـام  وأن  بلـس  األعلـى  السـالمة  تقييـم  الئحـة  علـى  ومورانـو 
الطارئ متوفر اليوم في نسـختي SR وSL من سـنترا المزودة بمجموعة 

التقنيـة التـي تتوفـر ضمـن تجهيـزات سـنترا اإلضافيـة.

نيسان سنترا 2016 تحقق “تقييم السالمة األعلى بلس” 

روديسـتر  ديفيدسـون   هارلـي  دراجـة  عـادت 
وسـط  الطبيعيـة  بيئتهـا  فـي   ™Roadster
تفـرض  المنعطفـات  وعلـى  المدينـة  شـوارع 
عاًمـا  سـتين  رصيدهـا  وفـي  بقـّوة  نفسـها 
كل  مـن  تجريدهـا  تـّم  وبعدمـا  التاريـخ،  مـن 
الزوائـد لتأتـي تعبيـًرا مثالًيا عن الشـكل واألداء، 
التصميـم  مديـر  قـال  مركونـة.  وهـي  حتـى 
ريتشـاردس:  بـراد   Harley-Davidson فـي 
SportsterHarley- دراجـة  أثبتـت  “لقـد 

 1957 العـام  فـي  والدتهـا  منـذ   Davidson
االختـراع، وهـا هـي  قابلـة إلعـادة  دراجـة  أنهـا 
Sport- تسـّطر فصـاًل جديـًدا مـن فصـول تاريخهـا. لقـد شـاهدنا عمالءنـا يأخـذون دراجـة Roadster

ster فـي اتجاهـات كثيـرة. قـد تكـون دراجـة Roadster خليًطـا مـن تصاميـم عديـدة، ولكـن الهـدف 
بتواصـل  يشـعر  لجعلـه  والقـوة  بالليونـة  تتمتـع  بحيـث  للسـائق  مثاليـة   Sportster دراجـة  بنـاء  كان 
 Harley-Davidson الجديـد الـذي ُيعـرض فـي حملـة Roadster كامـل مـع الطريـق”. ينضـّم طـراز
التـي تتمّيـز بتصاميـم بسـيطة   Dark Custom إلـى مجموعـة   ،”Live Your Legend“ التسـويقية
مسـتوحاة مـن دراجـات السـباق الكالسـيكية ومـن التوّجـه الشـائع حالًيـا لتفضيـل الدراجـات المعّدلـة 
البسـيطة والمجـّردة مـن الزوائـد والتـي تتمّتـع بتصميـم يذّكرنا بدراجـات Sportster الخاصة بالسـباق 
مـن خمسـينيات وسـتينيات القـرن الماضـي. قـال ريتشـاردس: “لقد أردنـا أن نمنـح Roadster بعض 
الجينـات الوراثيـة مـن طـرازات KHR ذات األداء العالـي مـن خمسـينيات القـرن الماضـي ومـن طرازات 
Sportster التـي تلتهـا والتـي تـم تعديلهـا لسـباقات الشـوارع. كانـت مؤّخـرات تلـك الدراجـات تقطـع 
بالكامـل وصـواًل إلـى الركائـز. وقـد تمّيـزت بخـزان وقود صغيـر، كما كانت تجـّرد مـن كل الزوائد بهدف 
Harley-David-  الحصـول علـى أفضـل أداء ال أكثـر وال أقـل.” قـال مسـئول التصميـم الصناعـي فـي

son بيـن ماكغينلـي: “اسـتمددنا تصميـم اإلطـارات من اإلطارات الكالسـيكية المخّرمـة، وهي ُتعتبر 
مـن أجـود مـا صنعنـاه. أمـا القضبـان المتشـابكة والمتجهـة للخـارج علـى جانبـي اإلطـار، فتهـدف إلـى 
إحـداث تأثيـر مرئـي قـوي. كمـا  أن هـذه  اإلطـارات خفيفـة  للغاية نسـبة لحجمهـا، مّما يجعـل التحّكم 

للغايـة”.  سـهاًل   Roadster بدراجـة 

حصـدت سـيارة كيـا سـبورتاج جائـزة “أفضل سـيارة رياضيـة متعددة 
العـام  سـيارة  جائـزة  ضمـن  الصغيـرة،  الفئـة  عـن  االسـتخدامات” 
اإلعـالن  تـم  وقـد  المرموقـة.   2016 لعـام  األوسـط  الشـرق  فـي 
الجوائـز  تسـليم  حفـل  خـالل  التحكيـم  لجنـة  تصويـت  نتائـج  عـن 
الـذي عقـد فـي أبوظبـي مؤخـرًا. وتأتـي هـذه الجائـرة ضمـن سلسـة 
الجوائـز التـي أحرزتهـا الشـركة علـى مـدار األعـوام الماضيـة. وتعليقـًا 
اإلقليمـي  المكتـب  رئيـس  لـي،  سـونام  قـال  الجائـزة،  هـذه  علـى 
لشـركة كيـا الشـرق األوسـط وإفريقيـا: “لقـد نالـت سـيارة سـبورتاج 
الجديـدة جماهيريـة كبيـرة فـي الشـرق األوسـط بيـن العمـالء وخبـراء 
السـيارات علـى حـد سـواء”. وأضـاف لـي:” لقـد لعبـت كيـا سـبورتاج 
موتـورز  كيـا  لشـركة  المسـتدام  النمـو  عجلـة  دفـع  فـي  رئيسـيًا  دورًا 
ونجاحهـا الملحـوظ عالميـًا فـي السـنوات الماضيـة، مـع بيـع أكثـر مـن 
1,6 مليـون سـيارة مـن طـراز الجيـل الثالـث فـي جميـع أنحـاء العالـم 
بيـن عامـي 2010 و2015. كمـا تسـهم سـيارة سـبورتاج فـي تعزيـز 
مكانـة الشـركة بيـن الشـركات الرائـدة فـي سـوق السـيارات مـن خالل 

العاليـة”. وجودتهـا  الحديثـة  وتقنياتهـا  المتميـز  تصميمهـا 

كيا سبورتاج هارلي ديفيدسون تسطر التاريخ
تحرز لقب أفضل سيارة رياضية 

عالم السيارات
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عين على الدوحة

الرمال المتحركة... 
رحلة قطر وشعبها 

افتتح الشيخ تركي فيصل بن قاسم آل ثاني المعرض السنوي الجديد “الرمال المتحركة: رحلة قطر 
وشعبها” الذي نظمه طالب ماجستير ممارسات المتاحف والمعارض في كلية لندن الجامعية قطر، في 

متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بمنطقة الشحانية.
المعرض الذي يعقد للمرة األولى يعمل على دعم الحوار ومشاركة المعلومات بين قطر وجمهورها 

العالمي فيما يخص الفن والثقافة والتراث من خالل المعروضات التاريخية التي يعرضها، وتطوير التفاهم 
والتناغم ما بين الثقافات مع التركيز بوجه خاص على ثقافة دولة قطر وشعبها وتاريخها.

بقلم: كريم إمام 
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وقـال الشـيخ تركـي فـي تصريـح لـ )قطـر اليـوم( على هامش 
حفـل االفتتـاح: “إن رؤيـة الوالـد الشـيخ فيصل بن قاسـم هو 
أن يشـارك هـذا المتحـف بمـا يحتويـه مـن تحـف ومـواد علـى 

مـدار العـام مـع الجامعـات الموجـودة فـي قطر”. 
الجامعيـة  لنـدن  وكليـة  المتحـف  بيـن  التعـاون  أن  إلـى  الفتـا 
أربـع سـنوات، بهـدف تطويـع مـا لدينـا فـي  بـدأ منـذ حوالـي 
الجامعـات  طلبـة  علـى  بالفائـدة  يعـود  بمـا  إيجابيـا  المتحـف 
وعمـوم الشـعب القطـري بشـكل عام، مشـيرا إلـى أن هناك 
تعاونـا مـع الجامعـة مـن خـالل إتاحـة كل مـا فـي المتحـف مـن 
معروضـات أمـام الطـالب لدراسـتها، ومـع الوقـت أصبحـت 
العالقـة قويـة بيننـا، إلـى أن وصلنـا إلـى افتتـاح هـذا المعـرض 
والـذي تـم تنظيمـه مـن قبل الطلبة، مشـيرا إلـى أن المتحف 
انجـازه  اسـتطعنا  الـذي  وبالشـيء  التعـاون  بهـذا  جـدا  فخـور 
سـويا. متمنيـا أن يكـون هنـاك مسـتقبل أقـوى للتعـاون بيـن 
الـزوار، بمـا يتيـح  إيجابيـا مـن  الفعـل  الجهتيـن، وأن يكـون رد 

إقامـة فعاليـات أخـرى فـي المسـتقبل.  
المعـرض الـذي يحمـل عنـوان “الرمـال المتحركـة: رحلة قطر 
وشـعبها” والـذي يعقـد فـي مسـاحة المعـرض المؤقتـة فـي 
متحـف الشـيخ فيصـل بـن قاسـم آل ثانـي يسـتعرض العديد 
مـن المقتنيـات التـي تـم جمعهـا مـن مختلـف أجـزاء المتحـف 
السـيارات  إلـى  وصـوال  األثريـة  القطـع  بيـن  تتنـوع  والتـي 
الكالسـيكية القديمـة، والتـي تظهر جميعها مـدى تنوع وعمق 
مقتنيـات متحـف الشـيخ فيصـل بـن قاسـم آل ثانـي، والتـي 

تعكـس رحلـة قطـر وشـعبها وتاريخهـا وتراثهـا .
“الرمـال  معـرض  قـام  ومميـزة،  فريـدة  تجربـة  ولخلـق 
المتحركـة: رحلـة قطـر وشـعبها” والـذي تنظمـه كليـة لنـدن 
الجامعيـة باسـتخدام وسـائل وسـبل العـرض المختلفـة مثل 
وأشـرطة  القديمـة،  واللقـاءات  القصـص،  روايـة  اسـتخدام 
الفيديـو، بهـدف شـرح التغييـرات التـي طـرأت علـى الدوحـة، 
يـزال  المتغييـرات ومـا  الذيـن عاشـروا تلـك  وروادهـا األوليـن 
أوالدهـم وأحفادهـم يعيشـون علـى أرضهـا مـن خـالل أربعـة 
محـاور رئيسـية هـي:  أوال الحيـاة الصحراويـة، والتـي ضمـت 
العناصـر األساسـية للحيـاة فـي الصحـراء، التـي ميـزت عالقـة 

الشـعب مـع البيئـة مـن خـالل تشـكيل العـادات والتقاليـد. 
فـي  التغيـرات  اسـتعرض  للدولـة،  المتغيـر  المشـهد  وثانيـا: 
المشـهد االجتماعـي فـي قطر، بمـا في ذلك المشـهد المادي 

وتأثيـره علـى حيـاة النـاس وعاداتهـم.
أمـا الثالث : النشـأة االجتماعيـة، أي العالقات االجتماعية التي 
الماضـي كأداة للتواصـل والبقـاء، حيـث  كانـت ضروريـة فـي 
تـم الكشـف عـن التقاليـد العريقـة فـي الضيافـة التـي تربط ما 
بيـن األهـل واألصدقـاء، لخلق جسـور بين مختلـف الثقافات.

وأخيـرا: الرمـوز القديمـة، وهـي القواعـد الثابتـة المرتبطـة مـع 
الشـعب القطـري وبقيـت معـه بالرغـم مـن التحـول المـادي 

والثقافـي الـذي شـهدته الدولـة.
 

ماجسـتير  لطـالب  عمليـا  نموذجـا  المعـرض  مشـروع  يعـد 
الجامعيـة  لنـدن  المتاحـف والمعـارض فـي كليـة  ممارسـات 
قطـر للعمـل كفريـق واحـد فـي تنظيـم معـرض عـام، بـدءا 
إلـى التطبيـق العملـي، وخـالل الحـدث  مـن الفكـرة ووصـواًل 
قـام أعضـاء الفريـق بمهامهـم علـى أكمل وجه مثـل التنظيم 
وتوعيـة  للـزوار  المفصـل  الشـرح  وتقديـم  المعـرض  وإدارة 

المعـرض. بأقسـام  الحضـور 
المحاضـرة  يرفولينـو  سـيرينا  الدكتـورة  قالـت  جانبهـا  ومـن 
المتاحـف  وعلـم  الفنيـة   اإلدارة  المعـارض،  أمانـة  فـن  فـي 
اهتماماتهـا  تشـمل  والتـي   - قطـر  الجامعيـة  لنـدن  بكليـة 
البحثيـة الغـرض االجتماعـي للمتاحـف وقدرتهـا علـى الترويـج 
وإيديولوجيـات وسياسـات  االجتماعيـة،  والعدالـة  للتضميـن 
المعـارض، وأسـاليب تشـارك التراث: “ يعـد المعرض نتيجة 
لعمليـة التعلـم والتطـور لمجموعـة مـن الطلبـة الذيـن أتمنـى 
أن يتابعـوا مسـيرتهم فـي هـذا المجـال هنـا فـي قطـر حيـث 
تعـود  عـام  وبشـكل  المتاحـف،  قطـاع  تطويـر  علـى  يعملـوا 
دولـة  تطـور  لكيفيـة  النظـر  إلـى  المتحـف  موضـوع  أهميـة 
التطـور،  هـذا  فـي  شـاركوا  الذيـن  البشـر  منظـور  مـن  قطـر 
كمـا يعكـس المعـرض مـا شـهده المجتمـع خـالل الخمسـين 
التـي تشـهد تباطـؤ فـي  اللحظـة  الماضيـة، وفـي هـذه  عـام 
يقـدره  مـا  يوضـح  والداخلـي  واإلقليمـي  العالمـي  االقتصـاد 

 رؤية الوالد الشيخ فيصل 
بن قاسم هي أن يشارك هذا 
المتحف بما يحتويه من تحف 

ومواد على مدار العام مع 
الجامعات الموجودة في قطر  

الشيخ تركي فيصل  بن قاسم آل ثاني



القطريـون مـن خـالل العـودة إلـى الماضي وأيضـا النظر 
إلـى المسـتقبل ومـا يمكن أن يحتاجه النـاس في الوقت 

نفسـه.
مشـروع  مـن  جـزء  هـو  المعـرض  أن  يرفولينـو  ولفتـت 
يـوم  تنظيـم  خـالل  مـن  الجامعـة  طلبـة  ينظمـه  أكبـر 
عائلـي، وإقامـة ورش عمـل وندوات مع طلبـة المدارس 
المختلفـة، والتواصـل مـع المجتمـع، وتحديـدا األجيـال 
مواضيـع  إلثـارة  والمقيميـن  القطرييـن  مـن  الجديـدة 
متعلقـة بالتـراث وأسـئلة تفضـي إلـى حـوار بيـن األجيال 
الجديـدة والقديمـة. وهـو طريقـة للتفاعـل مـع المجتمـع 
وجعـل الفـرد ليـس فقـط متلقيـا، وإنمـا أيضـا مشـاركا 
المشـاركة  خـالل  مـن  المعـرض  إقامـة  فـي  فاعـال 

أتيحـت  الذيـن  وهـؤالء  النقـاش،  األفـكارأو  أو  بالمـواد 
لهـم الفرصـة للمشـاركة حضـروا االفتتـاح، ويحضـرون 

المشـروع.  لهـذا  المصاحبـة  الفعاليـات 
الشـيخ  متحـف  أن  علـى  بالتأكيـد  يرفولينـو  واختتمـت 
تجتـذب  جهـة  أهـم  يعـد  ثانـي  آل  قاسـم  بـن  فيصـل 
الـزوار المواطنيـن فـي قطر، وتوجهـت بنصيحة للطلبة 
متخصصـا  تكـون  لكـي  أنـه  والمسـتقبليين  الحالييـن 
فـي مجـال المتاحـف وأن تسـتطيع قـادرا علـى تطويـر 
المتاحـف والمعـارض، عليـك أوال أن تكـون قـادرا علـى 
تطويـر الخبـرة والمعرفـة، وهذا جزء مـن عملية التعليم 
التـي تتضمـن طلبـة صغـار وكبـار يجمعهـم االهتمـام 
بهـذا القطـاع، وبالتالـي عليهـم  بذل  الجهـد والوقت من 
أجـل الوصـول إلـى اختبـار عمليـة تنظيـم المتاحـف مـن 
خـالل التواجـد والعمـل مـع أنـاس لديهـم خبـرة فـي هـذا 
القطـاع، فالطريـق ليـس سـهال ويحتـاح إلـى الكثيـر مـن 

الوقـت، والجهـد، واإللتـزام. 
الـزوار  مـن  الفتـا  إقبـاال  المعـرض  أجنحـة  لقيـت  وقـد 
انطباعـا مميـزا  الذيـن حملـوا  الجنسـيات  مـن مختلـف 
هـذه  مـن  األول  اليـوم  فـي  شـاهدوه  مـا  لمجمـل 

الثقافيـة التظاهـرة 
قاسـم،  بـن  فيصـل  الشـيخ  متحـف  أن  بالذكـر  الجديـر 
القطـري  الحصـن  فـي   1998 العـام  فـي  ُأفتتـح  الـذي 
أبـرز  مـن  واحـدًا  يعـد  السـمرية،  مزرعـة  فـي  الواقـع 
المعالـم القطريـة جذبـًا للسـياح من حول العالـم. ويعد 
الشـيخ فيصـل بـن قاسـم بـن فيصـل آل ثاني مؤسـس 
المتحـف أحـد أبـرز رجـال األعمـال علـى صعيـد منطقـة 
الشـرق األوسـط، والـذي عمد بـكل شـغف وتفاني على 
مـر السـنين علـى جمـع األعمـال الفنيـة والقطـع األثريـة 

التاريخيـة.  األهميـة  ذات 
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 المعرض هو جزء من مشروع كبير 
ينظمه طلبة الجامعة من خالل تنظيم 
يوم عائلي، والتواصل مع المجتمع وتحديدا 
األجيال الجديدة من القطريين والمقيمين 
إلثارة مواضيع متعلقة بالتراث وأسئلة 
تفضي إلى حوار بين األجيال الجديدة 

والقديمة 

الدكتورة سيرينا يرفولينو
 المحاضرة في فن أمانة المعارض وعلم المتاحف 
بكلية لندن الجامعية قطر
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التـي  “خيـال منـال” كتـاب لطيـف يحكـي قصـة منـال 
وكيـف  المتحـرك  كرسـيها  علـي  وقتهـا  أغلـب  تقضـي 
علـى  وتعرفهـا   خجلهـا  علـى  للتغلـب  نـورة  تسـاعد 
عالمهـا الخـاص. فهي صغيرة ذات خيـال خصب وقلب 
تغمـره الطيبـة والمحبـة. أحـداث هـذه القصـة تـروي لنـا 
مـا تفعلـه منـال عندمـا تشـعر بحاجـة طفلـة أخـرى إلـى 
صداقتهـا.  تعشـق منـال قراءة الكتب وعيـش مغامرات 
فـي خيالهـا بقـدر مـا تحـب اللعـب فـي الحديقـة العامـة 
صغيـرة  فتـاة  يـوم  ذات  تالحـظ  لكنهـا  أصدقائهـا.  مـع 
ورغـم  الحديقـة.  مـن  زاويـة  فـي  منهـا  بالقـرب  تجلـس 
قـدرة تلـك الفتـاة على المشـي الذي تعجز عنـه منال، إال 
أن منـال هـي مـن تدفـع بصديقتهـا الجديـدة للخروج من 
قوقعتهـا. إقـرأ هـذه القصـة الجميلـة لتـرى كيـف تبـادر 
منـال إلـى عقـد صداقـة حقيقيـة مـع صاحبتهـا الجديـدة. 

متى بدأت الكتابة؟
منـذ طفولتـي وأنـا عاشـقة للكلمـة والقلم، حيـث كانت 
أسـعد أوقاتـي التـي أقضيها فـي مكتبة المدرسـة أو في 
مكتبتنـا الخاصـة ، وأذكـر أننـي عندمـا كنـت فـي المرحلة 
االبتدائيـة ُنِشـَرْت قصـة لـي فـي مجلـة المدرسـة التـي 
للكتابـة  ُتسـّمى “إسـراء” حيـث كانـت تجربتـي األولـى 

والنشر.

من أين تستوحين أفكار قصصك؟
األطفـال  مواقـف  مـن  حولنـا،  التـي  الحيـاة  مـن 
وأحزانهـم،  أفراحهـم  مـن  وتصرفاتهـم  وقصصهـم، 
بذاتـه. قصـة  هـو  الحيـاة  فـي  نعيشـه  موقـف  وكل 

بمن تأثرت في الكتابة؟
كل عمـل قرأتـه، كل كاتـب لـه خطـه الخـاص وأسـلوبه 
أو  كتابتهـا   أسـلوب  يعجبنـي  لـم  التـي  الكتـب  حتـى 
 . منهـا  واسـتفدت  تعلمـت  حولهـا  تـدور  التـي  الفكـرة 
إّن القـراءة بحـر واسـع نسـتطيع أن نبحـر فيـه ، ونتبيـن 

الخاصـة. طرقنـا 

مـن أيـن اسـتوحيت قصـة منـال؟؟ وهـل هـي من نسـج 
الخيال؟

منـال شـخصية موجـودة فـي حياتنـا ، وفـي كل طفـل 
وابتسـم  )منـال(،  كــ  ظروفـه  تحـدى  وقـوي  شـجاع 
للنـاس والدنيـا مـن حولـه، وشـخصية منـال اسـتوحيتها 
مـن طفـل شـجاع يـدرس مـع أطفالـي فـي مدرسـتهم 
 – ذلـك  أن  إال  واحـدة،  بيـد  ولـد  أنـه  مـن  الرغـم  وعلـى 
رغـم صعوبتـه - لـم يمنعـه مـن أن يكـون طفـالً محبوًبـا 

إيجابًيـا. تأثيـًرا  يؤثـر فـي األطفـال مـن حولـه  ومتفوًقـا 

حدثينـا أكثرعـن شـخصيات الكتـاب، مـا السـر فـي جعل 

خيال منال 
يجسد واقع ذوي االحتياجات الخاصة

بقلم ازدهار إبراهيم

منيرة سعد الرميحي كاتبة قطرية تكتب وتنشر للمرة األولى وهي تحفر عميقا في 
موضوعات حساسة بمخيلة رهيفة وخيال خصب. تقيم حاليا في الدوحة، وهي مهتمة 
بأدب الطفل حيث احتفلت دار نشر جامعة حمد بن خليفة بإطالق أول كتاب لها بعنوان 

“خيال منال”.  التقت قطر اليوم الكاتبة الرميحي للتحدث عن تجربتها في الكتابة، 
وتعاونها مع الرسامة جلنار حجو الذي أضفى على أجواء القصة حسا جماليا ولمسة غير 

تقليدية، وخططها المستقبلية، ودور الكتاب القطريين في رؤية قطر 2022.

عين على الدوحة
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فتـاة مقعـدة بطلـة للقصـة ؟
المجتمـع  أفـراد فعالـون فـي  الخاصـة  ذوو االحتياجـات 
ال تمنعهـم إعاقتهـم مـن اإلنجـاز والنجـاح وهـذه قيمـة 
يجـب علـى الجميـع إدراكهـا وفـي قصـة “خيـال منـال” 
داخلهـا  فـي  تحمـل  المقعـدة  الفتـاة  منـال  أن  نجـد 
وهكـذا  للنـاس،  وحًبـا  وأمـالً  وذكاء  مرهفـة  أحاسـيس 

الواقـع. فـي  األطفـال  هـؤالء  هـم 

كيف يمكن تشجيع األطفال على القراءة ؟
الممتعـة  الكتـب  بتوفيـر  أواًل  البيـت  مـن  القـراءة  تبـدأ 
الهادفـة، وقراءتهـا لهـم منـذ صغرهـم،  وفي المدرسـة 
ومناقشـتها  القصـص  قـراءة  علـى  األطفـال  ُيشـجع 

. معهـم

أنـواع  أصعـب  للطفـل  الكتابـة  “إّن   : يقـال  مـا  دائًمـا 
رأيـك؟ فمـا  الكتابـة”، 

انتباهـه  توجيـه  فـإن  لذلـك  وذكـي؛  حسـاس  الطفـل 
إلـى قصـة مـا صعـب جـًدا، وهـو أيًضـا ناقـد الذع، ومـن 
هنـا أحـرص علـى أن يكـون مسـتوى كتابتـي ُمرضًيـا لـه 

إعجابـه. ليحـوز علـى  وشـيًقا 

كيف تؤثر البيئة القطرية في كتاباتك؟
ببسـاطة هـي موجـودة فـي العـادات والتقاليـد والقيـم 
حتـى  أكتـب  لـم  أننـي  وُرغـم  قصصـي،  تحتويهـا  التـي 
فـي  أّنـه  إاّل  القطـري،  التـراث  صميـم  مـن  قصـة  اآلن 
كتابـي الحالي تتجسـد الشـجاعة واألخـالق األصيلة التي 
رسـوماتها  فـي  وكذلـك  القصـة،  سـطور  بيـن  تتكـون 

حيـث تـدور كل أحداثهـا  فـي حديقـة أسـباير.

ما الخطوة القادمة؟
الكتـاب  يـوم  فـي  منـال”  “خيـال  كتـاب  سيشـارك 
بـأن يكـون فـي متنـاول األطفـال  العالمـي وأنـا سـعيدة 
فـي هـذا اليـوم الـذي يشـجعهم علـى القـراءة، وسـيتم 
فـي  الالجئيـن  السـوريين  لألطفـال   منـه  نسـخ  إهـداء 
المخيمـات المنتشـرة في تركيـا، واألردن، ولبنان . وكم 

أتمنـى أن يخفـف ولـو جـزًءا قليـالً مـن آالمهـم.

كيف تتوافق المسيرات األدبية مع رؤية قطر 2030؟
األدب جـزء مـن أيـة حضارة وتـراث على اختـالف أنواعه، 
مـن  جـزًءا  سـيكونون  القطريـون  واألدبـاء  والكتـاب 
نهضـة قطـر، وسيسـاهمون فـي تعريـف العالـم علـى 
مـن  األصيـل  والعربـي  اإلسـالمي  وتراثهـم  ثقافتهـم 

األدبيـة. كتاباتهـم  خـالل 

ما هي  خططك المستقبلية؟
أن  وأتمنـى  جديـد،  كتـاب  مـن  االنتهـاء  بصـدد  اآلن  أنـا 

والقـراء. األطفـال  وسـط  طيًبـا  صـدى  يحقـق 

عين على الدوحة
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اسـتمتع طالب من المدارس االبتدائية في جميع أنحاء قطر بالمشـاركة في سلسـلة 
الوطنيـة  الحملـة  األولـى مـن  المرحلـة  انطـالق فعاليـات  بعـد  الرائعـة  األنشـطة  مـن 
للقـراءة، التـي تنظمهـا مؤسسـة قطـر للتربيـة والعلـوم وتنميـة المجتمـع، بالتعـاون 
مـع مجموعـة مـن المؤسسـات المعنيـة فـي الدولـة.  وفـي إطـار هـذه المبـادرة التـي 
تسـتمر طـوال العـام، تخطـط المؤسسـة إلشـراك 120 مدرسـة فـي هـذه الحملـة، 
علـى مـدار الشـهور القليلـة القادمـة، بالتعـاون مـع وزارة التعليـم والتعليـم العالـي. 
إلـى تجربـة شـيقة  القـراءة  إلـى توضيـح كيـف يمكـن تحويـل  الزيـارات  وتهـدف هـذه 

وممتعـة مـن خـالل سلسـلة مـن األنشـطة التفاعليـة، مثـل جلسـات حكايـة القصص 
القـراءة بدولـة قطـر.  التعليميـة، حيـث ستسـاعد فـي ترسـيخ ثقافـة حـب  واأللعـاب 
وفـي معـرض تعليقـه علـى هـذه المناسـبة، قال السـيد فهد سـعد القحطانـي، رئيس 
تنميـة المجتمـع بمؤسسـة قطـر: “يكمـن الغـرض مـن الزيـارات المدرسـية فـي نشـر 
متعـة القـراءة بيـن الشـباب، وتوضيـح دور القـراءة فـي توفيـر تجربـة تعليميـة وممتعـة 
فـي الوقـت نفسـه. ونحـن سـعداء للغايـة بـردود الفعـل اإليجابيـة التـي تلقيناهـا مـن 

المدرسـين واآلبـاء واألطفـال علـى حـٍد سـواء”.   

عين على الدوحة

شـاركت وزارة الثقافـة والرياضـة للعـام الثانـي علـى التوالـي فـي احتفاليـة “أيـام الشـارقة التراثية 
الثقافيـة” التـي انطلقـت فعالياتهـا فـي إمـارة الشـارقة بدولة اإلمـارات العربية المتحـدة حتى يوم 
23 أبريـل الماضـي تحـت شـعار “بالتـراث نصون الطبيعة”. وشـاركت دولة قطـر ضمن فعاليات 
الفعاليـات والمناسـبات  رئيـس قسـم  العلـي  أمـل مبـارك  الحرفيـات” بوفـد ترأسـته  “أسـبوع 
عـدد مـن  الوفـد  والرياضـة، كمـا ضـم  الثقافـة  بـوزارة  والتـراث  العامـة  المكتبـات  بـإدارة  التراثيـة 
الحرفيـات القطريـات وهـن فاطمـة عبـد اللـه آل مطـوع، ونجـالء عبـد اللـه الحرمـي، ومريـم عبـد 
التـي  التقليديـة  الحـرف  مـن  القطـري مجموعـة  الجنـاح  فـي  إبراهيـم، حيـث قدمـن  آل  الـرزاق  
الـوزارة  مشـاركة  أن  الوفـد  رئيـس  العلـي  أمـل  السـيدة  وصرحـت  القطـري.  التـراث  عـن  تعبـر 
للعـام الثانـي علـى التوالـي فـي فعاليـات أيـام الشـارقة التراثيـة تعكـس الهويـة القطريـة والتـراث 
المحلـي، مؤكـدة حـرص الـوزارة علـى االسـتعانة بالمتخصصيـن والمتخصصـات ممـن لهـم بـاع 
طويـل فـي مجـال الحـرف التقليديـة مثـل السـدو والتلـي ومشـغوالت السـعف والتطريـز اليـدوي 
للمالبـس التقليديـة وهـي الحـرف التـي نشـارك بهـا فـي األيـام التراثيـة هـذا العـام. كمـا أشـارت 
إلـى اهتمـام جميـع أعضـاء الوفـد بأهميـة مـا يقدمونـه مـن أنشـطة تراثيـة، حيـث يحرصـون مـن 
خـالل مشـاركاتهم علـى تقديـم التـراث القطـري فـي أبهـى صـوره وكذلـك الترويـج لـه مـن خـالل 

المشـاركة فـي النـدوات التـي تنعقـد علـى هامـش االحتفاليـة .

قطر تشارك في أيام الشارقة التراثية

مؤسسة قطر تّرِوج للقراءة في المدارس

“روتا” تنظم رحلة تطوعية إلى إندونيسيا

إلـى  دوليـة  تطوعيـة  رحلـة  فـي  قطـر  جامعـة  مـن  طالًبـا  عشـرون  شـارك 
إندونيسـيا نظمتهـا مؤسسـة أيـادي الخير نحو آسـيا )روتا(، برعايـة بنك إتش 
إس بـي سـي، فـي إطـار جهودهـا المسـتمرة لتوفيـر تعليـم جيـد للشـباب 
ورش  مـن  سلسـلة  المتطوعـون  الطـالب  ـم  وَنظَّ آسـيا.  فـي  المحروميـن 
العمـل لعـدد 200 طالـب فـي مرحلـة التعليـم االبتدائـي بإحدى مـدارس قرية 
بايـات فـي مقاطعـة يوجياكارتـا. وتناولـت ورش العمـل العديد مـن المواضيع 
مثـل دور الرياضـة فـي التعليـم، ومحـو أميـة الحاسـوب، والتبـادل الثقافـي، 
واللغـة العربيـة والتوعيـة البيئيـة. وتهـدف هـذه الـورش إلـى تطويـر معـارف 
الطـالب المحلييـن ومهاراتهـم، كما توفـر للمتطوعين فرصـة فريدة لتطوير 
مهاراتهـم الحياتيـة وتقديـر الظـروف الصعبـة التـي يواجههـا هـؤالء الشـباب 
الذيـن يعيشـون بالمناطـق الريفيـة فـي إندونيسـيا. وفـي هـذا الصـدد، قـال 
ـل  “ُيمثِّ “روتـا”:  فـي  الوطنيـة  البرامـج  إدارة  مديـر  صالـح،  عبداللـه  محمـد 
التعليـم مفتـاح النجـاح للشـباب الذيـن يعيشـون فـي مجتمعـات محرومـة، 
تمكينهـم  علـى  ويعمـل  الفقـر،  حـدة  مـن  التخفيـف  فـي  يسـاعدهم  حيـث 
فـي  بهـا  نقـوم  التـي  مبادراتنـا  أن  كمـا  والمعـارف.  بالمهـارات  وتزويدهـم 
جميـع أنحـاء آسـيا ستسـمح لنـا بنقـل المعرفـة الفعالة التي سـيكون لهـا تأثير  

إيجابـي كبيـر فـي حيـاة الشـباب والمجتمعـات علـى نطـاق واسـع”.

أطفال يشاركون في الحملة الوطنية للقراءة التي تنظمها مؤسسة قطر األطفال يستمعون إلحدى القصص، وذلك في إطار الحملة الوطنية للقراءة التي أطلقتها مؤسسة قطر
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فـي قطـر،  األجـرة  تقديـم خدمـات سـيارات  فـي  الرائـدة  لألجـرة،  كارس  أعلنـت شـركة 
عـن إطـالق 500 سـيارة أجـرة جديـدة لتضـاف إلـى أسـطولها المبدئـي المكـون مـن 500 
سـيارة. وقـد تـم إطـالق هـذه المجموعـة الجديـدة رسـميًا فـي احتفـال أقيـم فـي فنـدق 
السـليطي،  أحمـد  سـيف  جاسـم  السـيد  سـعادة  رعايـة  تحـت  الدوحـة،  شـرق  ومنتجـع 
القطريـة.  مواصـالت  شـركة  إدارة  مجلـس  ورئيـس  قطـر  دولـة  فـي  المواصـالت  وزيـر 
وتعمـل شـركة كارس لألجـرة، والتـي تعـد إحـدى أكبـر الشـركات فـي توفيـر هـذه الخدمـة 
فـي المنطقـة، فـي قطـر بالشـراكة مـع مجموعـة بروفيـت القطريـة. وتعليقـًا علـى هـذا 
التنفيـذي للمجموعـة، كارس لألجـرة:  اللـه سـلطان الصبـاغ، المديـر  الحـدث، قـال عبـد 
“تعكـس هـذه اإلضافـة الكبيـرة إلـى أسـطولنا الحالـي التـزام شـركة كارس لألجـرة بإيجـاد 
وتوفـر  األجـرة  سـيارات  لـركاب  المتزايـدة  االحتياجـات  بيـن  مـا  للتوفيـق  عمليـة  حلـول 
مقدمـي الخدمـة فـي دولـة قطـر. وبنـاًء علـى نجاح إطـالق الدفعـة األولى المكونـة من 500 
سـيارة أجـرة، تعـزز هـذه التوسـعة مـن التـزام شـركة كارس لألجـرة بتوفيـر أعلـى معاييـر 
الجـودة فـي خدماتنـا. وقـد رسـخت الشـركة منـذ إطـالق عملياتهـا فـي قطـر منـذ عاميـن، 
الدولـة، واليـوم نخطـو  أنحـاء  للـركاب فـي جميـع  المفضـل  الخيـار  مـن مكانتهـا لتصبـح 
خطـوة كبيـرة نحـو مسـتقبل أفضـل فـي ظـل جهودنـا لتوسـيع شـبكتنا فـي قطـر”.  مـن 
جانبـه، قـال السـيد بـي. باالسـوبرامانيام، مديـر مجموعـة بروفيـت، “لقـد أصبح أسـطول 
سـيارات أجـرة كارس ذات السـطح الملـون باألصفـر معلمـًا مميزًا على الطـرق في قطر، 
السـيما مع اكتسـابه سـمعة جيدة وموثوقية وكفاءة عالية وتقديمه ألفضل سـبل الراحة. 
نحـن فـي مجموعـة كارس لألجـرة ملتزمـون بتقديـم أعلـى مسـتويات الخدمـة لعمالئنـا، 
وسيسـاعد أسـطولنا الجديد في تعزيز مكانتنا في السـوق القطرية مع توفير أرقى سـبل 

الراحـة والخدمـة عاليـة القيمـة لنقـل السـياح والسـكان المحلييـن فـي قطـر”. 

احتفلـت وزارة الثقافـة والرياضـة بيـوم التـراث العالمـي الـذي يصـادف الثامـن عشـر من 
أبريـل مـن كل عـام حيـث أقامـت إدارة المكتبـات العامـة والتـراث بالتعـاون مـع مكتـب 
التعليـم مـا قبـل الجامعـي بمؤسسـة قطـر للتربيـة والعلـوم وتنميـة المجتمـع احتفالية 
خاصـة فـي مركـز الطـالب بالمدينـة التعليميـة. تهـدف االحتفاليـة إلـى تعميـق الهويـة 
الوطنيـة لـدى النـشء وتعزيـز االنتمـاء لهـذا الوطن والتعريـف بمفردات التـراث القطري. 
الجهـد  علـى  الضـوء  تسـليط  علـى  االحتفاليـة  هـذه  خـالل  مـن  الـوزارة  حرصـت  كمـا 
المبـذول مـن مؤسسـات الدولة للتعريـف والمحافظة على التراث اإلنسـاني والموروث 
مـن  العديـد  علـى  يوميـن  اسـتمرت  التـي  االحتفاليـة  اشـتملت  كمـا  لقطـر.  الحضـاري 
للمالبـس  اليـدوي  والتطريـز  السـدو  مثـل:  التقليديـة  كالحـرف  التراثيـة  الفعاليـات 
النسـائية  المالبـس  القطـع مثـل  البشـوت، وكذلـك عـرض بعـض  التقليديـة وخياطـة 
والرجاليـة المميـزة التـي كانـت ومـا تـزال تسـتخدم فـي وقتنـا الحالـي مثـل “البَطولـة”، 
القطـري،  البحـري  بالتـراث  تعريفـًا  االحتفاليـة  تضمنـت  كمـا  و”الغتـرة”.  و”العقـال” 
باإلضافـة إلـى معـرض الصـور الفوتوغرافية التي تعبر عن الثقافـة القطرية. كما عرضت 
وزارة الثقافـة والرياضـة جانبـًا مـن إصداراتهـا الثقافيـة الخاصة بالتـراث لتعريف الجمهور 
بالدعـم الـذي تقدمـه الـوزارة للمؤلفيـن واطالعهـم علـى أنشـطة الـوزارة المختلفـة فـي 
مجـال التراث.الجديـر بالذكـر أن العالـم يحتفـل فـي 18 أبريـل مـن كل عـام بيـوم التـراث 

العالمـي، بهـدف الدعـوة لحمايـة 
بـه  والتعريـف  اإلنسـاني  التـراث 
والمنظمـات  الجهـات  وبجهـود 
جـاء  حيـث  الصلـة،  ذات  كافـة 
الدولـي  المجلـس  اقتـراح 
  )ICOMOS( للمعالـم والمواقـع
العالمـي  التـراث  يـوم  بتحديـد 
بتاريـخ 18 أبريـل 1982، ووافقت 
عليـه الجمعيـة العامـة لليونسـكو 
فـي العـام 1983، وذلـك بهـدف 
التـراث  بأهميـة  الوعـي  تعزيـز 
ومضاعفـة  للبشـرية،  الثقافـي 
التـراث  جهودهـا الالزمـة لحمايـة 

عليـه. والمحافظـة 

شركة كارس توسع أسطولها

االحتفال بيوم التراث العالمي

موسـيقًيا  حفـالً  للموسـيقى  قطـر  أكاديمّيـة  نظمـت 
العربيـة  الموسـيقى  مـن  مقطوعـات  لتقديـم  مشـترًكا 
قطـر  أوركسـترا  مـع  بالتعـاون  الكالسـيكية،  والغربيـة 
الماضـي  أبريـل  فـي  الحفـل   أقيـم  الفلهارمونيـة. 
سلسـلة  ضمـن  للمؤتمـرات،  الوطنـي  قطـر  بمركـز 
مهرجـان  إطـار  فـي  ـم  ُتَنظَّ حفـالت  ثمانـي  مـن  مكونـة 
طـالب  وعـزف  المركـز.   يسـتضيفه  الـذي  الموسـيقى 
اآلالت  مـن  مجموعـة  علـى  للموسـيقى  قطـر  أكاديمّيـة 
والعـود  والبيانـو  الكمـان  مثـل  المتنوعـة،  الموسـيقّية 
أوركسـتراليين.  أو  منفرديـن  كعازفيـن  والقانـون،  والنـاي 
وتهـدف هـذه الفعاليـة، التـي تعكـس تطلعـات مؤسسـة 
تعزيـز  إلـى  المجتمـع،  تقـّدم  فـي  للمسـاهمة  قطـر 
الفنيـة  الفعاليـات  دعـم  عبـر  قطـر،  فـي  الثقافيـة  الحيـاة 
األكثـر  للطـالب  رائعـة  فرصـة  الحفـل  ويوفـر  الفريـدة. 
تميـًزا فـي أكاديميـة قطـر للموسـيقى لتقديـم أنفسـهم 

وخبراتهـم فـي العـزف جنًبـا إلـى جنـب مـع أبـرز المؤلفيـن 
المشـاركين  يمنـح  مـا  وهـو  المحترفيـن،  الموسـيقيين 
سـبًبا للشـعور بالفخـر واالعتـزاز.  وتقـّدم أكاديمّيـة قطـر 
العربيـة  للموسـيقى  دراسـيين  منهجيـن  للموسـيقى 
مـن  موسـيقية  مقطوعـات  الحفـل  وتضّمـن  والغربيـة، 
التراثيـن العربـي والغربـي. وأدى تخـت شـرقي، مكّون من 
طالب األكاديمية، موسـيقى عمر فاروق وياسـين عياري، 
رئيـس قسـم الموسـيقى العربّيـة فـي األكاديميـة. وكان 
الموسـيقار جيوفانـي بازينـي، عـازف الفيوال الرئيسـي في 
األوركسـترا الـذي قـاد القسـم الغربـي مـن البرنامـج، قـد 
كتـب التوزيـع األوركسـترالي للمقطوعـات، حيـث عزفـت 
المحترفيـن  والعازفيـن  الطـالب  مـن  مكّونـة  مجموعـة 
بيوتـر  للموسـيقار  اإليطالـي”  “الكابريتشـو  مقطوعـة 
الهنغاريـة”  و”الرقصـات  تشايكوفسـكي،  إيليتـش 
للموسـيقار يوهانيـس برامـز. وقـّدم ثالثـة طـالب عزفـًا 

منفـردًا مـع األوركسـترا، حيـث عزفـوا سيباسـتيان تيـا في 
كونشـيرتو البيانـو بسـلم ري الكبيـر للموسـيقار جوزيـف 
هايـدن، وديفيد سـتانكوف في كونشـيرتو الهـورن الثالث 
وعازفـة  موتسـارت،  أماديـوس  فولفغانـغ  للموسـيقار 
الكمـان تريسـيا إنليـن نانـغ التي عزفت مقطوعـة “الربيع” 

فيفالـدي. أنطونيـو  للموسـيقار  األربعـة  الفصـول  مـن 

عرض إبداعات الطالب  

عين على الدوحة
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الكلمــــة األخيــرة

 أدريانو كارلوتشي 
مدير عام مجموعة شيكتي )مطعم إيطالي( 

من إيطاليا )جزيرة كابري( 
في الدوحة منذ يناير 2016

ولـدت فـي جزيـرة كابـري اإليطاليـة وتركتهـا عندمـا كان عمـري 17 عامـا، األمـر الـذي 
أتـاح لـي فرصـا للعمـل فـي أماكـن عديـدة فـي العالـم بمجـال الفنـادق والضيافـة منهـا 
نيويـورك، وبفرلـي هيلـز، وأميـركا الجنوبيـة، والكويـت، ولبنـان، وقبـرص ، وفرنسـا، 

وسويسـرا.  
عندمـا وصلـت إلـى الدوحـة للمـرة األولـى فـي نهايـة ينايـر ألكـون مديـرا عامـا لمجموعة 
حـول  المـدن  مـن  كبيـر  عـدد  فـي  فـروع  لديهـا  لنـدن  مقرهـا  شـركة  وهـي  )شـيكتي( 
الموجـودة فـي مطـار حمـد  بالخدمـات  الرحلـة متميـزة. وقـد ذهلـت  العالـم، كانـت 
الـذي  الترحـاب  أحببـت  كمـا  العالـم،  فـي  المطـارات  أفضـل  مـن  يعـد  الـذي  الدولـي 
الحظتـه فـي تعامـالت النـاس منـذ وصولـي، كمـا أن الطقـس حـار وجـاف ومختلـف، 
قمـت بجولـة فـي المدينـة وشـعرت بسـعادة غامـرة عنـد مشـاهدة المبانـي والمناطـق 

المختلفـة فـي الدوحـة، والتـي أحببـت منهـا منطقـة الخليـج الغربـي.

صورة مشرفة
أعتقـد أن اللؤلـؤة مشـروع مذهـل، وقـد زرت أيضـا الحـي الثقافـي 

كتـارا، كمـا زرت وعشـت فـي أماكـن أخـرى من العالـم العربي، 
لكنـي أؤكـد أن الدوحـة شـيء مختلف وصورة مشـرفة لهذا 

الجـزء مـن العالم. 

وسائل النقل
اآلن  حتـى  الطقـس  أن  قطـر  فـي  اإليجابيـات  مـن 
جميـل، الصحـراء بديعـة، والخـط السـاحلي للبحـر 
أيضـا، إال أن األمـر يسـتغرق  وقتـا طويـال نوعـا مـا 
للذهـاب إلـى هنـاك، الطرق ليسـت ممهدة بشـكل 

والعائـالت،  األسـر  قبـل  مـن  اسـتخدامها  يسـهل 
المواصـالت  وسـائل  فـي  غيابـا  تالحـظ  أن  يمكنـك 

العامـة سـواء الباصـات أو المتـرو أو غيرهـا كما هـو الحال 
فـي أوروبـا أو الواليـات المتحـدة األميركيـة، لكنـي أعلـم أن 

تبـذل فـي هـذا اإلطـار، وأعتقـد  التـي  الجهـود  الكثيـر مـن  هنـاك 
أن اسـتضافة قطـر لمونديـال كأس العالـم سـيجلب العديـد مـن هـذه 

األساسـيات الضروريـة فـي الوقـت الحالـي.  أيضـا الحظـت عـدم توافـر المشـروبات 
الروحيـة والكحوليـة هنـا، وهـو أمـرا  إيجابـي جـدا، حيـث أن النـاس غيـر معتاديـن علـى 
ذلـك األمـر، ممـا يجعـل نمـط الحيـاة صحيـا. لكنـي أعتقـد أن الدوحـة مدينـة غاليـة مـن 
حيـث العيـش فيهـا، فعندمـا نقـارن بينهـا وبيـن مـدن أخـرى مثـل الريـاض أو بيـروت أو 
حتـى دبـي نجـد أن األسـعار هنـا مرتفعـة فـي كل شـيء، بالرغـم مـن أن السـوق هنـا 

محـدود بشـكل أو بآخـر. 

االستمتاع بالسباحة
كمـا أرى اقتصـار االسـتمتاع بالسـباحة علـى حمامات السـباحة داخل الفنـادق أمرا غير 
إيجابـي، خاصـة مـع ارتفـاع تكلفتهـا، فالمـكان الـذي ولـدت فيـه شـاطيء البحـر مجانـا 
والضـرورات  بالعـادات  المتعلقـة  األمـور  بعـض  هنـاك  أن  أتفهـم  للجميـع،  ومتاحـا 
الدينيـة والفلسـفة التـي تقتضـي تخصيـص أماكـن عامـة للعائـالت والسـيدات فقط، 
إال أنـي أعتقـد أن فكـرة دفـع  100 دوالر لالسـتمتاع بالسـباحة لمـدة سـاعتين أو ثـالث 

سـاعات أمـر مبالـغ فيـه. وغيـر ضـروري. 
التركيز على الصحة

مـن  وذلـك  علـى صحتـي،  للتركيـز  الفرصـة  وإنمـا منحتنـي  تغيـر شـيئا،  لـم  الدوحـة 

خـالل وجـود وقـت طويـل يمكننـي خاللـه الذهاب إلـى النادي الصحـي واجـراء التمارين 
الرياضيـة بشـكل أكبـر، كمـا يتيـح لـي التركيـز فـي عملـي، وأيضـا تبنـي نظامـا صحيـا 
جـدا للرشـاقة، حيـث أن الطقـس الحـار يجبـرك علـى أن تـأكل الكثيـر مـن السـلطات 
الخضـراء، والعصائـر الطازجـة والطبيعيـة األمـر الـذي ينعكـس إيجابيـا علـى جسـمي 

وصحتـي، وهـذا شـيء إيجابـي أسـعد بـه كثيـرا. 

الكرك والشباتي
أحـب القطرييـن جـدا، فأنـا أعرفهـم مـن أوروبا ومن أماكـن أخرى في العالـم حتى قبل 
أن أزور الدوحـة، وأعتقـد أن لـي شـخصية هنـا أعمـل علـى توسـيع مداركهـا ومعارفهـا، 
طابـع  لهـا  بأفعـال  بالقيـام  جـدا  مسـتمتع  وأنـا  إيطاليـة،  لشـركة  تمثيلـي  خـالل  مـن 
محلـي، مثـل احتسـاء الشـاي )الكـرك(، أو تنـاول )الشـباتي( مـع القطرييـن، وأشـعر 

بسـعادة غامـرة بسـبب الترحـاب الـذي أحظـى بـه هنـا فـي قطـر. 

بوتقة  الثقافات
أنـه بوتقـة مـن مختلـف  المـكان هـو  أول وهلـة فـي هـذا  الـذي جذبنـي منـذ  الشـيء 
الجنسـيات والثقافـات. إنـه مـكان حيـث الجميـع لديـه قصـة فريـدة مـن نوعهـا. ومـن 
الممتـع دائمـا التحـدث إلـى شـخص جديـد. لقـد الحظـت أنـه عندمـا تلتقـون 
أيـن  “مـن  تكـون:  اإلجباريـة  األسـئلة  دائمـا  هنـا  جديـدا  شـخصا 
عملـك؟”،  طبيعـة  “مـا  هنـا؟”،  وأنـت  متـى  “منـذ  أنـت؟”، 

الدوحـة؟”. تـرى  “كيـف 

مفهوم الحرية
ال أفتقـد وطنـي كثيـرا حيـث أنـي تركتـه منـذ وقـت 
طويـل، عندمـا كان عمـري 16 عامـا، لكنـي بالتأكيد 
أفتقـد عائلتي بطبيعة الحـال. وفي بعض األحيان 
أفتقـد الطقـس الخـاص ببلـدي. لكنـي اختـرت أن 
ال أعيـش فـي إيطاليـا ألسـباب عديـدة مـن ضمنهـا 
بلـدي  أحـب  هنـاك،  الخاصـة  والعقليـة  التعليـم، 
وأحـب زيارتهـا ورؤيـة أهلـي هنـاك، لكـن ال أسـتطيع 
القـول إنـي أشـتاق إليهـا، أشـتاق إلـى الحريـة التـي هـي 

مفهـوم كبيـر يمكـن النظـر إليـه مـن زوايـا متعـددة.

نمو  سريع
الدوحـة تشـهد نمـوا سـريعا. بعـد عقـد مـن اآلن سـتكون مدينـة أكبـر بكثيـر من حيث 
السـكان والمسـاحة، كما هو الحال في دبي، ولكن بشـكل أكثر تحفظا واحتشـاما، 
فأنا ال أرى دبي كمدينة عربية، وإنما هي أقرب إلى مدينة كونية متعددة الجنسيات 
ترتكـز علـى الثقافـة الغربيـة واآلسـيوية، إال أن قطـر تختلـف والدوحـة فـي رأيـي هـي 
دبـي الجديـدة بمـا تشـهده مـن تطـور ونمو هائل وسـريع، ولكن ال تـزال تحافظ على 
تراثهـا وهويتهـا الخاصـة، وهـو شـيء مثيـر لإلعجاب بالنسـبة لي.  وأعتقـد أنه لجعل 
الدوحـة مكانـا أفضـل يجـب فتح الباب بشـكل أكبر أمام األجنـاس المختلفة للعمل 

ونقـل خبراتهـم فـي قطاعات معينـة من أهمها الضيافـة والخدمات. 

الخريطة   السياحية
أتخيـل  كمـا  الجـدد.  القادميـن  لعيـش  أماكـن  لتوفيـر  حاجـة  فـي  سـتكون  الدوحـة 
المزيـد مـن السـياح. فقطـر اليـوم موجـودة علـى الخريطـة السـياحية، وأسـتطيع 
الدوحـة.  أو األصدقـاء فـي  يأتـون ألحـد األقـارب  الـزوار  الجـزء األكبـر مـن  القـول إن 
ومـع تحضيـرات اسـتضافة كأس العالـم فـي العـام 2022 تكسـب الدوحـة المزيـد 
مـن الشـعبية فـي جميـع أنحـاء العالـم، وأتصـور أن السـياحة سـوف تكـون بشـكل 

أكثـر. مسـتقل 






