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قطر تكتشف ثالثة كواكب نجمية 
جديدة في المجرة

أعلن العلماء في معهد قطر لبحوث 
البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة 

اكتشافهم لثالثة كواكب نجمية جديدة 
تدور حول نجوم المجرة.

9

قطر تتقدم في مؤشر 
جاهزية الشبكات

جاءت دولة قطر في المرتبة السابعة 
والعشرين عالميا، والثانية عربيًا في 

مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير 
العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016.

10

االحتفاالت بعيد الفطر
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى وسمو األمير الوالد 

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الزوار والمهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

قطر تحتل مرتبة متقدمة على 
مؤشر السالم العالمي

حلت قطر في المركز الـ 34 عالميا بين 
163 دولة على مؤشر السالم العالمي 

للعام 2016 الذي أصدره معهد 
االقتصاد والسالم.
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ذللت الطبعة الثانية من جوائز قطر توداي للتميز في األعمال  جميع العقبات التي شهدتها 
النسخة الماضية، كما احتفلت مرة أخرى بأفضل الشركات أداءا في بورصة قطر لألوراق 
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كلمة العــدد

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

صندوق بريد 3272 - الدوحة - دولة قطر
للحصول على نسخ فردية من المجلة، يمكنكم االتصال 

بهاتف رقم :  44672139  )974+( 
 ال يجوز إعادة إنتاج أي من المواد الواردة بالمجلة إال بتصريح كتابي من إدارة الشركة، 

جميع الحقوق محفوظة. 

يوسف بن جاسم الدرويش 
الناشـر ورئيس التحرير 

جاسم بن يوسف الدرويش
العضو المنتدب

 
د. فيصل فؤاد

المدير
---------------------

مدير التحرير
سندو ناير

نائب المحرر  
ازدهار إبراهيم علي

كبير المراسلين 
كريم إمام

مراسل صحفي أول    
أشواريا مورتي

اودين ناج

مراسل صحفي    
كرتينا هودورو           ارتي موهان

---------------------
مدير القسم الفني 

فينكات ريدي

نائب مدير القسم الفني 
حنان أبو صيام

مساعد مدير القسم الفني 
أيوش أندراجيت

مصمم جرافيك أول 
ماهيش ريدي

مصور فوتوجرافي 
روبرت التيميرانو

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

المدير
ساكاال  ايه ديبراس

فريق التسويق
سوني فيالت        أنيس منصوري 
دنزيتا سيكويريا          محمد عرفان

 ماتيوس جيريان
---------------------
مسئول أول الفعاليات

جاسمين فيكتوري
---------------------

محاسب 
براتاب تشاندرن 

---------------------
فريق التوزيع

بيكرم شرستا 
ارجون تيميلسينا          بيمال راي

بسنتا بوخريل       براديب بهوسال

يتسم هذا الصيف بالحرارة الشديدة والكسل. ومع صدور عدد مشترك لقطر 
اليوم لفصل الصيف بدال من عددين منفصلين لشهري يوليو وأغسطس، 

شهدت مكاتبنا أيضا هدوءا كبيرا في أنشطتها.
وقد شهد العالم مؤخرا اضطرابات ال سابق لها، بدءا من خروج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي في يونيو، وانتهاء بالهجمات اإلرهابية التي ضربت نيس، 
والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وميونيخ، فبات العالم يبدو كما لو 

كان قد ابتعد كثيرا عن مظاهر اإلنسانية. وعلى الرغم من انتشار أخبار هذه 
الهجمات على الفور عبر اإلنترنت، وإبداء جميع مواطني العالم تعاطفا كبيرا 
مع الضحايا، واحتدام النقاش حول مخاطر اإلرهاب، إال أنه قد ظهر جليا أن 

الجماهير في معظم دول العالم قد باتت أقل تسامحا. فقد كان تبادل إطالق 
النار في داالس، والذي أسفر عن مقتل خمسة من رجال الشرطة، بمثابة 

رد فعل على ازدياد عدد المدنيين السود الذين لقوا مصرعهم على يد عناصر 
الشرطة في الواليات المتحدة. ويبدو أنه كلما ازداد تقارب دول العالم من 

خالل التعاون والهجرة، ازدادت أيضا التفرقة والتعصب.
لكن ترى هل الهجرة هي الدافع وراء ازدياد الهجمات اإلرهاب كما يرى معظم 

الناس في بريطانيا ودول االتحاد األوروبي؟ وما هي  العالقة المفترضة بين 
الهجرة وازدياد الهجمات اإلرهابية، علما أنه لم تنفذ أي مجموعات إرهابية من 

الخارج أي هجوم إرهابي في أوروبا أو أميركا، وإنما كان مصدر معظم هذه 
الهجمات من اإلرهاب المحلي. 

ونناقش في هذا العدد المزدوج من قطر اليوم  العالقات المتنامية بين قطر 
والهند ، ال سيما في ظل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين والتي كان 
آخرها زيارة  دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي لقطر الشهر 

الماضي.

كما نتطرق للمستقبل الباهر للقطاع السياحي في قطر ، إذ ستكون قطر  
الوجهة األولى فى المنطقة العربية لكثير من السياح األجانب في ظل األمن 

واالستقرار الذين تتمتع بهما.

ونركز مرة أخرى على القادة الملهمين والذين ساهموا بشكل كبير في توجه 
البالد نحو تحقيق اقتصاد مستدام ومتنامي في ظل النكسة الكبيرة التي 

تشهدها اقتصادات العالم . 

نتمنى لكم قراءة ممتعة
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رسائل القراء

جوائز التميز 
من الرائع أن نشهد حفل لتوزيع جوائز التميز في  األعمال لشركات قطرية وطنية تساهم في دفع اإلقتصاد 
القطري لألمام، تخلق األجواء المناسبة لإلزدهار والرخاء، لذا فإن جهودكم في مجلتي »قطر توداي« 
و»قطر اليوم« في تسليط الضوء على هذه النجاحات مشكورة ومقدرة، خاصة وأن جوائز قطر توداي 
للتميز في  األعمال تضم فئتين رئيسيتين، إحداهما ترتكز  إلى تصنيف الشركات وفقا ألدائها المالي 
بإتباع طريقة تقييم معينة، في حين أن الفئة األخرى هي الشركات واألفراد الذين  أظهروا تميزًا  في مجال 

األعمال واالقتصاد وجعلوا  أهداف شركاتهم تتماشى مع  رؤية قطر الوطنية  2030.
 محمد الكواري 

العالقات القطرية -  اإليطالية
التنامي   المستمر الذي تتسم به العالقات بين دولة قطر وإيطاليا مؤشر إيجابي يرفع التوقعات اإلقتصادية 
والتجارية بين البلدين الشقيقين بما يحقق التكامل المنشود على المستويات السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية .  الشك أن الفترة الحالية تشهد تطورًا ملحوظًا في تلك العالقات التي تزيد عاما بعد عام 
من حجم التبادل التجاري في ظل ما تشهده المنطقة بشكل عام من تطور عمراني واقتصادي، األمر 
الذي ينعكس بشكل إيجابي على تدفق اإلستثمارات ورؤس األموال وبالتالي دعم اإلقتصاد الوطني في 
البلدين. والشك أن بلد مثل إيطاليا له تأثير قوي خاصة فيما يتعلق بالثقافة والفنون والموضة وهو أمر 
البدمن تشجيعه، لذلك فإن اختيار مجلتكم إليطاليا لتكون البلد الجديد في سلسلة التجارة البينية والتي 

تكشف مدى قوة ومتانة العالقات القطرية بين الدول والشعوب األخرى كان موفقا ومحمودا. 
                                                                   راشد الحول

شهر الخير 
في كل عاٍم نتحرى قدوم الشهر الفضيل شهر الصوم، الذي قال سبحانه في الحديث القدسي: »كل 
عمل ابن آدم له، إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي به«، فمنذ أن يهل هالل )قصير( شعبان، الذي تعودنا أن 
ننفق فيه ببذخ )حتى نصاب بالكرش من المصروفات( في األسبوع األول منه، ونعزي ذلك بقصره! حالة 
نفسية! ما علينا.ومن الغرابة أن هذا الشهر ُعرف لدى البعض بالكسل والخمول، على رغم أن الكثير من 
الغزوات والفتوحات اإلسالمية كانت في رمضان، منذ عهد الرسول محمد صلى  الله عليه وسلم، ونحن 
ال نكاد نفيق من غيبوبة “كبسة السحور”، وإن فعلنا فمكاتبنا غرف نوم حتى ليلة العيد.تديننا أو إنسانيتنا 
وآدابنا، وسلوكياتنا جميعها تنسخها ليلة العيد، فال تعد مقولة: )اللهم إني صائم( تجدي، بل تحل مكانها 
تلقائيًا )بعد العيد خير!( إن تهذيب النفس وزجرها عند التجاوزات أمر يجب أن يكون من صميم أنفسنا 

وحياتنا، وذلك ما دمنا على قيد الحياة، فال يفتي أحد أو ُيعلق بقوله: “الشياطين تربط في رمضان!”
                                                                                                                           عبدالله المحمود 

بيئة خضراء 
اختتام النسخة الثالثة من البرنامج المدرسي لبيئة خضراء الذي تنظمه مجلتكم الموقرة  خير دليل على 
األهمية التي توليها  إدارة )قطر توداي( لبيئتنا ولغرس القيم البيئية السليمة في الطالب والنشء، ونتمنى 
أن يزيد الدعم لهذه الفكرة المتميزة بحيث تكون هناك جوائز أكبر للمتسابقين. وأود هنا أن أتقدم بالشكر 

لمجلتكم وللمجلس األعلى للتعليم ولكل الداعمين  لهذا الجهد العظيم. 
                                                                        هاجر عبدالمقصود 

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  تشعر أن الفعاليات والبرامج الترفيهية للصيف 
في الدوحة كافية  لجذب السياح األجانب؟

هل ترى أن  إجراءات السالمة في المطارات الدولية 
كافية؟

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

٪ 95    ٪ 5  
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متفرقــــــــات

االحتفاالت بعيد الفطر
بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 
وسمو  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 
خليفــــة  بن  حمـــــد  الشيخ  الوالد  األمير 
آل ثاني أثناء استقبالهما للزوار والمهنئين 

بمناسبة عيد الفطر المبارك.
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متفرقــــــــات

163 دولة  34 عالميا بين  الـ  حلت قطر في المركز 
الذي   2016 للعام  العالمي  السالم  مؤشر  على 

أصدره معهد االقتصاد والسالم.
وقد أكدت قطر بذلك على مكانتها المتقدمة كأكثر 
وشمال  األوسط  الشرق  مستوى  على  آمنة  دولة 

إفريقيا منذ العام 2009 وحتى العام الجاري.
والــ51  عربيا  الثاني  المركز  في  الكويت  وجاءت 
عربيا  الثالث  المركز  في  اإلمارات  تلتها  عالميا، 
والـ64 عالميا، فيما جاءت كل من تونس، وعمان، 
والسعودية،  والجزائر،  واألردن،  والمغرب، 
والبحرين، في المراكز من الرابع وحتى العاشر على 

التوالي.
الوسائل  أحد  العالمي  السالم  مؤشر  ويعتبر 
للدول  النسبي  السلم  وضع  لقياس  العالمية 
من  عدد  مع  بالتشاور  إنتاجه  ويتم  والمناطق، 

المختصين والخبراء حول العالم.
اإلعالن  على  أيام  بضعة  بعد  التقرير  هذا  جاء  وقد 
التدريب  طائرات  لشراء  عقدا  قطر  توقيع  عن 
»سوبر ماشاك« من باكستان لتدريب المرشحين 

الطيارين في الكلية الجوية العسكرية.

قطر تحتل مرتبة متقدمة 
على مؤشر السالم 

العالمي

تصورات اإلجرام 

ضباط األمن والبوليس 

حوادث القتل 

السجن 

الحصول على  السالح 

حدة الصراع الداخلي  

المظاهرات العنيفة 

الجريمة العنيفة

 

عدم االستقرار  السياسي 

اإلرهاب السياسي

استيراد األسلحة 

تأثير اإلرهاب 

2.0/5

3.5/5

3.5/5

1.4/5

2.0/5

1.0/5

1.0/5

1.0/5

2.0/5

1.5/5

5.0/5

1.0/5

مؤشر السالم العالمي

البحـــري  الكابل  بإرساء   Ooredoo شركة  قامت 
AAE-1 في قطر على شاطئ سميسمة بحضور كبار 

المسؤولين في الشركة.
فصال  يشكل  اإلنجاز  أن  لها  بيان  في  الشركة  وأكدت 
آخرا مهما من مسيرة دولة قطر لتصبح مركزا رئيسيا 
حول  والناشئة  المتقدمة  االقتصادات  بين  يربط 
العمل  Ooredoo عضوا هاما من فريق  العالم.وتعد 
الخاص بمشروع كابل AAE-1، إذ تعاونت مع شركاء 
عالميين لتدعيم البنية التحتية لإلنترنت على المستوى 

العالمي وتوفير خطوط جديدة لحركة اإلنترنت.
وAAE-1( Asia-Africa-Europe-1( هو نظام كوابل 
بحرية تابعا التحاد من الشركات، ويصل بين محطات 
طول  الثالث.ويبلغ  القارات  في  الرئيسية  اإلنترنت 
25 ألف كيلو متر، وهو الثالث عالميا من حيث  الكابل 

بأي  مقارنة  السعة  حيث  من  األكبر  بين  ومن  الطول 
كابل آخر مستخدم في العالم بوقتنا الحالي.

العام  نهاية  الكابل  تجهيز  عمليات  من  االنتهاء  وعند 
اإلنترنت  لمحطات  كبيرة  سعة  سيوفر  فإنه  الجاري 
أوروبا  لدول  منخفض  تأخير  معدل  مع  الرئيسية 
قطر   بدولة  للعمالء  رائعة  ميزات  وسيقّدم  وآسيا 
وسيدعم  عالية  بسرعات  الخدمات  سيقدم  حيث 
G 5 في قطر.  خطط إطالق خدمات الجيل الخامس 
كل  في  الكابل  إرساء  سيتم  قطر،  دولة  جانب  وإلى 
وماليزيا،  وكمبوديا،  وفيتنام،  كونج،  هونج  من 
وُعمان،  وباكستان،  والهند،  وتايلند،  وسنغافورة، 
ومصر،  والسعودية،  وجيبوتي،  واليمن،  واإلمارات، 

واليونان، وإيطاليا، وفرنسا.

AAE-1 ترسي الكابل البحري العالمي  Ooredoo

الحل األخضر           

بدأ مصنع التدوير الحديث في قطر الذي يقع في مدينة مسيعيد الصناعية عملياته التشغيلية.
وقد مول مصرف الخليج التجاري هذا المرفق الذي تبلغ تكلفته 41.3 مليون دوالر )150 مليون ريال( منذ أكثر 
من سنتين في إطار دعمه لقطاع األعمال التكنولوجيا الخضراء في قطر. وتبلغ مساحة المصنع 20 ألف متر مربع، 
وُيعتبر واحدا من أكبر مشروعات إعادة التدوير في البالد حيث ستتم فيه إعادة تدوير اإلطارات والمواد المطاطية 

المستخدمة من أجل صنع منتجات جديدة.
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متفرقــــــــات

قطر تكتشف ثالثة كواكب نجمية جديدة في المجرة

الخطوط الجوية القطرية تعلن عن أرباحها للسنة المالية 2016

والطاقة  البيئة  لبحوث  قطر  معهد  في  العلماء  أعلن 
للتربية  قطر  مؤسسة  عضو  خليفة  بن  حمد  بجامعة 
لثالثة  اكتشافهم  بالدوحة  المجتمع  وتنمية  والعلوم 

كواكب نجمية جديدة تدور حول نجوم المجرة.
الدؤوبة  الجهود  نتيجة  االكتشاف  هذا  جاء  وقد 
الكواكب  عن  للبحث  قطر  برنامج  لعلماء  والمتواصلة 
قطر  مؤسسة  من  كل  تموله  برنامج  وهو  النجمية، 

والصندوق العلمي القطري للبحث العلمي.
الدورية  عالميا ونشره في  االكتشاف  وقد تم تسجيل 
البريطانيــــة  الملكيــة  للجمعيـة  الشهرية  العلمية 
الشهير العلمي  الموقع  على  رفعه  وتم   )MNRAS(

. https://arxivorg/abs/1606.06882
بالتعاون  الثالثة  الكواكب  اكتشاف هذه  تنفيذ  وقد تم 
بعد  وذلك  المعهد  في  العلماء  من  مجموعة  مع 
فحص عشرات اآلالف من الصور الملتقطة بواسطة 
المراصد الفلكية الثالثة التابعة للبرنامج والموجودة في 
بإسبانيا،  وتينيريف  المتحدة  بالواليات  مكسيكو  نيو 
رصد  على  جميعا  تعمل  والتي  بالصين،  وأوريمتشي 
التي  الميزة  وهي  الساعة  مدار  على  بالتتابع  السماء 
النجمية  الكواكب  عن  للبحث  قطر  برنامج  بها  يختص 

دون غيره من فرق البحث الثالثين األخرى.
وتم االتفاق مع االتحاد الدولي لعلم الفلك على إطالق 
 Qatar-3b،( األسماء قطر-3ب، قطر-4ب، قطر-5ب

Qatar-4b، Qatar-5b( على الكواكب الثالثة.
والكوكب النجمي Exoplant هو كوكب يدور حول نجم 
تنتمي  حيث  الشمسية  مجموعتنا  عن  بعيدا  المجرة 
جميع الكواكب المكتشفة إلى نوع من الكواكب يعرف 
كوكب  إلى  نسبة  الساخنة  المشتريات  باسم  فلكيا 
حرارة  منه  أشد  لكنها  حجما  يشابهها  الذي  المشتري 
ذلك  وبسبب  األم  نجمها  من  الشديد  قربها  بسبب 
فإن درجات حرارة سطوحها تتراوح بين 1200 و3000 
النوع من الكواكب يكمل  درجة، وبشكل عام فإن هذا 
عشرة  إلى  يوم  بين  تتراوح  مدة  في  نجمه  حول  دورته 

أيام على األكثر وهي مدة تصغر كثيرا السنة األرضية 
البالغة 365 يوما .

وتعادل أقطار كواكب قطر الثالثة مرة إلى مرة ونصف 
قطر  مرة   17  -12 يعادل  ما  أو  المشتري  كوكب  قطر 
الكرة األرضية، أما درجات حرارة سطوحها فتتراوح بين 

1400 و1700 درجة مئوية وتكمل دورتها حول نجومها 
سريعة  أنها  أي  يوما    2.9  -  1.8 بين  تتراوح  مدة  في 
يبلغ  الشمسية  مجموعتنا  عن  بعدها  أن  حين  في  جدا 
من 1800-1400 سنة ضوئية والتي تساوي 10 آالف 

مليار كيلومتر.

بذلك لسنوات  بالقيام  وعده  بعد  األولى،  للمرة  المالي  أدائه  عن  الوطني  الناقل  كشف 
عديدة.

حققت الخطوط الجوية القطرية أرباحا صافية بلغت 1.6 مليار ريال )439 مليون دوالر( 
أضعاف  أربع  على  يزيد  ما  أي   ،2016 عام  مارس   31 في  المنتهية  المالية  السنة  خالل 
دوالر(.  مليون   103( ريال  مليون   374 البالغة   2015  -  2014 المالية  للسنة  أرباحها 
وصرحت الخطوط الجوية القطرية أن سبب ذلك يعود إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار 
النفط. وكانت الشركة قد أعلنت قبل ذلك عن توقيعها على اتفاق مع شركة اليساردا 
اتفاق لشراء حصة مقدارها 49 ٪ من شركة ميريديانا، وهي ثانى أكبر شركة طيران فى 
إيطاليا. وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للشركة: »يمهد هذا االتفاق الطريق للتوصل 

إلى قرار قوي يستفيد منه كل من الموظفين والركاب الذين يسافرون مع ميريديانا.
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  2016 ريو  األولمبية  األلعاب  دورة  انطالق  قرب  مع 
من  ثالث  انضمام  القطرية  األولمبية  اللجنة  أعلنت 

كبرى الشركات الرائدة في قطر كشركاء وطنيين.
قطر،  بيت  دعم  على  الوطنيون  الشركاء  وسيحرص 
القطرية  األولمبية  باللجنة  الخاص  الضيافة  بيت  وهو 
في ريو دي جانيرو والذي يهدف إلى عرض ثقافة قطر 
وللعالم  ريو  لسكان  للرياضة  وعشقها  العريق  وتراثها 

أجمع.
ولضمان تقديم أفضل تجربٍة ممكنٍة للزوار، تعاقدت 
المؤسسات  من  عدد  مع  القطرية  األولمبية  اللجنة 
الجميع،  التعليم فوق  القطرية من ضمنها: مؤسسة 

سكان  من  لألطفال  القرنقعوه  ليلة  سُتنظم  والتي 
األحياء البرازيلية الفقيرة، والمركز الدولي لألمن الرياضي 
والذي سينظم فعالية خاصة بمشروعه الخيري »أنقذ 
والشقب،  قطر،  مؤسسة  إلى  باإلضافة  الحلم«، 
ومؤسسة  كتارا،  الثقافي  والحي  قطر،  ومتاحف 
أسباير، ومستشفى سبيتار،  لألفالم، ومدينة  الدوحة 
للمشاريع  العليا  واللجنة  الدوحة«،  »نحن  وبرنامج 
الذين  المنشطات،  لمكافحة  قطر  ومختبر  واإلرث، 
والموضوعات  والصور،  باألفالم  جميعا  سيساهمون 
عن  عرضه  يمكن  ما  أفضل  عرض  في  ستساعد  التي 

دولة قطر.

متفرقــــــــات

واإلمارات  قطر  في  المدني  الطيران  هيئتا  أبرمت 
البلدين.  بين  الجوي  للنقل  اتفاقية  المتحدة  العربية 
ينظم  الذي  القانوني  اإلطار  االتفاقية  هذه  تشكل 
االتفاق  يتيح  حيث  البلدين  بين  الجوي  النقل  عملية 
غير  عدد  تشغيل  أسبوع  كل  في  الطيران  لشركات 
محدود من الرحالت بين الدوحة ودبي، و42 رحلة بين 
الدوحة وأبو ظبي، و21 رحلة بين الدوحة والشارقة، 

و7 رحالت بين الدوحة ورأس الخيمة.

المزيد من الرحالت الجوية بين 
قطر واإلمارات العربية المتحدة

قطر تتقدم في مؤشر جاهزية الشبكات

والعشرين  السابعة  المرتبة  في  قطر  دولة  جاءت 
الشبكات  جاهزية  مؤشر  في  عربيًا  والثانية  عالميا، 
 2016 المعلومات  لتكنولوجيا  العالمي  بالتقرير 
بجنيف  العالمي  االقتصادي  المنتدى  عن  الصادر 
بين  من  إنسياد  بجامعة  األعمال  كلية  مع  بالتعاون 
من  كل  على  تقدمت  بينما  التقرير،  شملها  دولة   139
.33 السعودية  العربية  والمملكة   28 البحرين   مملكة 

لها  بيان  في  واالتصاالت  المواصالت  وزارة  وقالت 
دولة  منحتها  التي  األولوية  إن  المناسبة  بهذه  اليوم 
كعنصر  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  قطر 
قد   2030 الوطنية  قطر  رؤية  لتحقيق  أساسي 
تقرير  أحرزتها في  التي  المتقدمة  المكانة  أسهمت في 
من  عدد  في  تقدًما  قطر  حققت  حيث  العام،  هذا 
مؤشرات األداء الفرعية في التقرير العالمي لتكنولوجيا 
عربيا  األولى  المرتبة  احتلت  إذ   ،2016 المعلومات 
التكنولوجية  البيئة  محور  في  عالميا  عشرة  والخامسة 
والبيئة  واالبتكار  األعمال  بيئة  مؤشري  يضم  الذي 
السادسة  بالمرتبة  مقارنة  والتنظيمية،  التشريعية 
دولة  على  متقدمة  الماضي،  العام  تقرير  في  عشرة 

عشرة،  التاسعة  المرتبة  في  المتحدة  العربية  اإلمارات 
الثامنة  المرتبة  في  السعودية  العربية  والمملكة 
 والعشرين، والبحرين في المرتبة الخامسة والثالثين . 

األولى  المرتبة  في  جاءت  قطر  أن  البيان  وأضاف 
فض  في  القانونية  األنظمة  كفاءة  مؤشري  في  عربًيا 
مواجهة  في  القانونية  األنظمة  وكفاءة  المنازعات 
الرابعة  المرتبة  في  جاءت  فيما  التشريعية،  التحديات 
والثانية عالميا على التوالي في هذين المؤشرين مقارنة 
كما  الماضي  العام  في  والرابع  السادس  بالمركزين 
احتلت المرتبة الثالثة عالميا فيما يختص بتوفر القوانين 
المعلومات.  وتكنولوجيا  االتصاالت  بقطاع   الخاصة 

كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا والتاسعة عشرة 
عالميا في محور االستخدام التكنولوجي الذي يقيس مدى 
جاهزية األقطاب الثالثة للمجتمع )األفراد، والشركات، 
المعلومات  تكنولوجيا  الستخدام  والحكومة( 
واالتصاالت واالستفادة منها. فعلى مستوى مؤشري 
المعلومات  لتكنولوجيا  والشركات  األفراد  استخدام 
الثالث  المركزين  قطر  دولة  سجلت  واالتصاالت 
بينما  التوالي،  على  والعشرين  والخامس  والعشرين 

حصدت المركز الخامس عالميا على مستوى استخدام 
ما  وهو  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  الحكومة 
الستخدام  بالترويج  الحكومة  اهتمام  مدى  يعكس 
أهمية  مدى  عن  فضال  المعلومات  تكنولوجيا  وتبنى 
الدولة.  رؤية  في  واالتصاالت  المعلومات   تكنولوجيا 

البحرين،  مملكة  خلف  عربيا  الثالثة  قطر  جاءت  فيما 
والكويت، والرابعة والخمسين عالميا في محور الجاهزية 
التكنولوجية والذي يعد أحد نقاط الضعف نظرا الرتفاع 
انترنت  وتعرفة  الجوال  الهاتف  خدمات  من  كل  تعرفة 
النطاق العريض الثابت حسبما أشار التقرير، بينما جاءت 
 األولى عالميا من حيث تغطية شبكات الهاتف الجوال. 

المشهد  تقرير  نتائج  مع  التقرير  نتائج  تطابقت  وقد 
األعمال« في كشفه  2016 »قطاع  لدولة قطر  الرقمي 
وتكنولوجيا  االتصاالت  الستخدام  التوجه  زيادة  عن 
جاءت  إذ  قطر  في  األعمال  شركات  بين  المعلومات 
قطر في المرتبة التاسعة عالميا فيما يتعلق باستخدام 
المعامالت  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
البعض في  التي تتم بين الشركات بعضها  االلكترونية 

قطر. 

الضيافة القطرية 
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شئون مصرفية

بنك قطر األول خطة عمل صارمة لرفع الكفاءة وتقليص النفقات

إنجاز جديد لمجموعة بنك قطر الوطني

أعلن بنك قطر األول ذ.م.م »األول«، البنك المتوافق 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية الرائد في قطر والمدرج  
وإطالقه  إستراتجيته  تأكيد  عن  قطر،  بورصة  في 
لخطة عمل تركز على االستخدام األمثل لموارد البنك 
التقليص  مع  بالتوازي  كفاءتها  مستوى  من  والرفع 
التكاليف  خفض  تدابير  وبموازاة  للنفقات.  الصارم 
القوى  إستراتيجيا  تطال  والتي  والمشددة  الصارمة 
الموارد  تنمية  على  التركيز  الخطة  تتضمن  العاملة، 
لتعزيز  سعيا  العاملين  خبرات  من  والرفع  البشرية 
المحددة  األهداف  وتحقيق   ،2016 العام  خالل  األداء 
لألعوام المقبلة.  وتعليقا على اإلعالن، قال السيد زياد 
األول:»تماشيًا  قطر  لبنك  التنفيذي  الرئيس  مكاوي، 
مع الظروف الحالية للسوق ومن أجل تعزيز دور بنك 

قطر األول  كمساهم أكثر كفاءة وإنتاجية في السوق 
لترشيد  مبادرات هامة  بإطالق  القطري، قمنا  المالي 
التكاليف وذلك على مستوى القوى العاملة من جهة 

والنفقات المرتبطة باألعمال من جهة أخرى«. 
مخطط  من  جزء  الكفاءة  تدابير  »إن  مكاوي:  أضاف 
سبق  والذي  البنك  له  يخضع  الذي  التنظيم  إعادة 
تكنولوجية  تحتية  ببنية  مدعومًا  الماضي  في  وُقدم 
من  سريع  بشكل  البنك  تحول  لتمكين  متقدمة  وآلية 
مؤسسة تركز على االستثمار إلى بنك يسعى لخدمة 
بإستراتيجيته  االلتزام  خالل  ومن  المستثمرين«.  
»األول«  يسعى  المستقبل،  في  واالستثمار  الحالية 
إدراج كامل أسهمه في  بفعالية من عملية  لالستفادة 

بورصة قطر. 

أعلنت مجموعة  QNB، عن اكتمال  عملية االستحواذ على 
 حصة نسبتها 99.81 ٪ في »فاينانس بنك«   التركي.

وتمثل عملية االستحواذ على “فاينانس بنك” خطوة 
 رئيسية ضمن إستراتيجية المجموعة للتوسع الخارجي.

رئيسي  كسوق  التركي  السوق  إضافة  خالل  ومن 
الرئيسية  البنوك  أحد  على  االستحواذ  بعد  للمجموعة 
تواجدها  توسيع  من  المجموعة  تمكنت  فيه،  العاملة 
من  االستفادة  زيادة  من  سيمكنها  مما  الخارجي 
ومنطقة  تركيا  بين  ما  القوية  االقتصادية  العالقات 
وتركيا  قطر  وبين  عام،  بشكل  األوسط  الشرق 
بشكل خاص. كما تعكس الخطوة أيضًا ثقة مجموعة 
المالي واالقتصادي في تركيا. القطاع   QNB في قوة 
مملوك  بنك  أكبر  خامس  بنك”  “فاينانس   ويعتبر 
إجمالي  حيث  من  تركيا  في  الخاص  للقطاع 
الموجودات وودائع العمالء والقروض. وقد نما البنك 
مصرفية  مؤسسة  ليصبح  السنوات  بمرور  وتطور 
والخبرة.  بالكفاءة  يتمتع  متميز  إدارة  بفريق  رائدة 

620 فرعًا ويعمل  أكثر من  البنك  وتضم شبكة فروع 
12 ألف موظف مع قاعدة عمالء تزيد  لديه ما يربو عن 
في  الموجودات  إجمالي  وبلغ  عميل.  ماليين   5,3 عن 
31 مارس 2016 مبلغ 32,0 مليار دوالر أميركي. كما 
دوالر  مليار   21,8 قيمته  ما  والودائع  القروض  بلغت 
التوالي.  على  أميركي  دوالر  مليار   17,3 و  أميركي 
دوالر  مليار   3,8 مبلغ  الملكية  حقوق  إجمالي  وبلغ 
 أميركي، وذلك وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
الكواري،  أحمد  علي  السيد  قال  المناسبة   وبهذه 
هذه  QNB:“تشكل  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
مجموعة  رؤية  تحقيق  نحو  رئيسية  خطوة  الصفقة 
منطقة  في  المميزة  العالمة  تصبح  أن  في   QNB
حيث   ،2017 عام  بحلول  وإفريقيا  األوسط  الشرق 
األسواق  على  التركيز  على  إستراتيجيتنا  في  نعتمد 
التي تتمتع بميزة تنافسية عالية. وتعد تركيا واحدة من 
وآسيا،  أوروبا،  بين  بوابة  تشكل  فهي  األسواق،  تلك 

وإفريقيا”.

“من غير المرجح أن تصبح السيولة مشكلة بالنسبة للبنوك الرئيسية في قطر«، 
فدولة قطر بدأت مبكرًا استراتيجية التنويع االقتصادي كجزء من إستراتيجية التنمية 
الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 التي تهدف إلى تلبية أهداف رؤية قطر الوطنية 

2030 ونتيجة لذلك، كانت األكثر تحوطًا واألقل تأثرًا بانخفاض أسعار النفط 
والغاز، وسينمو الطلب على االئتمان وذلك على وقع مشاريع البنية التحتية والنمو 

السكاني )الديموغرافي( المستمر والطلب القوي على االئتمان من القطاعات 
االستهالكية والعقارات أيضًا«.

 سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني
 محافظ مصرف قطر المركزي

131.2 مليار 
الدولية االحتياطيات 

بلوغ  المركزي  قطر  مصرف  بيانات  أظهرت 
 131.2 مستوى  الدولية  االحتياطيات  صافي 
العام  من  األول  الربع  بنهاية  ريال  مليار 
وشملت  متاحة.  بيانات  أحدث  وهي  الجاري، 
السحب  حقوق  ودائع  الدولية  االحتياطيات 
وحصة  ريال،  مليار   1.39 بلغت  بقيمة  الخاصة 
البالغة  الدولي  النقد  صندوق  لدى  قطر  دولة 
خزينة  وأذونات  وسندات  ريال،  مليون   19.1
البنوك  لدى  وأرصدة  ريال،  مليار   87.4 بقيمة 
واحتياطيات  ريال،  مليار   41 بقيمة  األجنبية 
بلغت  فيما  ريال،  مليار   2.7 بقيمة  ذهب 
ريال.  1.33 مليار  المطلوبات األجنبية مستوى 

قطر  لمصرف  اإللكتروني  الموقع  ووفق 
المركزي  قطر  مصرف  سياسة  فإن  المركزي 
تتركز  المالية  احتياطياته  إدارة  في  االستثمارية 
الريال  صرف  سعر  استقرار  على  يحافظ  بما 
وقابلية  األميركي،  الدوالر  مقابل  القطري 
وقت،  أي  في  األخرى  العمالت  إلى  تحويله 
والمالي. المصرفي  الجهاز  استقرار  وعلى 

الهدف  هذا  تحقيق  على  المصرف  ويعمل 
في:  المالية  احتياطياته  استثمار  خالل  من 
كالسندات  القيمة  مضمونة  استثمارية  أدوات 
والودائع  الرئيسية،  الصناعية  للدول  الحكومية 
عالمية  مالية  ومؤسسات  بنوك  لدى  المصرفية 
االستثمار  جانب  إلى  الرئيسية  بالعمالت  كبيرة 
على  كذلك  المصرف  يعمل  كما  الذهب.  في 
بهدف  جغرافيًا  االستثمارية  المحفظة  توزيع 

المخاطر. توزيع 

تحت الضوء
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غاز ونفط

 قطر تزود بريطانيا بـ1.7 مليون متر مكعب من الغاز خالل مايو

السعودية تعتزم بناء مدينة للطاقة

 استقبلت بريطانيا، عبر محطة »ساوث هوك« ذات 
الغاز  الضخم في مجال  البريطاني  القطري  االستثمار 
العمالقة  القطرية  الناقالت  أضخم  من   7 الطبيعي، 
مكعب  متر  ألف   776 و  مليون  من  يقرب  بما  محملة 
من الغاز الطبيعي المسال، طوال شهر مايو الماضي. 
إلى  القطرية  الناقالت  وصول  جدول  وفق  ذلك  ويأتي 
بريطانيا.  غرب  جنوب  في  هيفين«  »ميلفورد  ميناء 
القطرية  الناقلة  وصلت  الماضي  مايو  من  األول  وفي 
»ساوث  بمحطة  الرصيف  إلى  »الحويله«  العمالقة 
متر  آالف   210 من  يقرب  ما  متنها  وعلى  هوك«، 
إدارة  وقامت  المسال،  الطبيعي  الغاز  من  مكعب 
الغازية  صورتها  إلى  وإعادتها  الشحنة  بتفريغ  المحطة 

قبل ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى 
المتحدة.  المملكة  مستوى  على  المنازل  من  ماليين 
إلى  أخرى عمالقة  ناقالت قطرية   5 ذلك وصول  وتبع 
منها  كل  متن  وعلى  هوك«،  »ساوث  محطة  رصيف 
المسال،  الطبيعي  الغاز  من  مكعب  متر  ألف   260
مايو،   5 في  وصلت  التي  »السمرية«  ناقالت:   وهي 
التي  و»المفير«  مايو،   12 في  وصلت  التي  و»شقرا« 
وصلت في يوم 17 مايو، و»لجميليه« التي وصلت في 
21 مايو، و»رشيدة« التي وصلت في 23 مايو. وأخيرا، 
وصلت الناقلة القطرية العمالقة »موزة« إلى المحطة 
»ساوث هوك«، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة 
من  مكعب  متر  ألف   266 من  يقرب  بما  قدرت  التي 

الغازية  صورتها  إلى  وإعادتها  المسال،  الطبيعي  الغاز 
وضخها في الشبكة البريطانية للغاز. الجدير بالذكر أن 
محطة »ساوث هوك« وشركة »ساوث هوك للغاز« 
القطرية  اإلستراتيجية  المشروعات  أهم  من  هما 
البريطانية في مجال الغاز الطبيعي. وتم إنشاء شركة 
شركة  بين  بشراكة   2009 عام  للغاز«  هوك  »ساوث 
»قطر للبترول الدولية« بنسبة 70 ٪ وشركة »إيكسون 
محطة  واستقبلت   .٪  30 بنسبة  العالمية  موبيل« 
سبتمبر  في  قطرية  غاز  ناقلة  أول  هوك«  »ساوث 
2009، وكانت الناقلة القطرية »تمبك«. يذكر أن قطر 

تقوم بتأمين ما يقرب من
 20 ٪ من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا.

جذب  بهدف  للطاقة  مدينة  لبناء  السعودية  تتجه 
الصناعة  المتخصصة في هذه  الشركات  واستقطاب 
بالمستوى  والوصول  السعودية  السوق  إلى  للدخول 
الطاقة  قطاع  مدخالت  كل  من   ٪  75 إلى  المحلي 
صادرات  وزيادة  وخدمات،  مواد  من  والبتروكيماويات 
السلع غير النفطية بنسبة 78 ٪ لتصل إلى 330 مليار 
والثروة  والصناعة  الطاقة  وزير  قال  جانبه  ومن  ريال.  
إنشاء  سيتم  إنه  الفالح،  خالد  المهندس  المعدنية 
فيها  يوجد  مميزة  تحتية  بنية  وهي  الطاقة”،  “مدينة 
 .2030 المملكة  رؤية  من  جزء  لتحقيق  الممكنات  كل 
الوصول  هو  ذلك  من  الهدف  أن  الفالح  وأضاف 
قطاع  مدخالت  كل  من   ٪  75 إلى  المحلي  بالمستوى 
إلى  الطاقة والبتروكيماويات من مواد وخدمات، الفتًا 
في  الرئيسية  الشركات  استقطاب  من  يتم  ذلك  أن 
الطاقة  قطاعات  تدعم  التي  المتشعبة  الصناعات 
في  وكشف  أخرى.  قطاعات  على  مردود  لها  ليكون 
“أرامكو”  النفطية  الصناعة  عمالقة  أن  ذاته  السياق 
الطاقة  صناعات  في  مناسبة  بطريقة  ستستثمر 
المتجددة، وستحفز صناعات تكميلية تكّمل صناعات 

النفط. وكان نائب الرئيس إلدارة المشاريع في أرامكو 
السعودية، فهد الهالل، قد أكد في مايو الماضي على 
الشركة  بين  المستمر  اإلستراتيجي  التعاون  أهمية 
ومقاوليها ومورديها، للتنفيذ الفّعال لمشاريع الشركة، 
المضافة  القيمة  مبادرة  تعزيز  مساعي  ضمن  وذلك 
التي  )اكتفاء(  المملكة  في  التوريد  لقطاع  اإلجمالية 
أن  وأضاف    .2015 ديسمبر  في  الشركة  طرحتها 
المحلية  األعمال  تطوير  تدعم  السعودية  أرامكو 
وتقدم  الطاقة  بصناعة  المرتبطة  المواد  تصنع  التي 
وذلك  النفط،  حقول  وخدمات  الهندسية  الخدمات 
مع  المستمر  واإلستراتيجي  الذكي  التعاون  خالل  من 
الذي من شأنه أن يساعد في  المقاولين والتجار، األمر 
قطاع  في  لالستثمار  إستراتيجيًا  مركزًا  المملكة  جعل 
والدولي،  المحلي  الصعيدين  على  الطاقة  خدمات 
أقصى  وتحقيق  للمشاريع  الفّعال  التنفيذ  ضمان  مع 
السعودية  أرامكو  أن  إلى  الفتًا  اكتفاء،  مبادرة  إمكانات 
ستستمر في تنفيذ برامج رأسمالية مؤثرة للمحافظة 
في  الطاقة  خدمات  قطاع  لتنمية  كمحفز  دورها  على 

المملكة.

“تعتزم المملكة مضاعفة إنتاج الغاز من اكتشافات تمت 
في الفترة الماضية من نوعي الغاز التقليدي والغاز الصخري، 

بجانب اكتشافات في البحر األحمر سيتم تطويرها في 
الوقت المناسب”.

المهندس خالد الفالح

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 

مالحة تسعى لشراء حصة 
في الشاهين القابضة 

عن  “مالحة”  القطرية  المالحة  شركة  كشفت 
صفقة محتملة تقوم بموجبها شركة مالحة كابيتال 
قطر  شركة  حصة  بشراء  بالكامل  لها  المملوكة 
لخدمات  القابضة  الشاهين  شركة  في  للبترول 
فإن  الصفقة  إتمام  حال  وفي  النفطية.  الحقول 
من  وستنتفع  قانوني  بشكل  ستمتلك  مالحة 
100 ٪ من الهدف و 50 ٪ من مجموعة بي أي أي. 
ستستمر جي إي في امتالك ما نسبته 50 ٪ المتبقية 
من مجموعة بي أي أي من خالل فروعها المملوكة 
بيان على موقع  بالكامل. وأوضحت مالحة في  لها 
بورصة قطر إن اتفاقا نهائيا لم يتم التوصل إليه بعد 
لكن من المتوقع أن تكون قيمة الصفقة في حدود 
إلى  110 ماليين  ريال  650 مليون  إلى  400 ماليين 
180 مليون دوالر ، وأن تمول من االحتياطي النقدي 
في  تتم  قد  الصفقة  أن  الشركة  وأضافت  القائم. 
الربع األخير من العام الحالي بعد االنتهاء من الفحص 

الفني وإبرام اتفاق نهائي.
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عقـــــــارات

استاد الريان تحفة مرجعية

عقود بـ 1.2 مليار في شهراقبال كبير على العقارات المؤثثة 

ترسية  الماضي  مايو  شهر  خالل  قطر  شهدت 
بلغت  بقيمة  الجديدة  المشاريع  عقود  من  مجموعة 
حسب  وذلك  دوالر(  مليون   334( ريال  مليار   1.21
مجلة »ميد« المتخصصة بمراقبة اقتصادات منطقة 
المجلة عن استحواذ قطر  الشرق األوسط. وكشفت 
على ما نسبته 3.73 ٪ من إجمالي العقود في منطقة 
الشرق األوسط في مايو الماضي، والتي بلغت قيمتها 
 9.15 مع  مقارنة  دوالر،  مليارات   8.93 نحو  اإلجمالية 

مليارات دوالر في أبريل الماضي.

لإلنشاءات  التنفيذي  الرئيس  ساتيش  في  أم  أكد 
الرسن  الهندية  الشركة  في  المباني  قسم  ورئيس 
إنجاز  أعمال  مهمة  مؤخرا  إليها  أسند  التي  وتوبرو 
بطولة  في  مباريات  الستضافة  المرشح  الريان  استاد 
الربع  دور  حتى   2022 قطر  القدم  لكرة  العالم  كأس 
للشركة  مرجعيا  معيارا  سيصبح  االستاد  أن  النهائي، 
استكمال  فور  إنه  ساتيش  في  أم  وأضاف  مستقبال. 
الصرح  سيصبح   ،2019 في  المقرر  االستاد  بناء 
في  الزاوية  حجر  بمثابة  متفرج  ألف   40 سعته  البالغ 
للشركة  االستادات  في  االستثمارات  مشروعات 
في  بل  فحسب  والهند  قطر  في  ليس  الكبرى  الهندية 
مختلف أنحاء آسيا . وفي حديثه مع موقع اللجنة العليا 
في  بناء  شركة  أكبر  تعيين  عقب  واإلرث  للمشاريع 
ساتيش:  قال  االستاد،  إلنجاز  رئيسي  كمقاول  الهند 
اللجنة  نتعاون فيه مع  الذي  الريان  استاد  »إن مشروع 
بارزة  عالمة  مجرد  يكون  لن  واإلرث  للمشاريع  العليا 
االستادات  بناء  في  الشركة  استثمارات  سجل  في 

الشركة  استثمارات  في  ساطعة  منارة  سيمثل  بل 
كلها«. آسيا  وفي  والهند  قطر  في  االستادات   في 
 وسيتم تسليم االستاد الذي صممته شركتا رامبول 
قطر  نجوم  دوري  لقب  حامل  الريان  نادي  إلى  وباترن 
على أن يتم تفكيك 20 ألف مقعد من الطبقة العلوية 
التحتية  للبنية  تفتقر  التي  النامية  للدول  بها  والتبرع 
والمقاوالت  للتجارة  البالغ  شركة  وتشترك  الرياضية. 
الهندية في مشروع  القطرية مع شركة الرسن وتوبرو 
أنه  ساتيش  وأضاف  الريان.  استاد  إلنجاز  مشترك 
اللجنة  ِقبل  من  شركته  اختيار  حيال  كبير  بفخر  يشعر 
في  شركائهم  جانب  إلى  واإلرث  للمشاريع  العليا 
شركة البالغ القطرية للمشاركة في تحقيق رؤية كأس 
إنجازا  هذا  يمثل  حيث   2022 قطر  القدم  لكرة  العالم 
كبيرا في تاريخ الشركة وقال »نحن منبهرون بأسلوب 
إدارة اللجنة العليا لعملية المفاوضات التقنية التجارية، 
الزمني  بافتتاح االستاد في اإلطار  وسنسعد بكل فخر 

المحدد له”.

المؤثثة  العقارات  “إن  عقاريون:  مراقبون  قال 
ملحوظًا  إقبااًل  وتشهد  نسبية  بميزة  تتمتع 
إلى  الفتين  المفروشة”،  غير  بالعقارات  مقارنة 
العقارات  يفضلون  المستأجرين  من  الكثير  أن 
المقيمين  شريحة  السيما  التأثيث  الجاهزة 
محددة. آجال  ذات  بعقود  يرتبطون   الذين 
  ٪  30 بين  تتراوح  حصة  إن  المراقبون  وقال 
الوحدات  يفضلون  العقار  عمالء  من   ٪  35 و 
السكنية المؤثثة كما أن فرق اإليجار بين العقار 

يبلغ المفروش  )المفروش( وغير  المؤثث 
وتجهيزه  العقار  تأثيث  أن  إلى  الفتين   ٪  20  
العقاري،  لألصل  مضافة  قيمة  يحقق 
المستأجرين،  لدى  إضافية  أهمية  ويكتسب 
ويقيهم عناء التأثيث عوضًا عن أنه يحقق فوائد 
يؤدي  حيث  العقاريين  والوسطاء  للمالك  جمة 
مصلحة  في  ذلك  ويصب  اإليجار  تثبيت  إلى 
العقار ويرفع تصنيفاته كما أنه يؤدي إلى جذب 

المستأجرين.

أعلنت شركة بروة العقارية عن ترسية المرحلة األولى 
»إنشاء  شركة  على  المواتر«  »مدينة  مشروع  إلنشاء 
)99.850.000ريال(  العقد  قيمة  وتبلغ  للمقاوالت”، 
 12 مدة  في  المشروع  تنفيذ  من  االنتهاء  يتم  أن  على 

شهرا.
ويقع المشروع على طريق روضة راشد قرب التقاطع 
المواتر  مدينة  مشروع  وسيكون  سلوى  طريق  مع 
الوجهة األساسية في قطر لجميع الخدمات المتعلقة 
ببيع وشراء وصيانة السيارات والمركبات المستعملة.

أرض  على  األولى  المرحلة  إنشاء  وسيتم 
المشروع  يتكون  بمساحة215.677 مترا مربعا، حيث 
 60 تضم  المستعملة  للسيارات  معارض  من 
مربعة،  18.506أمتار  تبلغ  إجمالية  بمساحة  معرضا 
سكنية  شقة   176 بناء  على  المشروع  يشتمل  كما 
و10  مربعا  مترا   14.191 تبلغ  إجمالية  وبمساحة 
محالت تجارية وورش بمساحة إجمالية تبلغ 806 أمتار 
مربعة، كما ستقوم أيضا شركة وقود بإنشاء محطة 

بترول متكاملة في المشروع.

بروة العقارية 
تعلن عن إرساء المرحلة األولى 

لمشروع »مدينة المواتر”
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تفجير “غير تقليدي” يهز 
بيروت

األحد  بيروت  وسط  في  انفجار  وقع 
لبنان  لبنك  فرع  خارج   2016 يونيو   12
في  تسبب  مما  بلوم(  )بنك  والمهجر 
وزير  وقال  البنك.  بمبنى  أضرار  وقوع 
“إن  المشنوق:  نهاد  اللبناني  الداخلية 
وأفادت  الهدف”.  كان  البنك  مقر 
أن  لإلعالم  اللبنانية  الوطنية  الوكالة 
االنفجار تسبب بجرح شخصين وأضرار 
 15 تزن  ناسفة  عبوة  عن  ونتج  مادية 
شارع  في  سيارة  تحت  وضعت  كلغم 
بشارع  الظريف  منطقة  يربط  فرعي 
فردان، وتحديدا خلف مبنى بنك لبنان 
والمهجر. الصورة لوكالة أ ف ب/ أنور 

عمرو
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ازدياد ثقافة االنطالق 

بقلم : أوليفر كورنوك

مع توسع المجال ونمو مجموعة من البرامج، فإن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تعد مظهرا 
راسخا في ثقافة االنطالق القطرية المزدهرة. ومنذ افتتاحها  في العام 2009، حققت واحة قطر 

للعلوم والتكنولوجيا سمعة ممتازة في رعاية شركات جديدة عالية التكنولوجيا، كما دعمت في ذات 
الوقت البحوث والتنمية نحو المزيد من الشراكات الكبرى، وقد اجتذبت حتى اآلن الشركات المقيمة 

من أمثال شل، وتوتال، وشركة جي.أي، وسيمينز، وأس.أي.بي، ومايكروسوفت، وميتسوبيشي 
من بين شركات عديدة أخرى.



19
يوليو/ أغسطس 2016 

اقتصـــــــاد

فـي  والتكنولوجيـا  للعلـوم  قطـر  واحـة  وتشـهد 
الوقـت الحاضـر توسـعا فـي كل مـن البنـى التحتيـة، 
وانطالقـة ومـدى برامـج ريـادة األعمـال. وعبر تشـجيع 
شـركات  فـي  الخـاص  للقطـاع  جديـدة  اسـتثمارات 
قطـر  واحـة  مبـادرة  فـإن  العاليـة،  المضافـة  القيمـة 
للعلـوم والتكنولوجيـا تنسـجم مـع االندفـاع القطري 

االقتصـادي. التنويـع  نحـو 
 -)2( وتيـك   )1( تيـك   – مبانـي  أربعـة  للواحـة  حاليـا 
إضافـة إلـى مركـز لالبتـكار وبناية جي.أي لالسـتخدام 
األحـادي. وتسـتوعب الهيـاكل معا 34 سـاكنًا يمثلون 
منـذ  وافتتحـت   .٪  83 لنسـبة  يصـل  إشـغال  معـدل 
فـي  مكاتـب  جديـدة  شـركات  أربـع   ،2015 العـام 
الواحـة، تشـمل ابـردروال اإلسـبانية، إضافـة إلى ثالث 
قيرنـاس  مـودس،   – هـي  مبتدئـة  محليـة  شـركات 
االثنتيـن  تيـك  بنايتـي  تصميـم  وتـم  وفيتوسـيس– 
حيـث  الحجـم،  وكبيـرة  المتوسـطة  للشـركات 
وأثنـاء  مربـع.  متـر   500 بزيـادة  متوفـرة  المسـاحات 
الشـركات  برعايـة  يقـوم  االبتـكار  مركـز  فـإن  ذلـك 
الصغـرى موفـرا حاضنـة أعمـال للشـركات المبتدئـة. 
المسـتمر  والطلـب  الكبيـر  اإلشـغال  وبسـبب معـدل 
يجـرى التوسـع بمبنـى جديـد - تيـك -4 والذى يخطط 
مبنـى  وسـيختلف   ،2017 ينايـر  فـي  يكتمـل  أن 
فـي كونـه صمـم   2 وتيـك   1 تيـك  عـن  الجديـد  تيـك 
السـتيعاب آليـات ثقيلـة والتعامـل مـع ذبذبـات عالية.

واحـة  لـدى  اإلداري  المديـر  الكـواري  حمـد  وقـال 
أكسـفورد  لمجموعـة  والتكنولوجيـا،  للعلـوم  قطـر 
لألعمـال: »أنهـا ُتعنـى فـي البدايـة بالعمـالء المحلييـن 
وسـيكون  والبيئـة.  الطاقـة  مجـال  فـي  والدولييـن 
ومقسـما  مربـع،  متـر   6000  ،4 تيـك  مبنـى  حجـم  
إلـى 12 حيـزًا كل منهـا مخصـص لشـركة واحـدة، مـع 
العلـوي  والطابـق  للـورش  مخصـص  أرضـي  طابـق 
إضافيـة  أرض  خصصـت  كمـا  المكاتـب.  لمسـاحات 
لبنايـة تيـك 3، بالرغـم مـن عـدم وجـود خطـة تطويـر 

الحالـي. الوقـت  فـي 

انطالقة الحاضنة

أن برنامـج تسـريع واحـة قطـر للعلـوم والتكنولوجيـا 
والـذي صمـم لتسـهيل ودعـم انطالقـة قويـة شـهد 
إطـالق  عنـد   27 مـن  المتقدميـن  فـي  كبيـرة  زيـادة 
متقدميـن   103 إلـى  الماضـي  العـام  فـي  البرنامـج 
خـالل آخـر افتتـاح لـه في شـهر فبرايـر من هـذا العام.
أشـهر  ثالثـة  فتـرات  فـي  التسـريع  برنامـج  ويمتـد 
ليأخـذ 15 متقدمـًا ناجحـًا فـي فئـة، كمـا ويتـم تقديـم 
منحـة مائـة ألـف دوالر لـكل فريـق يتـم قبولـه. وفـي 
إعـالن  فريـق  كل  يقـدم  أشـهر،  الثالثـة  فتـرة  نهايـة 
لخمـس دقائـق  »خـالل يـوم تجريبـي« وبعـده يمكـن 

وتذهـب  الحاضنـة،  برنامـج  إلـى  الفـرق  تتقـدم  أن 
تنسـحب.  أو  للتجـارة  مباشـرة 

األول  الربـع  فـي  انطلـق  الـذي  الحاضنـة  برنامـج  أن 
مـن هـذا العـام يوفـر على األقـل فترة عاميـن حاضنة 
المزايـا  مـن  العديـد  جانـب  إلـى  المبتدئـة  للشـركات 
الهامـة، مثـال المشـاركون فـي البرنامـج سـيصبحون 
مسـؤولية  ذات  شـركة  تأسـيس  علـى  قادريـن 
والتكنولوجيـا  للعلـوم  قطـر  واحـة  تحـت  محـدودة 
أميركيـا(  دوالرا   1370( قطـري  ريـال   5000 بــ 
وإضافـة إلـى ذلـك سـيكون لهـم حـق الحصـول على 
وبرنامـج  ماليـة  وخدمـات  مدعومـة  مكتـب  مسـاحة 
لدمـج شـركات مبتدئـة جديـدة مـع  اشـتراك صمـم 
ذكـره  لمـا  طبقـا  وذلـك   الموجوديـن،  المسـتأجرين 

الكـواري.
القطـاع  شـركات  مـع  جـدا  مرنـة  البرامـج  وتعتبـر 
أيـة  فـي  الدخـول  علـى  القادريـن  واألفـراد  الخـاص 
أكسـفورد  لمجموعـة  الكـواري  ويقـول  مرحلـة، 
عليـه،  لتسـير  واحـد  مسـار  هنـاك  ليـس   « لألعمـال 
التكنولوجيـا  وضـع  تقييـم  علـى  الدخـول  ويسـتند 

واالسـتعداد«.

تعزيز التآزر

تقـدم  التـي  والحوافـز  البرامـج  مختلـف  إلـى  إضافـة 
للشـركات المبتدئـة فـإن منطقـة الواحـة الخاليـة مـن 
الكبـرى  للشـركات  مفضلـة  تعتبـر  أيضـا،  الضرائـب 
التـي تبحـث عـن فوائـد مـن التكلفـة المنخفضـة أثنـاء 

للمرافـق.  راقيـة  بنـى تحتيـة  تأمينهـا 
الحاضريـن  المسـتأجرين  تنويـع  علـى  التأثيـر  وألجـل 
فـي الموقـع، فـإن واحـة قطـر للعلـوم والتكنولوجيـا 
الشـركات  بيـن  التعـاون  تشـجيع  علـى  تحـرص 
المبتدئـة والشـركات الكبيـرة فـي الواحـة، اضافـة إلى 
التـي  السـبل  إحـدى  ومـن  أوسـع.  بشـكل  المجتمـع 
تسـهل ذلـك ربط شـركات األعمـال من خـالل إجتماع 
المبتدئـة  والشـركات  للشـركات  واحـد  ليـوم  جامـع 
لتبـادل  والتكنولوجيـا  للعلـوم  قطـر  واحـة  وإدارة 

والخبـرات.  األفـكار 
أيضـا تعمـل الواحـة بشـكل لصيـق مـع جامعـة قطـر 
لتشـجيع الطـالب لالهتمـام بريـادة األعمـال وثقافـة 
واإلسـتراتيجية.  الحاليـة  بالمجموعـة  االنطـالق 
لواحـة  النمـو  مـن  المزيـد  الحالـي  العـام  وسيشـهد 
وقـت  فـي  وبالتحديـد  والتكنولوجيـا  للعلـوم  قطـر 
التكنولوجيـا والشـركات  تتطلـع فيـه قطـر لشـركات 

االقتصـاد.  لتنويـع  المبتدئـة 
إنتاجـه  تـم  القطـري،  لالقتصـاد  التحديـث  هـذا 

لألعمـال. أكسـفورد  مجموعـة  بواسـطة 
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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عقود سلسلة 
التموين .. الحظر 
وضوابط التصدير 
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تكنولوجيـا  يشـمل  القطاعـات  مـن  واسـع  مـدى  يتأثـر 
والالسـلكية،  السـلكية  واالتصـاالت  المعلومـات 
الهندسـية،  والصناعـات  والدفـاع،  والطيـران، 
أو  بدرجـة  األدويـة  وصناعـة  والطاقـة،  والكيماويـات، 
أخـرى بسـبب الحظـر والرقابـة علـى الصـادر. والنتائـج 
تكـون مكلفـة.  أن  يمكـن  الخطـأ  مـن حـدوث  المترتبـة 
فـإن  والسـمعة،  الشـركات  علـى  الضـرر  جانـب  وإلـى 
األفـراد  وأيضـا  كبيـرة  غرامـات  تواجـه  الشـركات 
المتورطيـن ربمـا يكونـون عرضـة التهامـات جنائيـة، أو 

سـجن.  فتـرات  حتـى 

ومعظـم الـدول لديهـا بعـض القوانين لتتبـع أو التحكم 
االسـتخدام  ذات  العسـكرية  المـواد  صـادرات  فـي 
المـزدوج ) التـي يمكـن اسـتخدامها  لـكل مـن األغـراض 
علـى  الرقابـة  نظـام  ولكـن،   . والمدنيـة(  العسـكرية 
العسـكرية  العناصـر  يتابـع  األميركيـة  الصـادرات 
أينمـا  المـزدوج  االسـتخدام  ذات  والعناصـر  األميركيـة 
ذهبـت عبـر العالـم، حتـى إذا دمجـت فـي منتجـات غيـر 
كبيـر،  بشـكل  معقـد  الرقابـة  ونظـام  كبيـرة.  أميركيـة 
وعـادة مـا يشـترط علـى المصدريـن  األميركييـن وغيـر 
لـدى  يسـجلوا  أن  التصديـر  يعيـدون  ممـن  األميركييـن 
والحصـول  التجـارة  وزارة  أو  األميركيـة  الخارجيـة  وزارة 
العجـز  وأن  عنصـر.  أي  تحريـك  قبـل  تراخيـص  علـى 
فـي إدارة هـذه اإلجـراءات بعنايـة يمكـن أن يتسـبب فـي 

للمنتجـات.  كامـل  توقـف  حتـى  أو  كبيـر  تأخيـر 
وبـذات القـدر فـإن الحظـر األميركـي )وإلـى درجـة أقـل 
واألفـراد  الـدول  بعـض  علـى  األوروبـي(  االتحـاد  حظـر 
يمنـع  أن  يمكـن  األخـرى  والكيانـات  والشـركات 

معهـا.  التعامـل  مـن  الشـركات 

ترتيبـات  فـي  درايـة  عـن  تدخـل  ال  الشـركات  ومعظـم 
قائمـة  ولكـن  محظوريـن،  رصفـاء  مـع  تعاقديـة 

مسـتمرة. بصـورة  تجـدد  المحظـورة  الشـركات 
وقـد شـهدنا ذلـك مؤخـرا فـي فـرض حظـر علـى بعض 
وجـدت  وقـت  فـي  الروسـية،  والقطاعـات  الشـركات 
بالتجـارة  شـاركت   التـي  الشـركات  مـن  العديـد  فيـه 
التجـارة  عـن  طويـل  لوقـت  معزولـة  نفسـها  العالميـة 
العالميـة. ووجـدت تلـك الشـركات العالميـة، وخاصـة 
شـركات الطاقـة، التي تعتمد على الشـركات الروسـية 
كجـزء مـن سلسـلة مورديهـا نفسـها فـي وضـع يتسـم 
بالكثيـر مـن التحـدي. ويتعلـق بهـذا، وجـدت العديـد من 
الشـركات الروسـية أن مـن الصعـب عليهـا اسـتخدام 
اسـتالم  أو  إلصـدار  الدولـي  المصرفـي  النظـام 
العقـود  تنفيـذ  لعـدم  سـببا  هـذا  وخلـق  األمـوال. 

اسـتالم  مخاطـر  مـن  زادت  كمـا  رصفائهـا  بواسـطة 
فـي  يسـهم  وهـذا  قدمـت.  لخدمـات  مدفوعـة  أمـوال 
التذكيـر الجيـد بـأن إدارة المخاطـر السياسـية والمخاطر 
مخاطـر  إدارة   لمجمـل  هامـًا  مكونـًا  تعتبـر  المضـادة 

اإلمـداد. سلسـلة 

صفقـة  إلـى  توصلـت  قـد  المتحـدة  الواليـات  وكانـت 
مـع إيـران فـي العـام الماضـي ترفـع جـزءًا مـن  الحظـر 
البنـوك  لبعـض  السـماح  ويشـمل  عليهـا،  المفـروض 
ذلـك  ومقابـل  البـالد.  فـي  بالعمـل  األميركيـة  غيـر 
وافقـت إيـران علـى تقليـص برنامجهـا النـووي. ولكـن 
القلـق  بسـبب  القائمـة  القيـود  علـى  حافظـت  إيـران 
البنـوك  تـزال  مـن اإلرهـاب وحقـوق اإلنسـان، كمـا  ال 
إيـران.  مـع  تتعامـل  بـأن  لهـا  مسـموح  غيـر  األميركيـة 
تلـك الشـكوك جعلـت بعـض الشـركات، بمـا في ذلك 
الكثيـر مـن البنـوك األوروبيـة ) التـي واجـه العديـد منهـا 
غرامـات كبيـرة مـن قبـل الرقابـة الماليـة األميركيـة فـي 
األعـوام األخيـرة( تتـردد عـن تطويـر عالقاتهـا مـع إيران. 
وبالرغـم مـن إجـراء إيـران لعـدد كبير مـن الصفقات منذ 
رفـع الحظـر ) مـع شـركات مثـل إيربـاص وبيجو(، إال أن 
المتبقـي والـذى يجـرم  انتهـاك الحظـر  المخـاوف مـن 
مؤسسـة الحـرس الثـوري اإلسـالمي وأكثـر مـن مائتـي 

تـزال باقيـة. مجموعـة أخـرى ال 
وبينمـا نجـد أن مؤسسـات  الحـرس الثـوري اإلسـالمي 
اإليرانـي تقـع خـارج حـدود أي  مصـرف يمكنـه الوصـول 
المؤسسـات  تلـك  فـإن  األميركـي،  المالـي  للنظـام 
تعتبـر العبـا متطـورا جـدا فقـد أصبحـت خـالل سـنوات 
مـن الحظـر ماهـرة فـي إخفـاء نفسـها،  ولـن يكشـفوا 

عـن أنفسـهم  بـكل سـهولة اآلن. 

فـإن  األخـرى،  المخاطـر  ولبعـض  لذلـك  ونتيجـة 
واسـعًا  مـدى  متزايـدة  بصـورة  تسـتخدم  الشـركات 
مـن المـواد التعاقديـة مـع مورديهـا ونظرائهـا اآلخريـن، 
مـن  واسـعة  مجموعـة  لفـرض  دائمـا  يسـعون  ممـن 
المخاطـر.  لتـدارك  ومعالجـات  باإلذعـان  االلتزامـات 
ومثـل تلـك المـواد عادة تصاغ بشـكل واسـع، وتسـعى 
مـدى  قـرار  ولكـن  النظيـر،  قـرار  فقـط  ليـس  لتغطيـة 
واسـع مـن الالعبين بما فـي ذلك المورديـن، والتابعين، 

واألطـراف األخـرى المرتبطـة.

ولكـن، بنـود العقـد القويـة وحدهـا لـن تكـِف. فمتـى مـا 
اعتمـدت الشـركات علـى سلسـلة إمداد دوليـة لتجميع 
تكـون  أن  المحتمـل  غيـر  فمـن  منتجاتهـا،  وتسـليم 
يمكن االتصال به على البريد اإللكترونيلهـا خصوصيـة عقديـة  مـع كل العـب فـي السلسـلة. 
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  تيم رايت

إن تأثير الرقابة على الصادر، وقوانين الحظر على حركة السلع عبر سلسلة التموين 
يعتبر مجال متناٍم لقلق الشركات التي تواجه شبكة عنكبوتية من القوانين حول 

العالم، والتي عادة ما تكون متشابكة وفي بعض األحيان متناقضة.

تيم رايت شريك إداري لشركة قانونية 
مكتب لندن، وعمل كقائد لندني لممارسة 

المصادر العالمية. بينما نجد أن مزاولته 
تركز تركيزا قويا على االستعانة بالمصادر 
الخارجية والمشاريع في الخارج، لديه مدى 
واسع من الخبرة والتي تشمل المعامالت 
التجارية، ومعامالت المؤسسات، ويصدر 

استشارات منتظمة حول المشاريع 
المشتركة والتحالفات اإلستراتيجية 

االستحواذ  والتخلص، واتفاقيات التعاون، 
واتفاقيات حملة األسهم إضافة إلى 
مشاريع  مصادر معقدة والمعامالت 

التكنولوجية )ويشمل التجارة اإللكترونية ( 
واستضافة الشبكات، وترخيص وتطوير 

البرامج اإللكترونية، وتكامل األنظمة 
والخصوصية وموضوعات االمتثال األخرى.

مثـال،  اللوجسـتية،   اإلمـدادات  سلسـلة  وتسـتدعي 
مـورد  ثالـث  )طـرف  متعـددة:  أطرافـًا  للضـرورة 
لوجسـتي، ووكيـل شـحن وناقـالت، ووكيـل جمركـي، 
شـابه  ومـا  ثقيلـة  وشـاحنات  مسـتودعات  ومـزود 
الشـروط،  العقـود تكـون علـى أسـاس  ذلـك(. ودائمـا 
والنموذجيـة والشـروط )شـروط التجـارة الدولية، مثال( 
ونتيجـة لذلـك فـإن االمتثـال التجـاري وبرامـج االجتهـاد 
المطلوبـة أصبحـت معقـدة بصـورة متزايـدة وال يوجـد 

أكثـر كلفـة. إدارتـه أصبحـت  شـك فـي أن 
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الديمقراطية تنتصر

أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  مناصري  أحد 
في  المواطنين  من  عدد  تجمع  أثناء  تركيا  علم  يحمل 
يوليو   18 في  إسطنبول  مدينة  وسط  تقسيم  ميدان 
يوم  جرت  التي  الفاشلة  االنقالب  محاولة  بعد   2016

15 يوليو.  الصورة لوكالة أ ف ب / أوزان كوزي 
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اإلعالم العربي أصبح طرفا 
في الصراعات العربية

» وعدتنا قطر بتوفير  البيئة الحرة التي نعمل فيها«

حوار: كريم إمام 
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قنــاة  مديــر  خاشــقجي  جمــال  الســعودي  اإلعالمــي  أكــد 
»العــرب« أن إدارة القنــاة التــي أعلنــت انتقالهــا إلــى الدوحــة، 
اآلن بصــدد اســتكمال اإلجــراءات الالزمــة مــن اختيــار الموقــع 
اســتكمال  بعــد  قطــر،  فــي  القنــاة  بتأســيس  والشــروع 

اإلجــراءات القانونيــة واختيــار مــكان بثهــا. 
التــي  »القصــة  شــعار  حملــت  التــي  القنــاة  بــث  وتوقــف 
تهمــك«، بعــد ســاعات قليلــة مــن انطالقهــا فــي البحريــن، 
مطلــع شــهر فبرايــر مــن العــام الماضــي، بعــد اســتضافتها 
هيئــة  قالــت  حيــث  البحرينيــة،  المعارضــة  مــن  ضيفــا 
شــؤون اإلعــالم فــي البحريــن، فــي بيــان نقلتــه وكالــة األنبــاء 
ــاة لــم تحصــل  البحرينيــة الرســمية »بنــا«، حينهــا: »إن القن
على التراخيــص الالزمــة للبــث«. ورفضــت القنــاة مــا قالــت 
إنهــا شــروط فرضتهــا وزارة اإلعــالم البحرينيــة لعــودة بــّث 
أنهــا شــروط  البحرينيــة، معتبــرة  األراضــي  مــن  المحطــة 
ــة، وتحــّد مــن  ــر حكومي ــة مســتقّلة، غي ــاة إخباري تكّبلهــا كقن

قدرتهــا علــى منافســة القنــوات اإلخباريــة األخــرى.
وأكــد خاشــقجي فــي هــذا الصــدد لـــ )قطــر اليــوم( قائــال: »ما 
حصــل فــي البحريــن حصــل وانتهــى، ويظلــون أخــوة أعــزاء، 
والعــرب ســتخدمهم مــن الدوحــة«. وأضــاف بخصــوص  
ــه  يرجــع  لموقعهــا الجغرافــي  ســبب اختيارهــم للدوحــة  أن
المناســب جــدا، حيــث فضلناهــا علــى عــدة أماكــن نظرنــا 
فيهــا، إذ كان بإمكاننــا البــث مــن تركيــا، أو قبــرص، أو مــن 
أوروبــا، ولكــن نســبة لتوجــه القنــاة الخليجــي بصــورة عامــة، 
والســعودي خاصــة، والعربــي بالدرجــة األولــى فضلنــا  أن 

نكــون فــي المنطقــة. 
اليــوم(  )قطــر  التقتــه  الــذي  )العــرب(  قنــاة  مديــر  ولفــت 
ــات  ــم الصعوب ــر  أن أه ــة  األخي ــدى الدوح ــال منت ــالل أعم خ
الراهنــة  العربــي فــي ظــل األوضــاع  التــي تواجــه اإلعــالم 
هــي حالــة االســتقطاب التــي ســمح اإلعــالم لنفســه أن 
ــي طرفــا فــي الصراعــات  ــح اإلعــالم العرب يقــع فيهــا، فأصب
العربيــة وليــس معبــرا عــن واقــع العالــم العربــي، وهــذا أســوأ 
شــيء يفعلــه اإلعالمــي لنفســه باختيــاره أن يكــون طرفــا فــي 
ــتقال  ــون مس ــه أن يك ــالم وظيفت ــا أن اإلع ــات. موضح النزاع

ومحايــدا وأن يســمح بالــرأي والــرأي اآلخــر. 
وأضــاف قائــال: »بيئــة اإلعــالم فــي العالــم العربــي مربوطــة 
ببيئــة الحريــات، فكلمــا تحســنت بيئة الحريات تحســن معها 
اإلعــالم، ولكــن أحيانــا حتــى اإلعــالم فــي ظــل المســاحة 
الحــرة المتاحــة لــه، يختــار االســتقطاب، وهذا خطــأ اإلعالمي 
الــذي يختــار االســتقطاب بنفســه. وأنــا أفضــل أن أنســحب 

علــى أن أكــون مســتقطبا«. 
وهنــا ســألته هــل هــذا اختيــار أم قــدر أم هــو واقــع يفــرض 
نفســه؟ فــرد قائــال: »أحيانــا اختيــار، أحيانــا تبــرع، وأحيانــا 
ــه أن يكــون مســتقال وإال  وظيفــة. إال أن اإلعالمــي األفضــل ل
ــى  ــال: »حت ــاف قائ ــة «. وأض ــي للمهن ــى الحقيق ــد المعن فق
مــع مصــادر التمويــل وتحديدهــا للخــط التحريــري، علــى 
اإلعالمــي أن يكــون مســتقال، وال يتبــرع بالســقوط فــي وحــل 
ــن كل اآلراء  ــر ع ــد التعبي ــرب نري ــي الع ــن ف ــتقطاب، نح االس
واالتجاهــات عــن كل األخبــار، فنحــن خلــف الخبــر الــذي يهــم 
المواطــن. التلفزيــون أو الصحيفــة يجــب أن ال يكونــا حزبــا 
سياســيا، فأكبــر خطــأ تقــع فيه عندمــا تتحول صحيفتــك إلى 

ــار سياســي«.  متحــدث باســم حــزب أو تي

وأضــاف: »أنــا أنظــر إلــى اإلعــالم كخدمــة، ووظيفتــي أن 
أوفــر علــى مــدار الســاعة أخبارا يســتفيد منها المشــاهد، ال أن 
أوجهــه ولكــن أوفــر لــه أخبــارًا ومعلومــات وتحليالت يســتفيد 
منهــا ويصنــع بهــا رأيــه، فوظيفتــي ليســت أن أصنــع لــه الــرأي 
الــذي يعتمــده، وإنمــا هــو مــن يختــار مــا يشــاء مــن آراء«. لكــن 
مــاذا إذا تعارضــت هــذه األخبــار والتحليــالت مــع التوجهــات 
تســاءلت  البحرينيــة  أو  القطريــة  أو  الســعودية  الحكوميــة 
ــات  ــرم التوجه ــا أن نحت ــب علين ــة يج ــي المائ ــة ف ــرد: »مائ ف
الحكوميــة، فأنــا واقعــي أيضــا، لكــن الميــزة والتــي أميــل لهــا 
أن الســعودية ال تحتــاج إلــى متحدثيــن باســمها، فالخارجيــة 
تتحــدث باســم الســعودية، وقطــر وعدتنــا بأن توفــر لنا البيئة 

الحــرة التــي نعمــل فيهــا«. 
وعــن الخــط التحريــري للقنــاة الجديــدة وتوجهاتهــا وأهــم 
أهدافهــا اإلســتراتيجية وأدواتهــا أوضــح خاشــقجي قائــال: 
»أن تكــون قريبــة للمشــاهد وتشــعر بمــا يريد معرفتــه، واآلن 
لدينــا كإعالمييــن أدوات لــم تكــن متاحــة ألســالفنا وهــي 
وســائل التواصــل االجتماعــي، وأنــا متاكــد مثــال مــن أن علــي 
ومصطفــى أميــن كانــوا ليتمنــوا لــو كانــت تحــت أيديهــم 
هــذه الوســائل لكــي يعرفــوا ويقيســوا رغبــات القــارىء فــي 
الخمســينيات، لــكان أبداعهــم أكثــر. فهــذه ميــزة أتيحــت لنــا 
وعلينــا أن نعــرف كيفيــة اســتخدامها واالســتفادة القصــوى 

منهــا«. 
ولفــت إلــى أن طاقــم القنــاة هــو ذاتــه الــذي عمــل  فــي 
البحريــن، باســتثناء قليــل جــدا ممــن ذهــب لمواقــع أخــرى، 
إال أن 90 ٪ ممــن عملــوا معنــا فــي البحريــن ال يزالــون معنــا. 
موضحــا أن البــث ســيكون مــن الدوحــة علــى كل األقمــار 
لكافــة الوطــن العربــي، وأنــه أيضا مــن الناحية الفنيــة والتقنية 
هنــاك عــدة وســائل ليصــل بــث القنــاة إلــى أميــركا الجنوبيــة 
وهــي كلهــا أمــور في الحســبان، وســتكون قنــاة واحــدة فقط 
إضافــة إلــى مواقــع اإلنترنــت وقنــوات التواصــل االجتماعــي، 
ولــن تكــون هنــاك قنــوات بلغــات أخــرى وال أنــوي ذلــك 
تجعــل  فلكــي  الباهظــة.  التكلفــة  بســبب  مســتقبال، 
المشــاهد األميركــي يشــاهدك عملية تكاد تكون مســتحيلة 
ــال:  ــم ينجــح. واســتطرد قائ ــا ول ــة جــدا، وجربهــا غيرن وصعب
»معظــم اإلعــالم ينطلــق مــن بيئتــه وأرضــه، فمــن فينــا 
يشــاهد قنــاة روســيا اليــوم أو القنــاة الصينيــة؟ وهنــاك 

قنــوات أخــرى تختلــف فــي وضعهــا مثــل البــي بــي ســي 
العربيــة التــي نشــأت وعرفهــا العــرب منــذ عشــرات الســنين، 
فتتميــز بقربهــا الشــديد مــن المشــاهد العربي، ولكــن بالرغم 
ــة متأخــرة بعــد المحطــات  ــي فــي مرحل ــك فهــي تأت مــن ذل
الكبيــرة مثــل الجزيــرة، والعربيــة، وســكاي نيــوز، أو تتنافــس 
مــع ســكاي نيــوز، فــي حيــن أن إذاعــة مونتــي كارلــو مثــال 
نشــأت فــي فتــرة كانــت هنــاك حاجــة لإلعــالم، وبالتالــي كان 
لهــا حضــور كبيــر في الســبعينيات والثمانينيات، ولكنهــا اآلن 

تراجعــت مــع توفــر البدائــل اإلعالميــة المحليــة«.  
الجديــر بالذكــر أن اإلعالمــي جمــال خاشــقجي عمــل فــي 
ســعودي  لصحيفــة  مراســال  الصحافيــة  مســيرته  بدايــة 
جازيــت، ثــم أصبــح مراســال لعــدد مــن الصحــف العربيــة 
اليوميــة واألســبوعية فــي الفتــرة مــن1987  إلــى 1990  كمــا 
ــتان والجزائر ،وال ــداث في أفغانس ــة األح ــا بتغطي ــام أيض ق

األوســط من  الشــرق  دول  مــن  كويت، والسودان، وعـــــدد 
العام 1991 حتــى العــام 1999. ُعّيــن فــي منصــب نائــب 
رئيــس تحرير صحيفة آراب  نيوز من 1999 إلــى 2003. تولى 
منصــب رئيــس تحريــر صحيفة الوطــن الســعودية اليومية 
عام 2004 وشــغل هــذا المنصــب لمــدة )52( يومــًا فقــط 
إعالمّيــًا  العام 2004 مستشــارًا  منــذ  عمــل  منــه.  وُأقيــل 
لألمير تركــي الفيصــل الســفير الســعودي في لنــدن  ومــن 

في واشــنطن. ثــم 
ســبق أن التقــى وأجــرى مقابــالت خاصــة مع أســامة بــن 
وقوع هجمــات  قبــل  المناســبات  مــن  العديــد  الدن فــي 
11 ســبتمبر.  إلــى جانــب عملــه كمعّلــق سياســي للقنــاة 
و”بــي  بــي ســي،”   المحليــة، ومحطــة  “أم  الســعودية 
فــي   رســمي  قــرار  صــدر  الجزيــرة.  وقنــاة  ســي” ،  بــي 
أبريل 2007 بإعــادة تعيينــه للمــرة الثانية رئيســًا لتحرير جريدة 
الوطــن الســعودية، ثــم أرغــم علــى االســتقالة مــن منصبــه 
مجــددًا فــي مايــو 2010. وتفاوتــت مبــررات هــذا الحــدث 
وإن كان البعــض يرجــح أنــه بســبب نشــر )الوطــن( مقالــة 
للفكر الســلفي. فيهــا  األلمعي تعــرض  للكاتب إبراهيــم 

يشــغل منــذ يوليــو 2010 منصــب المديــر العام لقنــاة العرب 
اإلخبارية والتــي يمتلكهــا األمير الوليــد بــن طالل، والتــي كان 
مــن المزمــع بــدء بثهــا خــالل العــام 2012 وبــدأ بثهــا ســنة 

2015  ولــم يســتمر  إال يومــا واحــدا.
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قامت مجموعة من قيادات هيلتون العالمية في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا 
بزيارة قطر للتأكيد على أهمية دولة قطر بالنسبة لهيلتون العالمية على المستوى 
اإلقليمي والعالمي، حيث تستمر هيلتون العالمية بتنمية وتطوير أعمالها في الدولة

هيلتون العالمية تستكشف آفاق 
السوق القطري

حوار: كريم إمام 

أكــد ســايمون فينســينت نائــب الرئيــس التنفيــذي ورئيــس هيلتــون 
العالميــة فــي أوروبــا والشــرق األوســط وإفريقيــا أن زيارتــه إلــى 
الدوحــة تأتــي فــي إطــار خطــة طموحــة جــدا للتوســع وتقويــة تواجــد 
عالماتهــم التجاريــة فــي قطــر التــي وصفهــا بأنهــا ســوق قــوي 
يســاهم بقــوة فــي إجمالــي النمــو اإلقليمــي الــذي تحققــه هيلتــون 

فــي المنطقــة. 
والســفر  الســياحة  خبــراء  مــن  يعــد  الــذي   - فينســينت  وأشــار 
المخضرميــن بخبرتــه التــي تمتــد حوالــي 20 عامــا، حيــث شــغل 

األوروبيــة  الســفر  لوكالــة  التنفيــذي  الرئيــس  منصــب  قبــل  مــن 
أوبودو،كمــا أمضــى 13 عامــا مــع مجموعــة تومــاس كــوك، حيــث 
الســفريات  لقســم  التنفيــذي  العمليــات  رئيــس  منصــب  تولــى 
فــي المملكــة المتحــدة - فــي حــواره مــع )قطــر اليــوم( خــالل زيــارة 
قــام بهــا عــدد مــن قيــادات هيلتــون العالميــة فــي أوروبــا والشــرق 
األوســط وإفريقيــا إلــى قطــر الشــهر الماضــي، أن هيلتــون تديــر 
فــي الدوحــة حاليــا فندقــي هيلتــون الدوحــة، وفنــدق دبــل تــري بــاي 
ــرًا.  ــه مؤخ ــم افتتاح ــذي ت ــة وال ــة القديم ــة – المدين ــون الدوح هيلت
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كاشــفا أنــه مــن المتوقــع أن تفتتــح هيلتــون العالميــة 
تســعة فنــادق جديــدة فــي قطــر بحلــول العــام 2019، 
والــدورف  الفاخــرة  التجاريــة  عالمتهــا  تقــدم  حيــث 
اســتوريا وكونــراد، كمــا تقــدم العالمــة التجاريــة الحائــزة 
علــى الجوائــز هيلتــون جــاردن إن وكذلــك كوريــو الدوحــة 
بــاي  فنــدق كوريــو  افتتــاح  العــام. ومــع  مؤخــرًا هــذا 
هيلتــون فــي الريــان هــذا العــام ســيصبح أول فنــدق من 
سلســلة فنــادق كوريــو فــي الشــرق األوســط. وتضــاف 
تلــك الفنــادق األربعــة إلــى الفندقيــن الموجوديــن حاليــا 

ــة. ــون العالمي ــادق هيلت ــلة فن ــن سلس ــر م ــي قط ف
ــذي تشــهده  ــر التباطــؤ االقتصــادي ال وحــول مــدى تأثي
القطــاع  علــى  النفــط  أســعار  وانخفــاض  المنطقــة 
الفندقــي أوضــح الرئيــس التنفيــذي ورئيــس هيلتــون 
أن  وإفريقيــا  األوســط  والشــرق  أوروبــا  فــي  العالميــة 
ــة  الدوحــة وبصفتهــا إحــدى أهــم العواصــم االقتصادي
فــي تحقيــق خطــط  دورًا هامــًا  تلعــب  العالــم  حــول 
نمــو هيلتــون العالميــة الطموحــة فــي المنطقــة ضمــن 
ــا  ــم، الفت ــول العال ــع ح ــة للتوس ــون العالمي ــة هيلت خط
إلــى أن القطــاع الفندقــي متنــوع ومتشــعب جــدا، ونحــن 
نعمــل مــع الشــركاء المحلييــن الذيــن يــودون الدخــول 
جديــدة  فنــادق  إلضافــة  معنــا  الفندقــي  القطــاع  فــي 
ــة. ــل أو للمتع ــودون للعم ــواء الموج ــالء س ــدم العم تخ

ولفــت إلــى أنــه قــد تمــت إضافــة عــدد مــن العالمــات 
التجاريــة الجديــدة كوريــو وهــي تشــكيلة مــن هيلتــون، 
ــات  ــى العالم ــا إل ــي نضمه ــون والت ــن هيلت ــري م ــل ت دب
التجاريــة العالميــة، كمــا ســيتم خــالل الفتــرة المقبلــة 
أهــم  أن  موضحــا  أخــرى.  تجاريــة  عالمــات  إضافــة 
أهــداف هــذه الخطــوة هــو الوصــول إلــى عمــالء جــدد، 
والتأكــد مــن أن هيلتــون العالميــة لديهــا مــن الفنــادق 
والعالمــات التجاريــة مــا يجعلهــا قــادرة علــى اســتيعاب 
كل العمــالء مــن كافــة الطبقــات والقــدرات الشــرائية. 
وبخصــوص مــا يؤكــده الخبــراء فــي العالــم بــأن الفنــادق 
ذات المســتوى المرتفــع والمتوســط هــي أكثــر الفنــادق 
ــة  ــة المالي ــراء األزم ــة ج ــاع الفندق ــي قط ــتتأثر ف ــي س الت
العالميــة أوضــح الرئيــس التنفيــذي ورئيــس هيلتــون 
العالميــة  هيلتــون  شــركة  »تعتبــر  قائــال:  العالميــة 
ــر  ــا فــي مجــال الضيافــة، تضــم أكث ــدة عالمي شــركة رائ
مــن 4,660 فندقــا تمتلكــه أو تؤجــره أو تمنــح تراخيــص 
تشــغيله وأكثــر مــن 765,000  غرفــة فــي أكثــر مــن 102 
ــة  ــة عالمي ــة تجاري ــم 13 عالم ــث تض ــم. حي ــة وإقلي دول
ــة  ــادق ومنتجعــات بعضهــا تأتــي ضمــن فئ تتضمــن فن
المســتوى المرتفــع  مــن فنــادق فخمــة، ولكــن كما قلت 
ســابقا فــإن هــذا العمــل يعــد اســتثمارا طويــل األجــل 
نعمــل علــى تطويــره بشــكل مســتمر، ومســئوليتنا هــي 
ــة، وأن نتأكــد مــن  ــور بنجــاح خــالل األوقــات الصعب العب
نديرهــا تحقــق  أو  نملكهــا  التــي  الفنــادق  أن مختلــف 
بكافــة  العمــالء  متطلبــات  وتوافــق  منهــا  المطلــوب 

أنواعهــم وطبقاتهــم«.
وأشــار إلــى أنــه متفائــل جــدا حيــال المســتقبل حيــث أن 
هيلتــون تمتلــك أكبــر مجموعــة مــن الفنــادق فــي هــذه 
الصناعــة وطــوال 96 ســنة كرســت الشــركة جهودهــا 

لالســتمرار فــي تقاليدهــا المتمثلــة فــي تقديــم أرقــى 
عالماتهــا  خــالل  مــن  لضيوفهــا  الفندقيــة  التجــارب 
التجاريــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. وقــد افتتحنــا فنــادق 
ــاح  ــة حــول العالــم ونتوقــع افتت ــة دول ــر مــن مائ فــي أكث

ــة.  ــنوات المقبل ــي الس ــادق ف ــن الفن ــد م المزي
تحقيــق  ســبيل  فــي  المســتخدمة  الســبل  وحــول 
اســتهالك  تقليــل  علــى  تعمــل  التــي  اإلســتراتيجية 
التابعــة  للفنــادق  المباشــرة  العمليــات  مــن  الطاقــة 
للحــد  خططــا  هنــاك   أن  فينســينت  أكــد  لهيلتــون. 
بشــكل  الفنــادق  فــي  والعمــل  البيئيــة  التأثيــرات  مــن 
صديــق للبيئــة مرجعــا ذلــك فــي البدايــة إلــى كيفيــة بنــاء 
الفنــادق مــن األســاس بشــكل يقلــل مــن االســتهالك 
بيئيــا  الكهربــاء، كمــا أن لدينــا برنامجــا  أو  المــاء  ســواء 
قويــا جــدا يشــرك المجتمــع بشــكل قــوي فــي الحفــاظ 
علــى البيئــة وذلــك للتأكــد مــن أننــا نلعــب دورا هامــا جــدا 
ــذي  ــي نتواجــد فيهــا وتجــاه المجتمــع ال ــة الت ــال البيئ حي
نعيــش فيــه، كمــا أننــا نراعــي أمــورا متعلقــة بالمخلفــات 
خاصــة فيمــا يخــص المأكــوالت والمشــروبات، ونحــن 
علــى وعــي كامــل بذلــك وبكيفيــة تدويــر هــذه المخلفــات 
بشــكل صحــي وآمــن. وبالتالــي فإننــا نعمــل علــى تقليــل 
اســتهالك الطاقــة بنســبة 20 ٪، وخفــض االنبعاثــات 
الكربونيــة بنســبة 20 ٪، وخفــض إنتــاج النفايــات بنســبة 

20 ٪، وتخفيــض اســتهالك الميــاه بنســبة 10 ٪.
 وفــي نهايــة الحــوار أشــار إلــى أن القطــاع الفندقــي مــن 
وســريع  متنامــي  قطــاع  وهــو  حيويــة،  األعمــال  أكثــر 
التطــور، وان كنــت طموحــا وشــغوفا ومبدعــا وتعمــل 
وقــد  األمثــل،  الخيــار  فإنــه  القطــاع  هــذا  فــي  بجــد 
اســتفدت الكثيــر مــن العمــل فــي هــذا المجــال، وأتوجــه 
يــود المشــاركة فــي هــذا القطــاع بنصيحــة  إلــى مــن 
تتمثــل فــي العمــل بجهــد وجــد وتوقــع األفضــل لحصــد 

أفضــل النتائــج. 
وتخطــو قطــر خطــوات قويــة نحــو تنميــة بنيتهــا التحتية 
قبــل كأس العالــم 2022 وخططهــا الطموحــة لتصبــح 
مركــزا تجاريــا، وصناعيــا وســياحيا في الشــرق األوســط. 
حيــث يتوقــع  أن تحقــق صناعــة الســياحة  فــي قطــر 

توقعــات  مــع   2025 العــام  بحلــول  دوالر  مليــار   7.2
 ،2020 العــام  بحلــول  ســائح  مالييــن   4 باســتقبال 
لجــذب   وجهــة  تصبــح  أن  الدوحــة  اســتطاعت  وقــد 
ــزة  ــه بمــا تقدمــه مــن عــروض ممي زوار األعمــال والترفي
تتصــل  والتــي  القطريــة  الجويــة  بالخطــوط  مدعومــة 
بأكثــر مــن 150 جهــة حــول العالــم، مــع 18 رحلــة جديــدة 

مخطــط إلطالقهــا هــذا العــام. 
جديــر بالذكــر أن ســيمون فينســينت يشــغل منصــب 
األوســط  والشــرق  ألوروبــا  العالميــة  هيلتــون  رئيــس 
يشــرف  لنــدن  فــي  تواجــده  خــالل  ومــن  وإفريقيــا، 
ــي  ــدق يتبعــون لثمان ــر مــن 400 فن فينســينت علــى أكث
فــي  موظــف   49,000 مــن  وألكثــر  تجاريــة،  عالمــات 
75 دولــة. ومنــذ انضمامــه فــي العــام 2007 أشــرف 
فينســينت علــى افتتــاح أكثــر مــن 150 فندقــا كمــا قــاد 
عمليــة تطويــر نمــو عــدة عالمــات تجاريــة تعتبــر مــن 
وتتضمــن  لهيلتــون،  المكونــة  األساســية  العالمــات 
تلــك العالمــات: فنــادق ومنتجعــات كونــراد، وفنــادق 
بــاي  تــري  ودبــل  اســتوريا،  والــدورف  ومنتجعــات 
بــاي  وهامبتــون  إن،  جــاردن  وهيلتــون  هيلتــون، 

وكانوبــي.  وكوريــو  هيلتــون، 
 يمتلــك فينســينت خبــرة عالميــة كبيــرة حيــث شــغل 
عــددا مــن المناصــب فــي أوروبــا، وأميــركا الشــمالية، 
واليابــان. كمــا عمــل فــي بدايــة حياتــه العمليــة مــع بنــك 
ــر فينســينت عضــو فــي  ــي ســي. كمــا يعتب اتــش اس ب
ممثــال  العالميــة  لهيلتــون  العالميــة  التنفيذيــة  اللجنــة 
الســياحة  لمجلــس  المشــارك  والرئيــس  للشــركة 
فــي المملكــة المتحــدة، كمــا أنــه عضــو فــي مجلــس 
غيــر  مديــر  أنــه  كمــا  العالميــة.  الســياحية  الشــراكة 
تنفيــذي فــي مجموعــة فورتنــوم أنــد ماســون الشــهيرة 
فــي لنــدن، ومجلــس أمنــاء مدرســة جيجســو، وهــي 
مدرســة مســتقلة لألطفــال الذيــن يعانــون مــن التوحــد.
نظــرا  فينســينت  ســيمون  تكريــم  تــم  ومؤخــرًا 
لخدماتــه فــي مجــال الضيافــة والســياحة، حيــث تــم 
ضمــن  رتــب  علــى  الحاصليــن  قائمــة  ضمــن  تكريمــه 

.2015 العــام  فــي  البريطانيــة  اإلمبراطوريــة 
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ذللــت الطبعــة الثانيــة مــن جوائز قطر تــوداي للتميز في األعمال جميــع العقبات التي 
شــهدتها النســخة الماضيــة، كمــا احتفلت مرة أخرى بأفضل الشــركات آداءا في بورصة 
قطــر لــأوراق المالية، فــي حين كرمت بعضا مــن أفضل وألمع الشــركات والعاملين في 

القطــاع الخاص بدولة قطر.

تكــــــــريم 
لتميـــز ا
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حضــر حفــل توزيــع النســخة الثانيــة مــن جوائــز قطــر 
ــار رجــال  ــز فــي األعمــال  لفيــف مــن كب ــوداي للتمي ت
األعمــال والشــخصيات المهمــة فــي البــالد لالحتفــاء 
بمرونــة االقتصــاد القطــري وتكريــم الشــركات التــي 
الصعــب.  االقتصــادي  المنــاخ  هــذا  فــي  ازدهــرت 
جائــزة  للخدمــات  الدوليــة  الخليــج  انتزعــت  وقــد 
ألدائهــا  قطــر  بورصــة  فــي  أداء  األفضــل  الشــركة 
ال  قيمــة  وتقديمهــا   2015 العــام  فــي  المميــز 
مت الجوائــز لممثلــي  تضاهــى لمســاهميها. وُســلِّ
الشــركات الفائــزة مــن قبــل ضيــف الشــرف، راشــد 
علــي المنصــوري، الرئيــس التنفيــذي لبورصــة قطــر 
عــن  أيضــا  النقــاب  الــذي كشــف  الماليــة،  لــألوراق 
عــدد يونيــو الخــاص لمجلتــي قطــر تــوداي وقطــر 

اليــوم.

وبهــذه المناســبة، قالــت ســيندو نايــر، مديــر التحريــر 
أهميــة  »تــزداد  واإلعــالن:  للنشــر  المهــا  بشــركة 
الشــركات  حققتهــا  التــي  بالنجاحــات  االحتفــاء 
التــي أثبتــت قدراتهــا فــي ظــل المنــاخ االقتصــادي 

الحالــي. فهــذه الشــركات األفضــل أداء ُتعتبــر مصــدر 
نتوقــع  حيــث  قطــر.  فــي  األعمــال  لمجتمــع  إلهــام 
دخــول المزيــد والمزيــد مــن الشــركات الخاصــة إلــى 
للحصــول  المقبلــة  الســنوات  فــي  قطــر  بورصــة 
ــذا  ــل ه ــل أن يتواص ــيولة ونأم ــن الس ــد م ــى المزي عل
تــراث  بشــأن  متحمســون  ونحــن  الهــام.  العمــل 

تــوداي للتميــز فــي األعمــال«. جوائــز قطــر 

ــق  ــر بالتدقي ــوش قط ــد ت ــت آن ــركة ديلوي ــت ش وقام
والتحقــق مــن صحــة ترتيــب الشــركات فــي جوائــز 
ــال  ــك ق ــن ذل ــال. وع ــي األعم ــز ف ــوداي للتمي ــر ت قط
رئيــس  قطــر،  تــوش  آنــد  ديلويــت  شــركة  ممثــال 
باتريــس،  روبــن  الماليــة،  االستشــارات  خدمــات 
تــم  »لقــد  كريشــنا:  ســوميا  المســاعد،  والمديــر 
بحيــث  الشــركات  ترتيــب  تحديــد  عمليــة  تطويــر 
الشــركات  أســهم  أداء  عــن  ســريعة  لمحــة  توفــر 
قطــر  عدلــت  وقــد  المســتثمر.  نظــر  وجهــة  مــن 
ترتيــب  فــي  منهجيتهــا  العــام  هــذا  فــي  تــوداي 
الشــركات بهــدف التوافــق مــع أفضــل ممارســات 

 قائمــة قطر توداي 
10شركات ألفضل 

وتضــم هذه القائمة الشــركات األفضل 
أداء فــي بورصــة قطر في العام 2015. 

ونورد في فقرة الحقة شــرحا 
للمنهجيــة المســتخدمة للتوصل

 إلــى هذا الترتيب.
1

الخليــج الدولية للخدمات
الخدمات االســتهالكية

2
العقارية بروة 

الخدمات االســتهالكية

3
الريان مصرف 

الخدمــات المالية

4
المجموعــة للرعايــة الطبية

الرعايــة الصحية

5
اإلســالمية القطرية للتأمين

الخدمــات المالية

6
مصرف قطر اإلســالمي

الخدمــات المالية

7
بنــك قطر الوطني
الخدمــات المالية

8
المجموعة اإلســالمية القابضة

الخدمــات المالية

9
قطــر لنقل الغــاز المحدودة )ناقالت(

الصناعات

10
الكهربــاء والماء القطرية

العامة المرافق 
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ويســتند  المعتمــدة.  المماثلــة  الدوليــة  التصنيــف 
المقاييــس  ويســتخدم  األداء  علــى  التصنيــف  هــذا 
الحصــول  تــم  حيــث  الرئيســية  الماليــة  والنســب 
علــى البيانــات األساســية مــن بورصــة قطــر وشــركة 

كيــو«. آي  كابيتــال 
وأكــد راشــد المنصــوري الرئيــس التنفيــذي لبورصــة 
قطــر خــالل حفــل توزيــع النســخة الثانيــة مــن جوائــز 
أهميــة  علــى  األعمــال  فــي  للتميــز  تــوداي  قطــر 
الشــركات  تحفيــز  فــي  الحيــوي  ودورهــا  الجوائــز 
مجــال  نشــر  فــي  الجهــد  مــن  مزيــد  بــذل  علــى 

والشــفافية. المعلومــات 

رعايــة  فــي  قطــر  بورصــة  مشــاركة  أن  إلــى  وأشــار 
حفــل قطــر تــوداي تأتــي فــي إطــار دعــم الشــركات 
القطريــة للــدور الــذي تلعبــه هــذه الشــركات خاصــة 

المدرجــة منهــا فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي.

وقــال: »إن بورصــة قطــر  مــن خــالل جولتهــا فــي 
مختلــف دول العالــم مــن أجــل جــذب المســتثمرين، 
ولكــن يبقــى دور هــذه الشــركات محوريــًا فــي جــذب 
إلــى  المنصــوري  وأشــار  قطــر«.  إلــى  االســتثمار 
إلــى األســواق  ترقيتهــا  تّمــت  القطــري  الســوق  أن 
الناشــئة مــن طــرف مؤشــر مورجــان ســتانلي، وهــو 
ــة  ــذه المكان ــى ه ــاظ عل ــر للحف ــاًل أكب ــب عم ــا يتطل م
خاصــة مــن قبــل الشــركة الُمدرجــة لفتــح األبــواب 
دعــم  فــي  يســاهم  مــا  األجانــب  للمســتثمرين 

الوطنــي. االقتصــاد 

اإلنجــازات  تكــرم  خاصــة  جوائــز  أيضــا  مــت  وُقدِّ
فــي القطــاع الخــاص حيــث فــاز ســعادة عبــد اللــه 
بــن حمــد العطيــة بجائــزة إنجــاز العمــر لمســاهمته 
ليــس بتشــكيل سياســات البــالد فــي مجــال الطاقــة 
خــالل  نفســها  قطــر  دولــة  أيضــا  وإنمــا  فحســب، 
ســنوات النمــو المثيــرة تلــك. وفــاز أيضــا الدكتــور 
الرئيــس  نائــب  القحطانــي،  ناصــر  بــن  محمــد 
االســتهالكية،  للمــواد  الميــرة  لشــركة  التنفيــذي 
قطــر  كرمــت  كمــا  للعــام.  األعمــال  رجــل  بجائــزة 
تــوداي الشــركات واألفــراد الذيــن كانــوا مصــدر فخــر 
للبــالد فــي العــام الماضــي لتفوقهــم فــي مجــاالت 
مــع  شــركاتهم  أهــداف  ومواءمــة  تخصصهــم 

..2030 الوطنيــة  الرؤيــة 
الحــدث  لهــذا  الرئيســي  الراعــي  مازيراتــي  وكانــت 
وقدمــت جائــزة مازيراتــي - قطــر تــوداي إلنجــازات 
المســؤولية  حيدان رئيــس  دانــة  إلــى  الشــباب 
شــركة  فــي  واالســتدامة  للشــركات  االجتماعيــة 
قطــر  لقائمــة  التقييــم  شــريك  وأمــا  فودافــون. 
تــوداي ألفضــل 10 شــركات فهــو شــركة ديلويــت، 
وأميغـــــوز   )GBI( شركــــة  همــا   الدعــم  وشــريكا 
مــالذ  مرســى  فنــدق  أن  حيــن  فــي   ،Amigoz
كمبينســكي قــدم الدعــم المتعلــق بمــكان الحــدث. 
فــي  حضــرت  التــي  المهمــة  الشــخصيات  ومــن 
هــذا الحــدث الســيد جاســم بــن يوســف درويــش، 
العضــو المنتــدب لشــركة المهــا للنشــر واإلعــالن ذ. 
م. م. والمــدراء التنفيذيــون ألهــم وأكبــر الشــركات 

قطــر. فــي  والمؤسســات 

الخاصة الجوائز 
ُقدمت هذه الجوائز للشــركات 

واألفراد الذيــن تميزوا في مجاالت 
األعمال وتركــوا بصمتهم على 

مشــهد قطــر االقتصادي في العام 
 .2015

هم: والفائزون 

جائــزة إنجاز العمر:
 ســعادة عبد اهلل بــن حمد العطية

رجــل أعمال العام: 
الدكتــور محمد ناصــر القحطاني 
نائــب الرئيس التنفيذي لشــركة 

الميرة

أفضل رئيــس تنفيذي للعام: 
يوســف محمد الجيدة

 مركــز قطر للمال

إنشاء رؤية: 
مطــار حمــد الدولي، أفضل مطار 

دولي في الشــرق األوسط

أكثر الشــركات ابتكارا: 

GBI                         

إنشــاء العالمــة التجارية للعام: 
جمبــو لإللكترونيات

شــركة العقارات الديناميكية: 
الحقيقــة للعقارات

التميــز في المســؤولية االجتماعية 
للشــركات  والقيــم االجتماعية: 

كهرماء عن مبادرة ترشــيد

مازيراتــي- قطر توداي إلنجاز 
الشباب: 

دانة حيدان رئيس المســؤولية 
االجتماعية للشــركات واالستدامة 

في شــركة فودافون
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المنهجية المتبعة

تــوداي للتميــز فــي األعمــال مــن  إعــداد جوائــز قطــر  تــم 
ودراســة  االعتبــار  بعيــن  المســتثمر  منظــور  أخــذ  خــالل 
أداء الشــركات خــالل الســنوات الثــالث الماضيــة، بحيــث 
يحصــل المســتثمر علــى صــورة واضحــة ألداء الشــركات، 
ويتــم إلغــاء أي أداء اســتثنائي ومنفــرد للشــركات للتوصــل 
إلــى تقييــم للشــركات المدرجــة خــالل فتــرة طويلــة نســبيا.
وتــم اســتخدام المتوســط المرجــح لتقييــم أداء الشــركات 
واألوزان  شــركات.   10 ألفضــل  تــوداي  قطــر  قائمــة  فــي 
المســتخدمة فــي حســاب المتوســط المرجــح للمقاييــس 
الماليــة هــي 20 ٪ مــن أجــل نمــو ســعر الســهم، وتوزيعــات 
األربــاح،  والسيولـــــة، و15 ٪ مــن أجــــل العائــــد علــى حقــــوق 
المســاهمين والهــــامش الصافــــي، و10 ٪ لنمــو اإليــرادات. 
ألداء  المرجــح  المتوســط    علــى  التصنيــف  هــذا  واســتند 
الشــركات فــي الســنوات الثــالث الماضيــة بحيــث أعطــي 
 ٪ و10   ،2014 للعــام   ٪ و25   ،2015 للعــام   ٪  65 الــوزن 

.2013 للعــام 

وقــد قامــت شــركة ديلويــت آنــد تــوش قطــر بالتحقــق مــن 
ــع الحســابات والتصديــق عليهــا. صحــة جمي

ممثلو  الشركات الفائزة يتسلمون  جوائز قطر توداي ألفضل عشر شركات، في اتجاه عقارب الساعة من أعلى 
اليسار: ناصر الريسي، مدير عام  الموارد البشرية وشئون الموظفين بمصرف الريان، خالد العمادي، الرئيس 

التنفيذي، المستشفى األهلي، راشد حمد المري، المدير اإلداري، ناقالت، راشد الهاجري، مدير العالقات العامة 
وعالقات المساهمين، شركة الكهرباء والماء القطرية، علي إبراهيم العبدالغني، الرئيس التنفيذي، الشركة 

اإلسالمية للتأمين
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موضوع الغالف

فــاز الدكتــور محمــد ناصــر القحطانــي، نائب الرئيس التنفيذي لشــركة الميــرة، بلقب  »رجل األعمال 
للعــام« ضمــن جوائــز التميز فــي األعمال. وقد حققت شــركة الميرة للمواد االســتهالكية تحت 

قيادتــه، رقمــا قياســيا للمبيعــات بلــغ  2045 مليار ريال في العــام 2015، وضعف أرقام النمو 
الســنوي لأربــاح. كمــا شــهد العام الماضي فتــح 10 منافذ جديدة، فضاًل عــن المزيد من الجهود 

الفتتــاح عــدد  14 منفذا خالل 2016. 

الرائدة المؤسسة 
في سلســلة التجزئة

سعادة السيد عبد اهلل بن حمد العطية، يتسلم جائزة إنجاز العمر

 كمــا قــاد وأشــرف علــى عمليــة تجديــد وتحديــث شــبكة 
الميــرة المتناميــة مــن الفــروع فــي دولــة قطــر. وتســلط 
قطــر اليــوم الضــوء والمزيــد حــول هــذه الشــخصية 
ــد  ــكل ج ــة ب ــاعات طويل ــل س ــزال تعم ــي ال ت ــارزة الت الب
واجتهــاد حتــى خــالل فصــل الصيــف الحــار وبــال هــوادة 

فــي شــهر رمضــان المبــارك.

ُتعــد تجــارة التجزئــة واحــدة مــن القطاعــات األكثــر تحديــا 
فــي البــالد. فمــا هــي المزايــا التــي تمتلكهــا الميــرة والتي 

مــن شــأنها أن تحقــق االنتقــال مــن قــوة إلــى قــوة؟
مــن  العديــد  تحتضــن  التــي  الســوق  تمويــن  عبــر 
الثقافــات والتقاليــد بالمــواد الغذائيــة، لــم تدخــر الميــرة 

أي جهــد لترقــى إلــى مســتوى شــعارها لتصبــح متجــر 
التجزئــة المفضــل لــدى الجميــع واألكثــر انتشــارا فــي 
الدولــة. مــع تجربــة تســوق رائعــة توفــر قيمــة حقيقيــة 
العقــاري  التطويــر  فــي  نشــطة  ومســاهمة  للمــال، 

بمختلــف المناطــق فــي البــالد.  
مــن خــالل تميــز القائميــن عليهــا والعامليــن بهــا، والنهج 
المبتكــر، وخطــة النمــو المدروســة والمنفــذة بعنايــة، 
والثقافيــة،  االجتماعيــة  بالقيــم  الثابــت  وااللتــزام 
ســاهمت القــرارات اإلســتراتيجية للميــرة فــي جميــع 
عملياتهــا إلــى قفــزة فــي المبيعــات مــن 507.9 مليــون 
ريــال قطــري فــي العــام 2006 إلــى مســتوى قياســي 

ــام 2015. ــي الع ــري ف ــال قط ــار ري ــاق 2.45 ملي ف

إن سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية هو وزير سابق 
للطاقة والصناعة في قطر ورئيس منظمة أوبك. وهو أيضا 

نائب رئيس الوزراء السابق، ورئيس الديوان األميري، والرئيس 
السابق لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ورئيس مؤتمر الدوحة 

للتغير المناخي. وقد أسس سعادته مؤسسة عبد الله بن حمد 
العطية للطاقة والتنمية المستدامة، وهي مؤسسة تركز على 
البحث في مجال تحديات الطاقة الكبيرة. وخالل مسيرة حياته 

المهنية التي تمتد على مدى 40 عاما، صاغ العطية دور قطر في 
مشهد الطاقة الكلي. لذا فقد كّرمته قطر توداي ضمن حفلها 

السنوي بجائزة إنجاز العمر. وقال بهذه المناسبة: »أنا سعيد 
جدا بقبولي لهذه الجائزة. فقطاع الطاقة ديناميكي للغاية، لذا 
ال يمكننا التكهن بما سيحدث في اليوم التالي. وقد أمضيت 
حياتي المهنية كلها في هذا القطاع الذي هو عبارة عن دورة 

من األيام الجيدة واأليام السيئة بالنسبة للمشترين والبائعين 
على حد السواء. إنها دورة تصحح نفسها باستمرار، وهذه هي 

الحياة«.

 أيقونــة قطــاع الطاقــة 
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للنمــو،  الميــرة جهــدًا  تدخــر  لــم  الســنين،  مــر  علــى 
وتحســين وتعزيــز عملياتهــا، بمــا فــي ذلــك االســتثمار 
والخدمــات  المتقدمــة  البرمجيــات  نظــام  فــي 
التــي تديــر علــى أحســن وجــه  اللوجســتية والمــوارد 
آالت  وتركيــب  والمخــازن،  المســتودعات  ممكــن 
التعبئــة والتغليــف الخاصــة بالحبــوب والبقالــة التــي 
ســاعدت علــى مضاعفــة اإلنتــاج بخمســة أضعــاف، 
المورديــن  مــن  قويــة  شــبكة  إنشــاء  عــن  فضــاًل 
المحلييــن واألجانــب، فضــال عــن تشــكيل عــدد مــن 
الشــراكات اإلســتراتيجية التــي تخــدم أهــداف الميــرة 

الطويــل. المــدى  علــى 

وبغــرض ضمــان النمــو المســتمر والنجــاح، تتــواءم 
 ،2030 الوطنيــة  قطــر  رؤيــة  مــع  الميــرة  أهــداف 
لضمــان  والتطويــر  البحــث  فــي  تســتثمر  كمــا 
االســتمرار  مــع  التكنولوجيــات،  أحــدث  مواكبــة 
فــي  المســتهلكين  توقعــات  وتجــاوز  بــل  تلبيــة  فــي 
عمــان. ســلطنة  فــي  وكذلــك  قطــر  أنحــاء   جميــع 
فضــاًل عــن أن اســتقرار أســعار أســهم الشــركة فــي 
بورصــة قطــر يعــد تأكيــدا علــى قــوة عملياتهــا وكفاءتهــا 
فــي  للنمــو  كبيــرة  إمكانــات  إلــى  إضافــة  الماليــة، 

المســتقبل.
مــا هــي الخطــوات القادمــة لشــركة الميــرة؟ وهــل 
تتوســع لتتجــاوز تجــارة التجزئــة إلــى وســائط أخــرى 
ــًا؟ ــه التــي قــد تشــمل مركــزًا تجاري  مــن وســائل الترفي

فــي الوقــت الحاضــر، تديــر الميــرة شــبكة مــن 45 فرعــا 
)بمــا فــي ذلــك أربعــة فــي ســلطنة عمــان( مجهــزة 
ــس  ــي تعك ــي الت ــتوى عالم ــول ذات مس ــات وحل بتقني

تسليم جائزة إنشاء رؤية للعام، لمطار حمد الدولي 

سّجل مطار حمد الدولي في العام 2015 نموا في حركة 
المسافرين، حيث خّدم 30.9 مليون مسافر بزيادة سنوية في 

أعداد المسافرين بنسبة 17 ٪. وتم أيضا التعامل مع ما مجموعه 
1.4 مليون طن من البضائع، فضال عن 212.2 ألف حركة طائرات. 
وأصبح المطار مؤخرا الراعي البالتيني الرسمي لنادي بايرن ميونخ، 

كما أطلق تطبيق الجوال »أي بيكون« لمنح المسافرين تجربة 
رائعة وتزويدهم بمعلومات حول العروض الترويجية المتاحة. وما 
يزال المطار ُيعتبر من أفضل المطارات في العالم منذ افتتاحه في 

العام 2014.

 مطــار حمــد الدولــي يســجل نمــوا 

الدكتور محمد ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي، شركة الميرة
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موضوع الغالف

ــة  ــطة ومفعم ــة نش ــوى عامل ــر ق ــة، عب ــكار والحداث االبت
متطلبــات  كافــة  لتلبيــة  خدماتهــا  تقــدم  بالحيويــة 

وحاجيــات عمالئنــا الكــرام.

موظفينــا  وتفانــي  الحكيمــة  القيــادة  مــن  وبدعــم 
ــير  ــدة وتس ــاق جدي ــى آف ــرة إل ــع المي ــم، تتوس والتزامه
بخطــى ثابتــة نحــو المزيــد مــن اإلنجــازات فــي قطــاع 

تجــارة التجزئــة فــي قطــر.
فــي ســياق مواكبتهــا للمســتقبل، تعمــل الميــرة علــى 
متابعــة خطتهــا إلنشــاء 14 فرعــًا جديــدًا فــي مناطــق 
الفــرص  استكشــاف  وكذلــك  البــالد،  مــن  مختلفــة 
المســتقبلية فــي أكثــر مــن ســتة مواقــع إضافيــة، كجــزء 
مــن إســتراتيجيتنا الراميــة إلــى المســاهمة فــي التطويــر 

ــع أرجــاء قطــر. العقــاري فــي جمي
وقــد بدأنــا بالفعــل األعمــال فــي خمســة مراكــز تســوق 
الســيلية  شــمال  مــن  كل  فــي  الماضــي  العــام  فــي 
)المعــراض(، ولبيــب 2 والوكــرة )غــرب(، وأم صــالل 
يتــم  أن  المتوقــع  مــن  والتــي  ســدرة،  وبــو  علــي، 

المقبلــة. القليلــة  األشــهر  غضــون  فــي  تســليمها 
منحــت  قــد  الشــركة  كانــت  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة 
مؤخــرا عقــودًا لــكل مــن مجموعــة الخياريــن للمقــاوالت 
ســتة  لبنــاء  للمقــاوالت،  المفتــاح  وشــركة  والتجــارة 
عقــود  قيمــة  مــع  المقبلــة  الفتــرة  فــي  فــروع جديــدة 

قطريــا. ريــاال   283.730.146 تبلــغ  إجماليــة 

وإدارة  لتشــغيل  تفاهــم  الميــرة مذكــرة  كمــا وقعــت 
ومنطقــة  ثعيلــب  جبــل  فــي  للتســوق،  مركزيــن 
لوســيل. مدينــة  فــي  الشــمالية  الســكنية   الفلــل 

وعــالوة علــى ذلــك، تتضمــن خطــط التوســع افتتــاح 

فــروع جديــدة لخدمــة الطــالب فــي مؤسســة قطــر، 
فــي  فضاءيــن  لتشــغيل  عقــدا  مؤخــرا  وقعــت  حيــث 
لــكل  80 متــرا مربعــا  الطلبــة )حوالــي  أماكــن ســكن 
منهمــا(، ومســاحة فــي مركــز الطــالب فــي المدينــة 

مربعــا(. متــرا   150 )حوالــي  التعليميــة 
الدوحــة  “معهــد  مــع  تفاوضنــا  آخــرا،  وليــس  وأخيــرا 
للدراســات العليــا”، لتشــغيل الســوبر ماركــت البالغــة 

مســاحته 150 متــرا مربعــا لخدمــة طــالب المعهــد.
وفيمــا يتعلــق بالتوســع وفتــح آفــاق جديــدة غيــر تجــارة 
خططنــا  بتنفيــذ  دائمــا  نقــوم  الميــرة،  فــي  التجزئــة 
ــوق،  ــاملة للس ــات ش ــى دراس ــتنادا إل ــتقبلية اس المس
األساســية  والقيــم  الرؤيــة  مطابقــة  مراعــاة  مــع 
للشــركة. وســوف نواصــل االســتثمار  فــي  كل مــا 
تجربــة  أفضــل  تقديــم  فــي  االســتمرار  مــن  ُيمّكننــا 
للمســاهمين. المكاســب  مــن  قــدر  وأكبــر  لعمالئنــا، 

ــرة؟  ــد فــي المي كيــف يتــم التعامــل مــع مصــادر التوري
هـــل هناك نظــام دعم للمنتجين المحليين؟ 

ــن  ــن المحليي ــن الموردي ــات م ــع المئ ــرة م ــل المي تتعام
هــذا  المــوردة،  البضائــع  معظــم  مصــادر  يمثلــون 
الخاصــة  التجاريــة  والعالمــات  للمنتجــات  باإلضافــة 
ــا أن  ــا، ممــا يتيــح لن ــا ودولي ــا التــي يتــم إنتاجهــا محلي بن
ــا أفضــل نوعيــة مــن المنتجــات بأســعار  نقــدم لعمالئن
فــي  المورديــن  مــن  العديــد  أيضــا  ولدينــا  معقولــة. 
والبضائــع  الحاجيــات  أفضــل  الخــارج حيــث نســتورد 
فــي  الخــارج  فــي  المــوردون  ويوجــد  للمســتهلكين. 
العشــرات مــن الــدول مــن بينهــا تركيــا وتايالنــد وفيتنــام 
والواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة، وغيرهــا. وقــد 
قمــت شــخصيا بزيــارة موردينــا فــي قطــر وكذلــك فــي 

الخــارج، للحــرص علــى جــودة عملياتنــا الخاصــة بتوريــد 
واســتيراد الســلع، وضمــان الجــودة والمعاييــر الخاصــة 
بالبضائــع التــي نقدمهــا لعمالئنــا الكــرام فــي الميــرة.

مــا هــي أكبــر التحديــات التــي تواجــه الميــرة، هــل هــي 
ــة للتلــف؟ المــوارد البشــرية أو إدارة الســلع القابل

ليســت  بالتأكيــد  هــي  للتلــف  القابلــة  الســلع  إدارة 
مهمــة ســهلة. ومــع أكثــر مــن 40 متجــرًا مــن متاجــر 
الميــرة المختلفــة تشــكل إدارة والتعامــل مــع الســلع 
الطازجــة والمــواد الحساســة تحديــا كبيــرا ألي سلســلة 
متاجــر تجزئــة. ومــع ذلــك، فإننــا نتعهــد باالســتمرار 
فــي تحســين تجــارب العمــالء، والتزمنــا منــذ تأسيســنا 
الخدمــات  تقديــم  فــي  العالميــة  المعاييــر  بأرقــى 
والتميــز. وهــو مــا جعلنــا نواصــل التوســع وتوســيع 
عملياتنــا فــي قطــر، مــع توفيــر مجموعــة هائلــة مــن 
الجــودة  وضمــان  ومراقبــة  والخدمــات  المنتجــات 

والعمليــات.
وقــد أتــت جهودنــا المتواصلــة أكلهــا فــي الربــع الثالــث 
مــن ســنة 2015، عندمــا نجحنــا فــي الحصــول علــى 
شــهادة األيــزو 9001:2008 فــي إدارة أنشــطة القســم 
التجــاري مــن قبــل هيئــة االعتمــاد “بيــرو فيريتــاس” 
ســاس - المملكــة المتحــدة. وتختــص شــهادة األيــزو 
9001 الدوليــة بنظــم إدارة الجــودة التــي تحــدد إطــار 
العمــل إلدارة مراحــل تطبيــق الجــودة داخــل المنظمــة، 
مشــيرا إلــى أن حصــول الميــرة علــى هذه الشــهادة يأتي 
فــي إطــار ســعيها المســتمر لتلبيــة حاجــات العمــالء، 
ــألداء،  ــتمر ل ــين المس ــة، والتحس ــات القانوني والمتطلب
المالــي.  األداء  وتعزيــز  العمــالء  رضــا  علــى  والحــرص 
ــا نظــام متقــدم - بدعــم مــن  وعــالوة علــى ذلــك، لدين
نظــام البرمجيــات والخدمــات اللوجســتية والمــوارد – 
يعمــل علــى تبســيط عمليــات التســليم لدينــا، فضــال 
عــن إدارة المخــزون االحتياطــي فــي مخازننــا ألغــراض 

ــد. التجدي

مــن موقعــك كقائــد، مــا الــذي يجذبــك إلــى قطــاع تجــارة 
التجزئة؟ 

لقــد ســعيت دائمــا  إلحــداث فــرق فــي كافــة المســاعي 
بعــد  لــي  بالنســبة  تحديــا  كان  وقــد  بهــا.  أقــوم  التــي 
أن  والغــاز،  النفــط  قطــاع  فــي  العمــل  مــن  خروجــي 
أخــوض غمــار تحــدي جديــد يتمثــل فــي قطــاع مغايــر 
ــر فــي هــذه  ــل الجــزء المثي ــة. وقــد مث هــو تجــارة التجزئ
الرحلــة رفــع التحــدي وتحويلــه إلــى قــوة بــدال مــن أن 
يكــون عقبــة. فعندمــا انضممــت للميــرة، كان هنــاك 
معالجــة.  إلــى  تحتــاج  التــي  التحديــات  مــن  العديــد 
بعنايــة  ومخططــة  محكمــة  إســتراتيجية  وبفضــل 
تحقيــق  فــي  نجحنــا  لمراحلهــا،  المتســق  والتنفيــذ 
ــة،  ــة والعملي ــا الخدمي نمــو الشــركة، وتحســين معاييرن
وأصبــح لدينــا أكبــر سلســلة لمتاجــر التجزئــة فــي البــالد.

تسليم  جائزة رجل أعمال العام نيابة عن الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة
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ــل معلمــك وقدوتــك الخاصــة ومــا  ــذي يمث مــن هــو ال
ــه؟ ــا من ــتخلصتها وتعلمته ــي اس ــدروس الت ــي ال ه

قدوتــي تتمثــل فــي كل مــن صاحــب الســمو الشــيخ 
تميــم بــن حمــد آل ثانــي واألميــر الوالــد صاحــب الســمو 
الشــيخ حمــد بــن خليفة آل ثانــي. فقد قدمــا هدية، ليس 
فقــط بالنســبة لــي، ولكــن لكافــة الشــعب القطــري، 
تتمثــل فــي صياغــة وتنفيــذ رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، 
والتــي تهــدف إلــى تحويــل قطــر إلــى مجتمــع قائــم علــى 

ــر اقتصادهــا بالكامــل. المعرفــة وتطوي

ومــن أهــم القيــم التــي اســتلهمتها مــن ســموهما، 
راســخ  بإيمــان  والعمــل  بــه،  نقــوم  مــا  ممارســة كل 
وصــدق كامــل. وقــد مكنــت هــذه القيــم والرؤيــة لنــا 
األخالقيــة  المعاييــر  أعلــى  اعتمــاد  مــن  الميــرة  فــي 
قطــر  رؤيــة  مــع  إلســتراتيجيتنا  مواءمــة  والعمليــة، 
ــدة  ــا عدي ــار ومزاي ــي ثم ــبيل جن ــي س ــة 2030، ف الوطني

الطريــق. طــول  علــى 

ووفقــا ألحــد االتجاهــات الخاصــة بتجــارة التجزئــة فــي 
العــام 2016، يعتمــد المزيــد مــن تجــار التجزئــة علــى 
شــبكة اإلنترنــت لتعزيــز تجربة التســوق. هل ستســتفيد 
التقريــر  هــذا  مــن  المســتفادة  الــدروس  مــن  الميــرة 
ومحاولــة المضــي قدمــًا فــي ذلــك؟ وهــل ســتضاف 

تجربــة التســوق علــى اإلنترنــت لتجربــة الميــرة؟

تــزال  وال  جاهــدة  الميــرة  ســعت  تأسيســها،  منــذ 
إلحــداث تغييــر فــي حيــاة المســتهلكين وتوفيــر تجربــة 
للمــال.  الحقيقيــة  القيمــة  مــع  لهــم  رائعــة  تســوق 
وتجــاوز  المســتهلكين  برضــا  التزامنــا  مــن  وكجــزء 
توقعــات عمالئنــا، تراقــب الميــرة باســتمرار المشــهد 
الخــاص بقطــاع التجزئــة وكافــة التطــورات واالبتــكارات 
الخاصــة بــه. واألهــم مــن ذلــك، تحــرص فــرق أنشــطة 
البحــث والتطويــر وخبــراء المجــال لدينــا علــى أن تــدرس 
بعنايــة األفــكار والنظــم والتطبيقــات التــي يمكــن أن 
تعــزز عملياتنــا وكذلــك تحســين تجربــة عمالئنــا، ســواء 
وإنترنــت  االنترنــت،  علــى  التســوق  عــن  نتحــدث  كنــا 
األشــياء، أو غيرهــا مــن التقنيــات المتطــورة. وال تدخــر 
وعملياتهــا  لعروضهــا،  مبتكــر  لتطويــر  جهــدا  الميــرة 
ــتمرار  ــان االس ــا لضم ــة وأعماله ــة التحتي ــة بالبني الخاص
فــي تحقيــق رضــا العمــالء، وفــي ذات الوقــت تحقيــق 
مــن  رؤيتنــا  وتحقيــق  الطويــل  المــدى  علــى  أهدافنــا 
موقعنــا كسلســلة رائــدة فــي مجــال تجــارة التجزئــة 
فــي قطــر وخارجهــا. األمــر الــذي يجعلنــا متحمســين 
لنعلــن أن لدينــا مشــروعًا جديــدًا نخطــط إلطالقــه، مــن 
شــأنه خلــق تجربــة تســوق جديــدة لعمالئنــا فــي الميــرة. 
التنفيــذ  لضمــان  الكواليــس  وراء  حاليــا  نعمــل  ونحــن 
وســوف  المســتقبل،  فــي  المشــروع  لهــذا  الناجــح 
ــم حــال اســتعدادنا  ــا الكري ــن عــن إطالقــه لجمهورن نعل

واســتعداد الســوق لــه. 

ما هي نصيحتك إلى الجيل الجديد من القطريين؟
نشــطًا  اجتماعيــًا  شــريكا  تــزال  وال  الميــرة  كانــت 
بقربهــا  ملتزمــة  وســتظل  القطــري  المجتمــع  فــي 
فــي  قطــر  دولــة  فــي  والمقيميــن  المواطنيــن  مــن 
وتطلعاتهــم.  رؤاهــم  تحقيــق  علــى  مســاعدتهم 
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  كنائــب  موقعــي  ومــن 
أولوياتهــا،  أولــى  ضمــن  والمجتمــع  األفــراد  تضــع 
أود أن أشــد علــى أيــدي جيــل الشــباب وتشــجيعهم 
علــى التحلــي بالطمــوح والتطلــع لمســتقبل أفضــل 
ذلــك،  ومــع  ومجتمعاتهــم.  وألســرهم  ألنفســهم 
جيــدة  خطــة  هنــاك  تكــون  أن  أيضــا  المهــم  فمــن 
ويجــب  التطلعــات  تلــك  تحقيــق  لهــم  ليتســنى 
عليهــم اتخــاذ خطــوات إلــى األمــام والمضــي قدمــًا 
لتحقيــق أحالمهــم، ســواء كنــا نتحــدث عــن الحفــاظ 
علــى صحتهــم البدنيــة وعافيتهــم، والحصــول علــى 
أهــداف  إلــى تحقيــق  أكاديميــة، والســعي  مؤهــالت 
ــن  ــرى م ــاالت أخ ــة مج ــين أي ــة أو تحس ــم المهني حياته
حياتهــم. فجيــل الشــباب اليــوم هــم قــادة الغــد وقــادة 
لديهــم  بــأن  يدركــوا  أن  وعليهــم  البــالد،  لمســتقبل 
مســؤولية كمــا لديهــم االمتيــازات. ومــن خــالل تطويــر 
وتحســين أنفســهم ومهاراتهــم، هــم يزرعــون بشــكل 
فعــال البــذور مــن أجــل اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة 
الرؤيــة  تحقيــق  فــي  مباشــر  بشــكل  والمســاهمة 

للبــالد. الوطنيــة 

 التنميــة المســتدامة 
بعد مرور أربع سنوات على إطالق كهرماء للبرنامج الوطني 

للترشيد وكفاءة الطاقة )ترشيد(، حظيت هذه الحملة 
المدروسة جيدا والتي يتم تنفيذها بصورة رائعة بدفعة 

كبيرة في العام الماضي، فقد نجحت »ترشيد« في الحد من 
استهالك الفرد للكهرباء والمياه فـــي العـــام 2015 بنسبـــــة 

14 ٪ و17 ٪ على التوالي، وحققت توفيرا مقداره 800  ريال حتى 
العام 2015، وقللت من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، 

وتم في إطارها تشجيع الشركات واألفراد بصورة متواصلة من 
خالل تنظيم حفل سنوي لتوزيع الجوائز. ويسير البرنامج على 
الطريق الصحيح للحد من الكهرباء للفرد واستهالك المياه في 

 قطر بنسبة 20 ٪ و35 ٪ على التوالي بحلول العام 2017.
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موضوع الغالف

ومــع التوقــف وكذلــك أيضــا صعــود مشــاريع البنــاء 
فــي  العقــارات  فــي  المتعاملــون  واجــه  واإلعمــار، 
قطــر مــا يشــبه إلــى حــد بعيــد وضعــا متناقضــا يمكــن 
إمــا أن يــؤول إلــى نتائــج عكســية أو اعتبــاره كفرصــة 

للتوصــل إلــى شــيء خــاص.

عامــا   12 الـــ  خــالل  التجــاري   العمــل  نطــاق  وفــي 
الماضيــة، كانــت الحقيقــة للعقــارات وال تــزال تتقــدم 
الــذي  بالمؤكــد  وصفــه  يمكــن  تقــدم  ولكنــه  ببــطء 
ففــي  مســاره.  طــوال  االهتمــام  علــى  يســتحوذ 
مقابلــة حصريــة مــع »اإلنشــاءات اليــوم”،  يتقاســم 
بعــض  الصمــد  عبــد  للشــركة  اإلداري  المديــر 
تكتســب  أن  مــن  الشــركة  مكنــت  التــي  الحقائــق، 

الماضيــة. الســنوات  خــالل  كبيــرة  أهميــة 

يقــول عبــد الصمــد » أنــا ولــدت وتربيــت فــي قطــر 
 17 عمــري  كان  عندمــا  الشــركة  إنشــاء  فــي  وبــدأت 
شــركة  لتســجيل  ذهبــت  وعندمــا  مضيفــا،  عامــا«. 
الحقيقــة، طلــب منــّي أن أبدأهــا علــى أســاس ملكيــة 

خالصــة”.
ســن  فــي  أزال  ال  كنــت   أننــي  “وحيــث  ويضيــف: 
الســابعة عشــرة فــي ذلــك الوقــت، فقــد توجــب علــّي 
أن أنتظــر عامــا آخــرا ألجــل تغييــر شــركتي إلــى شــركة 
ذات مســؤولية محــدودة. كان ذلــك قبــل مــا يقــرب 
مــن 12 عامــا مضــت”. ويمضــي فــي القــول: “بــدأت 
بتجــارة الســيارات ثــم انتقلــت بالتدريــج إلــى خدمــات 
العقــارات.  إلــى  االنتقــال  قبــل  الســيارات  تأجيــر 
ثــالث شــركات. وبشــكل  اللــه، نملــك اآلن  وبحمــد 
تجــارة  وفــي  العقــارات  تجــارة  فــي  نحــن  أساســي 

الســيارات”.  وتأجيــر 

منوهــا: “خطتنــا المســتقبلية هــي أن ننشــر أجنحتنــا 
فــوق كل دول مجلــس التعــاون الخليجــي”.

توفــر  للعقــارات  “الحقيقــة  بالقــول:  ذلــك  ويشــرح 
ــد مــن مجــاالت العقــارات األخــرى،  ــرة فــي العدي الخب
قطــر.  وخــارج  داخــل  األراضــي  وتطويــر  بيــع  مثــل 
أيضــا توفــر للشــركات واألفــراد »بيئــة صحراويــة«، 
الجــدد  للزائريــن  آمنــة  ثقافيــة  خبــرة  توفــر  كمــا 

للبــالد”. 

الحقيقــة  تخطــط  األخــرى  الطــرق  بــأي  ثــم  ومــن 
العقــارات  شــركات  عــن  مختلفــة  لتكــون  العقاريــة 

قطــر؟  فــي  األخــرى 
يقــول عبــد الصمــد: “كمــا نعلــم جميعــا حتــى تكــون 
أساســيا يجــب أن تعمــل بجــد، وحتــى يتحقــق التميــز 
التــي  المصاعــب  مــن  مجموعــة  عبــر  تمــر  أن  يجــب 
ونجاحنــا  الوقــت.  لبعــض  مضنيــة  تكــون  أن  يمكــن 
يعكســه شــعارنا )كمــا أن الحقيقــة هــي نجاحنــا( وهــو 
ذات الشــيء الــذى  يجعــل منــا متفرديــن وأهــال للثقــة 

وذي والء وأمانــة”.

اللؤلــؤة  فــي  عقــارات  تملــك  العقاريــة  الحقيقــة  إن 
ــرة:  ــي المؤج ــا ه ــة. أيض ــراج المتعرج ــي األب ــر وف قط
مشــيرب  وبــرج  غويلينــا  أم  وبــرج  ســلطان  لبــرج 
وبــرج النصــر ومجمــع الروضــة. وباختصــار الشــركة 
مرتبطــة بمــا يتجــاوز الـــ 350 عقــارا. ولكــن، مــا هــو 
التفــرد حــول نوعيــة العقــارات التــي توفرهــا الحقيقــة 

المحتمليــن؟ للعمــالء 

جميــع  نملــك  نحــن  “حســنا،  الصمــد:  عبــد  يقــول 
الذيــن  بالعمــالء  نهتــم  كمــا  العقــارات.  أنــواع 
منخفــض،  أســعار  بمــدى  عقــارات  عــن  يبحثــون 
ــة.  ــل راقي ــن فل ــون ع ــن يبحث ــك الذي ــى أولئ ــة إل إضاف
مرافــق  علــى  عــالوة  مريحــة،  مناطــق  نوفــر  ونحــن 
ومصــادر للزبائــن فــي نطــاق ومــدى معتــدل. ونوفــر 
حــدود  وفــي  المحتمليــن  لعمالئنــا  جيــدة  منــازل 

زناتهــم”. موا

والســؤال هــو كيــف ترعــى الحقيقــة العقاريــة أعمالهــا 
اســتعدادا لــكأس العالــم بقطــر فــي 2022؟

يقــول عبــد الصمــد: »أعتقــد أن الوقــت ال يــزال مبكــرا 
ــي  ــتثمار ف ــة االس ــي حال ــن، ف ــك، ولك ــى ذل ــن عل لترك
الوقــت  حتــى  نتكيــف  نحــن  المســتقبلية،  األســواق 
اتجاهــات  أو  تنظيميــة  تغييــرات  أيــة  إزاء  الحالــي 
جهازيــة  حالــة  فــي  البقــاء  فــإن  كذلــك  اقتصاديــة، 
القوانيــن والمصطلحــات واالتجاهــات يعتبــر  حيــال 

الحتميــة”. األمــور  مــن 

عبد الصمد، المدير اإلداري لشركة الحقيقة العقارية، يتسلم جائزة شركة العقارات الديناميكية

منــذ بدايتها فــي 2003، اســتطاعت الحقيقة العقارية أن 
تنحــت لنفســها مكانــة مرموقة في ســوق العقارات القطري. 

إلــى األمام بنهج صادق
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علــى الرغــم مــن أنــه لــم يمــض ســوى عــام واحــد علــى 
تولــي يوســف الجيــدة لمنصــب الرئيــس التنفيــذي إال أنهــا 
كانــت ســنة حافلــة لــكل مــن الجيــدة ومركــز قطــر للمــال 
إذ يقــول: »كانــت توجــد بعــض األمــور التي أردنــا تحقيقها 
ــد  ــة. فق ــق اإلدارة التنفيذي ــر فري ــا تقطي ــور، منه ــى الف عل
كان ذلــك ضروريــا مــن أجــل المرحلــة المقبلــة مــن تطويــر 
ــا خــالل ســتة أشــهر  ــذا قمن مركــز قطــر للمــال وقطــر. ل
بالتعاقــد أو ترقيــة عــدد مــن القطرييــن الذيــن يتمتعــون 
رؤســاء  والســيما  المناســبة،  والمؤهــالت  بالخلفيــة 
مــدى  والماليــة«.  وعلــى  والتجاريــة  القانونيــة  اإلدارات 
األشــهر القليلــة الماضيــة، حــّول مركــز قطر للمــال بعضا 
مــن تركيــزه الدولــي إلــى الداخــل، وســعى إلــى تحقيــق 
المزيــد مــن التكامــل مــع االقتصــاد المحلــي. وعــن ذلــك 
يقــول الجيــدة: »فــي الســابق كانــت معظــم حمالتنــا 
اإلعالنيــة والتســويقية ذات تركيــز دولــي. لكننــا جلبنــا اآلن 
بعضــا مــن تلــك الحمــالت إلــى البــالد وصــار لدينا عــدد من 
الســفراء القطرييــن الجــدد لتســليط الضــوء علــى شــعارنا 
ــت  ــر«. وكان ــم كبي ــن دع ــي م ــم يأت ــاح عظي ــو »نج أال وه
هــذه الحملــة الجديــدة ضروريــة لجعل الشــركات المحلية 
تــرى أن مركــز قطــر للمــال هــو »منصــة باتجاهيــن«. 
الشــركات  دخــول  فيــه  تســهل  الــذي  الوقــت  ففــي 
العالميــة التــي تريــد العمــل داخــل البــالد، فهــي يمكــن 
أيضــا أن تكــون بمثابــة نقطــة انطالق للشــركات القطرية 
التــي تتطلــع إلــى القيــام بأعمالهــا فــي الخــارج، والتــي 
ترغــب فــي تأســيس فــروع لهــا داخــل مركــز قطــر للمــال 
يســتقطب  الــذي  اإلنكليــزي  العــام  القانــون  بموجــب 
العديــد مــن الشــركات، وخاصــة المؤسســات الحكوميــة 
الوطنــي«.   قطــر  وبنــك  لالســتثمار  قطــر  جهــاز  مثــل 
وتحــت قيــادة الرئيــس التنفيــذي الجديــد، اقتــرح مركــز 
قطــر للمــال أيضــا قانونــا جديــدا وموســعا )يدرســه حاليــا 
األنشــطة  عــدد  زيــادة  بهــدف  وذلــك  الــوزراء(  مجلــس 
المســموح بهــا داخــل مركــز قطــر للمــال. يقــول الجيــدة: 
»بصفتنــا مركــزا ماليــا فــإن عملنــا األساســي هــو البنوك، 
وشــركات التأميــن، وإدارة األصــول، ومــا إلــى ذلــك. لكننــا 
اآلن نريــد أن ننــوع أعمالنــا بحيــث تشــمل الشــركات غيــر 
أخــرى  قطاعــات  فــي  الحكومــي  للتنظيــم  الخاضعــة 
مثــل الرياضــة والهندســة واالستشــارات الصحيــة والتــي 
وقــد  االقتصــاد«.  علــى  بالنفــع  تعــود  أن  شــأنها  مــن 
ــاخ  ــوء المن ــي ض ــيما ف ــوة والس ــذه الخط ــة ه ــت صح ثبت
االقتصــادي الحالــي. ومــن المؤكــد أنــه فــي المســتقبل 
ســيتم اعتبــار عهــد  الجيــدة علــى رأس مركــز قطــر للمــال 

ــد  ــد للمركــز فهــو يقــول: »بالتأكي ــة عهــد جدي ــة بداي بمثاب
حــدث تغييــر فــي إســتراتيجيتنا. فقــد أمضيــت أول ســتة 
أو ثمانيــة أشــهر فــي إعــادة هيكلــة المركــز واإلعــداد لهــذا 
ــا عــن  التوجــه الجديــد. وســيعلن مركــز قطــر للمــال قريب
رؤيــة ورســالة واضحــة المعالــم ســتوضح أهــداف أعمالنا 
األساســية وخارطــة طريقنــا لمــدة خمــس ســنوات«. 
ومــن هــذه األهــداف اإلســتراتيجية إدراج شــركات مركــز 
قطــر للمــال فــي بورصــة قطــر حيــث كان بنــك قطــر 
األول   أول شــركة مــن شــركات المركــز يتــم إدراجهــا فــي 
ــي  ــع ف ــأن التوس ــاؤل بش ــدة بالتف ــعر الجي ــة. ويش البوص
إدراج شــركات مركــز قطــر للمــال فــي كل مــن بورصــة 
قطــر وســوق الشــركات الصغيــرة والمتوســطة. وقــد 
الجيــدة داخــل مركــز قطــر للمــال قبــل أن يصــل  نمــا 
ــزة  ــك يشــكل دائمــا مي ــي، وأكــد أن ذل ــه الحال ــى منصب إل
كبيــرة مضيفــا: »إن معرفــة المؤسســة وكيــف تعمــل 
مــن أســفل الهــرم الوظيفــي إلــى األعلــى هــو أمــر مهــم. 
وأنــا  يعرفوننــي  الموظفيــن  فــإن  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
أعرفهــم، وهــذه العالقــات مهمــة عندمــا يتعلــق األمــر 
بالقيــادة التــي يتــم فيهــا التركيــز علــى إدارة الموظفيــن 
وعواطفهــم والغرائــز البشــرية«. وتحــدث عــن أهم درس 
تعلمــه علــى مــدى العــام قائــال: »إن إدارة الموظفيــن هــو 
شــيء بالــغ الحساســية. فكلمــا وقعــت مشــكلة وانزعــج 
الموظفــون فإنهــم يتطلعــون إلــى الرئيــس التنفيــذي. 
ــا  ــع. وكل م ــاء الجمي ــن إرض ــه ال يمك ــرف اآلن أن ــي أع لكنن

جعــل  اإلمــكان-  -قــدر  محاولــة  هــو  بــه  القيــام  يمكــن 
حــدة  مــن  والتخفيــف  بالمســاواة  يشــعرون  الجميــع 
التوتــر. فــإدارة الموظفيــن هــي العنصــر المهــم الــذي 
ُيكّمــل المهــارات التقنيــة والعملياتيــة التــي يحتــاج كل 
مديــر تنفيــذي إتقانهــا، حيــث يتــم ذلــك علــى األغلــب 
أثنــاء ممارســته لمهامــه الوظيفيــة. فالمــرء يكتشــف فــي 
هــذا المنصــب أنــه بحاجــة إلــى بعــض المهــارات التــي لــم 
يســبق لــه أن اســتخدمها مــن قبل«.وبصــرف النظــر عــن 
ــة  ــر والضغــوط تأتــي مــع المســؤولية القانوني كــون التوت
والتجاريــة واإلســتراتيجية للمؤسســة، فمــن المفارقــة 
تســعى  اآلن  باتــت  الشــركات  مــن  والمزيــد  المزيــد  أن 
لتحقيــق التــوازن بيــن الحيــاة والعمــل لموظفيهــا، غيــر أن 
كبــار المديريــن التنفيذييــن ال يحظــون بهــذا التــرف. وبهــذا 
الصــدد يقــول: »إنهــا مهمــة كبيــرة، بطبيعــة الحــال. فــكل 
العيــون عليــك، ويجــب أن تكــون متاحــا علــى مدار الســاعة 
وأن تحــل المشــاكل باســتمرار. فالعمــل يطــاردك وأنــت 
فــي المنــزل، ســواء رغبــت بذلــك أو لــم ترغــب«. ويعترف 
ــال:  ــه قائ ــن نفس ــه ع ــرا بالترفي ــر كثي ــم يفك ــه ل ــدة بأن الجي
»فــي كثيــر مــن األحيــان ال أتمكــن مــن القيــام بذلــك. لكــن 
الجــري يســاهم فــي الترفيــه عــن نفســي بشــكل جميــل، 
الواقــع بمشــاهدة  عــن  االنفصــال قليــال  أو مــن خــالل 
ــدة عــن مجــال  ــع البعي ــون أو القــراءة فــي المواضي التلفزي
عملــي، وبالطبــع باإلضافــة إلــى وقــت األســرة، حتــى إذا 
اضطــررت إلــى إيجــاد بعــض الوقــت كــي أكــون معهــم«.

يقــول الرئيــس التنفيــذي لمركــز قطر للمال، يوســف الجيدة، إنه حتــى في قمة الهرم 
الوظيفــي، ينبغــي علــى المرء أن يواصل تعلمه أثناء ممارســة مهامــه الوظيفية.

التعلــم بصورة دائمة

يوسف محمد الجيدة
الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يتسلم جائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام
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أجــرت مجلــة قطــر توداي حديثا مع ســي.في رباي، المديــر التنفيذي لجمبــو لإللكترونيات 
الدوحــة قطــر، والتــي منحت جائزة منشــيء العالمــة التجارية لدى جوائــز التميز في األعمال 

مــن قطــر تــوداي للعــام 2016 ، حول التحالف الكبير للشــركة مــع ال.جي، والذي امتد فوق 
عقود. الثالثة 

التوليفــة الرابحة

عالــم مــن االبتــكارات  
GBI هي مقدم خدمة عالمي تمتلك وتدير شبكة اتصاالت 

باأللياف الضوئية، محايدة ومتعددة الطبقات، تشكل صلة 

 GBI الوصل بين الشرق األوسط والعالم. وتربط شبكة

الشرق األوسط بسنغافورة نحو الشرق، ومن مصر نحو 

الغرب، وذلك باستخدام كابلين بحريين بديلين لحماية 

حركة مرور البيانات، يعبران البحر األبيض المتوسط   

إلى إيطاليا والمدن األوروبية الكبرى. وتوفر هذه الوصلة 

الجديدة من الخليج إلى أوروبا عبر العراق وتركيا اتصاال عالي 

االستجابة من دول مجلس التعاون الخليجي مباشرة حتى 

قلب أوروبا. وتقدم GBI خدماتها إلى شركات االتصاالت 

ومزودي خدمات اإلنترنت والحكومات في جميع أنحاء 

الشرق األوسط وأوروبا وآسيا من خالل محفظة من 

خدمات االتصاالت الموجهة نحو قطاع الجملة والشركات 

عن طريق شبكة محمية.

عبداهلل الرويلي، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، لشركة GBI، يتسلم جائزة  أكثر الشركات 
ابتكارا 

ويبــدو أن شــعار “أينمــا تكــون هنــاك جمبــو بالقــرب 
منــك” قــد  حقــق الغــرض مــن وجــوده. إذ مــن  خــالل 
احتفالهــا بالذكــرى الثالثيــن مــع ال.جــي هــذا العــام، 
يمكــن القــول أنــه قــد أضيــف فصــل جديــد مــن ملحمــة 

جمبــو الكترونيــك فــي قطــر. 
ولمــا  كانــت قــد بــدأت بصالــة عــرض واحــدة فــي 1980، 
جــاء ارتبــاط جمبــو مــع ال.جــي بعــد ســتة أعــوام مــن 
فــي منحنــى  الشــركة صعــودا  ذلــك، حيــث شــهدت 

ــت. ــك الوق ــذ ذل ــا من إنجازاته
ويشــرح ربــاي حــول كيفيــة قــدرة الشــركة علــى الضــرب 
علــى الوتــر الصحيــح لعمالئهــا قائــال: “نحــن وســعنا 
ــة  ــا فــي إســتراتيجية المــاركات التجاري ــج بصمتن بالتدري
التــي أوجــدت  لتجــارة التجزئــة، إلــى جانــب نســق متجــر 
العائلــة. وذلــك بنفســه منــح العمــالء الثقــة حــول مــدى 

ارتبــاط جمبــو بهــم”. 
الشــراكة  تلــك  فــإن  ذلــك  إلــى  “أضــف  ويضيــف: 
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منحتنــا القــوة إلقامــة مرفــق متكامــل لخدمــات مــا بعــد 
الشــراء بمســاحة 5000 متــر مربــع للتســليم والتركيــب 
والصيانــة. وقــد أظهــرت خبرتنــا أن أعمــال ال.جــي زادت 
بســبب ذلــك فــي وقــت تــم فيــه اســتيفاء كل متطلبــات 

العمــالء فــي وقــت واحــد”.  

مضــت،  عامــا   36 قبــل  بــدأت  قــد  الشــركة  وكانــت 
غيــر  تجاريــة  عالمــات  بيــع  فــي  ذلــك   بعــد  وشــرعت 
فــإن  ثــم  ومــن   . اإللكترونيــة  المعــدات  مــن  حصريــة 
كعالمــة  جمبــو  جعــل  الشــيء  هــو  مــا  هــو،  الســؤال 

ترويجهــا؟ علــى  ال.جــي  تعمــل   ، تجاريــة 
أصبحنــا  انطالقتنــا،  مــن  عاميــن  بعــد   “ ربــاي:  قــال 
وأشــهر  أعظــم  مــن  لواحــدة  الحصرييــن  الموزعيــن 
العالمــات التجاريــة  اإليطاليــة، اندســت. وبعــد ثالثــة 
الحصرييــن  الموزعيــن  أصبحنــا  ذلــك  مــن  أعــوام 
لمنتجــات ال.جــي فــي قطــر. وكانــت تعــرف »بالغولــد 
ــا  ــرة بأنن ــة كبي ــى ثق ــا عل ــت، وكن ــك الوق ــي ذل ــتار” ف س
كنــا فــي شــراكة طويلــة معهــا. أيضــا كنــا علــى ثقــة 
تامــة مــن بحــوث وتطويــر ال.جــي وخدمــة دعــم مــا 
بعــد المبيعــات”. ويؤكــد قائــال: “لقــد  كان قــرارا صائبــا 
ــة يذهــب  ــار شــراكة عالمــة تجاري ومتعقــال أن يتــم اختي

لعمالئهــا”. ريعهــا  جــل 

ــو تــرى نفســها »كمــورد حصــري  ويذكــر أيضــا  أن جمب
للحلــول« وأن الشــركة تهــدف ألن تصبــح مــوردا شــامال 
لخدمــات مــا بعــد البيــع فــي هــذا العــام. ويضيف:“فــي 
أن  يجــب  الهاتفــي،  االتصــال  مــن  ســاعة   24 نطــاق 
يكــون الزبــون راضيــا تمامــا  بنســبة مائــة فــي المائــة عــن 

ــا”.  خدماتن

وحــول الطــرق الجديــدة التــي تخطــط بهــا جمبــو للمزيــد 
مــن ترويــج ال.جــي ، يقــول ربــاي: “ســوف نســتمر مــع 
ال.جــي كعالمــة تجاريــة رائــدة لنــا كمــا أننــا  فــي ســياق 
بعــض  فــي  جديــدة  ال.جــي  متاجــر  افتتــاح  عمليــة 
وتوســيع  قريبــا،  افتتاحهــا  ســيجري  التــي  المــوالت 
تكــون  حتــى  ال.جــي  منتجــات  تبــاع  حيثمــا  الشــبكة 

واســعة”.  بصــورة  متوفــرة 

ويقــول: “نحــن أيضــا نســعى الكتشــاف وســائط أخــرى 
اإلنترنــت،  قنــوات  مثــل،  التجاريــة  العالمــة  لترويــج 
المشــتركة... التجاريــة  العالمــات  عبــر  واالرتباطــات 

الخ.”

ــدور  ــة ت ــن عامــا الماضي ــت القصــة خــالل الثالثي لقــد كان
حــول نمــو ال.جــي كعالمــة تجاريــة فــي قطــر بمســاعدة 
جمبــو. ولكــن مــا هــي العوامــل التــي مكنــت العالقــة 

لتزدهــر خــالل األعــوام الماضيــة ؟ 
ال.جــي  شــريكتنا  أن  نفخــر  رباي:»نحــن  يجيــب 

اســتطاعت أن تخطــو خطــوات عمالقــة فــي ســبيل 
نمــو العالمــة  التجاريــة – مــن شــركة جديــدة لغولــد ســتار 

إلــى العالمــة  التجاريــة رقــم )1( فــي قطــر. 

مضيفــا: »خــالل فتــرة مــن الزمــن أثبتــت العديــد مــن 
الخطــوات اإلســتراتيجية المتســقة مــع طلبــات العمــالء 
بأنهــا خطــوات حيويــة. ففــي األعــوام المبكــرة لــم تكــن 
هنــاك أيــة مــوالت أو مجمعــات تســويق رئيســية، فقط 
كانــت هنــاك متاجــر الكترونيــات صغيــرة. وخــالل تلــك 
الفتــرة كانــت هنــاك عالمــات تجاريــة محــددة ومنتجــات 

فــي الكترونيــات وأصنــاف المعــدات المنزليــة”.

ووفقــا لمــا يذكــره ربــاي، كان هنــاك تغييــر فجائــي فــي 
فكــرة تجــارة التجزئــة خــالل الـــ15 عامــا  الماضيــة مــع 
دخــول األســواق الضخمــة )الهايبرماركــت(، ممــا جعــل 
بقــاء المتعامليــن التقليدييــن أكثــر صعوبــة. منوهــا إلــى 
أن عامــل الســعر أيضــا أثــر علــى والء الزبــون وثقتــه فــي 

الســوق.

صناعــة  فيــه  أصبحــت  وقــت  »فــي  قائــال:  ويوضــح 
فــي  ماهــرة  بشــرية  قــوة  تتطلــب  اإللكترونيــات 
ــي  ــل ف ــح األمث ــى المرش ــول عل ــإن الحص ــات، ف المبيع
ــة بمــكان. كذلــك فــإن  هــذا الحقــل أصبــح مــن الصعوب
ــت  ــة أضاف ــق التجاري ــي المناط ــة ف ــار العالي ــة اإليج قيم

إلــى نفقــات تاجــر التجزئــة بعــدا آخــرا، ممــا أدى إلــى 
انكمــاش هوامــش الربــح فــي وجــود التنافــس العالــي”.

ويشيــــر ربــــاي بــــأن وعـــــي ال.جــي   للماركــــــة التجاريــة 
يقــــف بنسبــــــة 85 ٪ عالميــــا، كمـــــا أن نسبــــة 95 ٪ 
مــن األســر القطريــة لديهــا منتجــات ال.جــي. قائــال: 
» أن قســمنا المســمى قســم الشــركات يوفــر رضــا 
والمستشــفيات  والشــركات  للمؤسســات  العميــل 
إضافــة إلــى اإلدارات التعليميــة واالدارات الحكوميــة. 
فهــو ليــس فقــط حــول توريــد المنتجــات، والمتطلبــات 
والتبريــد  التســخين  وأجهــزة  للمكيفــات  التقنيــة 
ــر التلفزيونيــة المغلقــة وأنظمــة األمــن وأجهــزة  والدوائ
مكافحــة الحرائــق .....الــخ. بــل أيضــا يدخــل فــي خطــة 

األشــياء«. 
علــى  تقــوم  الشــركة  إســتراتيجية  “إن  ويضيــف: 
العمــالء،  متطلبــات  أوجــه  بمختلــف  العنايــة  كيفيــة 
وأن سلســلة التجزئــة لدينــا تخــدم احتياجــات الزبائــن، 
وتفــي شــبكة تجارنــا بطلبــات قطــاع آخــر مــن الزبائــن”.

وحــول مــا يخــص خطــة توســع جمبــو اختتــم قائــال: 
لديهــا  و  الجنســيات  متعــددة  تعتبــر شــركة  »ال.جــي 
حضــور فــي مختلــف الــدول حــول العالــم. ومــن ثــم 
ــا فــي جمبــو سنســتمر فــي جعــل ال.جــي العالمــة  فإنن

التجاريــة األولــى لألجهــزة اإللكترونيــة فــي قطــر.

سي.في رباي، المدير التنفيذي لجمبو لإللكترونيات، يتسلم  جائزة إنشاء العالمة التجارية للعام
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بقبولهــا جائــزة الشــباب الناجح ضمن جوائــز قطر اليوم لتميــز األعمال، دعمت دانة 
حيــدان مســتوى الثقــة والذكاء واالتزان الــذي تتمتع به. ومن موقعهــا كامرأة قطرية 

عصريــة، تكــرس دانــة وقت فراغها في خدمــة المجتمع ومســاعدة المحتاجين. 
أمــا مــن منظــور مهنــي، فهــي تــرأس فريــق المســؤولية 
االجتماعيــة للشــركات واالســتدامة بشــركة فودافــون. 
بهــا  الشــركة تقنيــات مبتكــرة خاصــة  لهــذه  أن  حيــث 
فــي مجــال خدمــة المجتمــع. وقــد بذلــت طــوال العــام 
الماضــي جهــودا للحــد مــن انبعاثــات الكربــون فــي دولــة 

قطــر.
وفــي هــذا الســياق، تقــول حيــدان: »لقــد تــم التركيــز 
لدينــا.  االســتدامة  أداء  علــى  الماضــي  العــام  فــي 
مواقعنــا  فــي  الهجينــة  الطاقــة  نظــم  أطلقنــا  لذلــك 
وتقنيــات  بالشــركة  الطاقــة  كفــاءة  تدابيــر  مــن  كجــزء 
ــن  ــد م ــي الح ــاعد ف ــأنها أن تس ــن ش ــدة م ــبكات جدي ش
وتجمــع  البــالد.  فــي  لدينــا  الكربونيــة  االســتخدامات 
مــع  الديــزل  مولــدات  بيــن  الهجينــة  الطاقــة  نظــم 
البطاريــات لزيــادة كفــاءة الوقــود، واســتخدام ضوابــط 
إلــى  بنســبة تصــل  الديــزل  ذكيــة لخفــض اســتهالك 
ــزل  ــدات الدي ــى مول ــد عل ــي تعتم ــع الت ــي المواق 64 ٪ ف
للطاقــة األوليــة أو االحتياطيــة فــي المناطــق التــي تتميــز 
ــا حتــى  ــاء. ولدين ــة وصولهــا إلــى شــبكة الكهرب بمحدودي
اآلن 45 موقعــا هجينــًا وســوف نســتمر فــي التوســع 

فــي هــذا المجــال«.
التــي  الجديــدة  المشــاريع  عــن  وفــي معــرض حديثهــا 
تترافــق مــع تطــور  إســتراتيجية المســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات الخاصــة بفودافــون، تقــول دانــة: »يتمثــل 
الرقمــي  برنامجنــا  علــى  العــام  تركيزنــا هــذا  معظــم 
AmanTECH. ونحــن ال نــزال نــرى زيــادة حضــوره عامــًا 
بعــد آخــر ألننــا كمــا نــود أن يكــون مصــدرًا موثوقــًا لآلبــاء 
ــالمة  ــول س ــات ح ــل بالمعلوم ــا يتص ــي م ــات ف واألمه
أطفالهــم علــى شــبكة اإلنترنــت. فقــد كانــت الــردود 
إيجابيــة بشــكل كبيــر، حيــث شــهدنا إقباال كبيــرا على كل 
مــا يتصــل بأنشــطة AmanTECH والحظنــا تعطــش  
أوليــاء  األمــور  للحصــول علــى معلومــات حــول كيفيــة 
اســتخدامهم  عنــد  أطفالهــم  ســالمة  علــى  الحفــاظ 
النطــاق  واســع  االنتشــار  المالحــظ  ومــن  اإلنترنــت«. 
للرقابــة الرقميــة ألوليــاء  األمــور علــى وســائل التواصــل 
االجتماعــي وعلــى اســتخدامات اإلنترنــت بشــكل عــام، 
يشــاهده  ممــا  المتصاعــد  القلــق  إلــى  ذلــك  ويرجــع 

ــذه. ــا ه ــي أيامن ــال ف األطف
فــي ســياق المضــي ُقدمــًا نحــو رؤيــة قطــر الوطنيــة 

2030، ُيعتبــر نمــو المســؤولية االجتماعيــة للشــركات 
الشــركات  داخــل  منفصلــة  وظيفــة  بوصفهــا 
المســتوى  علــى  كبيــر  بشــكل  جليــًا  والمؤسســات 
والتفكيــر  االســتدامة  تلعــب  حيــث  المؤسســي. 
المســتقبلي دورا هامــًا جــدا فــي تحويــل هــذه الرؤيــة 
إلــى واقــع. »تظهــر األبحــاث أنــه إذا واصلنــا ســلوكنا 
نحــن  الميــاه والطاقــة،  الحالــي مــن حيــث اســتهالك 
بصــدد المخاطــرة بجعــل منطقــة دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي كلهــا ســاخنة جــدا لدرجــة ال يمكــن أن تتحملها 
2070. ولذلــك هنــاك  الحيــاة البشــرية بحلــول ســنة 
حاجــة ُملحــة لتغييــر فــوري، والتفكيــر فــي االســتدامة 
هــو اآلن أكثــر أهميــة وإلحاحــا مــن أي وقــت مضــى. 
قطــر  فــي  الضــروري  للنمــو  مجــال  أكبــر  هــو  وهــذا 
والمتمثــل فــي اتخــاذ اإلجــراءات اإلســتراتيجية والفوريــة 
إلنقــاذ أمتنــا علــى مــدى الســنوات الـــ 50 المقبلــة.«

فــي غالــب األحيــان، يمكــن للترابــط بيــن أدوار التســويق 
يجعــل  أن  للشــركات  االجتماعيــة  والمســؤولية 
وظائــف  ربــط  ولكــن  ثابــت.  وضــع  فــي  المؤسســة 
هــذه األدوار ببعضهــا البعــض هــو الــذي يمثــل بدايــة 
العمــل الشــاق حيــث ال يمكــن أن يعمــل أي منهــا دون 
اآلخــر. »وتعمــل الوظيفتــان بشــكل وثيــق جــدا فــي مــا 

يتصــل بالمبــادرات المجتمعيــة التــي تضــع العمــالء فــي 
جوهــر عملهــا، حيــث يفهــم الــدور الوظيفــي للتســويق 
وكيفيــة  للغايــة،  جيــد  بشــكل  العمــالء  يحتاجــه  مــا 
التواصــل معهــم بينمــا تمتلــك المســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات الدرايــة حــول ترجمــة هــذه االحتياجــات إلــى 
جوانــب  هنــاك  ولكــن  إســتراتيجية.  وخطــط  برامــج 
ضمــن المســؤولية االجتماعيــة للشــركات التــي تتــم 
فقــط عبــر دورهــا الوظيفــي نظــرا لطبيعــة تحكمهــا 
المســتمر  االســتدامة  أداء  مراجعــة  مثــل  الداخلــي، 
ــة  ــا«. كمــا يمثــل إشــراك الموظفيــن أمــرًا فــي غاي لدين
األهميــة علــى كافــة المســتويات ألنــه يعتبــر العمــود 
الفقــري لنجــاح الشــركة فــي إســتراتيجيات المســؤولية 
االجتماعيــة للشــركات. »نحــن بصــدد تشــغيل برنامــج 
نشــط للعمــل التطوعــي للموظفيــن علــى مــدار العــام 
حيــث نقــدم فرصــا ال تحصــى للعمــل التطوعــي مــع 
العديــد مــن كيانــات المجتمــع المدنــي فــي قطــر. كمــا 
أن لدينــا سياســة عمــل تطوعــي يتســنى مــن خاللهــا 
اإلجــازة  مــن  تخصــم  ال  يوميــن  أخــذ  للموظفيــن 

الســنوية للتطــوع فــي الجمعيــات الخيريــة«.
واختتمــت قائلــة: »إنــه لشــرف عظيــم بالفعــل وأنــا 

ممتنــة حقــا لهــذا التكريــم وهــذه الجائــزة«.

من أجل اقتصاد ُمســتدام

دانة حيدان، تتسلم جائزة  مازيراتي- قطر توداي إلنجاز الشباب
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في اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار: جاسم بن يوسف 
الدرويش يرحب بضيف الشرف راشد بن علي المنصوري، 
الرئيس التنفيذي لبورصة قطر لألوراق المالية، روبن باتريس، 
رئيس خدمات االستشارات المالية،  شركة ديلويت آند توش 
قطر، يتحدث خالل الحفل، الفائزون  وحضور  كبير من 
الضيوف للحفل، ممثل شركة أميغـــوز Amigoz شريك  الدعم 
أثناء إجراء السحب
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دليل أصحاب العمل لجذب 
الخريجين الجدد هذا الصيف

شئون إدارية
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ُيعتبر الخريجون الجدد عنصرًا في غاية األهمية بالنسبة للشركات، إذ يمتلكون الطموح واألفكار الجديدة 
والمبتكرة، كما أنهم على اطالع دائم على آخر اتجاهات سوق العمل وأهمها، ومن السهل تدريبهم على أداء 

المهام الجديدة. في الواقع، أشار استبيان بيت.كوم حول »الخريجون الجدد في الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا« )يوليو 2015( إلى أن أهم أسباب سعي بعض الشركات لتوظيف الخريجين الجدد أكثر من غيرهم 

هي التكلفة المنخفضة لتشغيلهم واستعدادهم التباع األوامر والتعليمات بدون أية صعوبة. ولكن يجب على 
الشركات التي ترغب بتوظيف أفضل المواهب من الخريجين الجدد تسويق نفسها كواحدة من أفضل األماكن 

للعمل وأخذ بعض العوامل بعين االعتبار.

للوظائـف  موقـع  أكبـر  بيت.كـوم،  خبـراء  يقـدم 
فـي الشـرق األوسـط، فـي مـا يلـي بعـض النصائـح 
لمسـاعدتك فـي جـذب أفضـل الخريجيـن الجـدد إلى 

الصيـف: هـذا  شـركتك 

1. سـّلط الضوء على جو العمل في شـركتك
فـي  بالعمـل  األيـام  هـذه  الشـباب  جيـل  يرغـب 
الشـركات التـي يشـعرون فيهـا بالراحـة، واإللهام، 
إظهـار  علـى  احـرص  لـذا  والتحفيـز.  والشـغف 
ثقافـة تتمحـور حـول الموظـف وشـدد علـى أهمية 

والمفتـوح.  الصريـح  والتواصـل  الشـفافية، 
يميـز  مـا  علـى كل  الضـوء  علـى تسـليط  واحـرص   
حيـث  مـن  الشـركات  مـن  غيرهـا  عـن  شـركتك 
الجديـد  فالخريـج  تقدمهـا.  التـي  والمزايـا  الفوائـد 
التـي تقـدم سـاعات  اليـوم يبحـث عـن الشـركات 
واحتفـــــاالت  للمتميزيـن،  وجوائـز  مرنـة،  عمـل 
وفــرق  المفتوحــة  العمـل  وأماكـــن  مسليـــــة، 
بيت.كـوم  اسـتبيان  أوضـح  المتنوعـة.  العمـــل 
األوسـط  الشـرق  فـي  الجـدد  »الخريجـون  حـول 
المريحـة وجـو  العمـل  بيئـة  بـأن  إفريقيـا«  وشـمال 
أهـم  مـن  هـي  المرنـة  العمـل  وسـاعات  المـرح 
عنـد  الجديـد  الخريـج  عنهـا  يبحـث  التـي  العوامـل 

وظيفـة. عـن  بحثـه 

2.   سـّوق شـركتك بطريقة تجـذب انتباههم
 يتمتـع جيـل الشـباب بحمـاس كبيـر لتحقيق أهداف 
عظيمـة فـي حياتهـم. لـذا يتعيـن عليـك، مـن خالل 
شـركتك،  فـي  الشـاغرة  الوظائـف  عـن  اإلعالنـات 
ورسـالتها  الشـركة،  ِقَيـم  علـى  الضـوء  تسـليط 
لتحقيـق  موجـودة  شـركتك  بـأن  برهـن  وهدفهـا. 
أجـل  تعمـل مـن  وبأنهـا  الربحيـة،  مـن  أكبـر  هـدف 

المسـئولية  أنشـطة  بذكـر  عليـك  الجميـع.  خيـر 
االجتماعيـة التـي تقـوم بهـا شـركتك، مثـل برامـج 
للبيئـة،  الصديقـة  والمبـادرات  الشـباب،  توعيـة 
والتنمويـة،  االجتماعيـة  المبـادرات  مـن  وغيرهـا 
باألعمـال  شـركتك  اهتمـام  مـدى  إلظهـار  وذلـك 
فـي  المشـاركين  مـن   ٪  90 أشـار  فقـد  الخيريـة. 
المسـئولية  »أنشـطة  حـول  بيت.كـوم  اسـتبيان 
األوسـط«  الشـرق  فـي  للشـركات  االجتماعيـة 
)أغسـطس 2013(، إال أن المسـؤولية االجتماعيـة 
أن  يجـب  أخالقيـة  مسـئولية  هـي  لهـم  بالنسـبة 
المحلـي.  المجتمـع  تجـاه  الشـركات  بهـا  تتمتـع 
تمتـع شـركتهم  أن  ٪ منهـم   95 يعتقـد  فـي حيـن 
بالمسـئولية االجتماعيـة مهـم إلـى حـد كبيـر ويؤثـر 

مـا.  شـركة  فـي  بالعمـل  قرارهـم  علـى 

3.  قـّدم لهم فرص النمـو المهني
بحسـب  المنطقـة،  فـي  المهنييـن  مـن   ٪  85 صـّرح 
اسـتبيان بيت.كـوم حـول »التقـّدم الوظيفـي فـي 
 ،)2016 الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا«)ينايـر 
المهنـي  النمـو  لتحقيـق  فـرص  عـن  البحـث  أن 
منهـم   ٪  82 أشـار  كمـا  كبيـر،  حـد  إلـى  مهـم 
حـال  فـي  شـركاتهم  لتـرك  اسـتعدادهم  إلـى 
المهنـي  للنمـو  أفضـل  فـرص  أمامهـم  توّفـرت 
الجـدد،  للخريجيـن  تقـدم  أن  عليـك  والتدريـب. 
واضحـة  مهنيـة  مسـارات  الموظفيـن،  وسـائر 
وفرصـا تدريبيـة مالئمـة، مـع تسـليط الضـوء علـى 
الـدورات وغيرهـا مـن المبـادرات التـي ستسـاهم 

الشـركة.  فـي  ونمّوهـم  مهاراتهـم  تعزيـز  فـي 

4.  واكـب آخر التطورات 
نادرًا ما نرى شـابا هذه األيام ال يملك هاتفا ذكيا أو 

جهـازا لوحيـا أو حاسـوبا محموال، فالشـباب اليوم 
فـي  اإلنترنـت  علـى شـبكة  كبيـر  بشـكل  يعتمـدون 
لشـركتك  صفحـة  أنِشـئ  حياتهـم.  جوانـب  كافـة 
متميـزة  أنهـا  مـن  بيت.كوم وتأكـد  موقـع  علـى 
ومفيـدة ومسـلية لـكل مـن يطلـع عليهـا. تواصـل 
مـع المرشـحين مباشـرة على صفحتـك على بيت.
كـوم، واسـتخدمها لإلعـالن عن وظائفك الشـاغرة 
بالعمـل  مهتـم  مرشـح  لـكل  التنبيهـات  وأرسـل 
فـي  المشـاركين  مـن   ٪  91 أشـار  فقـد  لديـك. 
اسـتبيان بيت.كـوم حـول »ممارسـات التوظيـف 
إفريقيا«)مايـو  وشـمال  األوسـط  الشـرق  فـي 
إشـعارات  تلقـي  أن  يعتقـدون  أنهـم  إلـى   )2015
مـع  تتناسـب  التـي  الشـاغرة  الوظائـف  عـن 
اإللكترونـي،  البريـد  أو  الهاتـف  عبـر  مؤهالتهـم، 
هـو أمـر مفيـد للغايـة بالنسـبة إليهـم. هـذا وُتعـد 
نشـرها  يمكنـك  التـي  واألخبـار  والصـور  الفيديـو 
متميـزة  طريقـة  بيت.كـوم  علـى  صفحتـك  علـى 
الكفـاءات  انتبـاه  ولفـت  الشـركة  ثقافـة  لتسـويق 

شـركتك. إلـى  عمـل  عـن  تبحـث  التـي  الشـابة 

5.  شـّجع اإلبداع واالبتكار
لألفـكار  انفتاحهـا  مـدى  إثبـات  لشـركتك  يمكـن 
ثقافـة  تسـويق  خـالل  مـن  الجديـدة  والكفـاءات 
التنـّوع واالبتـكار فيهـا. أثبتـت جميـع الدراسـات أن 
الخريجيـن الجـدد متحمسـون للغايـة لبنـاء مسـيرة 
أفكارهـم  بـأن  للشـعور  ويتوقـون  ناجحـة،  مهنيـة 
مسـموعة ومهمـة. وبـداًل مـن معاملتهـم وكأنهـم 
أشـخاص تنقصهـم الخبـرة وأيـدي عاملـة تتطلب 
الكثيـر مـن التدريـب والتأهيـل، عليـك النظـر إليهم 
علـى أنهـم كفـاءات قـادرة علـى االبتـكار ومسـاعدة 

والتطـّور. النمـو  علـى  الشـركة 

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@oryxpublishing.com :يمكنكم إرسال أية مالحظات على البريد اإللكتروني

حول
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قطر ستكون الوجهة األولى فى المنطقة العربية لكثير 
من السياح األجانب 

 مستقبل باهر 
للقطاع السياحي في قطر 

أن  الســياحي  القطــاع  فــى  العامليــن  الخبــراء  مــن  عــدد  أكــد 
ســوق الخدمــات الفندقيــة والســياحية فــى دولــة قطــر مــن أكبــر 
ــة، والتــي ســيكون لهــا مســتقبل  القطاعــات الواعــدة فــي الدول
ــة  ــي المنطق ــى ف ــة األول ــر الوجه ــة قط ــتكون دول ــا س ــر، كم كبي
العربيــة لكثيــر مــن الســياح الغربييــن والكثيريــن مــن مناطــق 
العالــم المختلفــة، الفتيــن إلــى أن تنظيــم قطــر لــكأس العالــم 
العديــد مــن االســتثمارات  أنظــار  2022 جعلــت منهــا محــط 

الســياحية العالميــة.

وأشــاروا خــالل حديثهــم فــى هــذا التحقيــق إلــى أن العديــد مــن 
الشــركات العالميــة فــى قطــاع الســياحة بــدأت العمــل علــى 
إنشــاء العديــد مــن الفنــادق العالميــة والغــرف الفندقيــة فــى 
العديــد مــن مناطــق الدوحــة الجديــدة، خاصــة وأن الكثيــر مــن 
الفنــادق العالميــة بــدأت فــي الســعي نحــو إنشــاء أفــرع لهــا فــي 
الدوحــة، الفتيــن فــي هــذا الســياق إلــى أن السياســة االقتصاديــة 
نشــاطًا،  العالميــة  السياســات  أكثــر  مــن  تعتبــر  قطــر  لدولــة 

والتــي دخلــت فــي شــراكة مــع العديــد مــن أقــوى االقتصاديــات 
ــدول  ــة، وهــو مــا ينعكــس علــى توجــه مواطنــي تلــك ال العالمي

ــة. ــياحة القطري ــى الس إل
ــر  ــي قط ــي ف ــع الفندق ــا زاد التوس ــه كلم ــى أن ــراء إل ــدد الخب وش
يســاهم  أن   متوقعيــن  الفنــادق،  بيــن  المنافســة  اشــتدت 
مونديــال قطــر بشــكل كبيــر فــي انتعــاش الحركــة الســياحية 
فــي البــالد خــالل الســنوات القليلــة المقبلــة، خاصــة أن هــذا 
المونديــال يتطلــب العديــد مــن المشــروعات العمالقــة وفــي 
الـــ5 نجــوم، مؤكديــن علــى أن التطــورات  مقدمتهــا الفنــادق 
ــة  ــى آخــر بصــورة مرضي الســياحية فــي قطــر تنمــو مــن عــام إل

وبمعــدالت هــي األكبــر واألكثــر عالميــًا .

ــى أن القطــاع الســياحي فــي قطــر واحــد مــن نقــاط  وأشــاروا إل
أن  خاصــة  المنطقــة،  فــي  األجنبيــة  لالســتثمارات  الجــذب 
القطــاع يســجل نســب نمــو متســارعة، كمــا أن الفنــادق تشــهد 
الزيــادة  هــذه  وتنعكــس  والســياح  الزائريــن  أعــداد  فــي  زيــادة 
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بدورهــا علــى عــدد الفنــادق والشــقق الفندقيــة، ويترافــق 
هــذا كلــه مــع زيــادة ملحوظــة فــي أعــداد المطاعــم، 
والمقاهــي، والنــوادي، وغيرهــا مــن المرافــق الســياحية 
المعــدات  علــى  هائــل  بشــكل  الطلــب  ترفــع  التــي 

الراقيــة. الســياحية  والخدمــات  والتجهيــزات 

علــى  وافقــت  المختصــة  الجهــات  أن  تقاريــر  ذكــرت 
إنشــاء أكثــر مــن 120 منشــأة فندقيــة جديــدة فــي قطــر 
توفــر مــن خاللهــا 35 ألــف غرفــة فندقيــة ســتكون دعمــًا 

قويــًا لقطــاع الســياحة المحليــة.

ــن  ــا بي ــى م ــل إل ــرف ليص ــدد الغ ــاد ع ــع ازدي ــن المتوق وم
ــا  ــام 2022 مم ــول الع ــة بحل ــة فندقي ــف غرف 28 و31 أل
سيســاعد علــى اســتضافة جماهيــر المشــجعين الذيــن 
ــم.  ــات كأس العال ــة قطــر لمتابعــة مباري ســيزورون دول
فيمــا ســيرتفع هــذا الرقــم ليصبــح أكثــر مــن 55 ألــف 

ــام 2030.   ــول الع ــة بحل ــة فندقي غرف

فندقــًا    19 افتتــاح  المحليــة  الســوق  شــهدت  وقــد 
العــدد  الجديــدة  الفنــادق  هــذه  زادت  وقــد  جديــدا، 
ذلــك  فــي  بمــا  118فندقــًا،  إلــى  ليصــل   اإلجمالــي 
الشــقق الفندقيــة، ويوفــر قطــاع الضيافــة فــي قطــر فــي 
الوقــت الحالــي مــا يقــرب مــن 18 ألــف غرفــة تمثــل منهــا  
ــع نجــوم 84 ٪ ومــن المتوقــع أن  ــات  الخمــس واألرب فئ
ترتفــع الطاقــة االســتيعابية للمنشــآت الفندقيــة  بنهايــة 
ــو 23  ــرف نح ــدد الغ ــغ ع ــو 27 ٪ ليبل ــي  بنح ــام الحال الع

ألــف غرفــة  .

وقــد وضعــت خطــة إســتراتيجية قطــر الوطنيــة لقطــاع 
ــار دوالر فــي  الســياحة 2030 برنامجــا الســتثمار 45 ملي
الخمــس  الســنوات  مــدار  علــى  الســياحية  المشــاريع 
عشــرة القادمــة، التــي ســوف تهــدف إلــى جــذب أكبــر 
التعــاون  مجلــس  دول  خــارج  مــن  الســياح  مــن  عــدد 
عــدد  إجمالــي  لزيــادة  طمــوح  هــدف  مــع  الخليجــي، 

7 مالييــن ســنويا. الوافديــن إلــى 
ــة  ــاح 1460 غرف ــم افتت ــام 2015 ت ــالل الع ــه خ ــر أن  يذك
فندقيــة جديــدة، وتســتهدف الهيئــة العامــة للســياحة 
ــى  ــزورون قطــر إل ــن ي ــوغ عــدد الســياح الذي فــي قطــر بل
أكثــر مــن 9 مالييــن فــي العــام 2030 بنســبة نمــو تتــراوح 

ــن 7 و8 ٪ ســنويا. مــا بي

وتســتعد الهيئــة العامــة للســياحة ضمــن إســتراتيجيتها 
إلطــالق  الســياح  وجــذب  المحليــة  الســياحة  لدعــم 
هــي  العالــم  فــي  رئيســية  بأســواق  للهيئــة  مكاتــب 
والهنــد،  والصيــن،  وروســيا،  المتحــدة،  الواليــات 
هــذه  اختيــار  تــم  وقــد  وتركيــا.  وميالنــو،  وأســتراليا 
ــتعد  ــا تس ــة. كم ــر مدروس ــى معايي ــتنادا إل ــواق اس األس
واســتقطاب  المجــال  هــذا  لتنشــيط  الســياحة  هيئــة 
ــي 5  ــًا ف ــة حالي ــل للهيئ ــب تمثي ــالل مكات ــن خ ــياح م الس
والمملكــة  وفرنســا،  بريطانيــا،  هــي  رئيســية  أســواق 
وتقــوم  وســنغافورة،  وألمانيــا،  الســعودية،  العربيــة 

ــة قطــر كوجهــة ســياحية.  هــذه المكاتــب بالترويــج لدول
للســياحة  العامــة  الهيئــة  إســتراتيجية  اعتمــدت  ولقــد 
وبشــكل  المقبلــة  المرحلــة  خــالل  الســياح  الســتقبال 
خــاص أثنــاء بطولــة كأس العالــم 2022 علــى تفعيــل 
ــدد  ــي ع ــة ف ــادة المطلوب ــن الزي ــياحية لتأمي ــر الس البواخ

المؤقتــة. الفتــرة  تلــك  الفندقيــة خــالل  الغــرف 

منشآت فندقية
إســتراتيجية  علــى  للســياحة  العامــة  الهيئــة  وتعمــل 
ــاالت  ــي مج ــدة ف ــياحية رائ ــة س ــر وجه ــة قط ــل دول لجع
الرياضــة والترفيــه والثقافــة واألعمــال والتعليــم، كمــا 
وجهــت هــذه الجهــود أنظــار المســتثمرين فــي قطــاع 

الســياحة مــن مختلــف أنحــاء العالــم . 
ر الهيئــة العامــة للســياحة أن المســاهمة اإلجمالية   وُتقــدِّ
ــوف  ــة س ــي للدول ــاد الكل ــي االقتص ــياحة ف ــاع الس لقط
تبلــغ 5.1 ٪ بحلــول العــام 2030، وُتســهم بمــا نســبته 
علــى  يعتمــد  ال  الــذي  القطــري  االقتصــاد  مــن   ٪  9.7

ــاز.  ــط والغ ــرادات النف إي
وُتعــد دولــة قطــر إحــدى الوجهــات الســياحية األســرع 
نمــوا فــي العالــم، حيــث بلــغ متوســط النمــو الســنوي 
ــة  ــس الماضي ــنوات الخم ــالل الس ــا 14 ٪ خ ــدد زائريه لع
ويوفــر القطــاع الســياحي فــي قطــر حاليــًا مــا يقــارب 70 

ألــف وظيفــة فــي قطــر. 

فــى هــذا الســياق قــال الســيد وســام ســليمان مديــر 
الضيافــة  فنــدق كمبينســكى قطــر: »إن قطــاع  عــام 
فــى قطــر ال ينظــر للوقــت الحالــي فقــط، ولكننــا نحضــر 
فندقيــة  توســعات  هنــاك  فــإن  ولذلــك  للمســتقبل 
وإنشــاء غــرف فندقيــة كثيــرة وذلــك ألن قطــر مقبلــة 
ــد  علــى أحــداث هامــة ومــن المتوقــع أن تســتقبل العدي

مــن الســياح«. 
وأضــاف ســليمان  أن  ســوق الضيافــة القطريــة  تتميــز  
مــن حيــث  ارتفــاع معــدالت النمــو  وذلــك  بفضــل تدفــق 
االســتثمارات المســتهدفة وبنــاء مزيــد مــن المنشــآت 
إقامــة  تســبق  التــي  الســنوات  مــدار  علــى  الفندقيــة 

 .2022 مونديــال 

وأوضــح  أنــه ال يمكــن قيــاس قطــاع الضيافــة والفنــادق 
بالوقــت الحالــي فــي ظــل قلــة اشــغال الفنــادق ، ــــولكن 
الحاجــة  فــي  ستســهم  المقبلــة  الســياحية  النهضــة 
الــذي  االقتصــادي  النمــو  ظــل  فــي  جديــدة   لفنــادق 

تشــهده دولــة قطــر.

وأكــد أن ســوق الخدمــات الفندقيــة قويــة للغاية، مشــيرًا 
إلــى أنــه كلمــا زاد التوســع الفندقــي فــي قطــر اشــتدت 
المنافســة بيــن الفنــادق،  متوقعــا أن  يســاهم مونديــال 
قطــر بشــكل كبيــر فــي انتعــاش الحركــة الســياحية فــي 
البــالد خــالل الســنوات القليلــة المقبلــة، خاصــة أن هــذا 
ــد مــن المشــروعات العمالقــة  ــال يتطلــب العدي الموندي
الـــ5 نجــوم، مؤكــدًا علــى أن  الفنــادق  وفــي مقدمتهــا 
التطــورات الســياحية فــي قطــر تنمــو مــن عــام إلــى آخــر.

 إن قطاع الضيافة في 
قطر ال ينظر للوقت 

الحالي فقط، ولكننا نحضر 
للمستقبل ولذلك فإن 

هناك توسعات فندقية 
وإنشاء غرف فندقية كثيرة 
وذلك ألن قطر مقبلة على 
أحداث هامة ومن المتوقع 

أن تستقبل العديد من 
السياح 

سليمان  وسام 
مدير عام فندق كمبينسكي قطر
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ــة  ــي منطق ــئة ف ــياحية ناش ــة س ــكان وجه ــا س باعتبارن
وتحديــًا  جديــدة  فرصــة  نواجــه  األوســط،  الشــرق 
مثيــرًا لتحديــد شــكل صناعــة الســياحة التــي تشــهد 
نمــوا ســريعًا فــي قطــر وتوجيــه تنميتهــا بشــكل فعــال 

نحــو مســتقبل نحلــم بــه.
فــإن   – أعمــال  كرجــل  األحوال،وبرأيــي  أحســن  فــي 
االلتــزام  هــي  بذلــك  للقيــام  طريقــة  أفضــل 
بمســئولية إنشــاء وتنميــة الشــركات الســياحية فــي 
قطــر، ليتســنى لنــا توفيــر المنتجــات والخدمــات التــي 

فعليــًا. ثقافتنــا  تعكــس 

لألمــم  التابعــة  العالميــة  الســياحة  لمنظمــة  وفقــًا 
الدولــة  هــي  قطــر  فــإن   ،)UNWTO( المتحــدة 
الوحيــدة فــي منطقــة الشــرق األوســط التــي حافظــت 
علــى نمــو ثابــت فــي عــدد الســياح الوافديــن طــوال 
أكثــر مــن عقــد كامــل مــن الزمــن. فــي الواقــع، بلــغ 
مــن  أكثــر  قطــر  إلــى  الوافديــن  الــزوار  عــدد  نمــو 
ارتفــع  حيــث   ،2015 و   2008 عامــي  بيــن  الضعــف 
العــدد مــن 1.38 مليــون زائــر إلــى 2.93 مليــون زائــر. 
الهيئــة  إحصــاءات  تشــير  مســتقبلية،  نظــرة  وفــي 
العــام  فــي  الــزوار  عــدد  أن  إلــى  للســياحة  العامــة 
2030 قــد يصــل إلــى 7 مالييــن زائــر ســنويًا. وتــرى 
يمكــن  الســياحة  أن  أيضــًا  للســياحة  العامــة  الهيئــة 
مباشــر  وغيــر  مباشــر  )بشــكل  بالتأثيــر  تســهم  أن 
ــج  ــن النات ــه 5.2 ٪ م ــا مجموع ــبب( بم ــا مس وباعتباره
المحلــي اإلجمالــي الكلــي لدولــة قطــر بحلــول العــام 
2030، وبالتالــي، مــا يعــادل 9.7 ٪ مــن االقتصــاد غيــر 
النفطــي. وسيســهم ذلــك بشــكل كبيــر فــي تحقيــق 
هــدف قطــر المنشــود نحــو اقتصــاد متنــوع، وتتمتــع 

الســياحة بالدعــم الوطنــي علــى هــذا النحــو.

وثقافتنــا  بطبيعتنــا  نشــتهر،  نحــن  شــك،  بــدون 
كشــعب قطــري، بحســن الضيافــة، ونرحــب دائمــًا 
ترحيبــًا حــارًا بالــزوار. رغــم ذلــك، نجــد أنفســنا عنــد 
يــزور  حيــث  المطــاف  نهايــة  فــي  هــام  منعطــف 
يوفــر  مــا  نســمة،  مالييــن  ســبعة  ســنويًا  الدوحــة 
مجــااًل هائــاًل لتطويــر مجموعــة واســعة مــن العــروض 
إلــى  باإلضافــة  الســياح  تجــذب  التــي  الســياحية 
تشــجيعهم علــى العــودة فــي زيــارات متكــررة. وممــا 
ــتكون  ــروض س ــذه الع ــن ه ــرًا م ــه، أن كثي ــك في ال ش
مشــابهة لمــا عــرض بالفعــل فــي بلــدان أخــرى، إال 
القطريــة  الخبــرات  علــى  أننــا ســنجد طلبــًا متزايــدًا 

نوعهــا. مــن  والفريــدة  األصيلــة 
وهــذه ليســت مجــرد مســألة بنــاء المزيــد مــن الغــرف 
 20000 مــن  أكثــر  حاليــًا  تقــدم  فقطــر  الفندقيــة: 
مــن  أكثــر  لدينــا  وســيتوفر  فندقيــة،  وشــقة  غرفــة 
ضعــف هــذا العــدد فــي الســنوات المقبلــة، علمــًا أن 
56 فندقــًا و13 شــقة فندقيــة قيــد اإلنشــاء وســيتم 
ــو  ــة، وه ــس المقبل ــنوات الخم ــالل الس ــم خ افتتاحه
2016 وحــده.  4000 غرفــة فــي العــام  مــا يقــدر ب 
تســهيالت  الــزوار  يتوقــع  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى 

أكثــر مــن مــن مجــرد ســرير إلقامتهــم.
وباإلشــارة إلــى أن الســياحة التــي تلعــب دورًا كبيــرًا 
فــي حياتنــا، كمقيميــن، يجــب أن نأخــذ فــي االعتبــار 

المســائل واالعتبــارات الهامــة: مــا هــو الــدور الــذي 
تطويــر  فــي  قطرييــن،  كمواطنيــن  نلعبــه،  أن  نريــد 
ــد  ــي نري ــكار الت ــض األف ــي بع ــا ه ــياحة؟ م ــاع الس قط
ــد تطويرهــا  ــي نري اقتباســها مــن الخــارج واألفــكار الت
هنــا؟ كيــف يمكننــا توفيــر تجــارب أصيلــة وفريــدة مــن 

نوعهــا فعــال، للمقيميــن والــزوار علــى حــد ســواء؟
ــكيل  ــة لتش ــذه الفرص ــن ه ــتفيد م ــا أن نس ــب علين يج
ــى  ــا لتتماش ــرة لدين ــياحة المزده ــة الس ــه صناع وتوجي
ــر  ــور كعنص ــي التط ــتمر ف ــا، ولتس ــا وأفكارن ــع قيمن م
ليســت  وهــذه  الحقيقيــة.  لهويتنــا  وأصيــل  فريــد 

مســألة مدخــول فحســب، بــل أيضــًا ضميــر حــي.
ــا هــي  إن أنجــع وســيلة إلقامــة صناعــة الســياحة لدين

السياحة طاقة واعدة 
تنقصها الخبرة والدعم اإلستراتيجي

بقلم أشرف أبو عيسى
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لــذا  قطــر.  دولــة  وتــراث  ثقافــة  عكــس  خــالل  مــن 
ــا تشــجيع ومســاعدة رجــال األعمــال،  بــات لزامــًا علين
وســيدات األعمــال ورواد األعمــال القطرييــن إلنشــاء 
ــدة واالســتثمار فــي تلــك التــي  وكاالت ســياحية جدي

تتماشــى مــع المســتقبل الــذي نريــده. 
قــد يقــول البعــض أن القــول أســهل مــن العمــل. 
الــالزم  الدعــم  كل  أن  هــو  الجيــد  الخبــر  لكــن 
إلنشــاء أو توســيع نطــاق شــركات الســياحة متــاح 
بالفعــل فــي مركــز حاضنــة قطــر لألعمــال، ضمــن 
قطــر  حاضنــة  للســياحة،  المخصصــة  الحاضنــة 
ــة الســياحية  لألعمــال الســياحية. توفــر هــذه الحاضن
المتخصصــة التمويــل والمكاتــب واإلرشــاد والتدريب 
ذلــك  فــي  بمــا  األخــرى  الخدمــات  مــن  ومجموعــة 
التواصــل والوصــول إلــى األفــكار والنفــوذ التــي هــي 
شــريان الحيــاة لألعمــال الجديــدة. بعــد أن أنشــأُت، 
الشــركات، وكعضــو مجلــس  مــن  عــددًا  بنفســي، 
غيــر  منظمــة  وهــي  قطــر،  إنجــاز  مؤسســة  إدارة 
ــاح  ــق النج ــباب لتحقي ــام الش ــى إله ــدف إل ــة ته ربحي
فــي االقتصــاد العالمــي، ال يمكننــي التأكيــد بمــا فيــه 
الكفايــة علــى مــدى أهميــة وقيمــة هــذا النــوع مــن 
الدعــم لمشــاريع الشــباب، وفــي نظــرة ســريعة نــرى 
أن الشــركات الناشــئة فــي قطــر مشــجعة للغايــة. 
تضــم الشــركات الناشــئة العاملــة فــي حاضنــة قطــر 
لألعمــال الســياحية والتــي تعمــل بالفعــــــــل لتحديــــــد 
هويــة قطــر الســياحية علــى مدى العقــود المقبلــــــــة، 
ــدة مثـــــل »حـــــــولك«، »ترتيبكـــــم« ــاء جديـــ أسمـــــ
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هــذه الشــركات، وغيرهــا، تعتبــر بدايــة رائعــة، لكــن 
مــا يــزال أمامنــا الكثيــر لنحققــه. علــى ســبيل المثــال، 

قــد  والرياضــة  للصحــة  شــركة  أن  تعتقــد  كنــت  إذا 
تنفــع البلــد، يمكنــك االتصــال فــورًا بحاضنــة قطــر 
الســياحية وترتيــب خطــة إلنشــاء شــركة.  لألعمــال 
التــي  والــدورات،  الرحــالت  بــأن  تشــعر  كنــت  إذا  أو 
تســاعد الــزوار علــى فهــم ثقافتنــا الغنيــة والفريــدة 
مــن نوعهــا ضروريــة، اتصــل بحاضنــة قطــر لألعمــال 
إلنشــاء هــذه الرحــالت، أو تلــك الــدورات. أضــف إلــى 
ذلــك خيــارات الترفيــه لألطفــال، ومواردنــا الرائعــة 
االحتمــاالت  قائمــة  المائيــة،  الرياضــات  لممارســة 

الواعــدة طويلــة ومتنوعــة.
والواقــع هــو أن قطــاع الســياحة فــي قطــر مفعــم 
عــدد  هنــاك  ناضــج.  غيــر  لكنــه  والنشــاط  بالحيويــة 
فــي قطــر،  العاملــة  الســياحة  مــن شــركات  قليــل 
وبالتالــي  باســتمرار  يتزايــد  عليهــا  الطلــب  أن  فيمــا 
الســياحية وشــركات  الــوكاالت  فــي  نقــص  هنــاك 
القطرييــن  للمواطنيــن  يوفــر  مــا  وهــو  التوريــد. 
واجبــا  عليهــم  ويفــرض  هائلــة  فرصــًا  والمقيميــن 
وطنيــا فــي رأيــي. إنهــا ليســت فرصــة فقــط لتصبــح 
يعنيــه  مــا  بــكل  ناجــح،  تجــاري  مشــروع  صاحــب 
أيضــا  هــي  بــل  بالدنــا،  فــي  االقتصاديــة  للتنميــة 
علــى  قطــر  مســتقبل  لتشــكيل  مميــزة  فرصــة 
ــك  ــالل ذل ــن خ ــة. م ــث الهوي ــن حي ــق م ــتوى عمي مس
ــة  ــة النمــو الســريعة لدول أنــت تســهم فــي دفــع عجل
كل  فــي  الفريــد  تراثنــا  عــرض  خــالل  مــن  قطــر، 
زائرينــا  زيــادة ملحوظــة مــع  التــي تشــهد  تعامالتنــا 

العالــم. أنحــاء  جميــع  مــن 

أشــرف أبو عيسى
رئيس مجلــس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

لشــركة أبو عيسى القابضة

  إن قطر دولة تفكر فى 
المستقبل وهذا جيد 

ولذلك تعمل حاليا على 
التحضير  الستقبال 
الزوار بأعداد كبيرة، 

وتقديم منتج متكامل 
يلبي تطلعات ورغبات 

الزوار من مختلف 
األسواق 

وائل معتوق
 مدير عام فندق ومنتجع شرق

واعتبــر ســليمان  القطــاع الســياحي فــي قطــر واحــدًا من 
نقــاط الجــذب لالســتثمارات األجنبيــة فــي المنطقــة، 
متســارعة،  نمــو  نســب  يســجل  القطــاع  أن  خاصــة 
الزائريــن  أعــداد  فــي  زيــادة  تشــهد  قطــر  أن  مؤكــدا 
عــدد  علــى  بدورهــا  الزيــادة  هــذه  وتنعكــس  والســياح 
الفنــادق, ويترافــق هــذا كلــه مــع زيــادة ملحوظــة فــي 
أعــداد المطاعــم، والمقاهــي، والنــوادي، وغيرهــا مــن 
المرافــق الســياحية التــي ترفــع الطلــب بشــكل هائــل 
الســياحية  والخدمــات  والتجهيــزات  المعــدات  علــى 
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الراقيــة.
وأكــد علــى ضــرورة اعتمــاد قطــاع الضيافــة علــى جــذب 
جميــع الفئــات، وأال يقتصــروا علــى فئــات الـــ5 نجــوم 
فقــط، خاصــة أن الفئــات األخــرى التــي ال تنتمــي إلــى الـ5 
ــن  ــا يمك ــو م ــة، وه ــقق الفندقي ــى الش ــب إل ــوم تذه نج
أن يؤثــر فــي اســتقطاب الزائريــن لهــذه الفنــادق، وأيضــا 

يؤثــر علــى األســعار الخاصــة بالشــقق الفندقيــة.

ومنتجــع  فنــدق  عــام  مديــر  معتــوق  وائــل  والتقــط   
شــرق طــرف الحديــث ليؤكــد  أن الســوق القطريــة فــي 
قطــاع الضيافــة الفندقيــة جاذبــة للغايــة  وهــو مــا جعــل 
هنــاك نمــو فــي إنشــاء الفنــادق وزيــادة الغــرف الفندقيــة  
خاصــة مــع اســتعداد البــالد الســتقبال الحــدث العالمــي 
األهــم واألبــرز، وهــو مونديــال 2022. مشــيرًا إلــى أن 
ــة  ــادة الطاق ــي زي ــر ف ــكل كبي ــاهم بش ــدث يس ــذا الح ه
الفندقيــة فــي الدولــة مــن خــالل إنشــاء فنــادق جديــدة 

وبمســتويات عاليــة .
وأرجــع معتــوق الفضــل فــي النمــو الســياحي والفندقــي 
للجهــود المبذولــة مــن هيئــة الســياحة فــي قطــر لتنفيــذ 
العديــد مــن الخطــط والمشــاريع القويــة التــي تخــدم  
القطــاع مــن خــالل الترويــج لدولــة قطــر وتنظيــم كبــرى 

ــة.  ــم أحــداث جاذب المعــارض الســياحية وتنظي
 

الدولــة  ســتقدم  التــي  المونديــال  مشــاريع  أن  وأكــد  
بشــكل  ستســاهم  المقبلــة  الفتــرة  خــالل  عليهــا 
كبيــر فــي جــذب الســياحة، حيــث إن هــذه المشــاريع 
مرتبطــة بشــكل أساســي باســتقبال آالف المشــجعين 
ــا  ــو م ــدث، وه ــذا الح ــاء ه ــم أثن ــف دول العال ــن مختل م
يتطلــب وجــود خدمــات ســياحية علــى أعلــى مســتوى.
 وقــال: »إن قطــر دولــة تفكــر فــي المســتقبل وهــذا جيــد 
ولذلــك تعمــل حاليــا علــى التحضيــر  الســتقبال الــزوار 
ــج متكامــل يلبــي تطلعــات  ــرة، وتقديــم منت بأعــداد كبي
ورغبــات الــزوار مــن مختلــف األســواق«. وشــدد علــى 
أهميــة أن تتكاتــف كافــة جهــود المؤسســات المعنيــة 
والعاملــة فــي القطــاع الســياحي مــن أجــل دفــع مســيرة 
الترويــج للدوحــة كوجهــة ســياحة رياديــة. مــن جانبــه أكــد 

الســيد رامــي الجعبــري الخبيــر فــي القطــاع الســياحي 
ومديــر فنــدق أمــارى الدوحــة أن الســوق الســياحي فــي 
ــة قطــر مــن األســواق الواعــدة والتــي لهــا مســتقبل  دول
كبيــر فــي اجتــذاب الكثيــر مــن االســتثمارات الســياحية، 
ــم 2022  ــكأس العال ــر ل ــة قط ــم دول ــى أن تنظي ــًا إل الفت
يعتبــر خطــوة فــي غايــة األهميــة وجعــل قطــر محــط 
أن  الجعبــري  وأضــاف  الواعــد.  القطــاع  هــذا  أنظــار 
قطــر  فــي  المحليــة  الفنــادق  فــي  اإلشــغاالت  نســبة 
فــي  األســواق  لباقــي  بالنســبة  مرضيــة  تعتبــر  حاليــًا 
المنطقــة العربيــة، الفتــًا إلــى أن المنطقــة العربيــة تشــهد 
تحــوالت كبيــرة ممــا أثــر علــى جميــع االســتثمارات فــي 
الكثيــر مــن المجــاالت، ولكــن قطــر بمــا تتميــز بــه مــن 
اســتقرار كبيــر كذلــك المعالــم الســياحية مثــل ســوق 
تجتــذب  اإلنشــاءات  فــي  الكبيــرة  والمشــاريع  واقــف 
الكثيــر مــن الــزوار مــن جميــع مناطــق العالــم . ونــوه 
الخبيــر الســياحي بأنــه فــي تقديــره ســيصل عــدد الغــرف 
الفندقيــة التــي تحتاجهــا فــي الســنوات المقبلــة 40 ألــف 
غرفــة، وذلــك الســتيعاب األعــداد الكبيــرة التــي ســتكون 
وجهتهــا األولــى هــي الســوق القطــري، كمــا أن كبريــات 
الشــركات الســياحية فــي العالــم بــدأت فــي العمــل علــى 
تنفيــذ العديــد مــن المشــروعات الســياحية فــي قطــر 
ســواء مــن إنشــاء فنــادق أو قــرى ســياحية أو منتجعــات 
علــى الخليــج العربــي وهــو مــا يبشــر بجعلهــا الســوق 

ــر . ــي قط ــياحي ف ــاع الس ــر للقط األكب
وشــدد الخبيــر الســياحي أن تنظيــم كأس العالــم فــي 
الســياحي  القطــاع  فــي  العامليــن  جعــل   2022 قطــر 
يطمئنــون ويعملــون بســخاء كبيــر، وذلــك اســتعدادًا 
لهــذا الحــدث العالمــي الكبيــر، كمــا أن الكثيــر مــن الســياح 
فــي الكثيــر مــن مناطــق  العالــم المختلفــة بــدأوا فــي 
ــًا إلــى قطــر للتعــرف علــى البلــد المضيــف  التوجــه حالي
الســوق  مــن  جعــل  وهــذا  العالمــي،  الحــدث  لهــذا 
أن  بخــالف  مرضيــة  حالــة  فــي  والفنــادق  الســياحي 
الســياحة العربيــة لهــا جانــب كبيــر فــي تلــك اإلشــغاالت، 
إلــى أن الســياحة العربيــة والتــي تأتــي مــن دول  الفتــًا 
مصــادر  مــن  هامــًا  مصــدرًا  تعتبــر  المجــاورة  الخليــج 

الســياحي. القطــاع 

  تشهد المنطقة العربية 
تحوالت كبيرة مما أثر 

على جميع االستثمارات 
في الكثير من المجاالت، 
ولكن قطر بما تتميز به 
من استقرار كبير كذلك 

المعالم السياحية ، 
والمشاريع الكبيرة في 

اإلنشاءات التي تجتذب 
الكثير من الزوار من جميع 

مناطق العالم 
الجعبري  رامي 

الخبير في القطاع السياحي ومدير فندق أمارى 
الدوحة
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تحظى العالقات القطرية - الهندية بأهمية إستراتيجية تنامت خالل السنوات األخيرة، في ظل الدور المتزايد الذي 
يضطلع به كل من الطرفين على الساحتين اإلقليمية والدولية، فمنطقة الخليج تظل ذات أهمية جيوسياسية 
واقتصادية كبيرة للقوى الدولية، نظرًا للممرات المائية المهمة التي تحويها المنطقة، وما تتمتع به من ثروات 

نفطية هائلة، فضاًل عن الثقل السياسي لدول مجلس التعاون الخليجي خاصًة بعد الثورات العربية.

بقلم كريم إمام 

العالقات القطرية - الهندية 
إستراتيجية ونمو مستمر

العالقات القطرية - الهندية 
إستراتيجية ونمو مستمر

التي  الصاعدة  العالمية  القوى  من  فتعتبر  الهند،  أما 
فرضت تأثيرها على نحو متسارع في المسرح العالمي، 
طورت  كما  النمو،  سريع  اقتصاد  ذات  لكونها  نظرًا 
الهند خالل السنوات الماضية قدراتها العسكرية بوتيرة 
قدراتها  الستغالل  التحرك  عليها  حتم  مما  متسارعة، 
آخذ  إقليمي  نفوذ  صورة  في  واألمنية،  االقتصادية 

في  الصين  ُينافس  النفوذ  هذا  بات  وقد  االتساع،  في 
الهند  آسيا، كما مدت  الهندي وجنوب شرق  المحيط 
القوى  ُمنافسة  وإفريقيا،  الوسطى  آسيا  إلى  ذراعها 
على  منصبة  جهودها  كانت  أن  بعد  األخرى،  الدولية 
الداخل.  وقد عكست زيارة دولة رئيس وزراء جمهورية 
الهند ناريندرا مودي لقطر الشهر الماضي عمق ومتانة 

تجارة بينية
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تجارة بينية

الصديقين،  الشعبين  وبين  الدولتين  بين  العالقات 
كما  كبير،  اقتصادي  تطور  من  البلدان  حققه  وما 
لتلك  أكبر  تعزيز  إلى  الجانبين  الضوء على تطلع  ألقت 
مختلف  وعلى  الجوانب  كافة  في  وتنميتها  العالقات 
التجارية،  المجاالت  في  التعاون  سيما  وال  األصعدة، 
التبادل  وزيادة  والتقنية،  والطاقة،  واالستثمارية، 

التجاري بين البلدين. 
 

عالقات متطورة
الشئون  وزارة  وكيل  سنها  امار  السيد  سعادة  يؤكد 
الهندية  الحكومة  في  االقتصادية  للعالقات  الخارجية 
مع  الدوحة  في  تواجده  أثناء  اليوم(  )قطر  التقته  الذي 
الشركات  أن  الوزراء  رئيس  رافق  الذي  الهندي  الوفد 
الهندية في قطر تشهد تطورا كبيرا كما وكيفا، كما أن 

االستثمارات القطرية في الهند تتزايد بشكل ملحوظ، 
آفاق  إلى  البلدين  بين  العالقات  أخذ  نود  جانبنا  ومن 
االستثمارية  القطاعات  معظم  أن  إلى  مشيرا  أوسع، 
في الهند مفتوحة اآلن لالستثمارات األجنبية، كما رحب 
طيران  شركة  القطرية  الجوية  الخطوط  افتتاح  بفكرة 
السكك  مثل  قطاعات  أن  كما  الهند،  في  لها  تابعة 
الصناعات  ومعظم  والسياحة  والعقارات  الحديدية 
كلها مفتوحة للمستثمر األجنبي، كما أن هناك فرصًا 

كبيرة للتعاون بشكل أكبر في مجال الدفاع. 

الغاز المسال
وأوضح أن الهند تعتمد بنسبة 70 ٪ على الغاز القطري 
البلدين  وأن  الهندية  الحاجة  إلى تصاعد  المسال، الفتا 
بينهما اتفاقية تمتد لمدة 25 عاما في هذا الشأن، وأنه 
التوازن  19 عاما منها.  وبخصوص عدم  التزال هناك 
في حجم التبادل التجاري بين البلدين يؤكد على أن قوة 
بالكثافة  تقاس  أن  يجب  قطر  إلى  الهندية  الصادرات 
الصادرات  من  دوالر  مليار  إن  نقول  فعندما  السكانية، 
هذا  فإن  نسمة  مليون   2.4 حوالي  إلى  تصل  الهندية 

الرقم ليس بقليل على اإلطالق. 

عالقات قوية
جمهورية  سفير  أرورا  سانجيف  السفير  سعادة  أما 
البلدين  بين  العالقات  أن  فيرى  قطر  دولة  لدى  الهند 
كان  حيث  بالعمق،  وتتسم  جدا  متقاربة  كانت  تاريخيا 
والسفر  التواصل  في  ونشاط  تجاري  نشاط  هناك 
الثقافات، كل ذلك ساهم في  وتبادل  الشعبين،  بين 
ويؤكد  العصور.   مر  على  البلدين  بين  العالقات  قوة 
بها دولة  التي قام  الرسمية  الزيارة  سعادته على نجاح 
قطر  إلى  الهند  جمهورية  وزراء  رئيس  مودي  ناريندرا 
مطلع يونيو الماضي، والتي أتت في إطار العمل على 
مختلف  في  البلدين  بين  التعاون  أواصر  تعزيز  زيادة 
الزيارة  أن  إلى  الطاقة، مشيرًا  القطاعات خاصة مجال 
جاءت بعد أقل من 15 شهرا على زيارة حضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى 
للهند، ما يؤكد حرص قيادتي البلدين على زيادة تعزيز 
من  العديد  في  والتعاون  والشراكة  الثنائية  العالقات 
على  بالفائدة  يعود  الذي  النحو  على  الحيوية  المجاالت 
من  هامة  قرارات  اتخاذ  تم  وقد  وشعبيهما،  البلدين 
قبل الجانبين، وتم توقيع اتفاقيات و7 مذكرات تفاهم 
، على أن يتم تكوين لجنة عمل عليا مشتركة لمتابعة 

تنفيذ هذه االتفاقيات ومذكرات التفاهم.

العالقات التجارية
أوضح  البلدين  بين  التجارية  العالقات  بخصوص 
عامي  في  البلدين  بين  التجاري  الميزان  أن  سعادته 
 15 إلى  التجاري  التبادل  حجم  وصل   2015  –  2014
مليار دوالر أميركي منها 14 مليار دوالر من الصادرات 
القطرية ومليار دوالر من الصادرات الهندية إلى قطر. 
الطبيعي  بالغاز  للهند  مزود  أكبر  تعد  قطر  أن  موضحا 
الهند  اعتماد  كان   2015 العام  في  أنه  حيث  المسال، 

من   ٪  70 حوالي  إلى  تصل  بنسبة  القطري  الغاز  على 
للغاز  جدًا  ومتسع  كبير  سوق  الهند  وفي  االستهالك، 
البتروكيماويات  ومنتجات  والنفط  القطري  الطبيعي 
فيما  كبيرة  بأهمية  تتمتع  قطر  أن  أكد  كما  القطرية.  
للهند،  بالنسبة  الطاقة  مجال  في  باألمن  يتعلق 
الرسمية  واالتصاالت  القوية  العالقات  أن  إلى  مشيرًا 
المستمرة بين الجانبين يصاحبها اتصاالت بين شعبي 
الخاص  القطاع  قبل  من  مبادرات  وهناك  البلدين، 
آفاق  حول  تتوقف  ال  النشطة  والحوارات  البلدين  في 
الطاقة  قطاع  ومنها  القطاعات،  مختلف  في  التعاون 
والعّمال والتعليم والبحث العلمي والصحة والسياحة 

والثقافة والفنون.
قطر  إلى  صادراتها  زيادة  تحاول  الهند  أن  إلى  وأشار 
اهتمام متزايد بشكل كبير من قبل  إلى وجود  مشيرا 
والبنى  البناء  بعمليات  اإلسهام  في  الهندية  الشركات 
والطاقة  المعلومات  وتقنية  واالتصاالت  التحتية 
كبيرًا  تطورًا  تشهد  التي  قطر  في  األخرى  والمجاالت 
 ،2022 القدم  لكرة  العالم  كأس  الستضافة  وتستعد 

في إطار الرؤية الوطنية 2030. 

االستثمارات القطرية
له  المرافق  والوفد  الوزراء  رئيس  زيارة  أن  إلى  ولفت 
القطرية  االستثمارات  دخول  تسهيل  على  عملت 
مذكرات  من  عدد  توقيع  تم  وقد  الهندية،  للسوق 
القطريين  المستثمرين  لدخول  واالتفاقيات  التفاهم 
أنه  إلى  مشيرا  والمواصالت.  التحتية  البنية  مجال  في 
على سبيل المثال منذ عامين اسُتثمرت 1,3 مليار دوالر 
من األموال القطرية في إحدى أكبر شركات االتصاالت 
سواء  المشابهة،  األمثلة  من  العديد  وهناك  الهندية، 
أو من قبل رجال أعمال  من قبل جهاز قطر لالستثمار 
والتشييد  البناء  قطاعات  في  خاصة  قطرية  وشركات 

واالقتصاد اإللكتروني وقطاع اإلسكان.
واإلرث  المشاريع  لجنة  أن  الهندي  السفير  وقال   
تحالف  إلى  الريان  استاد  بناء  مشروع  مؤخرا  أسندت 
بين شركة هندية وهي )الرسن آند دوبرو( بالتعاون مع 
شركة البالغ للتجارة والمقاوالت كمقاول رئيسي، وهو 
أحد االستادات المرشحة الستضافة منافسات بطولة 
ربع  الدور  حتى   2022 قطر  القدم  لكرة  العالم  كأس 

النهائي بسعة تبلغ 40,000 مقعد.

الجالية الهندية 
وأوضح أن الجالية الهندية في قطر بلغت أكثر من 630 
ألف مواطن هندي، وبحسب السلطات القطرية فإن 
ومتنوعة  كبيرة  جالية  أنها  إلى  الفتا  تزايد.  في  العدد 
معروفة  أنها  حيث  الجاهزية،  من  عاٍل  مستوى  وعلى 
وإنجازاتها  وصدقها  ألعمالها  وإتقانها  الدؤوب  بعملها 
المهن  أصحاب  أن  وأوضح  المختلفة.  المجاالت  في 
األعوام  خالل  كبير  بشكل  عددهم  زاد  المتقدمة 
الخمسة عشرة الماضية، بعد أن كان معظم العدد من 
والمحاسبين  األطباء  من  العديد  هناك  أصبح  العمال، 
المعلومات  وتكنولوجيا  البنوك  قطاع  في  والعاملين 

 تحاول الهند زيادة صادراتها إلى 
قطر، وهناك اهتمام متزايد من 

قبل الشركات الهندية في اإلسهام 
بعمليات البناء والبنى التحتية 

واالتصاالت والمجاالت األخرى 
التي تشهد تطورًا 

كبيرًا استعدادا الستضافة 
كأس العالم لكرة

 القدم 2022 وفي إطار 
. الرؤية الوطنية 2030 

سعادة سانجيف أرورا

 سفير جمهورية الهند لدى دولة قطر
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والصحافة ورجال األعمال. 
لرئيس  األخيرة  الزيارة  خالل  اتفاقية  توقيع  تم  وقد 
في  العاملين  مهارات  تنمية  بخصوص  الهندي  الوزراء 

قطر وذلك من خالل وزارة التعليم والتعليم العالي. 
وبخصوص أعداد القطريين الذين يسافرون للهند يؤكد 
السفير أن هناك زيادة في أعداد المسافرين إلى الهند 
يوميا  تأشيرة   100 حوالي  إصدار  يتم  وأنه  قطر،  من 
معظمها للقطريين، الفتا إلى أن العديد منهم يسافر 
في  األعداد  أن  إلى  مشيرا  العالج،  أو  السياحة  بغرض 

تزايد وستشهد زيادة في األشهر المقبلة.

تاريخ العالقات
والمثقف  الدبلوماسي  النعمة  علي  حسن  الدكتور  أما 
دولة  سفير  منصب  شغل  والذي  القطري  والشاعر 
قطر لدى جمهورية الهند لمدة 15 عاما فيتحدث معنا 
جذوره  في  يضرب  »التاريخ  ويقول:  بشغف  الهند  عن 
الهند  بين  بالعالقات  يتعلق  فيما  الماضي  بأعماق 
الخليج ككل، بسبب  وإنما منطقة  وليس فقط قطر، 
فبالد  البحر،  طريق  عن  واالتصال  الجغرافي  القرب 
والتاريخ  الجغرافيا  ناحية  من  للهند  امتداد  هي  الخليج 
منذ قديم الزمن، والعالقات بين الهند والجزيرة العربية 
مـن  هـي  )أصنام(  من  نسميه  ما  وحتى  جدا،  قديمة 
ولـيست  الـمــتـأخـــرة   الـهــندوسـيــة  الـعــبــادات  تــأثير 
الدرافيدية  المرحلة  يسمى  فيما  خصوصا  المتقدمة، 
dravidian stage التي تأثرت بها شبه الجزيرة العربية 
بشكل كبير وقطر جزء من هذه الجزيرة، إضافة لتجارة 
كانت  الطيوب  -ألن  والبخور  الطيوب  وتجارة  التوابل 
ما  واألصنام  المعابد  تحية  في  إلدخالها  جدا  مهمة 
وكان  التاريخ،  مر  على  العادة  فانتقلت  اإلسالم-  قبل 
العربي(  )الصمغ  اللبان  ُعمان  من  يأخذون  الهنود 
إلدخاله في الطيوب بالمعابد الهندوسية القديمة، وقد 
في  اإلسالم  قبل  العربية  الجزيرة  شبه  الهند  دخلت 
بالملبس  يتعلق  فيما  سواء  العيش  أنماط  من  الكثير 
أحد  أن  حتى  األكل،  أنماط  أو  والحلي  المجوهرات  أو 
واالفتخار  الحروب  في  العرب  عند  اآلالت  أهم  أسماء 
بالمجد والشجاعة وهو )السيف(، أحد أسمائه الهندي 
والهندواني والمهند، وعندما مَدح حّسان بن ثابت النبي 
من  مهند    .. متبول  اليوم  فقلبي  سعاد  )بانت  قال 
هند  مثل  النساء  أسماء  وحتى  مسلول(،  الله  سيوف 
وتجد  سفيان،  أبي  بن  معاوية  أم  عتبة  أبي  بني  بنت 
والخيال  الموسيقى  المعمار، في  التأثر في شكل  هذا 
دخلت  التي  بالهند  متأثرة  واآلداب  الفنون  وكل  الفني، 
الزمن  الزمن، ومع تطور  العربي منذ قديم  التاريخ  في 
مهمة  عضوية  عالقة  أصبحت  أن  إلى  العالقة  تطورت 

جدا”.

شركة الهند الشرقية
وبالحديث عن العالقات في العصر الحديث يستطرد: 
عبر  االتصال  أهمية  ظلت  العثمانية  الدولة  أيام  »منذ 
بيننا  يكن  فلم  التجارة،  وأيضا  اللؤلؤ  بسبب  البحر، 
الخليج  في  واالتصال  اتصال،  العربي  العالم  وبين 

التقسيم(  )قبل  الكبرى  الهند  هي  دول  ثالث  عبر  كان 
شركة  البريطانيون  أسس  وعندما  والعراق،  وإيران 
الهند الشرقية في العام 1600 ميالدي ظهر المفصل 
للتجارة  فباإلضافة  الخليج،  دول  أهمية  في  األساسي 
اإلمبراطورية  وجدت  والثقافي،  الحضاري  واالتصال 
دّرة  إلى  للوصول  الخليج ممر مهم جدا  أن  البريطانية 
التاج البريطاني الهند، وكان الخليج وسيلة للغاية قبل 
اكتشاف النفط، ومن هنا جاءت األهمية لدول الخليج 
ولعدن. أتت اإلدارة البريطانية للسيطرة على المنطقة 
على  وسيطرتها  للتجارة  آمنا  ممرا  تكون  أن  باب  من 
العالمية  الحروب  واندلعت  األحداث  تطورت  الهند، 
أهمية  فازدادت  النفط  واكتشف  والثانية،  األولى 
الخليج منذ ذلك الوقت، ومع االكتشافات ظلت أهمية 

العالقات بين الطرفين. 
للتصدير  مهم  عصب  هو  للهند  بالنسبة  والخليج 
تتصف  عضوية  عالقة  وإنما  ترفا  وليست  واالستيراد، 

بالديمومة واالستمرارية«. 

عالقة حياتية
وعن العالقة بين الشعبين يضيف الدكتور النعمة قائال: 
“أنماط العيش والمصالح المشتركة هي التي تفرض 
العالقات، فمن الممكن أن تكون العالقات مبنية على 
أن  أعني  حياتي،  تصور  على  ليس  ولكن  قومي  تصور 
العربية  البلدان  مع  عالقاتنا  من  أكثر  الهند  مع  عالقاتنا 
مصير  عالقة  العربية  الدول  مع  فعالقاتنا  األخرى، 
الهند بطبيعة  الحياتية فهي مع  العالقة  مشترك، وأما 
الهند ليست خيارًا، فالجغرافيا  الحاجة، فالعالقات مع 

والمصالح فرضت نفسها في ديمومة العالقة«.  
 1975 العام  الهند في  ويضيف : »ذهبت كسفير في 
وظللت إلى يوم 25 ديسمبر من العام 1989، وما بعد 
اليوم حدثت نقلة كبيرة في العالقات  إلى  الفترة  هذه 
بين البلدين، حيث أن قطر من بعد تلك الفترة تصدرت 
تؤمن  وهي  العالم  في  للغاز  المصدرة  الدول  أهم 
حوالي 70 ٪ من احتياجات للهند للغاز، وبالتالي اعتبرت 

الهند أكبر األسواق لنا«. 

التجربة الهندية
ويرى الدكتور حسن أن الهند بعد استقاللها عن بريطانيا 
أغلقت نفسها لكي ينمو االقتصاد المحلي داخليا بعيدا 
عن الشركات متعددة الجنسيات وبعيدا عن الرأسمالية 
هنديا  )لتكون  العظيمة  بدعوته  غاندي  فأتى  العالمية، 
ظلت  هنا  ومن  هنديا(.  شيء  كل  تشتري  أن  ينبغي 
لحاجات  وفقا  الهند  داخل  تتطور  الهندية  الصناعة 
المجتمع وباالعتماد على نفسها، والهند هي أكبر سوق 
للخارج  ويصدر  احتياجاته  يغطي  وكونه  العالم،  في 
حدث  الهند  شهدته  الذي  الكبير  واالنفتاح  نجاح،  فهذا 
الرأسمالية  على  وانفتحت  المتأخرة،  السنوات  في 
العالمية، والدارسون في العالم حاليا ينظرون في كيف 
الصين  لقوة  ومتفوقة  مواجهة  كجبهة  الهند  ستكون 
الحالية في االقتصاد العالمي. وأنها ستتصدر الواجهة 
االقتصادية العالمية، فالنمو االقتصادي في الهند هو 

األعلى في العالم.  ومع نمو الطبقة الوسطى في الهند 
ستتغير العديد من أنماط العيش مما يتطلب صناعات 
ستكون  العالم  في  صناعات  أهم  أن  وأتصور  كثيرة، 
في الهند، وهناك أموال ضخمة تضخ في الهند لغايات 

بعيدة المدى. 

التبادل التجاري
وفرص  والهند  قطر  بين  التجاري  التبادل  وحول 
أن  إلى  النعمة  د.  يشير  بالهند  القطرية  االستثمار 
المنطقة  اقتصادات  على  مستحوذون  والغرب  أميركا 
الجنسيات  متعددة  الشركات  وكل  الخليجية، 
أخذوا  الذين  واألميركان  بالغرب  مرتبطة  والمشاريع 
إلى  يعود  وذلك  والمشاريع،  للشركات  األسد  نصيب 
أن الشركات متعددة الجنسيات لم تكن مهتمة بالهند 

 الخليج امتداد للهند من
 ناحية الجغرافيا والتاريخ منذ 

قديم الزمن. وأتمنى أن تتطور 
العالقات بين البلدين وتستمر 

على هذا  المنظار خاصة 
أنها محكومة بمجريات 

. ومعطيات التاريخ 

د. حسن النعمة 
السفير القطري األسبق في الهند
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ألنها كانت منغلقة على نفسها، ولكنها اليوم انفتحت 
وبدأت تظهر مشاريع داخلية ضخمة في البنية التحتية، 
وأعتقد أن بلدان الخليج بصفة عامة قضت فترة طويلة 
من الزمن والخيال االستثماري لديهم معطل، باإلضافة 
إلى البهرجة واالنبهار باألميركان والغرب سواء عن علم 
أنه كانت هناك فترة كانوا على  إلى  أو عن جهل، الفتا 
حق في ذلك، أما اآلن فلماذا تستثمر في مشروع بـ20 
مليار دوالر بالغرب، بينما يمكنك عمل نفس المشروع 
بمليارين في الهند. ويؤكد أن أية مشاريع للبنية التحتية 
للهند نصيب كبير فيها. وأنا هنا ال أسّوق  تقام يكون 
أنها  أرى  التي  بلدي  وإنما من منطلق مصلحة  للهند، 
مع  مصلحتها  من  أكثر  الدول،  وهذه  الهند  مع  اليوم 

أميركا والغرب.

المستثمر القطري
ويضيف قائال: »المستثمر القطري بشكل عام مرتبط 
الهند  حكومة  من  والمطلوب  الحكومة،  بمشاريع 
وكسر  العراقيل  وتذليل  االستثمار  شروط  تسهيل 
الشركات  على  انفتحوا  طالما  واآلن  البيروقراطية، 

متعددة الجنسيات فباتوا بحاجة لهؤالء المستثمرين 

الهند القديمة
ويضيف عن عالقته بهذا البلد العظيم قائال: »أنا أحب 
ألن  الجنسيات،  متعددة  الهند  وليست  القديمة،  الهند 
ستخسر  اإلنسانية  أن  وأعتقد  تقدمية  خلفية  خلفيتي 
فأحد  الرأسمالية،  إلى  الهند  دخول  جراء  من  الكثير 
شرور  على  المستعصية  الكبرى  االنسانية  حصون 
الرأسمالية كانت الهند والصين، ومع كل أسف شرور 
طبعا  الهند،  تدخل  أن  استطاعت  الكبرى  الرأسمالية 
البد من أن تتطور الهند ليحسن الناس من معيشتهم، 
داخل  الهنود  من  غيري  والعديد  مسرورا،  لست  لكني 
والحضارة  والفلسفة  الموسيقى  في  العاملين  الهند 
تذوب  وهي  الهند  رؤية  عليهم  السهل  من  ليس 
الهوية  حساب  على  سيكون  ذلك  ألن  العولمة،  في 
والتاريخ”. ويستطرد مضيفا: “هناك مدرستين األولى 
إن  تقول  بعد، ومدرسة  ونذيب فيما  نذوب  دعنا  تقول 
استقبلت  الهند  تذاب.  وال  تذيب  شريرة  الرأسمالية 
القت  اإلسالمية  فالحضارة  الحضارات،  من  العديد 
الهند  في  مسلمين  وأصبحوا  المغول  أتوا  رواجا،  فيها 
تستقبل  ما  فدائما  العالم.  حضارات  أعظم  وأنشأوا 
إلى  وتحولهم  وتأقلمهم  الناس  الكبرى  الحضارات 

الجانب اإليجابي”.
عن  الهند  في  للعيش  ذهب  أنه  مؤكدا  حديثه  ويختتم 
في  كانت  له  تجربة  أغنى  وأن  رغبته،  على  وبناء  اقتناع 

للهند،  ذهب  عندما  االختيار  يخطئ  لم  وأنه  الهند، 
بالعكس بل لم يكن له خيار في ترك الهند. واصفا أياها 
بها  التي  اليوم،  الباقية  العظيمة  الحضارات  من  بأنها 

زخم كبير للمتنفس اإلنساني.   

التجارة 
في حين يرى محمد ألطاف مدير عام مجموعة اللولو 
العالمية أن العالقات التجارية بين قطر والهند تعود إلى 
وقد  قطر،  في  والغاز  النفط  ظهور  قبل  بعيدة  أزمان 
تشتهر  كانت  التي  الهند  إلى  السفر  على  الناس  اعتاد 
بصناعة السفن ومعظم التجار في هذه المنطقة كانوا 
يتعاملون مع تجارة المواد الغذائية واللؤلؤ، فالعالقات 
كانت تعتمد بشكل كبير على التجارة، وبعد ظهور النفط 
العالقات أقوى خصوصا فيما يتعلق بمجال  أصبحت 
األعمال ليس فقط للعاملين هنا والذين يقدر عددهم 
بحوالي 700 ألف هندي في قطر، واليوم الهند تعتبر 
الشريك الثالث األكبر من حيث التبادل التجاري مع دولة 
قطر، فهناك العديد من العالقات التجارية بين البلدين، 
والهند هي أحد أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال 
من قطر، وإذا نظرت إلى العالقات تجد أن هناك دائما 
في  الطرفين  بين  المبرمة  العقود  في  وتطويرا  تعديال 

هذا اإلطار. 

الشركات الهندية 
اليوم  الهندية  الشركات  أعداد  تزايد  ويضيف: »أالحظ 
في  هي  لقطر  بالنسبة  والهند  القطرية،  السوق  في 
عالقات  تربطها  التي  الدول  كأهم   12 رقم  المرتبة 
االقتصاد  حجم  إلى  ننظر  وعندما  واقتصادية،  تجارية 
نجد أنه ضخم، إال أن العديد من األرقام ال تكون محددة 
تحديدا دقيقا ألسباب لوجستية نظرا إلى أن الصادرات 

تجارة بينية

  تشهد الشركات الهندية في 
قطر تطورا كبيرا من حيث الكم 

والكيف، كما أن االستثمارات 
القطرية في الهند تتزايد 

بشكل ملحوظ، ومن جانبنا نود 
أن نأخذ العالقات بين البلدين

 إلى آفاق أوسع 

سعادة السيد امار سنها 
وكيل وزارة الشئون الخارجية 

للعالقات االقتصادية في الحكومة الهندية
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أخرى خارج  تأتي عبر موانيء  غالبا ما  إلى قطر  الهندية 
قطر مثل جبل علي في اإلمارات، أو إلى مطار الملك 
هو  االعتبار  في  أخذه  يتم  وما  السعودية،  في  فيصل 

فقط ما يأتي بشكل مباشر«. 
عملها  هندية  شركة  اللولو  مجموعة  أن  إلى  ويشير 
األساسي في الشرق األوسط، ويقع المقر الرئيسي لها 
في أبوظبي، كما أن حوالي 80 ٪ من أعمال المجموعة 
40 ٪ من األرباح تأتي من  تتركز في المنطقة، وحوالي 
اإلمارات، وثم عمان والسعودية، الفتا إلى أن العمليات 
الخاصة باللولو بجانب الهند هناك 34 دولة في الشرق 
وهذا  وإفريقيا،  المتحدة،  والواليات  وأوروبا،  األقصى، 
الممتازة  العقود  بجانب  األفضليات  العديد من  يمنحنا 

الموقعة مع دولة قطر.

سوق آمن 
على  ومستمر  هائل  طلب  لديها  الهند  أن  ألطاف  أكد 
أنواعها،  بكافة  للطاقة  مستورد  أكبر  فهي  الطاقة 
يتزايد  أن  المتوقع  من  فإنه  الحالية  المستويات  ومع 
هذا الطلب بثالثة أضعاف خالل السنوات الثالث إلى 
الخمس القادمة، ومن وجهة النظر القطرية فإن الهند 
تفضل  الدول  من  والعديد  لها،  أمنا  األكثر  السوق  تعد 
الغاز القطري الذي يتسم بالنظافة وبالدقة في مواعيد 
عامل  وأيضا  الخدمات،  في  المتميز  واألداء  التسليم 
فعّبر  الهندية   النظر  وجهة  من  أما  الجغرافي.   القرب 
عن اعتقاده بأن هناك العديد من الفرص التي ال تعيها 
لقطر  تصدر  فالهند  قطر،  في  هنا  الهندية  الشركات 
المأكوالت لكن هناك قطاعات أخرى البد من تقويتها 
تعد  الهند  أن  المعلومات، حيث  تكنولوجيا  مثل قطاع 
بالشبكات  المتعلقة  المنتجات  لخدمات  مصدر  أكبر 

والتكنولوجيا الحديثة والخدمات المالية. 
التي  الهندية  الشركات  من  العديد  هناك  أن  إلى  الفتا 
مجموع  أن  حيث  العالم،  حول  بلدان  في  تستثمر 
الشركات الهندية األكبر من حيث االستثمارات في بلد 
مثل المملكة المتحدة في مجاالت الفندقة، والخدمات 
أن  قطر  وعلى  األدوية،  وصناعة  والصيدلة  التقنية، 
تجتذب هذه القطاعات. فالعديد من الشركات الهندية 
أكبر  بشكل  القطري  السوق  استكشاف  إلى  تحتاج 
وأكثر عمقا، وهو ما أعتقد أنه سيتحقق بعد زيارة رئيس 

الوزراء الهندي.
 

تقليل البيروقراطية 
تسهيال  األماكن  أكثر  من  قطر  أن  إلى  ألطاف  ولفت 
 24 من  أكثر  يتطلب  ال  شركة  إنشاء  أن  حيث  لألعمال 
عندما  القطرية  االستثمارات  فإن  وبالتالي  هنا،  ساعة 
تخرج إلى بلد ما فإنها تتوقع وجود سهولة في االنطالق 
والتشغيل، وهو األمر الذي طلبه عدد من رجال األعمال 
يودون  حيث  الهندي،  الوزراء  رئيس  من  القطريين 
استثماراتهم  أن  من  يتأكدوا  وأن  البيروقراطية  تقليل 
مؤمنة بشكل جيد، خاصة عندما يتعلق األمر بامتالك 
في  المشكالت  من  العديد  تتخلله  أمر  وهو  األراضي، 
الهند، وقد أكد رئيس الوزراء خالل زيارته األخيرة لرجال 

األعمال القطريين تسهيل كافة اإلجراءات.
ولفت إلى أن األرز البسمتي هو السلعة رقم واحد التي 
تصدرها الهند إلى قطر، حيث أن 80 ٪ من هذا المنتج 
الخضروات  يخص  فيما  أما  الهند،  من  يأتي  قطر  في 
والفاكهة فإن المانجو تتصدر قائمة الصادرات الهندية 
األخرى مثل  السلع  العديد من  أن هناك  إال  إلى قطر، 
أن  إلى  مشيرا  الكيماوية.  والمواد  والتوابل  السكر 
هناك العديد من شركات السيارات تود دخول السوق 
قطاعات  في  هندية  مشاريع  هناك  وأن  القطرية 

التشييد والبناء والبنية التحتية ونظم المعلومات.

مذكرات تفاهم   
إحدى  القابضة،  السواري  أعلنت  ذاته  السياق  في 
واستشارات  الضيافة،  بمجال  الرائدة  المجموعات 
مذكرات  توقيع  عن  قطر  دولة  في  واإلدارة  األعمال، 
وفنادق  ليال،  وفنادق  منتجعات  من  كل  مع  تفاهم 
الضيافة  قطاع  دخول  ستخولها  التي  الهندية  أيانا 
التي  الرسمية  الزيارة  هامش  على  وذلك  الهندي، 
حيث  قطر.  لدولة  الهند  وزراء  رئيس  معالي  بها  قام 
الشيخ  التفاهم كل من سعادة  بتوقيع مذكرات  قام 
فيصل بن قاسم آل ثاني نيابة عن مجموعة السواري 
اإلدارة  مجلس  رئيس  ناير،  فيفيك  والسيد  القابضة 
باالس”.   »ليال  ومنتجعات  لفنادق  المنتدب  والعضو 
بهذه المناسبة قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل 
ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة السواري القابضة: 
الثنائية  العالقات  من  طويل  تاريخ  قطر  دولة  “لدى 
التعاون  عالقات  من  الكثير  وهناك  الهند،  مع  المميزة 
المثمرة بين هاتين الثقافتين”. في حين قالت السيدة 
التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو  ناير،  أمرودا 
عن  اإلعالن  “يسعدنا  آيانا:  ومنتجعات  فنادق  لشركة 
آيانا في الهند من  توسعة محفظة استثمارات فنادق 
القابضة  السواري  مع  التفاهم  مذكرة  توقيع  خالل 
آيانا  لفندق  المجموعة  إدارة وتشغيل  على  التي تنص 
أكثر  من  واحدة  في  غرفة   150 من  المتكون  أغرا  في 

الوجهات السياحية المقصودة في الهند.«  وأضافت: 
فندقنا  إلدارة  المذكرة  هذه  توقيع  من  االنتهاء  “بعد 
نفس  على  االستمرار  نعتزم  الهند،  في  السادس 
النهج اإلستراتيجي للمجموعة وتعزيز مكانة عالمة آيانا 
اهتمامنا  وسيتركز  كما  وخارجها،  الهند  في  التجارية 
دلهي  في  الذهبي  المثلث  استكمال  على  المقبل 
لمشاريعنا  التطوير  من  المزيد  وتحقيق  وجايبور  وأغرا 
الفندقية القائمة حاليا.” وأوضحت ناير أنه من المنتظر 
الذي  الغربي  الخليج  منطقة  في  الدوحة  آيانا  افتتاح 
العام  من  األول  الربع  خالل  وذلك  غرفة   180 يضم 
2017، وآيانا مكة  المكرمة المنتظر افتتاحه في شهر 
رمضان المقبل، وسيكون هذا الفندق في أغرا الثالث 

للسواري القابضة. 
أن  عامين  منذ  الدوحة  في  تعيش  التي  ناير  ولفتت 
من  العديد  هناك  وأن  ممتازة  البلدين  بين  العالقات 
الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين، وهذه العالقات 
الوقت  في  واقتصادية  تجارية  عالقات  إلى  تترجم 
15 شركة هندية  الحالي. ولفتت إلى أن هناك حوالي 
حجم  يعكس  ما  وهو  المالي  قطر  مركز  في  مدرجة 
أن  البلدان.  وأوضحت  له  الذي وصل  التجاري  التبادل 
هي  الهند  أن  أظهر  الوطني  قطر  لبنك  حديثًا  تقريرًا 

حاليا ثالث أكبر مقصد تصدير بالنسبة لدولة قطر. 
النمو  البلدين في  بين  العالقات  وهو ما يؤكد تواصل 
إلى  األعمال  رجال  سفر  في  الملحوظه   الزيادة  مع 
أهل  من  العديد  سفر  إلى  إضافة  الهند،  من  الدوحة 
الترفيه  ألغراض  الهند  في  مختلفة  وجهات  إلى  قطر 
يومية  رحالت  السفر  هذا  ويدعم  الطبية.  والسياحة 
قبل  من  يوم  كل  الهند  إلى  الدولي  حمد  مطار  من 
اثنتين من شركات الطيران الوطنية. وتوضح أنه وفقا 
السياح  عدد  فإن  قطر  في  السياحة  هيئة  إلحصاءات 
الذين استقبلتهم قطر في العالم 2015 كان 3 ماليين 
حيث  الهند،  من  جاؤوا  منهم   ٪  13 نسبة  وأن  سائح 
ألف   375 إلى  الماضي  العام  الهنود  الزوار  عدد  وصل 

مواطن هندي. 
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الدوحة،  في  قريبًا  افتتاحه  المقرر  مول”،  “قطر  نّظم 
وكبار  الرئيسيين  التجزئة  تجار  لجميع  ترحيبية  فعالية 
المستأجرين المرتقبين فيه. وتضمن الحدث جولة ميدانية 
في أرجاء “قطر مول” تعرف الضيوف خاللها على معيار 
والمرافق  التسوق  مراكز  تصميم  مجال  في  كليًا  جديد 
الترفيهية، كما إطلعوا على المرحلة المتقدمة التي بلغها 
العد  بدء  ومع  قريب.  عما  إفتتاحه  إلعالن  تمهيدًا  المول 
التنازلي لإلفتتاح، فقد باشر أكثر من 100 تاجر تجزئة تجهيز 
متاجرهم. ومن المتوقع أيضًا أن يبدأ أكثر من 200 تاجر 

آخر عمليات التجهيز في األسابيع القليلة المقبلة.
وسيفتتح قطر مول الذي يمتد على مساحة 5.4 مليون 
قدم مربع ويحتضن ما يفوق عن 500 متجر، أبوابه في 29 
أكتوبر 2016 وسيرسي بذلك معايير جديدة في مفهوم 

المجمعات التجارية االقليمية العمالقة.
الرئيسية  الوجهة  إفتتاحه  بعيد  مول  قطر  وسيكون 
مجمع  وأول  قطر  دولة  في  والترفيه  والتسلية  للتسوق 
باقة شاملة  تقدم  تجاري يضم فرقة مسرحية مقيمة 
من العروض والفعاليات التي صممت خصيصًا من أجله 
على مسرح دائري دوار مزود بأحدث أنظمة اإلضاءة وآخر 
ما توصل اليه عالم الصوتيات والتأثيرات البصرية ونوافير 

المياه المتحركة.
نادي  بالقرب من إستاد  يقع  الذي  وسيقدم قطر مول، 
والمخصص  تصميم  أفضل  جائزة  على  والحائز  الريان 
الستضافة مبارايات 2022، لزواره 500 متجر، وما يزيد 
على 100 منفذ لبيع األطعمة والمشروبات، باإلضافة إلى 
فندق فاخر وعصري من فئة 5 نجوم يضم 200 غرفة 
ويشكل جزءًا من مجموعة فنادق “كيوريو” الجديدة التابعة 
لعالمة “هيلتون” العالمية. كما سيحتضن “قطر مول” 

تسعة عشرة صالة “سينيبلكس” تتضمن أكبر شاشة 
وسبعة  العالم،  صعيد  على  االبعاد  الثالثية  ماكس  آي 
صاالت لكبار الشخصيات موّزعة على ثالثة أدوار وثماني 
ممرات للعبة البولينغ، وتوفير خدمات تناول األطعمة أثناء 
متابعة العروض. أما في مركز الترفيه العائلي الذي يمتد 
على مساحة 16.500 متر مربع  ستقوم عالمتي “كيدز 
موندو” “ و “إكستريم الند” بتقديم باقات متنوعة من 

التسلية والترفيه للضيوف من الصغار والكبار.

“قطر مول” يستضيف كوكبة من تجار التجزئة 

في  الرائدة  العالمة  ريفولي،  مجموعة  قامت 
في  العصرية  الحياة  لمنتجات  التجزئة  تجارة 
العمالء في  الشرق األوسط، بتجديد مراكز خدمة 
كوادر  وتوظيف  متطورة  معدات  وإدخال  قطر 
ويأتي  المّعقدة،  اإلصالح  مهام  لتولي  مدّربة 
خدمة  افضل  توفير  على  الحرص  إطار  في  ذلك 
من  الثمينة  بمقتنياتهم  القائقة  والعناية  لعمالئها 
الساعات، بحيث تكون في أيدي أمينة عند الحاجة 
إلى فحصها أو صيانتها. ويعمل في ورشة العمل 
فريق من الخبراء المحترفين في صناعة الساعات 
دور  في  سويسرا  في  تدريبهم  تلقوا  اللذين 
الساعات الراقية لعالمات مثل بريجيت وبالنكبين 
لوكولتر  جيجر  IWCو  و  وأوميغا  وغالشوتي 

وغيرها  ورادو  ولونجين  وزينث  بالنك  ومونت 
المعدات  بأحدث  مجهزة  الورشة  وتأتي  الكثير. 
الجودة والدقة لموافقة متطلبات  لضمان تقديم 
كما  المعايير.  أعلى  وفق  المهام  وتأدية  العمالء 

استرجاع  عروض  بطرح  ريفولي  مجموعة  قامت 
المبارك  والعيد  رمضان  شهر  خالل  القيمة  نصف 
يونيو.   1 من  ابتداءًا  قطر  في  والزوار  للمقيمين 
ريفولي  متاجر  في  للمتسوقين  العرض  وقدم 
٪ من   50 استرجاع  زون فرصة  وآي  وآور شويس 
عند  هدايا  قسائم  صورة  في  مشترياتهم  قيمة 
استخدام  ويمكنهم  أكثر،  أو  ريال   300 إنفاق 
والتسوق  القادمة  الشراء  عملية  خالل  القسائم 
كالين  وكالفين  وتيسو  رادو  مثل  عالمات  من 
إلى  بوس،  وهيوغو  كوتور  وجوسي  وبالماين 
توم  الشمسية من عالمات مثل  النظارات  جانب 
وكريستيان  كافالي  وروبرتو  بالنك  ومونت  فورد 

الكثير. وغيرها  ديور 

مجموعة ريفولي تعزز مراكز خدمة العمالء في قطر 
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والخبرات  االستثنائية  بإعداداتها  تتفرد  جديدة  أجهزة  مجموعة  العالمية  الفا  شركة  أطلقت 
طرح  عن  العالمة  أعلنت  حيث  تنافسية،  بأسعار  للمستخدمين  تقدمها  التي  المسبوقة  غير 
في  ُأقيمت  متميزة  فعالية  خالل  دوليًا  والطاقة  الدفاع  لقطاعي  الموجّهة  الجديدة  أجهزتها 
إلى جانب خمسة   +V2s و   870 أيريس  دبي، واستعرضت أحدث هواتفها والتي شملت الفا 
التوزيع في األسواق  التجزئة وقنوات  العالمة في تجارة  الفعالية شركاء  أجهزة جديدة. وحضر 
وتايالند  والهند  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  المنتجات متوفرة حاليًا في أسواق  األساسية. 
العربية  المملكة  في  تتوفر  كما  والمكسيك،  والنيبال  وسيريالنكا  وإندونيسيا  وبنجالديش 
السعودية وقطر والكويت وعمان والبحرين ابتداء من يوليو الجاري. تتألف شبكة الفا الدولية من 
حوالي 1,400 موّزع و143,000 تاجر تجزئة و1,100 مركز خدمة و10,000 موظف، وتمتلك 
30 براءة اختراع. وتعد جمبو لإللكترونيات هي الموزع الحصري لمنتجات الفا في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة وعمان والبحرين والكويت وقطر. 

 V2s الفا تطلق أيريس 870  والهاتف

شركة  فوز  واالتصاالت  المواصالت  وزارة  أعلنت 
المناعي التجارية ذ.م.م الرائدة في تكامل األنظمة في 
قطر بجائزة أفضل مزود خدمة )األجهزة( لهذا العام. تم 
اإلعالن عن الجائزة في حضور معالي وزير المواصالت 
السليطي،  أحمد  سيف  جاسم  السيد  واالتصاالت 
ومعالي وزير االقتصاد والتجارة السيدأحمد بن جاسم 
وزارة  من  مبادرة  هي  الجائزة  على  المنافسة  ثاني.  آل 
المواصالت واالتصاالت القطرية وتتيح منصة لعرض 
المعلومات  تكنولوجيا  بأعمال  المتصلة  اإلنجازات 
داخل دولة قطر. نالت شركة المناعي الجائزة من خالل 
إظهار ابتكار عظيم وأفضل الممارسات وطرق ملهمة 
التقدير  متصل.  مجتمع  لقيادة  جديدة  أفكار  لتطوير 
بتقديم  المناعي  شركة  التزام  واتساع  عمق  يعكس 
تقود  التي  و  العالية  الجودة  ذات  أوراكل  أجهزة   حلول 

نتائج  إنجاز للعمالء عبر قطر.
تساعد شركة  المناعي عمالءها من خالل توفير حلول 
وخدمات مبتكرة ومتخصصة مبنية على أساس أجهزة 
الحقيقية  ونتائجها  األعمال  قيمة  تقود  التي  أوراكل 
المحترفين  من  كبيرة  عاملة  قوة  استخدام  خالل  من 
محليًا  المتواجدين  و  أوراكل  شهادات  علي  الحاصلين 
قاموا  وأوراكل  المناعي  سويًا  المناعي.  شركة  في 
وميزة  عالي  أداء  تحقيق  علي  عمالئهم  بمساعدة 
أوراكل.  حلول  باستخدام  صناعاتهم  في  تنافسية 
العام تشجع االبتكار  جائزة مزود خدمة )األجهزة( لهذا 
المعلومــات في قطــر  تكنولوجيــا  من قبل شركــــات 
والذين يستخدمون منتجات وتكنولوجيا أجهزة أوراكل 

لخلق قيم مضافة للعمالء.
تظهر الجائزة التميز في التسليم المطابق للمقاييس 
جديدة  طرق  عن  الباحثين  مؤسسات  وسط  العالمية. 
إدارة  أثناء  التكاليف  الجودة و السرعة وتقليل  لتحسين 
تحولهم الرقمي، تقوم شركة المناعي بتيسير التطور 
إلى العصر الرقمي. كما تمّكن شركة المناعي الشركات 
األعمال  بتطبيقات  تزويدها  خالل  من  القطرية 
شركة  مركز  على  الضوء  تسّلط  الجائزة  اإستراتيجية. 

المناعي الرائد في تنفيذ و تكامل حلول أوراكل و أيضّا 
و  األعمال  تحول  قيادة  على  المناعي  شركة  قدرة  على 
قيمة العميل من حلول أجهزة  أوراكل. تحالف المناعي 
القيمة  تقديم  على  يركز  المدى  الطويل  وأوراكل 

للعمالء في إدارة العالقات مع المؤسسات 
وإدارة عالقات العمالء و إدارة أساليب  العمل و التنّقل 
والحلول الرائدة مع التركيز بشكل خاص على مساعدة 
المؤسسات على تحسين هياكل التكلفة و نمو مصادر 
دخل جديدة. قال   بينو إم أر نائب رئيس شركة المناعي 
لشركة  بالتقدير  للغاية  محظوظون  »نحن  إنفوتيك 
إم  بينو  وأضاف  القطرية«.  الشركات  بين  المناعي 
عمالئنا  توقعات  لتجاوز  نسعى  دائمًا  »نحن  قائاًل  أر 
وهذه الجائزة دليل حقيقي على العمل الشاق لفريقي 
المبيعات و التسليم لدينا. أود أن أشكر جميع عمالئنا 
لدعمهم لنا وتعليقاتهم القّيمة والتي رفعتنا لنكون بين 
أفضل الالعبين في الدولة. وشكر إلدارة مؤسسة حمد 
الطبية وإدارة تكنولوجيا المعلومات وفريق تكنولوجيا 
جميعًا  بالثناء  الجديرين  المؤسسة  لدى  المعلومات 
على اإليمان بأنظمة أوراكل الهندسية و اإليمان بشركة 
المبنية  األوراكل  أنظمة  حلول  تنفيذ  على  و  المناعي 

المؤسسة  موارد  لتخطيط   Exadata/Exalogic على 
و  الكوارث  من  التعافي  مع  البيانات  مستودع  وحل 
عدد  قبل  من  استخدامه  تم  الحل  العمل.  استمرارة 
أنظمة  بأن  للتعبير  سعيد  أنا  المستخدمين.  من  كبير 
حمد  مؤسسة  في  بنجاح  المنّفذة  الهندسية  أوراكل 
الطبية أّدت بنا للحصول على هذه الجائزة المرموقة«.
إلى  جنبًا  الهندسية  أوراكل  أنظمة  في  الترقيات  مع 
شركـــة  مهـــارات  ومجموعـــــة  خبــرة  مـــع  جنب 
على  يحافظ  الذي  القوي  الدعم  وأيضًا  المناعـــي 
العمالء  مؤسسات  لدي  الحرجة  المهام  تطبيقات 
األسبوع،  أيام  طيلة  الساعة  مدار  على  تعمل  والتي 
حصلت شركة المناعي على معظم الوزارات و البنوك 
من  وآخرين  والغاز  والنفط  واإلعالم  والمستشفيات 

كبار العمالء في قطر وذلك قبل العاصفة. 
الهندسية  أوراكل  أنظمة  بتوفير  المناعي  قامت شركة 
أوراكـــل  حلـــول  مـــــــن  كبيـــر  عـــــدد  أســـاس  علـــى 
Exadata,  Exalogic, SuperCluster, Exalytics  وحلول  
أوراكل للخوادم وسعة التخزين للتراث وقامت شركة 
المناعي بإتاحة تلك الحلول لتشغيل تطبيقات المهام 

الحرجة بثقة.

المناعي تفوز بجائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات 2016
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تطور  التي  المتحدون«،  »المطورون  شركة  كشفت 
فنادق  شركة  أن  المبتكر،  فاندوم«  »بالس  مشروع 
ومنتجعات ستاروود العالمية ستقوم بتشغيل فندقين 
بالس  مشروع  في  فندقية  شقق  ومجمع  جديدين 
 5 تكلفته  المقدرة  االستخدامات  المتعدد  فاندوم 
العمل على  القطري والذي يجري  ريال   200 و  مليارات 
بنائه حاليًا في مدينة لوسيل، وذلك خالل مؤتمر صحفي 

عقد بمجلس السيد إبراهيم األصمخ. 
الخدمة  السكنية  الشقق  ومجمع  الفندقان  وسيقّدم 
وفاخرة  مرّفهة  ضيافة  تجربة  عن  الباحثين  للمسافرين 
العقارات  هذه  وستضيف  فاندوم.  بالس  قلب  في 
التي ستكون ذات ارتفاع متوسط والمقرر أن تفتتح في 
المشروع  إلى  فندقية  غرفة   650 مجموعه  ما   ،2018
كوللكشن«  »الكشري  فندق  هو  األول  الفندق  الفاخر. 
الذي سيجسد األناقة الباريسية الكالسيكية ويضم 250 
العالمة  رئاسيين. وستدخل هذه  غرفة فاخرة وجناحين 
الدوليين  للمسافرين  وتوفر  األولى  للمرة  قطر  التجارية 

بوابة مميزة لهذه الوجهة الملهمة.
لوسيل«  »لوميريديان  فندق  فهو  الثاني  الفندق  أما 
الثقافة  يعكس  الذي  المتنوع  بأسلوبه  سيتميز  الذي 
غرفة   250 الفندق  وسيوفر  الفرنسية.  والتصاميم 
يوفر  بينما  جانبيه،  أحد  في  رئاسي  جناح  على  تشتمل 
الجانب الثاني 150 شقة فندقية تتراوح ما بين استوديو 
وشقق بأربع غرف نوم لتلبية حاجات األفراد والعائالت 
مثل  خاصة  مزايا  لوميريديان  فندق  وسيقدم  الكبيرة. 
تطويرًا  يمثل  والذي  الرئيسي«  لوميريديان  »مركز 
األعمال  للفندق. وأوضح رجل  التقليدي  البهو  لمفهوم 
في  المشروع  في  الشريك  الربان  عبدالعزيز  السيد 
تصريح صحفي لـ )قطر اليوم( خالل المؤتمر الصحفي 
للمشروع أن بالس فاندوم كمشروع تكلفته تصل إلى 
المشروع  وأن  قطري،  ريال  مليون  و200  مليارات   5

دراسة  حاليا  يتم  وأنه  منه   ٪  95 تنفيذ  تم  كإنشاءات 
الشركات  مع   2018 العام  في  لالفتتاح  موعد  أفضل 
في  أنه  يقولون  واألغلب  التجارية  للمحال  المستأجرة 
العالمية  ستاروود  شركة  اختيار  وحول  سبتمبر.  شهر 
الحديث  تم  أنه  الربان  أوضح  الجديدين  الفندقين  إلدارة 
مع عدة شركات متخصصة في  إدارة وتشغيل الفنادق، 
الخبرة  لديها  التي  الشركة  تختار  أن  ما تحاول  دائما  وأنه 
في قطر وخارج قطر، وأن تكون شركة قوية ولديها عدة 

أنهم  حيث  الخيارات  هذه  لديهم  وستاروود  خيارات، 
والميريديان والكشري  الشيراتون  يشغلون فنادق مثل 
وبالتالي  الفندقية،  الشقق  وأيضا  والدبليو  كولليكشن 
التي تمنحنا عدة خيارات  فإن االختيار وقع على الشركة 
يتناسب  الذي  المستوى  نختار  ونحن  مستويات،  وعدة 
من  نسخة  يكون  أن  يفترض  الذي  فاندوم  ومستوى 
باريس،  الفرنسية  العاصمة  في  الراقية  المناطق  أحد 

وسيكون المستوى عاٍل.

الكشف عن فندقين عالميين في مشروع »بالس فاندوم«

أسواق

بقلم: كريم إمام 
قبيلة،  تعني  )هاكا(  األولى  شقين  من  كلمة  هاكاسان 
الصيني  المطعم  هذا  محترمة،  وتعني  )سان(  والثانية 
التي زرتها -أنا كاتب هذه السطور  من أفضل المطاعم 
في قطر- خاصة أني من المولعين بالمأكوالت الصينية 
يحتل  آسيوية.  الشرق  الثقافة  من  القادمة  والمأكوالت 
فندق  في  قطر  بدولة  فرعه  الموجود  هاكاسان  مطعم 
 50 أفضل  بين  من  تصنيفًا  الدوحة  ريجيس  سانت 
يتم منحه  أول مطعم صيني  العالم، وهو  مطعم في 
نجمة ميشيلين، والتي يحتفظ بها حتى يومنا هذا. )قطر 
اليوم( زارت المطعم لتدخل إلى عالم من التكلف حيث 
األصلي  العصري  والديكور  االستثنائي  الطعام  يجتمع 
معًا لتكوين تجربة تناول طعام متميزة، خاصة مع إضافة 
مجموعة من األصناف الجديدة في قائمة الطعام. يقدم 

يحتفي  الصيني  الطعام  من  عصريًا  شكاًل  هاكاسان 
بالمكونات الطازجة ونقاء النكهة.  ابدأ بتناول طبق “ديم 
البخار الشهي وبط بكين المذهل مع كافيار  سم” على 
بيلوغا الملكي، ثم تناول األطباق الرئيسية المميزة- لحم 
صويا  كينغ  صلصة  مع  المذاق  حاد  المشوي  واغيو  بقر 
هو أحد األطباق المميزة بحق. احتفظ بمتسع للحلوى- 
حلوى بافلوفا القشدية مع المشمش المتبل ومثلجات 
هذه  تكتمل  وبالطبع،  الروعة.  بغاية  هي  البراندي 
فاخر  شراب  أنواع  مع  أطباق  ثالثة  من  المميزة  القائمة 
الداخلي  الديكور  طبق.  كل  مع  خصيصًا  مطابقتها  تتم 
الطاوالت  تقسيم  بطريقة  يتميز  الرئيسية  للصالة 
واإلضاءة الخافتة التي تمنح خصوصية لرواده، كما يمكن 
وتشكل  المذهل.  الخارجي  بتيراسه  االستمتاع  للزوار 
مناطق كبار الشخصيات وصالة جلوس لينغ لينغ منعزاًل 

هاكاسان روعة وأناقة المطبخ الصيني 

عفويًا أكثر. أيًا كانت المناسبة، سواء كان عشاًء احتفاليًا 
أو موعدًا رومانسيًا أو غداء عمل- اكتشف بنفسك سبب 

تصدر المطعم للطهي الصيني العصري.
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عالم السيارات

مع تصاعد الضغوط على الشركات لتعزيز جوانب الكفاءة ضمن عملياتها، وتقليل تكاليفها التشغيلية، 
وفي الوقت نفسه تنمية إيراداتها، تقدم مرسيدس- بنز مجموعتين جديدتين من الشاحنات للمهام 
المتوسطة بمنطقة الشرق األوسط ومصر، حيث تتمتع بالتنوع والموثوقية والكفاءة التي ال ُتضاهى 
وبتصميم  القطاعات.  مختلف  في  المركبات  أساطيل  ومدراء  األعمال  أصحاب  متطلبات  لتلبية 
معايير  وأعلى  للقيادة،  المطلقة  والراحة  اإلنتاجية،  من  مستوى  أقصى  خاللها  من  تقّدم  متكامل 
بقدرات استثنائية من   Atego و    Accelo التي طرحت مؤخرًا من طرازي  المجموعة  تتمتع  السالمة، 
كلتا  تعتبر  بنز،  والمتفّردة من مرسيدس-  الموثوقة  الجودة  بمعايير  تمتاز  الحركة. وألنها  القوة وخفة 
رونالد  ويقول  الشركات.  جميع  إلى  بالنسبة  النقل  لمتطلبات  األمثل  الشريك  القويتين  الشاحنتين 
إفريقيا:  الشرق األوسط وشمال  التجارية في  للمركبات  لدايملر  التنفيذي  والرئيس  الرئيس  شنايدر، 
“هناك طلب قوي على شاحنات المهام المتوسطة عبر نطاق عريض من الصناعات والقطاعات في 
Atego معايير  Accelo و   منطقتنا، لذا فإن تعددية االستخدام لألساطيل يعد أمرًا ضروريًا. وترسي 
جديدة من حيث القوة واإلنتاجية، ومع قدرتها االستيعابية التي تتماشى مع أي نوع من الحمولة، يمكن 
ويضيف:  العمالء”.   واحتياجات  التطبيقات  من  واسع  طيف  مع  ليتناسب  بسهولة  طراز  أي  مواءمة 
أن  لكي تضمن  بنز مصادر كبيرة  Atego، سّخرت مرسيدس-  و   Accelo “عند تطوير مجموعة طرز 
تقدم هذه الشاحنات أقصى مستوى من الموثوقية والجدارة. وتتوّحد مزايا المتانة، والقيادة المريحة، 
لألساطيل  المثالية  األداة  وتجعلها  بعيدًا،  الشاحنات  بهذه  لتحّلق  الهيكل  تركيب  وسهولة  والحمولة، 

المتطلبة، في كل من القطاعين الخاص والعام على حد سواء”.

الـدوحـة  كـارز  مـوتور  رويس  رولـز-  شـركة  استـلمـت 
بنسخة  رايث  رويس  رولز-  سيـارة  من  الوحيـد  اإلصـدار 
المستوحاة   Rolls-Royce Wraith Wolf Edition الذئب 
تعكس  الطبيعة.  مخلوقات  أروع  أحد  الذئب،  جاذبية  من 
بين  ما  الكبير  التشابه  الذئب  بنسخة  رايث  رويس  رولز- 
يلّفه  الذي  اآلسر  رايث  الكائن وحضور سيارة  جاذبية هذا 
متخّصصون  حرفيون  يدويًا  السيارة  هذه  نّفذ  الغموض. 
 12 مدار  على  إنكلترا  جودوود،  في  رويس  رولز-  دار  في 
الضوء  الذئب  بنسخة  رايث  رولز-رويس  وتسّلط  شهرًا. 
برنامج  يتيحها  التي  والفريدة  الحصرية  الممّيزات  على 
به  تشتهر  الذي  الطلب  حسب  للتصميم  بيسبوك 
هذه  تجتذب  أن  المتوّقع  ومن  الفارهة،  السيارات  عالمة 
المحليين  التجميع  هواة  ِقبل  من  كبيرًا  اهتمامًا  السيارة 

الذين يبحثون دومًا عن قّمة الفخامة والتفّرد. تجّسد رولز- 
رويس رايث بنسخة الذئب اإلمكانات الرائعة التي يقّدمها 
برنامج بيسبوك للتصميم حسب الطلب للتأّلق بإطاللة 
المزدوج  الجانبي  الخّط  وتزّين  بالفعل.  ومتمّيزة  الفتة 
باللون األرجواني الداكن Twilight Purple رسوم متكررة 
على شكل الذئب مشيرة إلى مصدر اإليحاء الرئيسي خلف 
هذه السيارة. وتتخّلل داخل السيارة الذي يّتخذ لون زهرة 
الحرير  بلون  الجلد  من  تفاصيل   Magnolia المغنولية 
البنفسجي، وهو جلد طبيعّي غير معالج مخّصص ضمن 
برنامج بيسبوك يكّمل التصميم الخارجي للسيارة.  وقد 
بشكل  للذئب  رسومات  بيسبوك  برنامج  مصّممو  وضع 
بالتطريز  تمّثلت  السيارة  أرجاء  عبر  جدًا  ودقيق  مدروس 
على  مركزّي  خشبي  تطعيم  وفي  الرأس  مساند  على 

لوحة العدادات األمامية. ومن الخصائص اإلضافية فائقة 
بيسبوك  برنامج  ضمن  المصممة  الساعة  نذكر  اإلتقان 
والتي   ”The Wolf Wraith – One of one“ وعبارة 
تعني “واحدة من أصل واحد – رايث بنسخة الذئب” على 
المدير  عالم،  إيهاب  صرح  جانبه،  ومن  األبواب.  عتبات 
العام لرولز- رويس موتور كارز الدوحة: “تتجّسد الفخامة 
وتكمن  والندرة،  اليدوية  والمهارة  األصالة  في  الحقيقية 
براعة رولز- رويس غير المسبوقة ضمن برنامج التصميم 
قطاع  في  فنية  تحف  إبداع  في  بيسبوك  الطلب  حسب 
السيارات تجّسد شخصّية صاحبها. وتشّكل رايث بنسخة 
الذئب التعبير األروع لهذه اإلمكانات كما إّنه لشرف كبير أن 
نحظى باإلصدار الوحيد في العالم من هذه السيارة والذي 

سيكون من نصيب أحد عمالئنا” .

شاحنات مرسيدس- بنز الجديدة ... قيادة ذكية 

رولز- رويس رايث بنسخة الذئب تصل إلى الدوحة
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عالـــــم السيـــارات

سيارة  الرياضية،  للسيارات  الفردان  شركة  أطلقت 
 ،GTC4Lusso 4 لوسو   فيراري من طراز جي تي سي 
ألول مرة في قطر، حيث يمثل الطراز الجديد ذو األربعة 
مقاعد تطورا ملحوظا في مفهوم السيارات السياحية 
الرياضية GT من خالل الدمج ما بين التوجيه بالعجلتين 

الخلفيتين وبين نظام الدفع الرباعي للمرة األولى.
ويرتبط اسم »جي تي سي 4 لوسو« ببعض الطرازات 
السابقة مثل GTC 330 أو الطراز الشبيه له 2+2، 330 
والذي قدم مزيجا  لوسو،  بيرلينتا   GT 250 GT وطراز 
من األناقة واألداء العالي، كما يشير الرقم 4 إلى األربعة 

مقاعد المريحة التي تميز هذا الطراز. وبهذه المناسبة، 
قال السيد شارلي داغر، المدير العام لفيراري- قطر في 
تي  »جي  سيارة  إن  الرياضية  للسيارات  الفردان  شركة 
سي 4 لوسو« تقدم نموذجا رائعا لتجربة القيادة بصورة 
لسيارات  كلي  جديد  بعد  اكتشاف  من  العمالء  تمكن 
الكوبيه  السيارة  هذه  »تضمن  وأضاف:  فيراري. 
والقوة،  الفائقة  السرعة  لعمالئها  المذهلة  الرياضية 
السيارة،  داخل  الراحة  عناصر  على  المساومة  دون 
األناقة الرياضية والتفوق في أدق التفاصيل، كما تلتزم 
عمالئها  توقعات  يفوق  ما  بتقديم  دائما  قطر  فيراري- 

زمان«.   وكل  مكان  كل  في  القيادة  بمتعة  وتزويدهم 
ويحمل تصميم سيارة »جي تي سي 4 لوسو« توقيع 
فتعتبر  ديزاين«،  »فيراري  شركة  في  التصميم  قسم 
الكوبيه،  الستايشن  السيارة نسخة محسنة من مركبة 
ما  المؤخرة،  من  أصغر  مقدمة  تصميم  بفضل  وذلك 
إلى  باإلضافة  انسيابي،  طابع  ذا  منحنيا  سقفا  يعطيها 
المنطقة  تصميم  خالل  من  الرياضي  الطابع  تعزيز 
الخلفية، حيث تم خفض انحناء السقف مع االحتفاظ 
ومريحة  رحبة  مساحة  توفير  لضمان  كافية  بمسافة 

للركاب األربعة، فضال عن صندوق واسع للحقائب.

لفئة  تنتمي  والتي  كلًيا  الجديدة   Q30 إنفينيتي  لسيارة  اإلقليمي  للتدشين  التنازلي  العد  بدأ 
أن  المصنعة  الشركة  وقالت  الفاخرة.  إنفينيتي  سيارات  ضمن  والنشطة  المدمجة  السيارات 
المركبة الجديدة كلًيا سيتم إطالقها في شهر يوليو الجاري. يوّلد الشكل الخارجي الممّيز والمعّبر 
للسيارة )Q30( الجديدة ديناميكية بصرية ألحدث سيارة مدمجة فاخرة بهذه الفئة من السيارات. 
وبطريقة مماثلة، تأخذ المقصورة الداخلية إلنفينيتي Q30 أشكااًل ومنحنيات معّبرة، وتتحّول إلى 
 Q30 إنفينيتي  حققت  أوروبا،  في  تدشينها  ومنذ  السيارة.  وركاب  السائق  يحتضن  خاص  تفّرد 
مبيعات ضخمة ببيع 5415 سيارة منذ بداية العام. وقال يورغن شميتز، المدير التنفيذي لشركة 
يمكننا  اآلن،  حتى  أوروبا  في  القوي  واألداء  المميزة  المبيعات  “بعد  األوسط:  الشرق  إنفينيتي 
القول بكل ثقة أن تقديم هذه السيارة سيساهم أكثر وأكثر في نمو عالمة إنفينيتي التجارية في 
منطقة الشرق األوسط”. وأضاف شميتز: “عندما قمنا بالكشف عن إنفينيتي Q30 في معرض 
2015، حازت هذه السيارة على إعجاب جماهيري من عمالئنا  دبي الدولي للسيارات في العام 
هذه  أؤكد  أن  إال  اليسعني  يوليو،  شهر  في  التدشين  موعد  اقتراب  ومع  والمحتملين.  الحاليين 
اإلثارة مع انطالق استعداداتنا للكشف عن المركبة الجديدة كلًيا في منطقة الشرق األوسط. إن 
سيارة Q30 تدخلنا في فئة جديدة من السيارات وتعزز لعمالئنا مجموعة السيارات التي تقدمها 
لهم إنفينيتي.” الجدير بالذكر أن إنفينيتي Q30 ستتوفر في أسواق الشرق األوسط بحلول نهاية 
شهر يوليو 2016. ويمكن للعمالء الذين يرغبون بالحجز المبكر االستفسار عن هذه السيارة من 

خالل زيارة صالة عرض إنفينيتي التابعة للوكيل المحلي في مناطقهم.

الفردان تطلق »فيراري« من طراز »جي تي سي 4 لوسو«

إطالق إنفينيتي Q30 الجديدة كليا في الشرق األوسط
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كشفت شركة “نيسان” العالمية لتصنيع السيارات عن 
سيارتها الجديدة “جي تي – آر نيسمو 2017” على حلبة 
وأصعب  أطول  من  واحدة  تعد  التي  الشهيرة  نوربرينغ 
الذي  المكان  وهي  العالم،  حول  السباق  مسارات 
آر”.   – تي  “جي  سيارات  أداء  لتطوير  الشركة  تعتمده 
األمامية  الواجهة  تتميز  القياسي،  النموذج  غرار  وعلى 
قوي  2017”بمظهر  نيسمو  آر   – تي  لسيارة”جي 
ولزيادةتبريد  األمامي.  للمصد  الجديد  التصميم  يعززه 
الشبكة  توسيع  تم  السيارة،  في  األداء  عالي  المحرك 
األمامية المصنوعة من الكروم والمصممة على شكل 
معامل  على  التأثير  دون  الهواء  تدفق  لزيادة   V حرف  
السحب في السيارة. ويتكامل هذا التصميم مع غطاء 
زيادة  على  “نيسان”  حرصت  الذي  الجديد  المحرك 
صالبته الهيكلية خاصة عند القيادة بسرعات عالية،مما 

األوقات.  جميع  في  الهوائية  الديناميكية  تعزيز  يتيح 
صناعة  تّمت  القياسي،  آر”   – تي  “جي  لنموذج  وخالفًا 
المصدات األمامية لسيارة “جي تي – آر نيسمو” بدقة 
أعلى  لتحقيق  المتداخلة  الكربون  ألياف  من  متناهية 
األمامية  الجنيحات  تصميم  وتم  الصالبة.  درجات 
الهواء حول السيارة، وتوليد مستوى عاٍل  لتعزيز تدفق 
مباشرًة  الهواء  األسفل،وتوجيه  نحو  الدافعة  القوة  من 
حول المقصورة لتحسين الديناميكية الهوائية. وبشكل 
دافعة لألسفل  للسيارة قوة  الجديد  الشكل  يولد  عام، 
حتى  األخرى  “نيسان”  سيارات  مع  مقارنًة  األكبر  هي 
القيادة  عند  أكبر  واستقرارًا  ثباتًا  يمنحها  اليوم،مما 
آر نيسمو” بنفس  بسرعات عالية.  وتتمتع ”جي تي – 
 ،”2017 آر  تي-  “جي  لسيارة  المتجددة   المقصورة 
والفخامة.  بالرقي  فريدًا  شعورًا  السائق  تمنح  والتي 

القيادة  وعجلة  العدادات  لوحة  تصميم  إعادة  وتمت 
“الكنتارا”  بجلود  لتكتسي  الوسط  في  الذراع  ومسند 
بتصميم  المركزية  القيادة  لوحة  تمتاز  فيما  الفاخـرة، 

مطور وبسيط من خالل مزايا المالحة المتكاملة. 

الكشف عن سيارة جي تي- آر نيسمو الجديدة

القيادة  بتقنية  العاملة  الذكية  سيارتها  على  الضوء  “نيسان”  شركة  سّلطت 
الذاتّية ProPilot، وذلك خالل عرض اختبار تجريبي تم إجراؤه مؤخرًا على هامش 
اليابانية.  شيما  إيسي-  مدينة  في  مؤخرًا  أقيمت  التي  الكبرى  السبع  الدول  قمة 
واختبر رئيس المجلس األوروبي دونالد تاسك التقنية الجديدة على أرض الواقع، 
االختبار  عرض  ويندرج  القادم.  الجيل  سيارات  من  موكب  ضمن  السيارة  فقاد 
التجريبي ضمن عروض عدة كانت مرتقبة خالل قمة الدول السبع الكبرى. ويرتكز 
“نيسان  طراز  على  الذاتّية  القيادة  بتقنية  “نيسان”  لسيارة  التجريبي  النموذج 
للموجات  رادار  مثل  خاصة  بمزايا  تجهيزها  تم  وقد  بالكامل.  الكهربائية  ليف” 
وواجهة  كاميرات،  إلى  باإلضافة  الليزري،  الضوئي  للمسح  وأجهزة  الميليمترّية، 
تحكم بنظام اصطناعي HMI لدعم عملية القيادة الذاتية. وأتاح االختبار التجريبي 
على   ProPilot تقنية  عمل  أسلوب  على  االطالع  األوروبي  المجلس  لرئيس 
الضوئي  المسح  نظام  األولى  مبتكرتين:  وظيفتين  بين  تجمع  والتي  الطرقات، 
الليزري عالي المواصفات الذي يحدد المسافة بين السيارة واألجسام المحيطة 
بمرونة في  التحّرك  لها  يتيح  ما  األبعاد،  ثالثية  باالعتماد على قياسات دقيقة  بها 
المساحات الضيقة. والثانية نظام الرؤية المحيطية الشاملة )بزاوية 360 درجة( 
االنحدار.  شديدة  والطرق  التقاطعات  عند  بدقة  السيارة  توجيه  يضمن  والذي 
اليابان والواليات  التقنيات في الشوارع والطرقات السريعة في  وتم اختبار هذه 

المتحدة خالل وقت سابق من العام الجاري. 

“نيسان” تستعرض تقنية القيادة الذاتية 
في اليابان 

عالم السيارات

احتفت رولز- رويس موتور كارز الدوحة بوصول مجموعة فانتوم زينيث التي تمّثل باقة من 
آخر إصدارات فانتوم دروبهيد المكشوفة وفانتوم كوبيه التي سيتّم بناؤها على اإلطالق، 
في  نظمته  حصري  سحور  في  الشخصيات  كبار  من  عمالئها  من  مجموعة  مع  قطر  إلى 
سترى  السيارات  هذه  من  قطعة  خمسون  فقط  اللؤلؤة.  في  رويس  رولز-  عرض  صالة 
النور عالميًا، وقد تّمت التوصية عليها من قبل عمالء متمّرسين سيضّمونها إلى بعض من 
لن  وبأّن قيمتها  تزداد  لن  أعدادها  بأّن  عالميًا مطمئّنين  تّم إصدارها  التي  الطرازات  أفخم 
رولز- رويس موتور  113 سنة، اشتهرت  تأسيسها منذ  اإلنتاج. منذ  أبدًا بسبب كثرة  تقّل 
كارز بالتزامها الراسخ والذي ال يلين تجاه وضع ورفع المعايير التي ُتقّيم على أساسها كافة 
السلع الفاخرة األخرى. وفي  يناير 2013، تحققت هذه الفلسفة بشكل جازم مع تسليم 
أّول سيارة من الجيل السابع من فانتوم لصاحبها في دار رولز- رويس في جودوود، إنجلترا، 
والذي كان ُأّسس حديثًا حينها. وسرعان ما لفتت هذه السيارة أنظار خبراء الفخامة والنقاد 
المحترمين حول العالم إذ تشّكل تعبيرًا قويًا متأّلقًا باألناقة عن الرفاهية المعاصرة الجريئة. 
ومّرة  أخرى  استطاعت رولز- رويس أن تحقق إنجازًا يجعلها جديرة بلقب “أفضل سيارة 
مفهوم  إحياء  المكشوفة  كوبيه  دروبهيد  فانتوم  أعادت  سنوات،  أربع  وبعد  العالم.”  في 
السيارات السياحية المكشوفة الفاخرة، وهو إرث استكملته عام 2016 مع لمسات جمالية 
رائعة مع رولز-رويس داون.تلت ذلك الطراز سيارة فانتوم كوبيه عام 2008 محققة مكانة 

خاّصة بها كالسيارة السياحية Continental Grand Tourer األكثر ندرة واألكثر شعبية. 

مجموعة فانتوم زينيث تصل إلى قطر
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خاصـة أن هـذه هـي السـنة الثانيـة علـى التوالـي لهـذه 
الجائـزة، مشـيرا إلـى أنـه عـادة فـي المـرة األولـى يكـون 
تحسـين،  إلـى  تحتـاج  التـي  النقـاط  بعـض  هنـاك 
مـن  تـوداي  قطـر  حّسـنت  حيـث  الحظتـه  مـا  وهـو 
فـي  الخـوض  أردنـا  مـا  وإذا  عـام،  بشـكل  الحـدث 
جملـة  هنـاك  كانـت  بأنـه  القـول  فيمكننـا  التفاصيـل 
مـن التحسـينات فـي التنظيـم، والتحديثـات الخاصـة 
بالمسـرح، والتغطيـة اإلعالميـة، ومـن جميـع النواحـي 
أنـه حتـى علـى  أدائـه. الفتـا  الفريـق تحسـين  اسـتطاع 
بـن  عبداللـه  سـعادة  تواجـد  كان  الحضـور،  مسـتوى 
للجائـزة  القـوي  الطابـع  عـزز  دافعـا  العطيـة  حمـد 

تـوداي. قطـر  ولمجلـة 
وأضـاف شـارلي فـي حـواره مـع )قطـر اليـوم( قائـال: 
»كان لنـا دور كالعـادة للمـرة الثانيـة - والتـي سـنعيدها 
مـرات أخـرى قادمـة- فـي هـذا الحفـل، بتقديـم  جائـزة 

للسـيدة  االجتماعيـة  المسـئولية  مجـال  فـي  التميـز 
االجتماعيـة  المسـئولية  قسـم  رئيـس  حيـدان  دانـة 
وهـذا  قطـر،  فودافـون  لـدى  واالسـتدامة  للشـركات 
وهـي  بعملهـا،  فخوريـن  أننـا  حيـث  أسـعدنا  شـيء 

الجائـزة«.  هـذه  علـى  تحصـل  أن  تسـتحق 
وعـن مـدى تطـور الجائـزة التـي أصبـح لهـا صـدى جيـد 
ضاحـكا:  داغـر  أضـاف  اليـوم  القطريـة  السـوق  فـي 
هـذه  لتقليـد  محـاوالت  هنـاك  أن  سـمعت  »لقـد 
شـركات  مـن  مشـابه  شـيء  وتقديـم  اليـوم  الجائـزة 
منافسـة، وهـو مـا يعنـي أنهـا تجربـة ناجحـة«. مشـيرا 
مقارنـة  العـام  هـذا  وتنوعهـا  الجوائـز  عـدد  زيـادة  إلـى 
الحضـور  علـى   كذلـك  وأثنـى  الماضـي،  بالعـام 
القـوي المتزايـد، مـا يعكـس مسـئولية المجلـة ومـدى 
الشـركات  قبـل  مـن  المبذولـة  للجهـود  تقديرهـا 
المكرمـة فـي سـوق المـال واألعمـال فـي قطـر، وهـذا 

أكد السيد شارلي داغر مدير عام شركة الفردان للسيارات 
الرياضية والعالمة التجارية فيراري في قطر أن حفل مجلة 

قطر توداي للتميز في األعمال كان متميزا هذا العام

جائزة مجلة قطر توداي  
تحفيز للشركات 

حوار: كريم إمام 

عالـــــم السيـــارات



61
يوليو/ أغسطس 2016 

يحفـز الشـركات للعمـل بشـكل أكبـر، وأن يكون هناك 
2030 وتنفيـذ  الوطنيـة  رؤيـة قطـر  أكبـر تجـاه  شـغف 

اإلطـار.  هـذا  فـي  األميـر  سـمو  توجيهـات 
للمسـئولية  مازيراتـي  بجائـزة  الفائـز  اختيـار  وحـول 
سـابقة  مشـاركات  لدينـا  أن  »بمـا  قـال:  االجتماعيـة 
مـع  وتعاوننـا  االجتماعيـة  بالمسـئولية  يتعلـق  فيمـا 
وبنفـس  السـرطان،  لمكافحـة  القطريـة  الجمعيـة 
راق  بأسـلوب  الفائـزة  تتعامـل  كيـف  الوقـت شـاهدنا 
مـن خـالل فودافـون، ارتأينا أنه ومن خـالل قطر توداي 
تقديـر هـذا الشـخص الـذي قـام بهـذا المجهـود، وقـد 
كان هنـاك أكثـر مـن شـخصية، وقررنـا اختيارهـا ألنهـا 

الشـباب«.  وسـط  أداء  الشـخصيات  أفضـل  كانـت 
أن  أوضـح  الشـباب  لدعـم  األخـرى  السـبل  وحـول 
مـع  حاليـا  تنفيـذه  يتـم  ومشـروعًا  أخـرى  رؤيـة  هنـاك 
طلبـة الجامعـة باألطروحـات التـي يقدمونهـا، وسـوف 
ونـوع  االختيـار  بكيفيـة  متعلقـة  تفاصيـل  عـن  نكشـف 
الدعـم المقـدم فـي الوقـت المناسـب، وسـوف نبـدأ 
مـن المنبـع، ونأمـل أن نمنحهـم أيضا جوائـز ونكرمهم 
مسـتقبال. الوظيفـي  مسـارهم  فـي  ينجحـون  عندمـا 

أما بخصوص أداء شـركة الفردان للسـيارات الرياضية 
خـالل النصـف األول مـن العـام الحالـي قـال داغـر: »إذا 
فـي  بالمنطقـة  الحاليـة  االقتصاديـة  األوضـاع  أخذنـا 
االعتبـار، فـإن أداء الشـركة جيـد جـدًا، متوقعـا تحسـن 
فـي  طرحـت  التـي  الجديـدة  السـيارات  مـع  ملحـوظ 
السـوق مثـل الــ ليفانتـي 2016 والتـي بيعـت جميعهـا، 
حيـث أنـه خـالل النصـف األول مـن العام الحالـي بيعت 
نمـوا  نـرى  وسـوف  مقدمـا،  الجديـدة  السـيارات  كل 
مـع نهايـة العـام. وأكـد أن الهـدف األساسـي كمـا كل 
شـركة يتمثـل فـي نوعيـن من األهـداف، الهـدف األول 
الثانـي  الهـدف  أمـا  النمـو،  وتحقيـق  باألرقـام  يتعلـق 
األساسـي وعلـى المـدى الطويـل هـو خدمـة العمـالء، 
حيـث أن خدمـة العمـالء هـي مـا تميـز أي شـركة، ألن 
المنتـج يأتـي ويذهـب ويحـل مكانـه منتـج جديـد ليحـل 
تظـل  أن  البـد  التـي  هـي  الخدمـة  بينمـا  مكانـه،  آخـر 
مسـتمرة فـي جودتهـا، وأن نسـتمر نحـن فـي تحسـين 
السـنوات  خـالل  مازيراتـي   فـي  الحظـت  وإذا  أدائنـا، 
كأفضـل  جوائـز  أربـع  علـى  حصلنـا  الماضيـة  القليلـة 
خدمـة عمـالء فـي الشـرق األوسـط وإفريقيـا، وهـو مـا 
يؤكـد أن هدفنـا هـو تقديـم أفضـل خدمـة ليـس فقـط 

علـى صعيـد قطـر، وإنمـا علـى صعيـد المنطقـة.
المبيعـات  فـي  طفـرة  شـهدت  فيـراري  أن  وأوضـح 
خـالل العـام الماضـي، وهـذا العـام بعـد طرح سـيارتي 
نفـس  علـى  نظـل  أن  ونأمـل   Spider  488 و   488
بالنسـبة  أمـا  الماضـي،  العـام  التـي حققناهـا  األرقـام 
ليفانتـي  لــ  والشـكر  نمـو  هنـاك  فسـيكون  لمازيراتـي  

مؤخـرا.  أطلقناهـا  التـي 
الرياضيـة  للسـيارات  الفـردان  يميـز  مـا  أن  إلـى  ولفـت 
مختـارون  الموظفيـن  أن  هـو  الشـركات  باقـي  عـن 
قـوي  بشـكل  مدربـون  أنهـم  كمـا  شـديدة،  بعنايـة 
جـدا، كمـا حصـد التقنيـون علـى صعيـد فيـراري جوائـز 
عديـدة كأفضـل تقنييـن فـي العالـم، وهـو مـا حصـده 

أحـد أفـراد طاقمنـا الـذي اختيـر ضمـن أفضـل خمسـة 
تقنييـن مـن حـول العالـم. وأيضـا البيئـة الحاضنـة التـي 
تميـز الشـركة والتـي تؤمـن الراحـة لـدى العامليـن أثنـاء 
أداء مهامهـم معنـا، وأيضـا كيفيـة التعامـل والتواصـل 
مـع العميـل باحترافيـة عاليـة. ويشـير إلى أن سـر التميز 
أو  اعتياديـة  غيـر  خدمـات  أو  أشـياء  تقديـم  فـي  ليـس 
غيـر موجـودة بالسـوق، بالعكـس نحـن نقـوم بمـا هـو 
بعنايـة واحترافيـة فائقـة.  السـوق ولكـن  موجـود فـي 
ووصـف داغـر العميـل القطـري بأنـه صاحـب ذوق عـاٍل 
ويعـرف مـاذا يريـد أن يشـتري، ومؤخـرا امتاز بأنـه يفكر 
جيـدا ويقـارن بشـكل متميـز قبـل أن يضـع اختيـاره على 
أن نسـبة كبيـرة مـن  بتنـا نالحـظ  أننـا  لدرجـة  نـوع،  أي 
أن  قبـل  جيـدا  تبيعـه  الـذي  المنتـج  يعرفـون  العمـالء 
يأتـون إليـك، وهـذا مـا يميـز العميل القطـري. وأضاف 
الـذوق  حيـث  »مـن  قائـال:  القطـري  العميـل  واصفـا 
يعـرف مـا يختـار لسـيارته من ألـوان وتطابق بيـن الجلد 
السـيارة  تكـون  أن  ويحـب  فيبـر،  والكاربـو  والخشـب 
طلـب  وجـود  نالحـظ  أننـا  لدرجـة  بالمواصفـات،  غنيـة 
المسـتعملة  السـيارات  لشـراء  الخليـج  دول  مـن  كبيـر 
وغنيـة  جـدا  مميـزة  السـيارات  ألن  قطـر،  مـن 
بالمواصفـات، وأيضـا سـيارات جيـدة ولـم تسـتهلك 
كثيـرا علـى الطـرق. فالعميـل القطـري يعتني بسـيارته 
بشـكل ممتـاز، وأقـل شـيء أن السـيارات تصـف فـي 
أماكـن مكيفـة، مؤكـدا أن السـيارات يتـم تدليلهـا لـدى 

القطـري«. العميـل 
فـي  الموجـودة  والعقبـات  الصعوبـات  أهـم  وحـول 
التغلـب عليهـا يقـول:  »إذا  القطـري وكيفيـة  السـوق 

نظرنـا للشـق اإليجابـي مـن السـؤال فيمكننـا أن نـرى 
بـأن العديد مـن هذه الصعوبات أمور يمكن تحسـينها، 
وبالتالـي فإنـك تنظـر فـي نقـاط القـوة، والنقـاط التـي 
وضعهـا  لتجعـل  الشـركة  فـي  عليهـا  تعمـل  أن  يمكـن 
تكـون  عـادة  الصعوبـات  هـذه  أن  وأرى  أفضـل، 
اقتصاديـة وهـذه ليسـت محصـورة فقـط فـي قطـر، 
وإنمـا فـي المنطقـة بشـكل عـام، فعليـك أن تنظر إلى 
التكاليـف وكيفيـة إعـادة هيكلتهـا بشـكل ذكـي بحيـث 
ال تؤثـر علـى الجـودة الخاصـة بـك، ومـا فعلنـاه هـو أننا 
رفعنـا مسـتوى الجـودة مـع تقليـل التكاليـف، ولذلـك 

بعنايـة«. الموظفيـن  اختيـار  أهـم شـيء هـو حسـن 
لحالـة  تصـل  لـم  القطريـة  السـوق  أن  داغـر  وأكـد   
التشـبع، وفـي منطقـة الخليج بشـكل عام هنـاك تأثير 
واضـح علـى سـوق السـيارات بسـبب أسـعار النفـط، 
أمـا بقطـر فمـن يتعامـل مـع سـوق السـيارات الفارهـة 
هـم أنـاس غيـر متأثريـن بالوضـع االقتصـادي ألسـعار 
النفـط، فالفئـة األكثـر تأثيـرا هـي فئـة مـن يـود أن يدفع 
يفكـر  حيـث  سـيارة،  لشـراء  ريـال  ألـف   700 مـن  أقـل 
السـيارة،  شـراء  فـي  النقـود  يصـرف  أن  قبـل  مرتيـن 
ولكـن فيمـا يتعلـق بالسـيارات الفارهـة فليـس هنـاك 
عالـم  »فـي  ويضيـف:  أكثـر.  زاد  التفكيـر  ولكـن  تأثـر، 
السـيارات الفارهـة يكـون العميـل دائمـا لديـه الشـوق 
التكنولوجيـا األحـدث، ويقتنـي  ليـرى الجديـد وليجـرب 
األفضـل واألجمـل، وبالتالـي فإنـه مـن المسـتحيل أن 
يمكـن  لألرقـام  نأتـي  وعندمـا  التشـبع،  لحالـة  تصـل 
أن تكـون هنـاك موجـات فـي الطبقـات األدنـى، لكـن 

أبـدا«.   بهـا تشـبع  ليـس  الفارهـة  السـيارات  طبقـة 

عالم السيارات
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قامـت شـركة أوكسـيدنتال للبتـرول قطـر المحـدودة بدعـم الكاتبـة مريـم السـبيعي 
مـن  مكونـة  الصغـار  للقـراء  قصصيـة  مجموعـة  لتأليـف  قطـر(  مواهـب  )مؤسـس 
أربعـة كتـب كمبـادرة لدعـم المواهـب المحليـة،  حيـث كان إنتـاج هـذه المجموعـة 
القصصيـة  قطريـًا بالكامـل، و سـاهم الرسـام سـلطان السـبيعي الـذي يعـد مـن 
المواهـب المحليـة برسـومات المجموعـة القصصيـة. ومجموعة الكتـب القصصية 
المحلييـن،  األطفـال  تسـتهدف  أنهـا  إذ  القطريـة  والبيئـة  الثقافـة  مـن  مسـتوحاة 
وكانـت ثنائيـة اللغـة حتـى يتـاح لألطفـال المغتربيـن فرصـة لتعلـم الثقافـة المحليـة 
مختلفـة،  مواضيـع  القصصيـة   المجموعـة  غطـت   القطريـة.  والتقاليـد  والعـادات 
حيـث أن ثالثـه  منهـا  كانـت حـول أقربـاء »حمـد و حصـة” الذيـن يمـرون بمواقـف 
مختلفـة حـول سـالمة المنـزل وسـالمة الطريق والوعـي البيئـي، و كان الكتاب الرابع 
حـول تقاليـد منسـية كان األطفـال يؤدونهـا خـالل موسـم الحج، وهي »الحيـة بّية«، 
و تتمحـور القصـة حـول فتـاة صغيـرة تدعـى الدانـة فـي زمـن مـا قبـل النفـط، تتعلـم 

هـذه العـادة و تقـوم بأدائهـا مـع صديقاتهـا. 

عين على الدوحة

أصـدرت إدارة المكتبـات العامـة والتـراث الجـزء الثانـي 
باللغـة   Studies In Qatari Folklore 2 كتابهـا  مـن 
الدراسـات  مـن  مجموعـة  يضـم  الـذي  اإلنجليزيـة 
المـادي  غيـر  الثقافـي  التـراث  مجـال  فـي  واألبحـاث 
هـذا  نشـرها  خـالل  مـن  اإلدارة  وتسـعى  القطـري. 
الكتـاب إلـى توسـيع قاعدة المسـتفيدين مـن إصداراتها 
المختلفـة،  ومجاالتـه  القطـري  بالتـراث  وتعريفهـم 
وتأسـيس منصـة لمصـادر المعرفـة فـي مجـال التـراث 
والطـالب  الباحثيـن  تشـجيع  فـي  تسـاهم  الثقافـي 
علـى سـبر أغـوار هـذا المجـال الغنـي بكنـوزه الحضاريـة 
تشـجيع  علـى  اإلدارة  ودأبـت  اإلنسـانية.  والثقافيـة 
غيـر  الثقافـي  التـراث  مجـال  فـي  والباحثيـن  الكتـاب 
فـي  ودراسـاتهم  أبحاثهـم  ونشـر  القطـري  المـادي 
مجلـة »المأثـورات الشـعبية« التـي تصدرهـا، وتترجـم 
تجميعهـا  ثـم  اإلنجليزية،ومـن  اللغـة  إلـى  أعمالهـم 
فـي كتـاب يوثـق هـذه األعمـال، لدعـم مسـيرة البحـث 
الترجمـة  مجـال  فـي  ثقافـي  حـراك  وإحـداث  العلمـي 

والنشـر. 

أوكسي قطر تقدم كتب أطفال محلية 

انجاز كبير إلدارة المكتبات 
العامة والتراث 

مركـز  قـام  الكريـم،  بالشـهر  االحتفـال  إطـار  فـي 
الخيمـة  فـي  السـنوي  السـحور  بتنظيـم  للمـال  قطـر 
وشـهد  الدوحـة  ريجيـس  سـانت  بفنـدق  الرمضانيـة 
األعمـال  مجتمـع  مـن  ضيفـًا   450 حضـور  الحفـل 
الشـخصيات  كبـار  مـن  وغيرهـم  وإعالمييـن  المحلـي 
للتواصـل فـي أجـواء رمضانيـة مميـزة. وكشـف المركـز 
التربيـة  مجمـع  مـع  تعـاون  مبـادرة  عـن  األمسـية  خـالل 
السـمعية وهي مؤسسـة تعليمية خاصة بذوي اإلعاقة 
السـمعية فـي الدولـة. وكجـزء مـن هـذه المبـادرة نظـم 
المركـز دورة تدريبيـة لمـدة أسـبوع لتعليـم مبـادئ لغـة 
اإلشـارة لفائـدة موظفـي المركـز كمـا تـم وضـع برنامـج 
كمـا  السـمعية.  اإلعاقـة  ذوي  لتأهيـل  داخلـي  تدريبـي 
أعلـن المركـز عـن إطالقـه عـددًا مـن الـدورات فـي مجـال 
األعمـال مخصصـة لـذوي اإلعاقـة السـمعية بالشـراكة 
مـع أكاديميـة قطـر للمـال واألعمـال. وفـي سـابقة هـي 
يعـرض  صامتـًا  المركزمـزادًا  أقـام  نوعهـا،  مـن  األولـى 
لوحـات فنية من أعمال ميساءالسـعديوعايدةالمالوهما 
رسـامتان مـن ذوي اإلعاقـة السـمعية وخصصـت عوائد 

يوسـف  السـيد  أكـد  كلمتـه  وفـي  لفائدتهمـا.  المـزاد 
علـى  للمـال  قطـر  لمركـز  التنفيـذي  الرئيـس  الجيـدة 
االقتصـاد  فـي  المركـز  يلعبـه  الـذي  الرئيسـي  الـدور 
والمـوارد  الوسـائل  قطـر  »تمتلـك  قائـاًل:  القطـري، 
قـدوة  نكـون  ألن  اليـوم  أكبـر  وحظوظنـا  والمواهـب 
يحتـذى بهـا. وهـذا بالضبـط مـا يهـدف لـه المركـز مـن 
علـى  والتشـجيع  الدوليـة  الخبـرات  اسـتقطاب   خـالل 
تبـادل المعرفـة وتمكين الشـركات المحلية من التوسـع 
واالسـتثمار  االقتصـاد  دعـم  فـي  والمسـاهمة  إقليميـًا 
شـهر  “خـالل  وأضـاف:  الوطـن«.  هـذا  شـباب  فـي 
رمضـان المبـارك أود التذكيـر بأهميـة العمل يـدًا بيد من 
أجـل الشـباب وليـس االقتصـاد فقـط”. وتعليقـًا علـى 
مبادرة الشـراكة المجتمعية علق السـيد يوسـف فخرو، 
المؤسسـي  واالتصـال  للتسـويق  التنفيـذي  الرئيـس 
بقولـه: »نكـن للمجتمـع القطري كل التقديـر ونؤمن برد 
الجميـل لـه، ولهـذا السـبب نكـرس عامًا بعد عـاٍم الوقت 
والجهـد لرفـع مسـتوى الوعـي بقضايًا معينة من شـأنها 

المجتمـع ككل.  علـى  بالنفـع  تعـود  أن 

مركز قطر للمال يعزز الوعي بذوي اإلعاقة السمعية 
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منظمـة  تعـد  والتـي  قطـر،  إنجـاز  منظمـة  أقامـت 
غيـر ربحيـة وعضـوا فـي منظمـة جونيـور أتشـيفمنت 
علـى  سـحور  حفـل  الشـباب«،  »إعـداد  العالميـة 
بالحـي  وشـركائها  ومتطوعيهـا  مموليهـا  شـرف 
مجلـس  أعضـاء  الحفـل  وحضـر  كتـارا،  الثقافـي- 
أخـرى.   وأطـراف  وشـركائها  وموظفيهـا  إنجـاز  إدارة 
معانـي  أسـمى  عـن  اإلعـراب  الحفـل  خـالل  تـم 
إنجـاز قطـر وشـركائها  الشـكر والعرفـان لمتطوعـي 
العـام  ومموليهـا علـى مسـاهمتهم المثمـرة خـالل 
القطـري  الشـباب  وإلهـام  إعـداد  فـي   2015-2016
المسـتقبل.  فـي  ناجحيـن  أعمـال  قـادة  ليصبحـوا 
إلطـالق  العـام  لهـذا  التكريـم  حفـل  وأقيـم 
تكريـم  تـم  حيـث  كذلـك،  إنجـاز«  »سـفراء  برنامـج 
المتطوعيـن األوفيـاء بجوائـز تـم تمويلهـا وتقديمهـا 
بـن  »ناصـر  وشـركة  »أوريـدو«  شـركة  طـرف  مـن 
خالـد القابضـة« والصالـون األزرق.« وألقت الشـيخة 
إدارة  مجلـس  رئيسـة  ثانـي،  آل  ناصـر  بنـت  هنـادي 
محتواهـا  وكان  المناسـبة  بهـذه  كلمـة  قطـر،  إنجـاز 
عـام  كل  غـرار  وعلـى  اليـوم  »هانحـن  كالتالـي: 
نحتفـل بعـام آخـر مكلـل بالنجـاح واإلنجـازات بفضل 
إنـه  األوفيـاء.  شـركائنا  وكل  الشـغوفين  أصدقاءنـا 
لفخـر لنـا أن نـرى طالبنـا يسـتفيدون ويتعلمـون كل 

برنامـج  إن  لهـم.  نقدمهـا  التـي  البرامـج  مـن  يـوم 
»سـفراء إنجـاز« يعـد مصـدر إلهـام لـكل المتطوعين 
فـي  لإلسـتمرار  لهـم  حافـزا  ويعتبـر  لنـا  األوفيـاء 
أكبـر  قـدر  علـى  أنهـم  شـعورا  ويمنحهـم  العطـاء 

تتنظـر  متناهيـة  ال  فـرص  هنـاك  المسـؤولية.  مـن 
وممولينـا  متطوعينـا  بدعـم  و  الصاعـد،  الجيـل  هـذا 
وشـركائنا، نحـن بصـدد بنـاء جيـل صاعد يعمل سـويا 
واكثـر  بـل   2030 الوطنيـة  قطـر  رؤيـة  تحقيـق  نحـو 
 ،  2007 العـام  خـالل  تأسسـها  منـذ  ذلـك...«  مـن 
مـن  العديـد  وإلهـام  إعـداد  مـن  قطـر  إنجـاز  تمكنـت 
حيـث  العالمـي،  اإلقتصـاد  فـي  للنجـاح  الشـباب 
 23,000 مـن  ألكثـر  برامجهـا  قطـر  إنجـاز  قدمـت 
و7  شـبابية  مراكـز  و5  مدرسـة   66 عبـر  طالبـا 
مهمتهـا  تواصـل  أن  إنجـاز  تعهـدت  وقـد  جامعـات، 
النبيلـة هتـه طالمـا أن هنـاك إمكانيـة فـي السـوق. 
ويسـاهم 85 شـريكا، و 1200 متطوعـا فـي تقديـم 
برامـج التطويـر الذاتـي الفائقـة الجـودة التـي تعـرف 

قطـر.  إنجـاز  مؤسسـة  بهـا 

 نجـح الشـيخ محمـد بـن عبداللـه آل ثانـي، سـفير النوايـا 
)روتـا(،  آسـيا  نحـو  الخيـر  أيـادى  لمؤسسـة  الحسـنة 
العالـم  قـارات  فـي  الجبليـة  القمـم  أعلـى  تسـلق  فـي 
السـبع، ليكـون أول قطـري يحقـق هـذا اإلنجـاز الكبيـر. 
وسـجل الشـيخ محمـد، أحد أبـرز المغامرين الشـبان في 
المنطقـة ومتسـّلق الجبـال المعـروف، اسـمه بحـروف 
بـات  حيـث  القياسـية،  األرقـام  سـجالت  فـي  نـور  مـن 
واحـًدا مـن بيـن نحـو 350 شـخًصا علـى مسـتوى العالم 
ممـن تمكنـوا مـن اجتيـاز تحـدي القمـم السـبع، علـى مر 
التاريخ.ويأتـي هـذا اإلنجـاز عقـب نجـاح الشـيخ محمد آل 
ثانـي، مؤخـًرا، فـي الوصـول إلى قمة جبـل دينالي بوالية 
آالسـكا فـي قـارة أمريـكا الشـمالية، والتـي يبلـغ ارتفاعها 
6190 متـًرا، حيـث بـدأ رحلتـه خـالل شـهر مايـو 2016، 
ـن مـن الوصـول إلـى القمـة، ورفـع العلـم القطري  وتمكَّ

عليهـا فـي الثالـث مـن شـهر يونيـو الجـاري. 
أبـرز  أحـد  باآلسـكا،  دينالـي  قمـة  إلـى  الوصـول  ومّثـل 
التحديـات فـي مسـيرة آل ثانـي، حيـث اسـتغرقت هـذه 
للغايـة  سـيئة  جويـة  أحـوال  وسـط  يوًمـا،   28 الرحلـة 
بسـبب العواصـف والريـاح المقترنـة بهـا، والتـي وصلت 
أيـام  وبعـد  السـاعة.  فـي  متـًرا  كيلـو   80 إلـى  سـرعتها 
التحديـات والصعوبـات، والصبـر  طويلـة مـن مواجهـة 
إلـى  الوصـول  علـى  واإلصـرار  الجويـة،  الظـروف  علـى 
القمـة، نجـح الشـيخ محمـد آل ثانـي فـي تحقيـق حلمـه 

السـبع.  القمـم  تحـدي  بإنهـاء 

إلـى  الرحلـة  بهـا  حفلـت  التـي  التحديـات  جانـب  وإلـى 
آالسـكا، تطلـب الوصـول إلـى الواليـة االنتقـال بالطائـرة 
ثـم  ومـن  األمريكيـة،  سـياتل  واليـة  إلـى  اإلمـارات  مـن 
السـفر جـًوا إلـى مدينـة أنكـورج بواليـة آالسـكا، وبعدهـا 
سـاعات  أربـع  اسـتغرقت  رحلـة  فـي  بالحافلـة  االنتقـال 
للوصـول إلـى مدينـة تالكيتنـا، التـي تعتبـر أقـرب المـدن 
إلـى جبـل دينالـي، قبـل الوصـول إلـى معسـكر التسـّلق 

خاصـة. طائـرة  باسـتخدام 
وتضمـن تحـدي القمـم السـبعة، الـذي يشـكل االنتهـاء 
منـه إنجـاًزا فريـًدا علـى مسـتوى العالـم، الوصـول إلـى 
قمـة جبـل إيفرسـت، القمـة األعلى في آسـيا والتي تبلغ 
ارتفاعهـا 8848 متـًرا فـوق سـطح األرض؛ وقمـة جبـل 
أكوانكاجـوا فـي األرجنتيـن بأمريـكا الجنوبيـة، وارتفاعهـا 
بأمريـكا  آالسـكا  فـي  دينالـي  جبـل  وقمـة  متـًرا؛   6962
فـي  كلمينجـارو  جبـل  وقمـة  متـرًا(؛   6190( الشـمالية 
جبـل  وقمـة  متـًرا؛   5895 ارتفاعهـا  يبلـغ  التـي  أفريقيـا 
فينسـون  وقمـة  متـرًا(،   5642( أوروبـا  فـي  إلبـروس 
وقمـة  متـًرا؛   4897 ارتفاعهـا  يبلـغ  التـي  أنتاركتيـكا  فـي 

متـرًا(.  2228( أسـتراليا  فـي  كوسيياسـكو 
وعلـق الشـيخ محمـد آل ثانـي علـى هـذا اإلنجـاز فقـال: 
قمـم  سـبع  أعلـى  فـوق  قطـر  علـم  برفـع  فخـور  »أنـا 
سـبيل  فـي  أمضيـت  لقـد  السـبع.  القـارات  فـي  جبليـة 
التدريـب  مـن  السـاعات  آالف  الهـدف  ذلـك  تحقيـق 
مـن  غيـري  مثـل  وتعرضـت،  الشـاق،  والعمـل  والجهـد 

المغامريـن الشـباب، للكثير من المخاطـر والصعوبات، 
ولكـن النجـاح فـي بلوغ هـدف الوصول إلى هـذه القمم 

العنـاء«. يسـتحق 

إنجاز قطر تحتفل بإختتام عام ناجح 

محمد بن عبد الله آل ثاني يحمل »روتا« إلى آفاٍق سامية 
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رحـل الموسـيقار القطـري عبدالعزيـز ناصـر العبيـدان في 
صمت وبال ضوضاء لتفقد برحيله الساحة الفنية العربية 
أحـد أهـم مبدعيهـا وملحنيها الـذي يعود بمـا قدمه للفن 
ولبلـده وللخليـج إلى عصـر الكبار. الفنـان عبدالعزيز ناصر 
العبيـدان – أو بوسـعود كمـا يحلـوا لـه أحبـاؤه وأصدقـاؤه 
مناداته - لم يكن فقط فنانا كبيرا وانما كان انسـانا قّلما 
يجـود الزمـان بمثلـه، وهـو مـا لمسـه جميـع مـن تعامـل 
معه، ولمسـته شـخصيا حيث كنت من مريدي مجلسـه 
يـوم  فـي  أسـبوعيا  يقـام  كان  الـذي  بالدوحـة،  بمنزلـه 
األحد، والذي كان منبرا ألحاديث الفن والسياسـة والدين 
والعلـم والفقـه. هـذا المنـزل الـذي ظـل صامدا فـي وجه 
التغيـرات التـي شـهدها الحي الذي يقطنـه والذي تبدلت 
بيوتـه الصغيـرة ذات الطابقيـن بأبـراج شـاهقة ال تعـرف 

عـدد أدوارها.  
الوطنـي  النشـيد  ملحـن  فقـط  ليـس  ناصـر  عبدالعزيـز 
)الجرنجعـوه،  الشـعبي  التـراث  ومجـدد  القطـري، 
األعمـال  لتقديـم  والمتصـدي  الحنايـا(  أم  العايـدوه، 
اإلنسـانية والوطنيـة والدينيـة )المجاعـةـ  أحبـك يـا قـدس 
ـ محمـد رسـول اللـه ـ   آه يـا بيـروتـ  أصـّدر للـورق همـي - 
اللـه يـا عمـري قطر - عيشـي يا قطرـ  الهـدف واحد( وانما 
هـو أيضـا صانـع مواهـب ونجـوم، أثـرى المكتبـة العربية 
بنغـم صافـي فـي إطار مشـروعه الفني فـي صناعة أغنية 

قطريـة خالصـة ال هنديـة وال تركيـة. 
ـ أول فرقـة  هـو صاحـب فكـرة تأسـيس فرقـة األضـواء 
فنيـة تكونـت فـي قطـر مـن قسـمين ـ قسـم للمسـرح 
وآخـر للموسـيقي. والتـي أنشـأها فـي فبرايـر مـن العـام 
1966. وكان لهـذه الفرقـة الفضـل فـي بـروز العديـد مـن 
المواهـب فـي قطـر منهـم المطـرب الراحـل فـرج عبـد 
الكريـم وعلـي عبـد السـتار في مجـال الغناء، عبـد الرحمن 
مجـال  فـي  علـي  حسـن  المسـرح،  مجـال  فـي  المناعـي 
التلحيـن، د. مـرزوق بشـير فـي مجـال التأليـف الغنائـي.

وتأسـيس  تكويـن  فـي  دورا  األضـواء  لفرقـة  كان  كمـا 
مراقبـة الموسـيقي والغنـاء بإذاعة قطر فـي العام 1968 
حيـث انضـم عـدد مـن أعضائهـا إلـى المراقبـة كموظفين 

رسـمين وكنـواة لتكويـن أسـاس المراقبـة.
فمـن  قطـر  مثقفـي  أهـم  مـن  الراحـل  الموسـيقار  كان 
يجلـس معـه دون علمـه بأنـه الملحـن الموهوب يحسـبه 
صفيريـة،  وتـاؤه  مهمـوس  كالمـه  درعميـا،  أو  أزهريـا 
أهـل  ولهجتـي  السـليمة  العربيـة  بيـن  خليـط  وحديثـه 
الدوحـة والقاهـرة، يعـود دائمـا فـي حديثـه إلـى آيـات مـن 
الذكـر الحكيـم وأبيات شـعرية وحكـم وأمثـال. كان عنيدا 
فـي انحيـازه لتقديـم أغنيـة عربيـة شـرقية بقواعدهـا التي 

تعلمهـا بمعهـد الموسـيقى العربيـة فـي القاهـرة والـذي 
تخـرج منـه فـي العـام 1977 بتقديـر امتياز بعـد أن انضم 
إليـه بشـق األنفـس ألن والـده كان قـد اشـترط دراسـته 
علـى  للموافقـة  العربيـة  اللغـة  أو  السياسـية  للعلـوم 
ابتعاثـه للدراسـة فـي مصر، تعامـل مع كبـار الفنانين في 
مصـر والوطـن العربـي سـواء مـن الجيـل القديـم أو مـن 

التاليـة. األجيـال 
والغنـاء  للموسـيقي  العـام  المراقـب  منصـب  شـغل 
 1980 العـام  منـذ  والتليفزيـون  لإلذاعـة  العامـة  بالهيئـة 
ورئاسـة لجنـة مراقبـة النصـوص واأللحـان. قـدم العديد 
مـن األلبومـات الموسـيقية والغنائيـة منهـا: )مـن وحـي 
التـراث القطـري - اللـه يـا عمري قطرـ  اإلنسـان واألرضـ  
ولهـان ومسـيرـ  أصـدر للـورق همـي - يا قـدس يا حبيبتي 
– قمعسـتان – أحبـك مـوت – سـفينة األحـزان - متـى 
بجانـب  أدائهـا  فـي  شـارك  والتـي  تفهـم؟(.  ياسـيدي 
الوطـن  مطربـي  كبـار  مـن  عـددًا  القطرييـن  المطربيـن 
العربـي أمثـال: )سـعاد محمـد – كارم محمـود – لطفـي 
بوشـناق – علـي الحجـار – عبدالمجيـد عبداللـه – لطيفـة 
– أحـالم – إبراهيـم حبيـب – نعيمـة سـميح – مدحـت 
 – المهنـدس  ماجـد   – شـاكر  هانـي   – أصالـة   – صالـح 
الرباعـي –  طـالل سـالمة – ريهـام عبدالحكيـم – صابـر 
غـادة رجـب(.  حصـل علـى العديـد مـن شـهادات التقديـر 
وسـام  منهـا:   الخاصـة  والجوائـز  التكريـم  وأوسـمة 
فـي  التعـاون  مجلـس  دول  وملـوك  قـادة  مـن  التكريـم 
وسـام   .1989 العـام  فـي  عمـان  سـلطنة   – مسـقط 

اإلذاعـي  لإلنتـاج  السـابع  الخليـج  مهرجـان  مـن  التكريـم 
والتلفزيونـي بمملكـة البحريـن فـي العام 2001. وسـام 
التكريـم مـن معهد حلب للموسـيقى بسـوريا فـي العام 
التكريـم مـن المهرجـان العاشـر لإلنتـاج  2002. وسـام 
اإلذاعـي والتلفزيونـي بجمهوريـة مصر العربيـة في العام 
2004.  جائـزة الدولـة التقديريـة فـي مجـال الموسـيقى 
فـي العـام 2006. وسـام التكريـم مـن المجمـع العربـي 
للموسـيقى فـي العـام 2013. جائـزة )األوبـرا الذهبيـة( 
الخاصـة فـي حفـل توزيـع جوائـز األوسـكار لألوبـرا والغنـاء 
أميـر  وكرمـه   .2014 العـام  فـي  الدوحـة  الكالسـيكي 
الماضـي  العـام  الفنـون   التميـز فـي  دولـة قطـر بجائـزة 
التعـاون  مجلـس  بجائـزة  الخليجييـن  الفائزيـن  ضمـن 
األولـى. وقـد  للتميـز فـي دورتهـا  العربيـة  الخليـج  لـدول 
حصلت مجموعة من أعماله الجوائز الذهبية وشـهادات 
التقديـر مثـل: أغنيـة )يـا قـدس يـا حبيبتـي( التـي حصلـت 
السـابع  القاهـرة  مهرجـان  فـي  الذهبيـة  الجائـزة  علـى 
أغنيـة )الطفـل والعصفـور(   .2001 لإلذاعـة والتلفزيـون 
التـي حصلـت علـى شـهادة تقديـر مـن مهرجـان القاهـرة 
السـابع لإلذاعـة والتلفزيـون 2001.  أغنيـة )تصـدق( مـن 
أداء لطفي بوشـناق التي حصلت على جائزتين ذهبيتين 
العاشـر  المهرجـان  مـن  أداء  وأفضـل  لحـن  أفضـل  عـن 
العربيـة  مصـر  بجمهوريـة  والتلفزيونـي  اإلذاعـي  لإلنتـاج 
فـي العـام 2004.  شـغل عضوية مجلس أمناء أكاديمية 
بالمجلـس  التـي مثـل عضويتهـا  الموسـيقى فـي قطـر 
التنفيـذي فـي المجمـع العربـي للموسـيقى. وقـد تقـرر 

قرار بإطالق اسـمه على أكبر مسـارح قطر المغلقة

بقلم كريم إمام 
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بعد رحيله تسـمية مسـرح الريان بسـوق واقف بأسـمه، 
وهـو أكبـر مسـرح مغلـق فـي قطـر. تـرك الراحـل كتـاب 
يسـرد فيـه مذكراته ومشـواره في الحيـاة، ولكن القدر لم 
يمهلـه الوقـت ليوزعـه علـى مـن يريـد، وهنـاك حالـة مـن 
الترقـب فـي األوسـاط الفنيـة والثقافيـة واألدبية بـأن يرى 

هـذا الكتـاب النـور فـي المسـتقبل القريـب. 
 وعـن الفنـان الكبيـر وفقيـد اللحـن العربـي يرثـي الكاتـب 
د. مـرزوق بشـير رفيـق دربـه الـذي قـدم معـه العديـد مـن 
األغانـي الناجحـة لعـل أهمها وأكثرها شـهره أغنية )أصدر 

للـورق همـي( فيقـول شـعرا:
يا صاحبي يومك رحلت 

ليش عجلت بالرحيل 
محدن بقى بعدك معي 

نسامر الليل الطويل 
 ____

الدار من بعدك خلت 
والعين دمعتها نشفت 

والعود من بعدك سكت 
وفي الدرب ضيعت الدليل 

____
ياصاحبي يومك رحلت 
منهو يشاطرني اللحن 

منهو يغني معاي 
أجمل أغاني للوطن 

____
بوسعود شاسوي بالكالم 

واللحن اللي ما اكتمل 
ومنهو يلحن كلمتي 

ويقول معاي عندي أمل 
____

شاركتني كل الهموم 
وصدرنا همنا للورق 
وللناس تمنينا الفرح 

بوسعود يا حلم انسرق  
فـي حين يقول السـيد مبـارك بن جهام الكـواري الرئيس 
التنفيـذي السـابق للمؤسسـة القطريـة لإلعـالم: ال أجـد 
اآلن مـا أقـول أمـا الصدمـة التـي عاشـها الوطـن وتألمـت 
الماضيـة  الجمعـة  الوطـن صبـاح  خـارج  وأنـا  األلـم  غايـة 
برحيـل الموسـيقار الكبيـر واالخ العزيـز عبدالعزيـز نـاص، 
وآسـفت لعـدم مشـاركتي وداعـه لمثـواه األخيـر لمـا أكنه 
لـه مـن حـب وتقديـر، عـاش معظـم حياتـه بهـدوء ورحـل 
فـي غايـة الهدوء. سـعدت بتسـمية مسـرح الريان باسـم 
أنـه نحـت  ولـو  بـكل جـدارة  الـذي يسـتحق ذبـك  الفقيـد 
كمـا  القلـوب  كل  سـكنت  التـي  الراقيـة  بأعمالـه  اسـمه 
سـكن هو بانسـانيته وأخالقه الرفيعة قلوب من عرفوه. 
الفنانـة لطيفـة فـي أحـدى حواراتهـا الصحفيـة:  وتقـول 
ناصـر كنـز مـن كنـوز قطـر، وعندمـا  المحلـن عبدالعزيـز 
كنـت فـي الصـف الثانـي اإلعدادي سـمعت أغنيـة )أحبك 
يـا قـدس( مـن ألحانـه فطلبـت عنوانـه أراسـله، وبعثـت 
لـه رسـالة مـع شـريط سـجلت فيـه صوتـي، فقـال لـي 
قابلتـه  مصـر  إلـى  ذهبـت  وعندمـا  أنـت،  كمـا  اسـتمري 

وقدمنـا عـدة أعمـال منهـا أوبريـت )محمـد رسـول اللـه(. 
نـزار  مـن كلمـات  أغانـي  تقديـم  فـي  أنهـا شـاركت  كمـا 

)قمعسـتان(. ألبـوم  فـي  قبانـي 
 الفنـان علـي عبـد السـتار كتـب مـن خـارج البـالد يقـول: 
برحيلـك  الوطـن  أعـّزي  أم  نفسـي  أعـّزي  هـل  أدري  ال 
أيهـا العزيـز الغالـي، أسـتاذي ومعلمـي ورفيـق دربـي عبـد 
العزيـز ناصـر، فقدتـك وأنا بعيـد عن أرض الوطن وأشـعر 
الصـالة  وال  بوداعـك  أحـَظ  لـم  ألننـي  والحـزن  باألسـى 
عليـك، سـأفتقدك مـا حييـت، ولكـن كلمـا غنينـا لقطـر 
وأنشـدنا للوطـن سـنذكرك وتبقى فينا، عظـم الله أجرنا 
الحيـاة  فـي  الهـدوء  اختـرت  اإلنسـان..  المبـدع  أيهـا  بـك 
واختـرت وداعنـا بهدوئـك المعتاد.. أنا علـى فراقك حزين 

حزيـن، إنـا للـه وإنـا إليـه راجعـون.
فـي حيـن قـال الفنـان والملحـن والكاتـب خليفـة جمعـان 
أن الراحـل عبدالعزيـز ناصـر الشـك كان مـن أعـز األصدقاء 
قطـر،  فـي  الفنيـة  السـاحة  فقدتهـم  الذيـن  واألخـوان 
العربـي،  الوطـن  مسـتوى  علـى  المبدعيـن  مـن  وكان 
قـّدم للسـاحة الفنيـة أجمـل األعمـال مـن أعمـال وطنيـة 
وعاطفيـة وانسـانية، كان رجـل فنـان يتمتـع بـروح الوفـاء 
القطريـة  األغنيـة  والصفـاء، فقدنـا عزيـزا علينـا وفقـدت 
المبـدع  كان  ناصـر  عبدالعزيـز  عمالقتهـا.  أحمـد  بالـذات 
الـذي جـل أن يوجـد مثلـه علـى مسـتوى الوطـن العربـي، 
إال وتناولـه مـن خـالل  يتـرك أي موضـوع  لـم  أنـه  حيـث 
وكان  باللـه  مؤمنـا  كان  قدمهـا،  التـي  واألعمـال  ألحانـه 
مـن حفظـة القـرآن الكريـم، وكان مرجعـا لنـا حتـى فـي 
العديـد مـن  العربيـة، تعاونـت معـه فـي  اللغـة  مفـردات 
كأنهـا  كانـت  وقـد  )حسـايف(  أغنيـة  أشـهرها  األعمـال 
رسـالة يوجههـا عبدالعزيـز إلـى هـذه الدنيـا الفانيـة، وذكـر 

آخـر بيتيـن فـي األغنيـة: 

أنا ليلي يمر مثالت سحابة صيف
تغط الناس وانا كله أنادم طيف 

وأقول أدله واتصبر 
أالقي بلوتي تكبر 

وأحس ان العمر يجري 

وانا كله اقول بدري 
وكل شيء في دقايق صار 

حسايف تنقضي األعمار
أما الشـاعر والدبلوماسـي القطري الكبير الدكتور حسـن 
نعمـة فقـد رثاه فـي قصيدة طويلة بعنـوان )أكبرت فيك 

الصالحات مناقبـًا( جاء فيها: 
يا َأُيها الحاني َعَلى َأوطاِنِه                 

وال  ها َمتـبـُ ــت َهــواُه وَشــفَّ                      َشفَّ
ت لشاديها الَخُلُوُج وإَنَها َحنَّ

                     َتبكِيِه َعرضًا في الُرُبوع َوطواًل 
َعلـَقَت ِبـِه أرواُحنا َوَتجاوبت

ـُض كـِلـيـال  ــا ُيغـَ                     في بارٍق َلمَّ
َجت  َتاَقت ألنَغام الَشجيِّ َوَهيَّ

اِف الحَمى َوشُبوال                       ُأُسدا ِبأكنَّ
شاٍد َيُبثُّ الَروَض ُشَهَد ُلُحوِنِه

                    ُبشرى فيهمي فيُضها َتنويال 
يُر ِفي الِميِد اللداِن َتَناَغَمت والطَّ

                     بالــدلِّ فـي َأغـصـاِنها َتدِليال 
مصطفـى  إمـام  الراحـل  المصـري  الشـاعر  عنـه  وكتـب 
ضمـن كتـاب )شـخصيات أحببتهـا فـي قطـر( قصيـدة 

جـاء فيهـا: 
كتبت عنك كتير ولّسه ماشبعتش 
مّيات من األبيات وكأني ماكتبتش 

يازاهد الدنيا شهرة وبنين وبنات 
سألوني زّيك مين أنا قلت ما شفتش

_____
قّضيتها ماشي خفيف ال ِحقد وال أضغان

ما ضربت غير الوتر وال ِشلت غير ألحان 
وال خـذت يـوم حـقـك فـي مـجـد تـسـتاهله 

والزلت كما شفتك ف سطوح ميدان لبنان 
  _____

 كان لك هناك صحبة الزلت حافظهم 
كتبوا القصايد درر أنا لّسه حافظهم 

قالوا وقلنا كتير في بحور وتفعيلة 
كانوا كلهم شوقي وانا كنت حافظهم 

عين على الدوحة
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فصل جديد من حياتي

قطر نصرة المظلوم

الكلمــــة األخيــرة

أنس أحمد نماسي 
مذيع ومعد ومراسل 

إذاعة قطر )القسم الفرنسي( 
من الرباط – المغرب   

في الدوحة منذ  سبتمبر 2008  
عندمـا وصلـت إلـى الدوحـة في المـرة األولى شـعرت بأني 
فـي بلـدي ولـم أشـعر بالغربـة، لكـن هـذا االحسـاس تغيـر 
عندمـا عشـت فـي قطـر لمـدة سـنة، وبالرغـم مـن أنـه بلـد 
عربي ومسـلم إال أن  هذا اإلحسـاس تبدل من اإلحسـاس 

باأللفـة إلـى إحسـاس بالغربة. 

إيجابيات وسلبيات
أهـم االيجابيـات تتمثل في أن قطر بلد حكامه نشـيطون 
يسـعون إلـى تطويـر البلـد، وكذلـك يعجبنـي مسـاندتهم 
للقضايـا الرئيسـية فـي العالـم العربـي، فدائمـا مـا يقفون 
مـع المظلـوم. كمـا أن هنـاك تركيـزا علـى الفنـون وعلـى 
السـلبيات  حيـث  مـن  أمـا  الدولـة.   فـي  التعليـم  تطويـر 
وهنـاك  المواطـن،  عـن  بعزلـة  نشـعر  أننـا  فـي  فتتمثـل 
ان  كمـا  المقيميـن،  مـن  ينفـرون  المواطنيـن  بـأن  شـعور 
مـا  دائمـا  الرايـة  جريـدة  وخصوصـا  المكتوبـة  الصحافـة 
مباشـرة-  غيـر  -بطريقـة  وتصفهـم  المقيميـن  تهاجـم 
بأوصـاف غيـر سـليمة وبعيـدة عـن العـدل والعدالـة. أيضـا 
العـام  حمـد  مستشـفى  فـي  العـالج  أن  إضافـة  يمكننـي 

بالنسـبة للمقيـم أمـر صعـب جـدا. 
ما أفتقده

أفتقـد األهـل كثيـرا، ولـو كانـوا موجوديـن معـي هنـا لمـا 
أعتقـد  ومـا  السـنوية،  إجازاتـي  فـي  المغـرب  إلـى  ذهبـت 
أنـه غيـر موجـود فـي الدوحـة هـو الطبيعـة الخضـراء إال أن 
الظـروف المناخيـة هنـا في قطـر تحول دون ذلـك، وأيضا 
لـم أزر حديقـة الحيـوان فـي الدوحـة أبـدا وهو شـيء أتمنى 

القيـام بـه قريبـا بعـد االنتهـاء مـن التجديـدات بهـا. 
التنقـل  عليـك  يحتـم  الدوحـة  فـي  والعمـل  الحيـاة  نمـط 
بالسـيارة، األمـر الـذي يـورث نوعـا مـن الخمـول والكسـل 
يؤثـر علـى المسـتوى الصحـي، ممـا يكـون لـه انعكاسـات 

السـمنة.  مسـتويات  علـى 
تطـورا  أكثـر  تحتيـة  وبنيـة  أكبـر  عمرانـا  ستشـهد  الدوحـة 
بعـد عشـر سـنوات مـن اآلن، وسـتكون المشـاريع الكبـرى 
قـد انتهـت، وسـتكون الدوحـة أفضـل مـن دبـي مـن هـذه 
الناحيـة.  لقـد أصبحـت رجـال فـي الدوحـة. فـي بلـدي كنت 
طالبـًا أعيـش علـى نفقـة األهـل، الدوحـة منحتنـي الفرصة 
للعمـل كمترجـم فـي البدايـة بسـبب قدراتـي ومـا أمتلكـه 

مـن مهـارات لغويـة. 
ما تحتاجه الدوحة

مطلـوب أن تعمـل المؤسسـتان التشـريعية والتنفيذيـة 
على تشـريع وسـن قوانين وتشـريعات وتطبيقها بشـكل 
سـريع، ولقد شـهدنا خالل العامين األخيرين وضع قوانين 
عديـدة وتشـريعها وتفعيلهـا وهـو شـيء جيـد، أتمنـى أن 
القوانيـن  هـو  للتطـور  الرئيسـي  الضامـن  ألن  يسـتمر. 
وليـس المـال أو البتـرول، وإنمـا إيجـاد بيئـة قانونية تضمن 
للجميـع حقوقهـم وحريـة االسـتثمار والدراسـة والعيـش 
متقدمـة  دولـة  قطـر  مـن  سـيجعل  مـا  وهـو  والتنقـل، 
والتشـريعي  االقتصـادي  المسـتوى  علـى  ومتطـورة 
والقانونـي، فهنـاك مجـاالت معينـة بهـا فراغـات قانونيـة. 
بوظيفـة  يأتـوا  أن  قطـر  إلـى  القـدوم  يريـد  مـن  أنصـح 
مضمونـة منـذ البداية، وليـس أن يأتوا للبحث عن وظيفة، 
الدولـة كقوانيـن ومعيشـة لكـي  بالقـراءة عـن  وأنصحهـم 

الدوحـة.  ماهيـة  ويعرفـوا  يتعلمـوا 

فيغان تشاالر 
مديرة إدارة التسويق والمبيعات 

 فندق شانغريال الدوحة 
من تركيا – ألمانيا 

في الدوحة منذ مايو 2016 

عندمـا وصلـت إلـى الدوحـة للمرة األولى شـعرت بحماس 
شـديد، حيـث أن الدوحـة مـكان جديـد كليـا بالنسـبة لـي، 
بالرغـم مـن أننـي أسـافر كثيـرا. وقـد سـمعت العديـد مـن 
الجيـدة عـن قطـر، وعندمـا شـاهدت مطـار حمـد  األمـور 
المطـار  هـذا  بمسـتوى  كبيـرة  الدهشـة  كانـت  الدولـي 

المتميـز، وكانـت بدايـة موفقـة.
حتـى اآلن كل شـيء جيـد خاصـة أنـي مـا زلـت أرى أماكـن 
الدوحـة،   فـي  المختلفـة  المناطـق  واستكشـف  جديـدة 
أحـاول رؤيـة المزيـد وأن أتعـرف بشـكل أكبـر علـى الثقافـة 

المدينـة.  وعلـى 
األم  بمدينتـي  مقارنـة  مختلـف  مـكان  الدوحـة  أن  أعتقـد 
)إسطنبول( فهنا افتقاد للطبيعة الخضراء، ولكن الدوحة 
تتمتـع بشـواطئ جميلـة، كمـا أنـي مـن عشـاق الطقـس 
الحار، وال تشـكل هذه الحرارة في األشـهر المختلفة عائقا 

لـي، وأنـا متأكـدة أنـي سأسـتمتع بالشـتاء هنـا أيضـا. 
الفنـدق الـذي أعمـل بـه جديـد وأعمـل فـي الوقـت الحالـي 
الـذي  شـنغهاي  بنـادي  الخاصـة  التحضيـرات  علـى 

سـيكون فـي الطابـق األعلـى فـي المبنـى، وهـو مشـروع 
نهايـة  فـي  افتتاحـه  المنتظـر  مـن  حيـث  لالهتمـام  مثيـر 

سـبتمبر.  بدايـة  أو  أغسـطس 
تغيير نوعية الحياة

 أهـم التغيـرات التي طـرأت على نوعية الحياة بعد انتقالي 
إلـى الدوحـة بالطبـع كان لـدي العديـد مـن األصدقـاء فـي 
أتعـرف  وبالتالـي  جديـدة  حيـاة  أبـدأ  أنـا  وهنـا  اسـطنبول، 
هنـا  المجتمـع  أن  خاصـة  جـدد،  ومعـارف  أصدقـاء  علـى 
متعـدد الثقافـات والجنسـيات، حتـى داخـل الفنـدق لدينـا 
العديـد مـن العامليـن مـن أماكـن مختلفة من حـول العالم 
حيـث يضـم طاقـم العامليـن لدينـا أكثـر مـن 42 جنسـية 

مختلفـة. 
ما أفتقده

أفتقـد األهـل واألصدقـاء فـي بلـدي، وبعـض المأكـوالت 
التركيـة، بالرغـم مـن أن المطاعـم التركيـة منتشـرة هنـا، 
حيـث أن لـدي كل مـا أتمناه هنا في مكان سـكني باللؤلؤة 
التـي أعشـقها، فهـي المـكان المفضـل لـي فـي الدوحـة.  
أرى الدوحـة بعد عشـر سـنوات من اآلن أكثـر تطورا، حيث 
الحظـت وجـود العديـد مـن مواقـع البنـاء والمشـاريع، وأنـا 
اسـتضافة  حـق  علـى  الحصـول  فـي  قطـر  بنجـاح  أعلـم 
والتحضيـرات   2022 العـام  فـي  العالـم  كأس  نهائيـات 
التـي تتـم مـن أجـل هـذا الحـدث الرياضـي الضخـم، وهـو 
مـا يفتـح المجـال أمـام نمـو العديـد مـن الفنـادق الجديـدة، 

والعديـد مـن المنتجعـات والمرافـق الترفيهيـة. 
ما تحتاجه الدوحة

أعتقـد أن الدوحـة تحتـاج إلـى مرافـق ترفيهيـة أكبـر لجـذب 
أعـداد أكبر من السـائحين، والدوحة لديهـا كافة المقومات 
مـع  خاصـة  اإلطـار،  هـذا  فـي  دبـي  علـى  حتـى  لتتفـوق 
المجهـودات التـي تبذلهـا الهيئـة العامـة للسـياحة والتـي 
تعمـل بجـد فـي هـذا الموضوع، كمـا أن قطر تركز بشـكل 
أكبر على السـياحة العائلية والسـياحة الرياضية والسياحة 
الثقافيـة فـي إطـار رؤيـة قطـر 2030، خاصـة أن الخطـوط 
هـذا  فـي  وداعـم  مذهـل  بـدور  تقـوم  القطريـة  الجويـة 

الصـدد. 






