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“قطر لالستثمار” يستحوذ على 
حصة فى “إمباير ستيت”

استثمر جهاز قطر لالستثمار 622 
مليون دوالر )2.26 مليار ريال( في 

شركة »إمباير ستيت ريالتى تراست« 
التي تملك وتدير مبنى »إمباير ستيت« 

فى نيويورك.
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قطر تتألق

شارك المنتخب األولمبي القطري 
المكون من 38 من الرياضيين، في 

10 منافسات رياضية مختلفة، بقيادة 
عضو فريق الفروسية المشهود الشيخ 
علي بن خالد آل ثاني والذي حمل علم 

البالد.

8

تعزيز العالقات  مع أميركا الالتينية
قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بجولة في أميركا الالتينية تخللتها زيارات 

لكل من كولومبيا واألرجنتين 

توأمة بين الدوحة وأنقرة 

تم التوقيع على اتفاقية توأمة بين 
بلديتي الدوحة وأنقرة في إطار تعزيز 
أواصر التعاون واإلخاء بين دولة قطر 

والجمهورية التركية وذلك في العاصمة 
التركية أنقرة. 
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المحتويــــــــات

58

42

16

تكنولوجيا 

يجهز مجموعة من الباحثين مهمة لبدء أول 
رحلة خاصة للقمر الجار الوفي األقرب إلينا 
في المجموعة الشمسية، األمر الذي يصفه 

البعض، بأنه البداية الحقيقية الستعمار 
اإلنسان للفضاء. 

20

الزراعة العضوية هل تكون طوق النجاة لألمن الغذائي؟

بين حين وآخر يتجدد النقاش حول األمن الغذائي لـدولة قطر التي تعيش ظروفا مناخية ال 
تختلف كثيرا عن باقي جيرانها، حيث تقل مصادر المياه وترتفع درجات الحرارة في أغلب 

فصول السنة. 

أبــواب  ثابتــــة
5  متفرقات

11 شئون مصرفية

12  غاز  و نفط
13  عقــارات 

52 أسواق 

56 عالم السيارات
60 عين على الدوحة

64 الكلمة األخيرة

تحت الضوء

ال شك أن التعليم والبحث العلمي هما الطريق 
األقصر واألهم في سبيل تحقيق رؤية قطر 

المستقبلية . نسلط الضوء بهذا العدد على أهم ما 
شهده قطاع التعليم خالل العام الماضي.

إقتصاد

القروض األجنبية تخفف من 
ضغوط شح السيولة

36

تجارة بينية

قطر وبلجيكا .. تالقي في الرؤى 
وتنامي في التعاون
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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

ما بين أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل، والتحضير للمناظرات الرئاسية 
األميركية بين الديموقراطية هيالري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب، 

والجدل الذي شهدته فرنسا حول لباس البحر البوركيني.. عشنا طوال الشهر 
الماضي في توابع الهدوء والكسل الذي اتسم به صيفنا لهذا العام والذي 
يتأهب ليرحل ويودعنا مع عودة المدارس ورجوع المسافرين من اإلجازات 

السنوية. 
إنه أيضا شهر عيد األضحى المبارك والذي يشهد التجمعات العائلية واألسرية 

وتجمعات األصدقاء والزمالء في العمل حول والئم الخير والوئام، كما أنه 
موسم لبعض السفريات التي يحلو للمواطنين والمقيمين القيام بها في هذا 

التوقيت، قبيل العودة مرة أخرى للسوق الذي ينتعش ويعود للحياة مع نهاية 
سبتمبر وبداية أكتوبر. 

في هذا العدد من )قطر اليوم( نناقش موضوع األمن الغذائي مع عدد من 
المختصين في هذا الشأن الحيوي والهام، كما نتناول في باب التجارة البينية 

العالقات بين قطر وبلجيكا التي تعتبر عاصمة االتحاد األوروبي، ونتحاور 
بمناسبة األولمبياد مع البطلة األولمبية البريطانية ليز ماكولجان التي افتتحت 

ناديًا لأللعاب الرياضية في قطر. 
نتعرف على الرحلة المشوقة التي قام بها مجموعة من الباحثين في علوم 
الفضاء إلى قطر، هؤالء الباحثون الذين يحلمون بإرسال مركبة إلى سطح 

القمر في رحلة تجارية ستكون األولى من نوعها في العالم، وقد اختاروا قطر 
لما لصحرائها من مواصفات قريبة لسطح القمر. 

كما نفتح في هذا العدد موضوع تأمين الطاقة في ظل ما يشهده العالم اليوم 
من عدم استقرار أمني، حيث يمثل الشرق األوسط ما يقرب من 35 ٪ من 
صادرات النفط العالمية، لذا فإن بنيته التحتية الخاصة للطاقة هي أمر بالغ 

األهمية. 
ومع ارتفاع معدل االقتراض األجنبي لدى البنوك التجارية في دول مجلس 

التعاون الخليجي خالل األشهر األخيرة إال أن هذا االتجاه كان أكثر وضوحا في 
قطر. ويبدو أنه ال مفر من اعتماد ممارسات التقشف عندما يواجه االقتصاد 

تحديات كبيرة. لكن ماذا عن التأثير الذي تتركه بعض ممارسات التقشف 
مثل تسريح العمال على العمالة المهاجرة التي تتفاقم مصاعبها االقتصادية؟ 

فالخبراء يؤكدون أنه ال يمكن لالقتصاد أن يواصل نموه على نحو مستدام 
وفعال بوجود هذا الكم الهائل من العمالة الوافدة. في هذا العدد، تتعمق قطر 

اليوم في هذه الظاهرة للوقوف على أسبابها وآثارها. 
وأخيرا نلقي الضوء كما هي العادة كل عام على أهم األحداث التي شهدها 

قطاع التعليم العالي في قطر والذي يعد الضمانة األكثر أهمية لتحقيق 
اإلستراتيجية الوطنية المستقبلية لبلدنا الغالي قطر. 

نتمنى لكم قراءة ممتعة. 
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رسائل القراء

دولة  مع  ما  بلد  تربط  التي  العالقات  وأهم  أقدم  من  الهندية  القطرية  العالقات  تعد   -
والحقب  المناسبات  من  العديد  في  بها  يعتد  شريكة  كانت  لطالما  الهند  أن  حيث  قطر، 
الهند  التي قام بها دولة رئيس وزراء جمهورية  الزيارة األخيرة  التاريخ. وقد عكست  على مر 
الهند وبين  العالقات بين دولة قطر وجمهورية  الماضي عمق ومتانة  ناريندرا مودي الشهر 
على  الضوء  ألقت  كما  كبير،  اقتصادي  تطور  من  البلدان  حققه  وما  الصديقين،  الشعبين 
مختلف  وعلى  الجوانب  كافة  في  وتنميتها  العالقات  لتلك  أكبر  تعزيز  إلى  الجانبين  تطلع 
والتقنية،  والطاقة،  واالستثمارية،  التجارية،  المجاالت  في  التعاون  سيما  وال  األصعدة، 

البلدين.  بين  التجاري  التبادل  وزيادة 

                                                                                   محمود عباس 

- يعكس إعالن إدارة قناة “العرب” انتقالها إلى الدوحة وأنها بصدد اآلن استكمال االجراءات 
المرتفع  السقف  مدى  الدوحة،  في  القناة  بتأسيس  والشروع  الموقع  اختيار  من  الالزمة 
الذي يشهده اإلعالم في قطر، إال أن هذه الحرية في الفترة األخيرة طالت بعض الوسائل 
العنكبوتية قد خاضت في  الشبكة  اإلخبارية على  المواقع  أن  األخرى، فنجد  اإلعالمية دون 
من  مكانها  في  المطبوعة  الصحافة  تزال  ال  ولكن  قبل،  ذي  من  معتادة  تكن  لم  مواضيع 
من  المجتمع.  على  تطرأ  التي  تلك  أو  التقليدية  سواء  الموضوعات  تناول  في  الجرأة  حيث 
وفي  مناسب  توقيت  في  جاء  خاشقجي  جمال  اإلعالمي  مع  حواركم  فإن  المنطلق  هذا 

محله. 

                                                                                     أحمد أمين

هيلتون  ورئيس  التنفيذي  الرئيس  نائب  فينسينت  سايمون  بها   أدلى  التي  التصريحات   -  
تفتتح  أن  فيها  توقع  والتي  الغراء  لمجلتكم  وإفريقيا  األوسط  والشرق  أوروبا  في  العالمية 
أمر يعكس مدى  2019، هو  العام  العالمية تسعة فنادق جديدة في قطر بحلول  هيلتون 
خارطة  بقوة  تدخل  التي  بقطر  السياحة  أسواق  على  والقائمين  العالمية  الفنادق  اهتمام 
الفاخرة  التجارية  عالمتها  ستقدم  هيلتون  أن  إلى  فينسينت  وإشارة  العالمية.  السياحة 
هيلتون  الجوائز،  على  الحائزة  التجارية  العالمة  تقديم  أن  كما  وكونراد،  استوريا  والدورف 

جاردن إن وكذلك كوريو الدوحة مؤخرًا هذا العام أمر ينتظره الجميع هنا.

                                                                                    هنادي أحمد 

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

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

 karim@oryxpublishing.com  :اإللكتروني

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

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

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

الرئيس األرجنتيني ماوريسيو ماكري 
بعد توقيع كل من وزير الخارجية 

القطري معالي الشيخ  محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني ووزيرة الخارجية 

األرجنتيني سوزانا مالكورا اتفاقات 
ثنائية خالل اجتماع عقد في قصر 
أوليفوس الرئاسي  في العاصمة 

األرجنتينية بوينس آيرس.

تعزيز العالقات  مع أميركا الالتينية

الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس 
أثناء ترحيبه بحضرة صاحب السمو  الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني في القصر الرئاسي 

في العاصمة بوغوتا.
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“فرابورت”  شركة  من  لالستثمار  قطر  جهاز  اشترى 
التي تشغل  ثاليتا تريدنغ  24.9 ٪ من شركة  األلمانية حصة 

مطار سان بطرسبرغ الروسي.
بين  مكاسب  تحقيق  تتوقع  إنها  “فرابورت”  شركة  وقالت 
الصفقة  من  دوالر(  مليون   34-45( يورو  مليون  و40   30
“فرابورت”  إيراداتها.وتعتزم  ضعف  تعويض  فى  لتسهم 
لـ  األم  الشركة  تريدنغ”  “ثاليتا  فى  حصتها  تخفيض 
مطار  تشغيل  امتياز  صاحبة  غيتواي”  كابيتال  “نورذرن 
بولكوفو فى سان بطرسبرغ من 35.5 ٪ إلى 25 ٪، في حين 
أن جهاز قطر لالستثمار سيحصل على حصة من شريكتها 

فى الكونسورتيوم شركة “كوبلوزوس غروب”.
ويشار هنا إلى أن قدرة المطار االستيعابية قد ارتفعت إلى 
من  األولى  المرحلة  انتهاء  مع  سنويا،  شخص  مليون   18
تطويره، وبلغت تكاليف المرحلة األولى، التي نفذت ما بين 

العامين 2010 و2015 نحو 1.2 مليار يورو.

8

جهاز قطر لالستثمار يشترى “قطر لالستثمار” يستحوذ على حصة فى “إمباير ستيت”
حصة من مطار روسي

هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية اضطراريا في تركيا

متفرقــــــــات

استثمر جهاز قطر لالستثمار 622 مليون دوالر )2.26 
مليار ريال( في شركة »إمباير ستيت ريالتى تراست« 
التي تملك وتدير مبنى »إمباير ستيت« فى نيويورك

حوالي  يمتلك  القطري  السيادة  صندوق  بات  وبذلك 
10 ٪ من هذا البناء الشاهق والشهير. وبهذه المناسبة 
قال جون كيسلر، رئيس شركة »إمباير ستيت ريالتى 
تراست« إن هذه االستثمارات ستساعد  الشركة فى 
حصول  شأن  من  ألن  المستقبلية  التوسعية  خطتها 
من  يجعلها  أن  المال  رأس  من  المزيد  على  الشركة 
األكثر تطورا وموثوقية  العقاريين  المستثمرين  إحدى 

في العالم.
صندوقًا  العقارية  ستيت«  »إمباير  شركة  وتعد 
بورصة  في  مدرجة  وهي  العقاري،  لالستثمار 
العقارات  من  مميزة  مجموعة  وتملك  نيويورك، 
»إمباير  برج  أهمها  من  نيويورك،  مدينة  في  التجارية 

ستايت« الواقع فى مدينة مانهاتن، بنيويورك. 

دفعة جديدة للبحث العلمي
التاسعة  الدورة  نتائج  العلمي  البحث  لرعاية  القطري  الصندوق  أعلن 
الصندوق  وذكر  الجامعيين.  للطلبة  األبحاث  خبرة  برنامج  من  عشر 
أكاديمّية  بحثيا من ست جامعات ومؤسسات  123 مقترحا  تلقى  أنه 
37 مشروعا بحثيا منها بعد مراجعتها. بدولة قطر، ووافق على رعاية 

أعضاء  من  عضوا  و69  جامعيا  طالبا   146 يستفيد  أن  المنتظر  ومن 
هذا  ضمن  المخّصصة  البحثية  بالمنح  والمشرفين  التدريس  هيئة 
على  قطر  جامعة  حصلت  الفائزة،  المقترحات  بين  ومن  البرنامج. 
قطر  في  أم  أند  إي  تكساس  جامعة  حصلت  بينما  بحثية،  منحة   26
نورثويسترن في قطر وجامعة  على خمس منح. كما حصلت جامعة 
لكل منها. وحصلت كل من  بحثيتين  كالجاري في قطر على منحتين 
المنحتين  على  للطب-قطر  كورنيل  ووايل  خليفة،  بن  حمد  جامعة 
المتبقيتين. وسوف تتناول المنح ركائز اإلستراتيجية القطرية للبحث 
العلمي على النحو التالي: 12 مشروعا في مجال الطاقة والبيئة، و10 
اإلنسانية،  والعلوم  والفنون  االجتماعية  العلوم  في  و9  الصحة،  في 

و6 في علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

اضطرت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية القطرية 
للهبوط اضطراريا في تركيا في 18 أغسطس بسبب 
الجوية  الخطوط  وأعلنت  محركاتها.  بأحد  النار  اندالع 
القطرية أن الطائرة قد حطت بسالم، وأن 298 راكبا 
طبيعي.  بشكل  منها  نزلوا  قد   14 الـ  الطاقم  وأفراد 
وأشارت إلى أنها أرسلت طائرة بديلة إلى إسطنبول.

الطيور  بعض  الرتطام  تعرضت  قد  الطائرة  وكانت 
متجهة  أتاتورك  مطار  مغادرتها  بعد  الطائرة  بمحرك 
تطلب  مما  المحرك،  باشتعال  متسببة  الدوحة  إلى 

عودتها إلى إسطنبول.
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الحرب ضد اإلرهاب

العطية  محمد  بن  خالد  الدكتور  سعادة  الدفاع  وزير 
أثناء استعراضه لحرس الشرف لدى وصوله لحضور 
لمكافحة  الدولي  للتحالف  الدفاع  وزراء  اجتماع 

اإلرهاب وذلك في قاعدة أندروز الجوية بواشنطن.

قوانين جديدة للتبريد 
الصديق للبيئة

والتقييس  للمواصفات  القطرية  العامة  الهيئة  انتهت 
والفضية  الذهبية  النجوم  بطاقة  تصميم  من 
الجديدة،  للطاقة  المرشدة  للمكيفات  االختيارية 

تمهيدا لتدشينها رسميا بتاريخ 14 أكتوبر 2016 .
الوكيل  الكواري،  سيف  محمد  الدكتور  وكشف 
بوزارة  والتقييس  المواصفات  لشؤون  المساعد 
البلدية والبيئة، أن دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة 
مستقبال  تسعى  والتقييس  للمواصفات  القطرية 
ضمن  إلزامي  كنظام  الجديد  النظام  هذا  إدخال  إلى 
على  دولة  ثالث  لتصبح  الطاقة،  لكفاءة  مشروعها 
وذلك  النظام  هذا  تطبق  التي  العالم  مستوى 
كوريا  مثل  األخرى  المتقدمة  الدول  بعض  نهج  على 
الطاقة  كفاءة  نظام  أدخلتا  اللتين  واليابان  الجنوبية 

ذات الثمانية نجوم كنظام معتمد في دولتيهما.
والمصانع  الشركات  بمنح  الهيئة  تقوم   وسوف 
السبعة  ذات  للطاقة  المرشدة  للمكيفات  الموردة 
مبينة  وتقدير  شكر  شهادة  نجوم  الثمانية  أو  نجوم 
فيها عدد النجوم، وذلك لتحفيز الشركات والمصانع 
الموفرة  المكيفات  من  النوع  هذا  استيراد  على 

للطاقة.

عيادات  ثالث  والبحوث  للطب  السدرة  مركز  افتتح 
مبنى  في  األطفال  طب  تخصصات  في  جديدة 
العيادات الخارجية للمركز. وتشمل العيادات الجديدة 
عيادة  اإلحالة  بنظام  المرضى  األطفال  تستقبل  التي 
وعيادة  البولية،  المسالك  وعيادة  األعصاب،  جراحة 
مع  وثيق  بشكل  السدرة  مركز  ويتعاون  العظام. 

الرعاية الصحية األخرى في قطر من أجل  مؤسسات 
في  العمل  بدء  تم  كلما  اإلحالة،  شبكة  في  التوسع 
عيادة   25 حاليا  ويوجد  الخارجية.  العيادات  من  المزيد 
الخارجية  العيادات  مبنى  في  متاحة  طبية  وخدمة 
بكامل  العيادات  هذه  ستعمل  حيث  السدرة،  لمركز 

طاقتها بحلول شهر يناير 2017.

افتتاح ثالث عيادات جديدة في مركز السدرة للطب

الدوحة  بلديتي  بين  توأمة  اتفاقية  على  التوقيع  تم 
وأنقرة في إطار تعزيز أواصر التعاون واإلخاء بين دولة 
التركية  العاصمة  في  وذلك  التركية  والجمهورية  قطر 
القطري  الجانب  عن  االتفاقية  على  ووقع  أنقرة.  
سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية 
جوكتشيك  مليح  السيد  التركي  الجانب  وعن  والبيئة، 

رئيس بلدية أنقرة. 
مشروع  عقد  على  التوقيع  أيضا  الزيارة  هذه  في  وتم 
دوالر  مليار   2.1 بقيمة  السريع،  الخور  خط  إنشاء 
 34 السريع  الخط  هذا  طول  ويبلغ  ريال(.  مليار   7.6(

ويربط مدينة  علويا،  12 جسرا ومعبرا  ويتضمن  كم، 
األولمبية  والمالعب  والخور،  لوسيل،  بمدينة  الدوحة 

الجديدة.
باالتجاهين، وتبلغ  5 حارات  الطريق من  ويتكون 
الطريق  يتضمن  كما  شهرا،   30 اإلنجاز  مدة 
للمشاة،  وطريقا  منفصلة،  تقاطعات   8 الجديد 
للدراجات  منفصال  ومسارا  للدراجات،  ومسارا 
بتنفيذ  التركية  تكفن  شركة  وستقوم  السريعة. 
في  يكتمل  أن  المتوقع  من  الذي  المشروع  هذا 

غضون ثالث سنوات.

اتفاقية توأمة بين بلديتي الدوحة وأنقرة
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الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني مع حامل 
العلم القطري الشيخ علي بن خالد آل 

ثاني خالل حفل االفتتاح 
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قطر تتألق
المنافسات  الرياضي في  التفوق  البرازيل  على مدى أسبوعين شهدت مدينة ريو في 

التي جرت بين الرياضيين من مختلف أنحاء العالم لتحقيق المجد لبالدهم.

متفرقــــــــات

الفريق القطري في 
الموكب الرياضي



أشرف الصيفي 
خالل منافسته 
في مسابقة رمي 
المطرقة بريو 2016 
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من  المكون  القطري  األولمبي  المنتخب  شارك  وقد 
38 من الرياضيين، في 10 منافسات رياضية مختلفة، 
علي  الشيخ  المشهود  الفروسية  فريق  عضو  بقيادة 
اختياره  بعد  البالد  علم  حمل  والذي  ثاني  آل  خالد  بن 
افتتاح  حفل  في  القطرية  األولمبية  اللجنة  قبل  من 
دورة األلعاب األولمبية ريو 2016. وقد تمكنت الحملة 
YallaQatar# من خلق حالة من  اإلعالمية االجتماعية  

الترقب والتفاعل قبل وخالل المنافسات.

االنتظار، دخل معتز عيسى برشم  أيام من  وبعد عدة 
ميدالية  يحقق  قطري  رياضي  أول  باعتباره  التاريخ 
في  ثانيًا  حلوله  بعد  األولمبية،  األلعاب  في  فضية 
دي  ريو  ألعاب  في  الطويل  الوثب  منافسات  نهائي 
25 عاما من  جانيرو األولمبية.. الالعب البالغ من العمر 
الدوحة استطاع تحقيق قفزة بطول 2.36 متر ليحصد 
الميدالية  صاحب  استطاع  التتويج.  منصة  على  مكانه 

يدخل  أن   2012 عام  لندن  أولمبيات  في  البرونزية 
التاريخ وكتب األرقام القياسية مرة أخرى بعد ميداليته 
الفضية في العام 2014، وتحقيق ثاني أعلى قفزة في 

التاريخ 2.43 مترا، أيضا في العام 2014. 
وقد تحدث بعد المنافسة قائال: »لقد كانت المنافسة 
أن  كما  يفرق،  كان  فني  خطأ  وكل  للغاية،  صعبة 
النهائي كان ينافس به 15 من الرياضيين وهو عدد كبير 
الرحلة  خالل  به  وسعيد  شاكر  ألكون  الكثير  لدي  جدا. 
رقما  سجلت  لقد   - لبلدي  بها  قمت  التي  الرياضية 
ولكن  األولمبية  الميداليات  حققت  لقد  عالميا،  قياسيا 
الشيء األكثر أهمية هو أننا وضعنا خطة مع المدرب، 

وعملنا من أجل تحقيق أهدافها«.
قال  لبرشم،  الهائل  اإلنجاز  عن  حديثه  معرض  وفي 
رئيس اللجنة األولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد 
األولمبي  التاريخ  في  األكبر  اإلنجاز  هو  »هذا  ثاني:  آل 
سيكون  أنه  ونعلم  به.  جدا  فخورون  ونحن  القطري، 

مصدر إلهام لجيل جديد من األبطال الرياضيين وصلة 
بين الجمهور الجديد والرياضة األولمبية«.

األولمبية  باللجنة  الخاص  الضيافة  بيت  جذب  كما 
من  الكثير  داروس  كازا  في  قطر(  )بيت  القطرية 
البيت  هذا  صمم  وقد  المباريات.  خالل  االهتمام 
على  لالطالع  العالم  أنحاء  جميع  من  الناس  الستقبال 
الضيافة،  كرم  وتجربة  الفريدة،  القطرية  الثقافة 
المنزل  وسط  في  األولمبية.  الحركة  تجاه  والشغف 
األنشطة  والذي تضمن  الطلق،  الهواء  كان سوق في 
النسيج  وسلة  العربي،  الخط  ذلك  في  بما  التقليدية، 
كبيرة  وشاشة  الحية،  الموسيقية  العروض  والحناء، 
للجميع.  وأفالم  المباريات  من  حية  لقطات  تعرض 
التي  تلك  مثل  مثيرة  للحمالت  مركزا  أيضا  وكانت 
ريو  في  الفقيرة  األحياء  من  الشوارع  ألطفال  نظمت 

للعب كرة القدم مع أبطاال وطنيين مثل كافو.

معتز برشم الفائز بالميدالية الفضية بأولمبيات ريو 2016 

فارس الباخ 
جاء في المرتبة الثامنة 

بريو 2016

الشيخ علي في ريو 2016 

شريف يونس خالل منافسات بطولة قطر 
المفتوحة لكرة الطائرة الشاطئية 2016

ندى عرقجي مع رئيس االتحاد 
القطري للسباحة خالد الجابر 
خالل احتفالية رفع العلم 
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وقعت الخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للسياحة 
اتفاقا مع شركة  “VFS Global” يمهد الطريق لتطبيق 
نظام جديد للتقديم على التأشيرات السياحية يتسم 
الذين  المسافرين  احتياجات  بالكفاءة والشفافية ويلبي 
هذا  ويأتي  العالم.  حول  من  قطر  لزيارة  يتطلعون 
االتفاق فيما تكثف دولة قطر جهودها الرامية الجتذاب 
اإلستراتيجية  مع  يتماشى  بما  إليها،  الزوار  من  المزيد 
الوطنية لقطاع السياحة 2030. وسيتيح االتفاق لدولة 
قطر اختيار وتنفيذ حلول التأشيرات السياحية المثلى 
 VFS“ لزوارها، مع االستفادة من الخبرات التي توفرها
Global” في تطوير خدمات متعددة لطلب التأشيرات، 
به  تحظى  الذي  الواسع  الدولي  الحضور  من  وكذلك 
الجديد  االتفاق  وبموجب  القطرية.  الجوية  الخطوط 
ستعمل كل من الخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة 
الداخلية  ووزارة   ”VFS Global“ شركة  مع  للسياحة 
خالل األشهر المقبلة على إنشاء النظام الجديد إلصدار 
عن  اإلعالن  ذلك  بعد  يتم  حيث  السياحية،  التأشيرات 
التفاصيل الكاملة للنظام الجديد. ومن المتوقع أن تعزز 
هذه الخطوات ترتيب قطر في مؤشر االنفتاح المستند 
إلى مؤشر التنافسية في قطاع السياحة والسفر. وفي 
التنفيذي  الرئيس  الباكر  أكبر  السيد  قال  اإلطار،  هذا 
يشكل  اإلعالن  أن  القطرية  الجوية  الخطوط  لمجموعة 
محطة بارزة أخرى في مسيرة التزام »القطرية« بجعل 
الدوحة وجهة سياحة عالمية، مضيفا أن قطاع السياحة 
في قطر يشهد نموا هائال، وستساهم التعديالت التي 
دعوة  حول  قطر  رؤية  دعم  في  التأشيرة  على  وضعت 
واستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة ما تزخر 
إلى  تطلعه  عن  معربا   .. رائعة  مقومات  من  الدولة  به 
الترحيب بالمزيد من المسافرين في مطار حمد الدولي 
التي تم اإلعالن عنها. وقال  المبادرة  وفي قطر بفضل 

الباكر إن إصدار التأشيرة السياحية ضمن النظام الجديد 
سيتم في غضون 48 ساعة، حيث من المنتظر أن يتم 
تطبيق هذا االتفاق خالل الربع األول أو الربع الثاني من 
العام المقبل، مشيرا إلى أن األسابيع المقبلة ستشهد 
الدولة عن حصول مواطني كل من الصين  أيضا إعالن 
وروسيا والهند على تأشيرة لدى وصولهم مباشرة إلى 
حمد  مطار  توسعة  استمرار  وأكد  الدولي.  حمد  مطار 
 2021 عام  األخيرة  مرحلتها  ستنتهي  والتي  الدولي، 
مسافر  مليون   60 إلى  اإلجمالية  سعته  حجم  ليصل 
توسعا  سيشهد  الناقلة  أسطول  أن  وأضاف  سنويا. 
خالل الفترة المقبلة، كاشفا عن طلبية منتظرة بـ 300 
طائرة تصل قيمتها اإلجمالية إلى 70 مليار دوالر، وذلك 
بأخرى  الطائرات  بعض  واستبدال  األسطول  لزيادة 
في  التأخر  هو  الناقلة  تعانيه  ما  أن  موضحا  جديدة، 
استالم بعض الطائرات. من جانبه ، أشار السيد حسن 
اإلبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية بالهيئة العامة 
في  السياحة  قطاع  شهده  الذي  التطور  إلى  للسياحة، 
دواعي  لمن  »إنه  قائال:  األخيرة،  السنوات  خالل  قطر 
هذا  ننجز  أن  للسياحة  العامة  الهيئة  في  الكبير  فخرنا 
إطالق  على  ونصف  سنتان  سوى  تمِض  ولم  االتفاق 
أن  شك  وال  السياحة.  لقطاع  الوطنية  االستراتيجية 
تسهيل إجراءات التقديم على تأشيرة الزيارة السياحية 
لزيادة  سعينا  طريق  على  هامة  خطوة  يمثل  سوف 
اإلنفاق  زيادة  ثم  ومن  قطر،  إلى  القادمين  الزوار  أعداد 
السياحي الداخلي”. وذكر أنه بينما باتت صناعة السفر 
حيوية  حلوال  العالم  حول  للحكومات  تقدم  والسياحة 
الوصول  تيسير  أصبح  فقد  االقتصادي،  النمو  لتحفيز 
تأشيرات  على  التقديم  إجراءات  تسهيل  عبر  قطر  إلى 
تحقيق  من  تمكننا  التي  المهمة  العناصر  أحد  الزيارة، 
هذا النمو، والتأثير إيجابيا على االقتصاد الوطني، وإثراء 

المجتمع المحلي. وأكد أن تسهيل هذه اإلجراءات يمثل 
خطوة هامة على طريق زيادة أعداد الزوار القادمين إلى 
وهو  الداخلي،  السياحي  اإلنفاق  زيادة  ثم  ومن  قطر، 
ما أوضحته الدراسة التي أجرتها الهيئة العامة للسياحة 
لألمم  التابعة  العالمية  السياحة  منظمة  مع  بالتعاون 
المتحدة. وبّين اإلبراهيم أن االتفاق اليوم يمثل شهادة 
في  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  نجاح  على 
في  إيجابية  تأثيرات  وإحداث  السياحي،  القطاع  تطوير 
في  الوطني  االقتصاد  قطاعات  وفي  جوانبه  شتى 
مجمله. وقال العميد عبد الله سالم العلي، المدير العام 
لإلدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين: »إن 
وزارة الداخلية القطرية تسعى دائمًا إلى جعل الحصول 
قدر  ومنظمة  سلسة  عملية  الحكومية  الخدمات  على 
اإلمكان، ولكن دون أن ينطوي ذلك على أي تهاون في 
النوعية  النقلة  بهذه  نقوم  أن  ويسرنا  األمنية.  الجوانب 
مع  العمل  خالل  من  السياحية  التأشيرات  خدمات  في 
للسياحة.  العامة  والهيئة  القطرية  الجوية  الخطوط 
ونحن نؤمن بأن هذا االتفاق سوف يعّزز من قدرتنا على 
واإلمكانيات  المتاحة  الموارد  من  القصوى  االستفادة 
على  إيجابيًا  تأثيرًا  نفسه  الوقت  في  ويحدث  األمنية، 

سمعة قطر واقتصادها”.

اتفاقية إلصدار التأشيرات السياحية خالل 48 ساعة
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شئون مصرفية

20 ٪ كفاية رأس مال »الدولي اإلسالمي«

أعلن الدولي اإلسالمي عن إصدار أدوات مالية رأسمالية )صكوك ( ضمن الشريحة 
محلي. إصدار  خالل  من  قطري  ريال  مليار  بقيمة  البنك  مال  رأس  من   األولى 

المتوافقة  الرأسمالية  األدوات  البنك ضمن  الذي يصدره  األول  اإلصدار  ويعتبر هذا 
 مع بازل 3 وهو األمر الذي يدعم الخطط المرحلية واالستراتيجية للدولي اإلسالمي.

بازل  ومتطلبات  الملكية  حقوق  ريال  مليار  بقيمة  صكوك  إصدار  ويدعم 
أو  سابقا  عنها  أعلن  كان  والتي  للتوسع  اإلسالمي  الدولي  خطط  ويعزز   3
واإلشرافية. التنظيمية  الضوابط  ضمن  وذلك  حاليا  الدراسة  تحت   التي 

 2016 يونيو   30 بتاريخ  البنك  ميزانية  إلى  واستنادًا  الجديد  اإلصدار  ومع 
مايعكس  وهو   ٪  20 حوالي  إلى  سترتفع  البنك  مال  رأس  كفاية  فإن 
التي  العالية  ومالءته  اإلسالمي  للدولي  المالي  المركز  ورسوخ  قوة 
 .٪  12.5 بـ  المركزي  قطر  مصرف  حددها  التي  األدنى  الحد  عن   ستزيد 

موديز  وكالة  كانت  حيث  مرموق  مالي  بمركز  يتمتع  اإلسالمي  الدولي  أن  يذكر 
نظرة  مع   A2 درجة  عند  البنك  تصنيف  العام  هذا  ثبتت  اإلئتماني  للتصنيف 
مستقبلية مستقرة كما ثبتت وكالة فيتش للتصنيف اإلئتماني تصنيف البنك 
فقد  أنتلجنس  كابيتال  وكالة  أما  مستقرة  مستقبلية  نظرة  مع   +A درجة  عند 
أكدت على تصنيف القوة المالية للبنك عند درج A- مع نظرة مستقبلية إيجابية.

أعلن البنك التجاري موافقة مصرف قطر المركزي على إضافة تكنولوجيا »مطابقة 
لسحب  التجاري،  للبنك  التابعة  اآللي  الصراف  أجهزة  في  الحيوية«  المقاييس 
الشخصي.  التعريف  رقم  أو  البطاقة  استخدام  إلى  العمالء  حاجة  دون   النقود 
والجدير بالذكر أن البنك التجاري هو أول بنك في قطر والشرق األوسط سيقوم 
العميل  على  للتعرف  الحيوية«  المقاييس  »مطابقة  تكنولوجيا  باستخدام 
وهي  اآللي،  الصراف  جهاز  في  المخصص  المكان  في  أصبعه  وضع  خالل  من 
التابعة  اآللي  الصراف  أجهزة  في  استخدامها  للعمالء  يمكن  جديدة  تكنولوجيا 
للبنك التجاري المزّودة بأجهزة مسح ضوئي لألصبع، كما سيتيح البنك لعمالئه 
من الشركات وكبار العمالء الحصول على هذه التقنية إلجراء الخدمات المصرفية 
عبر اإلنترنت، وذلك بتزويدهم بجهاز ماسح ضوئي. وسيكون التسجيل في هذه 
الخدمة مجانا.  وُيذكر أن هذه التكنولوجيا الجديدة تقوم برصد المقاييس الحيوية 
من خالل المسح الضوئي ألوردة األصبع، وتعمل فقط إذا كان الشخص يستخدم 
أصبعه وهو على قيد الحياة في كّل مّرة إلجراء الخدمات المصرفية. وتمتاز هذه 
التكنولوجيا بالحماية واألمان التام، فال مجال لالحتيال، ألن لكّل إنسان مقاييس 
حيوية متفّردة ال يمكن استنساخها أو تزويرها، وهذا ما يميزها عن أجهزة التحقق 

من البصمات.

»التجاري« يطلق تكنولوجيا 
»مطابقة المقاييس الحيوية« 

بورصة  ضمن  المدرجة  المحلية  البنوك  أفصحت 
العام  من  األول  للنصف  المالية  النتائج  عن  قطر 
حيث  »األول«،  األول  قطر  بنك  باستثناء  الجاري، 
مليار   10.6 للبنوك  المعلنة  األرباح  إجمالي  بلغ 
النصف  بنهاية  ريال  مليار   10.3 بـ  مقارنة  ريال 
.٪  3 بـ  تقدر  نمو  بنسبة  الماضي،  العام  من   األول 
األول  النصف  عن  المعلنة  المالية  البيانات  وكشفت 
تتمتع  التي  المالية  المتانة  مدى  الجاري،  العام  من 
يخضع  الذي  المصرفي  وجهازها  قطر،  دولة  بها 
لرقابة واشراف مصرف قطر المركزي، وتؤكد كذلك 
لم  التي  المحلية  البنوك  في  المالي  الوضع  استقرار 
الذي  البترول  وتحديدا  الطاقة  أسعار  بانخفاض  تتأثر 
العام  مطلع  ليصل   ٪  60 الماضي  يونيو  منذ  تراجع 
نسبيا  يتعافى  أن  قبل  دوالرا   30 دون  ما  إلى  الجاري 
ويعاود الصعود إلى سقف 50 دوالرا أواخر ربيع العام 

الحالي مطلع الصيف من نفس الفترة.

متانة الوضع المالي للبنوك القطرية

 القروض ودائع العمالءحجم الموجودات األرباحالبنك
واألنشطة 

التمويلية

496.6 مليار488.4 مليار691.8 مليار6.2 مليار  قطر الوطني

96.6 مليار95.3 مليار134.5 مليارمليار  المصرف

64.3 مليار57.8 مليار88.4 مليارمليارمصرف الريان

قطر الدولي 
اإلسالمي

26.7 مليار28.3 مليار42.3 مليار443.1 مليون

77.4 مليار72.1 مليار127.3 مليار500.4 مليونالبنك التجاري

35.3 مليار30.5 مليار60.6 مليار320.3 مليونبنك الخليجي

55.1 مليار52.4 مليار87.4 مليار708.4 مليونبنك الدوحة

25.1 مليار20.8 مليار34.3 مليار332.7 مليونالبنك االهلي
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غاز ونفط

58 دوالرًا متوسط أسعار النفط في 2018

قطر الثالثة عالميًا باحتياطي الغاز

النفط شهدت سنة حافلة  QNB إن أسعار  قال تقرير 
بدأت  حيث   2016 الحالي  العالم  خالل  باألحداث 
28 دوالرًا  األسعار باتجاه نزولي إلى أدنى مستوى عند 
من  المخاوف  بسبب  يناير  أواخر  في  للبرميل  أميركيًا 
العملة  قيمة  انخفاض  ومخاطر  العالمي  النمو  تباطؤ 
في الصين.. ثم انتعشت إلى حوالي 50 دوالرًا أميركيًا 
إلى  الحقًا  لتعتدل  العام،  منتصف  بحلول  للبرميل 
دوالرًا   42 والبالغ  اآلن  حتى  للسنة  السعر  متوسط 
أميركيًا للبرميل.  وأشار التقرير إلى أنه في ظل عملية 
جاءت  والتي  النفط  سوق  في  الحالية  التوازن  إعادة 
أقوى من المتوقع، فقد قمنا بمراجعة تقديراتنا، وعليه 
فإننا نتوقع اآلن أن تكون األسعار بمتوسط 44.7 دوالر 
تقديرنا  عن  بارتفاع   ،2016 العام  في  للبرميل  أميركي 
للبرميل. وفيما  أميركي  40.8 دوالر  الذي كان  السابق 
يلي ذلك، نتوقع أن يؤدي استمرار عملية إعادة التوازن 
 55.0 إلى متوسط  األسعار  رفع  إلى  النفط  في سوق 
دوالر   51.3 السابق  تقديرنا  عن  )بارتفاع   2017 في   ٪
)بارتفاع   2018 العام  في   ٪ و57.9  للبرميل(  أميركي 
للبرميل(.  أميركي  دوالر   56.0 السابق  تقديرنا  عن 
في  التوازن  إعادة  عملية  كانت  فقد  التقرير:  وأضاف 
سوق النفط أقوى من المتوقع.. ففي جانب الطلب، 
العالمي  الطلب  نمو  الدولية حاليًا  الطاقة  تتوقع وكالة 
 ،2016 العام  في  اليوم  في  برميل  مليون   1.4 إلى 
1.2 مليون  التي كانت  السابقة  أعلى من توقعاتها  أي 
برميل في اليوم. والمحرك الرئيسي لهذا النمو القوي 

الصين  وخاصة  الناشئة،  األسواق  هو  الطلب  في 
على  وعالوة  الناشئة.  اآلسيوية  االقتصادات  وبقية 
من  بالرغم  أوروبا  من  المرتفع  الطلب  يتواصل  ذلك، 
لصالح  البريطانيين  تصويت  جراء  اليقين  عدم  تفاقم 
الطلب  هذا  شأن  ومن  األوروبي.  االتحاد  من  الخروج 
فائض  بعض  من  التخلص  على  يساعد  أن  اإلضافي 
الطاقة  وكالة  قدرته  الذي  السوق  في  المعروض 

 الدولية بمقدار 1.7 مليون برميل في اليوم في 2015.
التكلفة  ذو  النفط  منتجو  ظل  المعروض،  جهة  فمن 
إنتاجهم  يقلصون  المتحدة  الواليات  في  العالية 
أيضًا  المتوقع  فمن   .2015 أبريل  شهر  منذ  باستمرار 
الصين  مثل  أوبك  خارج  آخرون  منتجون  يقلص  أن 
وسيقابل   .2016 العام  في  إنتاجهم  من  وكولومبيا 
ذلك باإلنتاج اإلضافي من إيران عقب رفع العقوبات في 
أخرى  دول  تقدم  أن  المتوقع  من  كما  الماضي..  يناير 
في أوبك على رفع إنتاجها هذا العام في إطار التنافس 

على الحصص السوقية.
في  الزيادة  تكون  أن  المتوقع  من  عام،  وبشكل 
تقليص  يتم  أن  المتوقع  من  كما  معتدلة،  المعروض 
برميل  مليون   0.5 إلى  السوق  في  المعروض  فائض 
سيؤدي  مما  للطلب،  القوي  النمو  بفضل  اليوم  في 
في  للبرميل  دوالر   44.7 يبلغ  أسعار  متوسط  إلى 
استهالك  يتم  أن  نتوقع   ،2017 العام  وفي    .2016
كامل  بشكل  السوق  في  المتبقي  البسيط  الفائض 
الرئيسيين  المنتجين  من  المعروض  ارتفاع  من  بالرغم 
من  الذي  اإلضافي  الطلب  بفضل  وذلك  العالم،  في 
أي  اليوم-  في  برميل  مليون   1.3 يبلغ  أن  المتوقع 
قريب من نطاقه للنمو طويل األمد، ما سيكون كافيًا 
الستيعاب كل المعروض المتبقي والجديد.ومن شأن 
النفط  أسعار  ارتفاع  دعم  التوازن  إعادة  عملية  اكتمال 
التي نتوقع أن تبلغ متوسط 55 دوالرًا أميركيًا للبرميل 

في 2017.

لم تشهد احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي تغييرًا 
عند  لتظل  السابق،  بالعام  بالمقارنة   ،2015 كبيرًا في 
 19 بنحو  زادت  أنها  إال  مكعب،  متر  تريليون   187 نحو 
في المئة لدى مقارنتها باالحتياطات قبل 10 سنوات. 
عن  الصادر  الطاقة  إلحصاءات  السنوي  التقرير  ووفق 
شركة »بي بي«، فإن منطقة الشرق األوسط تستحوذ 
على النسبة األكبر من احتياطي العالم للغاز الطبيعي 
مقابل  مكعب،  متر  تريليون   80 أي   ٪  42.8 عند 
تتواجد  حيث  أوراسيا  ومعها  أوروبا،  لمنطقة   ٪  30.4
بوضع  متفردا  البريطانية  الشركة  تقرير  ويظل  روسيا. 
االحتياطي،  حيث  من  العالم  دول  صدارة  على  إيران 
وضعها  الذي  »أوبك«  منظمة  تقرير  مع  بالمقارنة 
ثانية، باحتياطي 33.5 تريليون متر مكعب، وروسيا أواًل 
بفارق كبير عند 49.5 تريليون متر مكعب. وبقيت قطر 
في المركز الثالث عالميًا، باحتياطي قدره 24.5 تريليون 
المرتبة السادسة  بينما احتلت السعودية  متر مكعب، 
انتهاء  التقرير  ويفترض  المتحدة.  الواليات  بعد  عالميا، 
قليال  أكثر  خالل  العالمي  لالحتياطي  االفتراضي  العمر 
العالمي  الطبيعي  الغاز  إنتاج  وشهد  قرن.  نصف  من 

نموًا بنسبة 2.2 ٪ على أساس سنوي إلى 3.5 تريليون 
الواليات  استحوذت  حيث   ،2015 في  مكعب  متر 
من  قليال  أكثر  على  وروسيا  ربعه،  قرابة  على  المتحدة 
16 ٪. وشهدت النرويج أعلى معدالت زيادة اإلنتاج بين 
الدول العشر األولى بنسبة 7.7 ٪، في حين نما بمعدل 
الثامنة  المرتبة  التي حلت في  4 ٪ في السعودية  ناهز 
قبل الجزائر التي هبط إنتاجها بمعدل طفيف. واحتلت 
دول »أوبك« 5 مراكز من العشر األولى في إنتاج الغاز 
منتجي  أكبر  من  المتحدة  الواليات  أن  كما  الطبيعي. 
له،  مستهلك  أكبر  المقابل  في  فإنها  الطبيعي،  الغاز 
االستهالك  ربع  قرابة  أي  تقريبًا،  نفسه  وبالمعدل 
المرتبة  تحتل  السعودية  أن  التقرير  وأوضح  العالمي. 
العالم،  في  النفط  مستهلكي  كبار  بين  الخامسة 
مستهلكي  كبار  بين  السادسة  المرتبة  تحتل  بينما 
الوقود  على  بكثافة  اعتمادها  يعني  ما  الطبيعي،  الغاز 
األحفوري. وفي الوقت الذي نما فيه استهالك النفط 
بالمملكة 3.9 ٪ إلى نحو 3.9 مليون برميل يوميًا، فإن 
 106 فوق  ليستقر   ،  ٪  3.1 بنحو  نما  الغاز  استهالك 

مليارات متر مكعب.

قطر للبترول تعتزم التنقيب 
عن الغاز في قبرص

وتوتال  و»ايني«  موبيل  اكسون  شركات  تتنافس 
النفط  عن  التنقيب  حقوق  على  للحصول  العمالقة 
لقبرص،  الجنوبي  الساحل  قبالة  البحر  تحت  والغاز 
من  شركات  وتتنافس  مسؤولون.  أعلن  ما  بحسب 
على  بمناقصة  للفوز  وقطر  المتحدة  والواليات  أوروبا 
به  صرح  ما  بحسب  للتنقيب،  جديدة  تراخيص  ثالثة 
وزير الطاقة القبرصي جورج الكوتريبيس للصحافيين. 
وقال الوزير: »إن الحكومة راضية بشكل كبير عن نوعية 
هدفنا«.  حققنا  وقد  للمناقصة  المتقدمة  الشركات 
وتقدمت شركتا »ايني« اإليطالية، و»توتال« الفرنسية 
بطلب مشترك للتنقيب في حقلين من الحقول الثالثة، 
إلى  األميركية  موبيل  أكسون  شركة  انضمت  فيما 
األوروبيتين.  الشركتين  لمنافسة  للبترول  قطر  شركة 
وفي حال حصول الشركات على التراخيص ستتمكن 
من التنقيب في المياه القريبة من حقل زهر المصري 
غاز  حقل  »أكبر  »ايني«  شركة  فيه  اكتشفت  الذي 

طبيعي« في المتوسط أغسطس الماضي.

20162017قبل عام  

1.70.4فائض المعروض

1.41.3نمو الطلب

0.10.9نمو المعروض

0.1   0.5 -نمو المعروض من أميركا

0.60.2نمو المعروض من إيران

نمو المعروض من دول 
أخرى في أوبك

0.40.4

نمو المعروض من دول 
أخرى غير أوبك وغير أميركا

0.4-0.2

0.40.0فائض المعروض لعام
األرقام  بالمليون برميل
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عقـــــــارات

سيولة عقارية إلى »البورصة«

واسع  قطاع  تحول  المال  ألسواق  مراقبون  رصد 
البورصة  في  االستثمار  إلى  العقار  في  االستثمار  من 
البورصة  في  االستثمار  أن  إلى  مشيرين  القطرية، 
 ٪  10 بين  ما  تتراوح  عوائد  المستثمرين  يمنح  القطرية 
إلى 15 ٪ على أساس سنوي، بينما العائد في االستثمار 
 .٪  10 يبلغ متوسط   العقاري كاستثمار وليس تطويرا 
تراجع  استوعبت  القطرية  البورصة  أن  وأوضحوا  
حيث  الماضي  الشهر  خالل  فصوله  بدأت  الذي  النفط 
دوالرًا   50 تفوق  مستويات  من  البرميل  سعر  انزلق 
نفسيات  اعتادت  حيث  حاليا،  دوالرًا   42 مستوى  إلى 
النفط  أسعار  تراجع  على  ومعنوياتهم  المتداولين 
خصوصًا أن تراجع األسعار لم يكن مفاجأة حيث تراجع 
البرميل من مستوى 114 دوالرًا في يوليو 2014 بواقع 
وال  جديدًا  ليس  األخير  فالتراجع  وبالتالي  تقريبًا،   ٪  70
فوق  النفط  صعود  أن  أكدوا  أنهم  غير  صدمة،  يمثل 
عاماًل  ويمثل  للمتداولين  مريح  للبرميل  دوالرًا   50
المقبلة.  الفترة  خالل  بلوغه  المتوقع  األمر  وهو   محفزًا 
عقود  في  العقارات  تداول  حجم  بلغ  أخرى  ناحية  ومن 
بوزارة  العقاري  التسجيل  إدارة  لدى  المسجلة  البيع 
الماضي  يوليو   28 إلى   24 من  الفترة  خالل  العدل 
رياال. و66  ألف  و800  مليونا   428 الماضي(   )األسبوع 

صالل  وأم  الدوحة  بلديات  في  البيع  عمليات  وتركزت 
والشمال.  والوكرة  والظعاين  والريان  والذخيرة  والخور 

60 مليون ريال وهي  وبلغت قيمة أعلى صفقة عقارية 
عبارة عن بيع مجمع سكني مساحته 2672 مترا مربعًا في 
المطار العتيق.وتراجع مؤشر أسعار العقارات الصادر عن 
مصرف قطر المركزي بواقع 7.8 نقاط في النصف األول 
من العام الجاري من مستوى 303.6 نقطة في يناير من 
 العام الجاري ليسجل 295.8 نقاط بنهاية يونيو الماضي.
مستوى  ذاته  المؤشر  سجل  شهري  أساس  وعلى 
إلى  مارس  في  ارتفع  ثم  فبراير  في  نقطة   301.7
مجددًا  التراجع  عاود  ما  سرعان  لكنه  نقطة   307.6
استمرت  ثم  إبريل  في  نقطة   305.7 مستوى  إلى 
يعكس  مما  مايو  في  نقطة   300.8 إلى  التراجع  وتيرة 
 المسار المتراجع ألسعار العقارات في السوق المحلي.
أسعار  مؤشر  بإنشاء  المركزي  قطر  مصرف  وقام 
على  بناء  وذلك  قطر  دولة  في  األولى  للمرة  العقارات 
الذي  الوقت  في  العدل  وزارة  تصدرها  التي  البيانات 
إجمالي  بلوغ  العقارية  روتس  شركة  فيه  رصدت 
للعام  األول  النصف  خالل  العقارية  التعامالت  حجم 
خالل  مليارات   5 على  مقسمة  ريال  مليارات   9 الجاري 
الثاني. الربع  خالل  مليارات   4 والباقي  األول  الربع 

ريال،  مليار   2 بلغت  تعامالت  قيم  أكبر  يناير  وشهد 
في  ريال،  مليار   1.7 بقيمة  ومايو  مارس  شهرا  ثم 
أبريل  شهر  خالل  العقارية  التعامالت  تتجاوز  لم  حين 
فقط. ريال  مليون   995 بقيمة  ريال  المليار   حاجز 

تم إبرام 1222 صفقة عقارية خالل النصف 
األول للعام الجاري 2016  منها

 566 
صفقة أبرمت في الربع األول 

و656 
صفقة تم إبرامها خالل الربع الثاني

 تمثل نسبة

 ٪ 53.7 
من إجمالي عدد الصفقات 

شهد شهر مايو إبرام أكبر عدد من الصفقات 
بإجمالي

 292 
صفقة

 تاله شهرا مارس ويونيو بإجمالي

 263،240 
صفقة على التوالي وجاء شهرا أبريل وفبراير بأقل 

عدد تعامالت وقدرها

 124،125 
صفقة على التوالي

المصدر: تقرير روتس

تحت الضوء

أعلنت شركة بروة العقارية إتمامها صفقة شراء أرض 
السعودية  العربية  بالمملكة  الرياض  بمدينة  فضاء 
659.3 مليون  بقيمة  مربع  متر  2.23 مليون  بمساحة 

ريال سعودي. 
البورصة أن األرض  وأوضحت في بيان لها على موقع 
العام،  خريص  طريق  على  الجنادرية  بحي  تقع 

على  يشتمل  لألرض  العام  المخطط  أن  إلى  مشيرة 
أنها  بروة  شركة  وبينت  متكامل.  تجاري  سكني  حي 
للمخطط  التحتية  البنية  أعمال  من  االنتهاء  إلى  تهدف 
 .2018 العام  من  األخير  الربع  خالل  بالمشروع  العام 
خطة  مع  تتماشى  الصفقة  هذه  أن  إلى  وأشارت 

أعلنته سابقًا. وما  للشركة  الخمسية  العمل 

قــــــال تقريـــر صادر عن مركز تيـــــــك ســــاي لألبحـاث 
في  الحفر  معدات  سوق  إن   TECHSCI RESEARCH
 ٪  5 بحدود  مركبا  سنويا  نموا  يشهد  أن  يتوقع  قطر 
وتيرة  تزايد  بفضل  وذلك   ،2021  -2016 الفترة  خالل 
الضخمة  الرياضية  باألحداث  مدعومة  البناء  أنشطة 
القادمة وجهود الحكومة الهادفة إلى تنويع االقتصاد، 
والتي يتوقع أن يكون قطاع البناء واالسكان المستفيد 
كواحدة  برزت  قطر  أن  التقرير  وأضاف  منها.  األول 
دول  منطقة  في  الحفر  لمعدات  البارزة  األسواق  من 
ازدهار  أن  إلى  مشيرا  الخليجي،  التعاون  مجلس 
العوامل  وبعض  البالد  في  التعدين  وصناعات  البناء 
واألحداث  الوافدين  عدد  زيادة  مثل  الرئيسية  األخرى 
لكرة  العالم  كأس  مثل  القادمة  الضخمة  الرياضية 
 ،2019 القوى  أللعاب  العالم  وبطولة   2022 القدم 
معدات  على  الطلب  زيادة  على  تعمل  أن  شأنها  من 
المقبلة. الخمس  السنوات  خالل  قطر  في   الحفر 
واسع  نطاق  على  تستخدم  الحفارات  أن  إلى  وأشار 
لتنفيذ العديد من المهام في المشاريع القائمة وهو ما 
يدعم نمو الطلب عليها مع تسارع وتيرة نمو اإلنشاءات 
التحتية  البنية  على  السخي  اإلنفاق  بفضل  البالد  في 

وغيرها من المشاريع المرتبطة باألحداث المقبلة.

»5٪« نموا سنويا 
لسوق معدات الحفر

وفـرة في مـواد البـنـاء
قال مراقبون إن السوق المحلي يشهد حاليا وفرة كبيرة 
في المعروض من مواد البناء، الشيء الذي ساهم في دفع 
األسعار إلى االستقرار نسبيا في أغلب المواد المعروضة، 
 متوقعين أن يستمر هذا االستقرار خالل الفترة المقبلة.

تبعات  من  لحقه  وما  النفط  أسعار  تراجع  أن  مؤكدين 
البناء  مواد  أسعار  على  كبير  بشكل  يؤثر  لم  مختلفة، 
في الدولة وأن الطلب عليها يقابله وفرة في المعروض 
منها بصورة واضحة، موضحين أن هبوط أسعار النفط 
األخيرة  اآلونة  في  ارتفاعه  معاودة  وحتى  عامة  بصورة 
للبرميل،  دوالرا   50 والـ  دوالرا  الـ40  بين  ما  لمستويات 
مواد  تتعرض  ولم  األسعار،  في  كبير  بشكل  تؤثر  لم 
هناك  بل  السابقة،  الفترات  في  نقص  أي  إلى  البناء 
إلى  وأشاروا  المحلي.  السوق  في  منها  وافر  مخزون 

المواد  هذه  من  السوق  احتياجات  من   ٪  80 نحـــــو  أن 
ظلت  ذلك  من  بالرغم  وأنه  الخارج  من  استيرادها  يتم 
النفط  أسعار  تراجع  بعد  حتى  يذكر  تغيير  دون  األسعار 
بشكل واضح، منوهين بأن قطاع صناعة مواد البناء في 
الحيوي  للدور  نظرا  وذلك  الواعدة  القطاعات  من  قطر 
الذي تلعبه هذه الصناعة في دعم قطاع البناء والتشييد 
كإحدى أهم ركائز التنمية االقتصادية في الدولة.  ولفتوا 
إلى أن السوق العقاري في قطر يعد من أفضل األسواق 
في المنطقة، باإلضافة إلى تميزه بصورة كبيرة ودرجة 
مرتفعة من الجودة في البناء والمواد المتعلقة به، وذلك 
في  العالمية  التكنولوجية  التقنيات  آخر  استخدامه  عبر 
البناء وهو من األمور التي تعكس أهمية مستقبل القطاع 

العقاري في قطر، وذلك رغم التحديات التي تواجهه.

»بروة العقارية« تنجز صفقة
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شئون عربية
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شئون عربية

انفجار في لبنان 

األدلة  من  وعناصر  اللبنانية  القوات 
قنبلة  لتفجير  موقعًا  يتفقدون  الجنائية 
وأصابت  سورية،  امرأة  بحياة  أودت 
ثمانية آخرون بمدينة زحلة ذات األكثرية 

المسيحية شرقي لبنان 
٣١ أغسطس ٢٠١٦ 

حسن جراح / وكالة األنباء الفرنسية  
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القروض األجنبية تخفف 
من ضغوط شح السيولة

بقلم : أوليفر كورنوك

على الرغم من ارتفاع معدل االقتراض األجنبي لدى البنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي 
خالل األشهر األخيرة إال أن هذا االتجاه كان أكثر وضوحا في قطر. خالل هذه السطور تقف قطر اليوم 

على هذه الظاهرة لتبيان أسبابها وآثارها.

عـن  القطـري منـذ بضعـة أشـهر  التجـاري  البنـك  أعلـن 
حصولـه علـى قـرض يابانـي مشـترك غيـر مضمـون من 
الدرجـة األولـى بقيمـة 166 مليـون دوالر أميركـي لمـدة 
ثـالث سـنوات. وقـد نجـح القـرض فـي جـذب اهتمـام 
زيـادة  تمـت  لذلـك  طرحـه،  عنـد  البنـوك  مـن  العديـد 
حجـم القـرض األصلـي مـن 100 إلـى 166 مليون دوالر 
أميركـي. ولـم يكـن ذلـك حدثـا معـزوال إذ كان آخر قرض 
فـي القائمـة المتناميـة للقـروض األجنبيـة التـي تحصـل 

مصـرف  بيانـات  وبحسـب  قطـر.  فـي  البنـوك  عليهـا 
التجاريـة  البنـوك  ديـون  حجـم  بلـغ  المركـزي،  قطـر 
القطريـة للبنـوك فـي الخـارج فـي مايـو مـن هـذا العـام 
196.3 مليـار ريـال )53.9 مليـار دوالر(، بزيـادة 53 ٪ عـن 
العـام السـابق. وجـاء أيضـا فـي تقريـر لوكالـة رويتـرز أن 
القطريـة  التجاريـة  للمصـارف  األجنبيـة  الديـون  صافـي 
-مـع األخـذ بعيـن االعتبـار األصـول خـارج قطـر واسـتثناء 
االسـتثمارات فـي الخـارج- قـد قفز إلى نحـو 13.1 ٪ من 

اقتصـــــــاد
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اقتصـــــــاد

إجمالـي الموجـودات فـي شـهر مايـو ارتفاعـا مـن 3.6 ٪ 
فـي العـام السـابق )وهـو مـن أعلـى المسـتويات خـالل 

الماضـي(. العقـد 
وليـس مـن الصعـب أن نفهـم سـبب ذلـك، فقـد قالـت 
وزارة التخطيـط التنمـوي واإلحصـاء فـي تقريـر لهـا صدر 
فـي هـذا العـام: »تسـبب انخفـاض اإليـرادات النفطيـة 
النظـام  فـي  العـام  القطـاع  ودائـع  بتقلـص  والغـاز 
دفـع  ممـا  السـيولة،  وانخفـاض  المحلـي،  المصرفـي 
البنـوك للسـعي إلـى جمـع األمـوال فـي الخـارج«. وقـد 
مـن  الكلـي  الودائـع  نمـو  فـي  تباطـؤا  البنـوك  شـهدت 
أكثـر مـن 20 ٪ خـالل الفتـرة 2012 -2013 إلـى 6 ٪ فـي 
العـام 2015. ويرجـع ذلـك إلـى حـد كبيـر إلـى تخفيـض 
الحكومـة والكيانـات المرتبطـة بهـا مثل شـركات النفط 
الوطنيـة لودائعهـا المباشـرة والتـي تتـراوح نسـبتها فـي 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي مـا بيـن 10 ٪ إلـى 35 ٪. 
المسـتقرة لوكالـة موديـز  التوقعـات  الرغـم مـن  وعلـى 
والسـيولة  التمويـل  وضـع  أن  إال  قطـر  لدولـة  بالنسـبة 
التمويـل  األجانـب  المقرضـون  يقـدم  لـذا  »متدهـور«، 
االئتمـان  سـوق  مـن  واالسـتفادة  المشـكلة  هـذه  لحـل 
النظـام  فـي  المودعيـن  أكبـر  تأثـر  ومـع  قطـر.  فـي 
المصرفـي - أي الحكومـة – باسـتمرار انخفـاض أسـعار 
فـي  الرئيـس  نائـب  ومسـاعد  المحلـل  يتوقـع  النفـط، 
وكالـة التصنيـف االئتمانـي موديز، نيتيـش بوجناغارواال، 
أن تحصـل البنـوك علـى التمويـل مـن السـوق )وهـذا ما 
يشـمل القـروض األجنبيـة( للحفـاظ علـى نمـو األصـول 

التمويـل. لضغـوط  واالسـتجابة 
ومـن المتوقـع أن يسـتمر ذلـك لفتـرة ليسـت بالقصيـرة 
بسـبب تقلـب أسـعار النفـط في هـذا العـام، األمر الذي 

العـام  فـي  الودائـع  تدفـق  مـن  الحـد  يواصـل  سـوف 
2017. وقـد ازدادت ودائـع المؤسسـات الحكوميـة مـن 
23 ٪ مـن إجمالـي الودائـع إلـى 42 ٪ خـالل الفتـرة 2010 
- 2013، لكـن هـذه النسـبة قـد انخفضـت إلـى 32 ٪ في 
مـارس 2016، األمـر الـذي يحـد مـن قـدرة البنـوك علـى 
تمويـل نمـو إقراضها مـن الودائع المحليـة. وعلى الرغم 
مـن أن وكالـة موديـز تقـول إن اإلصـدار األخيـر للسـندات 
دوالر  مليـارات   9 بقيمـة   2016 مايـو  فـي  الحكوميـة 
والـذي ُخصـص بصورة رئيسـية للمسـتثمرين الدوليين 
النظـام  فـي  السـيولة  ضغـط  مـن  جزئيـا  سـيخفف 
المصرفـي، إال أن البنـوك القطريـة تسـتفيد أيضـا مـن 
قدراتهـا اإلضافيـة علـى االقتـراض فـي دعـم المشـاريع 
قطـر  ورؤيـة   2022 العالـم  كأس  بنهائيـات  المتعلقـة 
الوطنيـة 2030. وتعتبـر قطـر األولـى خليجيـا مـن حيـث 
تفسـيره  مـا  وهـو  الدوليـة،  القـروض  علـى  حصولهـا 
إلـى حـد مـا بقـدرة الحكومـة وقطاعهـا المصرفـي علـى 
ألن  مغريـة  بأسـعار  الدولـي  المجتمـع  مـن  االقتـراض 
مسـتقرا  اقتصـادا  قطـر  يعتبـرون  األجانـب  المقرضيـن 
لـذا فهـم علـى اسـتعداد لتقديـم مثـل هـذه السـيولة. 
وفـي ظـل هـذه الظـروف، ُيعتبـر ذلـك خيـارا جيـدا يمكن 
االعتمـاد عليـه والسـيما لكـون مشـاريع كأس العالـم قد 

وصلـت إلـى مرحلـة تتطلـب التمويـل المسـتمر.
وعلـى الرغـم من تخفيـض التصنيفـات االئتمانية لدولة 
أنهـا التـزال  إال  الماضييـن،  العاميـن  قطـر وبنوكهـا فـي 
قـادرة علـى جمـع األموال بسـهولة في األسـواق الدولية 
بسـبب قـوة أساسـيات اقتصادهـا. غيـر أن بوجناغارواال 
يقـول: »إن مـن شـأن زيـادة االعتمـاد علـى التمويـل مـن 
 ٪  28 إلـى   2016 مـارس  فـي  وصـل  )والـذي  السـوق 
مـن إجمالـي التمويـل فـي قطـر( أن يزيـد مخاطـر إعـادة 
فـي  للتحـوالت  عرضـة  أكثـر  البنـوك  ويجعـل  التمويـل 
ثقـة المسـتثمرين«، وذلـك علـى الرغـم مـن التوقعـات 
بـأن توفـر أرصـدة األصول السـائلة للبنـوك والتي بلغت 
نسـبتها فـي ديسـمبر 2015  25 ٪ مـن إجمالـي األصـول 

قاعـدة صلبـة فـي وجـه ضغـوط السـيولة.

االقتراض المعتدل
ال  لالقتـراض  الحالـي  المسـتوى  أن  مـن  الرغـم  علـى 
أنـه ثمـة  إال  النظـام المصرفـي  يشـكل أي خطـر يهـدد 
الحـد  علـى  تعمـل  قـد  السـلطات  أن  إلـى  تشـير  دالئـل 
تقريـر  وبحسـب  البنـوك.  علـى  التمويـل  ضغـوط  مـن 
الصـادر  قطـر«  لدولـة  المصرفـي  النظـام  »توقعـات 
مـا  تأجيـل  أو  النظـر  إعـادة  يتـم  فقـد  موديـز  وكالـة  عـن 
 2014 العـام  فـي  المركـزي  قطـر  مصـرف  عنـه  أعلـن 
عـن اعتزامـه تثبيـت نسـبة القـروض إلـى الودائـع للبنوك 
عنـد نسـبة 100 ٪ بحلـول نهايـة العـام 2017. وأضـاف 
التقريـر: »من شـأن هذا التوجيـه المترافق مع انخفاض 
تدفقـات الودائـع أن يفاقـم الضغوط على قـدرة البنوك 
تبلـغ  الودائـع  إلـى  القـروض  نسـبة  ألن  اإلقـراض  علـى 
حاليـا ٪102 فـي كامـل القطـاع، ونحـن نتوقـع انخفاضـا 
فـي نمـو االئتمـان بنحـو 10 ٪ للعـام 2016 )لكنـه يبقـى 

مرتفعـا(«. 

قطـر  لدولـة  االقتصاديـة  »التوقعـات  تقريـر  فـي  وجـاء 
2016- 2018«: »ال يشـمل جانـب اإليـداع لهذه النسـبة 
الجملـة طويلـة  العمـالء وليـس صناديـق  سـوى ودائـع 
األجـل والتـي كانـت تشـكل المصـدر الرئيسـي للتمويل. 
وماتـزال البنـوك تتفاوض مـع الهيئـة التنظيمية لتعديل 
صناديـق  لتشـمل  الودائـع«  إلـى  »القـروض  صيغـة 
الموعـد  تأجيـل  يتـم  قـد  لـذا  األجـل.  طويلـة  الجملـة 
بسـبب   2018 العـام  نهايـة  حتـى  لالمتثـال  النهائـي 
قطـر«.  فـي  البنـوك  تواجههـا  التـي  السـيولة  مشـاكل 
المصـرف  يسـتخدم  قـد  حكوميـة،  لمصـادر  ووفقـا 
إذا  البنـوك  لمسـاعدة  تقليديـة  غيـر  إجـراءات  المركـزي 
دعـت الضـرورة ذلـك، مثـل الشـراء المباشـر للسـندات 
فيهـا.  األسـهم  حقـن  أو  الخاصـة  والقـروض  التجاريـة 
ويقـول بوجناغارواال: »يبـدو أن الهيئة التنظيمية مرتاحة 
للمسـتويات الحاليـة لـذا فإنها لم تعلن عـن أية اجراءات 
خاصـة«. وتحدث عن نسـبة القروض إلـى الودائع قائال: 
»يمكـن أن يتـم تعديـل مخاطر إعـادة التمويـل المتعلقة 
بزيـادة التمويـل فـي السـوق عـن طريـق المحافظـة على 
مخـزون عـاٍل مـن األصـول السـائلة. وتبلـغ هـذه النسـبة 
توفـر  األصـول، وهـي  إجمالـي  مـن   ٪  25 حاليـا حوالـي 

قاعـدة صلبـة فـي وجـه هـذه الضغـوط«.

االقتراض من آسيا
ذكرنـاه  الـذي  القطـري  التجـاري  البنـك  قـرض  كان 
قبـل  مـن  تقديمـه  يتـم  لبنـك خليجـي  قـرض  أول  آنفـا 
المؤسسـات  الئحـة  وتشـمل  اليابانيـة.  المؤسسـات 
الماليـة السـبع التـي شـاركت في القرض: بنـك ميزوهو 
المحـدود وهـو البنـك الحصـري إلدارة القـرض ووكيـل 
سـيؤول،  فـرع  الصينـي  الزراعـي  والبنـك  التسـهيالت، 
طوكيـو  فـرع  تايـوان  وبنـك  إنديـا،  أوف  بنـك  وسـتيت 
كمنظميـن رئيسـيين مفوضيـن، وكل مـن بنـك غونمـا 
المحـدود وبنك شـيزوكا المحدود كمنظمين رئيسـيين، 
وشـركة فويـو جنـرال ليـز المحـدودة كمنظـم. وقامـت 
أيضـا بنـوك قطريـة أخـرى بفتـح قنـوات لالقتـراض من 
آسـيا. وقـد تعمقـت عالقـات قطـر )والشـرق األوسـط 
المجـاالت  مـن  العديـد  فـي  آسـيا  مـع  عامـة(  بصـورة 
ابتـداء مـن االسـتثمارات وانتهـاء بالشـراكات فـي مجـال 
الطاقـة، لـذا فمـن غيـر المسـتغرب أن يتـم اللجـوء إلـى 
آسـيا للحصول على القروض. وبالنسـبة للمؤسسـات 
التحتيـة  وبنيتهـا  المنطقـة  تشـكل  أيضـا،  اآلسـيوية 
فـي  الناشـئة  االقتصـادات  مـع  مهمـة  صلـة  الماليـة 
إفريقيـا. وهـذه البيئـة ذات المنفعـة المتبادلـة هـي التـي 

الجديـدة. االئتمـان  روابـط  تعـزز 
وتـرى بعـض التحليـالت أن هـذه الخطـوة تضمـن أيضا 
الحـد مـن التعـرض ألزمـة الديـون فـي أوروبـا التـي كانـت 
تقليديـا السـوق التـي تفضلهـا المؤسسـات المالية في 
الشـرق األوسـط. ويقول بوجناغـارواال: »ماتزال البنوك 
األوروبيـة تركـز علـى أسـواقها المحليـة األساسـية، ممـا 
خفـف مـن المسـتويات العاليـة من القـروض التي كانت 
للسـيولة  المجـال  وأفسـح  أوروبـا،  مـن  تاريخيـا  تأتـي 

اآلسـيوية والبنـوك اليابانيـة كـي تحـل محلهـا«.
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تنظيم رائع رغم االستهجان

انطلقت رسميا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أول 
أقيم  حيث  الجنوبية،  أميركا  في  تقام  أولمبياد  دورة 
الحفل  واحتفى  ماراكانا.  باستاد  افتتاحي ضخم  حفل 
بتاريخ البرازيل وثقافتها قبل أن يشعل العداء البرازيلي 
الدورة.  ببدء  إيذانا  األولمبية  الشعلة  كورديرو  فاندرلي 
وبدأ الحفل باستعراض لأللعاب النارية وعرض راقص 
تاله  البرازيل  نشوء  قصة  يروي  اآلالف  فيه  شارك 
وشارك  األولمبياد.  في  المشاركة  الفرق  استعراض 
في فعاليات الدورة رياضيون من 206 دول إضافة إلى 
28 رياضة مختلفة  فريق يمثل الالجئين للتنافس في 
حول  بالمليارات  عددهم  يقدر  متفرجون  يشاهدهم 
عندما  االستهجان  صيحات  أصوات  وتعالت  العالم. 
رسميا  تامر  ميشال  المؤقت  البرازيل  رئيس  أعلن 
بالصياح  الحاضرين  كثير من  وبدأ  ريو.  أولمبياد  افتتاح 
الرئاسة عقب تعليق والية  الذي تولى  لتامر  استهجانا 

الرئيسة المنتخبة ديلما روسيف بنية محاكمتها. 

الصورة لوكالة أ ف ب/ موري جرش
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بين حين وآخر يتجدد النقاش حول األمن الغذائي لـدولة قطر التي 
تعيش ظروفا مناخية ال تختلف كثيرا عن باقي جيرانها، حيث تقل 

مصادر المياه وترتفع درجات الحرارة في أغلب فصول السنة. 
في العام 2008 أطلقت الدوحة اإلستراتيجية الوطنية لألمن 

الغذائي لتأمين احتياجات البالد من الغذاء بنسبة 100 ٪ بحلول 
العام 2030. وكان االتجاه الستخدام تقنية الزراعة العضوية 
كإحدى الوسائل لتحقيق هذه اإلستراتيجية نسبة لجدواها 

االقتصادية، حسب بعض الخبراء.
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األمن الغذائي/ موضوع الغالف

كشــف يوســف الخليفــي مديــر إدارة الشــئون الزراعيــة 
المــزارع  أعــداد  زيــادة  عــن  والبيئــة  البلديــة  بــوزارة 
خــالل  مــزارع   6 إلــى  العضويــة  للمزروعــات  المنتجــة 
الــوزارة  توجهــات  ضمــن  المقبلــة،  القليلــة  الفتــرة 
مــن  كونهــا  العضويــة،  الزراعــات  فــي  التوّســع  نحــو 
ــان  ــى اإلنس ــة عل ــة واآلمن ــة الحديث ــات الزراعي الممارس
هامــش  علــى  الخليفــي،  وقــال  والبيئــة.  والحيــوان 
افتتــاح مهرجــان المنتجــات العضويــة القطريــة الــذي 
أقيــم بســاحة المزروعــة الشــهر الماضــي، إن المشــروع 
ال يــزال فــي بدايتــه وتمــت تجربتــه علــى مزرعتيــن، همــا 
الصفــوة والســدرة، وكلتاهمــا تحققــان نتائــج مبهــرة 
الزراعــة العضويــة  أن  إلــى  الشــأن، مشــيرًا  فــي هــذا 
تعــرف بأنهــا تعتمــد علــى اســتخدام المــواد الطبيعيــة 
مــن  بــداًل  الزراعــي  لإلنتــاح  كمدخــالت  والبيولوجيــة 
أن  إلــى  وأشــار  الكيماويــة.  والمبيــدات  األســمدة 
الزراعــة العضويــة لهــا العديــد مــن الفوائــد مــن بينهــا 
المحافظــة علــى التربــة والميــاه والهــواء مــن التلــّوث 
الناتــج عــن اســتخدام المبيــدات واألســمدة الكيماويــة، 
أنهــا تقلــل االعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة غيــر  كمــا 
المتجــّددة، وتقلــل كذلــك مــن االعتمــاد علــى المــواد 
علــى  عــالوة  اإلنســان،  لصحــة  المضــّرة  المصنعــة 
ــًا مــن المتبقيــات  ــًا لإلنســان خالي أنهــا توفــر غــذاًء صحي
مــن  البــد  أنــه  الخليفــي  وأكــد  الســامة.  الكيماويــة 
تعريــف المســتهلكين بالمنتــج المحلــي مــن المنتجــات 
ــالل االســتعانة بـــ  ــن خ ــا م ــة وتذّوقه ــة العضوي القطري
“شــيف” لعمــل بعــض األكالت منهــا، خاصــة أنهــا مــن 
المنتجــات الزراعيــة المســتحدثة فــي اإلنتــاج الزراعــي 
غيــر  المنتجــات  تلــك  أســعار  إن  وقــال  القطــري، 
مرتفعــة بالمقارنــة بنظيراتهــا مــن المنتجــات العضويــة 
المزروعــات  ســعر  ضعــف  نحــو  وتزيــد  المســتوردة 
األخــرى بالرغــم مــن ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج الخاصــة 
قبــل  مــن  مســتمّرة  متابعــة  هنــاك  أن  مؤكــدًا  بهــا، 
إدارة الشــئون الزراعيــة للمــزارع التــي تريــد التوّجــه نحــو 
الزراعــة العضويــة مــن خــالل عمــل نشــرات تعريفيــة 
وزيــارات ميدانيــة لتقديــم الدعــم الفنــي لهــا. ولفــت 
إلــى وجــود عــدد مــن االشــتراطات يجــب أن تلتــزم بهــا 
أيــة مزرعــة للتحــّول مــن الزراعــة التقليديــة إلــى الزراعــة 
العضويــة، بينهــا أنــه ال بــد مــن وجــود فتــرة تحويلّيــة 
عمليــة  بعــد  ســنتان  األقــل  علــى  العضويــة  للزراعــة 
البــذار ومــن آخــر اســتخدام للكيماويــات الزراعيــة، أمــا 
فــي حالــة المحاصيــل المعمــرة كالنخيــل مثــاًل تكــون 
فتــرة التحــّول علــى األقــل ثــالث ســنوات قبــل الحصــاد 

لتطهيــر األرض مــن كافــة المبيــدات المســتخدمة مــن 
قبــل. وأكــد أنــه ال يتــم منــح شــهادة التصديــق، إال مــن 
ــاج  ــع لمســار اإلنت ــة شــديدة وتتب خــالل شــروط ومراقب

العضــوي مــن بدايــة الزراعــة وحتــى فتــرة الحصــاد.

تحديات كبيرة
أن  الخلــف  القطري أحمــد  المســتثمر  أوضــح  كمــا 
قطــر  فــي  العضويــة  الزراعــة  يواجــه  الــذي  التحــدي 
يتمثــل فــي عوامــل المنــاخ التــي تتــراوح بيــن الحــرارة 
العاليــة والرطوبــة العاليــة، األمــر الــذي يجعــل عمليــة 
ــن  ــف م ــكا الخل ــٍد. وش ــن تح ــارة ع ــروع عب ــاح المش إنج
أن عــدم توفــر التربــة وشــح الميــاه والجــو غيــر المالئــم 
يجعــل مــن األفضــل توصيــف عمليــة الزراعــة بـ”صناعة 
ــم  ــة. ورغ ــة مكلف ــا عملي ــذي يجعله ــر ال ــة”، األم الزراع
الجــودة  أن  أكــد  الخلــف  اإلنتاج فــإن  تكاليــف  ارتفــاع 
البــذور  اختيــار  عمليــة  مــن  اعتبــارا  تبــدأ  التــي  العاليــة 
األوروبــي،  المنتــج  ينافــس  القطــري  المنتــج  جعلــت 
مــن ناحيــة النوعيــة والجــودة والتغليــف والســعر أيضــا. 
أمــا الســيد ناصــر الكــواري، صاحــب أول مزرعــة قطريــة 
بــدأت  مزرعتــه  إن  قــال:  العضــوي،  لإلنتــاج  تحولــت 
الهــدف مــن  2012، موضحــا أن  التجربــة عــام  هــذه 
هــذا التحــول ليــس بالضــرورة الكســب المــادي بقــدر 
مــا للمنتجــات الزراعيــة العضويــة مــن فوائــد صحيــة 
وبيئيــة كبيــرة.. مســتعرضا فــي ســياق متصــل الدعــم 
والمســاعدات التــي توفرهــا الدولــة للقطــاع الزراعــي 

ولهــذا النــوع مــن الزراعــة. 
عليهــا  تحتــوي  التــي  الزراعيــة  المنتجــات  وحــول 
منتجــات  بأربعــة  بــدأت  إنهــا  الكــواري  قــال  مزرعتــه، 
هــي الكوســة والطماطــم والفلفــل األخضــر والخيــار 
28 نوعــا بمــا  لتتوســع وتشــمل فــي الوقــت الحالــي 

أيضــا.  الورقيــات  فيهــا 
الحديثــة  الممارســات  العضويــة مــن  الزراعــة  وتعتبــر 
واآلمنــة لإلنســان والحيــوان والبيئــة، وتعــرف علــى أنهــا 
نظــام زراعــي يعتمــد علــى اســتخدام المــواد الطبيعيــة 
الزراعــي  لإلنتــاج  طبيعيــة  كمدخــالت  والبيولوجيــة 
ال  كمــا  الكيميائيــة..  والمبيــدات  األســمدة  مــن  بــدال 
ــعاع  ــا أو اإلش ــورة وراثي ــات المح ــتخدام الكائن ــم اس يت
المــواد  أو  وجامــا”  “إكــس  أشــعة  مثــل  المؤيــن 
لهــذه  والتخزيــن  التصنيــع  عمليــات  فــي  الحافظــة 
الغذائيــة  المــواد  فــإن  وبالتالــي  الزراعيــة،  المنتجــات 
وتكــون  الطبيعيــة  بحالتهــا  المســتهلك  إلــى  تصــل 
بصحــة  والضــارة  الســامة  الكيماويــات  مــن  خاليــة 
اإلنســان والحيــوان، مــع المحافظــة علــى البيئــة مــن 

خطــر التلــوث. 
اإلنتــاج  فــي  المســتخدمة  األنشــطة  أهــم  ومــن 
الزراعيــة  الــدورات  نظــام  اتبــاع  هــو  العضــوي 
ومكافحــة  المخمــرة  العضويــة  األســمدة  واســتعمال 

فقد



25
سبتمرب 2016 

اآلفــات  ومكافحــة  ميكانيكيــا  الضــارة  الحشــائش 
الزراعيــة بالطــرق البيولوجيــة وغيــر ذلــك مــن الوســائل 

الصلــة.  ذات 
المحافظــة  كذلــك  العضويــة  الزراعــة  فوائــد  ومــن 
علــى التربــة والميــاه والهــواء مــن التلــوث الناتــج مــن 
اســتخدام المبيــدات واألســمدة الكيميائيــة وتقليــل 
االعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة غيــر المتجــددة وتقليــل 
بصحــة  المضــرة  المصنعــة  المــواد  علــى  االعتمــاد 
اإلنســان وتنميــة الحيــاة الفطريــة وتقليــل المخاطــر 
التــي يتعــرض لهــا المزارعــون والناجمــة مــن اســتخدام 

الكيماويــات الزراعيــة. 

دعم الدولة
بدوره، أوضــح المســتثمر عبــد اللــه ســالم الســليطين 
صاحــب أول تجربــة قطريــة فــي مجــال الزراعــة علــى 
مــن  الزراعــة  أن  الغذائــي  األمــن  تحقيــق  الطريــق 
المجــاالت التــي ال يميــل رجــال األعمــال إلــى االســتثمار 

فيهــا.
الكافــي  الدولــة  اهتمــام  لغيــاب  أســفه  عــن  وعّبــر 
بالمجــال الزراعــي حتــى يتمكــن مــن النهــوض، وأكــد أنه 
مــن غيــر المعقــول أو المنطقــي أن تســتمر البــالد فــي 
اســتيراد 100 ٪ مــن احتياجاتهــا مــن الفواكــه وحوالــي 
المســتثمر  أن  وأضــاف  الخضــراوات.  مــن   ٪  90
القطــري يواجــه العديــد مــن التحديــات والتــي ترفــع 
مــن تكاليــف اإلنتــاج ويمكــن تلخيصهــا فــي عــدة نقــاط، 
المنــاخ  فــي  المتمثلــة  البيئيــة  العوامــل  بينهــا  مــن 
وعــدم  الســنة،  أشــهر  غالبيــة  فــي  الحــرارة  شــديد 

تتوجه  وزارة البلدية 
والبيئة نحو التوّسع 

في الزراعة العضوية، 
كونها من الممارسات 

الزراعية الحديثة واآلمنة 
على اإلنسان والحيوان 
والبيئة، وتسعى لزيادة 
أعداد المزارع المنتجة 
للمزروعات العضوية 

إلى 6 مزارع خالل الفترة 
القليلة المقبلة. 

يوســف الخليفي 
مدير إدارة الشئون الزراعية 

بوزارة البلدية والبيئة

توفــر الميــاه ذات الجــودة العاليــة وبالكميــة المطلوبــة 
المناســبة  األراضــي  مســاحات  وقلــة  للزراعــة، 
زراعيــا، وارتفــاع تكاليــف مدخــالت اإلنتــاج مــن بــذور 
وأســمدة وميــاه وشــبكات الــري والتعبئــة، وتكاليــف 
ــر  ــي فــي المــزارع، واالرتفــاع الكبي االســتهالك الكهربائ
فــي تكلفــة العمالــة، إضافــة إلــى الرســوم الباهظــة 
للتأشــيرات  المزارعيــن  مــن  الدولــة  لهــا  ُتحصِّ التــي 
الجبريــة  والتســعيرة  واإلقامــة،  الطبــي  والفحــص 
أقــل  هــي  والتــي  المحلــي  المنتــج  علــى  المفروضــة 
مــن التكلفــة وأقــل مــن تســعيرة المنتــج المســتورد، 
ــذي  ــم الســوق المركــزي للخضــراوات ال وســوء تنظي
المنتــج  مــع  عادلــة  وغيــر  كبيــرة  منافســة  إلــى  أدى 
مــة  الُمَقدَّ اإلرشــادية  الخدمــات  وتدنــي  المســتورد، 
مــن جهــاز الدولــة المعنــّي بالزراعــة. كل هــذه العوامــل 
وعــزوف  الزراعــي  القطــاع  تدهــور  فــي  ســاهمت 
ــاج أو تدهــور إنتاجهــم  ــن عــن اإلنت ــر مــن المزارعي الكثي
وبالتالــي تهــدر مــوارد الدولــة مــن ميــاه وأراٍض. فاألمــن 
الغذائــي وإنتــاج الغــذاء يعتبــر مــن القضايــا الرئيســية 
فــي منطقــة »شــبه الجزيــرة العربيــة« فاعتمــاد دول 
ــتوردة  ــة المس ــى األغذي ــي عل ــاون الخليج ــس التع مجل
24 مليــار دوالر أميركــي  مــن المتوقــع أن يــزداد مــن 
فــي العــام 2008 إلــى 49 مليــار دوالر أميركــي بحلــول 

.2020 العــام 
المــواد  أســعار  فــي  الكبيــرة  الزيــادات  دفعــت  لقــد 
دول  حكومــات  و2008   2007 عامــي  فــي  الغذائيــة 
المســتثمرين  وبعــض  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
إلــى الســعي وراء شــراء أراٍض زراعيــة لضمــان األمــن 
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للزراعــة  المناصــرة  الحــركات  مزاعــم  أن  الحــق 
العضويــة بشــأن اســتدامة أســاليبها مشــكوك فــي 
توصلت دراســة  المثــال،  ســبيل  علــى  صحتهــا. 
حديثــة  ان احتمــاالت تلــوث الميــاه الجوفيــة يمكــن 
األســمدة  توزيــع  تــم  إذا  كبيــر  بشــكل  خفضهــا 
مــن خــالل نظــام الــري وفقــًا الحتياجــات النبــات 
العضويــة  الزراعــة  ولكــن  الزراعــة،  موســم  خــالل 
يتــم  ال  الــذي  العضــوي  الســماد  علــى  تعتمــد 
عــن  فضــاًل  الحتياجاتــه.  وفقــًا  للنبــات  تســليمه 
برغــم  العضــوي،  الســماد  اســتخدام  فــإن  ذلــك 
احتفــاء الصحافــة بــه باعتبــاره ممارســة “خضــراء”، 
الغــازات  مــن  كبيــرة  كميــات  توليــد  علــى  يعمــل 
ــرًا مــا  المســببة لالنحبــاس الحــراري العالمــي )وكثي
ــا المســببة لألمــراض فــي  يشــكل مصــدرًا للبكتيري

المحاصيــل(. 

وقــد وجــدت الدراســة أيضــًا أن “الزراعــة العضويــة 
العضويــة  المــواد  علــى  تعتمــد  التــي  المكثفــة 
ــذي يتــم خلطــه  ــروث المكمــور ال ــل ال ــة، مث الصلب
النتــرات  رشــح  إلــى  أدت  الغــرس،  قبــل  بالتربــة 
بكميــات كبيــرة إلــى الميــاه الجوفيــة”. ومــن المؤكــد 
أن زيــادة مســتويات النتــرات فــي الميــاه الجوفيــة 
وأن  خاصــة  لالســتدامة،  المميــزة  بالســمة  ليــس 
خصوبــة  األكثــر  الزراعيــة  المناطــق  مــن  العديــد 
ــن  ــاف. وم ــن الجف ــي م ــم تعان ــتوى العال ــى مس عل
األســباب الجوهريــة التــي تجعــل األغذيــة العضويــة 
ــد مــن أشــكال الزراعــة  أقــل “اســتدامة” مــن العدي
العضويــة،  المــزارع  أن  كبيــر  حــد  إلــى  التقليديــة 
برغــم أنهــا ربمــا يمكــن تكييفهــا بشــكل جيــد مــع 
بعــض البيئــات المحليــة علــى نطــاق صغيــر، تنتــج 
مــن  وحــدة  كل  عــن  الغــذاء  مــن  كثيــرًا  أقــل  قــدرًا 
ــة المنخفضــة  ــاه. وتفــرض الحصيل األراضــي والمي
للزراعــة العضويــة - التــي تقــل عــن حصيلــة الزراعــة 
التقليديــة عــادة بنحــو )20 ٪ إلــى 50 ٪(- ضغوطــًا 

شــتى علــى األرض الزراعيــة، وخاصــة مــن حيــث 
تحليليــة  حددت دراســة  المياه.وقــد  اســتهالك 
 2012 العــام  فــي  بريطانية نشــرت  مجمعــة 
بعــض أشــكال اإلجهــاد التــي كانــت أعلــى كثيــرًا فــي 

العضويــة.  الزراعــة 

علــى ســبيل المثــال، وجــدت الدراســة أن “انبعاثات 
األمونيــا، ورشــح النتيروجيــن، وانبعاثــات أكســيد 
أعلــى فــي  ُمنَتَجــة كانــت  النيتــروز عــن كل وحــدة 
“معــدالت  كانــت  وكذلــك  العضويــة،  الزراعــة 
المفــرط  النمــو  األراضــي، واحتمــاالت  اســتخدام 
لعضويــات بعينهــا، واحتمــاالت التحمــض، أعلــى 
ــة  ــاض غل ــع أن انخف ــة”. الواق ــدة ُمنَتَج ــن كل وح ع
المحاصيــل فــي الزراعــة العضويــة أمــر ال مفــر منــه 
إلــى حــد كبيــر، وذلــك نظــرًا للرفــض المتعســف 
للعديــد مــن األســاليب والتكنولوجيــات المتقدمــة. 
وتقــدم الممارســات العضويــة خيــارات محــدودة 
صعوبــات  وتخلــق  الحشــرية،  المبيــدات  مــن 
األســمدة،  علــى  األقصــى  الطلــب  تلبيــة  فــي 
وتســتبعد إمكانيــة الوصــول إلــى أصنــاف معدلــة 
العضــوي  اإلنتــاج  معــدالت  زيــدت  وإذا  وراثيــا. 
المحاصيــل  غلــة  انخفــاض  فــإن  كبيــر،  بشــكل 
لتحويــل  أكبــر  ضغوطــًا  يفــرض  أن  شــأنه  مــن 
وإنتــاج  الزراعيــة  االســتخدامات  إلــى  األراضــي 
المزيــد مــن الحيوانــات طلبــًا لروثهــا، ناهيــك عــن 
زيــادة الضغــوط علــى إمــدادات الميــاه، وكل هــذا 
أوجــه  ومــن  االســتدامة.  علــى  تحديــات  يفــرض 
القصــور األخــرى التــي يتســم بهــا اإلنتــاج العضــوي 
لتعزيــز جــودة  أنــه يعمــل ضــد أفضــل األســاليب 
ــات  ــن اضراب ــد م ــد الح ــه التحدي ــى وج ــة، أو عل الترب
التربــة )مثــل تلــك التــي تنتــج عــن الحــرث(، فضــاًل 
ــة. وتتســم هــذه  عــن اســتخدام محاصيــل التغطي
البيئيــة،  المزايــا  مــن  بالعديــد  الزراعيــة  األســاليب 
وخاصــة فــي مــا يتصــل بالحــد مــن التــآكل وصــرف 

ولكــن هــل صحيح أنه بالزراعــة العضوية ال يمكن تحقيق 
االســتدامة البيئية، وماذا يعني تعبير “اســتدامة” حقا، وما 

الصلــة بينــه وبين الطــرق العضوية في إنتاج الغذاء؟
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ــاج  ــو اإلنت ــزرع مزارع ــًا ي ــدات. وغالب ــمدة والمبي األس
العضــوي محاصيــل تغطيــة، ولكنهــم فــي غيــاب 
مبيــدات األعشــاب الفّعالــة يعتمــدون غالبــًا علــى 
ممارســة  وهــي  باليــد،  اإلزالــة  حتــى  )أو  الحراثــة 
إلــى عمالــة مكثفــة( لمكافحــة األعشــاب. تحتــاج 

الزراعــة  منتجــو  يســتخدم  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
العضويــة المبيــدات الحشــرية والفطريــة لحمايــة 
التــي  الخضــراء  األســطورة  برغــم  محاصيلهــم، 
أكثــر  أن  والواقــع  يســتخدمونها.  ال  أنهــم  تزعــم 
أغلبهــا  )تحتــوي  كيميائيــة  مــادة  عشــرين  مــن 
فــي  عــادة  تســتخدم  والكبريــت(  النحــاس  علــى 
زارعــة ومعالجــة المحاصيــل العضويــة،  وجميعهــا 
مقبولــة وفقــًا لـــقواعد الواليــات المتحــدة للتصديــق 

العضويــة. المنتجــات  علــى 

ولعــل الجانــب األكثــر بعــدًا عــن المنطــق واألقــل 
ــد  ــد البعي ــي األم ــة ف ــة العضوي ــي الزراع ــتدامة ف اس
وراثيــا”  “المهندســة  األصنــاف  اســتبعاد  هــو 
)والمعروفــة أيضــًا باألصنــاف المعدلــة وراثيــا( فــي 
التقنيــات  بأكثــر  تــم تعديلهــا  التــي  مــا عــدا تلــك 
ــؤ بنتائجهــا. ولكــن باســتثناء  دقــة وقــدرة علــى التنب
فــإن  البــري،  والفطــر  البــري  التــوت  أصنــاف 
الداخلــة  والحبــوب  والخضــراوات  الفواكــه  كل 

أميــركا  وأهــل  لألوروبييــن  الغذائــي  النظــام  فــي 
ــة أو  ــي بطريق ــين الوراث ــت للتحس ــمالية خضع الش
أخــرى، وغالبــًا كنتيجــة لتعــرض البــذور لإلشــعاع أو 
إخضاعهــا للتهجيــن مــن خــالل نقــل الجينات مــن 
نــوع أو جنــس بعينــه إلــى آخر بطــرق ال تحــدث فــي 

الطبيعــة مــن تلقــاء ذاتهــا.

الزراعــة  مــن  عضويــة  منتجــات  اســتبعاد  إن 
العضويــة ببســاطة ألن إنتاجهــا تــم بتقنيــات حديثــة 
ــو ال  ــالق. فه ــى اإلط ــي عل ــر منطق ــر غي ــة أم متفوق
ــب،  ــنة فحس ــذور المحس ــن الب ــن م ــرم المزارعي يح
بــل ويحــرم مســتهلكي المنتجــات العضويــة أيضــًا 
مــن الوصــول إلــى أطعمــة محســنة غذائيــا، مثــل 
معــززة  مســتويات  علــى  تحتــوي  التــي  الزيــوت 
العقــود  فــي  الدهنيــة.   3 أوميغــا  أحمــاض  مــن 
أكثــر رحمــة  التقليديــة  الزراعــة  األخيــرة، أصبحــت 
مضــى.  وقــت  أي  مــن  اســتدامة  وأكثــر  بالبيئــة 
العلــم  إلــى  مســتندة  بحوثــًا  يعكــس  هــذا  ولكــن 
ــن ومنتجــي  ــب المزارعي ــا مــن جان ــًا تكنولوجي وإبداع
وليــس  الزراعيــة،  التجــارة  وشــركات  الســالالت 
الحشــرية  للمبيــدات  العقالنيــة  غيــر  المعارضــة 
الوراثيــة الحديثــة  ومبيــدات األعشــاب والهندســة 

الصناعيــة”. و”الزراعــة 

المســتقبل. فــي  الغذائــي 
الغذائيــة  المــواد  أســعار  فــي  أثــرت  المبــادرة  وهــذه 
ــل العــام 2009 ولكــن  ــاًل فــي أوائ ــي انخفضــت قلي الت
بشــكل  ســتعتمد  الخليــج  دول  أن  يبــدو  اآلن  حتــى 
القطــري  المــزارع  الغــذاء.  اســتيراد  علــى  أساســي 
حيــن تتوفــر وســائل التنميــة المختلفــة لــه يمكنــه أن 
يســاهم وبســرعة فــي قضيــة األمــن الغذائــي، ســواء 
واأللبــان. والدواجــن  اللحــوم  أو  الخضــراوات  إلنتــاج 

مــن جانبــه  قــال  رجــل األعمــال القطــري أحمــد حســين 
الخلــف رئيــس مجلــس إدارة الشــركة العالميــة لتطويــر 
شــقين  ذو  الغذائــي  األمــن  مفهــوم  إن  المشــاريع 
أساســيين همــا عمليــة المخــزون اإلســتراتيجي، أي 
تخزيــن مــا يمكــن تخزينــه ألكبــر فتــرة ممكنــة وإنتــاج مــا 
ــا، وقــال إن هــذه هــي  يمكــن إنتاجــه مــن المــواد محلي
فلســفة األمــن الغذائــي، أمــا التخزيــن اإلســتراتيجي 
ــة  فهــو تخزيــن كل مــا هــو مســتورد مــن المــواد األولي
إنتاجهــا محليــا لصناعــة  التــي ال نســتطيع  والزراعيــة 
الغــذاء وبالتالــي البــد مــن وجــود مخــزون إســتراتيجي، 
والمخــزون اإلســتراتيجي بهــذا المعنــى ال يتكــون فقــط 
مــن المخــازن والصوامــع والتــي يجــب أن تكــون فــي 
المينــاء الرئيســي للدولــة، ولكــن كذلــك وســائل النقــل 
وهــي العوامــل اللوجســتية التــي تعــد عامــال أساســيا 
لضمــان تدفــق هــذه المــواد إلــى المخــازن الرئيســية 

ــي. ــن الغذائ ــاريع األم ــا مش ــى عليه ــي تبن ــة والت للدول

ال  ننشــدها  التــي  الغــذاء  صناعــة  الصناعــة،  وهــذه 
نســتطيع بناءهــا إال بهــذه المنظومــة لننتــج مــا يمكــن 
إنتاجــه مــن المــواد الغذائيــة، وهنــاك آليــات محــددة 
الدواجــن  مــزارع  لتأميــن  محليــا  توفرهــا  مــن  البــد 
الحمــراء  اللحــوم  والمواشــي إلنتــاج  األلبــان  ومــزارع 

األولــى. بالدرجــة  لألعــالف  تحتــاج  والتــي 
أمــا زراعــة الخضــار والفاكهــة كواحــدة مــن المتطلبــات 
األساســية لتحقيــق األمــن الغذائــي، والتــي أســميها 
بالمفهــوم  زراعــة  ليســت  ألنهــا  الزراعــة  صناعــة 
التقليــدي، فإنهــا تحتــاج لمنظومــة متكاملــة لتوفيــر 
المنــاخ المالئــم لإلنتــاج الزراعــي وهــذا مــا جعلنــا نفكــر 
فــي هــذا المشــروع الزراعــي قبــل عــدد مــن الســنوات، 
ذلــك  فــي  اللــه  األميــر حفظــه  عندمــا أســس ســمو 
متضمنــة  الغذائــي  لألمــن  العليــا  اللجنــة  الوقــت 
للعديــد مــن الدراســات، ويصحبهــا اهتمامــا كبيــرا مــن 
الدولــة لمســألة األمــن الغذائــي، ومــن قبــل كنــا نرغــب 
جهودنــا  عبــره  نقــدم  وطنــي  دور  لنــا  يكــون  أن  فــي 
أحــد  بوصفنــا  الغذائــي  األمــن  ملــف  فــي  وخبراتنــا 

الركائــز فــي تجــارة المــواد الغذائيــة.
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األمن الغذائي/ موضوع الغالف

تطور المشروع منذ البداية
الشــركة  مــزارع  مديــر  الخلــف  حســين   ناصــر  قــال 
العالميــة لتطويــر المشــاريع فــي مدينــة الخــور: “إنهــم 
ــى  ــي عل ــي زراع ــت محم ــر بي ــاء أكب ــام بإنش ــن ق أول م
ــاج  ــع إلنت ــر مرب ــف مت ــاحته 40 أل ــم مس ــتوى العال مس
الخضــار. شــرعنا فــي تنفيــذ المشــروع وشــيدنا أول 
فــي  الهيدروبونــك  نظــام  علــى  محمــي«  »بيــت 
20 ألــف متــر مربــع فهــي مزرعــة تجريبيــة،  مســاحة 
وليســت مختبــرا ألنهــا بحجــم تجــاري، وبإنتــاج زراعــي 
عضــوي أي إنتــاج خــال مــن المركبــات الكيماويــة”.

وقــال: “ينتــج هــذا المشــروع أربعــة أنــواع مــن الخضــار 
)الطماطــم- الخيــار- الفلفــل –الكوســة( وقصدنــا مــن 
المشــروع أيضــا أن نجــرب اإلنتــاج خــالل فتــرة الصيــف 
خاصــة وأننــا فــي قطــر ومــن دون دول الخليــج لدينــا 
العاليــة  والرطوبــة  الشــديدة  بالحــرارة  يتصــف  منــاخ 
يمكــن  ال  وبالتالــي  الطويلــة،  الصيــف  فتــرة  طــوال 
فتــرة  خــالل  باإلنتــاج  االســتمرار  المحميــة  للبيــوت 
تبريــد  ابتــكار  فــي  التفكيــر  فــكان  الطويلــة،  الصيــف 
ــوال  ــوب ط ــاج المطل ــق اإلنت ــن تحقي ــه م ــاص يمكن خ
العــام، وفــي الواقــع هنــاك فــي قطــر ودول الخليــج 
عمومــا موســمين وليســت أربعــة مواســم كمــا هــو 
معــروف فــي كثيــر مــن بلــدان العالــم، حيــث يوجــد 
ــك  ــتاء يمكن ــل الش ــي فص ــتاء، وف ــف والش ــا الصي لدين
بعوامــل  االســتعانة  دون  زراعيــة  محاصيــل  تنتــج  أن 
أشــد  فهــي  الطويلــة  الصيــف  شــهور  أمــا  خارجيــة، 
حــرا وبالتالــي تحتــاج لعوامــل مســاعدة كثيــرة، أي أن 
هنــاك فــي الواقــع 8 شــهور حــارة تحتــاج لالســتعانة 

بعوامــل خارجيــة.
وأضــاف: دخلنــا فــي أول تجربــة وبحمــد اللــه نجحنــا 

بدأت المزرعة بأربعة 
منتجات هي الكوسة، 
والطماطم، والفلفل 

األخضر، والخيار 
لتتوسع وتشمل في 

الوقت الحالي 28 نوعا 
بما فيها الورقيات أيضا.

الســيد ناصر علــي خميس الكواري
 صاحب أول مزرعة قطرية 

تحولت لإلنتاج العضوي

ــا البيــت الثانــي  ــا علــى تطويرهــا فبنين فيهــا بــل وعملن
بعــد عــام مــن التجربــة األولــى فــي مســاحة 20 ألــف 
متــر مربــع، وطورنــا نظــام التبريــد وقللنــا مــن التكلفــة 
بطريقــة  الخيــار  زراعــة  فأضفنــا  بذلــك  نكتــف  ولــم 

تبريــد تختلــف عــن التجربــة األولــى. 
ولــم  التطويــر  عمليــات  اســتمرت  لقــد  وأضــاف: 
ــر  ــا أكب ــا فــي العمــل وبنين ــاه، فمضين نكتــف بمــا حققن
علــى  العالــم  فــي  بــل  األوســط  الشــرق  فــي  بيــت 
تقنيــة  طورنــا  حيــث  مربــع،  متــر  ألــف   40 مســاحة 
خاصــة  وتجربــة  تقنيــة  وهــي  فيــه،  الزراعــي  العمــل 
خارجيــة،  جهــات  مــع  مشــتركة  بصناعــة  ولكــن  بنــا، 
ــر  ــر أكث ــروع آخ ــي مش ــا ف ــا فبدأن ــت مجهوداتن وتواصل
ــح  ــاه ليصب ــذي طورن ــع ال ــت الراب ــاء البي ــو بن ــا وه تقدم
صناعــة قطريــة مائــة فــي المائــة وهــو نظــام جديــد 
ــره لتخفيــف التكلفــة، وكلمــا كانــت  ــا علــى تطوي عملن
ومربحــا  اقتصاديــا  المنتــج  كان  كلمــا  أقــل  التكلفــة 
يصلــح  نظــام  تطويــر  علــى  عملنــا  وكذلــك  أكثــر، 
مناخيــا وبيئيــا فــي قطــر وبأقــل تكلفــة ممكنــة، وصلنــا 
لهــذه المنظومــة التــي نعمــل بهــا اآلن ونعمــل علــى 
تقديمهــا كنمــوذج لآلخريــن مــن المنتجيــن لالســتفادة 
المجــال  هــذا  فــي  رائــدة  اســتثمارية  كتجربــة  منهــا 
ومثــال حــي قدمنــاه مــن الناحيــة العمليــة والعلميــة.
وقــال: “إن هــذا المشــروع الرابــع هــو نفــس المشــاريع 
أقمنــاه  حيــث  فيــه،  طورنــا  أيضــا  لكننــا  الســابقة 
بيــت مغلــق واآلخــر شــبه مغلــق  بنظاميــن، نظــام 
فــي مســاحة 10 آالف متــر مربــع لــكل نظــام، وهــو 
البيــت  أمــا  البيتيــن،  بيــن  المســاحة  يســتغل  نظــام 
ــي شــبه المغلــق فقــد تــم بتكلفــة أقــل، ويحقــق  الثان
إنتاجــه  9 شــهور، أمــا المغلــق فيكــون  إنتاجــا خــالل 
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ــة  طــوال العــام علــى مــدى 12 شــهرا، وهــذه اإلنتاجي
اســتخدام  بســبب  جــاءت  العــام  طــوال  المســتمرة 
مــن  عبــره  تمكنــا  والــذي  متكامــل،  تبريــد  نظــام 
التكلفــة واإلنتــاج، وهــذا  إلــى معادلــة فــي  الوصــول 

الربحيــة للمشــروع. أكبــر فــي  يتيــح مجــاال  النظــام 
الجودة والتسويق

المكملــة  المســائل  مــن  أن  الخلــف  ناصــر   وأكــد 
ــة  ــي مرحل ــويق وه ــألة التس ــي مس ــاج ه ــة اإلنت لعملي
وخبــرة  تجربــة  أصحــاب  ونحــن  وأساســية،  مهمــة 
نجاحــات،  فيهــا  ولنــا  التســويق  مجــال  فــي  راســخة 
وخبرتنــا تمتــد فــي هــذا المجــال إلــى 65 عامــا وهــي 
ــا  ــه تعهدن ــاء علي ــوة، وبن ــا الق ــث أعطتن ــة حي ــرة كافي فت
والمســتثمرين  المزارعيــن  مــن  المنتجــات  بشــراء 
طــوال الموســم، مــا يعطيهــم الضمانــة الكافيــة فــي 
أي  المســألة  وهــذه  يــوم..  أول  مــن  الربــح  تحقيــق 
التســويق مــن القضايــا التــي تمســكنا بهــا كجزئيــة البــد 
اليضيــع  حتــى  للمســتثمر  وتوفيرهــا  تحقيقهــا  مــن 

للخســائر. يتعــرض  أو  حهــده 
ــل  ــي العم ــا ه ــط لتنفيذه ــي نخط ــوات الت ــن الخط وم
دورتنــا  ضمــن  الفواكــه  بعــض  إنتــاج  إدخــال  علــى 
الزراعيــة، ونخطــط لتطبيــق هــذه التجربــة مــع مشــروع 

المواشــي. وتربيــة  واأللبــان  الدواجــن 

تفاؤل كبير
تكلفتــه  كانــت  التجريبــي  األول  المشــروع  إن  وقــال 
باهظــة حيــث بلغــت 40 مليــون ريــال علــى مســاحة 
اقتصاديــة،  غيــر  عاليــة  تكلفــة  متــر وكانــت  ألــف   20
ولكــن كان الهــدف منهــا هــو تجربــة النظــام وليــس 
ــبة  ــر بالنس ــي قط ــة ف ــكلة الحقيقي ــة، ألن المش التكلف

البيــت  تكييــف  بــل  التربــة،  أو  المــاء  ليــس  للزراعــة 
ــا أي إذا  ــة عليه ــن المحافظ ــد م ــة الب ــم مرحل ــو أه فه
ــة  ــرارة 15 درج ــة ح ــى درج ــة عل ــن المحافظ ــت م تمكن
هــذا  فــان  الصفــر  فــوق  درجــة  و30  الصفــر،  فــوق 
أنــواع الخضــر طــوال  ســيمكنك مــن زراعــة معظــم 
فــي  الرطوبــة  علــى  المحافظــة  جانــب  إلــى  العــام، 

80 درجــة. 70 إلــى  حــدود 

  وقــد بــدأ الســوق القطــري فــي اســتقبال أول إنتــاج 
محلــي مــن نبــات الفطــر العضــوي مــن شــركة أجريكــو 
واحــد  طــن  بإنتــاج  بــدأت  والتــي  الزراعــي،  للتطويــر 
يوميــًا، ســيرتفع إلــى 3 طــن فــي غضــون فتــرة وجيــزة.
وقــال ناصــر الخلــف: “إن حجــم االســتهالك المحلــي 
مــن مــادة الفطــر يتــراوح مــا بيــن 5 طــن إلــى 7 طــن 
مــن   ٪  70 تغطيــة  مــن  الشــركة  يمكــن  مــا  يوميــا، 
ــي  ــة، ف ــتة المقبل ــهر الس ــالل األش ــة خ ــة المحلي الحاج

الوقــت الــذي يبلــغ حجــم إنتاجهــا للتربــة 5 طــن”.
علــى  المشــاريع  لتطويــر  العالميــة  الشــركة  وتعمــل 
وذلــك  خالصــة،  قطريــة  تقنيــة  وفــق  الفطــر  زراعــة 
واألعمــال  المطلوبــة  اإلنشــاءات  تنفيــذ  خــالل  مــن 
جلــب  فقــط  تــم  بينمــا   ،٪  100 بنســبة  الصناعيــة 
فــي  الطريقــة  هــذه  وتســاعد  الالزمــة،  المعــدات 
تكلفــة  وتقليــل  وتصنيعهــا،  التقنيــة  هــذه  توطيــن 
اإلنتــاج وتوفيــره فــي الســوق بجــودة عاليــة وبتكلفــة 
أقــل فــي ظــل وجــود اإلنتــاج المســتورد مــن األســواق 

وآســيا. وأوروبــا  المجــاورة 
شــركة  فــي  “نحــن  التقنيــة:  هــذه  بخصــوص  وأكــد 
أجريكــو للتطويــر الزراعــي نهــدف إلنشــاء مــزارع بتقنيــة 
المســتثمرين  لمســاعدة  قطريــة  وصناعــة  قطريــة 

يواجه المستثمر القطري 
العديد من التحديات 

والتي ترفع من تكاليف 
اإلنتاج، من بينها العوامل 
البيئية الصعبة في غالبية 

أشهر السنة،  وارتفاع 
تكاليف مدخالت اإلنتاج، 

تكاليف االستهالك 
الكهربائي في المزارع، 

واالرتفاع الكبير في تكلفة 
العمالة.

المســتثمر عبد الله ســالم الســليطين
 صاحب أول تجربة قطرية في مجال الزراعة
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األمن الغذائي/ موضوع الغالف

اآلخريــن فــي تطويــر هــذه الزراعــة ليــس فقــط لتغطيــة 
حاجــة الســوق المحلــي ولكــن لالســتفادة فــي تنويــع 
االقتصــاد والتصديــر إلــى الخــارج”. وقــد تــم رصــد 50 
مليــون ريــال للمرحلــة األولــى والثانيــة مــن المشــروع، 
ــع أن  ــي يتوق ــة والت ــة الثاني ــذ المرحل ــري تنفي ــث يج حي
تكــون بدايــة اإلنتــاج الفعلــي عقــب ســتة أشــهر مــن 

اآلن.

بداية المشروع
وقــال ناصــر الخلــف: “إنــه بــدأ فــي المشــاريع الزراعيــة 
وزراعــة الفطــر كمرحلــة تجريبيــة قبــل أربــع ســنوات 
فــي البيــوت المحميــة التقليديــة إلنتــاج أصنــاف مــن 
الخضــار والفطــر بوصفــه مــادة رئيســية علــى المائــدة 
القطريــة والمطاعــم العاملــة بالدولــة، ثــم بــدأت بعــد 
ذلــك مراحــل التطويــر، حيــث تحتــاج زراعــة الفطــر إلــى 
تقنيــة خاصــة تختلــف عــن طريقــة الزراعــة فــي البيــوت 
بيــوت  الفطــر  زراعــة  وتتطلــب  التقليديــة،  المحميــة 
زراعــة  أن  تقديــري  فــي  يعنــي  وهــذا  مغلقــة،  زراعــة 
الفطــر هــي فــي الواقــع صناعــة وليــس زراعــة بالمعنــى 

المتعــارف عليــه”.
بــدول مجلــس  المشــاريع  وتعــدد  كثــرة  إلــى  مشــيرًا 
التعــاون الخليجــي والتــي بــدأت منــذ فتــرة تصــل إلــى 
عمــان،  ســلطنة  مثــل  الفطــر،  بإنتــاج  ســنوات   10
والســعودية، واإلمــارات، بينمــا تأخــرت قطــر، حيــث 
إلنتــاج  ســنتين  قبــل  صغيــرة  مزرعــة  هنــاك  كانــت 
الخــاص  القطــاع  توجــه  ذلــك  بعــد  ولكــن  الفطــر، 

زراعة الخضار 
والفاكهة كواحدة 
من المتطلبات 

األساسية لتحقيق 
األمن الغذائي، والتي 

أسميها صناعة 
الزراعة ألنها ليست 

زراعة بالمفهوم 
التقليدي، فإنها 
تحتاج لمنظومة 
متكاملة لتوفير 

المناخ المالئم لإلنتاج 
الزراعي

 أحمد حســين الخلف
 رئيس مجلس إدارة 

الشركة العالمية لتطوير المشاريع

للدخــول فــي زراعــة وإنتــاج الفطــر فــي مــزارع حديثــة، 
وكنــا نحــن والحمــد للــه أول مــن بــدأ اإلنتــاج بالطــرق 
الحديثــة، وتميزنــا عــن اآلخريــن ليــس علــى مســتوى 

قطــر بــل علــى مســتوى المنطقــة كلهــا.
وقــال الخلــف: “إن أكثــر مــا يميزنــا هــو أننــا نصنــع 
التربــة  وهــي  الفطــر،  لزراعــة  األساســية  المــادة 
إنهــا  والواقــع  لزراعتــه،  األساســية  المــادة  بوصفهــا 

الخــارج”. مــن  تســتورد  المــزارع  كل  وفــي 

وأضــاف: توجهنــا إلــى صناعــة زراعــة الفطــر بمفهــوم 
فــي  المســتثمرين  مــن  غيرنــا  عــن  يختلــف  علمــي، 
الفطــر،  نبــات  فــي مجــال  الزراعــي خاصــة  المجــال 
بتنفيــذ  محليــا،  التقنيــة  هــذه  تطويــر  عبــر  وذلــك 
بنســبة  الصناعيــة  واألعمــال  المطلوبــة  اإلنشــاءات 
وبهــذه  الالزمــة،  المعــدات  جلبنــا  وقــد   ،٪  100
الطريقــة نكــون قــد عمدنــا إلــى توطيــن هــذه التقنيــة، 
فــي  موجــودًا  يكــون  حتــى  اإلنتــاج  تكلفــة  وقللنــا 
الســوق بأســعار تنافســية، فــي ظــل وجــود اإلنتــاج 
المســتورد مــن األســواق المجــاورة وأوروبــا وآســيا، 
يكــون  أن  البــد  المطــروح  المنتــج  بــأن  العلــم  مــع 
إنتاجــا  عالــي الجــودة وبتكلفــة أقــل، وهــذا مــا التزمنــا 
بــه وبالتالــي يميــز معروضنــا فــي الســوق القطــري 
إلــى جانــب قضيــة أخــرى مهمــة وأساســية وهــي أن 
اإلنتــاج الــذي قدمنــاه هــو إنتــاج عضــوي ال يحتــوي 
علــى أيــة مــواد كيماويــة، ويمكــن القــول بــأن مشــروع 
إنتــاج الفطــر مشــروع قطــري خالــص، حيــث قمنــا 
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بتنفــذه مــن األلــف إلــى اليــاء مــن خــالل تصنيــع التربــة 
محليــا.

إن  وقــال  محليــا  التربــة  انتــاج  أهميــة  علــى  ونــوه  
يحقــق  حيــث  فوائــد،  عــدة  لــه  محليــا  التربــة  انتــاج 
هــدف اقتصــادي مهــم وهوتقليــل التكلفــة، اضافــة 
لمــردوده علــى صحــة االنســان، بوصفــه انتــاج مــن 
تربــة عضويــة، وهــذا فــي كل مشــاريعنا إذ أن المزرعــة 
كلهــا زراعــة عضويــة. بشــأن بدايــة اإلنتاج، أكــد الخلف 
واســتقبلت  الفعلــي،  انتاجهــا  بــدأت  المزرعــة  أن 
يوميــا،  بانتــاج طــن فطــر  اإلنتــاج  باكــورة  األســواق 
وقــال إنــه ســتتم زيــادة هــذه الكميــة وفقــا للخطــة 
الموضوعــة خــالل الفتــرة القادمــة ليصــل حجمهــا إلــى 
ــراوح  ــي يت ــتهالك المحل ــا أن االس ــا، علم ــن يومي 3 ط
ــي أن  ــا، وهــذا يعنـــــــ مابيــن 3 طــن إلــى 5 طــن يوميـــ
بامكاننــــــا تغطيــــــــة 70 ٪  مــن الحاجــة المحليــة خــالل 
الســتة اشــهر القادمــة، فــي الوقــت الــذي يبلــغ حجــم 
المــزارع  تزويــد  وباالمــكان  طــن،   5 للتربــة  انتاجنــا 
أن تعمــل علــى  بــدال مــن  بالتربــة  القطريــة األخــرى 
اســتيراده مــن الخــارج، ألن فــي ذلــك مميــزات عديــدة 
فهــو أوال تربــة عضويــة وصناعــة محليــة وكلفتهــا أقــل 
مــن المســتورد، واألهــم مــن كل ذلــك هــو االنتظــام 
الوقــت  فــي  الســوق وتســليمها  فــي توفيــر حاجــة 
حتــى  المــزارع  تنتظــر  لــن  األســواق  ألن  المحــدد، 
تأتيهــا التربــة ثــم لتبــدأ بعــد ذلــك اإلنتــاج، كمــا نهــدف 
ــاج الفطــر ليــس  ــى انت ــى تشــجيع المــزارع عل أيضــا إل
ــى  ــل عل ــا للعم ــي وانم ــوق المحل ــة الس ــط لتغطي فق

توجهنا إلى زراعة 
الفطر بمفهوم 
علمي، يختلف 

عن كل التجارب في 
المجال الزراعي، 
وذلك عبر تطوير 
هذه التقنية محليا

ناصــر أحمد حســين الخلف 
مدير مزارع الشــركة العالمية 

لتطوير المشــاريع في مدينة الخور 

ــتيراده. ــن اس ــدال م ــاورة ب ــدول المج ــى ال ــره إل تصدي

التصدير خالل عام
وأكــد الخلــف أن العمــل يجــري لتغطيــة حاجــة الســوق 
بــدء تصديــر  المحلــي خــالل هــذا العــام، علــى أمــل 
التزامنــا  اطــار  فــي  وذلــك  الخــارج،  إلــى  الفائــض 
بخطــط الدولــة فــي االكتفــاء الذاتــي وفقــا الســتراتيجية 

الدولــة فــي تحقيــق األمــن الغذائــي.

تكلفة المشروع
الخلــف  أوضــح  للمشــروع،  الكليــة  التكلفــة  وحــول 
إنــه قــد تــم رصــد 90 مليــون ريــال للمرحلــة األولــى 
ــة  ــذ المرحل ــري تنفي ــث يج ــروع ،حي ــن المش ــة م والثاني
الثانيــة والتــي يتوقــع أن تكتمــل خــالل ســتة أشــهر مــن 

اآلن، ليبــدأ اإلنتــاج الفعلــي.
أوضــح  للمشــروع  الكليــة  بالمســاحة  يتعلــق  وفيمــا 
الخلــف أنهــا تبلــغ 120 ألــف متــر مربــع، وقــال إن هــذه 

ــوم. ــي الي ــن ف ــاج 8 ط ــي النت ــاحة تكف المس
للشــركة  شــاملة  خطــة  هنــاك  أن  الخلــف  وأكــد 
للتوســع فــي مجــال زراعــة الفطــر، وتشــجيع اآلخريــن 
علــى زراعتــه، وقــال إننــا نعمــل علــى تشــجيع اآلخريــن 
أقــل،   التــي وفرناهــا بكلفــة  التقنيــة  لالســتفادة مــن 
الفتــا إلــى أن هنــاك ســوق كبيــر متعطــش لالســتيراد، 
نســبة  االحتياجــات  تلــك  توفيــر  قطــر  وبإمــكان 

المتميــز. لموقعهــا 
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يتمّيز أفضل أصحاب العمل عن غيرهم بتركيز اهتمامهم حول الموظفين. في الواقع، يعد الموظفين أهم عنصر 
في الشركة، لذا فاالهتمام بالمورد البشري هو سر نجاح أي شركة. ليس من السهل االهتمام بالبيئة المحيطة 

بنا والتعاطف مع احتياجات األشخاص، حيث يتطلب ذلك االلتزام وبذل مجهود كبير. 

تسع صفات تمّيز 
أفضل أصحاب العمل

شئون إدارية
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يقـدم لـك خبـراء بيت.كـوم، أكبـر موقـع للوظائـف في 
التـي تمّيـز  يلـي الصفـات  الشـرق األوسـط، فـي مـا 
كـي  تلزمـك  التـي  واألمـور  العمـل  أصحـاب  أفضـل 

واحـدًا منهـم: تصبـح 

1. تحفيز الذات باستمرار 
االحتفـاظ  مـن  العمـل  أصحـاب  أفضـل  يتمكـن  كـي 
بالكفـاءات المتميـزة لديهم، يتعيـن عليهم االهتمام 
بجانـب معيـن أثنـاء أدائهـم لوظيفتهـم وهـو تحفيـز 
خـالل  مـن  ذاتـك  تحفيـز  يمكنـك  باسـتمرار.  ذاتهـم 
الصغيـرة  األمـور  بـأن  وقناعـة  واضحـة  برؤيـة  التمتـع 
لألشـخاص  يمكـن  كبيـر.  تأثيـر  إحـداث  علـى  قـادرة 

أنفسـهم  تحفيـز  الصفـة  بهـذه  يتمتعـون  الذيـن 
أنهـم  كمـا  بسـيط،  إنجـاز  أي  تحقيـق  عنـد  داخليـًا 
يحتاجـون للتفـاؤل كـي يتمكنـوا مـن تحسـين حياتهم 

العمـل. أهـداف  وتحقيـق  الشـخصية 

2. جذب الكفاءات المتميزة
إن جـذب أفضـل الكفـاءات هـو سـر نجـاح الشـركات، 
الموظفيـن  تمييـز  خـالل  مـن  ذلـك  تحقيـق  ويمكـن 
ذوي األداء المتميـز ورعايتهـم وإشـراكهم فـي األمـور 
مـن  العمـل  أصحـاب  أفضـل  يتمكـن  وكـي  المهمـة. 
عليهـم  يتعيـن  بفعاليـة،  التوظيـف  عمليـة  إدارة 
مراحـل:   5 إلـى  المرشـحين  إدارة  عمليـة  تقسـيم 
وإجـراء مقابـالت  المرشـحين، وتصفيتهـم،  فحـص 
توظيفهـم.  وأخيـرًا  عمـل  عـرض  ومنحهـم  معهـم، 

3. التواصل مع أفضل الكفاءات 
سـتذهب جهـود أصحـاب العمـل سـدى إن لـم يقومـوا 
باتبـاع منهـج واضح ومحدد للتواصل مـع الموظفين. 
االجتماعيـة  المنصـات  لـك  تتيـح  الواقـع،  فـي 
موظفيـك  مـع  التواصـل  بيت.كـوم  مثـل  المختلفـة 
المحتمليـن والتعـّرف بشـكل أفضـل علـى إنجازاتهم 
شـغف  لديهـم  التـي  واألمـور  المهنيـة  ومهاراتهـم 
تجاههـا، باإلضافـة إلـى األنشـطة أو المشـاريع التـي 

فيهـا. شـاركوا 
 

4. االستماع إلى الموظفين
تحديـد  مـن  العمـل  أصحـاب  أفضـل  يتمكـن  كـي 
إحتياجـات اآلخريـن، يجـب عليهم االسـتماع جيدًا إلى 
مالحظاتهـم. في الواقع، يسـتمع المـدراء المتميزون 
إلـى مالحظـات موظفيهم كي يتمكنوا من اكتشـاف 
االحتياجـات وحـل المشـاكل، فهـم يسـتمعون جيـدًا 
إلـى العمـالء والمرشـحين والتنفيذييـن والمسـاعدين 
اإلدارييـن. حيـث يقومـون بعـد ذلـك باالسـتفادة مـن 
المعرفـة التـي اكتسـبوها لتحديـد المشـاكل وحلهـا. 

5. توفير الوقت 
الوقـت مـن ذهـب وأصحـاب العمـل يعلمـون جيـدًا مـا 
يعنـي ذلـك. ولكـن من الصعـب جدًا توفيـر الوقت مع 
كثـرة مهـام العمـل والواجبـات اليوميـة. فـي الواقـع، 
تتيـح أدوات التوظيـف المختلفـة مثـل تانتيـرا فرصـة 
وقتهـم  مـن  لالسـتفادة  العمـل  ألصحـاب  متميـزة 
عـن  الناتجـة  المشـاكل  وتجنـب  حـد  أقصـى  إلـى 
التنسـيق مـع المرشـحين مـن خـالل إجـراء مقابـالت 
أدوات  واسـتخدام  منّظمـة،  ومراسـالت  عمـل 

تحليـل عمليـة التوظيـف التـي تهـدف لتقييـم عمليـة 
ممكنـة.  طريقـة  بأفضـل  التوظيـف 

6. دعم المدراء وفرق العمل
الثقـة  يكمـن سـر إنشـاء بيئـة عمـل متميـزة فـي تعزيـز 
بيـن اإلدارة والموظفيـن لضمـان تلبيـة احتياجاتهـم.  
أصحـاب  أفضـل  عاتـف  علـى  يقـع  الواقـع،  فـي 
العمـل مسـؤولية إلهـام فريـق عملهـم وتحفيزهـم 
ومسـاعدتهم علـى النمو والتطـّور. ويمكنهم تحقيق 
األساسـي،  الهـدف  علـى  التركيـز  خـالل  مـن  ذلـك 
ومكافأتهـم.  الموظفيـن  وتقديـر  الشـفافية  وتعزيـز 

7. مواكبة أحدث االتجاهات 
كـي يتمكـن أفضـل أصحـاب العمل من البقاء فـي الطليعة، 
يجـب عليهـم مواكبة أحـدث التطّورات وتقّبـل التغييرمع 
األبحـاث  ويجـرون  يقـرأون  فهـم  عليـه.  ينطـوي  مـا  كل 
بأعمـال  التمّسـك  إن  اإللكترونيـة.  المواقـع  ويتصفحـون 
المـدراء  الماضـي هـو جـزء مـن طبيعتنـا البشـرية، ولكـن 
المتمّيـزون ال يتوقفـون أبدًا عن تحسـين مهاراتهم، حيث 
التحديـات.  ويواجهـون  جديـدة  أمـورًا  بتجربـة  يقومـون 
الجديـدة  األجيـال  لمواكبـة  الوحيـدة  الطريقـة  فهـذه هـي 

وقـوى عاملـة تشـهد تنّوعـًا متزايـدًا. 

8. مراقبة رضا الموظفين
إن إنشـاء ثقافـة عمـل تتمحـور حـول الموظفيـن ليـس 
الموظفيـن  التـزام  مسـتويات  لتعزيـز  كافيـًا  أمـرًا 
وتغّيـر  العمـل  مهـام  لتذبـذب  ونظـرًا  ورضاهـم. 
المهـم  مـن  أصبـح  العمـل،  مـكان  ديناميكيـات 
ومسـاعدتهم  الموظفيـن  شـعور  مراقبـة  جـدًا 
الواقـع،  فـي  ونشـاطهم.  طاقتهـم  اسـتعادة  علـى 
فّعالـة  أدوات  العمـل  أصحـاب  أفضـل  يسـتخدم 
السـعادة  تعنيـه  الـذي  مـا  لمعرفـة  كاالسـتبيانات 
بالنسـبة للموظفيـن ومـن ثـم يقومـون بعدهـا بإعداد 
العمـل.  مـكان  فـي  واإليجابيـة  اإلنتاجيـة  تعـّزز  خطـة 

9. تقديم نتائج ملموسة
إلـى  الوصـول  علـى  المـدراء  أفضـل  يحـرص  وختامـًا، 
الهـدف  تحقيـق  مـن  يتمكنـوا  كـي  ملموسـة  نتائـج 
األكبـر للشـركة. في الواقـع، تلعب األرقام دورًا مهمًا 
والمـدراء  العظيمـة.  باإلنجـازات  األمـر  يتعلـق  عندمـا 
موظفيهـم  إبـالغ  علـى  دومـًا  يحرصـون  المتميـزون 
عـن مـدى مسـاهمتهم فـي تحقيق أهداف الشـركة. 
فتقديـم نتائـج ملموسـة للموظفيـن ضـروري لتعزيز 

والمسـئولية.  بالملكيـة  شـعورهم 

إن بيت.كوم هو أكبر موقع للوظائف في منطقة الشرق األوسط مع أكثر من 40,000 صاحب عمل وأكثر من 25,750,000 باحث عن عمل مسجل في 

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

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

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

حول

شئون إدارية



34
سبتمرب  2016 

يمثل الشرق األوسط ما يقرب من 35 ٪ من صادرات النفط العالمية، لذا فإن بنيته 
التحتية الخاصة بالطاقة هي أمر بالغ األهمية، وتمثل قضية إستراتيجية وطنية بالغة 
الحساسية بالنسبة لألمن الوطني واالقتصادي لكل دولة من دوله. لكن لطالما كانت 

هذه المنشآت هدفا جذابا لإلرهابيين والجماعات أو الدول المعادية، فكيف يمكننا 
أن نحمي البنية التحتية لقطاع الطاقة كي نتجنب تعّرض اقتصادات الخليج ألي 

مشكلة؟

تأمين الطاقة 
من الهجمات اإلرهابية

قضايا تهمك

بقلم ساسا زوزماهاوسكي
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تنــدرج التهديــدات التــي تتعــرض لهــا البنيــة التحتيــة 
األعمــال  مــن  ابتــداء  المســتويات،  جميــع  للطاقــة 
بالحــروب  وانتهــاء  واإلرهابيــة،  التخريبيــة  الفرديــة 
ــرى. ويقــول راجيــف روي تشــاودوري،  ــة الكب اإلقليمي
فــي شــركة  الطاقــة  إدارة  ورئيــس  المســاعد  المديــر 
 ،Markets and Markets أنــد ماركيتــس  ماركيتــس 
إنــه ثمــة أســباب عديــدة تجعــل الشــرق األوســط غيــر 
آمــن ألنــه معــرض لتهديــد اإلرهــاب. وقــد احتلــت دولــة 
قطــر أعلــى مرتبــة فــي الشــرق األوســط علــى مؤشــر 
 ،34 الســالم العالمــي حيــث جــاءت فــي المرتبــة الـــ 
فــي حيــن أن بقيــة دول الشــرق األوســط قــد حلــت 
فــي المراتــب مــا بعــد الـــ 50. لكــن حتــى لــو لــم يتحقــق 
تاريخــًا  المنطقــة  لــدى  فــإن  الســيناريوهات،  أســوأ 
طويــاًل مــن تعّرضهــا لنكســات فــي إنتــاج ونقــل النفــط 
منطقــة  فــي  الصراعــات  ألقــت  فلطالمــا  والغــاز. 
علــى  بظاللهــا  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق 
ســوق النفــط العالميــة، وإن لــم يكــن أثرهــا كارثيــا، 
المســتقبل. فــي  ذلــك  تكــرار  اســتبعاد  يمكــن   وال 
الــذي  الهجــوم  نجــح  لــو  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
تعرضــت لــه منشــأة النفــط فــي مدينــة رأس تنــورة 
 2002 العــام  فــي  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة 
يقــل  ال  مــا  علــى  ذلــك  يؤثــر  أن  الممكــن  مــن  لــكان 
عــن 10 ٪ مــن إمــدادات النفــط فــي العالــم، كمــا أن 
إلنتــاج  أمينــاس  عيــن  مجمــع  طــال  الــذي  الهجــوم 
يوضــح  الماضــي  العــام  فــي  الجزائــر  فــي  الغــاز 

اإلرهابيــة  المخاطــر  بــأن  للشــك  مجــاال  يــدع  ال  بمــا 
الجــد. محمــل  علــى  تؤخــذ  أن  وينبغــي   حقيقيــة 

 طــرق  نقــل  الطاقــة 
البنيــة  ألمــن  المســتمر  التحســين  مــن  الرغــم  علــى 
التحتيــة للطاقــة إال أن منشــآت النفــط والغــاز ال تمثــل 
ســوى جــزءا صغيــرا مــن أهــداف الهجمــات اإلرهابيــة، 
فقــد كشــف روبــن ميلــز فــي دراســته “طــرق محفوفــة 
ــن  ــط« ع ــرق األوس ــي الش ــة ف ــل الطاق ــر: نق بالمخاط
المرتبطــة  اإلرهابيــة  الهجمــات  فــي  حــادة  زيــادة 
األنمــاط  تحليــل  »يشــير  مضيفــا:  والغــاز،  بالنفــط 
حمايــة  األســهل  مــن  أنــه  إلــى  للهجــوم  التاريخيــة 
حقــول النفــط والغــاز ومرافــق المعالجــة والمصافــي، 
مثــل  الحــاالت  بعــض  فــي  إال  التصديــر،  ومحطــات 
ســوريا وليبيــا وشــمال العــراق التــي انهــار فيهــا الوضــع 
ــد  ــت العدي ــد حدث ــه ق ــر أن ــة«. غي ــورة كامل ــي بص األمن
ــات والهجمــات علــى مرافــق إمــدادات  مــن االضطراب
الطاقــة فــي المنطقــة بأكملهــا، مثــل حصــار الموانــئ 
فــي  الطاقــة  منشــآت  تخريــب  وعمليــات  الليبيــة، 
ســيناء واليمــن وجنــوب شــرق تركيــا. وتعتبــر خطــوط 
األنابيــب، والصهاريــج، وأنابيــب النفــط أهدافــا أســهل 
التــي  التكنولوجيــة  التحســينات  مــن  الرغــم  علــى 
ُأدخلــت عليهــا مــن خــالل الكاميــرات والطائــرات بــدون 
طيــار. وتقليديــا، لطالمــا أعُتبــر عبــور الخليــج ومضيــق 
توجــد  لكــن  حساســية،  النواحــي  أكثــر  مــن  هرمــز 

قضايا تهمك

هجمات مرتبطة بالنفط والغاز

حوادث النفط 

حوادث الغاز 

كافة الحوادث 

تحليل اف يو اس اي المرتكز على بيانات من  قاعدة بيانات جلوبال تيروريزم  
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قضايا تهمك

نقــاط ضعــف أخــرى تتعلــق بســيناريوهات متعــددة 
تتــراوح بيــن الهجمــات اإلرهابيــة الصغيــرة المحليــة 
 والتخريــب الناتــج عــن الصراعــات بيــن الــدول الكبــرى.
ــر حاســمة  ــج تدابي ــذا فقــد اتخــذت بعــض دول الخلي ل
ــن  ــية م ــاق الرئيس ــاط االختن ــى نق ــاد عل ــب االعتم لتجن
خــالل مــد خطــوط األنابيــب االلتفافيــة التــي قــد تخفــف 
تهديــدات  فــي حالــة حــدوث  القائمــة  المخاطــر  مــن 
خــط  االلتفافيــة  األنابيــب  خطــوط  ومــن  خطيــرة. 
ســوميد المعــروف أيضــا باســم خــط أنابيــب البحــر 
المتوسط-الســويس )والــذي يتجنــب المــرور عبــر قنــاة 
الســويس(، وخــط أنابيــب حبشــان-الفجيرة فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة )الــذي يتجنــب المــرور عبــر 
مضيــق هرمــز(؛ وخــط بتروالين الســعودي الــذي يمتد 
 إلــى البحــر األحمــر ويتجنــب العبــور عبــر مضيــق هرمــز.

علــى  اآلن  حتــى  يتركــز  االهتمــام  معظــم  لكــن 
صــادرات النفــط نظــرا ألهميتهــا بالنســبة لالقتصــاد 
دراســة  فيــه  تتــم  لــم  الــذي  الوقــت  فــي  العالمــي، 
أمــن إنتــاج الغــاز وطــرق عبــور الغــاز الطبيعــي المســال 
ــدا مــن النفــط  ــر تعقي ــة. فنقــل الغــاز أكث بصــورة كامل
ألن ارتفــاع تكلفــة نقــل الغــاز يجعــل إنشــاء طــرق بديلــة 
أكثــر تكلفــة. وال يمكــن أن يتــم نقــل الغــاز الطبيعــي 
المســال إال بواســطة ســفن الشــحن وبالتالــي ال توجــد 
أيــة وســيلة معقولــة لتقليــل اعتمــاد قطــر علــى مضيق 
هرمــز، علــى ســبيل المثــال. وتكشــف دراســة ميلــز أن 
الحالــة المزريــة للغايــة لخطــوط األنابيــب الدوليــة فــي 
منطقــة الشــرق األوســط ال تتــرك مجــاال كبيــرا ألي 
بدائــل أو تحويــل فــي طــرق النقــل وذلــك علــى عكــس 
حــال أوروبــا الشــرقية مثــال. وحتــى داخــل دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي، ال يوجــد ســوى خــط أنابيــب غــاز 
واحــد وكبيــر هــو خــط دولفيــن مــن قطــر إلــى اإلمــارات 
تكــون  وقــد  عمــان.  وســلطنة  المتحــدة  العربيــة 
ــا  ــر إال أنه ــة للمخاط ــة عرض ــب اإلضافي ــوط األنابي خط
 علــى األقــل تســاعد فــي تنويــع اإلمــدادات واألســواق.
البنيــة التحتيــة الماديــة ليســت كافيــة. فــإذا  غيــر أن 
أردنــا أن نتجنــب حــدوث مضاعفــات أمنيــة واســعة، 
فهنــاك حاجــة إلــى اتبــاع نهــج أكثــر شــموال. لــذا يســلط 
إدخــال  المؤسســات ألن  أهميــة  علــى  الضــوء  ميلــز 
التحســينات علــى البنيــة التحتيــة للطاقــة ينبغــي أن 
يتبعــه إطــار تنظيمي وتشــريعي ودبلوماســي. فإنشــاء 
ــاون  ــات تع ــب اتفاق ــدود يتطل ــرة للح ــوط عاب ــة خط أي
الــذي قّصــرت فيــه دول  دولــي، وهــذا هــو المجــال 
الخليــج إلــى حــد مــا، والشــيء نفســه يمكــن أن ينطبــق 
ــال:  ــى قائ ــتراتيجي. ومض ــزون إس ــاء أي مخ ــى إنش عل
»إن للجمــع الفعــال بيــن البنيــة التحتيــة والمؤسســات 
 فائــدة إســتراتيجية حتــى إذا لــم يتــم اســتخدامه أبدا«.

 التهديــدات اإللكترونيــة 
باإلضافــة إلــى التهديــدات الفيزيائيــة، فــإن مــن أكبــر 
المخــاوف فــي الوقــت الحاضــر هــي مســألة األمــن 
اإللكترونــي. فأنظمــة التشــغيل، مثــل أنظمــة األتمتــة 
والتحكــم الصناعــي بمحطــات توليــد الكهربــاء وأنظمــة 
ترتبــط  التحويليــة،  والصناعــات  والغــاز  النفــط  نقــل 
إم،  بــي  آي  شــركة  وبحســب  بالشــبكات.  جميعهــا 
لــم تعلــن قطاعــات ومرافــق الصناعــات التحويليــة 
والطاقــة ســوى عــن 23 ٪ مــن حــوادث اختــراق أمنهــا 
أمــن  شــركة  وقالــت   .2014 العــام  فــي  اإللكترونــي 

تهديدات محلية للبنية 
التحتية للطاقة 

تهديدات لنقل الطاقة 
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البرمجيــات ترينــد مايكــرو: »فــي قطــاع النفــط والغــاز، 
ُيعتبــر 27 ٪ مــن جميــع الهجمــات متقدمــة وتســتهدف 
منشــآت محــددة بعينهــا، وبالتالــي مــن غيــر المســتبعد 
ويقــول  اإلنتــاج«.  أنشــطة  يعرقــل  هجــوم  يقــع  أن 
روي تشــاودري: »ال توجــد بيانــات حاســمة تجعلنــا 
نعــرف مــا إذا كانــت هــذه الهجمــات هــي مــن صنــع 
مــن  العديــد  لكــن  إرهابييــن  أو  محترفيــن  قراصنــة 
اإلرهابييــن  تعــاون  إمكانيــة  تســتبعد  لــم  الــوكاالت 
الهجمــات.” هــذه  مثــل  لتنظيــم   والقراصنــة 
التعــاون  دول مجلــس  دعــت حكومــات  فقــد  لذلــك 
الوطنيــة  التحتيــة  البنيــة  تأميــن  إلــى  الخليجــي 
إلــى  اإللكترونيــة  الهجمــات  وصــول  مــع  الحرجــة 
مضــى. وقــت  أي  مــن  تطــورا  أكثــر   مســتويات 

ــر مــن األمثلــة التــي يمكــن أن نســوقها  وهنالــك الكثي
فــي هــذا اإلطــار، مثــل هجــوم القراصنــة فــي العــام 
الماضــي علــى شــبكة الكهربــاء األوكرانيــة الــذي جعــل 
دامــس،  ظــالم  فــي  يغرقــون  شــخص  ألــف   250
اســتهدفت  التــي  اإللكترونــي  االحتيــال  ومحاولــة 
الســعودية،  أرامكــو  لشــركة  التجاريــة  الوحــدة 
والهجــوم الــذي تعرضــت لــه شــركة الغــاز الوطنيــة 
مــن  فيــه  القراصنــة  تمّكــن  الــذي    ONGC الهنديــة 
تجــاوزت  للغايــة  متطــورة  ضــارة  برامــج  تفعيــل 
النظــام األمنــي ووصلــت إلــى بيانــات ماليــة حساســة. 
كاسبرســكي،  لشــركة  األمنــي  المختبــر  وبحســب 
هــذه  لمثــل  وقطــر  ومصــر  تركيــا  تعرضــت  فقــد 
ــر  ــة األكث ــر الدول ــان تعتب ــن أن لبن االختراقــات، فــي حي
 أمنــا فــي الشــرق األوســط مــن الناحيــة اإللكترونيــة.

ومــن الواضــح أن تعزيــز األمــن اإللكترونــي ليــس خيــارا 
وإنمــا هــو أمــر حتمــي مهمــا كانــت تكاليفــه باهظــة 
للجماعــات  بكثيــر  واألرخــص  األســهل  مــن  ألنــه 
المعاديــة أن تتســبب بأضــرار ماليــة هائلــة عــن بعــد 
وأضــاف  فعليــة.  بصــورة  الهــدف  تدميــر  مــن  بــدال 
روي تشــاودري: »صحيــح أن انخفــاض أســعار النفــط 
يقلــل  وســوف  االســتثمارات  علــى  يؤثــر  ســوف 
مــن النفقــات غيــر الضروريــة إال أنــه ينبغــي أال يتــم 
تخفيــض اإلنفــاق علــى أمــن البنيــة التحتيــة للطاقــة 
ــا  ــك، إذا مــا أخذن ــه أمــر ضــروري.  وعــالوة علــى ذل ألن
األخيــرة،  اإلرهابيــة  الهجمــات  تطــور  االعتبــار  بعيــن 
األمنيــة  األنظمــة  تشــديد  يتــم  أن  ينبغــي  فإنــه 

القائمــة«.
فــي  الطاقــة  قطــاع  اســتثمار  اســتمرار  ومــع 
فســوف  اإلنتــاج،  ألتمتــة  الجديــدة  التكنولوجيــات 
تــزداد حتمــا إمكانيــة تعــرض هــذا القطــاع لهجمــات 
يــزداد  أن  ســي  دي  آي  شــركة  تتوقــع  إذ  إلكترونيــة، 
اإلنفــاق علــى تكنولوجيــا إنترنــت األشــياء فــي الشــرق 
يبلـــــغ  نمــو  بمعــدل   2018 العــام  بحلــول  األوســط 
21.9 ٪ خــالل خمــس ســنوات إلــى قيمــة إجمالية تبلغ 
ــا؟ ــك كافي ــار دوالر. لكــن هــل ســيكون ذل  10.18 ملي

الشــرق  فــي  الســيبراني  »األمــن  تقريــر  بحســب 

Strategy& فــإن  األوســط« الصــادر عــن مؤسســة 
تقديــم  فــي  تتباطــأ  مــا  غالبــا  المنطقــة  حكومــات 
الحلــول لهــذه الظواهــر ألن جهودهــا مجــزأة وتكتيكيــة 
وتكــون بشــكل رد فعــل. وعــالوة علــى ذلــك، فإنهــا 
إذ  األساســية  المصلحــة  ال تشــمل جميــع أصحــاب 
النهــج  يكــون  أن  »ينبغــي  تشــاودوري:  روي  يقــول 
شــامال،  الوطنــي  اإللكترونــي  لألمــن  اإلســتراتيجي 
الحاليــة«. وفــي  القــدرات  وتعاونيــا، ومعتمــدا علــى 
ــهيرة  ــة الش ــا بالمقول ــر ملي ــا أن نفك ــار، علين ــذا اإلط ه
للمنســق الوطنــي األميركــي الســابق لألمــن وحمايــة 
ــة ومكافحــة اإلرهــاب، ريتشــارد كالرك:  ــة التحتي البني
تنفقــه  ممــا  أكثــر  قهوتــك  علــى  تنفــق  كنــت  »إذا 
ــك  ــة أنظمت ــتتم قرصن ــي فس ــك المعلومات ــى أمن عل
اإللكترونيــة. ومــا هــو أكثــر مــن ذلــك أنــك تســتحق أن 

أنظمتــك«. قرصنــة  تتــم 

األثراملدةاحلالة
حــوادث تخريبية معزولة قد 

تشــتمل على هجمات إلكترونية:  
اضطرابــات تتعلق بالعمال.

أيام إلى سنوات 
لكن بصورة 

متقطعة

تعطيــل تصديــر مئات اآلالف من براميل النفط 
يوميــا لفترات قصيرة.

أيام إلى سنوات ازدياد حدة القرصنة.
لكن بصورة 

متقطعة

إطالة زمن الشــحن وارتفــاع تكاليف التأمين.

هجــوم كبيــر، أو تعطيل خط أنابيب 
مهم أو أي منشــأة أخرى لفترة 

طويلة. 

تعطيــل تصديــر مئات اآلالف من براميل النفط أيام إلى أشهر
يوميــا أو مــا يصل إلــى 10 مليارات متر مكعب من 

الغــاز لفترات قصيرة.

إعاقة حركة الشــحن في قناة 
الســويس أو باب المندب أو 

إيقافها.

زيــادة زمن العبور، وارتفاع تكاليف تأمين ســفن أيام إلى سنوات
الشــحن، وربما إعادة تشــكيل أنماط تجارة النفط 

والغاز، وزيادة اســتخدام خط أنابيب “ســوميد” . 

تعطيــل تصديــر 12 مليــون برميل من الخام يوميا أيام إلى سنواتإعاقــة العبــور في الخليج أو هرمز.
ومنتجــات النفط. وقــد تنتهي فترة التوقف عن 

التوريــد إذا كانــت فتــرة تعطيل اإلنتاج قصيرة وكان 
يوجــد مخزون من اإلنتاج.

إيقاف حركة الشــحن في مضيق 
هرمز.

تعطيــل تصديــر 12 مليــون برميل من الخام يوميا أيام إلى أشهر
ومنتجــات النفــط وتصديــر 106 مليار متر مربع من 

الغاز الطبيعي المســال ســنويا. وقد تنتهي فترة 
التوقــف عــن التوريد إذا كانــت فترة تعطيل اإلنتاج 

قصيــرة وكان يوجــد مخزون من اإلنتاج.

توقــف كامــل لبلد منتج كبير أو 
وجــود حالــة عبور )مثل وضع ليبيا 

في العام 2011(. 

تعطيــل تصديــر ما يصل إلــى 3 ماليين برميل نفط أيام إلى سنوات
يوميــا أو 41 مليــار متر مكعب من الغاز ســنويا.

أسابيع إلى حــرب إقليمية كبرى.
سنوات

تعطيــل تصديــر عدة ماليين مــن براميل النفط يوميا 
وتصديــر مــا يصل إلــى 140 مليار متر مكعب من 

الغاز سنويا.
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قطر وبلجيكا .. تالقي في الرؤى 
وتنامي في التعاون 
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تتميز مملكة بلجيكا بالعديد من الخصائص الهامة التي أهلتها لتكون عاصمتها بروكسل العاصمة األوروبية  حيث 
تستضيف مقر االتحاد األوروبي و المؤسسات األوروبية األخرى وكذلك حلف الناتو . أضف إلى ذلك أنها تمثل 

مركزا حيويا بالنسبة لرجال األعمال من شتى أنحاء العالم ألن لديها العديد من المنافذ المطلة على بحر الشمال . 

بقلم كريم إمام 

تجارة بينية



40
سبتمرب  2016 

تجارة بينية

 لدى كال البلدين في الواقع 
الكثير من القواسم المشتركة، 

وبالتالي هنالك الكثير مما 
نقدمه لبعضنا البعض. فكالنا 

دولة صغيرة منفتحة على 
العالم، وتقع في قلب منطقة 

. إستراتيجية 

سعادة السيد كريستوف بايو 
سفير مملكة بلجيكا في قطر

التي  الدول  من  واحدة  بلجيكا  مملكة  وتعد 
المجموعة  تأسيس  في   1958 عام  شاركت 
يعني  ما  حاليا،   ) األوروبي  )االتحاد  االقتصادية 
الهوية  في  راسخه  الموحد  التكتل  فكرة  أن 

البلجيكية.
نموذجًا  وبلجيكا  قطر  بين  العالقات  تعتبر 
الدولية حيث تكتسب هذه  يحتذى به للعالقات 
بسبب  عام  بعد  عاما  متجددا  زخما  العالقات 
مسؤولي  بين  الرؤية  في  المتنامي  التالقي 

البلدين على أكثر من صعيد.
التطور  من  لمزيد  مرشحة  العالقات  وهذه 
الجانبين  لدى  الصادقة  الرغبة  نتيجة  النوعي 
انطلقت  حيث  المجاالت  كافة  في  معًا  للعمل 
أولى جوالت المشاورات السياسية بين الجانبين 
2015  على خلفية  17 فبراير  في الدوحة بتاريخ 
البلجيكي  التي وقعها بهذا الشأن وزير الخارجية 
زيارته  خالل    2012 ديسمبر  في  ريندرز  ديدييه 

للدوحة.
السياسية  المشاورات  حول  االتفاقية  تعد   
إلى  يهدف  الجانبين  بين  للتعاون  إطار  بمثابة 
قراءة  إلى  تستند  خارجية  سياسة  صياغة 
قرية  العالم  أصبح  أن  بعد  سليمة  قراءة  الواقع 
الدولي  النظام  هيكل  تغيير  على  عالوة  صغيرة 
األمم  ميثاق  وضع  عند  قبل  من  عليه  كان  عما 
ثم  ومن  الثانية،  العالمية  الحرب  عقب  المتحدة 
فهناك متغيرات تستلزم آليات جديدة ومقاربة 

مختلفة.
زخما  البلجيكية   – القطرية  العالقات  وتكتسب 
يحقق  بما  المشتركة  الرعاية  بفضل  متجددًا 
المستوى  على  فقط  ليس  المرجوة  اآلمال 
الدولية  القضايا  أيضًا  يخدم  بما  ولكن  الثنائي 
وفي  الرؤى  في  أفضل  تنسيقًا  تتطلب  التي 

الخيارات.
مملكة  خارجية  وزير  أشاد  اإلطار،  هذا  وفي 
السيد  سعادة  الوزراء  رئيس  ونائب  بلجيكا 
معتبرًا  العالقات،  هذه  بمستوى  ريندرز  ديدييه 
على  بعيدة  أشواطًا  قطعت  قطر  دولة  أن 
على  العمراني عالوة  والنهوض  التحديث  طريق 
وفي  الطاقة  مجال  في  الضخمة  االستثمارات 

مجاالت حيوية أخرى .
البلجيكية  الدبلوماسية  مايسترو  صرح  حيث 
»أن  قائال:  مناسبة  من  أكثر  في  ريندرز  ديدييه 
مشرقًا  مستقباًل  وتستشرف  واعدة  دولة  قطر 
الناشطين  الالعبين  أحد  أصبحت  وأنها  السيما 
فمن  ثم  ومن  الخارجية  السياسة  ملعب  في 
السنوات  خالل  فاعاًل  شريكًا  تكون  أن  المؤكد 

القادمة«.  القليلة 
الماضي  يوليو  شهر  خالل  دشنت  وقد  هذا 
سفارتها  مقر  بروكسل  في  قطر  دولة  بعثة 
السيد  سعادة  من  كل  بمشاركة  وذلك  الجديد، 
خارجية  ووزير  الوزراء  رئيس  نائب  ريندرز  ديدييه 

سلطان  السيد  وسعادة  بلجيكا،  مملكة 
للشؤون  الدولة  وزير  المريخي  سعد  بن 
المسؤولين  من  كبير  عدد  وبحضور  الخارجية، 
األوروبية  للمؤسسات  وممثلين  البلجيكيين 
السفراء  إلى  باإلضافة  المستوى،  رفيعي 
بلجيكا  لدى  المعتمدين  واألجانب  العرب 
الناتو.  األطلسي  شمال  لحلف   وممثلين 

محطات العالقة
جاسم  بن  علي  الشيخ  سعادة  يقول  جانبه  من 
بلجيكا  مملكة  لدى  قطر  دولة  سفير  ثاني  آل 
بعالقات  تتمتعا  بلجيكا  ومملكة  قطر  دولة  أن 
ثنائية قوية ومتنوعة في شتى المجاالت، سواء 
ففي  ثقافية،  أو  اقتصادية  أو  سياسية  كانت 
رسمية  زيارة  الوالد  األمير  أجرى   2006 العام 
أعقبها   ،2006 نوفمبر  في  بلجيكا  مملكة  إلى 
وفد  رأس  )على  زيارة   )2007( التالي  العام  في 
ولي  لسمو  األعمال(  رجال  من  المستوى  رفيع 
والذى  حينذاك  فيليب  األمير  البلجيكي  العهد 
الزيارات  وبفعل  الحالي.  البالد  أمير  أصبح 
متقاربة،  فترات  على  المتبادلة  الرسمية 
ترسخت العالقات بين البلدين وفي هذا اإلطار، 
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  زيارة  جاءت 
قطر  دولة  إلى   2015 مارس  شهر  في  استريد 
لتشكل محطة مضيئة في درب تعزيز العالقات 

المشتركة. 

التبادل التجاري
التجارية  المبادالت  أن  القطري  السفير  وأوضح 
السنوات  نوعية خالل  البلدين حققت قفزة  بين 
وهى  االحصاءات  ألحدث  وفقا  األخيرة  الثالث 
التجارية  الغرفة  إلى  استنادًا  التالي:  النحو  على 
حجم  بلغ  اللكسمبورجية  البلجيكية  العربية 
 /  2014 عام  بلجيكا  إلى  قطر  دولة  صادرات 
965 مليون يورو ليرتفع إلى 1 مليار و 12 مليون 
 .٪ 55 ارتفاعًا بنسبة  2015، ما يمثل  يورو عام 
الطبيعي  الغاز  في  الصادرات  أهم  وتتمثل 

المسال، المواد النفطية والصلب.
المملكة  من  قطر  دولة  واردات  حجم  بلغ  فيما 
ليرتفع    2014 عام  يورو  مليون   204 البلجيكية 
أي    ،2015 العام  خالل  يورو  مليون   318 إلى 
الواردات  هذه  وتتمثل   ٪  16 إلى  تصل  بزيادة 
في معظمها في معدات النقل والمواد الغذائية 

والكيمائية.

مجاالت التعاون 
ميناء  اختيار  في  تتمثل  المجاالت  هذه  أبرز 
زيبروغ البلجيكي كإحدى البوابات للغاز القطري 

المسال إلى القارة األوروبية.
وهذا المشروع العمالق يعود بالدرجة األولى إلى 
االستقبال  بمحطات  المتعلقة  المرافق  توفر 

سعادة السيد كريستوف بايو 
سفير مملكة بلجيكا في قطر
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  المبادالت التجارية بين البلدين حققت قفزة نوعية 
خالل السنوات الثالث األخيرة وفقا ألحدث االحصاءات 

وتتمثل أهم الصادرات القطرية في الغاز الطبيعي 
. المسال، المواد النفطية والصلب 

سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني 
سفير دولة قطر لدى بلجيكا

والتوزيع في السوق البلجيكية نفسها، وارتباطها في 
أسواق  مع  متخصصة  واسعة  بشبكة  الوقت  نفس 

الدول األوروبية المجاورة لمملكة بلجيكا.
وفي سياق حديثه عن العالقات االقتصادية مع مملكة 
بلجيكا، نوه السفير القطري إلى زيارة سعادة الشيخ 
االقتصاد  وزير  ثاني  آل  محمد  بن  جاسم  بن  أحمد 
للمشاركة  بروكسل  إلى  الماضي  مايو  في  والتجارة 
االقتصادي  للمنتدى  الثانية  الدورة  أعمال  في 
الثنائية،  االتفاقيات  البلجيكي. وفي مجال  القطري– 
يوجد اتفاق في مجال المالحة الجوية في ظل وجود 
رحالت للخطوط الجوية القطرية في فضاء المملكة 

و آخر حول تنشيط وحماية االستثمارات.
وضع  على  الجانبان  يعمل  الراهن،  الوقت  وفي 
االزدواج  لتجنب  اتفاقية  لمشروع  األخيرة  اللمسات 
جوازات  حملة  إعفاء  حول  التفاقية  وكذلك  الضريبي 
مع  التأشيرة  من  والخاصة  الدبلوماسية  السفر 
البنلوكس  بدول  يعرف  مـا  ضـمـن  بـلجـيـكـا  ممـلكـة 

)بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج(.
االسـتثمارات البلجيكية 

عدد  أن  بروكسيل  في  القطري  السفير  وأضاف 
في  التنموية  المشروعات  في  العاملة  الشركات 
القطري  الجانب  مع  بالشراكة  سواء  قطر  دولة 
 31 حوالي  يبلغ   ٪  100 بنسبة  بلجيكية  بملكية  أو 
بتنفيذ  الشركات  هذه  من  العديد  ويقوم  شركة. 
التصاميم  وإجراء  البحري  الحفر  مثل  نوعية  مشاريع 
ورسوم  المستندات  وتجهيز  واإلنشاءات  الهندسية 
إلى  إضافة  المقدمة،  العروض  وتقييم  المناقصات 
المثال ال  المتجددة. فعلى سبيل  الطاقة  مشروعات 
مكتب  )وهي   /Rent A Port  / شركة  تقوم  الحصر 
والتصاميم  الفنية  الدراسات  بأعمال  استشاري( 
المناقصات  ورسوم  مستندات  وتجهيز  الهندسية 
تعمل  حيث  وماليًا  فنيًا  الُمَقدمة  العروض  وتقييم 
مسيعيد.  ميناء  في  االسمنت  صوامع  مشروع  على 
كما تقوم شركة / Brussels/ CFE/ وهى مجموعات 
المدنية  االعمال  في  متخصصة  كبرى  شركات 
وتمتلك محجر مسندم للصخور النتاج مايقرب من 
1,2 مليون طن من الحجر الجيري سنويًا. أما شركة 
Besix Brussels/ Six Construct ) وهى مجموعات 

بخبرة  والمحاجر  اإلنشاءات  في  متخصصة  شركات 
األوسط.  الشرق  منطقة  في  عاما   30 على  تزيد 
الشركة  انجزتها  التي   العمالقة  المشاريع  أهم  ومن 
الدوحة  معرض  أو  للمؤتمرات  الوطني  قطر  مركز 
الشركاتان  ساهمت  الحفر،  قطاع  وفي  الجديد. 
في   Jan De Nul و    Medco/Deme البلجيكيتان  
انجاز األعمال الخاصة بعدد من المشاريع الكبرى مثل  
Pearl ومدينة راس لفان الصناعية  المجمع السياحي 

باالضافة إلى ميناء حمد الدولي .
وهذه مجرد أمثلة لمشاريع عديدة ال تتسع المساحة 
مجال  أى  يدع  ال  بما  تؤكد  ولكنها  جميعًا  لذكرها 
للشك على الشراكة الراسخة بين دولة قطر ومملكة 

بلجيكا.

القطرية   االستثمارات 
ويضيف بخصوص االستثمارات القطرية في مملكة 
مملكة  في  القطرية  »االستثمارات  قائال:  بلجيكا 
القطاعات  من  العديد  على  وتتوزع  متنوعة  بلجيكا 
ميناء  في  االستثمارات  هذه  أهم  تتمثل  الحيوية. 
إلى  المسال  القطري  الغاز  لنقل  البلجيكي  زيبروغ 

الدول األوروبية.
القطرية  االسـتـثـمارات  نـذكـر  أن  يـفـوتـنـا  وال 
أسـطـــول  في  متمثلة   الجوي   الـنـقل  مجال  في 
الـجـويـة  الـخـطـوط  لــشــركة  التابعة  الـطائرات 
خالل  نجحت  والتي   »Qatar Airways« الـقـطـريـة  
نتيجة  عالمية   سمعة  تحقيق  في  معدودة  سنوات 
حيث   : العالية  والمصداقية  الُمَقدمة  الخدمة  جودة 
يستقبل مطارا Zaventem, وLiege  يوميًا الطائرات 

القطرية.
البلدين، يمكننا  الجوي بين  النقل  وبفضل نمو حركة 
طفرة  حقق  قد  التجارية  التبادالت  حجم  بأن  القول 
كبيرة عالوة على زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة سواء 
على مستوى الرسمي لمسؤولي البلدين أو بالنسبة 

للمواطنين.
كما تمتلك أيضا دولة قطر مؤسسة Galler العريقة 
في  الشيكوالته  أنواع  أفخر  بصناعة  تشتهر  التي 
العالم، باإلضافة إلى إدرتها ألهم نادى رياضي لكرة 

.Eupen القدم

التعـاون بين البلدين
والفنون تعد أفضل وسيلة  الثقافة  أن  السفير  ويرى 
التي   الواسعة  البوابة  ألنها  الدول  بين  للتعاون 
بين  فقط  ليس  التواصل  تحقيق  خاللها  من  يمكن 
للعالقات  يمكن  الشعوب، فال  بين  ولكن  الحكومات 
تنجح  أن  قوتها  كانت  مهما  االقتصادية  و  السياسية 

دون وجود عالقات ثقافية متينة .
أي مشروع سياسي دون  بأن  القول  يمكننا  َثم  ومن 
ظهير ثقافي يدعمه يكون مصيره الفشل ألن الثقافة 

هي جسر التواصل وهمزة الوصل بين الشعوب.
بلجيكا  في  قطري  ثقافي  مركز  وجود  فإن  وبالتالي 
سيكون  ألنه  السياق  هذا  في  هام  دور  له  يكون  قد 
الحضارات،  بمثابة جسر أساسي في منظومة حوار 
إليه  ينتمي  الذي  البلد  بثقافة  التعريف  على  يعمل 
الذي  البلد  إلى جمهور  وتقديمها بصور شتى  المركز 

يستضيف ذلك المركز، والعكس صحيح.
قطر  دولة  في  المناخ  استثمار  الممكن  من  أنه  ويرى 
من  أكبر  أعداد  وجذب  الشتوية  للسياحة  للترويج 
التحتية  البنية  تطوير  خالل  من  وذلك  البلجيكيين 
تطوير  أيضا  الممكن  ومن  الغرض.  لهذا  الصالحة 
السياحة العالجية والتعريف بها داخل الدول األوروبية 
وعلى  المغرب.  مثل  األخرى  الدول  بعض  غرار  على 
الترفيهية  االستثمارات  في  التفكير  يمكن  مواٍز  خط 
والمجمعات  والمتاحف  والتليفريك  الند  كديزني 
األجانب.  السائحين  أنظار  تجذب  التي  الثقافية 
بتنظيم  االهتمام  المسؤولين  على  يتعين  كما 
المؤتمرات والمعارض واالجتماعات داخل دولة قطر 
العام. ومن  الدولية على مدار  الفعاليات  واستضافة 
المتميز  الجغرافي  الموقع  من  االستفادة  الممكن 
ضرورة  مع  بحرية  رحالت  بتنظيم  الخليج   على 
التركيز على الجانب التاريخي للدولة وأهم ما تشتهر 

به من معالم تراثية قديمة .

الرياضية األنشطة 
البنية  تطوير  ضرورة  على  القطري  السفير  ويشدد 
أجل  من  الرياضية  بالنشاطات  الخاصة  التحتية 
الرياضة  مجاالت  من  كٍل  في  العالمية  إلى  الوصول 
المائية والجوية وكذلك رياضة رالي السيارات خاصة 

سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني مع السيد ديدييه ريندرز
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واسعه  صحراوية  مساحات  بها  قطر  دولة  وأن 
من  النوع  هذا  لمثل  مركزا  تصبح  ألن  تمامًا  مناسبة 
العمل  ضرورة  إلى  لفت  كما  الرياضية.   النشاطات 
البيئية  المنتجات  لبيع  للتسوق  مراكز  تطوير  على 
واألعمال اليدوية المحلية  التي تجذب  السائح  والتي 

ترضي الذوق األوروبي.

الدبلوماسية العالقات 
من جانبه يقول سعادة السيد كريستوف بايو، سفير 
الدبلوماسية  العالقات  أن  قطر  في  بلجيكا  مملكة 
دولة  استقالل  بعد  مباشرة  تأسست  البلدين   بين 
تطورت  الحين،  ذلك  ومنذ   .1971 العام  في  قطر 
وقد  القطاعات.  جميع  في  البلدين  بين  العالقات 
 ،2006 العام  صيف  في  بلجيكا  سفارة  افتتحت 
لالرتقاء  هاما  معلما  ذلك  وكان  سنوات،   10 قبل 
بالعالقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى آخر. وقد 
وأنا  تنمية قطر.  أيضا في  البلجيكيين  ساهم بعض 
تقوم  التي  التحتية  البنية  مشاريع  عن  هنا  أتحدث  ال 
مجال  في  حتى  روادا  كنا  إذ  فحسب،  شركاتنا  بها 
إلى  هيربراند  فريدي  البلجيكي  جاء  فقد  الرياضة، 
للمساعدة في تطوير  السبعينيات  أواخر  الدوحة في 
القطريون  الرياضيون  البالد، فبات  القوى في  ألعاب 
اآلن يفوزون بميداليات في دورات األلعاب األولمبية. 
إيدي  البلجيكي  األسطورة  الدراج  جلب  ذلك،  وبعد 
قطر،  إلى  الهوائية  الدراجات  سباق  رياضة  ميركس 
للدراجات  قطر«  »طواف  بطولة  احتفلت  حيث 
عشرة،  السادسة  بنسختها  العام  هذا  الهوائية 
في  الهوائية  للدراجات  العالم  بطولة  تقام  وسوف 
هنالك  القدم،  لكرة  بالنسبة  وأما  قطر.  في  أكتوبر 
بعض المواهب القطرية الشابة التي تلعب في نادي 
وقد  أسباير،  اشترته  الذي  البلجيكي   Eupen أوبين 
انضم أوبين في هذا الموسم إلى الدوري البلجيكي 

الممتاز.
مع  شخصية  بعالقات  أيضا  ثاني  آل  عائلة  وتتمتع 
من  العديد  تميم  الشيخ  سمو  أمضى  فقد  بلجيكا، 
حتى  بلجيكا  من  الشرقي  الجزء  في  الصيف  فصول 

إنه تعلم فيه اللغة الفرنسية.

القواسم  من  الكثير  الواقع  في  البلدين  كال  ولدى 
المشتركة، وبالتالي هنالك الكثير مما نقدمه لبعضنا 
بعضا. فكالنا دولة صغيرة منفتحة على العالم، وتقع 

في قلب منطقة إستراتيجية.

الجاليـة البلجيكية 
الدوحة،  في  هنا  البلجيكية  الجالية  أفراد  عدد  وعن 
»تزايد  قال:  السكان  بقية  مع  يتعايشون  وكيف 
القليلة  السنوات  خالل  البلجيكية  الجالية  أفراد  عدد 
في  بلجيكي   700 حوالي  حاليا  فهنالك  الماضية. 
قطر لدى معظمهم عقود عمل لبضع سنوات، لكن 
عاما!   20 حتى  أو   10 منذ  قطر  في  يعمل  بعضهم 
القطاعات،  جميع  في  نشطون  هنا  الجالية  وأفراد 
دولية،  أو  بلجيكية،  شركات  لدى  إما  يعملون  وهم 
عائالتهم،  مع  هنا  منهم  الكثير  ويعيش  قطرية.  أو 
وهم مندمجون بشكل جيد في المجتمع. فبالنسبة 
بعيد  حد  إلى  سهلة  عملية  هو  االندماج  للبلجيكيين 

ألننا منفتحون على اآلخرين«.
نقطة  قرون  لعدة  بلجيكا  شكلت  »لطالما  ويضيف: 
أخذنا  وقد  والجرمانية،  الالتينية  للثقافتين  االلتقاء 
ثقافات  تمكنت  العولمة،  ومع  كليهما.  من  األفضل 
أعتقد جازما  العيش. وأنا  إثراء طريقتنا في  أخرى من 
اآلخرين  لفهم  ليس  ضروري  الثقافي  التبادل  أن 
الكثير مما  أنفسنا، فلدينا  لفهم  أيضا  وإنما  فحسب 
نلمس  ونحن  البعض.  بعضنا  من  نتعلمه  أن  يمكن 
متعددة  دولة  ُتعتبر  التي  قطر  في  يوم  كل  ذلك 

الثقافات«.

القطرية السياحة 
الكثير مما يمكن أن تقدمه  بايو أن لدى بلجيكا  ويرى 
يحبون  الذين  ألولئك  فبالنسبة  السياحة.  مجال  في 
الجنوبي  الجزء  في  الجميلة  الغابات  لدينا  الطبيعة، 
لعشاق  اإلمكانيات  من  الكثير  إلى  إضافة  البالد،  من 
الفن«  أيضا غنية جدا بفضل »مدن  الصيد. وثقافتنا 
الرومانسية،  وقنواتها   Bruges بروغ  مدينة  مثل 
عديدة.  متاحف  من  لدينا  وما   ،Ghent غنت   ومدينة 
عاصمة  ُتعتبر  التي  بروكسل  زيارة  من  البد  وكذلك 

أوروبا وخصوصا وسط المدينة القديمة وساحة غراند 
بالس  Grand Place التي ُتعتبر الساحة األكثر جماال 
العالم. وبالنسبة للتسوق فإنه ال يمكن مقاومة  في 
وأخيرا وليس    Antwerp أنتويرب  الماس في مدينة 
أتحدث  ال  وأنا  كبيرة،  بشعبية  مطبخنا  يحظى  آخرا، 

هنا فقط عن الشوكوالته والفطائر البلجيكية!.

التجارية العالقات 
االقتصادي  الملحق  ستروي،  شارلوت  السيدة  أما 
بين  التجارة  عن  فتقول  فالندرز  لمقاطعة  والتجاري 
كبيرا  نموا  الثنائية  التجارة  حجم  »نما  وقطر:  بلجيكا 
مليار   1.5 من  يقرب  ما  إلى  ليصل   2015 العام  في 
 ٪ 56 البلجيكية بنسبة  ازدادت الصادرات  يورو. فقد 
الصادرات  أن  حين  في  يورو  مليون   318 إلى  لتصل 
القطرية قد نمت بنسبة 17 ٪ لتصل إلى 1.127 مليار 
بلجيكا  إلى  الغاز  رئيسية  بصورة  قطر  وتصّدر  يورو. 
الطبيعي  الغاز  يشتري  أوروبي  بلد  أول  كانت  التي 
وصادراتنا   .2006 العام  في  قطر  من  المسال 
والصيدالنية،  الكيميائية،  المنتجات  هي  الرئيسية 
وأدوات النقل، إضافة إلى اآلالت واألجهزة المنزلية«.
وتضيف: »في العام 2015، ترأست صاحبة السمو 
الملكي األميرة أستريد بعثة تجارية إلى قطر كممثل 
 223 عن  وممثلين  وزراء   6 برفقة  الملك  جاللة  عن 
شركة بلجيكية. وقد كان حجم الوفد مثيرًا لإلعجاب 
400 مشارك! وفي مايو  إذ بلغ عدد أعضائه أكثر من 
2016، ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، 
المستوى  ورفيع  كبيرا  وفدا  والتجارة،  االقتصاد  وزير 
من رجال األعمال والمسؤولين القطريين إلى بلجيكا. 
إلى  بوضوح  الوفدين  هذين  وحجم  مستوى  ويشير 
القائمة  العالقات  تعزيز  في  حقيقية  مصلحة  وجود 
وخلق المزيد من الفرص لقطر وبلجيكا في مختلف 

األنشطة االقتصادية والتجارية«.

التعاون االقتصادي
أما بخصوص الصناعات الواعدة التي يمكن أن تكون 
»ركزنا  فتقول:  القطري   - البلجيكي  التعاون  ثمرة 
في الماضي بشكل رئيسي على قطاع البنية التحتية 

  نما حجم التجارة الثنائية نموا كبيرا في العام 2015 
ليصل إلى ما يقرب من 1.5 مليار يورو. فقد ازدادت 

الصادرات البلجيكية بنسبة 56 ٪ لتصل إلى 318 مليون 
يورو في حين أن الصادرات القطرية قد نمت بنسبة 17 ٪ 

. لتصل إلى 1.127 مليار يورو 

شارلوت ستروي
 الملحق االقتصادي والتجاري لمقاطعة فالندرز

شارلوت ستروي
 الملحق االقتصادي والتجاري لمقاطعة فالندرز
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تجارة بينية

والبناء، بما في ذلك قطاع الجرف. وفي هذه األيام، 
نحن أيضا أكثر نشاطا في قطاع الصحة والتكنولوجيا 
الكثير  نرى  أن  يمكننا  الصحة،  قطاع  ففي  النظيفة. 
قادمة.  كبيرة  مشاريع  هنالك  أن  كما  التطورات  من 
الدكتورة  وسعادة  العامة  الصحة  وزارة  أطلقت  فقد 
المستقبل«  رعاية  »برنامج  الكواري  محمد  حنان 
حاليا  ويتم  قطر.  لشعب  والعافية  الصحة  لتعزيز 
الجديدة،  والمستشفيات  المرافق  من  العديد  بناء 
من  جزءا  لكونهم  بالسعادة  البلجيكيون  ويشعر 
BAR- بارك شركة  حلول  لدينا  إذ  المشاريع،  وهذه 
شركة  وتكنولوجيا  الطبي،  التصوير  مجال  في    CO
الممرضات،  الستدعاء  المتطورة   Televic تيليفيك 
األنيقة   Haelvoet هايلفويت  شركة  ومفروشات 
الحصر.  ال  المثال  سبيل  على  وذلك  للمستشفيات، 
فجميع هذه العالمات التجارية تقدم ما اشتهرت به 
»افتتحت  وتضيف:  والجودة«.  الخدمة  من  بلجيكا 
الدوحة في  الفلمنكية مكتبها في   VITO شركة فيتو 
بلجيكا  خارج  لها  مكتب  ثاني  وهو  الماضي،  العام 
مجاالت  في  متخصصة  الشركة  وهذه  الصين.  بعد 
وإيجاد  المستدامة،  والتنمية  النظيفة  التكنولوجيا 
الحلول لمواجهة التحديات التي تواجهها المجتمعات 
الكبيرة اليوم. وتوفر شركة فيتو حلوال مبتكرة وذات 
أنها  كما  الصحي،  القطاع  في  وتنشط  عالية،  جودة 
منخرطة في مجال تغير المناخ والطاقة المستدامة. 
القدم  لكرة  العالم  نهائيات كأس  اقتراب موعد  ومع 
التحتية  البنية  على  التركيز  ليس  المهم  من   ،2022
حلول  إيجاد  على  أيضا  وإنما  فحسب  الرياضية 
بالتأكيد  لذا فإنه يمكن  الكبير.  الحدث  لهذا  مستدامة 

لشركة فيتو أن تشكل قيمة مضافة هناك أيضا«.

 مشـاريع بلجيكية
تشير  قطر  في  الرئيسية  البلجيكية  المشاريع  وعن 
للبلجيكيين  فإن  التحتية،  للبنية  بالنسبة  ستروي 
شاركت  فقد  قطر،  في  المجال  هذا  في  طوياًل  باعًا 
في  والبناء  الجرف  أعمال  في  المتخصصة  شركاتنا 
وقد  التحتية.  بالبنية  المتعلقة  الكبرى  المشاريع 
االنتهاء  على  مؤخرا   MEDCO ميدكو  شركة  شارفت 

من أعمال الجرف واستصالح األراضي من أجل ميناء 
حمد، كما أنها قد شاركت سابقا في مـشـاريع كـبـيـرة 
شركة  وتشارك  الدولي.  حمد  ومـطار  اللؤلؤة  مـثـل 
في  حاليا    Six   Construct كونستراكت  سيكس 
وبدأت  الدولي  خليفة  استاد  وتجهيز  توسيع  أعمال 
اآلن تعمل في مشروع ملعب الوكرة من أجل نهائيات 
ملعبين  في  تعمل  فهي  وهكذا   ،2022 العالم  كأس 
حتى  فيها  العمل  بدأ  التي  الثالثة  المالعب  أصل  من 
اآلن! وقامت الشركة أيضا بتشييد العديد من المعالم 
الوطني  قطر  ومركز  تورنيدو،  برج  مثل  القطرية 
الدوحة للمعارض  للمؤتمرات، وبرج الشعلة، ومركز 
قد  بأننا  القول  يمكننا  لذلك  وغيرها.  والمؤتمرات، 
وكـذلـك  به.  موثوق  كشريك  طيبة  سمعة  أرسينا 
 Waterleau واتـرلو  الـبـلجـيـكيــة  الشـركــة  فـإن  األمـر 
تقوم ببناء وتشغيل نظام المياه في مدينة الشمال. 
لمشاريع  الهدم  أعمال  أيضا   GEM شركة  وتتولى 
الوكرة،  في  الطرق  أعمال  وكذلك  العليا،  اللجنة 
وحفر القناة البحرية الرئيسية لمشروع الميناء الجديد. 
 Rent-A-Port رينتابورت  البلجيكية  الشركة  وتقدم 
لشركة  الهندسية  واألعمال  االستشارات  خدمات 
تعمل  وهي   .2007 العام  منذ  األولية  للمواد  قطر 
المواد  مناولة  نظام  مثل  المشاريع  من  العديد  في 
الجابرو ومشروع  السائبة في مشروع توسعة موانئ 
بناء صوامع األسمنت. لذا بلجيكا هي جزء ال يتجزأ من 

التنمية السريعة لدولة قطر«.

مشاريع قطرية
فتؤكد  بلجيكا  في  الرئيسية  القطرية  المشاريع  أما  
استثمرت  القطرية  الجوية  الخطوط  شركة  أن 
إلى  اليومية  الرحالت  مجال  في  فقط  ليس  الكثير، 
البضائع، كما  بروكسل وإنما أيضا في  أعمال شحن 
   Galler أن هنالك استثمارات قطرية في مصنع غالر
اإلجمالية  االستثمارات  أن  غير  الفاخرة،  للشوكوالته 

في بلجيكا ال تزال محدودة للغاية. 

نادي األعمال 
نادي  رئيس  كيليس،  لوك  السيد  يقول  جانبه  من 

األعمال  نادي  »يتمتع  قطر:  في  البلجيكي  األعمال 
من  الرغم  على  قطر  في  طيبة  بسمعة  البلجيكي 
سبتمبر  ففي  نسبيا،  العهد  حديثة  مؤسسة  أننا 
وقد  بالضبط.  العمر  من  عامين  أكملنا  قد  سنكون 
األعمال  مجتمع  تعبئة  على  األول  عامنا  في  ركزنا 
وأما  الداخلي.  نظامنا  معالم  وتحديد  البلجيكي 
حيث  الخارج  على  تركيزا  أكثر  كان  فقد  الثاني  العام 
آل  قاسم  بن  فيصل  بن  تركي  الشيخ  بتعيين  قمنا 
جيدا  مثاال  النادي  ُيعتبر  لذا  لنا،  فخريا  رئيسا  ثاني 
األعمال  مجتمع  مع  لعالقاتنا  تعزيزنا  كيفية  على 
العميق  امتناننا  عن  أعرب  أن  أحب  وهنا  القطري«. 
فمنذ  القياديين.  أعضائنا  أحد  بصفته  تركي  للشيخ 
الدعم  وقدم  وجه  أكمل  على  بدوره  قام  تعيينه 
التجارية  البعثات  في  المشاركة  على  وعالوة  لنا. 
االقتصادية الرسمية، ينظم نادي األعمال فعاليات 
فعالياتنا  نجعل  أن  نحاول  حيث  ألعضائه  شهرية 
اآلن  لدينا  أصبح  وقد  بالمعلومات.  وغنية  ممتعة 
ميدانية  وزيارات  المتحدثين،  كبار  يضم  جيد  سجل 
ومدينة  خليفة  استاد  مثل  المهمة  البناء  لمواقع 
األمسيات  إحدى  في  استضفنا  إننا  حتى  لوسيل، 
األسطورة  بينهم  من  المتحدثين  من  مجموعة 
نسأل  حدث  كل  وفي  ميركس.  إيدي  الرياضية 
هذا  نجعل  أن  يمكننا  كيف  السؤال:  هذا  أنفسنا 
والقيم  الثقافة  احترام  مع  ألعضائنا  مميزا  الحدث 
في  يكمن  فالتحدي  األوقات؟  جميع  في  المحلية 
لتلبية  التواصل  الترفيه وفرص  إيجاد مزيج جيد من 
وسوف  الكرام.  والشركاء  األعضاء  احتياجات 
وهنالك  مستقبال  المنحى  بهذا  السير  نواصل 
التكوين.  طور  في  حاليا  هي  واعدة  أخرى  أحداث 
خاصا  حدثا  نستضيف  سوف  مثال  سبتمبر  ففي 
يملكها  التي  القطرية  الطوابع  مجموعات  يتناول 
سوف  أكتوبر،  وفي  القطريين.  األعمال  رجال  أحد 
الهوائية،  للدراجات  العالم  بطولة  قطر  تستضيف 
المناسبة.  تلك  في  حدثا  ننظم  أن  المرجح  ومن 
البلجيكي،  المطبخ  أيام  سندعم  نوفمبر،  وفي 
فالندرز  وشركة  البلجيكية  السفارة  مع  بالتعاون 

والتجارة. لالستثمار 

 يتمتع نادي األعمال البلجيكي بسمعة طيبة في قطر على 
الرغم من أننا مؤسسة حديثة العهد نسبيا، ففي سبتمبر 

. سنكون قد أكملنا عامين من العمر بالضبط 

 السيد لوك كيليس
رئيس نادي األعمال البلجيكي في قطر

 السيد لوك كيليس
رئيس نادي األعمال البلجيكي في قطر
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عالم جديد شجاع 

تحت الضوء
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ال شك أن التعليم والبحث العلمي هما الطريق األقصر واألهم 
في سبيل تحقيق رؤية قطر المستقبلية . في  تقريرنا السنوي 

التعليمي نسلط الضوء على أهم ما شهده قطاع التعليم 
خالل العام الماضي من خالل التواصل مع المؤسسات   التي 

تتقدم هذه المسيرة   التعليمية. 

تحت الضوء
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تكــون هــذه الســنة مــن أصعــب الســنوات 
التــي مــرت علــى منطقــة الخليــج بأكملهــا، 
كانــت  الماضيــة  القليلــة  األشــهر  أن  إال 
بالمــدارس  المتعلقــة  واألخبــار  باألنشــطة  مليئــة 
هنالــك  تــزال  مــا  أنــه  ويبــدو  الدوحــة.  فــي  والكليــات 
الكثيــر مــن التطــورات فــي قطــاع التعليــم مــع عــودة 

الصيفيــة. العطلــة  بعــد  المــدارس  إلــى  الطــالب 
ذلــك  كان  ســواء  بالنشــاط،  التعليــم  قطــاع  يضــج 
مــن خــالل مشــاركة الجامعــات بجهــود حمايــة األمــن 
زيــادة الرســوم المدرســية  أو  البــالد،  اإللكترونــي فــي 

المقبلــة. للســنة 
التــي حدثــت فــي شــهر يوليــو  التطــورات  آخــر  فمــن 
مــن هــذا العــام، التعــاون بيــن شــركة لوكهيــد مارتــن 
بــن  حمــد  وجامعــة  التكنولوجيــا  مجــال  فــي  الرائــدة 
خليفــة فــي قطــر وجامعــة باتــراس فــي اليونــان مــن 
الوطنيــة القطريــة فــي مجــال  القــدرات  أجــل تطويــر 
األمــن اإللكترونــي.  وقــد تــم اإلعــالن عــن هــذا التعــاون 
الدولــي  المؤتمــر  مــن  األولــى  النســخة  أعمــال  خــالل 
لتقنيــات األمــن اإللكترونــي الــذي اســتمر لمــدة يوميــن 
فــي الدوحــة، وركــز علــى تنشــئة جيــل مــن المواهــب 
ــة  ــى بأهمي ــذي يحظ ــال ال ــذا المج ــي ه ــة ف المتخصص

الوطنــي. المســتوى  علــى  خاصــة 

وعلــى الرغــم مــن انتهــاء دورة ألعــاب ريــو دي جانيــرو 
تتصــدر  تــزال  مــا  ريــو  مدينــة  أن  إال   2016 األولمبيــة 
تعاونــت  الماضــي،  الشــهر  أواخــر  ففــي  األخبــار. 
أسســتها  التــي  الجميــع”  فــوق  “التعليــم  مؤسســة 
صاحبــة الســمو الشــيخة مــوزا منــذ أربــع ســنوات مع كل 
مــن وزارة التعليــم الحكومــي والبلديــات والمجتمعــات 
ــرو إليجــاد حلــول مســتدامة  ــو دي جاني ــة فــي ري المحلي
ــم  ــر التعلي ــدارس وتوفي ــن بالم ــر الملتحقي ــال غي لألطف
لـــ 16 ألــف طفــل يعيشــون فــي األحيــاء الفقيــرة فــي 
ــة  ــورات المتعلق ــض التط ــت بع ــرو. وحدث ــو دي جاني ري
أعلنــت  بالمــدارس فــي قطــر فــي شــهر مايــو. فقــد 
ســمحت  قــد  أنهــا  العالــي  والتعليــم  التعليــم  وزارة 
الدراســية  رســومها  برفــع  البــالد  فــي  مدرســة   55 لـــ 
األخــرى  األخبــار  ومــن  المقبلــة.  الدراســية  للســنة 
المثيــرة لالهتمــام تخفيــض عــدد ســاعات دوام ريــاض 
األطفــال والمــدارس فــي قطــر التــي تديرهــا الحكومــة. 
وبحســب البيــان الصــادر عــن الــوزارة فســوف تؤثــر هــذه 
الخطــوة علــى أكثــر مــن 100 ألــف طالــب وطالبــة، وهــي 
تهــدف إلــى إعطائهــم المزيــد مــن الوقــت للتحضيــر 

النهائيــة. لالمتحانــات 
أن  كابيتــال  ألبــن  عــن  مؤخــرا  صــدر  تقريــر  فــي  وجــاء 
“قطــاع التعليــم فــي مجلــس التعــاون الخليجــي يشــهد 

نمــوا قويــا فــي عــدد الطلبــة إلــى جانــب التوســع المطــرد 
ــر أن  ــاف التقري ــة”. وأض ــة ذات الصل ــة التحتي ــي البني ف
مــن العوامــل التــي حفــزت علــى نمــو قطــاع التعليــم 
الخــاص النمــو الســكاني وارتفــاع الدخــل المتــاح. ولفــت 
المرموقــة  الدوليــة  الجامعــات  وجــود  أن  إلــى  التقريــر 
فــي قطــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة قــد حــول هذيــن 
البلديــن إلــى “مركزيــن تعليمييــن ناشــئين ورائديــن فــي 

ــط”. ــرق األوس ــة الش منطق
ومــن األخبــار األخــرى أيضــا حصــول جامعــة قطــر علــى 
دفعــة كبيــرة بمجيئهــا فــي المركــز األول ضمــن أفضــل 
التصنيــف  وكالــة  حســب  وذلــك  العربيــة  الجامعــات 
الروســية “راونــد Round” للجامعــات التــي اعتمــدت 
علــى البيانــات المؤسســية والمقدمــة مــن قبــل شــركة 
700 جامعــة حــول  تومســون رويتــرز لتقييــم أفضــل 
العالــم وفــق 20 معيــارًا،  و4 مجــاالت مــن األنشــطة 
بالتعليــم،  تتمثــل  والتــي  للجامعــات،  الرئيســية 

الماليــة.  الدولــي، واالســتدامة  والتنــوع  والبحــوث، 
لذلــك كلــه قــد يكــون مــن الصعــب أن نجــد لحظــة تخلــو 
بالنســبة للمــدارس والكليــات  مــن األحــداث المهمــة 
فــي قطــر. شــارك فــي ملحــق التعليــم لشــهر ســبتمبر 
مــن قطــر اليــوم الــذي يســلط الضــوء مجــددا علــى 

ــالد. ــي الب ــدة ف ــة الرائ ــات التعليمي المؤسس

جامعات قطر 
تعــــــزز مكانتــهــــــا

قد
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العــام 2004، وقعــت جامعــة كارنيجــي 
مــع مؤسســة  اتفاقيــة شــراكة  ميلــون 
قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة المجتمــع 
المرموقــة  الجامعيــة  برامجهــا  لتقديــم 
طالبــًا   41 التحــق  وبينمــا  التعليميــة.  المدينــة  فــي 
بالدفعــة األولــى، تضــم جامعــة كارنيجــي ميلــون حاليــًا 
أكثــر مــن 400 طالــب، وتقــدم خمســة برامــج جامعيــة 
هــي: العلــوم البيولوجيــة وإدارة األعمــال، وعلــم األحيــاء 
الحاســوبي، وعلــوم الحاســوب، وأنظمــة المعلومــات.

مــن المعــروف أن هنــاك إقبــااًل كبيــرًا مــن المؤسســات 
والشــركات اإلقليميــة والدوليــة علــى توظيــف خريجــي 
الجامعــة، الذيــن يلتحــق بعضهــم ببرامــج الدراســات 
العليــا ويعمــل البعــض اآلخــر فــي شــركات كبــرى مثــل 
جوجــل وميكروســوفت وقطــر للبتــرول وشــل والبنــك 

التجــاري. 
وفــي مايــو 2016 تخــرج 89 طالًبــا مــن برامــج األكاديميــة 
ذات التصنيــف العالمــي المرمــوق، ليصــل اإلجمالــي 
إلــى 570 خريجــًا، بمعــدل منخفــض مــن أعــداد الطــالب 
تتيــح  منخفضــة  نســبة  وهــي  جامعــي،  أســتاذ  لــكل 
ــم. ــل مواهبه ــالب وصق ــدرات الط ــر ق ــال لتطوي المج

البرامج األكاديمية
أكاديميــة  برامــج  ميلــون  كارنيجــي  جامعــة  تقــدم 
فــي مجــاالت وتخصصــات علميــة لهــا دور بالــغ فــي 

التكنولوجيــا واالبتــكار واالستكشــاف العلمــي والنمــو 
االقتصــادي، وهــي كلهــا تخصصــات يدرســها الطــالب 
لمــدة أربــع ســنوات بعدهــا يحصــل الطالــب علــى درجــة 

البكالوريــوس فــي العلــوم.
العلــوم البيولوجيــة: تقــدم جامعــة كارنيجــي ميلــون 
العلــوم  فــي  البكالوريــوس  شــهادة  قطــر  فــي 
البيولوجيــة بالتعــاون مــع كليــة طــب وايــل كورنيــل فــي 
قطــر.  ويطبــق البرنامــج مناهــج متعــددة التخصصــات 
ــي  ــة ف ــة األهمي ــة بالغ ــكالت العلمي ــع المش ــل م للتعام
بتعليــم  الطــالب  البرنامــج  ويــزود  الحالــي،  الوقــت 
فــي  التخصــص  وعمــق  الفكــري  باالتســاع  يتســم 

الحديثــة. األبحــاث  بيولوجيــا  دراســة 
فــي  األعمــال  إدارة  تخصــص  يحظــى  األعمــال:  إدارة 
جامعــة كارنيجــي ميلــون بالتقديــر واالحتــرام المســتحق 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، لمنهجــه العلمــي فــي التعامــل 
مــع دراســة إدارة األعمــال. ويوســع برنامــج إدارة األعمــال 
فــي قطــر مــن نطــاق انتشــار وتأثيــر هــذا التخصــص 
ــاتذة  ــع األس ــال م ــالب إدارة األعم ــاون ط ــوي، إذ يتع الق
والزمــالء والباحثيــن والموظفيــن لتطبيــق مــا تعلمــوه 

بصــورة عمليــة فــي مواقــف فعليــة.
العلــوم  قســم  أدرك  الحاســوبي:  األحيــاء  علــم 
األهميــة  ميلــون  كارنيجــي  جامعــة  فــي  البيولوجيــة 
الحاســوبي منــذ وقــت مبكــر،  األحيــاء  لعلــم  الكبــرى 

جامعيــة  شــهادة  قدمــوا  مــن  أوائــل  مــن  كان  ولهــذا 
ــات  ــي الوالي ــوبي ف ــاء الحاس ــم األحي ــص عل ــي تخص ف
ــاء الحاســوبي  المتحــدة. يتضمــن تخصــص علــم األحي
مقــررات مكثفــة متعــددة التخصصــات تمكــن الطــالب 
النابهيــن مــن التفــوق في تحديــد المشــكالت البيولوجية 

الحاســوبية. والمناهــج  الطــرق  باســتخدام  وحلهــا 

علوم الحاسوب
ــي  ــة كارنيج ــي جامع ــوب ف ــوم الحاس ــة عل ــتهر كلي تش
بأنهــا حاضنــة األفــكار  العالــم  ميلــون علــى مســتوى 
مــن  العديــد  إلــى  قــادت  التــي  والمبتكــرة،  المبدعــة 
المجــال. ويكتســب  المذهلــة فــي هــذا  االكتشــافات 
الطــالب فــي برنامــج علــوم الحاســوب المهــارات التــي 
الحاليــة.  التكنولوجيــا  تمكنهــم مــن ســبق اتجاهــات 
أنظمــة المعلومــات يتعــرف الطــالب مــن خــالل هــذا 
لفهــم  األساســية  األربــع  المجــاالت  علــى  البرنامــج 
المشــكالت فــي أنظمــة المعلومــات، وهــي التنظيــم، 
المهنــي.   والتواصــل  البحــث،  وطــرق  القــرار،  واتخــاذ 
االجتماعيــة  الجوانــب  فــي  التخصــص  لهــم  وتتيــح 
التكنولوجيــا  تطويــر  فــي  أو  للتكنولوجيــا،  والعالميــة 
علــى  التكنولوجيــا  تطبيــق  فــي  أو  والتطبيقــات، 

التصميــم. فــي  المســتخدم  تجربــة  أو  األعمــال، 
األبحاث المتطورة

في

كارنيجي ميلون 
تنشر روح االبتكار واإلبداع 
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تعــزز جامعــة كارنيجــي ميلــون فــي قطــر االبتــكار فــي 
التعــاون  علــى  الطــالب  وتشــجع  األبحــاث،  مجــال 
يتعــاون  إذ  الفريــق،  روح  وانتهــاج  الجماعــي  والعمــل 
الباحثــون مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــع أقرانهــم فــي 
جامعــة كارنيجــي ميلــون فــي بيتســبيرغ باإلضافــة إلــى 
المؤسســات فــي المدينــة التعليميــة والمراكــز الكبــرى 
ــع أنحــاء العالــم. وتمثــل األبحــاث جــزءًا مهمــًا  فــي جمي
ميلــون  كارنيجــي  فــي  الجامعــي  التعليــم  خبــرة  مــن 
قطــر، حيــث يشــارك الطــالب فــي دراســات مســتقلة، 
واألبحــاث المقدمــة لنيــل درجــة جامعيــة مــن الدراســات 
العليــا، وبرامــج التدريــب العملــي الصيفيــة، والمشــاريع 
باحثيــن  باعتبارهــم  تمويلهــا  يجــري  التــي  البحثيــة 

جامعييــن.
عمــل  طاقــم  فــي  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  يســاهم 
خــالل  مــن  قطــر  فــي  ميلــون  كارنيجــي  جامعــة 

لرعايــة  القطــري  الصنــدوق  يمولهــا  التــي  الدراســات 
البحــث العلمــي، والدعــم المالــي الداخلــي للباحثيــن. 
التخصصــات  إطــار  فــي  البحثيــة  المشــاريع  وتنــدرج 
ــة وإدارة األعمــال،  األساســية وهــي: العلــوم البيولوجي
الحاســوب،  وعلــوم  الحاســوبي،  األحيــاء  وعلــم 
المجــاالت  إلــى  باإلضافــة  المعلومــات،  وأنظمــة 
المكملــة مثــل الرياضيــات واللغــات والعلــوم البيئيــة 
األبحــاث  مشــاريع  االجتماعية.تتنــاول  والعلــوم 
ــات،  ــم، والروبوت ــحابية، والتعلي ــبة الس ــة الحوس الحالي
والعاثيــات، وتصميــم إجــراءات األعمــال، والهندســة، 
وريــادة األعمــال الموجهــة باالبتــكار، والجيــل الجديــد مــن 
الشــبكات الالســلكية، واألمــن اإللكترونــي، ودرجــة نقــاء 

الهــواء.

التواصل مع المجتمع
ترتبــط جامعــة كارنيجــي ميلــون فــي قطــر بالمجتمــع 
مــن  العديــد  تنظيــم  خــالل  مــن  قويــة  بعالقــات 
المــدارس  لطــالب  الموجهــة  والــورش  المبــادرات 
الثانويــة. العديــد مــن جهــود التوعيــة التــي تســتهدف 
الطــالب قبــل الجامعــة. وتعقــد الجامعــة العديــد مــن 
ورش العمــل فــي كل فصــل دراســي لتقديــم الطــالب 
التعريــف  برنامــج  منهــا  مختلفــة:  دراســية  لبرامــج 
بالتكنولوجيــا الحيويــة، وبرنامــج تاجــر لالســتثمار فــي 

قطــر فــي مجــال إدارة األعمــال، وورشــة العمــل “علــوم 
الحاســوب مــن أجــل قطــر”، وورشــة العلــوم “علــوم 
الحاســوب للمــرأة مــن أجــل قطــر”، وبرنامــج ابتــكار 

المعلومــات. لنظــم 
البرنامــج الصيفــي لمعاينــة الجامعــة يمتــد ثــالث أســابيع 
ــة  ــن طبيع ــة ع ــة لمح ــدارس الثانوي ــالب الم ــدم لط ويق
الدراســة فــي الجامعــة. وخــالل هــذا البرنامــج يحضــر 
ــة فــي الرياضيــات واللغــة  الطــالب محاضــرات أكاديمي
اإلنجليزيــة، ويجهــزون مشــروًعا فــي أحــد التخصصــات 
المهــارات  ويتعلمــون  بالجامعــة  األربعــة  األكاديميــة 
تقديــم  وإجــراءات  القياســية  لالختبــارات  األساســية 
جامعــة  وتســتضيف  بالجامعــات.  االلتحــاق  طلبــات 
فــي  البوتبــول  مســابقة  قطــر  فــي  ميلــون  كارنيجــي 
برمجــة الروبوتــات، والبرمجــة باســتخدام برنامــج أليــس 
ــا  ــارك فيه ــي يش ــاي( الت ــوم )ب ــات ي ــابقة الرياضي ومس
طــالب الثانويــة مــن مختلــف أنحــاء المــدارس فــي قطــر.

التعاون مع القطاع الخاص
تحظــى جامعــة كارنيجــي ميلــون فــي قطــر بعالقــات 
الخاصــة  والشــركات  الحكوميــة  الهيئــات  مــع  قويــة 
الوظائــف  فــرص  للطــالب  توفــر  خــالل شــراكة  مــن 
لشــركائنا  نقــدم  المقابــل،  وفــي  العملــي.  والتدريــب 
التوعيــة  ومحاضــرات  التنفيــذي  التدريــب  برامــج 

الجامعــة  تعاونــت  الماضــي،  العــام  المهنيــة؛ وخــالل 
الهيئــات  مــن  والمتخصصيــن  المهنييــن  مئــات  مــع 

قطــر. فــي  الخاصــة  والشــركات  الحكوميــة 

األفكار التي ترسم عالمك تبدأ هنا
أبــرز  مــن  كارنيجــي ميلــون، كواحــدة  تشــتهر جامعــة 
بيــن  والتكامــل  باإلبــداع  التعليميــة،  المؤسســات 
البرامــج  وتدريــس  المختلفــة،  العلميــة  التخصصــات 
األكاديميــة المرموقــة فــي مجــال األعمــال والتكنولوجيــا 
مــن  العديــد  الجامعــة  مــن  تخــرج  وقــد  والفنــون. 
المفكريــن البارزيــن فــي العالــم، منهــم 19 فائــزًا بجائــزة 

تيورينــج. بجائــزة  فائــزًا  و12  نوبــل 
فئــة  23 ضمــن  المركــز  فــي  الجامعــة  ُصّنفــت  وقــد 
 2016 قائمــة  فــي  األميركيــة  الجامعــات  أفضــل 
التــي تصدرهــا مؤسســة “أخبــار الواليــات المتحــدة 
فــي   22 المركــز  فــي  وجــاءت  العالمــي”،  والتقريــر 
قائمــة  ضمــن  العالــم  جامعــات  أفضــل  تصنيــف 
جامعــة  فــروع  كل  مثــل  العالــي”.  للتعليــم  “تايمــز 
العالــم، تأسســت  علــى مســتوى  كارنيجــي ميلــون 
االعتقــاد  علــى  قطــر  فــي  ميلــون  كارنيجــي  جامعــة 
الراســخ بــأن تشــجيع روح التســاؤل والفضــول العلمــي 
ــا  ــة هم ــدرات العملي ــارات والق ــالب بالمه ــد الط وتزوي
ســبيل الجامعــة لتخريــج جيــل مــن المفكريــن وقــادة 
األعمــال والباحثيــن والعلمــاء الذيــن ســيغيرون العالــم. 
وتســتلهم الجامعــة قيــم االبتــكار واإلبــداع والتعــاون 
وحلــول المشــكالت فــي كل مــا تقــوم بــه مــن أنشــطة 
وعمليــات وبرامــج وخدمــات للطــالب وهيئــة التدريس 

والخــاص. الحكومــي  والقطاعيــن  والمجتمــع 
علــى  رحابهــا  فــي  ميلــون  كارنيجــي  جامعــة  تضــم 
مســتوى العالــم أكثــر مــن 13 ألــف طالــب و100 ألــف 
خريــج و5 آالف مــن هيئــة التدريــس والموظفيــن. وفــي 
قطــر تقــدم الجامعــة تجربــة فريــدة وغنيــة متعــددة 
مختلفــة  دولــة    40 إلــى  ينتمــون  لطــالب  الثقافــات 
والمجهــزة  المتطــورة  منشــآتها  فــي  ويدرســون 
بأحــدث التقنيــات والوســائل التعليميــة فــي المدينــة 

التعليميــة.
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فــي  األطلنطــي  شــمال  كليــة 
لتلبيــة  برامجهــا  بتوســيع  قطــر 
األعمــال  قطــاع  احتياجــات 
والصناعــة والطموحــات المهنيــة 
للطلبــة فــي قطــر بشــكل أفضــل، وذلــك مــن خــالل 
تــم  حيــث  البكالوريــوس.  درجــة  تقديــم  نحــو  الســير 
فــي  البكالوريــوس  درجــة  بتقديــم  للكليــة  األذن  منــح 
هــذا  وجــاء   .2016 العــام  مــن  الماضــي  مايــو  شــهر 
والمهــارات  العالــي  التعليــم  وزيــر  خــالل  مــن  اإلعــالن 
معالــي  الكنديــة  والبــرادور  نيوفاوندالنــد  حكومــة  فــي 
الســيد جيــري بيــرن الــذي كان فــي قطــر لحضــور حفــل 
ــة شــمال األطلنطــي فــي  ــخ كلي ــر فــي تاري التخــرج األكب
قطــر، وصــرح قائــاًل: “إن القــدرة علــى منــح شــهادات 
ــمال  ــة ش ــمح لكلي ــوف يس ــي س ــوس التطبيق البكالوري
فــي  األطلنطــي  وكليــة شــمال  كنــدا  فــي  األطلنطــي 
قطــر بتوســيع نطــاق البرامــج المقدمــة وزيــادة أعــداد 
الطلبــة الملتحقيــن بالكليــة، كمــا أنــه األمــر الــذي ســوف 
ــب  ــة الطل ــى تلبي ــة عل ــدرة الكلي ــان ق ــى ضم ــاعد عل يس
مــن  العمــل  وقطاعــات  المؤسســات  مــن  المتزايــد 
البكالوريــوس  درجــة  الطــالب  لمنــح  التقنيــة  الكليــات 
ــل  التطبيقــي المعتمــد«. وتــم الترحيــب بالقــرار مــن قب
كيــن  الدكتــور  قــال  فــي قطــر، حيــث  الكليــة  قيــادات 
ماكلويــد رئيــس كليــة شــمال األطلنطــي فــي قطــر: 
“لطالمــا طالــب الطــالب وأوليــاء األمــور ولفتــرة طويلــة 
شــهادات  بمنــح  قطــر  فــي  األطلنطــي  شــمال  كليــة 
البكالوريــوس، ويوفــر هــذا التشــريع الجديــد لنــا الفرصــة 

ــاء أمورهــم،  ــة تطلعــات الشــباب فــي قطــر وأولي لتلبي
ــم  ــى التعلي ــا عل ــى تركيزن ــاظ عل ــزال الحف ــن ال ي ــي حي ف
التطبيقــي العملــي، وتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل 
فــي قطــر لتحقيــق أهــداف رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030«.  
كمــا أكــد الدكتــور كيــن ماكلويــد علــى أنــه ال يــزال هنــاك 
الكثيــر مــن التفاصيــل التــي يجــب العمــل عليهــا، بمــا 
فــي ذلــك هيــكل شــهادة البكالوريــوس التــي ســوف 
يتــم تقديمهــا، ومتــى ســوف تقــام أولــى المحاضــرات، 
ومــا هــي التخصصــات التــي ســوف تتضمنهــا شــهادة 
قائــال:  وأضــاف  األولــى،  الســنة  فــي  البكالوريــوس 
وزارة  مــع  ومكثــف  وثيــق  بشــكل  نعمــل  “ســوف 
التعليــم والتعليــم العالــي فــي قطــر لتلبيــة احتياجاتهــا، 
وذلــك حتــى نتمكــن مــن المضــي قدمــًا فــي هــذا التطــور 

المثيــر فــي أســرع وقــت ممكــن«.
وجديــر بالذكــر أن كليــة شــمال األطلنطــي فــي قطــر 
ــع  ــي أرب ــا ف ــًا متخصص ــم 30 برنامج ــا بتقدي ــوم حالي تق
وكليــة  المعلومــات،  تكنولوجيــا  كليــة  وهــي:  كليــات 
ــا الهندســة، وكليــة  دراســات األعمــال، وكليــة تكنولوجي
العلــوم الصحيــة.  وتجــدر اإلشــارة إلــى أن كليــة شــمال 
25000 طالــب  األطلنطــي فــي كنــدا لديهــا أكثــر مــن 
كليــة  افتتــاح  وتــم  جامعيــًا،  حرمــًا   17 علــى  موزعيــن 
ــة  ــام 2002 لتلبي ــي الع ــر ف ــي قط ــي ف ــمال األطلنط ش
 ،2030 الوطنيــة  قطــر  لرؤيــة  الطموحــة  األهــداف 
ــر  ــر كليــة شــمال األطلنطــي فــي قطــر اليــوم أكب وتعتب
مــن  أكثــر  مــع  كنــدا  خــارج  كنديــة  تعليميــة  مؤسســة 
2500 طالــب بــدوام كامــل، ومــع أكثــر مــن 4000 خريج.

كلية شمال األطلنطي 
في قطر تقدم شهادة البكالوريوس 

التطبيقي قريبًا
تقوم

تحت الضوء
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ريــــــاضــــــة

اســتضاف منتــدى األعمــال القطــري البريطانــي بطلــة 
بفنــدق  ماكولجــان  ليــز  الســابقة،  األولمبيــة  العالــم 
األولمبيــة  البطلــة  تحدثــت  وقــد  ماركيــز.  ماريــوت 
الســابقة صاحبــة الميداليــة الفضيــة، وصاحبــة الرقــم 
ــي  ــي س ــي ب ــاة ب ــا قن ــي اختارته ــي، والت ــي العالم القياس
فــي  خبراتهــا  عــن  العــام،  لهــذا  الرياضيــة  الشــخصية 
والرياضــات  الرياضيــة  المفاهيــم  وتعزيــز  تطويــر 
األولمبيــة وخلــق الحافــز لــدى الشــباب فــي المجتمــع 

فئاتــه. بجميــع  القطــري 
ومنــذ انتقالهــا إلــى الدوحــة فــي العــام 2014،  التزمــت 
ليــز ماكولجــان بدعــم تنميــة الحيــاة الرياضيــة، والســيما 
ألعــاب القــوة، فــي المجتمــع الـــقطري، حيــث قامــت 
مســتقل  عالمــي  قطــري  نــادي  أول  بتأســيس  حينئــذ 
الدوحــة  نــادي  باســم  والمعــروف  الرياضيــة  لأللعــاب 
دأبــت  كمــا   Doha Athletic Club الرياضيــة  لأللعــاب 
ليــز علــى تشــجيع النســاء فــي قطــر علــى االنخــراط فــي 

الحيــاة الرياضيــة.
منتــدى  أعضــاء  بيــن  جمــع  الــذي  اللقــاء  أثنــاء  وفــي 
األعمــال القطــري البريطانــي، تحدثــت ليــز ماكولجــان 

عــن مشــوارها الرياضــي الــذي بــدأ منــذ ســن صغيــرة فــي 
موطنهــا فــي اســكتلندا والــذي واصلتــه إلــى أن أصبحــت 
ــة  ــخ المملك ــي تاري ــة ف ــخصيات الرياضي ــم الش ــد أه أح
التدريبــي  مشــوارها  عــن  ليــز  تحدثــت  كمــا  المتحــدة، 
فضــاًل  المتحــدة،  للمملكــة  القــوة  ألعــاب  فريــق  مــع 
ــاد لنــدن،  عــن تدريبهــا البنتهــا التــي شــاركت فــي أولمبي

.2016 ريــو  وأولمبيــاد 
وفــي كلمتهــا التــي ألقتهــا فــي هــذا اللقــاء، قالــت ليــز 
ــذ  ماكولجــان: »لطالمــا كانــت ألعــاب القــوة شــغفي من
خلقــت  لقــد  تقاعــدي.  بعــد  وحتــى  أظافــري  نعومــة 
الرياضــة بداخلــي حافــزًا كبيــرًا ال يتخيلــه أحــد، وأنــا حاليــًا 
تحقيــق  فــي  القويــة  الرغبــة  وهــذه  الحافــز  هــذا  أرى 
الــذات مــن خــالل الرياضــة فــي أعيــن شــباب وفتيــات 
المجتمــع القطــري بجميــع فئاتــه. ومــن خــالل تقديــم 
وإتاحــة العديــد مــن الفــرص إلثــراء المشــهد الرياضــي 
األطفــال  مــن  الناشــئ  للجيــل  سيتســنى  القطــري، 
تنميــة العديــد مــن المهــارات الحياتيــة التــي هــم بحاجــة 
العمليــة  وحياتهــم  الشــخصية  حياتهــم  فــي  إليهــا 
علــى حــد ســواء، إن العالــم حاليــًا تطغــى عليــه ســمة 
ــد مــن المجــاالت، لذلــك يجــب أن  التنافســية فــي العدي
يكــون لدينــا الحافــز، والطمــوح، والثقــة حتــى نســتطيع 

أن نحقــق أحالمنــا«.
ــة انخــراط النســاء فــي  وفــي معــرض حديثهــا عــن أهمي
الحيــاة الرياضيــة، تحدثــت ماكولجــان عــن التحديــات التي 
تواجــه النســاء بهــذا الصــدد، والســيما الــزي الثقافــي 
المحافــل  فــي  وارتــداؤه  الحجــاب  وأحــكام  والدينــي، 
ــال  ــز الضــوء علــى اإلقب ــة الدوليــة، كمــا ألقــت لي الرياضي
المتزايــد لــدى النســاء والفتيــات علــى ممارســة الرياضــة 
إلتزامهــا  وأكــدت  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  خــالل 
فــي  الرياضيــة  المواهــب  ورعايــة  بدعــم  الشــخصي 

ــر. قط
األعمــال  منتــدى  اســتضافها  التــي  ماكولجــان  ليــز 
البريطانــي قطــر )QBBF( تحدثــت مــع )قطــر اليــوم( 
ــا فــي قطــر  ــر ألعــاب القــوى هن عــن تجربتهــا فــي تطوي
مــع الشــباب مــن جميــع األعمــار وفــي جميــع أنحــاء قطــر، 
ــه مــن المنتظــر افتتــاح فــرع آخــر للنــادي  مشــيرة إلــى أن

بطلة األولمببياد ليز ماكولجان .. 
أؤمن بحق الجميع في الحصول 

على فرصة تجربة الرياضة
حوار: كريم إمام 

لطالما كانت ألعاب القوة شغفي 
منذ نعومة أظافري وحتى بعد 

تقاعدي
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ريــــــاضــــــة

فــي الخــور خــالل شــهر ســبتمبر. وتقــول ماكولجــان التــي تعيــش فــي الدوحــة منــذ 
ثــالث ســنوات أن لديهــا وفــرة مــن الالعبيــن الشــباب الموهوبيــن الذيــن يمكــن تدريبهم 
الخــاص  وقالــت بخصــوص مشــروعها  العالمــي،  الطــراز  مــن  رياضييــن  ليصبحــوا 
بتدريــب الالعبيــن الــذي أسســته منــذ عاميــن أن النــادي ليــس فقــط الستكشــاف 
ــد مــن  ــاع المزي ــح إلقن ــق الصحي ــور علــى الطري ــزة، ولكــن أيضــا للعث المواهــب المتمي
ــا  ــم. كم ــن قدرته ــر ع ــض النظ ــطة، بغ ــاة نش ــى حي ــول عل ــر للحص ــي قط ــال ف األطف
أن النــادي  أيضــا يعمــل علــى تعليــم األطفــال ونشــر الوعــي لديهــم حــول الغــذاء 
ــوم بشــكل صحــي، والحصــول علــى أجســاد  ــة الن ــاول الطعــام، وكيفي المناســب لتن
الئقــة والتمتــع بصحــة جيــدة. وأضافــت قائلــة: »لقــد رأيــت ذلــك، لقــد رأيــت الكثيــر مــن 
ــى المدرســة، وأنهــم بالفعــل يحبــون تشــغيل أنفســهم  ــن يذهبــون إل ــن الذي القطريي

ســواء مــن الفتيــات والفتيــان«.
وتلفــت ماكولجــان التــي كانــت تمتلــك ناديــًا صحيــًا فــي اســكتلندا، إلــى أن النــادي 
الجديــد فــي قطــر الــذي يضــم حوالــي 100 رياضــي يواجــه بعــض الصعوبــات حيــث أنــه 
كنــاٍد دولــي ال ينــدرج تحــت األنديــة الرياضيــة القطريــة التــي تحصــل علــى دعــم الدولــة 
ــاك  ــى أن هن ــة إل ــات، الفت ــن الجه ــا م ــة أو غيره ــة القطري ــة األولمبي ــي اللجن ــة ف ممثل
العديــد مــن األوراق المطلوبــة لنكــون ضمــن األنديــة الرياضيــة المعتــرف بهــا، وأنهــم 
فــي طــور إنهــاء هــذه األوراق والمتطلبــات، مؤكــدة أن الدعــم المــادي يأتــي أساســا مــن 
أوليــاء األمــور، كمــا لفتــت إلــى دعــم شــركة فودافــون بجلــب كافــة المعــدات الرياضيــة، 

ولكنــي مكبلــة فــي حــال كهــذه حيــث ال يمكننــي أن أقــدم خدماتــي مجانــا. 

ــة  ــاب الرياضي ــدن األلع ــي ُيج ــابات الالت ــن الش ــد م ــا العدي ــر لديه ــى أن قط ــارت إل وأش
ولديهــن القــدرة علــى أن يصبحــن رياضيــات علــى مســتوى العالــم، وخاصــة إذا مــا 
أتيحــت لهــن التدريبــات المناســبة. وأنــا أعمــل مــع األوالد والبنــات ألنــي أؤمــن بــأن 
ــن  ــب، وم ــب أو تح ــي يح ــة الت ــة الرياض ــة لتجرب ــى الفرص ــل عل ــه أن يحص ــع علي الجمي
ثــم أن يعيشــوا حيــاة صحيــة. مضيفــة: »أركــز علــى األطفــال فــي ســن صغيــر مــن 
لمزاولــة  بالحصــول علــى فرصــة  الحــق  لديــه  بــأن كل طفــل  أؤمــن  أنــا  الجنســين، 

الرياضــة التــي يحــب، ونحــن هنــا لتقديــم التدريــب االحترافــي للجميــع«. 
علــى  القــدرة  لديــه  البلــد  هــذا  أن  أشــارت  الرياضــة،  مجــال  فــي  قطــر  أداء  وحــول 
ــر واالســتثمار علــى المســتوى  ــن مــن خــالل التطوي ــن الجيدي ــد مــن الالعبي ــاج المزي إنت
الشــعبي، الفتــة إلــى أن هنــاك العديــد مــن مواليــد قطــر ممــن لديهــم قــدرات رياضيــة 
كبيــرة، ولكنهــم ال يحظــون بالدعــم الكافــي، بالرغــم مــن وجــود المرافــق المطلوبــة، 
ــة  ــرص المقدم ــس الف ــى نف ــوا عل ــا لحصل ــي بريطاني ــوا ف ــو كان ــؤالء ل ــى أن ه ــة إل الفت
ألي طفــل بريطانــي، لكــن نجــد أن اســباير علــى ســبيل المثــال متاحــة فقــط للقطرييــن 
وقالــت: »حتــى تتمكــن مــن تطويــر فــرق كاملــة مــن الرياضييــن المحترفيــن عليــك أن 
تبــدأ مبكــرا ويمكنــك أن تســتفيد مــن مــا هــو موجــود لبــدء البنــاء هنــا منــذ البدايــة بــدال 
ــة الموجــودة  ــد مــن المواهــب الرياضي ــاك العدي ــن مــن الخــارج، فهن مــن جلــب الالعبي
هنــا بالفعــل ولكنهــا ال تحظــى بالفرصــة المالئمــة للتطــور«. وأضافــت: »هنــاك الكثيــر 
مــن األطفــال الذيــن يمكــن أن يفعلــوا األشــياء الجيــدة. قطــر لديهــا مرافــق، والشــعب، 
المدربيــن علــى مســتوى عــاٍل جــدا –بــل أن بعضهــم أفضــل مــن المطلــوب- لــذا البــد 
أن تكــون لــدى كل طفــل فرصــة الوصــول إلــى ذلــك، عليــك أن تســتثمر فــي المراحــل 
األوليــة للحصــول علــى نتائــج فيمــا بعــد. قــد يســتغرق األمــر وقتــا ولكــن عليــك أن 

تؤمــن بذلــك«. 

من أعلى اليسار: ليز تطلع عماد 
تركمان رئيس مجلس إدارة 

منتدى األعمال القطري البريطاني 
على ميداليتها، ليز وزوجها مع 

تركمان أثناء الحفل، ليز متحدثة 
إلى الحضور.
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حديث  لألعمال  فندق  هو  الدوحة  كابيتال  سنترو  
اليوم(  )قطر  استضاف  معقولة.  وبأسعار  وأنيق 
يقدمه  ما  على  للتعرف  األسبوع  نهاية  عطلة  خالل 
وسط  في  مريحة  فندقية  وغرف  مميزة  خدمات  من 
بلغت  -الذي  الفندق  يقع  حيث  القطرية،  العاصمة 
 229 يوفر  و  ريال  مليون   300 اإلجمالية  بناؤه  قيمة 
يضم  الذي  الفندق  محمود.  بن  حي  قلب  في  غرفة- 
أطباق  من  يقدمه  فيما  المتميز  سي.تسيت  مطعم 
يستقبل  األرضي،  الطابق  في  منها  البحرية  خصوصا 
الزوار والضيوف على مدار اليوم، ليقدم تجربة مميزة 
من خالل مجموعة من األطباق العالمية المتنوعة خالل 
سي.تيست  ويتميز  والعشاء.  والغداء  اإلفطار  وجبات 
البوفيه  خاصية  ويقدم  والنشاط  بالحيوية  مفعم  بجو 
الطلب،  حسب  طعام  قائمة  إلى  باإلضافة  المفتوح 

من  مختلفة  أنواع  تقديم  عبر  الرغبات  جميع  لتلبية 
المأكوالت، كما يتميز الفندق بدور أخير مفتوح به بركة 

للسباحة تعين على حرارة الصيف. 
إدارة  مجلس  رئيس  المالكي  إبراهيم  علي  السيد  قال 
التي  المجموعة  »تسعى  القابضة  المالكي  مجموعة 
شركة   14 وتضم  ريال،  مليار  استثماراتها  حجم  يبلغ 
في مجاالت مختلفة مثل المقاوالت والتصنيع والتجارة 
العامة والطاقة والبترول والعقارات، للتواجد بقوة في 

قطاع الضيافة المحلية«.
افتتاح  مع  عقد  صحفي  مؤتمر  خالل  المالكي  وأوضح 
الذي  الجديد  الفندق  أن  الماضي  أبريل   17 الفندق في 
تبلغ كلفته 300 مليون ريال يعكس التعاون المشترك 
بين المجموعتين في دعم ورفد قطاع الضيافة القطري 
الخمس  فئة  عن  أهمية  تقل  ال  جديدة  فندقية  بعالمة 
نجوم، حيث أثبتت عالمة سنترو تميزها وتفردها في 
لتفردها  الوقت  وحان  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

في دولة قطر.
من جانبه قال السيد ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة 
الصحفي:  المؤتمر  خالل  الفنادق  إلدارة  روتانا  شركة 
»يسعدني أن أشهد اليوم افتتاح رابع فنادق المجموعة 
روتانا العبا أساسيا في  في قطر، لطالما كانت عالمة 
كابيتال  سنترو  افتتاح  ويأتي  القطري،  الضيافة  سوق 

الدوحة من روتانا اليوم كتعزيز لحضورنا في الدولة«.
العبًا  تكون  أن  على  جاهدة  »روتانا«  »تعمل  وأضاف: 

أسواق

سنترو كابيتال الدوحة فندق أنيق بأسعار 
تنافسية وسط المدينة

بقلم : كريم إمام 

السيد لوكا ميدا 
مدير عام فندق سنترو 
كابيتال الدوحة
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أسواق

رئيسيًا في المنظومة السياحية العالمية وخصوصا مع االفتتاحات العديدة 
التي تمت في العام 2015، ولدينا خطة توسع مستقبلية تشمل كال من 
العربية  الدول  أول فنادقنا خارج  افتتاح  الله  إفريقيا وأوروبا، كما تم بحمد 
أخرى  فنادق  بافتتاح  العام  هذا  خالل  نقوم  وسوف  تركيا(،  )إسطنبول، 
السعودية،  العربية  والمملكة  الكونغو(،  )دولة  كنشاسا  وفي  تركيا  في 
واألردن« الفتا إلى استمرار تركيز الشركة على فئة الفنادق المتوسطة في 
منطقتي الشرق األوسط وإفريقيا، مبينا أن الشركة تفتتح سنويا ما يقارب 

الـ 10 فنادق .
أن  إلى  يهدف  الذي  الدوحة  كابيتال  سنترو  فندق  عام  مدير  ميدا  لوكا  أما 
إلى  القطري  الضيافة  سوق  »يحتاج  فيقول:  نجوم   4 الـ  فئة  من  يكون 
فنادق متوسطة تجمع ما بين األسعار المناسبة والخدمة عالية المستوى، 

وهو تحديدًا المفهوم الذي تمثله عالمة سنترو من روتانا«. 
روتانا  ومنتجعات  »فنادق  ميدا:  يقول  قطر  دولة  في  روتانا  تواجد  وعن 
 2016 العام  في  افتتحنا  وقد   ،2010 العام  منذ  الدوحة  في  موجودة 
فندقين هما سيتي سنتر روتانا وسنترو كابيتال روتانا، ولدينا أيضا شقق 
سدرة الفندقية في اللؤلؤة. لذا لم نتأخر، بل على العكس فمفهوم فندقنا 
بشأنه«. للغاية  إيجابية  اآلن  حتى  النزالء  وآراء  الدوحة،  سوق  في   جديد 

المالي،  التباطؤ  بعد  العالم  في  الفندقي  القطاع  إلى  نظرته  وعن 
»روتانا  قال:  العالمية.  المالية  األزمة  تداعيات  من  التأثر  ومدى 
نفتتح  المالي  التباطؤ  خضم  في  وحتى  راسخة،  شركة  هي 

الشركة«. بإستراتيجية  كبيرة  بثقة  أشعر  لذا  سنويا.  فنادق   10 
ألدائنا  يتيح  ما  وهذا  تجارية،  وعالمة  منتج  أفضل  »لدينا  وأضاف: 
المناسب  المفهوم  هو  وسنترو  ممكنة.  طريقة  بأفضل  يكون  أن 
بأن  المتخصصين  من  عدد  يؤكده  ما  وحول  الجدد«.  للمسافرين 
قطاع  في  تأثرا  األكثر  ستكون  المتوسط  المستوى  ذات  الفنادق 
اعتقاده  عن  سنترو  عام  مدير  يعبر  العالمية،  المالية  األزمة  من  الفنادق 
غيرها. من  أكثر  تستفيد  سوف  التي  الفنادق  من  سيكون  الفندق   بأن 
الفتا إلى أنه بعد مرور 3 أشهر من االفتتاح، يشعر بأن المستقبل لم يكن 
بهذا اإلشراق من قبل. فقد قطعنا شوطا طويال خالل فترة التسعين يوما 
الماضية، ونحن ننمو بقوة يوما بعد يوم.  وبخصوص السلطات السياحية 
في قطر في مجال عملهم يؤكد المدير اإليطالي إن الهيئة العامة للسياحة 
األشهر  في  مرات  عدة  مكاتبهم  زرت  وقد  قطر  في  السياحة  نمو  تدعم 
القليلة الماضية، وأستطيع أن أرى مدى ما لديهم من حب وشغف. إنني 
وجهة  فمن  الدوحة.  في  ستفتح  التي  الجديدة  التسوق  مراكز  لرؤية  أتوق 
نظري المتواضعة، من شأن ذلك أن يخلق طلبا هائال في قطاع مسافري 
منظمة،  سياحية  أفواج  بدون  يسافرون  الذين  واألشخاص  الترانزيت، 
الجديد للسفر. الفنادق سوف تستفيد من هذا االتجاه   والشك أن جميع 
وعن ما إذا كانوا يتعاونون مع فنادق أخرى؟  وما هو نوع هذا التعاون؟ يرد 
كيف  لنناقش  معهم  ونجتمع  روتانا،  فنادق  مع  بيد  يدا  نعمل  »إننا  قائال: 

يمكننا أن نحقق المزيد من التعاون في عملياتنا اليومية«.
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بقلم: كريم إمام 
األولى  المائية  األلعاب  حديقة  محبي  من  عدد  يتطلع 
والوحيدة في قطر )أكوا بارك( افتتاح فندق جديد تحت 
اسم فندق ومنتجع سلوى بجوار المدينة المائية، حيث 
بداية  افتتاحه  المنتظر  ومن  منه   ٪  90 من  االنتهاء  تم 
العام المقبل ليضم 70 غرفة و9 فلل باإلضافة إلى ناٍد 
في  السياحية  الحركة  تنشيط  في  يساعد  مما  صحي، 
إضافة  قطر   – بارك  أكوا  شهدت  وقد  المنطقة،  هذه 
لعبة  وهي  المتنوعة  المائية  ألعابها  إلى  جديدة  لعبة 
ركوب األمواج. وقال مدير عام »أكوا بارك« في قطر 
محمد فردوس راج إن عدد زوار المدينة في عيد الفطر 
زائر وتوقع  ألف   17 إلى  الماضي وصل  العام  المبارك 
أن يصل الرقم هذا العام إلى 25 ألف زائر بعد إضافة 
للعائالت. عروض  وتقديم  الحديقة  إلى  جديدة   ألعاب 

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته أكوا بارك الحديقة 
المائية األولى في قطر، حيث أشار المدير العام إلى أن 
العام  من  أكتوبر  شهر  في  افتتاحها  تم  بارك«  »أكوا 
2010 ومنذ هذا التاريخ وحتى اآلن وصل عدد الزوار إلى 
500 ألف زائر تقريبا حيث تبلغ نسبة النمو السنوي من 
7 إلى 10 ٪ خاصة وأن المدينة تعمل 9 شهور فقط في 
 السنة وهي من شهر مارس إلى نوفمبر من كل عام.

وأشار راج إلى أن الهدف هذا العام هو الوصول إلى 167 
ألف زائر، مؤكدًا أهمية الزوار من دول مجلس التعاون 
وخصوصًا  أعدادهم  ترتفع  أن  يتوقع  الذين  الخليجي 
قبل  من  الصيف  ومهرجان  العيد  مهرجان  إقامة  مع 
الهيئة العامة للسياحة، الفتًا إلى وجود تعاون مع الهيئة 
الدول  من  الزوار  نسبة  أن  ذكر  كما  عروض،  لتقديم 
الخليجية تبلغ 20 ٪ من إجمالي عدد الزوار – معظمهم 
من السعوديين- كما شدد راج على أن المدينة ترغب في 
تطوير العديد من األلعاب الداخلية بها لتواكب التطور 
الشهادات  أعلى  على  حاصلة  أنها  كما  التكنولوجي 
العالمية في وسائل األمن واألمان. مؤكدا أن فعاليات 
الحديقة المائية المختلفة توفر للعائالت واألطفال جوا 
المنعش  النشاط  من  بيوم  والرفاهية  االستمتاع  من 
والمسلية.  الترفيهية  النشاطات  عن  فضال  المياه  في 
ووصف فردوس السوق السياحية المحلية بأنه سوق 
تدعيم  بفاعلية في  ديناميكي وحيوي ونشط ويسهم 
أو  محليا  سواء  نموها  عجلة  ودفع  السياحة  صناعة 
كبيرة  ألعداد  المائية  الحديقة  استئثار  عازيا  إقليميا، 
سهولة  في  المتمثلة  المتميزة  خدماتها  إلى  الزوار  من 
الموقع  خالل  من  سواء  الدخول  تذاكر  على  الحصول 
اإللكتروني أو عبر مؤسسة فيرجن فضاًل عن احتواء أكوا 

بارك على األلعاب المائية المتنوعة التي تلبي متطلبات 
 ورغبات العائالت واألطفال بمختلف فئاتهم العمرية.
فعاليات  القتها  التي  المتعددة  النجاحات  إن  وأضاف 
إلى  يرجع  واإلقليمي  المحلي  السوقين  في  بارك  أكوا 
الترفيهية  وبرامجها  المتكاملة  الترويجية  جهودها 
كما  والمناسبة،  التشجيعية  وأسعارها  المتعددة 
وبرامجها  أنشطتها  في  تهدف  المائية  الحديقة  أن 
واستقطاب  المحلية  السياحة  تشجيع  إلى  وفعالياتها 
وخدمات  فعاليات  تتسم  لذا  الخارج،  من  وسياح  زوار 
ومصداقية  ثقة  محل  جعلها  مما  بالجودة  بارك  أكوا 
التقديرية  األوسمة  من  العديد  بموجبها  ونالت  السياح 
الترفيه،  بصناعة  المعنية  الدولية  المؤسسات  من 
تنتشر  قيمة  مائية  لعبة   15 تضم  بارك  أكوا  أن  مبينا 
على مساحة تزيد على 50.000 متر مربع ويتوافر فيها 
مستويات  وجميع  العمرية  الفئات  جميع  يناسب  ما 

مهارات السباحة.

أسواق

موڤنبيك،  ومنتجعات  فنادق  إدارة  مجلس  عّين 
شركة الضيافة السويسرية العالمية، أوليڤيه شاڤي 
البالغ من العمر 52 عامًا في منصب الرئيس التنفيذي 
الجديد وسيتسّلم مهامه في قيادة الشركة من جان 

غابرييل بيريز في سبتمبر 2016.
الرئيس التنفيذي الجديد أوليڤيه شاڤي متمّرس في 
28 عامًا من الخبرة  قطاع الضيافة ويتمّتع بأكثر من 

في شؤون العمليات الفندقية وإدارة العالمة. 
»أنا  شاڤي:  أوليڤيه  الجديد  التنفيذي  الرئيس  يقول 
في  القيادي  الفريق  إلى  النضمامي  جدًا  متشوق 

شركة فنادق ومنتجعات موڤنبيك وفي تمثيل هذه 
المنصب،  بقبولي هذا  الراقية.  السويسرية  العالمة 
للشركة  النمو  من  المقبلة  المرحلة  لقيادة  أتطّلع 

بدعم من مجلس اإلدارة«.
جان غابرييل بيريز، الذي تم اإلعالن عن قراره التنحي 
من  سابق  وقت  في  التنفيذي  الرئيس  منصب  عن 
شؤون  النتقال  الالزم  الدعم  سيقّدم  العام،  هذا 
القيادة إلى أوليڤيه شاڤي، وسيستمّر بتقديم خبرته 
مجلس  في  كعضو  الفنادق  إدارة  لشركة  الكبيرة  

اإلدارة.

أوليڤيه شاڤي الرئيس التنفيذي الجديد لفنادق ومنتجعات موڤنبيك

فندق وناٍد صحي في أكوا بارك ولعبة ركوب األمواج
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المالية  بياناتها  عن  مؤخرًا  ق.(  م.  )ش.  االستهالكية  للمواد  الميرة  شركة  أعلنت 
للنصف األول من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2016 حيث بلغ صافي الربح 

العائد لمساهمي الشركة 102.4 مليون ريال  قطري.
العام،  الميرة أن النصف األول من هذا  المالية، صرحت  نتائجها  وفي تعقيبها على 
شهد تسجيل الشركة إلجمالي أرباح بلغت 215.4 مليون ريال قطري، وهو ما يمثل 
زيادة بنسبة 8.0 ٪، رغم انخفاض نسبة إجمالي األرباح من 16.3 ٪ ) الفترة الماضية( 
التجارية  المحالت  إيجار  إيرادات  إجمالي  ارتفع  بينما  الحالية(.  )الفترة   ٪  16.0 إلى 
بنسبة 50.1 ٪، من 23.3 مليون ريال قطري في العام الماضي، إلى 34.9 مليون 
بنسبة  أيضًا  ارتفعت  للميرة، فقد  التشغيلية  اإليرادات  أما  العام.  ريال قطري هذا 

10.6 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.
لقد حققت مبيعات الميرة للنصف األول من هذا العام ارتفاعًا بنسبة 10.6 ٪، من  
1.35 مليار ريال قطري، مقارنة بنفس الفترة من عام  1.22 مليار ريال قطري إلى 

.2015
ويأتي هذا اإلعالن عن النتائج المالية كنتيجة طبيعية لخطط الميرة التوسعية من أجل 
توفير خدماتها للجمهور وتلبية متطلبات المواطنين والمقيمين في أنحاء دولة قطر، 

وبأسعار منافسة تناسب جميع شرائح المجتمع.
حتى تاريخ 30 يونيو 2016، بلغت القيمة اإلجمالية لحقوق المساهمين 1.33 مليار 
ريال قطري على قاعدة رأس المال البالغ 200 مليون ريال قطري، كما بلغ العائد على 
1.5 ٪ على النصف األول  5.12 ريال قطري، أي بزيادة  السهم الواحد لذات الفترة 

من العام 2015.
الطبيعي  التطور  مراحل   2005 العام  في  انطالقها  منذ  الميرة  شركة  جّسدت  لقد 
للشركات التعاونية، التي أقيمت خالل السنوات الثالثين الماضية لتلبية المتطلبات 
الميرة  واصلت  الشركة،  تاريخ  من  عقد  مدى  وعلى  القطري.  للمجتمع  المتنوعة 
تنافسية  بأسعار  الجودة،  فائقة  وخدمات  منتجات  بتقديم  عمالئها  نحو  التزامها 

وبأسلوب يتميز بأخالقياته العالية.

حصلت  شركة ’أراكو‘ القطرية على جائزة ’أفضل وكيل في العالم للعام 2015‘ 
التكسير و  الرائدة عالميًا فى تصميم وتصنيع معدات   Powerscreen من شركة 
الغربلة الميكانيكية ) الكسارات والغرابيل المتنقلة ( لتقديم أفضل الحلول لخدمة 
لقطاع  التابعة  ’أراكو‘-  شركة  على  االختيار  وقع  .وقد  التنموية  الدولة  مشاريع 
المشمولين  الـ120  الوكالء  أصل  من   - الفردان  بمجموعة  والمركبات  السيارات 
لمساهمتها  تكريمًا  إليها  الجائزة  آلت  حيث  العالم،  حول   Powerscreen بشبكة 
والخاّصة  الحكومية  المشاريع   تزويد  عبر  القطري  اإلنشاءات  قطاع  في  الهاّمة 
الحموي،  معن  السيد:  صرح  وقد  الصعيد.  هذا  على  المطلوبة  بالمستلزمات 
المدير التنفيذي للعمليات بقطاع السيارات والمركبات بمجموعة الفردان: »تهدف 
إستراتيجية مجموعتنا إلى ضمان رضا العمالء على المدى الطويل عبر تزويدهم 
بخدمات عالية الجودة وتسهيالت ممّيزة تواكب أعلى المعايير.  وهو ما ينعكس 
في أداء شركة ’أراكو‘ بطبيعة الحال، حيث أثبتت الشركة حرصها على تطبيق هذه 
اكتسبت هذه  األفضل«.  بالمنتجات  السوق  بتزويد  التام  والتزامها  االستراتيجية 
على  عاما   خمسين  بمرور  االحتفال  لمصادفتها   نظرًا  األهمية  من  مزيدًا  الجائزة 
و  االحتفال  أثناء  منحها  تم  التي  الوحيدة  الجائزة  وكانت   ،Powerscreen انطالقة 

الذى أقيم بأيرلندا الشمالية  في األول من يوليو لعام 2016.  

شركة أراكو تفوز بالمركز األول عالميا  كأفضل 
 Powerscreen وكيل  لعام 2015 لمنتجات

أسواق

الميرة تسّجل صافي أرباح بقيمة 102.4 مليون 
ريال وزيادة في المبيعات بنسبة 10.6 ٪ ريال 

للنصف األول من العام 2016

صوت  بتجربة  حواسك  إنش   5.1 حجم   HT-RT3 الصوت  منصة  نظام  سيدهش 
غامرة وسيجعل من تجربة السينما المنزلية واقعًا ملموسًا. ويقدم النظام الجديد قوة 
صوت مذهلة تصل إلى 600 واط عبر منصة أنيقة تتفرد بنحافتها ورشاقتها إلى جانب 
الخلفية، وسيكون متوفرًا في متجر فيفتي ون إيست في  مضخم صوت والسماعات 
وكبريات  ميجاستور  فيرجن  فروع  جميع  إلى  باإلضافة  سلوى  طريق  على  المها  مركز 
السهولة  إعداد وتركيب نظام HT-RT3 في منتهى  اإللكترونيات في قطر. ويعد  متاجر 
والمرونة ويحتوي على عدد أقل من الصناديق واألسالك مقارنة بأنظمة 5.1 االعتيادية، 
قم بتوصيل النظام بكل سهولة إلى التلفاز باستخدام كابل HDMI، ووّصل السماعات 

وفق األلوان على التوصيالت وبعدها ستكون جاهزًا لمشاهدة أفالمك المفضلة.
احصل على تجربة استماع مدهشة مع منصة الصوت 5.1 اتش حيث ستغمر حواسك 
عميق  وباس  عاليًا  صوتًا  يصدر  الذي  الصوت  مضخم  مع  مذهل  محيطي  صوت  في 
مما يجعل أفالمك تنبض بالحياة، أما السماعات الخلفية فإنها ستضمن لك الحصول 
التردد، كما ينتج نظام HT-RT3 صوتًا نقيًا عالي  على صوت متوازن واستجابة عريضة 
الصوت  اضطراب  من  ويقلل  يدعمه  الذي   S-Master الرقمي  المكّبر  بفضل  الشفافية 
إلى الحد األدنى. فإلى جانب كل المزايا السابقة فإنها توفر إمكانية استخدام البلوتوث 
بتوصيل  قم  الذكي،  هاتفك  من  الالسلكي  عبر  التشغيل  بإعادة  واالستمتاع  للتوصيل 
استخدام  عناء  ووفر   NFC القريب  الحقل  توصيل  تقنية  عبر  واحدة  لمسة  من  هاتفك 

اإلعدادات المعقدة.

نظام السينما المنزلية من سوني ينقل تجربة 
مشاهدة األفالم إلى آفاق جديدة



58
سبتمرب  2016 

الحصري  الوكيل  للسّيارات،  الفردان  شركة  سّجلت 
والموّزع المعتمد لسيارات MINI في دولة قطر، ارتفاعًا 
في مبيعات MINI بلغت نسبته 27 ٪ في النصف األول 
من العام الجاري، وهو أحدث إنجاز ُيسّجل خالل فترة 

نمّو متواصل.
وحّققت سّيارةHatch  MINI بثالثة أبواب، التي بقيت 
نمّو  في  ملحوظًا  ارتفاعًا  مبيعًا،  السيارات  أفضل  من 
بالوقت نفسه من  ٪ مقارنة   19 بلغت نسبته  مبيعاتها 
 Hatch  MINI سّيارة  سجلت  فيما  الماضي،  العام 
مقارنة   ٪  15 بلغ  المبيعات  في  ارتفاعًا  أبواب  بخمسة 
محبو  ساهم  كما   .2015 العام  من  ذاتها  بالفترة 
للسيارات  الفردان  شركة  حفاظ  في   MINI سيارات 
John Coo- طرازات مبيعات  في  الرائد  موقعها   على 

per Works إقليميًا، وذلك من خالل اختيار الفئة عالية 
الجديدة  المكشوفة   MINI سيارة  وشهدت  هذا  األداء. 
المنطقة في معرض  والتي ُطرحت ألول مرة في  كليًا 
قطر للسيارات في يناير 2016، انطالقة استثنائية هذا 

العام.  
عام  مدير  عاّلم،  إيهاب  السيد  قال  اإلطار،  هذا  في 
في   MINI سيارات  وكيل  للسّيارات  الفردان  شركة 
المتزايدة لدى  الرغبة  أرقام مبيعاتنا على  قطر: »تؤّكد 
تجربة  خوض  في  قطر  في  الفاخرة  السيارات  مالكي 
البريطاني  العالمة  تراث  بين  الجمع  خالل  فمن   .MINI
العريق وعنايتنا المتقنة بالعمالء وخدماتنا المعّدة حسب 
العالمة  طرازات  مجموعة  عرض  من  تمّكنا  الطلب، 
ضخم  عدد  جانب  إلى  فئتها  في  األفضل  تعتبر  التي 

هذا  في   MINI فنجاح  واإلكسسوارات.  المعدات  من 
توّفرها،  التي  الفريدة  القيادة  تجربة  على  قائم  السوق 
والشعور الرياضي الذي يختبره السائق المماثل لقيادة 
سيارة كارتينغ، فضاًل عن تصميمها ومرونة حركتها التي 

توّفر تجربة راقية وممتازة.«
السيارة  هي  تعتبر  الجديدة  المكشوفة   MINI سيارة 
فئة  في  العالم  في  الوحيدة  المترفة  المكشوفة 
السيارات  قيادة  طّورت  وقد  الصغيرة.  السيارات 
من  السنة  هذه  بداية  في  طرحت  حين  المكشوفة 
خالل خطوطها الممددة بشكل أنيق وطابعها الرياضي 
المعزز. تأتي سيارة MINI المكشوفة بنفحة حداثة إلى 
والقابل  بالكامل  اآللّي  سقفها  خالل  من  القيادة  تجربة 
يستخدم  أو  وُيغلق  ُيفتح  أن  يمكن  والذي  للتعديل 
في  واضحًا  الوظيفّي  التصميم  يبرز  كما  كفتحة. 
القيادة  وتكنولوجيا  السيارة،  كشف  عند  اآللّي  التكييف 
ويجذب   ، المتانة  شديد  والهيكل  المتطورة،  والتعليق 
السوق القطرّي الذي يرّكز على األداء والجمالّية. وتتوافر 
من  بنسختين  كليًا  الجديدة  المكشوفة   MINI سيارة 
الثنائي  التوربو  تكنولوجيا  تضّم  التي   MINI محّركات 
MINI TwinPower Turbo: محّرك بثالث أسطوانات 
حصانًا  كيلوواط/136   100 تبلغ  بقّوة  بالبنزين  يعمل 
أّن سيارة  بالذكر  و141 كيلوواط/192 حصانًا. والجدير 
MINI المكشوفة مرفقة بناقل حركة من سّت سرعات 
السيارات  قيادة  تجربة  مجال  في  جديدًا  إنجازًا  يشّكل 

المكشوفة.
أن  منذ  نجاحًا   Hatch  MINI لقيت  أخرى،  جهة  من 

الشرق  إلى  أبواب  بثالثة   Hatch  MINI وصلت سّيارة 
سّيارة  وتـبـعــتـهــا   2014 عـام  بـدايـة  فـي  األوسـط 
Hatch  MINI بخمسة أبواب بعد ستة أشهر، فجذبت 
رحابة  خالل  من  السيارات  محبي  من  جديدة  مجموعة 
والرأس.  للرجلين  المخصصة  والفسحة  الصندوق 
وسّيارة أبواب  بثالثة   Hatch  MINI سّيارة  وتتوافر 
أحدث  من  بنسختين  أبواب  بخمسة   Hatch  MINI
محّركات مجموعة BMW المؤلفة من 3 و4 أسطوانات 
 TwinPower الثنائي  التوربو  تكنولوجيا  تضّم  والتي 

Turbo وتستخدم ناقل حركة من سّت سرعات.

عالـــــم السيـــارات

الفردان للسيارات تحّقق نموًا بنسبة 27 ٪ 
في مبيعات سيارات MINI في النصف األول 

من العام 2016

عبدالعزيز الكواري مستعد لرالي ألمانيا

في  خبرته  تعزيز  إلى  الكواري  العزيز  عبد  القطري  السائق  يتطلع 
في   ”2 سي  آر  “دبليو  بفئة  مشاركته  خالل  من  اإلسفلتية  الراليات 
رالي ألمانيا، الجولة الـ 11 من بطولة العالم للراليات لموسم 2016.
وهذه هي المشاركة الرابعة للكواري في الموسم الحالي في البطولة 
العالمية، حيث انسحب من المرحلة األخيرة لرالي المكسيك بسبب 
يتعرض  أن  األرجنتين قبل  برالي  الفوز  عطل ميكانيكي، وكاد يحقق 
لحادث أرجعه إلى المركز الثالث، إضافًة إلى تحقيق المركز الثامن في 

آخر مشاركاته برالي البرتغال في مايو الماضي.
ويدخل الكواري الحدث األلماني على متن سيارته الـ سكودا فابيا “آر 
5” وإلى جانبه المالح اإليرلندي كيليان دافي بعد مشاركته منذ حوالى 
األسبوعين في رالي وارتبورغ اإلسفلتي، الجولة السابعة من بطولة 
منصة  على  الرالي  أنهى  حيث  الجاري،  للموسم  للراليات  ألمانيا 

التتويج قبل أن يتم إرجاعه إلى المركز الخامس.
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كشفت شركة صالح الحمد المانع خالل حفل مميز في إنفينيتي بوتيك – ذي جيت 
المدمجة    Q30 إنفينيتي  وتمثل  المنتظرة.  الجديدة    Q30 إنفينيتي  سيارة  عن  مول 
والحيوية طراًزا جديًدا من المركبات الفخمة لفئة جديدة من العمالء. كما تمثل السيارة 
الدخول األول إلنفينيتي في فئة السيارات المدمجة الفاخرة تلك الفئة التي تشهد نمًوا 
Q30  دوًرا هاما في استمرار نمو العالمة التجارية  متسارًعا، ومن المتوقع أن تلعب 
في المنطقة بشكل عام وقطر بشكل خاص. وقال مارتن أهرن، المدير العام بالوكالة 
المانع  الحمد  صالح  شركة  في  »نحن  المانع:  الحمد  صالح  السيارات بشركة  لقسم 
بوتيك  إنفينيتي  مميز،  مكان  في  رسميًا  الجديدة   Q30 إنفينيتي  بإطالق  جدًا  سعداء 
بتعزيز  نستمر   ,Q30 إنفينيتي  إطالق  مع  المنطقة.  في  نوعه  من  األول  وهو  الجديد 
العمالء في  تشكيلة طرازاتنا وإضافة موديالت عليها لتطال شريحة جديدة كليًا من 
مع  وذلك  فئتها  في  رائد  وأداء  رائد  ديناميكي  بتصميم   Q30 إنفينيتي  تتميز  قطر. 
الفئة مؤكدة على االستمرار  الحرفية المطلقة والتي ستضع معايير جديدة في تلك 
في توفير تجربة إنفينيتي الفاخرة«.  تستخدم Q30 مالمح تصميم إنفينيتي المميزة 
وتطورها إلى أشكال ديناميكية جديدة. فعلى سبيل المثال، استوحي الشبك األمامي 
ثالثي األبعاد بالقوس المزدوج من إنفينيتي Q50 ، مع حركة أكثر مرونة نحو المصابيح 
األمامية. وتتدفق المنحنيات المثيرة والخطوط الثورية على غطاء المحرك والرفارف 
القوي. وتشكل األقواس على خط  الهيكل ونحو كتف السيارة ذو الشكل  وعبر خط 
الزجاج الجانبي الخلفي )C Pillar( والتي تميز العالمة التجارية هالاًل ديناميكًيا يعطيك 
االنطباع بالحركة حتى عندما تكون السيارة في حالة التوقف. يوحي تباين خط السقف 
المرتفعة روعة  الوضعية  بينما تضيف  الطويل والمنخفض بصورة سيارة ستيشن، 
على شكل السيارة العام. كل ذلك يشكل إضافة أساسية على جمال الشكل واألناقة 
التي تعطي انطباًعا بأن السيارة في حالة الحركة حتى عندما تكون في حالة التوقف. 
متجانًسا  تصميًما  البعض  بعضها  تتبع  التي  المنحوتة  األشكال  بين  التوازن  ويحقق 

سينال إعجابك من أول نظرة. وتتمثل ميزة مهمة وفارقة في تصميم Q30 في الجمع 
المدمجة  السيارات  فئة  في  بالطرازات  ُيقارن  إجمالي  علو  مع  المرتفع  المظهر  بين 
التقليدية. ويتيح ارتفاع Q30 1495 توفير نقطة أعلى لمساحة الورك )531 مم( ما 
يساعد المستخدمين على الدخول إلى السيارة والخروج منها بسهولة. أما التصميم 
الرشيق لخطوط الزجاج األمامي الجانبي  )A pillar( يساهم في تعزيز رؤية السائق 
لتحقيق تجربة قيادة ملؤها الثقة. وعند التدشين، تتوفر إنفينيتي Q30 بمحرك سعة 
1.6 لتر أو 2.0 لتر تيربو مع تقنية الدفع بعجلتين. كما يتوفر محرك التيربو سعة 2.0 
350 نيوتن متر.  208 أحصنة وعزم دوران  الدفع بالعجالت األربعة بقوة  لتر مع خيار 
وعند تجهيزه بآلية الدفع األمامي أو الدفع بالعجالت األربعة بإمكان المحرك األعلى أداًء 
في مجموعة المحركات تحقيق التسارع في إنفينيتي Q30 من 0 إلى سرعة 100 كم 

في الساعة في خالل 7.3 ثانية.

شركة صالح الحمد المانع تكشف عن إنفينيتي الجديدةQ30  في قطر

لعمالئها،  خدمات  أفضل  توفير  على  منها  حرصًا 
كيا  وكيل  والتجارة   للسيارات  العطية  شركة  أعلنت 
 KIA Konfidence برنامج  إطالق  عن  قطر  دولة  في 
من  وذلك  المحلية،  للسوق  المعتمدة  للسيارات 
خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد في صالــة الـعــرض 
الرئيسـيـة فـي شـارع الــريــــان. وقـد تـمـ اخـتـيــار قـطر 
لـتـكـــون واحــدة مــــن  أوائــل األســواق الــتـــجــريــبـــيــة 

إلطـــالق بـرنــامــج 
بلدان  مختلف  في  إطالقه  قبل   KIA Konfidence
ليس  مـتـحـمسون  قــطر  كيا  في  »نحن  المنطقة. 
كـيـا  مـن  الـمـدعـومـة  والـــضـــمـــانـــات  للـمـزايـــا  فقط 
ولكن   ،KIA Konfidence بـرنـامـج  يـقـدمــهــا  الـتـي 
أيضًا كوننا واحدًا من األسواق األولى لطرحه إقليميا«.

هذا و كما صرح السيد حسام أبوشادي، رئيس قطاع 
»إن  والتجارة:  للسيارات  العطية  بشركة  السيارات 
أكثر لخدمة  برنامج KIA Konfidence  سيوفر مرونة 
المساومة  دون  احتياجاتهم  تلبية  حيث  من  عمالئنا 
أنه  وأضاف   ، كفاءتها«  أو  كيا  سيارات  جودة  على 
المطروحة  المنتجات  نطاق  توسيع  على  سيعمل 
عن  يبحثون  الذين  العمالء  من  أكبر  شريحة  وتمكين 

سيارة مضمونة ذات ميزانية مناسبة.

السيارات  قسم  مدير  محمد،  ساجد  السيد  وأوضح 
السيارات  أن   ،KIA Konfidence ببرنامج  المعتمدة 
ألعلى  طبقًا  اختبارها  تم  قد  البرنامج  من  المعتمدة 
من  شامل  و  دقيق  لفحص  وخضعت  المعايير، 
الفرامل إلى الكهرباء إلى المحرك، طبقًا ألعلى المعايير 
بضمان  تتمتع  كذلك  كيا.  من  المعتمدة  القياسية 
ضمان  مع  ويتطابق  كاملة  سنة  عن  يقل  ال  مصنعي 

السيارات الجديدة. 
من  مناسب  عدد  لتوفير  جهدا  الشركة  تدخر  ولن 
حيث    KIA Konfidence لبرنامج  المؤهلة  السيارات 
سيارات  من  مجموعة  بين  االختيار  العمالء  يستطيع 
 MPV أو سول ،SEDAN سيراتو ، SUV كيا سبورتاج
 2016 وحتى   2013 من  المتوفرة  الموديالت  وتتراوح 
مزايا  أهم  من  واحدة  مصنعي.  بضمان  تتمتع  وكلها 
القدامى  العمالء  أن  هو   KIA Konfidence برنامج  
الـمـسـتـعمـلـة  سيارتهم  استبدال  من  سيتمكنون 
الــسيــارة  تــقــيـيـم  ويــتـــم  جـديـدة  بـأخـرى 
 KIA بــرنــامـج  الـمـسـتـعملة طبقًا لمعايير محددة في 
سعر  على  الحصول  من  العمالء  تمكن   Konfidence
إمكانية إستبدال سياراتهم  ممتاز مما يسهل عليهم 

المستعملة بأخرى جديدة. 

كيا قطر تطلق برنامج Konfidence للسيارات المعتمدة

عالم السيارات
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خلفيـات  مـن  الباحثيـن  مـن  مجموعـة  يجهـز  اليـوم   
الجـار  للقمـر  خاصـة  رحلـة  أول  لبـدء  مهمـة  مختلفـة 
الوفـي األقـرب إلينـا فـي المجموعـة الشمسـية، األمـر 
الـذي يصفـه البعـض، بأنه البدايـة الحقيقية السـتعمار 
اإلنسـان للفضـاء. وقـد كانـت قطر ضمن البلـدان التي 
حظيـت  التـي  مركبتهـم  مـع  الباحثـون  هـؤالء  زارهـا 
المشـروع  لهـذا  تقـدم  التـي  أودي  شـركة  مـن  بدعـم 

والمـادي.    الفنـي  الدعـم 
الطموحيـن  الباحثيـن  هـؤالء  رافقـت  اليـوم(  )قطـر 
بوهـم  روبـرت  أكـد  حيـث  قطـر،  بدولـة  رحلتهـم  فـي 
الرئيـس التنفيـذي لشـركة PTS بـي تـي سـي، أو بـارت 
تايـم ساينتسـت قائـال: »نحـن هنـا فـي الدوحـة لعمـل 
أنهـا  نعتقـد  التـي  زكريـت  صحـراء  فـي  واقعيـة  تجربـة 
للمركبـة  وذلـك  القمـر  سـطح  إلـى  محـاكاة  األقـرب 
  Audi Lunar Quattro moon rover الفضائيـة 
والكشـف  القمـر  سـطح  استكشـاف  يمكنهـا  والتـي 
هـؤالء  ويأمـل  هنـاك«.  القيمـة  المصـادر  أهـم  عـن 
الباحثـون األلمـان الفـوز بمسـابقة جائـزة جوجـل لونـار 
30 مليـون دوالر ألول شـركة  اكـس برايـز التـي تقـدم 
خاصـة تصـل إلـى القمـر فـي سـباق دولـي إلـى سـطح 

 .2017 ديسـمبر  هـو  نهائـي  موعـد  فـي  القمـر 
الصحـراء  »تتميـز  قـال:  تحديـدا  زكريـت  اختيـار  وعـن 
هنـا بوجـود مجموعـة متنوعـة مـن الرمـال واألرضيـات 
الـذي  األمـر  للتربـة  المختلفـة  والنوعيـات  الصخريـة 
التـي  المركبـة  قـدرات  علـى  أكثـر  التعـرف  فـي  يفيدنـا 
الحـرارة  درجـات  محـاكاة  إلـى  إضافـة  طورناهـا، 
المرتفعـة، كمـا أننـا فوجئنـا بما هـو أبعد مـن توقعاتنا، 
فمثـال وجدنـا مكانـًا فـي صحـراء زكريـت قاسـيًا وقويـًا 
العمـق وجدنـاه  إلـى  تنـزل  السـطح ولكـن عندمـا  علـى 
الـذي  القمـر  سـطح  يشـابه  مـا  وهـو  للغايـة،  ناعمـا 
»هدفنـا  وأضـاف:  كبيـر«.  بشـكل  التربـة  بـه  تتنـوع 
توقعاتنـا،  فـاق  أنـه  بـل  بنجـاح  تـم  الزيـارة  هـذه  مـن 
حيـث اسـتطعنا تحديـد درجـة حـرارة المركبـة فـي هـذا 
الطقـس الحـار، خاصـة أن درجـات الحـرارة فـي القمـر 
التـي  السـخونة  فـي  أو  البـرودة  فـي  سـواء  جـدا  عاليـة 
قـد تصـل إلـى 160 درجـة مئويـة وهـو مـا يجعـل التربة 
حـارة جـدا كمـا هـو الحال هنا فـي الصحـراء«. الفتا إلى 
الخدمـات الجليلـة التـي قدمهـا لهـم الشـيخ حمـد بـن 
عيـد آل ثانـي والتـي مكنتهـم مـن الوصول إلـى نوعيات 

التربـة.  مـن  مختلفـة 

  وهنـا يقـول الشـيخ حمـد بـن عيـد آل ثانـي: »العلـم 
تطـور كثيـرا والـدول تبحـث اليـوم كيفيـة ليـس فقـط 
طبيعتـه  استكشـاف  وإنمـا  القمـر  إلـى  الوصـول 
بنـاء  إمكانيـة  وبالتالـي  والمنـاخ،  التربـة  حيـث  مـن 
مسـتعمرات والعيـش علـى سـطحه، وعندمـا علمـت 
مـن خـالل أصدقـاء مشـتركين أن هنـاك مجموعـة مـن 
القمـر، وأنهـم  إلـى  الباحثيـن يحضـرون إلرسـال عربـة 
مسـاعدتهم  بفكـرة  جـدا  رحبـت  قطـر،  زيـارة  يريـدون 
األراضـي  مـن  مختلفـة  نوعيـات  إلـى  الوصـول  فـي 
أن  الجميـل  الخاصـة والمختلفـة، فمـن  الطبيعـة  ذات 
تسـاهم قطـر فـي مثـل هـذه المشـاريع واألفـكار، وأنـا 
دائمـا مـا أبحـث عـن مـا يفيـد قطـر واإلنسـانية بشـكل 

عـام«. 
لسـباقات  بطـل  هـو  الـذي  حمـد  الشـيخ  وأضـاف 
تنـوع  مـن  االسـتفادة  »أرادوا  قائـال:  الدوليـة  الراليـات 
المالحظـات  بعـض  لهـم  قدمـت  وقـد  لدينـا،  التربـة 
حيـث  المركبـة،  تضمهـا  التـي  بالعجـالت  الخاصـة 
وبالتالـي  القمـر،  سـطح  علـى  أقـل  سـيكون  وزنهـا  أن 
عليهـم إضافـة بعـض الخـواص التي تمكـن العربة من 
التشـبث بالسـطح بشـكل أكبـر، وقـد اقترحـت عليهـم 

حوار: كريم إمام 

تكنولوجيــــــــا

زيارة لعلماء يتطلعون
 إلرسال مركبة للقمر 

إلى صحراء قطر

القمر ... إنه رمز للحب 
والرومانسية لدى الكثير من 

الناس وهو أيضا يمثل الحلم 
الذي يسعى الكثيرين إلى 

تحقيقه بالوصول إليه والعيش 
على سطحه
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اإلعـداد  فـي طـور  اآلن  بالفكـرة وهـم  إعجابهـم  أبـدوا  وقـد  ثالثـة حلـول،  أو  حليـن 
اسـتخراج  يمكـن  وبالتالـي  مـاء  بـه  الـذي  القمـر  أن سـطح  إلـى  ولفـت  والتجريـب«. 
األوكسـجين والهيدروجيـن يمكـن أن نجـد بـه فـي المسـتقبل فنـادق وتكـون هنـاك 
زيـارات اعتياديـة للقمـر. فالعلـم ليـس لـه حـدود، وكل شـيء جائـز فـي المسـتقبل. 
يقولـون إن القمـر ليـس فقـط جارنـا الفضائـي األقـرب، لكنـه ُيعـد بوابـة للوصـول 
مليـار   4.5 منـذ  تكـون  الـذي  القمـر  رصـد  مـن  تمكنـا  أن  ومنـذ  عامـة.  الفضـاء  إلـى 
العلـوم  مجـال  فـي  باالكتشـافات،  للقيـام  مثيـرة  بفـرص  يمدنـا  والقمـر  عـام، 
والتكنولوجيـا، وتحديـد المـوارد واسـتخدامها. كمـا تمـت اإلشـارة إلـى الكيفيـة التـي 
غّيـر بهـا القمـر طريقتنـا فـي التفكيـر للمسـتقبل، فمـا اكتشـفناه مـن وجـود أنابيـب 
القمـر، يجعلنـا  إلـى وجـود ثلـج علـى قطبـي  كبيـرة للحمـم المنصهـرة، باإلضافـة 
الرسـمي  الموقـع  المسـتقبل، إلقامـة قاعـدة دائمـة هنـاك. وذكـر  ـا فـي  نفكـر جديًّ
للجائـزة )جائـزة جوجـل( أن كل هـذه االكتشـافات الهامـة عن القمـر، تمت من خالل 
المركبـات الفضائيـة التـي تـدور حولـه، فمـا بالـك بإمكانيـة الوصـول الدائـم لسـطح 

القمـر ودراسـته باسـتفاضة عـن قـرب.
الباحثيـن أسسـنا  مـن  بوهـم: »نحـن مجموعـة  يقـول   PTS األلمانيـة  الشـركة  عـن 
هـذه الشـركة منـذ ثمانـي سـنوات فـي برليـن. وصـل عددنـا اليـوم إلـى حوالـي 35 
باحثـًا مقيمـًا ومشـاركًا ونعمـل علـى إطـالق أول رحلـة فضائيـة خاصـة إلـى القمـر، 
وبالتالـي سـتكون هـذه هـي  تجاريـة،  وإنمـا ألغـراض  غيـر حكوميـة  أنهـا مهمـة  أي 
أول مهمـة خاصـة للفضـاء علـى اإلطـالق، ونحـن نحـاول أن نقـوم بشـيء قيـم فـي 
الفضـاء وليـس فقـط مـن أجـل المتعـة أو اإلثـارة، فمهمتنـا األساسـية هـي الهبـوط 
علـى سـطح القمـر، وهـو أمـر ليـس سـهال حيـث أنـه يبعـد 400 ألـف كيلومتـر عـن 
سـطح األرض، كمـا أن ليـس لدينـا رواد فضـاء بشـر فـي المركبـة، وهنـاك مجموعة 
مـن المهـام األساسـية منهـا دراسـة المنطقـة التـي شـملتها المهمـة التـي قامت بها 
بعثـة أبولـو 17. وهـو برنامج طيـران للفضاء قامـت به وكالة ناسـا بالواليات المتحدة 
األميركيـة وكان يهـدف لوصـول وهبـوط البشـر علـى سـطح القمر. تضمـن البرنامج 
سـت عمليـات هبـوط علـى القمـر مـا بيـن عامـي 1969 و 1972.  جمـع خاللهـا رواد 
الفضـاء نحـو 382  كيلوغرامـًا مـن الصخـور والعينـات المترسـبة مـن القمـر وعـادوا 
تكوين القمر وعالقتـه  أصـل  معرفـة  ومحاولـة  وتحليلهـا  دراسـتها  أجـل  مـن  بهـا 

بتكويـن األرض«. 
وتحـدث بوهـم عـن المركبـة األم – ال تعتـم سـوى علـى الطاقـة الشمسـية - التـي 
أسـموها  والتـي  القمـر  سـطح  سـتجوب  التـي  العربـات  تحمـل  أن  المنتظـر  مـن 
)إلينـا( – ألول مـرة يتـم اختيـار اسـم نسـائي- مشـيرا إلـى أنهـم يبحثـون عـن شـركاء 
وداعميـن أو حتـى جهـات تـود إرسـال أي شـيء بالقـرب مـن كوكـب األرض، حيـث 
يمكننـا المسـاهمة والمسـاعدة كشـركة خاصـة أي جهة تود إرسـال معـدات لألقمار 
الصناعيـة أو محطـات الفضـاء. وقـال: »تسـتطيع إلينـا حمـل 100 كيلوغـرام مـن 
المعـدات وتسـتطيع السـفر لمسـافة مـا بـي 22 ألـف إلـى 65 ألـف كيلومتـر، اليـوم 
ليـس هنـاك خدمـات تجاريـة مماثلـة، ونحـن نسـعى لتغيير ذلـك، بحيـث تكون مثل 
12 ونصـف  إلينـا حوالـي  الخدمـات متاحـة للشـركات واألفـراد، وقـد كلفتنـا  هـذه 
مليـون يـورو وهـو سـعر قليـل جـدا مقارنـة بالمركبـات الفضائيـة األخـرى، ويكلـف 
نقـل طـن مـن المـواد مـا بيـن 18 و22 مليـون يـورو، فـي حيـن يكلـف الكيلـو غـرام 
الواحـد 7 آالف يـورو، وإلينـا يمكنهـا أن تدخـل فـي أي سـاتااليت موجود في السـوق 

حاليـا، وهـو أمـر بالفعـل مميـز ويجعلهـا المركبـة األكثـر مرونـة حـول العالـم«. 
الفضـاء  وكالـة  مـع  كثـب  عـن  يتعاونـون  أنهـم  يقـول  المتعاونـة  الجهـات  وحـول 
األلمانيـة وعـدد مـن الجامعـات األلمانيـة والنمسـاوية، كمـا أن هنـاك شـركاء تقنييـن 
مثـل شـركة إيربـاص و سـبايس اكـس، وعمـالء تجارييـن مثـل وكالـة ناسـا والجامعة 
الملكيـة السـويدية للعلـوم. ولفـت إلـى وجود مجموعة مـن الباحثين الذين شـاركوا 
فـي بعثـة أبوللـو ضمـن فريـق العمـل، وأنـه يمكـن لمـن يرغب فـي االنضمـام إليهم 
أن يرسـل لهـم بريـدًا إلكترونيـًا بمـا يمتلـك مـن مهـارات أو اختراعـات قـام بهـا، أو 
إرسـال فيديـو، أو حتـى فقـط إرسـال مـا يجعلـه مهتمـًا باالنضمـام إلينـا، الفتـا إلـى 
أنهـم ايضـا مهتمـون بالتعـاون مـع الجامعـات هنـا فيس قطـر، حيث أن أهـم قيمة 

يمكـن أن تغيـر المسـتقبل هـي التعليـم.

تكنولوجيــــــــا

من األعلى في اتجاه عقارب 
الساعة: المركبة المنتظر 

إرسالها، صورة للمركبة األم 
)إلينا(، بعض أعضاء الفريق 

مع المركبة في صحراء زكريت، 
روبرت بوهم مع المركبة، 

أثناء تجربة المركبة على رمال 
الصحراء القطرية.   
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تواصلـت االحتفـاالت واألنشـطة والفعاليـات المبهجـة 
الـذي  والمؤتمـرات  للمعـارض  الدوحـة  مركـز  فـي 
صيـف  مهرجـان  ضمـن  الترفيهيـة  المدينـة  احتضـن 
قطـر فـي طبعتـه الثالثـة، والـذي نظمتـه الهيئـة العامـة 
للسـياحة بالتعـاون مـع شـركائها الفاعليـن فـي السـوق 

والخـاص. العـام  القطاعيـن  مـن  المحلـي 
المهرجان الذي انطلق في األول من الشهر الماضي 

واستمر لنهايته تحت شعار »لّون صيفك«، شهد 
إقبااًل كبيرا من جمهور السياحة المحلية واإلقليمية 
لالستمتاع بجملة من الفعاليات الترفيهية المتميزة 

واأللعاب النوعية التي وصل عددها إلى أكثر من 100 
لعبة تناسب مختلف األعمار.

جو عائلي مميز
المهرجـان  درة  بالفعـل  الترفيهيـة  المدينـة  وشـكلت 
مـن  العديـد  اجتذبـت  التـي  المميـزة  األلعـاب  ومحـور 
العائـالت القطريـة والخليجيـة، لترسـم لوحـة احتفاليـة 
األسـرة  أفـراد  كل  يجتمـع  حيـث  الفئـات،  لـكل  رائعـة 
فـي جـو عائلـي مثالـي مكيـف ومجهـز بأحـدث الوسـائل 
التشـكيلة  وبجانـب  والسـالمة..  األمـن  وإجـراءات 
األطفـال  اسـتمتع  والرياضـات،  األلعـاب  مـن  الواسـعة 
وعائالتهـم بأنشـطة القـراءة والرسـم والتلوين والطهي 
والتعلم ومشـاهدة األفالم القصيـرة والكرتونية، حيث 
للقـراءة،  الوطنيـة  الحملـة  فعاليـات  المهرجـان  ضـم 
التـي أطلقتهـا مؤسسـة قطـر للتربيـة والعلـوم وتنميـة 

المجتمـع مؤخـًرا، علـى قـدٍم وسـاق، مـع توافـد مئـات 
العائـالت لالسـتمتاع بفعاليـات الحملـة خـالل عطـالت 
نهايـة األسـبوع. وقـد شـهدت الفعاليات، التي ُتّعـُد جزءًا 
مـن مهرجـان صيـف قطـر، مشـاركة أطفـال مـن جميـع 
األعمـار ممـن قدمـوا إلـى المركـز لالسـتمتاع بممارسـة 
واألنشـطة  بالمـرح  المليئـة  األلعـاب  مـن  سلسـلة 
القصـص  سـرد  جلسـات  ذلـك  فـي  بمـا  التعليميـة، 

المتقطعـة. الصـور  وأحجيـات 

عروض صيف قطر
أيضـا  توزعـت  والفعاليـات  األنشـطة  مـن  التشـكيلة 
فـي سلسـلة مـن مراكـز التسـوق التـي قدمـت عروضـا 
اسـتثنائية سـاهمت بفاعليـة فـي تعزيـز مسـيرة الحركـة 
الشـرائية. وهـذه المراكـز هـي: مجمـع الجونـا، ومجمـع 
الندمـارك، ومجمـع جلف مول، ومجمـع إزدان، ومجمع 
سـيتي سـنتر، ومجمـع دار السـالم.. إضافـة إلـى جملـة 
فـي  شـاركت  قطر.كمـا  اللؤلـؤة  فـي  العـروض  مـن 
منشـأة   56 قطـر  صيـف  لمهرجـان  الماضيـة  النسـخة 
عبـر  وذلـك  فندقيـة،  وشـقق  فنـادق  بيـن  مـا  فندقيـة 
ممـن  وزوارهـا  قطـر  لسـكان  مميـزة  عروضـًا  تقديمهـا 
يقومـون بحجـز غرفهـم عبـر اسـتخدام رمـز المهرجـان: 
QSF2016  وتتضمـن عـروض الفنـادق »احجـز ليلتيـن 
واسـتمتع بثـالث فـي الفنادق المشـاركة، واحجز خمس 
ليـاٍل واسـتمتع بسـت فـي الفنـادق المشـاركة، وتأخيـر 
الخامسـة  السـاعة  حتـى  الفنـدق  مـن  الخـروج  تسـجيل 

مسـاء، واإلفطـار المجانـي لنـزالء الفنـدق يومًيـا، وتوفيـر 
انتقـال مجانـي مـن وإلـى مطـار حمـد الدولـي، ووجبـات 
مجانيـة لألطفـال عنـد مرافقتهـم آلبائهـم بحـد أقصـى 
ثالثـة أطفـال لألسـرة”. ويهـدف مهرجـان صيـف قطـر 
إلـى توفيـر أجـواء احتفاليـة نوعيـة تتيح فرص االسـتمتاع 
إلـى  إضافـة  قطـر،  زوار  ولكافـة  المحليـة  للسـياحة 
الفتـرات  خـالل  والتجزئـة  الضيافـة  قطاعـي  تنشـيط 
علـى  والحفـاظ  الـذروة،  أوقـات  خـارج  عـادة  تقـع  التـي 
إضافـة  عبـر  والوافـدة  المحليـة  السـياحة  مسـتويات 
تشـكيلة  إلـى  المـدى  وطويلـة  مسـتدامة  فعاليـات 
األنشـطة السـنوية وتعزيـز مكانـة قطر كوجهة سـياحية 
إلـى  الترفيـه  فعاليـات  وجلـب  العائـالت  لـدى  مفضلـة 

الحاليـة. السـياحية  العـروض  إلثـراء  قطـر 

والتطويـر  األعمـال  لريـادة  »بدايـة«  مركـز  أطلـق 
المهنـي، المبـادرة المشـتركة بيـن »بنك قطـر للتنمية« 
ومؤسسـة »صلتـك«، برنامـج التدريـب المهنـي بتاريـخ 
14 أغسـطس 2016 وسيسـتمر حتى 30 أكتوبر 2016 
والـذي يسـتهدف خريجـي الجامعـات فـي دولـة قطـر.

ويهـدف برنامـج التدريـب المهنـي إلـى المسـاهمة فـي 
إعـداد الشـباب لالنتقـال إلى بيئـة العمل، كمـا يرمي إلى 
تزويدهـم بالخبرات والمهارات المناسـبة وتأسيسـهم 
يصبـون  التـي  المحليـة  بالمؤسسـات  لاللتحـاق 
للتوظـف بهـا فـور تخرجهـم حيـث أن التدريـب العملـي 
يزيـد مـن الخبـرات وتطويـر المهـارات. ويعمـل البرنامج 
أهدافهـم  تحديـد  علـى  الطـالب  مسـاعدة  علـى  أيضـا 
ثقافـة  علـى  والتعـرف  بالنفـس،  الثقـة  وبنـاء  المهنيـة 

العمـل وتطبيـق مـا تعلمـوه فـي واقـع حيـاة عمليـة.
فـي هـذه المناسـبة قالـت ريـم السـويدي المديـر العام 
بيـن  المهنـي  التدريـب  برنامـج  :»يجمـع  بدايـة  لمركـز 
المؤسسـات فـي قطر وخريجي الجامعات المرشـحين 
علـى  يسـاعد  ممـا  القطـري،  العمـل  سـوق  لدخـول 
العمـل وتوظيفهـا فـي  أماكـن  بنـاء عالقـات قّيمـة فـي 

المهـن المسـتقبلية. ويختبـر الطـالب خـالل خوضهـم 
هـذا البرنامـج بيئـة العمـل الحقيقيـة وفـرص التوظيـف 
أيضـًا  ويدركـون  مباشـر،  بشـكل  المهنيـة  والمهـارات 
قيمـة التدريـب المهنـي والخيـارات الوظيفيـة المحتملـة 
لهـم. ويمكـن االسـتفادة من هذه البرامـج لتعزيز الوعي 
بطبيعـة الوظائـف، وترسـيخ الصلـة لـدى الطالـب بيـن 

العمـل«. ومتطلبـات  المدرسـي  التعليـم 

خالل األسـبوع األول من البرنامج سـيتم عقد جلسـات 
اإلرشـاد المهنـي للخريجيـن لرفـع مسـتوى الوعـي فـي 
موضوعـات التطويـر المهنـي، سـتتبعها ورشـات عمـل 
متخصصـة علـى مـدار األسـبوع الثاني. وخالل األسـبوع 
اللغـة  مهـارات  علـى  الخريجيـن  تدريـب  سـيتم  الثالـث 
توزيـع  سـيتم  ذلـك  بعـد  اآللـي،  والحاسـب  اإلنجليزيـة 

الخريجيـن علـى المؤسسـات كال حسـب تخصصـه.

عين على الدوحة

»لّون صيفك« ينعش السياحة المحلية واإلقليمية 

مركز بداية يطلق برنامج التدريب المهني

ريم السويدي

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

واملسامحات املنازل ديكورات أيضا وإنام فحسب الداخيل التصميم املجلة تغطي ال

جالم للهندسة الداخلية والتصميم 
جملة فريدة من نوعها تقدم لك آلىلء 

الفنون املعامرية واملشاريع ذات الطابع
املميز من قطر واملنطقة والعالـم.  

ملزيد من املعلومات االتصال : ٤٢٨٠  ٧٠١٥  ٩٧٤  +

او الربيد اإللكرتوين :



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

واملسامحات املنازل ديكورات أيضا وإنام فحسب الداخيل التصميم املجلة تغطي ال

جالم للهندسة الداخلية والتصميم 
جملة فريدة من نوعها تقدم لك آلىلء 

الفنون املعامرية واملشاريع ذات الطابع
املميز من قطر واملنطقة والعالـم.  

ملزيد من املعلومات االتصال : ٤٢٨٠  ٧٠١٥  ٩٧٤  +

او الربيد اإللكرتوين :
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الروائـي  الفيلـم  أغسـطس  مـن  والخامـس  الرابـع  يومـي  عـرض 
ضمـن  سـالمين  سـعيد  اإلماراتـي  للمخـرج  الجنـة«  »سـاير  الطويـل 
مؤسسـة  تنظمهـا  التـي  خليجيـة  حكايـات  عـروض  سلسـلة 
بحضـور  اإلسـالمي ،  الفـن  متحـف  مسـرح  علـى  لألفـالم  الدوحـة 
الجمهـور.  وتعليقـات  أسـئلة  مـع  تجـاوب  الـذي  اإلماراتـي   المخـرج 
لألصـوات  مكرسـة  عـروض  سلسـلة  هـي  خليجيـة  وحكايـات 
خليجيـة  أفالمـا  وتعـرض  العربـي  الخليـج  منطقـة  فـي  السـينمائية 
بهـدف  األفـالم  صانعـي  مـع  حواريـة  جلسـات  تليهـا  مميـزة 
الفيلـم.  رافقـت  التـي  اإلنتـاج  وعمليـة  أفالمهـم  عـن  الـرؤى   اكتسـاب 

وقـد امتـد الفيلـم لتسـعين دقيقـة ويـروي قصة سـلطان، وهو صبـي يبلغ 
مـن العمـر 11 عامـًا، يبحـث عـن حنـان مفتقـد بعـد رحيـل جدتـه، فينطلـق 
 فـي رحلـة منهكـة مـن أبوظبـي إلـى الفجيـرة مـرورًا بدبـي للبحث عـن الجدة. 
وشـهد الفيلـم الـذي كتبـه سـعيد سـالمين وبطولـة أحمـد إبراهيـم الزعابي 
وعبداللـه  سـلطان  ومريـم  الطائـي  وفاطمـة  الزعابـي  إبراهيـم  وجمعـة 
 مسعود، عرضه العالمي األول في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2015. 
وخـالل فتـرة األسـئلة واألجوبـة بعـد العـرض األول للفيلـم شـكر المخـرج 
اإلماراتـي مؤسسـة الدوحـة لألفالم علـى توجيهها الدعوة لـه لعرض فيلمه 
فـي قطـر وعلـى دعمهـا للسـينما الخليجيـة وتشـجيعها للسـياحة الثقافية، 
وقـال: »بعـد أن كتبـت السـيناريو كانت لدي مشـكلة كبيرة فـي إيجاد هذين 
الطفليـن، وإيجادهمـا كانـت صدفـة، حيـث وجـدت األخ األكبـر أوال وأثنـاء 
الكاسـتيج معهـم  الصغيـر، وبعـد عمليـات  أخـوه  أتحـدث معـه جـاء  كنـت 

ألربعـة شـهور دخلنـا التصويـر«.
نوصـل  لـم  الخليـج  فـي  »نحـن  الفيلـم:  فكـرة  عـن  المخـرج   وأضـاف 
هـذا  لكتابـة  دفعنـي  مـا  وهـو  األسـري  بالترابـط  المتعلقـة  الرسـالة 
أنحـاء  شـتى  فـي  مشـاهدته  يمكـن  الفيلـم  أن  تجـد  ولهـذا  الفيلـم، 
الفكـرة« هـذه  طـرح  بضـرورة  شـعرت  وقـد  فقـط،  هنـا  وليـس   العالـم 
يذكـر أن المخـرج سـعيد سـالمين قـد تخـرج مـن أكاديميـة نيويـورك لألفالم 
القصيـر »هبـوب«  عـن فيلمـه  الجوائـز  بالعديـد مـن  وفـاز  أبـو ظبـي،  فـي 
)2006( فـي مسـابقة أفـالم اإلمـارات ومهرجـان دبـي السـينمائي الدولـي. 
بجائـزة  فـاز  الـذي   )2007( »الغبنـة«  القصيـر  الفيلـم  مـع  نجاحـه  وواصـل 
مسـابقة أفـالم اإلمـارات وعـرض فـي دبـي.  وعـرض فيلمـه األول »ثـوب 
الشـمس« )2010( فـي مهرجـان أبوظبـي السـينمائي وفـاز بجائـزة الحـكام 

الخاصـة فـي مهرجـان مسـقط السـينمائي الدولـي.

»أحبـوا  كتـاب  حديثـًا  صـدر 
القطـري  للكاتـب  تميـم«  بنـي 
الدكتـور هاشـم السـيد، ويدخـل 
كتـب  تصنيـف  ضمـن  الكتـاب 
»القبائـل« لـذا يحظـى باهتمـام 
بتاريـخ قبيلـة  القـراء والمهتميـن 
تميـم  أبنـاء  مـن  تميـم  بنـي 
وغيرهـم من المتابعين للسـاحة 
فـي  مؤلفـه  لدقـة  الثقافيـة، 
سـرد وتحليـل المعلومـات التـي 
تنطلـق مـن أهميـة هـذه القبيلة 
للتاريـخ  قاعـدة  مـن  تمثلـه  ومـا 
األكثـر  إنهـا  حيـث  مـن  العربـي 
علـى  امتـدادًا  واألوسـع  انتشـارًا 
المسـتويين الجغرافـي والزمني. 
ودورهـا  مكانتهـا  علـى  عـالوة 

القرابـة  وصلـة  واإلسـالم  الجاهليـة  فـي  االجتماعـي 
عليـه  اللـه  صلـى  اللـه  برسـول  تجمعهـا  التـي  والنسـب 
الكتـاب  المؤلـف فـي مقدمـة  يؤكـده  مـا  وسـلم. وهـو 
عندمـا يقـول: »أرجـو أن تكـون لـي إضافـة حقيقيـة فـي 
تسـليط الضـوء علـى أمجـاد وتاريـخ هـذه القبيلـة، التـي 
لمـا  بذلـك،  الكثيـر، وهـي جديـرة  المؤلفـون  كتـب عنهـا 
فيهـا مـن مآثـر تؤكـد علـى أن كيـان بنـي تميـم سـيبقى 
معروًفـا ومشـهوًدا لـه ومحفوًظـا عبـر التاريـخ واألزمنة«. 
التاريخيـة،  مادتـه  وتنـوع  بشـموليته  الكتـاب  يتصـف 

حيـث  مـن  صـورة  بأحسـن  إعـداده  تـم  كذلـك  المعلومـة.  إيـراد  فـي  والدقـة  والوضـوح  واالتـزان 
األسـلوب الشـيق والبسـيط فـي توزيـع مادتـه، وتقسـيم الفصـول التـي تسـاعد القـارئ علـى تتبـع 
المعلومـة والوصـول إليهـا بسـهولة متناهية. وتوج ذلك كلـه بإخراج الكتاب إخراجًا فنيـًا راقيًا يتفق 
مع مادته. ويقع الكتاب في 156 صفحة من المقاس المتوسـط 16.5 × 24سـم. يحتوي الكتاب 
علـى خمسـة فصـول، ففـي الفصـل األول يلقـي الضـوء علـى نسـب قبيلة بنـي تميـم، وبطونهم، 
ومكانتهـم، وبطوالتهـم فـي الجاهليـة وأشـهر األبطـال الذيـن بـرزوا منهـم ثـم يختـم بأيامهم في 
اإلسـالم. وفـي الفصـل الثانـي يتنـاول كيفيـة دخولهـم اإلسـالم وقصـة وفدهـم إلـى النبـي صلـى 
اللـه عليـه وسـلم، واآليـات التـي نزلـت فـي حقهـم مـع ذكـر المهاجريـن والصحابـة والصحابيـات، 
ورجـال الحديـث ورواتـه مـن بنـي تميـم، ثـم تقديـم بعـض األبطـال الذيـن كان لهـم دور مشـهود 
فـي نصـرة اإلسـالم. أمـا الفصـل الثالـث فقـد تـم تخصيصـه لعالقة بني تميـم ببني هاشـم، وقد 
تطـرق إلـى صلـة القرابـة والنسـب التـي تجمـع القبيلتيـن، مـع ذكـر نمـاذج مـن المصاهـرة بينهمـا، 
ثـم أقـوال الرسـول صلـى اللـه عليـه وسـلم في بني تميـم، والتي تثبـت مدى حبه لهـم ومكانتهم 
عنـده، وكيـف سـار علـى نهجـه الصحابـة والتابعيـن فـي بيـان مناقـب هـذه القبيلـة مـن خـالل بعض 
األقـوال أيضـا. ثـم خصـص الفصـل الرابـع ألعـالم بنـي تميـم وأشـهر الشـخصيات فيهـم، مـع 
بيـان وجـه البطولـة والصفـات التـي اشـتهروا بهـا، ثـم أسـماء خيولهـم حيـث اشـتهر أبنـاء القبيلـة 
بحبهـم للخيـل وبـرز منهـم الكثيـر مـن الفرسـان، كمـا تطـرق الفصـل إلـى ُحـكام وأجـواد وخطبـاء 
بنـي تميـم وأقـدم شـعرائهم. أما الفصل الخامس فيشـير ألهم القيم والصفـات التي تحلت بها 
هـذه القبيلـة مثـل الحلـم، والكرم، والجود، والشـجاعة، والقـوة، والحكمة، والصدق والفراسـة مع 
تنـاول بعـض القصـص والمواقـف التـي تبرهـن علـى تأصـل هـذه الصفات فـي بني تميـم، وكيف 
كان لهـم الحـظ األوفـر منهـا، األمـر الـذي أنزلهـم هـذه المنزلـة التـي حظـوا بهـا بيـن القبائل. ويشـار 
إلـى أن الدكتـور هاشـم السـيد صـدر لـه العديـد مـن المؤلفـات التـي تتنـوع بيـن األدب واالقتصـاد، 
والتـي ُترجـم البعـض منهـا إلـى أعمـال فنيـة فـي مجـال الدرامـا والمسـرح وتـم عرضهـا علـى الكثيـر 

العربيـة. الفضائيـات  مـن 

“أحبوا بني تميم” أحدث إصدارات د. هاشم السيد عرض “ساير الجنة” 
بمتحف الفن اإلسالمي
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عـن  برشـلونة«  و»فيـرا  إيفنتـس«  »إعـالن  أعلنـت 
األولـى  بنسـخته  للجمـال  الدوحـة  معـرض  تنظيـم 
وذلـك فـي الفتـرة مـن 20 - 22 أكتوبـر 2016 في مركز 
تنظيـم  ويشـكل  والمؤتمـرات.  للمعـارض  الدوحـة 
هـذا المعـرض دعمـًا إضافيـًا لقطـاع التجميـل المزدهر 
مـن  األولـى  الفعاليـة  المعـرض  ويعتبـر  الدولـة.  فـي 
قطـاع  فـي  للعامليـن  المخصصـة  قطـر  فـي  نوعهـا 
والدولـي  المحلـي  المسـتويين  علـى  والجمـال  التجـارة 

المحلييـن.  والمسـتهلكين 
علـى  أيـام،  ثالثـة  يسـتمر  الـذي  المعـرض،  ويركـز 
وهـي  القطـاع،  هـذا  فـي  أساسـية  أركان  أربعـة 
مسـتحضرات التجميـل والعطـور، والنـوادي الصحيـة 
بالشـعر  والعنايـة  الطبيعيـة،  والجماليات،والمنتجـات 
المعـرض  يسـتقطب  أن  المتوقـع  ومـن  واألظافـر. 
بعالـم  مختصـة  وعالميـة  محليـة  تجاريـة  عالمـات 
ومتاجـر  عالميـة  وهيئـات  خبـراء  جانـب  إلـى  الجمـال، 
متخصصـة  ومراكـز  وفنـادق  ومطوريـن  محليـة 

والجمـال.  بالصحـة 
وستشـارك فـي المعـرض كذلـك مؤسسـات محليـة 
األول  اليـوم  وسـُيخصص  تنظيميـة.  وهيئـات 
سـتقدم  حيـث  والتجـار،  للشـركات  المعـرض  مـن 
لبنـاء  ثمينـة  فرصـة  العالميـة  التجاريـة  للعالمـات 
والتواصـل  القطريـة  السـوق  إلـى  والدخـول  العالقـات 
المحليـة،  التنظيميـة  والهيئـات  التجزئـة  شـركات  مـع 
فـي حيـن سـُيفتتح المعـرض أمـام الجمهـور بعـد ظهر 
أكتوبـر،   22 و   21 يومـي  إلـى  ممتـدًا  أكتوبـر   20 يـوم 
مفسـحًا المجـال أمـام المسـتهلكين لالطـالع على آخر 

الجمـال.  عالـم  فـي  الدوليـة  المنتجـات 
التـي  العديـدة  الفـرص  حـول  حديثـه  معـرض  وفـي 
السـيد  قـال  للجمـال،  الدوحـة  معـرض  يوفرهـا 
الترفيهيـة  للعمليـات  التنفيـذي  الرئيـس  المـال  أحمـد 
تنظيـم  عـن  اإلعـالن  إعالن:»يسـعدنا  لمجموعـة 
النسـخة األولـى مـن معـرض الدوحـة للجمـال، والـذي 
قطـاع  لنمـو  قويـة  دفعـة  ُيشـّكل  أن  المتوقـع  مـن 

الدولـة«. فـي  الجمـال 

الدوحة تحتضن أول 
معرض للجمال

بقلم:كريم إمام
فعاليـات  قطـر  فـي  نورثوسـترن  جامعـة  اختتمـت 
بطـالب  لالحتفـاء  نظمتـه  الـذي  التعريفـّي  أسـبوعها 
دفعتهـا الجديـدة، التـي تعـد األكبـر فـي تاريـخ الجامعـة 
2008، بحفـٍل ممّيـز  العـام  منـذ تأسيسـها بقطـر فـي 
األمريكـي  والصحافـّي  والمؤلـف  الكاتـب  حضـره 

كويـس«.  »أليـس  دولًيـا  المرمـوق 
دينيـس،  إيفـرت  السـيد  الحضـور  مقدمـة  فـي  وكان 
عميـد جامعـة نورثوسـترن في قطر ورئيسـها التنفيذي، 
الجامعـة  تدريـس  هيئـة  بأعضـاء  بـدوره  رّحـب  والـذي 

وطالبهـا.  وموظفيهـا 
وفـي كلمتـه التـي ألقاهـا خـالل الحفـل الختامـّي تحـت 
إن  »كويـس«  قـال  ذكـراك؟«،  تخّلـد  »كيـف  عنـوان 
لـكل منـا قصـة مـا، تشـّكل مالمحهـا سـنوات الجامعة، 
عالمـٌي  طابـٌع  لهـا  الجامعيـة  »المرحلـة  أن  موضًحـا 
والـوالدة  الطموحـات،  تحديـد  فتـرة  فهـي  مشـترك، 
االسـتمتاع  وقـت  إنهـا  التعبيـر،  لنـا  جـاز  إن  جديـد  مـن 
أي  فـي  مثلهـا  تنالـوا  لـن  التـي  والحريـة  واالنطـالق 
مرحلـة أخـرى، فتـرة التأمـل والتفكيـر واالختيـارات التـي 
ال تعـد وال تحصـى، بـل وهـي الفتـرة التـي تدفـع عقلـك 
للكـّف عـن التفكيـر فـي أسـئلة ملّحـة، لبعـض الوقـت، 
اسـتغالل  وكيفيـة  حياتـك  مـن  الهـدف  عـن  كالسـؤال 
وقتـك فـي هـذه الحيـاة. فتلـك أسـئلة معقـدة يصعـب 
علـى أي منـا اإلجابـة عليهـا مهمـا بلغـت درجـة ذكائـه«. 
»الجامعـات  أضـاف:  العريقـة،  للجامعـات  رؤيتـه  وعـن 
األفـكار  تنمـو  فيهـا  الخصبـة،  كالمراعـي  العريقـة 
بمختلـف  الشـباب  أرواح  وتسـمو  والطموحـات 
أعمارهـم. وهـذا ينطبق تماًما على جامعة نورثوسـترن 
أنحـاء  فـي  للطـالب  ورعايتهـا  تنشـئتها  تواصـل  التـي 
مختلفـة مـن العالـم وتسـاعدهم فـي تطويـر أنفسـهم 

الحيـاة«.  فـي  أهدافهـم  وتحديـد 
أشـار كويـس أنـه فـي ظـل هـذه األوقـات العصيبـة التي 
نمـر بهـا، علينـا أن نفكـر فـي الطريقـة التـي نرغـب في أن 
تخّلـد ذكرانـا بهـا، مستشـهًدا بقصة لمهنـدس معمارّي 
شـاهًدا  المعماريـة  تصميماتـه  تكـون  بـأن  مهتًمـا  كان 
ليسـت  الضخمـة  “المبانـي  أن  موضًحـا  ذكـراه،  علـى 
هـي الطريقـة الوحيـدة لكي يخلد اإلنسـان ذكراه، فعلى 
األقـل يمكـن للمـرء أن يتـرك وراءه اسـًما جيـًدا، أو أبنـاًء 
يكونـون لـه أرثـًا صالحـًا« مضيًفـا »لـو اسـتطاع اإلنسـان 
أن يوجـد لنفسـه منبـًرا مـا، فيمكنـه أن ينقـل عبـره الكثير 

والكثيـر مـن األفـكار والـرؤى التـي تخّلـد ذكـراه«. 
وفـي حـوار بعـد كلمتـه قـال كويـس لـ)قطـر اليـوم( أنـه 
الدوحـة  إلـى  التعليميـة  التجـارب  نقـل  بكيفيـة  منبهـر 
وكيفيـة نجاحهـا هنـا بشـكل مبهـر، وأنه يتطلـع للتعرف 
أكثـر علـى دولـة قطـر، الفتـا إلـى أن المجتمـع األميركـي 
بالطبـع مجتمـع مختلـف تمامـا عـن المجتمعـات هنـا، 
وأعتقـد أن السـؤال حـول نـوع الصحافـة التـي سـيقوم 
لالهتمـام  مثيـر  سـؤال  هـو  بممارسـتها  هنـا  الطـالب 

حقـا، وأنـا لـم أمكـث هنـا الوقـت الكافـي للتعـرف علـى 
مـا يمكـن أن يقـال أو ال يقـال، ولكنـي أتوقـع أنـه سـتكون 
يـودون  الذيـن  أوالئـك  أمـام  هنـاك بعـض الصعوبـات 
التعامـل هنـا فـي الصحافـة بالطريقة التي يتـم التعامل 
هنـا  القوانيـن  أن  حيـث  المتحـدة،  الواليـات  فـي  بهـا 
مختلفـة، ولكـن هـذا مجـرد توقـع ألنـي ال أعـرف حقيقـة 
أعرفـه أن هنـاك مناطـق ال يمكنـك  الوضـع، ولكـن مـا 
وهـذا  أميـركا  فـي  الحـال  هـو  كمـا  هنـا،  تنتقدهـا  أن 
اختـالف واضـح بالطبـع. ووصـف الـدور الـذي قامـت بـه 
الجزيـرة فـي تغطياتهـا لمجتمعـات مختلفـة مثـل أوروبا 
والواليـات المتحـدة األميركيـة بأنـه يعـد فـي الكثيـر مـن 
األحيـان نموذجـا يحتذى به، وأن دورهـا في المجتمعات 

هنـا مختلـف حيـث أنهـا تتبـع السـلطات القطريـة. 
يمـر  أن  الكاتـب  أو  الصحفـي  علـى  كان  إذا  مـا  وحـول 
بتجـارب حياتيـة صعبـة ليكـون قـادرا علـى الكتابـة ونقـل 
رسـالتهم  لتوصيـل  يحتاجـون  الذيـن  النـاس  أصـوات 
يقـول  والسـلطة،  الجـاه  يملكـون  للذيـن  وليـس 
ولكـن  الصحفـي،  يعانـي  أن  ضروريـا  ليـس  أنـه  كويـس 
بالطبـع الصحفـي الـذي عانـى فـي حياتـه سـيكون لديـه 
والغاضبيـن  بالفكـر  الموجوعيـن  لهـؤالء  أعمـق  فهـم 
تجعـل  أن  يمكنهـا  المعانـاة  أن  وأعتقـد  المجتمـع،  فـي 
أساسـيا.  شـرطا  ليسـت  ولكنهـا  أفضـل،  الصحفـي 
لتنقـل  النـاس  مـع  تتعاطـف  أن  ضـرورة  علـى  مشـددا 
تطويرهـا.  يمكـن  مهـارة  وهـي  وأحالمهـم،  أفكارهـم 
وعلـى الطلبـة أن يبقـوا أعينهـم مفتوحـة وأن يتعلمـوا 

اسـتطاعتهم.  قـدر 
ويعمـل  دائمـة،  بصفـة  صحفًيـا  عمـوًدا  كـوس  يكتـب 
محـرًرا مسـاهًما لجريـدة نيوزويك. وقد سـبق له العمل 
ومحـرًرا  نيـوز«،  ديلـي  ويـك  »نيـو  جريـدة  فـي  محـرًرا 
مسـاهًما وناقـًدا صحفًيـا لجريـدة »تايـم«. ولـد كـوس 
بمدينـة شـيكاغو، ويحمـل درجة الماجسـتير في العلوم 
والتكنولوجيـا والسياسـة العامـة مـن جامعة واشـنطن، 
للدراسـات  جانيـت  مركـز  مـن  كل  فـي  زميـالً  وعمـل 
اإلعالميـة فـي جامعـة كولومبيـا قبـل إغالقـه، ومجلـس 
البحـوث الوطنـي واألكاديميـة الوطنيـة للعلـوم، وعمل 
المشـترك  بالمركـز  للطاقـة  ومديـرًا  أواًل  زميـاًل  أيًضـا 
للدراسـات السياسـية فـي واشـنطن، إلـى جانـب عملـه 

فيلـر.  وروك  فـورد  بمؤسسـتي  مستشـاًرا 

نورثوسترن في قطر تختتم أسبوعها التعريفي للطالب الجدد
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إيميلينا سوارس 
فنانة تشكيلية - جامعة فيرجينيا كومونولث 
طالبة دراسات عليا في كلية لندن الجامعية  

هندية األصل 
من مواليد الدوحة 

 الدوحـة أعتبرهـا موطنـي األول وتأتـي الهنـد كموطنـي الثانـي، وهـذا ليـس فقـط ألني 
ولـدت هنـا ولكنـي أشـعر براحـة وانسـجام تـام مـع الثقافـة هنـا، وعندمـا أسـافر إلـى 
الخـارج أشـعر بصعوبـة فـي التأقلـم مـع الثقافـات األخـرى، لـذا فإننـي أشـعر دائمـا 

باألمـان هنـا خصوصـا أن قطـر بلـد آمـن للغايـة. 
مـن األشـياء الجيـدة فـي قطر حقيقـة أن هناك مجتمعـًا جمياًل جـدا ومحترمًا، فال 

أشـعر بـأن هنـاك مـن يسـيء تقديـري أو مـن يحكـم علـّي دون أن 
يعرفنـي، علـى المسـتوى الثقافـي ليسـت هنـاك عقبـات 

أو صعوبـات، فالعيـش هنا أمر طبيعـي وعادي جدا، 
أخـرى  بلـدان  مـن  قطـر  دولـة  إلـى  يأتـون  ومـن 

عليهـم أن يعلمـوا أن هنـاك ثقافـة خاصـة 
يحترمـوا  أن  وعليهـم  المجتمـع  بهـذا 

العديـد  هنـاك  أن  كمـا  التوجـه.  هـذا 
يتعلـق  فيمـا  حتـى  هنـا  التنـوع  مـن 

وهنـاك  والطبـخ،  بالمأكـوالت 
والفعاليـات  األنشـطة  مـن  العديـد 
ويتعايـش  الجميـع،  تناسـب  التـي 
اإلثنيـات  مـن  العديـد  قطـر  فـي 
والمختلفـة.  المتنوعـة  واألعـراق 
كمـا أن هنـاك العديـد مـن األماكـن 

أحـب  وأنـا  لالهتمـام،  المثيـرة 
الهـدوء فـي الدوحـة، فليـس هنـاك 

مـن  العديـد  فـي  الموجـود  الصخـب 
نيويـورك.   مثـل  العالـم  حـول  المـدن 

السـلبية فربمـا وجـود بعـض  أمـا األمـور 
مـن  الوافديـن  بعـض  تجـاه  الحساسـية 

هـذا  بـأن  أعتقـد  ال  ولكنـي  األخـرى،  الخلفيـات 
تجـد  النـاس  النهايـة  ففـي  للغايـة،  سـلبي  شـيء 

هنـاك  وأيضـا  هنـا،  والتعايـش  للتعـود  السـليمة  الطـرق 
سـلبية تتعلـق بالمـرور وزحمـة الشـوارع، وأعتقـد أن هنـاك افتقـاد 

التـي  العائـالت  مـن  العديـد  قابلـت  بالطبـع  والمعتقـدات،  الديانـات  بعـض  الحتـرام 
تحتـرم اآلخـر مهمـا كانـت خلفياتـه، ولكـن هنـاك أيضـا مـن ال يحتـرم ثقافـات اآلخـر. 
كمـا أن إيجـاد فـرص للعمـل فـي الدوحـة أمـر صعـب، حيـث أن فـرص العمـل متاحـة 
بشـكل أكبـر للمواطنيـن. وأيضـا األمـر ذاتـه فيمـا يتعلـق بالرواتـب، لكـن فـي النهايـة 
األمـر يتعلـق بالشـخص ومدى اشـتغاله على نفسـه وتنميته لمهاراتـه. وهناك العديد 
مـن الفـرص للطلبـة للحصـول علـى منـح جامعيـة كمـا هـو الحـال معـي فقـد كانـت 
دراسـاتي فـي جامعـة فيرجينيـا كومونولـث وكليـة لنـدن الجامعيـة عبـر منـح دراسـية 

كاملـة. 
أحـب األماكـن التـي تكـون بالقـرب مـن البحـر )البنـدر( وأتمنـى أن تكـون المعلومـات 
التـي سـمعتها بأنهـم سـيعيدون بنـاء هـذه المنطقـة بالقـرب مـن الكورنيـش خاطئـة 
ألنـي بالفعـل أحبهـا، أيضـا أفتقـد األماكـن التـي لـم تعـد موجـودة، فعمليـات الهـدم 

والبنـاء جاريـة فـي كل مـكان، ولكنـي أعلـم بـأن ذلك في إطـار التحضيرات السـتضافة 
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أتمنـى وجـود  الدوحـة )قديمـا(.  نـادي  بالقـرب مـن  الـذي كان  الشـاطئ  أفتقـد  أيضـا 
أماكـن أكثـر للطلبـة ليعرضـوا أعمالهـم خصوصـا الطلبـة الجـدد الذيـن يحتاجـون إلـى 
أماكـن لعـرض أعمالهـم، فالخريجيـون الجـدد ال يجـدون أماكن كثيرة لعـرض أعمالهم 
ومواهبهـم، بالرغـم مـن وجـود أماكـن جديـدة حاليـا مثل محطـة اإلطفاء إال أنـه ال تزال 

هنـاك حاجـة ألماكـن أخـرى. 
أعمـل اآلن علـى معـرض فـي كتـارا فـي أكتوبر المقبـل مع عدد مـن األصدقـاء الفنانين، 

كمـا أعمـل علـى انتهـاز فـرص تقدمهـا قطر في عالـم الفن. 
والحريـة  بالمالبـس  يتعلـق  فيمـا  انفتاحـا  وأكثـر  اهتمامـا  أقـل  أصبحـت  الدوحـة 
الشـخصية لألشـخاص، وقـد اشـتريت مؤخـرا دراجـة نارية وهـو أمر ال يـزال غريبًا 
بعـض الشـيء هنـا، فقـد واجهـت بعـض الصعوبـات حيـث لـم 
يكـن والـدي موافقـا علـى ذلـك األمـر، وبالتالـي قـد أقـول 
أن هنـاك بعـض المحاذيـر علـى المـرأة هنـا، ولكـن 
امتالكـي لهـذه الدراجـة غّيـر مـن حياتـي وغير من 

نظـرة النـاس إلـّي كثيـرا.
أفتقـد  وال  فـي قطـر  غربـة  بـأي  أشـعر  ال 
حقيقـَة الكثيـر فـي الهنـد سـوى أهلـي 
الحـرارة  أحـب  وأنـا  العائلـة،  وأفـراد 
مـن  العديـد  بعكـس  المرتفعـة 
النـاس، وال أحـب المطـر والبرد في 

الهنـد. 
أرى قطـر بعـد 10 سـنوات )دبـي 
بالمبانـي  يتعلـق  فيمـا  ثانيـة( 
السـياح  وأعـداد  واالزدحـام 
مـن  العديـد  هنـاك  وسـيكون 
التمـازج الثقافـي، وعلـى الدوحـة أن 
تتعـود علـى تغيـرات ثقافيـة قادمـة، 
وأكثـر  أسـرع  األمـور  تكـون  أن  وأتوقـع 
وسـائل  هنـاك  سـتكون  كمـا  نشـاطا، 
مواصـالت أخـرى، وسـتظل الدوحـة مدينـة 
نظيفـة كمـا هـي اآلن، فهناك العديـد من الناس 
أكثـر  تكـون  أن  وأتمنـى  هنـا،  بالنظافـة  يهتمـون 

المسـتقبل.  فـي  إخضـرارا 
أعتقـد أن الدوحـة تحتـاج إلـى العمـل علـى إتاحـة فـرص عمـل أكثـر، 
وأيضـا وسـائل المواصـالت -التـي يتم العمـل عليها بالفعل- وأهم شـيء التقليل من 
قيمـة اإليجـارات فيمـا يتعلـق بالسـكن، فـإذا كانـت هنـاك رغبـة حقيقيـة لجلـب أعـداد 

أكبـر مـن السـياح فعلـى الدولـة فعـل شـيء علـى هـذا الصعيد. 
كمـا أنـه ومـع وجـود العديـد مـن مواقـع البنـاء، هنـاك تأثير من جـراء ذلك على الشـوارع 
والطرقـات فـي قطـر، هناك مؤسسـات تعليمية وصروح عظيمـة هنا، إال أن معظم 
الدعـم موجـه إلـى المواطنيـن، وأعتقـد أن هنـاك حاجـة إلـى االهتمـام أكثـر بالمقيمين 
وتقديـم فـرص أكثـر للطلبـة الدوليين، وهو األمر الذي سيسـاعد الدوحـة لتكون مكانًا 

أكثـر أريحية للسـياح ولتبـادل األفكار. 
الدوحـة مدينـة عظيمـة اآلن وتحتـاج إلى أن تكون أكثـر حكمة في تعاملها مع المقيمين 
علـى األمـد البعيـد، هنـاك تركيـز كبيـر اآلن علـى 2022 ولكـن هنـاك تناسـي لمـا يمر به 

بعـض النـاس مـن صعوبات جـراء كل ما يحدث. 
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