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قطر تستحق األفضل من أبنائها 

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

المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح 
دور االنعقاد العادي الخامس واألربعين 

لمجلس الشورى بمقر المجلس . 

10

اطالق  خدمة القطار  في مطار حمد 

أعلن مطار حمد الدولي تشغيل قطار 
نقل المسافرين للتنقل ضمن المطار، 

وتأتي هذه الخطوة لتقديم أفضل 
تجربة سفر في المطار الحائز على عدد 

من الجوائز العالمية.

10

الجزيرة أعظم تجربة إعالمية عربية 
شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، وصاحب السمو 

األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، احتفال شبكة الجزيرة اإلعالمية بالذكرى  الـ 20 
لتأسيسها، في مقر الشبكة.

رحل األمير األب 

ودعت قطر األمير األب الشيخ خليفة بن حمد آل 
ثاني الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ84 عاما. 
وأعلنت الحداد لثالثة أيام، وقد ووري جثمانه 
الثرى في مقبرة الريان عقب الصالة عليه في 
جامع اإلمام محمد بن عبدالوهاب في الدوحة.

8
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ال تغطي املجلة التصميم الداخيل فحسب وإنام أيضا ديكورات املنازل واملساحات 
املكتبية من خالل استكشاف مستجدات عنارص املساحة يف املجتمع.

واملساحات 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 :

المحتويـــــات

28

16

44

قضايا األسرة
»السياسيون يصنعون الحرب، والشعوب 
تدفع الثمن«.. كانت هذه العبارة لسان حال 

المشاركون في المؤتمر السنوي الثاني 
حول البحوث والسياسات األسرية المعنون 

بـ»تأثير الحروب والصراعات على 
األسرة العربية«.

34

الركود االقتصادي يعصف بسوق العقارات 
شهدت قطر في النصف األول من هذا العام وصول جملة المعروض لإليجار من المساحات 

المكتبية إلى 5.3 ماليين متر مربع. ويتوقع أن يتجاوز المعروض في هذا القطاع 7 ماليين 
 CBRE متر مربع في المجمل بنهاية 2018 وفقا لما صرحت به شركة سي بي ريتشارد اليس

لالستشارات العقارية. تفتح قطر اليوم ملف تذبذب أسعار العقارات في قطر وكيفية الموازنة 
بين العرض والطلب.

أبــواب  ثابتــــة
8  متفرقات

14  عقــارات 

15 شئون مصرفية
19  غاز  و نفط

54 عالم السيارات

57 أسواق 
60 عين على الدوحة

64 الكلمة األخيرة

شئون مصرفية
كانت شركات التكنولوجيا المالية ُتعتبر في الماضي 

بمثابة تهديد للقطاع المصرفي، لكنها قد باتت اليوم 
جزءا ال يتجزأ من هذا القطاع في دول مجلس التعاون 

الخليجي التي تشهد تزايدا هائال في استخدام 
اإلنترنت والهواتف الذكية.

قضايا تهمك 
تقدر تكلفة إنشاء ميناء حمد البحري بما 
يقرب من 27 مليار ريال، وذلك أهله ألن 

يكون أحد أكبر وأهم الموانىء البحرية 
بمنطقة الخليج والشرق األوسط، كما 

اعتبره عدد من المراقبين أحد أضخم 
مشاريع البنية التحتية في قطر.

20

غاز ونفـــط
عندما حفر إدوين دريك أحد أوائل آبار النفط 

التجاري في العالم في مدينة تيتسوفيل 
بوالية بنسلفانيا األميركية في العام 1859 

لم يكن يتوقع بالتأكيد األثر الهائل الذي 
سيتركه البترول على االقتصاد العالمي 

والحضارة والحروب في السنوات التالية.



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

واملساحات 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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رسائل القراء

  على مدى العامين الماضيين توسعت سوق السفر الحالل بوتيرة هائلة محققة 
لقد وفقتم في موضوع  القطاع.  الداخلين في هذا  المكاسب ألوائل  الكثير من 
أن  لقطر  يمكن  وكيف  القطاع،  لهذا  العالمي  النمو  في  بحث  والذي  الغالف 

الطموحة. السياحية  أهدافها  لتحقيق  االتجاه  تستفيد من هذا 
                                                                                                                    على المري

عليها  تعودنا  عادة  فهي  القطري  بالشباب  االهتمام  مجلتكم  على  غريبا  ليس   -
الحوار  شكل  في  انعكس  الذي  االهتمام  هذا  شهر،  كل  جديدكم  مطالعة  أثناء 
والذي  الرميحي  جاسم  المتميز  اإلعالمي  مع  السابق  العدد  في  أجريتموه  الذي 
للشباب  والسداد  التوفيق  نتمنى  ونحن  غماره.  خاض  مجال  كل  في  تميز 

القطري الواعد الذي يخدم وطنه وأهله وشعبه العربي. 

  أحمد المنصوري 

على  المتبادلة  الزيارات  خالل  من  تطورا  الكورية   - القطرية  العالقات  شهدت   -
العمرانية  النهضة  مشاريع  في  الكورية  الشركات  ودخول  المستويات،  أعلى 
هذا  في  موفقا  كوريا  جمهورية  اختيار  كان  لقد  قطر،  لدولة  التحتية  والبنية 
بالغاز  الجنوبية  لكوريا  الرئيسي  المزود  تعتبر  قطر  دولة  وأن  خاصة  اإلطار. 
إلمدادات  االستقرار  تعزيز  في  يساهم  األجل  طويل  اتفاق  بموجب  المسال 

. الكورية  الطاقة 

                                                                     صالح الكواري 

من  أكتوبر  عدد  في  نشر  والذي  قريبا  الدوحة(  )مترو  مجسم  وصول  خبر  ان   -
يوما  وترتفع  تتصاعد  التي  االزدحام  معدالت  مع  خاصة  صدورنا  اثلج  مجلتكم 
الصبر كل مشروع من شأنه أن  ننتظر وبفارغ  اليوم  اننا  بعد يوم في شوارعنا، 
ازعاج  المروري والتي طالت وأصبحت مصدر  يساهم في تقليل حاالت الشلل 

الطريق.  مستخدمي  من  للعديد 

                                                                     حنان المحمود 

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 

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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كلمة العــدد

الناشـر

شـركة المها للنشر واإلعالن ذ.م.م.
ص.ب:  3272 الدوحة - قطــر.  هاتف: 44550983 

أو 44671173 أو 44667584 )974+( .
فاكس:  44550982 )974+( . 

 qtoday@oryxpublishing.com :بريد إلكتروني
www.issuu.com/oryxmags

صندوق بريد 3272 - الدوحة - دولة قطر
 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 والمدير التنفيذي

 
د. فيصل فؤاد

المدير
---------------------

مدير التحرير
سندو ناير

نائب المحرر  
ازدهار إبراهيم علي

كبير المراسلين 
كريم إمام

مراسل صحفي أول    
أيسواريا 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      ماتيوس جيريان

نيشاد ناصر
---------------------

مسئول الفعاليات
غزالة محمد

---------------------
محاسب 

براتاب تشاندرن 
---------------------

العالقات العامة
إسالم المحالوي

---------------------
فريق التوزيع

 بيكرم شرستا 
ارجون تيميلسينا          بيمال راي

بسنتا بوخريل       براديب بهوسال

توشحت الدوحة بالسواد لثالثة أيام حدادا على رحيل األمير األب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
والذي شيع جثمانه في جامع اإلمام محمد بن عبد الوهاب بعد صالة عصر يوم 24 أكتوبر 

2016، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة الريان.
وكان الديوان األميري نعى األمير األب الشيخ خليفة الذي توفي عن عمر ناهز 84 عاما، وأمر 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإعالن الحداد العام في كافة أنحاء الدولة ثالثة أيام.

واألمير الراحل هو سادس أمراء قطر وأحد بناة نهضتها، وهو الذي أعلن استقاللها، وأسس 
لبنتها االقتصادية والتعليمية، حيث تولى الحكم خالل الفترة بين عامي 1972 و1995.

وكما ابتدر سمو األمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني افتتاحه لدورة االنعقاد العادي 
الرابع واألربعين لمجلس الشورى بنعيه األمير األب وعدد مآثره، وقد جاء االجتماع في ظل الحزن 

على األب الفقيد،  شفافا صريحا.   وما يسترعي االنتباه، أنه في الوقت الذي انخفضت فيه 
مساهمة المكون الرئيسي للناتج المحلي اإلجمالي، وهو قطاع النفــــــط والغـــــاز، بمعـــــدل 

1,5 ٪، ازدادت مساهمة القطاع غير النفطي بنحو 11 ٪. وقد واكب هذا النمو استمرار حصول 
االقتصاد القطري على درجات عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية. وحققت 

قطر مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.  لكن بالرغم من مشاعر االرتياح التي 
تثيرها هذه اإلنجازات، إال أن سموه لم يخف، أن هذا االنخفاض الكبير والمستمر في أسعار 

الطاقة يدعو للحيطة والحذر. مع تأكيد سموه  أنها دعوة للحيطة والحذر وليس للخوف.

وفي ظل التسابق اإلعالمي المحموم والذي فرضته الظروف السياسية الحرجة والمتوترة التي 
يمر بها العالم تحتفل قناة الجزيرة الفضائية بمرور عشرين عاما على تأسيسها، وقد خاطب 

الحفل صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بكلمة أشاد فيها بما قدمته 
شبكة الجزيرة اإلعالمية منذ تأسيسها قبل عشرين عاما في نشر الحقيقة بفضل ما اتسمت 

به من مصداقية وموضوعية والتزام بالمهنية اإلعالمية. وقال صاحب السمو األمير الوالد، في 
كلمته إن دولة قطر قررت منذ عقدين من الزمان تأسيس منبر إعالمي عربي، يتيح لشعوب 

المنطقة رؤية نفسها ورؤية العالم بعيونها، ال بعيون اآلخرين، وينشر الحقيقة بين الناس، ويرفع 
مستوى الوعي بينهم، على أن يتسم هذا المنبر بالمصداقية والموضوعية، وبأدق معايير 

المهنية اإلعالمية المتعارف عليها عالميا. وأضاف صاحب السمو األمير الوالد أن »االحتفال 
اليوم فرصة للتأمل في حصاد هذه السنين العشرين، وهو حصاد جدير بالفخر واالعتزاز« 

 مؤكدا أن »ميالد الجزيرة بحق ميالد ألعظم تجربة إعالمية عربية«.

وبالرغم من أن النفط أصبح شريان الحياة للتقدم والتطور في العالم الصناعي، وباتت هنالك 
منتجات يومية ال حصر لها، إال أن دولة قطر لم يتراجع ناتجها اإلجمالي وذلك التباعها سياسة 

تنويع المصادر منذ فترة ليست بالقريبة، لذا فميناء حمد البري الجديد سيدفع بدوره في إثراء 
المدخول االقتصاد القطري يمكنكم قراءة الكثير عن هذا الموضوع عبر صفحات المجلة لهذا 

الشهر.
وكذلك يمكنكم متابعة تأثير قانون جاستا على مستقبل االقتصاد السعودي بصفة خاصة 

والخليجي بصورة عامة في تقريرنا )قانون جاستا تهديد فعلي لالقتصاد الخليجي(.
الحروب الطاحنة التي تدور في الشرق األوسط كما يبدو أنها لن تضع رحاها مع خواتيم هذا 

العام الذي شهد ما شهده من دمار، فاآلن تتشرد أسر ومجتمعات بأكملها من الموصل حتى 
حلب مرورا ببقية المدن الملتهبة، والضحية دوما األسرة العربية يمكنكم قراءة المزيد عن تأثير 

هذه الحروب الجائرة على مستقبل األسرة العربية عبر طيات هذا العدد.
 كما يمكنكم قراءة المزيد من المواضيع الشيقة

نتمنى لكم قراءة ممتعة  
ازدهار إبراهيم
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ودعت قطر األمير األب الشيخ خليفة بن حمـد آل 
ثاني الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ84 عاما. 
جثمانه  ووري  وقد  أيام،  لثالثة  الحداد  وأعلنت 
في  عليه  الصالة  عقب  الريان  مقبرة  في  الثرى 
جامع اإلمام محمد بن عبدالوهاب في الدوحة. 
أوائل  أحد  ثاني  آل  حمد  بن  خليفة  الشيخ  وكان 
عام  بريطانيا  عن  استقاللها  بعد  قطر  حكام 

.1971

“األمير األب” في سطور
أبناء  أحد  وهو  قطر،  دولة  أمراء  سادس 

وليا  عين  ثاني،  آل  عبدالله  بن  حمد  الشيخ 
للعهد في عهد الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، 
في 22 فبراير 1972 تولى مقاليد الحكم. في 
العربية  الدول  إلى جامعة  عهده انضمت قطر 
لدول  التعاون  مجلس  بتأسيس  وساهمت 
إنتاجها  زاد  كما   ،1981 عام  العربية  الخليج 
الغاز  شحنات  أولى  تصدير  وتم  البترول،  من 

.1991 الطبيعي عام 
قطر  داخل  يحمل  كان  الذي  الراحل،  واألمير 
خالل  الحكم  تولى  األب«،  »األمير  لقب 
1995. ولد الشيخ خليفة  1972 و  الفترة بين 

1932، وتدرج في  بن حمد آل ثاني في العام 
عام  للعهد  وليا  تعيينه  تم  حتى  المناصب 

.1960
كما عملت قطر في عهده على تنمية الروابط 
والدول  الشعوب  وبين  بينها  والتعاون 
التي  الدول  رأس  على  وكانت  اإلسالمية، 
لدعم  القومي  دخلها  من  نسبة  خصصت 
تلك  وتوجت  الثالث،  العالم  دول  ومساعدة 
جميع  إلغاء   1990 أكتوبر  في  بإعالنها  الجهود 
على  قطر  لدولة  المستحقة  والفوائد  الديون 

النامية. الدول 
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متفرقــــــــات

رحل األمير األب



نوفمرب 2016 
11

متفرقــــــــات
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بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  تفضل 
برعايته  فشمل  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 
الخامس  العادي  االنعقاد  دور  افتتاح  الكريمة 
والذي  المجلس  بمقر  الشورى  لمجلس  واألربعين 
له  المغفور  األب  األمير  سمو  مقدمته  في  نعى 
صاحب  االفتتاح  حضر  حمد.   بن  خليفة  الشيخ 
الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.  السمو األمير 

األمير  نائب  ثاني  آل  حمد  بن  عبدالله  الشيخ  وسمو 
وسـعـادة الـشـيـخ عـبـدالعـزيـز بـن خـلـيـفـة آل ثـانــي 

الممثل  ثاني  آل  حمد  بن  جاسم  الشيخ  سمو 
خليفة  بن  عبدالله  الشيخ  وسمو  لألمير،  الشخصي 
خليفـــــة  بن  جــــاسم  الشيــخ  وسعـــادة  ثاني،  آل 
آل ثاني. ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة 
آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد 
ورؤساء  والوزراء  الشيوخ  السعادة  أصحاب  من 
»ظل  سمــوه:  وقـــال  الدبلوماسيـــــة.    البعثـــــات 
سيما  وال  األول،  اهتمامنا  محل  االقتصادي  الشأن 
الحاد  االنخفاض  فرضها  التي  الظروف  ضوء  في 
إصرارنا  مـــع  الهيدروكربونية،  المواد  أسعار  في 
لتحقيق  التنمويــة  خططـنا  فـي  المضي  علــى 
الوطنية«. قطر  رؤية  في  رسمناها  التي   األهداف 

مالمُحه  تظهُر  جديًدا  واقًعا  فإن  الصدد،  هذا  وفي 

للتطورات  نتيجًة  العالمية  الطاقة  صناعة  في 
إنتاج  زيادة  إلى  أدت  التي  المتسارعة  التكنولوجية 
تبع  وما  مسبوقة،  غير  مستوياٍت  إلى  والغاز  النفط 
أسواق  في  األسعار  في  حاد  انخفاض  من  ذلك 
النمو  معدالت  تراجع  ضغط  كما  العالمية،  الطاقة 
بتخفيض  األسعار  على  للطاقة  مهمة  أسواق  في 
إلى  التوقعات  وتشير  العرض،  زيادة  مع  الطلب 
األسواق. تلك  في  اليقين  عدم  من  حالة   استمرار 
أسعار  أن  نتوقع  كنا  أننا  رغم  إنه  القول  وأصارحكم 
قطر  رؤية  تبنْينا  وقد  تدوم،  لن  المرتفعة  الطاقة 
فيه  نستطيع  الذي  اليوم  لذلك  استعدادًا  الوطنية 
الدخل  مصادر  لتنويع  المستدامة  التنمية  تحقيق 
أن  إال  والغاز،  النفط  الحصري على  االعتماد  وتجنب 

أحًدا لم يتوقع حدة االنخفاض وسرعته.

نمو قطري رغم االنخفاض
النفط  الحاد في أسعار  الرغم من االنخفاض  وعلى 
باألسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  حّقق  والغاز، 
نحو  بلغ  سنويًا  نموًا   2015 العام  خالل  الثابتة 
للدول  النمو  معدالت  بمتوسط  مقارنة   ٪  3.6
كان  الذي  األوسط  الشرق  في  للبترول  المصدرة 
الدولي. النقد  صندوق  لتقديرات  وفقًا   ٪  1.9 

وهو  االئتماني  تصنيفها  على  قطر  حافظت  وقد 
تحقيق  واصلت  كما  العالم،  في  األعلى  بين  من 
العالمية  التنافسية  مؤشرات  في  متقدمة  مراكز 
تقرير  أحدث  في  عالميًا   18 المرتبة  في  جاءت  فقد 
الثانية  المرتبة  وفي  العالمي  االقتصادي  للمنتدى 
نريد  ال  وأضاف  األوسط.  الشرق  منطقة  في 
في  الحالية  لألزمة  السلبية  التأثيرات  من  التقليل 
نبين  أن  نريد  بل  اقتصادنا،  على  الطاقة  سوق 
ال  اقتصادنا  أن  وهو  موضوعيا  واقعا  باألرقام 
قبل  من  الثقة  من  عالية  بدرجة  ويتمتع  متينًا  يزال 
ذاته  بحد  إنجاز  وهذا  العالمية.  التقييم  مؤسسات 

في هذه الظروف.

قطر تستحق األفضل من أبنائها 

سمو األمير يستقبل الرئيس السوداني

المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  استقبل 
رئيس  البشير  أحمد  حسن  عمر  المشير  الرئيس  فخامة  أخاه  األميري،  بالديوان 
جمهورية السودان الشقيقة الذي قدم التعازي بوفاة المغفور له إن شاء الله صاحب 
السمو األمير األب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. كما جرى خالل المقابلة استعراض 

العالقات األخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها. 

أعلن مطار حمد الدولي تشغيل قطار نقل المسافرين 
لتقديم  الخطوة  هذه  وتأتي  المطار،  ضمن  للتنقل 
الجوائز  على  الحائز  المطار  في  سفر  تجربة  أفضل 
نقل  خدمات  الجديد  القطار  وسيقدم  العالمية. 
المسافرين بشكل متواصل من الجزء الجنوبي للمطار 
وقت  بخفض  سيساهم  مما  الشمالي،  الجزء  وحتى 
القادمين  للمسافرين  المطار  عبر  كبير  بشكل  التنقل 
والمغادرين، ومسافري الترانزيت وسيتمكن المسافرون 
القطار  استقالل  من  الدولي  حمد  مطار  عبر  المغادرون 
المصباح  الدب  خلف  والواقعة  الجنوبية،  المحطة  من 
حيث سينتقلون نحو المحطة الشمالية الواقعة بالقرب 
من الممرات D و E.  أما المسافرون القادمون فسيكون 
المحطة  من  القطار  متن  على  الصعود  بإمكانهم 
صالة  إلى  الوصول  من  سيتمكنون  حيث  الشمالية، 
 الجوازات الواقعة بالقرب من المحطة الجنوبية للقطار.
الجوية  الخطوط  من  كل  أعلنت  متصل  سياق  وفي 
نظام  دخول  عن  للسياحة  العامة  والهيئة  القطرية 
تأشيرة العبور »الترانزيت« الجديد حيز التنفيذ، ليتمكن 
عبر  القطرية  الناقلة  المسافرين على متن  بذلك جميع 
مطار حمد الدولي والذين سيقضون أكثر من 5 ساعات 
المتابعة، من الحصول على تأشيرة  انتظار رحالت  في 
لمدة  قطر،  إلى  بالدخول  لهم  تسمح  »ترانزيت«  عبور 

تصل إلى 96 ساعة.

مطار حمد الدولي يطلق 
خدمات قطار نقل المسافرين

متفرقــــــــات
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المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  شهد 
وصاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، احتفال شبكة الجزيرة 
شعار  تحت  نظم  والذي  الشبكة،  مقر  في  لتأسيسها،  الـ20  بالذكرى  اإلعالمية 
»مسيرة متجددة ورسالة أصيلة«. وشهدت الحفل صاحبة السمو الشيخة موزا 
ثاني  آل  خليفة  بن  ناصر  بن  عبدالله  الشيخ  معالي  الحفل  شهد  كما  ناصر.  بنت 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وأصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، ورئيس 
وأعضاء مجلس إدارة شبكة الجزيرة اإلعالمية، وعدد من منتسبي الشبكة، إضافة 
الشيخ  الوالد  األمير  السمو  صاحب  وألقى  والمثقفين.  اإلعالميين  من  نخبة  إلى 
حمد بن خليفة آل ثاني كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها بما قدمته شبكة الجزيرة 
اإلعالمية منذ تأسيسها قبل عشرين عاما في نشر الحقيقة بفضل ما اتسمت به 
من مصداقية وموضوعية والتزام بالمهنية اإلعالمية. وقال صاحب السمو األمير 
الوالد، في كلمته إن دولة قطر قررت منذ عقدين من الزمان تأسيس منبر إعالمي 
عربي، يتيح لشعوب المنطقة رؤية نفسها ورؤية العالم بعيونها، ال بعيون اآلخرين 
وينشر الحقيقة بين الناس، ويرفع مستوى الوعي بينهم، على أن يتسم هذا المنبر 
 بالمصداقية والموضوعية، وبأدق معايير المهنية اإلعالمية المتعارف عليها عالميا.

للتأمل  فرصة  اليوم  االحتفال  »إن  الوالــد  األميـــر  السمو  صاحب  وأضاف 

واالعتزاز«  بالفخر  جدير  حصاد  وهو  العشرين،  السنين  هذه  حصاد  في 
عربية«. إعالمية  تجربة  ألعظم  ميالد  بحق  الجزيرة  »ميالد  أن   مؤكدا 
حررت  حيث  حصرها،  يتعذر  المنجزات  من  عددا  للجزيرة  أن  سموه  وأوضح 
العرب  مصالح  ضد  المنحاز  األجنبي  اإلعالم  على  االعتماد  من  العربي  المشاهد 
عربية  أرض  من  يبث  عربي  بإعالم  الثقة  يستطيع  أنه  له  وأثبتت  وتطلعاتهم، 
جاءت  إعالمهم،  بوسائل  العربي  الفضاء  يحتكرون  اآلخرون  كان  أن  فبعد 
اإلعالم  التوازن، وجعلت  اآلخر« فحققت  والرأي  »الرأي  الجزيرة حاملة شعارها 
األخرى. األطراف  على  واحد  طرف  من  إمالء  ال  عدة،  أطراف  بين  إنسانيا   حوارا 

وقال إن »الجزيرة كانت وال تزال شاهد حق ال يدلس، ولسان صدق ال يجامـل وقد 
على  التستر  من  الفشلة  وحرمت  القتل،  على  التستر  من  القتلة  الجزيرة  حرمت 
العربية في تطلعها  الفشل، وانحازت للحقيقة واإلنسان، ووقفت مع الشعوب 
العربي«. وأكد صاحب السمو  الربيع  أثناء ثورات  رأيناه  الكرامة والحرية، كما  إلى 
توحيد  عامل  إلى  تحولت  الجزيرة  أن  ثاني  آل  بن خليفة  الشيخ حمد  الوالد  األمير 
للوطن العربي، حيث عززت الصالت بين الشعوب العربية الشقيقة واهتمت بهم 
جميعا على اختالف طوائفهم، ووصلت األرحام اإلنسانية واالجتماعية والثقافية 
بينها، وعمقت في ثقافتها المشاركة في اآلمال واآلالم، واإليمان بوحدة المصير 
الجامعة  اللغة  الفصحى لغة لها، ألنها هي  العربية  اللغة  اتخذت  أنها  إلى  مشيرا 

لكل العرب من المحيط إلى الخليج.

متفرقــــــــات

الجزيرة أعظـــم تجربة إعالمية عربية
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خطة لشمولية رقمية »100 ٪«

أشاد المشاركون في المؤتمر السنوي الثالث ألمن المعلومات 
في القطاع المالي، الذي افتتحه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن 
دولة  بجهود  الداخلية  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل  خليفة 
على  خاص  وبشكل  المعلومات،  أمن  دعم  على  وحرصها  قطر 
صعيد دفع سياسات الحماية اإللكترونية والتعاون والتنسيق بين 

الدول العربية حول قضايا أمن المعلومات.

وزير  السليطي  سيف  بن  جاسم  السيد  سعادة  أكد  فيما 
بلغ  قد  قطر  في  اإلنترنت  انتشار  أن  واالتصاالت،  المواصالت 
 ،٪  100 بنسبة  والمالية  المصرفية  الخدمات  قطاع  وسط  ذروته 
إلى  الوصول  في  األعمال  شركات  اإلنترنت  استخدام  وسيساعد 

أسواق جديدة. 

كما أن 40 ٪ من شركات األعمال في قطر تستخدم اإلنترنت في 
الشركات  هذه  ُخمس  ونحو  اإللكترونية،  المصرفية  المعامالت 
اإلنترنت.  ولفت سعادته  المالية األخرى عبر  الخدمات  إلى  تدخل 
إلى أن الخطة اإلستراتيجية لوزارة المواصالت واالتصاالت تهدف 
بنســــبة  الرقمية  الشمولية  وتحقيق  الرقمية  الثقافة  نشر  إلى 
المؤقتة، وكبار  العمالة  السكان بمن فيهم  100 ٪ لجميع شرائح 
المعلومات  تكنولوجيا  بفوائد  الوعي  لرفع  اإلعاقة،  وذوي  السن، 

واالتصاالت والحماية اإللكترونية.

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  الباكر  أكبر  سعادة  تسلم 
هذا  في  طيران  أفضل  جائزة  القطرية  الجوية  الخطوط 
العام في حفل جوائز »كابا« للتميز.  وقد قدم الجائزة 
حفل  في  لكابا  التنفيذي  الرئيس  هاربسون  بيتر  السيد 
أمستردام. في  اوكورا  فندق  في  أقيم  الذي   العشاء 

القطرية  الجوية  للخطوط  الجائزة  تقديم  تم  وقد 
في  وإسهامها  اإلستراتيجية  لتوسعاتها  تقديرًا 
مبتكرة  خدمات  وتقديمها  الطيران  قطاع  دعم 
في  النظير  منقطع  نجاحها  جانب  إلى  هذا 

 تطوير تحالفات متينة مع شركات الطيران. 

التنفيذي  الرئيس  الباكر  أكبر  السيد  سعادة  قال  وقد 
المناسبة:  بهذه  القطرية  الجوية  الخطوط  لمجموعة 
على  القطرية  الجوية  الخطوط  حصول  »يسعدني 
يعد  الذي  األمر  العام،  هذا  في  طيران  أفضل  جائزة 
الناقلة  فريق  به  يقوم  الذي  الدؤوب  العمل  على  دلياًل 
 القطرية وسعيهم لتقديم أفضل الخدمات والضيافة«.

مؤتمر  خالل  الباكر  السيد  سعادة  وتحدث 
من  أكثر  بحضور  وذلك  العالمي   »2016 »كابا 

 200 ممثل لمختلف شركات الطيران.  
وقد ذكر سعادته أن الخطوط الجوية القطرية ستحتفل 

شغفنا  إن  وقال:  المقبلة  السنة  في  العشرين  بعامها 
القطرية  الجوية  الخطوط  نجاح  أسباب  هما  وإصرارنا 
أسطول  تطور  وقد  السابقة،  عامًا  العشرين  مدى  على 
طائرة   190 من  أكثر  إلى  طائرات  أربع  من  طائراتنا 
العالم.  في  العصرية  التكنولوجيا  بأحدث   مجهزة 
بخصوص  شامل  اتفاق  مناقشة  بصدد  حاليًا  نحن 
الخدمات الجوية األوروبية وملتزمون كليًا بما أوردناه في 
لقطاع  البيئي  التأثير  من  والحد  العادلة،  المنافسة  إطار 
حيثما  لمسافرينا  الخدمات  أفضل  وتقديم  الطيران، 

كانوا وإلى أي مكان يسافرون إليه.

القطرية أفضل شركة طيران

المعـرض  خـالل  عليهـا  التعاقـد  تـم  التـي  الصفقـات  قيمـة  أن   2016 قطـر  ميليبـول  لجنـة  أعلنـت 
قطـري.  ريـال  ألـف  و50  مليونـا   260 تبلـغ  إجماليـة  بقيمـة  صفقـة   11 بلغـت  اآلن   حتـى 
ثانـي رئيـس لجنـة  آل  بـن فهـــــد  العميــد ناصــــر  جــــــاء ذلـك خـــــالل مؤتمــــــر صحفـــــي حضـــــــره 
ميليبـول قطـر والعميـد سـعود راشـد آل شـافي مسـاعد مديـر عـام اإلدارة العامـة لإلمـداد والتجهيـز 
عضـو اللجنـة والعميـد أحمـد عبداللـه الجمـال مديـر إدارة الشـؤون الماليـة عضـو اللجنـة وعـدد مـن 
ممثلـي الشـركات العارضـة.  وقـال رئيـس لجنـة ميليبـول قطـر لقـد تـم التعاقـد مع شـركة »إيرباص 
ديفينـس آنـد سـبيس« بقيمـة 11 مليونـا و500 ألـف ريـال لصيانـة ودعـم وتحديـث نظـام اتصـاالت 
»تتـرا«، كمـا عقـدت الـوزارة صفقـة مـع شـركة »دي لـي رو« العالميـة بقيمـة 22 مليونـا و250 ألـف 
ريـال تقـوم الشـركة بموجبهـا بتوريـد 8 طابعـات وثائـق سـفر أوتوماتيكيـة ومسـتهلكاتها كما وقعت 
عقـود مـع شـركة »الكونيـة جـي إي تـي جـروب« بقيمـة 10 مالييـن ريـال لصيانـة طابعـات اإلقامـات 
الفرنسـية  سـكيوريتي«  آنـد  ادينتيتـي  »سـفران  شـركة  مـع  وكذلـك  للجـوازات  العامـة  اإلدارة  فـي 
 بقيمـة 7 مالييـن و800 ألـف ريـال لتحديـث أجهـزة البصمة وتوسـعة قاعـدة بيانات نظـام البصمات. 
وأكـد العميـد آل شـافي أنـه تـم التعاقـد مـع شـركة عبداللـه عبـد الغنـي »تويوتـا« لتوريـد 120 سـيارة 
 30 لتوريـد  المانـع  الحمـد  صالـح  شـركة  مـع  وكذلـك  ريـال  ألـف  و400  مليونـا   25 بقيمـة  متنوعـة 
سـيارة نيسـان مختلفـة األنـواع بقيمـة 6 مالييـن و700 ألـف ريـال منوهـا إلـى أن هـذه السـيارات يتـم 
 الحصـول عليهـا من الشـركة ويتـم تجهيزها وتزويدها باألجهزة والمعـدات الالزمة في ورش الوزارة. 

بيزنـس  »جلـف  شـركة  مـع  التعاقـد  تـم  أنـه   2016 قطـر  ميليبـول  لجنـة  رئيـس  وأضـاف 
لنظـم  المركزيـة  األنظمـة  وتطويـر  برامـج  تشـغيل  لتراخيـص  إم(  بـي  )جـي  ماكينـاس« 
لصيانـة  إنترناشـيونال«  »تلكـو  شـركة  ومـع  ريـال  ألـف  و700  مليونـا   21 بقيمـة  المعلومـات 
195 جهـاز رادار مـروري بقيمـة 7 مالييـن و800 ألـف ريـال وشـركة »التنميـة  وجمـع البيانـات لعـدد 
ريـال.  ألـف  و400  مالييـن   4 بقيمـة  الـرادارات  ألجهـزة  بيانـات  وجمـع  لصيانـة  والتجـارة«   للصناعـة 

ونـوه العميـد آل شـافي إلـى أنـه تـم التعاقـد مـع شـركة »سـيل البـس تكنولوجـي« لنظـام الرصـد 
اإلعالمـي الشـامل بقيمـة مليونيـن و500 ألـف ريـال أمـا الصفقـة األخيـرة لليـوم الثانـي فكانـت مـع 
140 مليـون ريـال وتتضمـن إضافـة معـدات وأسـلحة  التركيـة بقيمـة  شـركة »اريـس بيسـكتاس« 
وأجهـزة تـوازن ورؤيـة إلكترونيـة لعـدد مـن زوارق أمـن السـواحل والحـدود التـي تـم التعاقـد سـابقا.

260 مليون ريال قيمة صفقات ميليبول قطر

متفرقــــــــات
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 )CNA-Q( قطر  في  األطلنطي  شمال  كلية  وقعت 
والثقافة   والعلوم  للتربية  المتحدة  األمم  ومنظمة 
)اليونسكو( مذكرة تفاهم والتي ستجعل المنظمتين 
واألنشطة  المشاريع  من  عدد  على  معًا  تعمالن 
والدعم  واألبحاث،  التواصل،  تعزيز  شأنها  من  التي 
والمهنـي  التقني  والتدريب  للتعليم  والبرمجة، 

والتنمية المستدامة في قطر.
حسن  حمدة  الدكتورة  من  كل  التفاهم  مذكرة  ووقع 
كين  والدكتور   QNC لـ  العام  األمين  السليطي 
قطـر  في  األطلنطي  شمال  كلية  رئيس  ماكلويد 
األول  اإلنجاز  الدكتورة حمدة مباشرة عن  وأعلنت  هذا 
إعالن  في  المتمثل  اإلنجاز  وهو  الجديدة  للشراكة 
والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  أن 
األطلنطي  شمال  كلية  منحت  قد  )اليونسكو( 
للتعليم  المرموق  اليونسكــــو  مقعـــــد  قطــــر  في 
المستدامة. والتنميـــــة  التقنــي  والتدريب   المهنــي 

وأشارت الدكتورة حمدة أن المنظمتين لديهما خطط 
للقيام بأنشطة تعاونية من خالل الرئيس الجديد لمقعد 
المهنية  للدراسات  قابكو  مقعد  ورئيس  اليونسكو، 
المركز  وهو  قطر،  لدولة  يونيفوك  اليونسكو-  ومركز 
األطلنطي في قطر. كلية شمال  أيضًا في  يقع   الذي 
لمقعد  كممثل  ماكلين  روبرت  الدكتور  تعيين  وتم 
باريس.  في  اليونسكو  مقر  قبل  من  اليونسكو 
لقب  أيضا  يحمل  ماكلين  الدكتور  أن  بالذكر  والجدير 
مكتب  في  المهنية  الدراسات  في  قابكو  مقعد  رئيس 
التطبيقية  لألبحاث  قطر  في  األطلنطي  شمال  كلية 
في  اليونسكو  مقعد  يكون  سوف  وبالتالي،  واالبتكار. 

نفس المكتب.
مقعد  دور  لتولي  مؤهال  ماكلين  الدكتور  يعتبر  كما 
طويلة  مهنية  بإنجازات  يتمتع  فهو  اليونسكو، 
المهني  التدريب  مجال  في  ومؤلف  كباحث  ومرموقة 
لعقدين  اليونسكو  منظمة  في  عضوا  وكان  والتقني، 
في  اليونسكو  مكاتب  مختلف  في  وعمل  الزمن  من 
يتم  وسوف  وبون.  وباريس،  وبانكوك،  ميانمار، 
في  األطلنطي  شمال  كلية  قبل  من  المقعد  تمويل 
أولية  لفترة  الصناعي  القطاع  في  والشركاء  قطر 
مدتها أربع سنوات. ومن جهتها قالت الدكتورة حمدة 
األطلنطي  شمال  كلية  “تعتبر  السليطي:  حسن 
التدريب  لبرامج  الرئيسية    المصادر  أحد  قطر  في 
أية  هناك  أن  أظن  ال  أنا  قطر.  في  والمهني  التقني 
استضافة  مسؤوليات  تحمل  تستحق  أخرى  منظمة 
الكلية”.  هذه  من  أكثر  المنطقة  في  اليونسكو  مقعد 
جدا  مهم  والمهني  التقني  التدريب  وأضافت:”إن 
وسيركز  الخليجي.  التعاون  مجلس  ودول  قطر  لدولة 
بالنسبة  مهمتين  مسألتين  على  اليونسكو  مقعد 
تعم  بحيث  الشاملة،  التنمية  أولهما  لليونسكو، 

المجتمع،  قطاعات  جميع  االقتصادية  التنمية  فوائد 
اآلثار  من  للحد  تسعى  التي  المستدامة  والتنمية 
البيئة”. على  والتنمية  االقتصادي  للنمو   السلبية 

المجاالت  تطبيق  ضمان  الرئيس  دور  يتضمن  كما 
مجلس  ودول  قطر  في  لليونسكو  األولوية  ذات 
للتوظيف  المهارات  تنمية  مثل  الخليجي،  التعاون 
وتحول  األعمال  ريادة  وتعليم  الخضراء  واالقتصادات 
العمل  أماكن  إلى  الدراسية  الفصول  من  العمل 
لدولة  والتقني  المهني  التدريب  احتياجات  وتلبية 
يقوم  وسوف  والصناعة.  الطاقة  قطاع  في  قطر 
الرئيس بإجراء بحث مستفيض لسياسة سوق العمل 
المحلية واإلقليمية تتمخض عنه إستراتيجيات فعالة 
القطريين مستعدين بشكل  لضمان تخريج أجيال من 
.2030 الوطنية   قطر  رؤية  أهداف  لتحقيق   مناسب 

األطلنطي  شمال  كلية  رئيس  قال  الصدد  هذا  وفي 
اليونسكو  الدكتور كين ماكلويد: »إن قيام  في قطر، 
قطر  في  األطلنطي  شمال  لكلية  المقعد  بتقديم 
صائبا  قرارا  يعتبر  الجامعي  حرمها  من  جزءا  وجعله 
التعليم  الدولة في مجال  الكلية األفضل في  بصفتها 

التطبيقي«.  والتعلم 
شمال  كلية  في  التعليم  فلسفة  وأضاف:»تتركز 
والمهني  التقني  التعليم  على  قطر  في  األطلنطي 
بإجراء  اليونسكو  مقعد  يقوم  وسوف  التطبيقي. 
لدولة  القيادة  وتوفير  المستهدفة  والتوعية  البحوث 
احتياجات  بتطور  تعليمية مرتبطة  قطر في مسارات 
للشباب  فرصا  يوفر  الذي  األمر  العاملة.  القوى 
في  الالزمة  المهارات  على  للحصول  القطري 
لبناء  التأهل  من  يتمكنوا  حتى  يختارونه  الذي  المجال 

الدولة«. مستقبلهم ومستقبل 

كلية شمال األطلنطي في قطر هي الحرم الجامعي 

القطري للمؤسسة التقنية الكندية التي تحمل االسم 
2002، عملت الكلية  نفسه. ومنذ افتتاحها في العام 
تحت  وطالبة  طالب   5000 من  أكثر  تخريج  على 
التجارية  الدراسات  في  دبلوم  وبرنامج  شهادة   30
وتكنولوجيا  الصحية  والعلوم  الهندسة  وتكنولوجيا 

المعلومات.

مقعد اليونسكو لكلية شمال األطلنطي في قطر

متفرقــــــــات
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عقــــارات

إزدان: 2.5 مليار ريال تعامالت القطاع العقاري الشهر الماضي 

بروة توقع اتفاقية تمويل مع بنك قطر الدولي اإلسالمي

اتفاقية  توقيع  عن  العقارية  بروة  مجموعة  أعلنت 
بقيمة  اإلسالمي  الدولي  قطر  بنك  مع  جديدة  تمويل 
من  جزء  تمويل  بغرض  وذلك  ريال،  مليون   600
التنفيذ.  قيد  الجديدة  للمشروعات  النقدية   االحتياجات 

على  ونشر  الشركة  عن  صادر  صحفي  بيان  وذكر 
تلك  بروة  توقيع  أن  اإللكتروني  قطر  بورصة  موقع 

المجموعة،  استراتيجية  مع  يتماشى  االتفاقية 
الجديدة  المشروعات  تمويل  إلى  تهدف  والتي 
مناسبة  بشروط  ائتمانية  تسهيالت  خالل  من 
للمجموعة.  المالي  الموقف  بتدعيم   تسمح 

تجدر اإلشارة إلى أن كال من بروة وقطر الدولي اإلسالمي 
هما شركتان مدرجتان في بورصة قطر.

كشفت »فوربس الشرق األوسط« قائمة أقوى 
100 شركة عقارية واستشارية فى العالم العربى. 
وجاءت عمالقة اإلنشاءات اإلماراتية »إعمار« فى 

صدارة الشركات العقارية العامة، المتالكها أصول 
بقيمة 21.7 مليار دوالر، وأعلى إيرادات بـ 3.7 

مليارات دوالر.

 أقوى 10 شركات عقارية عامة

   1 إعمار العقارية

 2  داماك العقارية

 3    الدار العقارية

 4  بروة العقارية قطر

 5  مجموعة إزدان القابضة قطر

 6  جبل عمر للتطوير

 7   الشركة المتحدة للتنمية قطر

 8  مجموعة طلعت مصطفى

 9  شركة دار األركان للتطوير العقارى

10  شركة دجى مجموعة الضحى

 أقوى 5 شركات عقارية خاصة

 1 شركة الديار القطرية

 2   مجموعة دبى للعقارات

 3   مجموعة وصل إلدارة األصول

 4    شركة نخيل العقارية

5  شركة ارينكو للعقارات

دولة  في  العقاري  القطاع  إن  الشهري  إزدان  تقرير  قال 
أسابيع«  المنصرم »3  قطر شهد خالل شهر سبتمبر 
ريال  مليار   2.4 مقابل  ريال  مليار   2.5 بقيمة  تعامالت 
على  بارتفاع   2016 أغسطس  له  السابق  الشهر  خالل 
ريال  مليار   2.3 ومقابل   ،٪  4.2 نسبته  شهري  أساس 
على  بارتفاع  الماضي   2015 العام  من  الفترة  لنفس 
أن  إلى  التقرير  وأشار   .٪  8.7 نسبته  سنوي  أساس 
األسبوع األول من شهر سبتمبر المنصرم والممتد من 
4 وحتى 8 سبتمبر 2016 شهد تعامالت بقيمة 1558.8 
للتعامالت  اليومي  المعدل  قيمة  وبلغت  ريال،  مليون 
األسبوع  وفي  ريال،  مليون   311.8 حوالي  العقارية 
لم   2016 سبتمبر   15 وحتى   11 من  والممتد  الثاني 
مع  مصادفته  بسبب  عقارية  تعامالت  أي  تسجيل  يتم 
إجازة عيد األضحى المبارك، أما األسبوع الثالث والممتد 
تعامالت  شهد  فقد   2016 سبتمبر   22 وحتى   18 من 

بقيمة 182.9 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي 
وفي  ريال،  مليون   36.6 حوالي  العقارية  للتعامالت 
انتعشت  المنصرم  سبتمبر  شهر  من  األخير  األسبوع 
نحو  قيمتها  بلغت  إذ  الفت  بشكل  العقارية  التعامالت 
 144.8 نحو  يبلغ  يومي  وبمعدل  ريال  مليون   724.1
الصادرة  األسبوعية  للنشرات  وفقا  وذلك  ريال،  مليون 
العدل. وبلغت قيمة  بوزارة  العقاري  التسجيل  إدارة  عن 
تعامالت األراضي الفضاء خالل شهر سبتمبر المنصرم 
 ٪  5.6 نسبة  على  مستحوذة  ريال  مليون   138.3 نحو 
العقارات  بلغت قيمة  التعامالت، في حين  إجمالي  من 
المتنوعة نحو 2327.5 مليون ريال وبنسبة 94.4 ٪ من 
مجمل التعامالت، وتضمن هذه العقارات بيع 83 مسكنا 
 3 و  سكنية  عمارة   14 و  االستخدام  متعددي  ومبنيين 
مجمعات سكنية ومخزن، وفيال مع مالحقها، ومحالت 

تجارية ومكاتب إدارية، وثالثة أبراج سكنية.

المتحدة للتنمية تحصد جائزتين

شركات  إحدى  للتنمية،  المتحدة  الشركة  حصلت 
الرئيسي  والمطور  قطر،  في  الرائدة  العامة  المساهمة 
هما:  مرموقتين  جائزتين  على  قطر،  اللؤلؤة  لمشروع 
ضمن  مرتفع«،  تجاري  برج  تطوير  مشروع  »أفضل 
مشروعها الشهير »أبراج كارتييه« المخصص للمكاتب 
التجارية الواقع على المدخل الرئيسي المؤدي إلى داخل 
المشاريع  »أفضل  جائزة  الشركة  نالت  كما  الجزيرة، 
لمشروعها  المختلط«  االستخدام  ذات  التطويرية 
توزيع  حفل  خالل  وذلك  قطر،  اللؤلؤة  الرائد  التطويري 
 2016 لعام  اإلفريقية  العربية  العقارات  مهرجان  جوائز 
العربية  اإلمارات  بدولة  دبي  في  مؤخًرا  أقيم  الذي 

المتحدة.
للمنافسة ضمن  أيًضا  كارتييه«  »أبراج  ترشيح  كما تم 
جوائز العقارات العالمية، بعد تبوئها بجدارة المرتبة األولى 
من بين العديد من الفائزين اإلقليميين اآلخرين في ذات 
الفئة. وستشهد العاصمة البريطانية خالل الفترة المقبلة 
العربية  الشركات  بين  قوية  منافسة  العام  هذا  من 
في  نظيراتها  مع  العربية  العقارات  جوائز  على  الحاصلة 
وأوروبا  واألميركيتين  وإفريقيا  الهادي  والمحيط  آسيا 
»أفضل  فئة  في  عالمًيا  األفضل  الشركات  لتحديد 

مشروع تطوير برج تجاري مرتفع«.
وتعتبر »أبراج كارتييه« بيئة مثالية ووجهة مفضلة للعديد 

من الشركات التي تبحث عن مكان يجمع بين الرفاهية 
يقع  حيث  الرائعة،  واإلطاللة  المساحة  وبين  والحداثة 
الرئيسي  المدخل  اللؤلؤة - قطر على  أطول برجين في 
المؤدي إلى جزيرة اللؤلؤة، وهما مؤلفان من 42 طابًقا 

تعتبر األجمل واألرقى تصميًما وتميًزا.

تحت الضوء
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بمقتضاها  اتفاقية  الدوحة  وبنك  قطر  غرفة  وقعت 
يقوم البنك بفتح فرعًا جديدًا داخل مقر الغرفة بمنطقة 
العسيري الطريق الدائري الرابع. وقع االتفاقية من جانب 
الغرفة السيد صالح حمد الشرقي المدير العام باإلنابة 
ومن جانب البنك أحمد على آل حنزاب رئيس الشؤون 
إلى  الجديد  الفرع  افتتاح  يهدف  والممتلكات.  االدارية 
وكذا  الغرفة  وعمالء  لألعضاء  الخدمات  كافة  تقديم 
التي  والعروض  المزايا  من  لالستفادة  لديها  العاملين 
السابعة  الساعة  من  عمالءه  ويستقبل  البنك.  يطرحها 
الخميس  وحتى  األحد  من  ظهرًا،  الثانية  حتي  صباحًا 
خدمة  على  الجديد  الفرع  ويعمل  الغرفة.  دوام  حسب 
العمالء من األفراد والشركات من خالل تقديم مجموعة 
بما في ذلك خدمات  المصرفية،  الحلول  متكاملة من 

المصرفية  والخدمات  التمويلية  الحلول  الحسابات، 
للشركات.

من جانبه قال السيد صالح الشرقي أن الغرفة حرصت 
على توفير خدمات بنكية لعمالئها ولمنتسبيها ولزوارها 
من خالل هذا الفرع، وأن بنك الدوحة من البنوك الرائدة 
خدمات  ويقدم  قطر  دولة  في  المصرفي  المجال  في 
تأتي  الخطوة  أن هذه  الشرقي  لعمالئه. وأشار  متميزة 
للتسهيل على رواد الغرفة بتوفير كافة الخدمات البنكية 
والسحب وااليداع، و أن الجانبان يبحثان توفير خدمات 
بنكية مميزة حصرية لمنتسبي الغرفة من البنك وذلك 
في ضوء التعاون االيجابي بينهما الذي يهدف باألساس 
وقال  الغرفة.  ومنتسبي  الخاص  القطاع  خدمة  إلى 
على  حريص  البنك  أن  حنزاب  آل  على  أحمد  السيد 
توسيع خدماته ليغطي كافة الوزارات والهيئات بالدولة 
، مشيدًا باهتمام الغرفة بأن يكون هناك فرع متكامل 
أن  حنزاب  آل  وقال  البنكية.  خدماته  كافة  ليقدم  فيها 
الغرفة  أنشطة  بدعم  ايماننا   من  تنبع  المبادرة  هذه 
الرامية إلى االهتمام بالقطاع الخاص وتسهيل مصالحه 
. ومع إضافة الفرع الجديد بغرفة قطر ، ارتفع عدد فروع 
إلكترونـيـة  فروع   10 محلي،  30  فرع  إلى  الدوحة  بنك 
آلي ووحدتين مصرفيتين  128  جهاز صراف  وأكثر من 
متنقلتين، ما يجعل من شبكة بنك الدوحة المصرفية 

بين األكبر في القطاع المصرفي بدولة قطر.

في  الرائدة  المالية  المؤسسة   ،QNB مجموعة   نالت 
الصاعد  »النجم  جائزة  وإفريقيا،  األوسط  الشرق 
للعام  المدى  متوسطة  الدين  إصدار  في  اآلسيوي 
2016« من موقع MTN-I اإللكتروني، المنصة الرائدة 
عالميا في مجال أخبار وتحليل بيانات الدين متوسطة 
متوسطة  الدين  وجودة  بقوة  اعترافا  وذلك  المدى، 
المدى التي يصدرها البنك. وقد تم اختيار QNB من 

ضمن 3 بنوك عالمية أخرى من مجموع ما يزيد عن 22 
مؤسسة مالية مصدرة لهذه عالميا ليصبح بذلك أول 
والتي  المرموقة،  الجائزة  ينال هذه  المنطقة  بنك في 
كونغ  هونغ  في  سيقام  جوائز  حفل  في  تقديمها  تم 
يوم 20 أكتوبر 2016. وتستمر مجموعة QNB بإدارة 
المنطقة  في  المدى  متوسطة  الدين  برامج  أكبر  أحد 
والتي تتمتع بقاعدة مستثمرين عالمية وبتواصل يومي 

مجموعة  تتواجد  والمستثمرين.  المتداولين  مع  فعال 
والزميلة  التابعة  وشركاتها  فروعها  خالل  من   QNB
العالم  حول  قارات  ثالث  عبر  بلدًا   30 من  أكثر  في 
عبر  لعمالئها  المصرفية  الخدمات  أحدث  تقدم  حيث 
صراف  وشبكة  تمثيليًا  ومكتبًا  فرعًا   1,200 من  أكثر 
يزيد على  4,300 جهازًا، ويعمل لديها ما  آلي تزيد عن 

27,300 موظفًا.

بنك قطر الوطني النجم الصاعد اآلسيوي

رائد  )المصرف(،  اإلسالمي  قطر  مصرف  أطلق 
آليًا جديدًا إلدارة  الصيرفة اإلسالمية في قطر، نظامًا 
الشكاوى يسّهل على عمالء المصرف تعّقب حالة أية 
يجري  ما  ومتابعة  به،  يقومون  استفسار  أو  مشكلة 
من  كجزء  البرنامج  هذا  إطالق  ويأتي  بخطوة.  خطوة 
رؤية مجلس اإلدارة بأهمية االستثمار في التكنولوجيا 
على  للمحافظة  المصرف  خدمات  وترقية  لتحديث 
رؤية  مع  يتماشى  بما  المصرفي  القطاع  في  ريادته 
التقنيات  أحدث  باستخدام  القطاع  هذا  لتطور  قطر 
جميع  الجديد  النظام  هذا  ويمّكن  التكنولوجية. 
موظفي المصرف من ادخال المالحظات أو الشكاوى 
لضمان تمكين الجميع من المشاركة في تعزيز خدمة 
العمالء.  ويسعى المصرف جاهدًا لمنح جميع عمالئه 
يعمل  ذلك،  إطار  وفي  متميزة.  مصرفية  تجربة 
حٍل  إلى  والتوصل  احتياجاتهم  تلبية  على  المصرف 
مشكلة.  أية  واجهتهم  حال  في  لهم  ومرٍض  سريع 
إلدارة  اآللي  النظام  بواسطة  المصرف  وسيتمكن 
ودقة.  بسرعة  العمالء  مشاكل  معالجة  من  الشكاوى 
نتائج  الجديد  النظام  ُيظهر  أن  المصرف  ويتوقع 
فبمجرد  أسرع.  زمنية  فترة  في  الشكاوى  معالجة 
تسجيل العميل لطلب الشكوى على النظام، يتلقى 
قصيرة  نصية  رسالة  الطلب  أو  الشكوى  مقدم 
عليه  يسهل  مما  بالشكوى،  خاصًا  رقمًا  تتضمن 
الشكوى  بوضع  المتعلقة  المستجدات  آخر  متابعة 
الخاصة به في أي وقت. وعند حل المشكلة موضوع 
تأكيد  رسالة  العميل  يتلقى  مرضية  بصورة  الشكوى 
اآللي  النظام  تطوير  ويأتي  المصرف.  من  نهائية 
المتواصلة  الجهود  إطار  في  الشكاوى  إلدارة  الجديد 
التي يبذلها المصرف لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا 
العمالء  به بهدف تحسين خدمة  الخاصة  المعلومات 

وزيادة فعالية العمل في كافة إدارات المصرف. 
يتبّنى  من  أوائل  من  يكون  بأن  المصرف  ويهدف 
التكنولوجيا المتطورة، فهذه إحدى الطرق التي يتبعها 
القطاع  في  رائد  كمصرف  مكانته  على  يحافظ  لكي 
اكتشاف  على  تركيزه  يصب  المصرفي.فالمصرف 
وتطور  العميل  تجربة  تعزز  التي  واألنظمة  األدوات 

عمليات التشغيل الداخلية بالمصرف.

المصرف يطلق نظامًا آليًا بنك الدوحة يفتتح فرعًا جديدًا بغرفة قطر
جديدًا إلدارة ومعالجة شكاوى 

العمالء

القروض واألنشطة التمويلية حجم ودائع العمالء إجمالي الموجودات البنك صافي األرباح

76 مليار 66.7 مليار 123.9 مليار   491 مليون التجاري

66,979 مليون 56,669 مليون 86,951 مليون 1,560 مليون الريان  

55.6 مليار 48.6 مليار   84.5 مليار 1,019 مليون الدوحة  

26.8 مليار 26.9 مليار 43.1 مليار     666.4 مليون   الدولي اإلسالمي  

507 مليار 501 مليار 713 مليار 9,7  مليار قطر الوطني

97 مليار 96 مليار 135 مليار 1,605 مليون المصرف

أرباح قياسية للبنوك القطرية بنهاية الربع الثالث من 
2016 بالرغم من هبوط أسعار النفط، وهذا يدل على 

التقلبات  القطري وصموده في وجه  االقتصاد  متانة 
االقتصادية العالمية.

البنوك القطرية متانة وقوة
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لن يأتي التغيير إذا ما انتظرنا شخصا آخر أو وقتا آخر، فنحن من ننتظر، ونحن 
التغيير الذي نسعى إليه - باراك أوباما

بقلم إيالك غان

رياح التغيير 
والثورة 
التكنولوجية 
للخدمات 
المصرفية

بمثابة  الماضي  في  ُتعتبر  المالية  التكنولوجيا  شركات  كانت 
يتجزأ  اليوم جزءا ال  باتت  لكنها قد  المصرفي،  للقطاع  تهديد 
التي  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  القطاع  هذا  من 
الذكية. والهواتف  اإلنترنت  استخدام  في  هائال  تزايدا   تشهد 
فقد دفعت التكنولوجيا البنوك الخليجية للخروج من قوقعتها 
تبدأ  كي  المخاطر  بشأن  تصوراتها  عن  والتخلي  التقليدية 
ضوء  على  أعمالها  تصميم  بإعادة  مبتكرة  بصورة  بالتفكير 
الشباب. السكان  عدد  وتزايد  لمواقف عمالئها  السريع   التغير 
التنفيذي  الرئيس  ساتكليف،  مايك  يقول  ذلك  وعن 
جيتكس  معرض  في  ديجيتال،  أكسنتشر  لمجموعة 
في  الشركات  »ستصل  مؤخرا:  دبي  في  ُعقد  الذي 
التي  التحول  نقطة  إلى  قريبا  األوسط  الشرق  منطقة 
جديدة«. بصورة  أعمالها  نماذج  صياغة  تعيد   ستجعلها 

المصرفية  للبنى  للتكنولوجيا، يمكن  الهائل  النمو  ففي عصر 
تشهد  أن  الرقمي  المجال  في  صعوبات  من  تعاني  التي 
 ٪ و30   ٪  15 بين  ما  تتراوح  بنسبة  أرباحها  في  انخفاضا 
وحتى  بل  تكنولوجيا،  المتقدمة  المؤسسات  مع  بالمقارنة 
أفلست  التي  كوداك  لشركة  حدث  مثلما  تفلس  أن  يمكن 
إلى  السوقية  قيمتها  وصلت  بعدما   2012 العام  بحلول 
كونها  من  الرغم  على   ،1996 العام  في  دوالر  مليار   20
العالم. في  رقمية  كاميرا  أول  اخترعت  التي   الشركة 

مركز  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  رايان،  مايكل  وتحدث 
كوداك  شركة  أفلست  »لقد  قائال:  ذلك  عن  للمال،  قطر 
نموذج  تصميم  إعادة  على  لقدرتها  استيعابها  عدم  بسبب 
أعمالها األساسية أو عدم قبولها لذلك. فالتاريخ يعّلمنا أنه من 
إلى  أن نضطر  أعمالنا قبل  بإعادة تصميم  نقوم  أن  األفضل 
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الخروج من السوق«، وأكد أن هيئة تنظيم مركز قطر 
للمال أيضا ليست بمأمن من الحاجة لالبتكار.

المصرفية  القنوات  رئيس  كاردوسو،  بيدرو  وقال 
اإلمارات  بنك  في  العمالء  عالقات  وإدارة  المتعددة 
بمعرفة  يتمتع  الذي  األلفية  جيل  إن  الوطني،  دبي 
السوق  من   ٪  40 حوالي  يمثل  كبيرة  تكنولوجية 
أن  إلى  الفتا  األوسط،  والشرق  الخليج  منطقة  في 
الخدمات  مستقبل  تشكيل  في  يساهم  الجيل  هذا 
 المصرفية الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب دراسة حديثة أجرتها شركة بطاقات االئتمان 
أو  االفتراضية  التجارة  عائدات  بلغت  فيزا،  العالمية 
الخليج  في  الماضي  العام  في  اإللكترونية  التجارة 
الفيزا  بطاقات  استخدام  خالل  من  دوالر  مليار   2.5
االئتمانية وحدها، ومن المتوقع أن تنمو هذه العائدات 
الذي  األلفية  العام بفضل جيل  ٪ في هذا   25 بنسبة 
على  التطبيقات  أنواع  مختلف  استخدام  على  اعتاد 
مثل  لشركات  الهائل  النمو  ظل  في  الذكية،  األجهزة 

.Airbnb أوبر، وفيسبوك، وعلي بابا، وإير بي إن بي

اإلستراتيجيات  خبير  وليامز،  سايمون  وصف  وقد 
المصرفية  بالعولمة  الثورة  هذه  الدولي،  الرقمية 
)العالمية(  المالية  الخدمات  لقطاع  ينبغي  أنه  مؤكدا 
لتلبية  التكنولوجية  التحديات  مستوى  إلى  يرتقي  أن 
على  قادرة  وجعلها  الرقمية  النماذج  بشأن  التوقعات 
المصرفية. للخدمات  أساسية  كواجهة   المنافسة 

التسويق  قطاع  مدير  غطاس،  أبو  نهال  وقالت 
لدى  وإفريقيا  األوسط  الشرق  بمنطقة  اإلقليمي 
بنك  مع  مؤخرا  شراكة  أقامت  التي  تيمينوس  شركة 
المصرفية  بالحلول  تزويده  أجل  من  اإلسالمي  قطر 
يصبح  أن  تعني  ال  الرقمية  الثورة  »إن  األساسية: 
على  المصرفي  رصيده  من  يتحقق  أن  المرء  بمقدور 
هاتفه الجوال فحسب وإنما تعني أيضا إمكانية مراقبة 
الجوال  الهاتف  المصرفية عبر  المعامالت  أنواع  جميع 
بصورة شبه آنية وبشفافية تتيح للمرء معرفة ما الذي 

يحدث لطلباته ومعامالته المالية«.
تواصل  أن   )IDC( الدولية  البيانات  شركة  وتتوقع 
دول  في  باإلنترنت  المتصلة  الجوالة  األجهزة  سوق 
مجلس التعاون الخليجي نموها حيث من المتوقع أن 
في  وحدة  مليون   35 من  األجهزة  هذه  استيراد  يرتفع 
 2019 العام  في  وحدة  مليون   45 إلى   2015 العام 
أعلنت  وقد   .٪  7.6 يبلغ  مركب  سنوي  نمو  بمعدل 
قطر  في  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة 
الذكية  الهواتف  انتشار  نسبة  أن  الماضي  العام  في 
نسبة  أن  حين  في   ،٪  65 إلى  وصلت  قد  البالد  في 
 انتشار إنترنت البرودباند الجوال قد وصلت إلى 61 ٪.
لجميع  الفائدة  المالية  التكنولوجية  الثورة  وستحقق 
المصرفي  القطاع  مصلحة  من  ليس  لذا  الالعبين، 
الجديد  االقتصادي  النظام  هذا  يتجاهل  أن  الخليجي 
في ضوء االحتياجات المتغيرة للسكان الذين يملكون 
أجهزة جوالة ويتزايد عددهم بصورة سريعة، مع زيادة 
 انتشار التجارة اإللكترونية بفضل تشجيع الحكومات لها.

ونجد في دراسة حديثة أجرتها شركة البيانات الدولية 
الشرق  في  المتغيرة  الديناميات  لهذه  واضحة  إشارة 
األوسط، حيث من المتوقع أن تبلغ قيمة اإلنفاق على 
في  لتصل  العام  هذا  دوالر  مليار   1.8 األشياء  إنترنت 
العام 2019 إلى 3.2 مليار دوالر، مما يدل على ضرورة 
يتطلعون  عمالؤه  بات  الذي  المالي  القطاع  تطور 
 للحصول على سلسلة خدمات متعددة وبتكلفة أقل.

في  للصيرفة  الجديد  العصر  قمة  في  رايان  وقال 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي اختتمت 
يحل  االتصال  بات  “لقد  الدوحة:  في  مؤخرا  أعمالها 
محل األصول في تحقيق القيمة«، واستشهد بدراسة 
في  االستثمار  أن  إلى  خلصت  بنك  سيتي  بها  قام 
مجال التكنولوجيا المصرفية على مدى العقد الماضي 
قد ازداد من 1.8 مليار دوالر  في العام 2010 إلى 19 
بعض  هنالك  أن  كما   ،2015 العام  في  دوالر  مليار 
التقديرات التي تتنبأ بأن تصل قيمة هذه االستثمارات 

بحلول العام 2020 إلى 50 مليار دوالر.

  إن جيل األلفية الذي يتمتع بمعرفة تكنولوجية كبيرة يمثل حوالي 
40 ٪ من السوق في منطقة الخليج والشرق األوسط، وهذا الجيل 
يساهم في تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في دول 

. مجلس التعاون الخليجي 

بيدرو كاردوسو
 رئيس القنوات المصرفية المتعددة وإدارة عالقات العمالء 

في بنك اإلمارات دبي الوطني

 يمكن لحكومات دول مجلس 
التعاون الخليجي أن تلعب دور 

الوسيط من حيث السياسة 
والتنظيم وتوفير البيئة 

المناسبة لالبتكار واالزدهار 
من أجل تمكين القطاع الخاص 

. للتوصل إلى حلول 

الدكتور راجافان سيتارامان

 الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة
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التعاون  مجلس  دول  في  البنوك  أن  نهال  وأوضحت 
رائدة في منطقة الشرق األوسط من  ُتعتبر  الخليجي 
حيث االستثمارات في الرقمنة قائلة: »تستثمر البنوك 
التطورات  لمواكبة  الرقمي  التحول  في  الخليجية 
يحبون  الذين  العمالء  احتياجات  ولتلبية  التكنولوجية 
 التكنولوجيا ويبحثون عن تجربة عمالء رقمية أكثر عمقا«.
ووفقا لتقرير صادر عن مجموعة بوسطن االستشارية، 
فإن شركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون 
الخليجي تمثل اآلن 7 ٪ من أعمال التكنولوجيا المالية 
المتوقع  ومن  وإفريقيا،  األوسط  الشرق  منطقة  في 
عبر  المصرفية  الخدمات  مستخدمي  عدد  يتخطى  أن 
حيث   2017 العام  بحلول  مليون   80 النقال  الهاتف 
أعمال  جميع  من   ٪  40 حوالي  الدفع  حلول  تشكل 
 التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

والعضـو  الشـريك  المديـر  سـوليفان،  غودفـري  وقـال 
بوسـطن  لمجموعـة  المنتـدب 
االستشـارية في الشـرق األوسط: 
فـي  االبتـكار  تزايـد  نشـهد  “إننـا 
األوسـط،  الشـرق  أنحـاء  جميـع 
التطـور  علـى  ينعكـس  ممـا 
التكنولوجيـا  لقطـاع  التدريجـي 
الماليـة فـي جميـع أنحـاء المنطقة، 
تسـتخدم  الناشـئة  فالشـركات 
للتحايـل  الرائـدة  التكنولوجيـات 
علـى  المفروضـة  القيـود  علـى 
التقليديـة«. التكلفـة   هيـاكل 

االستشـارات  شـركة  وبحسـب 
دول  فـإن   &strategy العالميـة 
تتمتـع  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 
والكافيـة  الضروريـة  بالشـروط 
لكـن  الرقمـي.  النظـام  لدعـم 
سـيتارامان،  راجافـان  الدكتـور 

أن  يؤكـد  الدوحـة،  بنـك  لمجموعـة  التنفيـذي  الرئيـس 
اإلقليـم لـم يشـهد أيـة اسـتثمارات كبيـرة فـي قطـاع 
التكنولوجيـا الماليـة، إال أنـه يتوقـع أن يتغيـر هـذا االتجاه 
دول  لحكومـات  »يمكـن  يقـول:  إذ  المسـتقبل  فـي 
مجلـس التعـاون الخليجـي أن تلعـب دور الوسـيط مـن 
المناسـبة  البيئـة  وتوفيـر  والتنظيـم  السياسـة  حيـث 
الخـاص  القطـاع  تمكيـن  أجـل  مـن  واالزدهـار  لالبتـكار 

حلـول«.  إلـى  للتوصـل 

أيضـا  يتفـق  سـيتارامان  الدكتـور  فـإن  وبذلـك 
بـأن   &strategy سـتراتيجي  شـركة  رأي  مـع 
أكثـر  دورا  سـتلعب  الخليجيـة  الحكومـات 
األخـرى. األسـواق  حكومـات  مـن   أهميـة 
تتطّلـب  الرقميـة  المسـيرة  تلـك  أن  نهـال  وأكـدت 
لخدماتـه  شـاملة  مراجعـة  بإجـراء  البنـك  يقـوم  أن 
مواكبـة  مـن  يتمكـن  كـي  التقليديـة  المصرفيـة 

االبتـكار. بالفعـل فـي مجـال  الذيـن اسـتثمروا   اآلخريـن 
يونـغ  أنـد  إرنسـت  شـركة  عـن  صـادر  تقريـر  وقـال 
التعـاون  مجلـس  دول  فـي  البنـوك  مـن   ٪  47 إن 
 5 بيـن  تتـراوح  ميزانيـة  خصصـت  قـد  الخليجـي 
السـنوات  مالييـن دوالر و20 مليـون دوالر علـى مـدى 
الرقميـة،  قدراتهـا  تعزيـز  أجـل  مـن  المقبلـة  الخمـس 
اسـتعداد  علـى  الكبيـرة  الشـركات  بعـض  أن  كمـا 
بكثيـر. ذلـك  مـن  أكبـر  مبالـغ  لتخصيـص   حتـى 

الماليـة  للمنصـات  الكبيـر  االنتشـار  مـن  الرغـم  وعلـى 
وإقـراض  الجماعـي  التمويـل  مواقـع  مثـل  البديلـة، 
مجـال  فـي  العالـم  فـي  الرائـدة  الـدول  فـي  للنـد،  النـد 
التكنولوجيـا الماليـة، مثـل المملكـة المتحـدة والواليات 
أن  إال  آسـيا،  شـرق  جنـوب  ودول  والصيـن  المتحـدة 
هـذا االتجـاه العالمـي لـم يـالِق بعـد رواجـا فـي منطقـة 
الماليـة  خدماتهـا  قطـاع  يتميـز  التـي  األوسـط  الشـرق 
والبتروكيماويـات. النفـط  بفضـل  وأبـرز  أكبـر   بأنـه 

وقـد أقامـت مؤسسـة »صلتـك« 
جـمــعية  مـع  شـراكة  القطريـة 
قــطر الـخيريــة لـتأسيــس مـنـصــة 
Narwi. الجماعــي  الـتـمـويــل 

لتمويـل  المخصصـة   com
الشـباب. العـرب  األعمـال   رواد 

المديـر  كاشـياب،  مانـوج  ويقـول 
فـي  الماليـة  للتكنولوجيـا  العالمـي 
شـركة برايـس ووترهـاوس كوبـرز 
إن العمـالء قـد باتـوا اآلن يفضلـون 
الشـخصي،  والطابـع  الراحـة، 
وسـهولة  الوصـول،  وسـهولة 

االسـتخدام. 
التوقعـات،  هـذه  ولتلبيـة 
وشـركات  البنـوك    علـى  ينبغـي 
علـى  تركـز  أن  الماليـة  التكنولوجيـا 
الفـرص التي تعزز نقـاط القوة لكل 
المنتجـات مـن قبـل  منهـا، سـواء مـن حيـث تصميـم 
 الشـركات المبتدئـة، أو التوزيع والبنيـة التحتية للبنوك.

صـارت  قـد  التنظيميـة  الهيئـات  أن  إلـى  رايـان  ولفـت 
تتواصـل أكثـر فأكثـر مـع شـركات التكنولوجيـا الماليـة 
االبـتكــار  تمـكيــن  بيـن  تـوازن  إليجـاد  مفتـوح  بعقـل 
فـي  والمشـاركين  واألسـواق  المسـتهلكين  وحمايـة 

نفسـه. الوقـت  فـي  السـوق 
البنيـة  إلنشـاء  الحاجـة  علـى  الضـوء  رايـان  وسـلط 
التحتيـة لحوكمـة البيانـات، وإدارة المخاطـر، واالمتثــال 
إنشـاؤها  يتـم  التـي  القيمـة  حمايـة  أجـل  مـن  وذلـك 
وضمـان عـدم تعـرض القطـاع المالـي لمخاطـر األمـن 
المعلوماتـي الجديـدة مـع تطور نماذج األعمـال الجديدة 
ومحافظـي  ماليـة  وزراء  بحسـب  المخاطـر،  هـذه  ألن 
السبــع   الصناعيـة  الـدول  لمجموعـة  المركزيـة  البنـوك 
بتعطيـل  يهـدد  ممـا  وتنوعـا،  خطـورة  أكثـر  باتـت  قـد 

عالميـا. المترابطـة  الـدول  لهـذه  الماليـة  األنظمـة 

خصصت 47 ٪ من البنوك 
في دول مجلس التعاون 
الخليجي ميزانية تتراوح 
بين 5 ماليين دوالر و20 
مليون دوالر على مدى 

السنوات الخمس المقبلة 
من أجل تعزيز قدراتها 

 الرقمية
إيرنست أند يونغ

 لقد أفلست شركة كوداك 
بسبب عدم استيعابها لقدرتها 

على إعادة تصميم نموذج 
أعمالها األساسية أو عدم 

قبولها لذلك. فالتاريخ يعّلمنا 
أنه من األفضل أن نقوم بإعادة 
تصميم أعمالنا قبل أن نضطر 

. إلى الخروج من السوق 

مايكل رايان
 الرئيس التنفيذي 

لهيئة تنظيم مركز قطر للمال

شئون مصرفية
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غاز ونفط

موجة استقاالت في أرامكو

موظفي  من  كبيرة  إن أعدادًا  محلية  صحيفة  قالت 
خالل  استقاالتهم  قدموا  السعودية  أرامكو  شركة 

الفترة الماضية، بينهم قياديون بارزون.
إلى  الموظفين  دافع  كان  “الحياة”  صحيفة  وحسب 

االستقالة هو  تغييرات في البدالت والحوافز.
للموارد  التنفيذي  المدير  تقديم  عن  إشاعة  وسرت 
طلبًا  الشركة  في  الموظفين  شؤون  ومدير  البشرية 
الطاقة  وزير  مع  اجتماع  بعد  وذلك  المبكر،  للتقاعد 
خالد  أرامكو  إدارة  مجلس  رئيس  والمعادن  والصناعة 

الموازنة  بخفض  فيه  طالب  السابق(،  )الرئيس  الفالح 
الذي  األمر  الموظفين،  رواتب  من  الحسم  خالل  من 
لقي رفضًا من مسؤولي الشركة )بحسب اإلشاعة التي 

تم تداولها(.
فيما نفت أرامكو ، طلب مسؤولين في الشركة التقاعد 
صحة  »ال  لها:  تغريدة  في  الشركة  وكتبت  المبكر، 
إطالقًا لتقديم المدير التنفيذي للموارد البشرية ومدير 

شؤون الموظفين بالشركة طلبين للتقاعد المبكر«.
خفض  ينعكس  أن  من  قلق  أرامكو  موظفي  ولدى 

لديهم  أن  وخصوصًا  أجورهم،  على  الشركة  موازنة 
تسلم  عندما  الفالح،  خالد  الوزير  مع  سابقة  تجربة 
بكثير  دفعت  كبيرة  تغييرات  وأطلق  الشركة  رئاسة 
يسبق  ولم  حينها.  التقاعد  إلى  الموظفين  كبار  من 
لعمالق النفط السعودي أن مّر بتجربة خالفات داخلية 
مسربة إلى العلن وتتم مناقشتها في اإلعالم ومواقع 
المطلقة سمة  السرية  كانت  بل  االجتماعي،  التواصل 
من سماتها، إال أن الوضع على ما يبدو بات متغيرًا في 

ظل وضعها الجديد.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة 
والصناعة أن سوق النفط تتجه إلى التوازن، مشيرا إلى 
العامين  طوال  النفط  أسعار  في  المستمر  التراجع  أن 
الالزمة لالستثمار  السيولة  إلى نضوب  الماضيين أدى 
في المشروعات التي تضمن إمدادات النفط.  جاء ذلك 
خالل مؤتمر صحفي مشترك عقده سعادة وزير الطاقة 
عبدالعزيز  بن  خالد  المهندس  سعادة  مع  والصناعة 
الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة 
العربية السعودية، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير 
الطاقة الروسي، على هامش فعاليات أعمال االجتماع 
الخامس والثالثين للجنة التعاون البترولي لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض.  وشدد 

ترأس  الذي  السادة،  صالح  بن  محمد  الدكتور  سعادة 
الحاجة  أن  على  االجتماع،  في  المشارك  الدولة  وفد 
في  ضخمة  استثمارات  الجتذاب  ملحة  أصبحت 

المشروعات التي تضمن إمدادات النفط. 
»أوبك«  بمنظمة  األعضاء  الدول  أن  سعادته  وأضاف 
اتفقت على تحديد إنتاجها مجتمعة ليتراوح ما بين 32.5 
و33 مليون برميل يوميا، وأنه قد تم تشكيل لجنة فنية 
لكل  اإلنتاج  حصة  بتحديد  وتكليفها  المستوى  رفيعة 
من الدول األعضاء، على أن يتم اعتمادها خالل اجتماع 
»أوبك« القادم والمقرر عقده في فيينا يوم 30 نوفمبر 
النفط  وزراء  السعادة  أصحاب  اجتمع  كما  الجاري.  
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  والطاقة 

البترولي، مع  التعاون  على هامش أعمال اجتماع لجنة 
الروسي  الطاقة  وزير  نوفاك  ألكسندر  السيد  سعادة 

حيث تم بحث أوضاع سوق النفط العالمية. 

سوق النفط تتجه نحو التوازن

مؤتمر  خالل  زنغنه  بيجن  اإليراني  النفط  وزير  أشار 
حول الطاقة إلى أن بالده تأمل بتعزيز إنتاجها من الغاز 
الطبيعي مطلع العام المقبل لتصل به إلى مستويات 
إيران  أولوية  أن  الوزير  وأضاف  قطر.  إلنتاج  مماثلة 
الطبيعي  للغاز  الجنوبي  “بارس”  حقل  تطوير  هي 
النفط  حقول  إلى  باإلضافة  قطر  مع  تتقاسمه  الذي 
إنتاجها  لزيادة  تخطط  أن  إيران  مضيفا  المشتركة، 
وإلى   2019 في  يوميا  برميل  ماليين   4 إلى  النفطي 
إنتاج  زيادة  مع   2020 في  يوميا  برميل  مليون   4.28
، قائال   2018 أوائل  إلى مليون برميل يوميا  المكثفات 
يوميا  برميل  مليون   3.8 حاليا  يبلغ  الخام  إنتاج  أن 
»زنغنه«  وأوضح  يوميا.  برميل  ألف   688 والمكثفات 
العالمية  للشركات  الجديدة  والغاز  النفط  عقود  أن 

والمحلية ستركز على زيادة معدالت استخراج النفط. 
المنتدب  العضو  كاردور  علي  قال  سابق  وقت  وفي 
طرح  تتوقع  بالده  إن  اإليرانية  الوطنية  النفط  لشركة 
إنتاج  أن  وذكر  نوفمبر،  بنهاية  جديدة  وغاز  نفط  عقود 
باختالف  يوميا  برميل  مليون   3.9 يبلغ  حاليا  النفط 

هامشي عن الرقم الذي ذكره »زنغنه«.

إيران تخطط لزيادة انتاجها 
النفطي

قطر غاز« تصدر 2500 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لليابان
المنتدب  العضو  الكعبي  شريده  سعد  المهندس  أعلن 
إدارة  مجلس  رئيس  للبترول،  لقطر  التنفيذي  والرئيس 
 2,500 قطر غاز، أن األخيرة أتمت بنجاح توريد أكثر من 

شحنة من الغاز الطبيعي المسال لعمالئها في اليابان.
جاء ذلك خالل زيارة عمل قام بها المهندس سعد شريده 
المسؤولين في قطر  الكعبي ووفد يضم عددًا من كبار 
للبترول وقطرغاز إلى اليابان، أجرى خاللها محادثات مع 
رؤساء ومسؤولين تنفيذيين في أهم الشركات اليابانية 

العاملة في مجال الطاقة.
وأضاف المهندس الكعبي خالل حفل االستقبال السنوي 
الذي تنظمه وتستضيفه قطر غاز تكريما لهذه الشركات 
تاريخية  رحلة  بداية  شكل   1997 العام  إن  اليابانية، 
لقطر في اليابان بدأت مع شركة تشوبو للكهرباء وسبع 
للبترول  قطر  صداقة  أن  مؤكدًا  أخرى،  يابانية  شركات 
كما  قوية  تبقى  شركائهما  تجاه  والتزامهما  غاز  وقطر 
كانت عليه في حينه، إن لم تكن أقوى. وذكر بيان صحفي 
والرئيس  المنتدب  العضو  محادثات  أن  للبترول،  لقطر 
غاز  قطر  إدارة  مجلس  رئيس  للبترول،  لقطر  التنفيذي 
يومين، على صناعة  التي استمرت  الزيارة  تركزت خالل 
التعاون مع  تعزيز  المسال وسبل  الطبيعي  الغاز  وتجارة 
العمالء والشركاء اليابانيين في هذا المجال. وتعتبر قطر 

للبترول مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة 
والغاز  النفط  موارد  وتنمية  واستغالل  لتطوير  الجهود 
نشاطات  وتغطي  البعيد.  المدى  على  قطر  دولة  في 
قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محليا 
وتكرير  استكشاف  عمليات  وتتضمن  ودوليا،  وإقليميا 
وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي 
المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز 
والبتروكيماويات،  البترولية،  والمشتقات  سوائل،  إلى 
واألسمدة الكيماوية، والحديد واأللومنيوم. وفي سعيها 

للتميز واالبتكار.
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     بقلم الدكتور ممدوح سالمة 

عصر النفط 
 المذهل 

عندما حفر إدوين دريك أحد أوائل آبار النفط التجاري في العالم في مدينة تيتسوفيل بوالية بنسلفانيا 
األميركية في العام 1859، لم يكن يتوقع بالتأكيد األثر الهائل الذي سيتركه البترول على االقتصاد 

العالمي والحضارة والحروب في السنوات التي تلت ذلك.

غاز ونفط

منتجات  هنالك  وباتت  الصناعي،  العالم  في  والتطور  للتقدم  الحياة  شريان  النفط  أصبح  الحين،  ذلك  فمنذ 
يومية ال حصر لها  من األدوية إلى أجهزة الكمبيوتر- تعتمد على النفط ومنتجاته الكيميائية المعقدة التي تتحول 
الحديثة  الصناعية  للزراعة  يمكن  أنه  لدرجة  الحياة  مناحي  كل  على  يسيطر  النفط  بات  وقد  بالستيكية.  مواد  إلى 
واألسمدة  الديزل  على  العاملة  الجرارات  من  حرمانها  حال  في  تتوقف  أن  العالم،  دول  من  الكثير  تطعم  التي 
في  يساعد  األحفوري  الوقود  فإن  األمر  وكذلك  المحاصيل.  نمو  في  تساعد  التي  والغاز  النفط  من  المصنوعة 
معالجة وتغليف مختلف المنتجات الغذائية وشحنها إلى محالت السوبر ماركت في جميع أنحاء العالم إلطعام 
اليوم. نسمة  مليار   7 ليصبح  النفط  عصر  بداية  في  نسمة  مليار   1.5 من  عددهم  ازداد  الذين  العالم   سكان 
وال شك في أن النفط هو السبب الرئيسي الندالع الحروب. فالنفط يغذي الصراعات الدولية من خالل أربع آليات 
مختلفة هي: )1( حروب الموارد التي تحاول من خاللها الدول على االستيالء على احتياطيات النفط بالقوة.  )2( ُيعتبر 
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غاز ونفط

النفط أيضا من العوامل المؤججة للحروب األهلية في 
الدول المنتجة للنفط )مثل ليبيا(. )3( النزاعات الناجمة 
حرب  مثل  النفطية  السوق  على  للهيمنة  السعي  عن 
في  للكويت  غزوها  بعد  العراق  ضد  المتحدة  الواليات 
العام 1991. )4(  الحروب التي تهدف للسيطرة على 
طرق عبور النفط كالممرات المالحية وخطوط األنابيب 
شبه  بين  ملقا  مضيق  أو  هرمز  مضيق  إغالق  )مثل 
المثال(. سبيل  على  سومطرة  وجزيرة  ماليزيا   جزيرة 

وكما هي الحال في القرن العشرين، سيواصل النفط 
في القرن الحادي والعشرين تأجيجه للصراعات العالمية 
واالقتصادية،  السياسية  الهيمنة  لتحقيق  تهدف  التي 
وسوف تتواصل إراقة المزيد من الدماء من أجل النفط 
العالمي. االقتصاد  في  مركزية  مكانة  يحتل  دام   ما 

لتعزيز  فعالة  كأداة  النفط  برز  العشرين،  القرن  وخالل 
كقوة  المتحدة  الواليات  ظهور  تزامن  فقد  السلطة. 
اكتشاف  مع  العشرين  القرن  خالل  العالم  في  كبرى 
النفط في أميركا وحلوله محل الفحم كمصدر الرئيسي 
النفط محله  الفحم وحلول  انتهاء عصر  للطاقة. ومع 
تخلت بريطانيا العظمى عن مكانتها كأول قوة عظمى 
الواليات  محلها  وحلت  للفحم  منتجة  العالم  في 
للنفط. منتجة  العالم  في  عظمى  قوة  كأول   المتحدة 

نعمة  يكون  أن  يمكن  أنه  أيضا  أثبت  قد  النفط  أن  غير 
النفط  اكتشاف  فمنذ  اآلخر.  للبعض  ونقمة  للبعض 
تسبب بإنهاك منطقة الشرق األوسط والعالم بأسره 
النفط في قلب  والحروب. وكان  الصراعات  من خالل 
حرب  وهي  أال  الباردة  الحرب  بعد  اندلعت  أزمة  أول 

الخليج في التسعينات.

 النفط يمسك بزمام االقتصاد العالمي 
تراجع  عن  بالتحدث  بدؤوا  الذين  الخبراء  على  ينبغي 
ننظر  أن  علينا  إذ  حساباتهم  يعيدوا  أن  النفط  سيادة 
انهيار  تركه  الذي  السلبي  التأثير  من  أبعد  هو  ما  إلى 
أسعار النفط على االقتصاد العالمي منذ يوليو 2014. 
انهيار  مع  التأقلم  من  يتمكن  لم  العالمي  فاالقتصاد 
التي  الرئيسية  المكونات  تأثر  بسبب  النفط  أسعار 
العالمية  االستثمارات  مثل  االقتصاد  هذا  تشكل 
للنفط. المنتجة  الدول  واقتصادات  النفط،   وصناعة 

أن  النفط  أنه يمكن النخفاض أسعار  الرغم من  وعلى 
يقلل من تكاليف التصنيع، مما يساعد االقتصاد العالمي 
في النمو، إال أن هذه الفائدة على المدى القصير يقابلها 
تقلص االستثمارات العالمية الذي يجبر الشركات في 
األصول  وبيع  اإلنفاق  خفض  على  العالم  أنحاء  جميع 
الماليين. يكن  لم  إن  الموظفين  من  اآلالف   وتسريح 

العام  منذ  العالمي  االقتصادي  النمو  تقلص  فقد 
حاجة  بسبب  سنويا   1.00٪ إلى   0.75٪ بنسبة   2014
وهي  العالم،  في  السبع  الرئيسية  النفط  شركات 
رويال داتش وشل وبي بي وإكسون موبيل وشيفرون 
وتوتال وإيني وشتات أويل، إلى أن يكون سعر برميل 
النفط بحدود 125 -135 دوالرا كي تتمكن من تحقيق 
التوازن المالي، كما أنها تحتاج إلى أن تكون على يقين 
التزامها  قبل  النفط  ألسعار  المستقبلي  االتجاه  بشأن 

 بتخصيص استثمارات ضخمة لالستكشاف واإلنتاج.
ونتيجة النخفاض أسعار النفط، باعت شركات النفط 
اآلن  حتى  وألغت  إنتاجها  أصول  من  العديد  الكبرى 
استثمارات تزيد قيمتها عن 200 مليار دوالر في مجال 
النفط والغاز، مما سوف ُيترجم في غضون عامين إلى 
العالمي  اإلنتاج  مجال  في  أصغر  حصة  على  حصولها 
الشركات  قبل  من  النفط  إنتاج  انخفض  فقد  للنفط. 
النفطية الكبرى إكسون موبيل وشل وتوتال وشيفرون 
  2003 العام  في  يوميا  برميل  مليون   11.5 من  وإيني 
.2015 العام  في  يوميا  برميل  مليون   9.5  إلى 

 75 من  بكثير  أقل  البرميل  سعر  يكون  وعندما 
الشمال  بحر  احتياطيات  بعض  تطوير  فإن  دوالر 
الموارد  بعض  تطوير  أن  كما  للغاية،  مكلفا  يصبح 
بحر  في  المتبقية  المتحدة  للمملكة  االقتصادية 
برميل  مليار   16.5 و   15 بنحو  تقدر  والتي  الشمال 
للغاية. مكلفا  يصبح  الطبيعي،  والغاز  النفط   من 

االستشاريين  بعض  وبحسب  ذلك،  على  وعالوة 
عمليات  في  العالمي  االستثمار  فإن  األميركيين، 
2014 و2020  االستكشاف في الفترة ما بين العامين 
كان  مما  دوالر  تريليون   1.8 بحوالي  أقل  سيكون 

يفترض سابقا. 

العام  العربي في  النفط في الخليج  وقد تمكن منتجو 
بـ  تقدر  النفط  تصدير  من  عائدات  تحقيق  من   2013
قد  فإنهم  تقديراتي  بحسب  لكن  دوالر.  مليار   574
دوالر،  مليار   452 حوالي   2014 العام  في  حققوا 
بانخفاض 21 ٪ عن أرباحهم في العام 2013، كما أن 
أرباحهم في العام 2015 ُتقّدر بحوالي 254 مليار دوالر 
 40 النفط يبلغ  إذا ما فرضنا أن متوسط   سعر برميل 
العربي  الخليج  في  النفط  منتجو  يكون  وبذلك  دوالر. 
320 مليار دوالر في  بقيمة  عائدات نفطية  قد خسروا 

العامين 2014 و2015 )انظر الجدول 1(.
كي  جدا  مرتفعة  أسعار  ى  ل إ األوبك  دول  بعض  تحتاج 

صافي إيرادات صادرات النفط لدول الخليج العربي ) مليار دوالر(

2015 2014 2013    الدول 

46 74 86 العراق

38 72 92 الكويت

20 34 42   قطر 

111 208 274 السعودية

28 42 53 اإلمارات

11 22 27 عمان

 *254 452 574 اإلجمالي
المصدر: تقرير إدارة معلومات الطاقة األميركية »التوقعات على المدى القصير بشأن النفط 2014« وتوقعات المؤلف بخصوص األرباح في العامين 2014 و2015.

أظهرت الموازنة السعودية 
للعامين 2015 و 2016 عجزا 
يبلغ 140 مليار دوالر و 134 

مليار دوالر على التوالي، وهو ما 
يعادل 20 ٪ من الناتج المحلي 
اإلجمالي السعودي بحسب 

صندوق النقد الدولي.
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تتمكن من تحقيق التوازن في موازناتها وتسديد جميع 
 النفقات الحكومية التي تراكمت في السنوات األخيرة.

األسعار  تكون  إلى  تحتاج  المثال  سبيل  على  فإيران 
المملكة  أن  حين  في  للبرميل  دوالر   130 بحدود 
البرميل  سعر  يكون  أن  الى  تحتاج  السعودية  العربية 
المالي،  التوازن  تحقيق  من  تتمكن  كي  دوالر   106
 ،2014 العام  في  للبرميل  دوالر   98 من  ارتفاعا 
.)1 الشكل  )انظر  الدولي  النقد  لصندوق  وفقا   وذلك 

 2016 و   2015 للعامين  السعودية  الموازنة  أظهرت 
على  دوالر  مليار  و134  دوالر  مليار   140 يبلغ  عجزا 
المحلي  الناتج  من   ٪  20 يعادل  ما  وهو  التوالي، 
الدولي. النقد  صندوق  بحسب  السعودي   اإلجمالي 

احتياطيات  انخفضت  شهرا،   18 من  أقل  وخالل 
مليار   175 بمقدار  المملكة  في  المركزي  البنك 
دوالر. مليار    557 إلى  دوالر  مليار   732 من   دوالر 
أما بالنسبة للواليات المتحدة، فإنه من المشكوك فيه 
ما إذا كان االنخفاض الحاد في أسعار النفط سيعطي 
الرغم  فعلى  األميركي.  االقتصادي  لالنتعاش  دفعة 
يعادل  ما  بالتأكيد  سيوفر  النفط  أسعار  تراجع  أن  من 
للمستهلكين  بالنسبة  الضرائب  في  كبيرا  تخفيضا 
قوية  بضربة  سيتسبب  أنه  إال  المتحدة  الواليات  في 
 لصناعة النفط األميركية التي تكتسب أهمية متزايدة.

للبرميل  دوالرا   60 أقل من  النفط  يكون سعر  فعندما 
مما  مربح،  غير  يصبح  الصخري  النفط  قطاع  فإن 
والتوظيف  االستثمارات  في  كبيرا  تخفيضا  يسبب 
التي  المتحدة  الواليات  في  والغاز  النفط  قطاع  في 
العاملة  القوى  2 ٪ من  أن توظف حوالي  المتوقع  من 
مخاطر  من  يزيد  ذلك  أن  كما  المتحدة،  الواليات  في 
دوالر  مليار   200 بقيمة  قروض  سداد  عن  التخلف 
النفط الصخري المحلية. وازدادت  هت إلى صناعة  ُوجِّ
أيضا تكلفة خدمة هذا الدين زيادة كبيرة بعد تخفيض 

النفط والغاز بصورة كبيرة.  تصنيف عدد من شركات 
أما الجانب السلبي الرئيسي الثاني فهو أن من شأن ذلك 
الرئيسية  االقتصادات  أسواق  في  بالركود  يتسبب  أن 
مما  أفريقيا،  وجنوب  وروسيا  البرازيل  مثل  الناشئة 
 يؤثر سلبا على تعافي االقتصادين األميركي والعالمي.
ووفقا لتقديرات البنك الدولي، في حال انخفاض نمو 
والهند  وروسيا،  )البرازيل،  البريكس  دول  اقتصادات 
يقلل  ذلك  فإن   ٪  1 بنسبة  إفريقيا(  وجنوب  والصين، 
 .٪  0.4 إلى  تصل  بنسبة  العالمي  االقتصاد  نمو  من 
النمو  في  الحاد  للتباطؤ  يمكن  أنه  ذلك  من  واألخطر 
للتشكيك  يؤدي  أنه  الناشئة  األسواق  اقتصادات 
ديونه  خدمة  على  الخاصة  شركاتها  قطاع  قدرة  في 
الضغوط  من  يزيد  مما  دوالر،  تريليون   5 تبلغ  التي 
بالفعل. لها  يتعرض  العالمي  المالي  النظام  بدأ   التي 
روسيا  على  فرضت  التي  العقوبات  أدت  وقد 
هبوط  مع  المترافقة  أوكرانيا  في  األزمة  بسبب 
االقتصاد  على  سلبا  التأثير  إلى  النفط  أسعار 
بفقدان  متسببا  ركود  حالة  في  دخل  الذي  الروسي 
الدوالر. مقابل  قيمتها  من   ٪  40 الروسية   العملة 

بنسبة  إال  الروسي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ينمو  ولم 
وقد   .2014 العام  من  الثالث  الربع  في  فقط   ٪  0.7
توقع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي اإلجمالي 
فرض  على   2015 العام  في   ٪   1.7 بنسبة  الروسي 
 بلوغ سعر برميل النفط عتبة  78  دوالر )انظر الشكل 2(

غير أن روسيا تمكنت من الصمود وجه تلك العقوبات 
قيمة  وانخفاض  النفط،  أسعار  وتراجع  الشرسة، 
من  إنتاجها  زيادة  خالل  من  وذلك  المحلية،  عملتها 
مليون    11 إلى  يوميا  برميل  مليون   10 من  النفط 
النخفاض  السلبية  اآلثار  من  للتخفيف  يوميا  برميل 
أسعار النفط على اقتصاد البالد، عالوة على استفادتها 
المالي. ودعمها  للطاقة  الصين  احتياجات   من 
في  البعض  لبعضهما  مناسبان  والصين  فروسيا 
مصدرة  دولة  أكبر  هي  فاألولى  الطاقة،  مجال 
أكبر  هي  والثانية  العالم،  في  الصافية  للطاقة 
طويلة. برية  بحدود  وتتمتع  للطاقة   مستورد 
عبر  للصين  والغاز  للنفط  روسيا  تصدير  شأن  ومن 
الصين، كما  الطاقة في  أن يعزز أمن  األنابيب  خطوط 
التي تستوردها  النفط والغاز  أنه يقلص من كمية من 
آمنة  غير  طرق  عبر  تمر  التي  الشحن  سفن  خالل  من 

)انظر الخريطة 1(.

الحاد  لالنخفاض  السلبية  التداعيات  الرغم  وعلى 
العالمي  االقتصاد  على  الخام  النفط  أسعار  في 
العالمية  النفط  وصناعة  العالمية،  واالستثمارات 
العالم  في  للنفط  المنتجة  الدول  واقتصادات 
للنفط  مستورد  أكبر  ُتعتبر  التي  الصين  أن  إال 
أسعاره. انخفاض  من  استفادت  قد  العالم   في 
انخفاض  ألن  تستمر  أن  يمكن  ال  الفائدة  هذه  أن  غير 

متوسط سعر التعادل لموازنات دول منظمة األوبك
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وعلى الرغم من التداعيات 
السلبية لالنخفاض الحاد 

في أسعار النفط الخام على 
االقتصاد العالمي، واالستثمارات 

العالمية، وصناعة النفط 
العالمية، واقتصادات الدول 

المنتجة للنفط في العالم، إال أن 
الصين التي ُتعتبر أكبر مستورد 
للنفط في العالم قد استفادت 

 من انخفاض أسعاره.
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تشكل  الذي  العالمي  باالقتصاد  يضر  النفط  أسعار 
انخفاض  تواصل  ما  وإذا  منه.  رئيسيا  جزءا  الصين 
تتالشى  سوف  الفوائد  تلك  مثل  فإن  النفط،  أسعار 
التباطؤ  من  مزيد  محلها  ليحل  المطاف  نهاية  في 
النهاية  في  سيؤثر  الذي  األمر  العالمي،  االقتصاد  في 
الصينية.  والصادرات  الصيني  االقتصادي  النمو  على 
يجعل  لن  النفط  أسعار  انخفاض  استمرار  فإن  لذا 
خاسرين. الجميع  سيصبح  وإنما  فائزين،  أي   هنالك 

 هل نحن على وشك الدخول في عصر ما بعد النفط؟
في  النفط  بعد  ما  عصر  حلول  الخبراء  من  عدد  يتوقع 
سيتم  أنه  مفترضين  المقبلة  الخمسين  السنوات 
سعرها  وأن  الفترة  تلك  بحلول  للنفط  بدائل  تطوير 
عصر  في  تلج  البشرية  سيجعل  مما  رخيصا،  سيكون 

ما بعد النفط.
ال شك أن مستقبل الطاقة العالمية يكمن في مصادر 
الشمسية  الطاقة  أن  المؤكد  ومن  المتجددة.  الطاقة 
في  ستقدم  األخرى  البديلة  الطاقة  مصادر  مع 
وستزود  نحتاجها،  التي  الكهرباء  كل  المطاف  نهاية 
بالطاقة. النقل  ووسائط  المياه  تحلية   محطات 

قد  المتجددة  الطاقة  مصادر  أن  من  الرغم  وعلى 
الخمس  السنوات  في  كبيرة  أشواطا  قطعت 
سوف  التقنيات  هذه  أنها  إال  الماضية،  والعشرين 
أن  قبل  عاما  خمسين  من  أكثر  إلى  ربما  تحتاج 
على  حاسم  تأثير  المتجددة  الطاقة  لمصادر  تصبح 
 ،2015 العام  ففي  النقل.  ووسائل  الكهرباء  توليد 
من  المتجددة  الطاقة  استهالك  نسبة  ُقدرت 
فقط.  2.8٪ بـ  العالمية  األولية  الطاقة   استهالك 

بدأت  قد  الكهربائية  السيارات  أن  من  الرغم  وعلى 
العالم  أنحاء  مختلف  في  الطرق  على  تسير  بالفعل 
يكون  أن  قبل  عقود  عدة  إلى  تحتاج  سوف  أنها  إال 
من  النفط  على  العالمي  الطلب  على  تأثير  لها 
النفط  استبدال  عن  ناهيك  النقل،  وسائل  أجل 

عن  الحديث  فإن  وبالتالي  النقل.  قطاع  في  بالكهرباء 
الخمسين  السنوات  في  النفط  بعد  ما  عصر  بزوغ 
تقدير. أقل  على  ألوانه  السابق  من  أمر  هو   القادمة 

المملكة  الخليجي، وهي  التعاون  أنه دول مجلس  غير 
المتحدة   العربية  واإلمارات  السعودية،  العربية 
عصر  تدخل  لن  والبحرين،  وعمان  وقطر،  والكويت، 
من  يتجزأ  ال  جزءا  سيبقى  النفط  ألن  النفط  بعد  ما 
اقتصادات منطقة الشرق األوسط خالل القرن الحادي 
والعشرين وما بعده وذلك خالفا لآلراء االقتصادية التي 
تقول بضرورة تنويع االقتصاد. وحتى لو صارت هنالك 
وسائل  أجل  من  للنفط  رخيصة  بدائل  المستقبل  في 
النقل وتحلية المياه وتوليد الكهرباء فمن المؤكد أن دول 
الخليج العربي لن تترك نفطها قابعا في باطن األرض  
وإنما ستستخدمه لتشغيل اآلالف من محطات تحلية 
فقط  ليس  المياه  من  يكفي  ما  توليد  أجل  من  المياه 
مرة  تزهر  الصحراء  لجعل  أيضا  للري  وإنما  للشرب، 
على  للسيطرة  نفطها  ستستخدم  أنها  كما  أخرى، 
الصناعات  وجميع  العالمية  البتروكيماوية  الصناعات 

التي تستخدم النفط كمادة وسيطة.

 االستنتاجات 
على الرغم من أن الطاقة المتجددة قد خطت خطوات 
الكهرباء  توليد  مجال  في  األخيرة  السنوات  في  كبيرة 
لذا سوف  يزال ضئيال.  النقل ال  أثرها على قطاع  أن  إال 
نحتاج إلى أكثر من خمسة عقود قبل أن تبدأ السيارات 
 الكهربائية بالتأثير على الطلب العالمي في مجال النقل.
وفي الوقت الذي يجلس فيه الخبراء من مختلف أنحاء 
العالم في أبراجهم العاجية وهم يتوقعون حلول عصر 
أن  إال  القادمة،  الخمسين  السنوات  في  النفط  بعد  ما 
تلك. توقعاتهم  على  الشك  من  بظالل  يلقي   الواقع 
لذا، فإن جوابي على التساؤل حول ما إذا كان التفوق في 
مجال النفط في طريقه إلى الزوال هو بالتأكيد ال. فالنفط 

سيسود خالل القرن الحادي والعشرين وربما بعده.

الدكتور ممدوح سالمة
 هو خبير اقتصادي دولي في مجال النفط 

وهو أيضا أستاذ زائر في اقتصاديات 
الطاقة في كلية  ESCP  أوروبا لألعمال في 

لندن.

غاز ونفط
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شئون عربية

الشارع  المغربي يطالب بالتغيير 

بائع  مصرع  على  احتجاجا  مجددا   الشوارع  في  المغاربة  آالف  احتشد 
سمك "سحقا" في شاحنة للقمامة بعد أن صادرت الشرطة سمكه.

إلى  المغرب  شمالي  الحسيمة  بلدة  في  فكري  محسن  مصرع  وأدى 
أكبر مظاهرات في  التوالي.  وهذه  أيام على  احتجاجات ألربعة  اندالع 
المغرب منذ 2011 عندما نظمت حركة 20 فبراير مظاهرات للمطالبة 
بالربيع  يعرف  ما  انتفاضات  من  مستلهمة  ديمقراطية  بإصالحات 

العربي.

للملك  يزال  ال  حيث  المغرب،  في  النطاق  واسعة  االحتجاجات  وتندر 
مع  تزامنت  التي  المظاهرات  المغرب  وهدأ  البالد.  في  الفصل  القول 
الربيع العربي بإجراء إصالحات وزيادة اإلنفاق مع تشديد القبضة األمنية. 
االجتماعي  التواصل  شبكات  على  المنشورات  من  عارم  سيل  ووجه 
االحتجاجات  منظمي  أحد  وقال  الملكية.  المؤسسة  إلى  اللوم 
"ستستمر المظاهرات حتى يعاقب جميع المسؤولين عن الجريمة". 
وأضاف "نريد ضمانات أن هذا لن يحدث مجددا. ويجب أن يبدأ ذلك 

بتطهير المؤسسات العامة من الفاسدين".
محمد  التونسي  الفاكهة  بائع  حدث  األذهان  إلى  فكري  مقتل  وأعاد 
بوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه وكان ذلك شرارة انطالق ما يعرف 

بالربيع العربي.

واندلعت مظاهرات المغرب في وقت حساس، حيث تتأهب المملكة 
الستضافة مؤتمر األمم المتحدة للتغيرات المناخية في نوفمبر الجاري 

ويتأهب رئيس الوزراء لتشكيل حكومة ائتالفية بعد االنتخابات.

نوفمرب  2016 
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الحوثيون يستهدفون مكة المكرمة

محافظة  من  الحوثي  مليشيات  أطلقته  بالستيا  صاروخا  العربي  التحالف  قوات  اعترضت 
صعدة اليمنية باتجاه منطقة مكة المكرمة، كما استهدفت طائرات التحالف موقع اإلطالق.

اعتراضه  تم  حيث  المحلي،  بالتوقيت  مساء  التاسعة  الساعة  حوالي  الصاروخ  اطالق   تم 
وتدميره على بعد 65 كيلومترا من مكة المكرمة من دون أن يخلف أية أضرار، وقد أكدت قيادة 

قوات التحالف النبأ في بيان.

الشهر  خالل  المكرمة  مكة  منطقة  ويستهدف  الحوثيون  يطلقه  صاروخ  ثاني  هذا  ويعد 
الماضي صاروخا في سماء  الشهر  التاسع من  التحالف في  اعترضت قوات  الماضي، حيث 

محافظة الطائف ودمرته.

خروقهم  عدد  وأن  الهدنة،  إعالن  بدء  منذ  السعودية  ضد  هجماتهم  الحوثيون   صعد   فقد 
للهدنة ضد منطقة نجران بجنوب السعودية وحدها بلغ نحو ثمانين.

ويعد الصاروخ األخير هو الخامس والثالثين الذي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه السعودية 
منذ بداية عمليات التحالف في اليمن في 26 مارس 2015.  صورة أرشيفية للصاروخ الذي  اعترضته قوات التحالف
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نهاية عهد االستقرار

 13 أدولياديج في  تايالند بوميبول  تايالند: توفى ملك 
عاما   70 لقرابة  عرشه  على  ظل  بعدما   2016 أكتوبر 
أدولياديج  ويحظى   . الملكي  القصر  أعلنه  ما  بحسب 
إليه  ينظر  حيث  تايالند،  في  واسع  باحترام  عاما(   88(
كعنصر استقرار في البلد الذي عانى موجات اضطراب 
الراحل في  الملك  انقالب. وظل  سياسي ومحاوالت 
حالة صحية سيئة على مدار األعوام األخيرة، ولم يعد 
تايالند  وتخضع  عامة.  مناسبات  في  الظهور  من  يكثر 
العام  في  وقع  الذي  االنقالب  منذ  عسكري  لحكم 
2014. وثمة مخاوف من أن تؤدي وفاة أدولياديج إلى 

اضطرابات سياسية  جديدة في تايالند.

www.shutterstock.com الصورة من

العالم بين يديك
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قضايا  األسرة

بقلم ازدهار إبراهيم



31
نوفمرب 2016 

قضايا األسرة

المســتفيضة  واألبحــاث  الدراســات  نعــى  والــذي 
العربيــة  األســرة  حــال  تناقــش  التــي  والمتخصصــة 
المســلحة.حيث  والصراعــات  الحــروب  ظــل  فــي 
ــاهمة  ــة مس ــات العربي ــاركون أنَّ المجتمع ــدَّ المش أك
فــي مأســاة العالــم إســهاما بالغــا، حيــث 50 ٪ مــن 
الالجئيــن هــم مــن العــرب، و49 ٪ مــن حــاالت النــزوح 
مســجلة ألســر عربيــة بعــد أن فقــدت األمــن والمــأوى 
المدنــي  المجتمــع  محمليــن  األصلــي،  بلدهــا  فــي 
تخاذلــه تجــاه هــذا النــوع مــن القضايــا ذات األولويــة. 
لتســليط  العــام  هــذا  دورتــه  المؤتمــر  وخصــص 
التــي تهــدد بنيــة  الضــوء علــى التحديــات والقضايــا 
ظــل  فــي  والتمــزق،  بالتفــكك  العربيــة  األســرة 
ــا  ــي ويالته ــي تعان ــتعلة الت ــروب المش ــات والح النزاع

العديــد مــن الــدول فــي الشــرق األوســط. 
وأثــرى المشــاركون فــي جلســة العمــل األولــى - التــي 
حملــت عنــوان المؤتمــر، محــاور الجلســة، الســيما 
بــن  بنــت خليفــة  الشــيخة حصــة  مشــاركة ســعادة 
العــام  لألميــن  الخــاص  المبعــوث  ثانــي-  آل  أحمــد 
التــي  اإلنســانية-  للشــئون  العربيــة  الــدول  لجامعــة 
الحــال  القــرار  وصنــاع  الساســة  بدورهــا  ــت  حملَّ
المــزري الــذي وصلــت لــه األســرة العربيــة، الســيما 

اللجــوء. ودول  النــزوح،  مخيمــات  فــي 
حفــل  التــي  العديــدة  والنــدوات  الجلســات  وخــالل 

» السياسيون يصنعون الحرب 
والشعوب تدفع الثمن«.. 

كانت هذه العبارة لسان حال 
المشاركون في المؤتمر السنوي 
الثاني حول البحوث والسياسات 

األسرية المعنون بـ »تأثير الحروب 
والصراعات على األسرة العربية« 

الذي انطلقت أعماله 
بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

.   مشروع اتفاقية عربية حول اللجوء ينتظر إقراره كاتفاقية 

سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني
 المبعوث الخاص لألمين العام لجامعة الدول العربية للشئون اإلنسانية
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قطــر  مــن  والخبــراء  الباحثــون  تنــاول  المؤتمــر،  بهــا 
ودول العالــم وســائل الحفــاظ علــى تماســك األســرة 
طــرأت  التــي  والتغيــرات  التفــكك،  مــن  وحمايتهــا 
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  وعمليــات  أدوار  علــى 
ــع الحــروب  فــي مناطــق الحــروب والصراعــات، وتواب
والصراعــات التــي تتمثــل فــي انتقــال األســر وإعــادة 
توطيــن الالجئيــن فــي المنطقــة، وأوضــاع الالجئيــن 
والتداعيــات  داخليــًا،  المشــردة  واألســر  العــرب 

والصراعــات.  للحــروب  الصحيــة 
علــى  والصراعــات  الحــروب  »أثــر  جلســة  وتحدثــت 
األطفــال  محنــة  عــن  واألطفــال«،  والرجــال  النســاء 
الظاهــرة  هــذه  أســباب  واســتعرضت  المشــردين 
والصراعــات  العائــالت  وتفــكك  الهجــرة  ومنهــا 
والكــوارث الطبيعيــة، واضطرارهــم للعمــل فــي ظــل 
ظــروف قاســية تعرضــوا خاللهــا لمختلــف أشــكال 
ــة  ــددت الجلس ــل.  وش ــاب العم ــل أرب ــن قب ــف م العن
التــي  الخطيــرة  بالظــروف  التوعيــة  ضــرورة  علــى 
يعيشــها هــؤالء األطفــال، وإجــراء المزيــد مــن األبحــاث 
التــي  السياســات  صياغــة  أجــل  مــن  والدراســات، 

تحمــي حقــوق األطفــال فــي مناطــق الصراعــات. 

على دول الخليج مراجعة سياســاتهم
مــن  خليفــة  بنــت  حصــة  الشــيخة  ســعادة  ودعــت 
سياســاتهم  لمراجعــة  الخليــج  دول  موقعهــا 

مطالباتنــا  »إن  قائلــة:  اآلخــر،  نحــو  واتجاهاتهــم 
بحيــاة رغيــدة للشــعوب األقــل حظــا ال يتعــدى أروقــة 
الفنــادق الحاضنــة لمؤتمراتنــا، أو منصــات اإلعــالم 
إال أنَّ الواقــع مؤســف، وخيــر دليــل علــى هــذا هــو 
إذ  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى  ينشــر  مــا 
اليــزال هنــاك عنصريــة وازدراًء مــن شــعوب لشــعوب 
الســيما التــي تعانــي دولهــا صراعــات وحــروب، األمــر 
الــذي يتطلــب وقفــة جــادة مــن أجــل رفــع الوعــي لــدى 
الالجئيــن  حقــوق  تأميــن  بضــرورة  كافــة  الشــعوب 
فيمــا  قــوة  وال  حــول  لهــم  ليــس  الذيــن  والنازحيــن 
هــم فيــه«. وأعلنــت الشــيخة حصــة عــن بــدء قطــر 
فــي تطبيــق تجربــة فــي مخيمــات الالجئيــن لتلبيــة 
الرياضــة  بممارســة  المخيمــات  فــي  األطفــال  رغبــة 
وتعمــل قطــر بمشــاركة مؤسســة اســباير لتوفيــر كل 
ــات الالزمــة لممارســة الرياضــة وكــرة القــدم  اإلمكاني
لألطفــال مــن الجنســين وتوفيــر لهــم التدريــب الــالزم 
فــي  المشــاركة  وكذلــك  الالئــق،  العيــش  وســبل 
البطــوالت المختلفــة. وقالــت إن األســر التــي نزحــت 
مــن بلدانهــا ومحيطهــا يعانــي أفرادهــا اضطرابــات 

مــا بعــد الصدمــة.
وعرضــت عــدة تجــارب لمســتها خــالل زيــارات ميدانيــة 
لالجئيــن، موضحــة أنــه نتيجــة لهــذه الحــروب تفككــت 
متفــاوت  بشــكل  فــرد  كل  وتضــرر  األســرة،  بنيــة 
معتبــرة أن الضــرر األكبــر يتحملــه األطفــال الذيــن فقــد 

 إن المجتمعات التي 
لديها نقص في حماية 

حقوق مواطنيها 
معرضة للوقوع 

في شرك النزاعات 
المسلحة، والمنطقة 
العربية تعاني من شح 
في البحوث المعنية 
باألسرة العربية، إلى 
جانب غياب ما يعرف 

باختبار السياسات 
التي تمت صياغتها 

لدراسة مدى نجاعتها 
ومالءمتها للوضع 

. الراهن 

نهلة حيدر
عضو لجنة القضاء على التمييز 

ضد المرأة »سيداو«

قضايا األسرة
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األســر  إن  وتابعــت:  العاطفــي.  األمــان  كثيــر منهــم 
والنزاعــات شــهدت  الحــروب  آثــار  تعانــي مــن  التــي 
حالــة مــن تغييــر األدوار وأدت للبطالــة اإلجباريــة لــرب 
دور  تشــغلن  كثيــرات  أمهــات  األســرة،فأصبحت 
اآلبــاء، واضطــر كذلــك أطفــال إلــى لعــب دور معيــل 
التــي  الســلبية  اآلثــار  هــذه  إن  وأضافــت:  العائلــة. 
تمــر بهــا مالييــن األســر العربيــة بســبب حالــة عــدم 
األصليــة  بلدانهــم  فــي  األمــان  وغيــاب  االســتقرار 
ــادرة  ــاال ق ــه أجي ــي لفقدان ــم العرب ــارة للعال ــل خس تمث
علــى اإلنتــاج والعطــاء والتطويــر. الفتــة: كمــا تســببت 
األمــل  فقــدان  عــن  الناجمــة  االكتئــاب  فــي مظاهــر 
ــم  ــت عليه ــد فرض ــف، وق ــى التكيي ــدرة عل ــدم الق وع
ــية  ــم األساس ــن أدواره ــي ع ــة التخل ــروف الصعب الظ

ــرة. ــي األس ف

المنطقة العربية والصراع المســلح
وكان المؤتمــر قــد انطلــق بكلمــة لســعادة الســيدة 
لمعهــد  التنفيــذي  المديــر  الجهنــي-  المالكــي  نــور 
مــن خاللهــا  أعلنــت  التــي  لألســرة-  الدولــي  الدوحــة 
ــادرة فــي التعــاون  أنَّ »المعهــد« ســيتولى زمــام المب
مــع عــدد مــن المراكــز البحثيــة ومنظمــات المجتمــع 
الحــروب  أثــر  لدراســة  أجنــدة  لوضــع  المدنــي 
وأنَّ  ســيما  العربيــة،  األســرة  علــى  والصراعــات 
العربيــة  المنطقــة  لمــا تشــهده  تلبيــة  المؤتمــر جــاء 

مــن حالــة غيــر مســبوقة فــي تاريخهــا المعاصــر مــن 
مــن  المالييــن  ت  هجــرَّ مســلحة  وصراعــات  حــروب 
ــى  ــة إل الرجــال والنســاء داخــل دولهــم وخارجهــا، الفت
أنَّ تأثيــر الحــروب والصراعــات علــى األســرة ال يمكــن 
ــه  ــا،  إال أن ــرب أوزاره ــع الح ــل أن تض ــة قب ــده بدق رص
ــليط  ــون تس ــأى المنظم ــر إرت ــذا المؤتم ــالل ه ــن خ م
الضــوء علــى األســرة فــي المقــام األول، والتأكيــد على 
أهميــة االهتمــام بالبحــوث العلميــة وتحليــل تلــك 
اآلثــار، ومنهــا علــى ســبيل المثــال أثرهــا علــى تكويــن 
ــادة  ــرة وزي ــة األس ــى بني ــا عل ــا، وأثره ــرة وتفككه األس
عــدد األســر التــي تعولهــا النســاء، فضــال عــن أثرهــا 
ــزه فــي المجتمــع أثرهــا  ــوع االجتماعــي وتركي علــى الن
علــى الصحــة العامــة والصحــة اإلنجابيــة  وأثرهــا علــى 
حقــوق  علــى  أثرهــا  لألســر،  المعيشــي  المســتوى 
ذوي  واألشــخاص  الســن  وكبــار  الطفــل  و  المــرأة 

الخاصــة. اإلحتياجــات 
الحــروب  أنَّ  إلــى  المالكــي  نــور  الســيده  ولفتــت 
وغيــر  مباشــرة  آثــار  لهــا  المســلحة  والصراعــات 
ــرة المــدى  ــار طويلــة المــدى وقصي مباشــرة ومنهــا آث
وتأثيرهــا علــى المجتمــع والوحــدة، ومــن الضــروري 
التمييــز بيــن هــذه اآلثــار المختلفــة لتحديــد اآلليــات 
ــادرا مــا  ــر الالزمــة، وفــي هــذا الســياق، أوال: ن والتدابي
يهتــم الباحثــون فــي دراســة أثــر الحــروب والصراعــات 
فــي  يواجهونهــا  التــي  والتحديــات  الرجــال  علــى 

  نادرا ما يهتم 
الباحثون في 

دراسة أثر الحروب 
والصراعات 

على الرجال والتحديات 
التي يواجهونها في 
إعادة االندماج في 

األسرة والمجتمع بعد 
انتهاء الحرب على 
الرغم من أنهم 

يمثلون أكثر القتلى 
. والجرحى 

نور المالكي الجهني
المدير التنفيذي لمعهد الدوحة 

الدولي لألسرة

قضايا األسرة
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انتهــاء  بعــد  االندمــاج فــي األســرة والمجتمــع  إعــادة 
ــر القتلــى  الحــرب علــى الرغــم مــن أنهــم يمثلــون أكث
والصراعــات  الحــروب  تأثيــر  إن  ثانيــا:  والجرحــى، 
ــن  ــهن ومكانته ــبب جنس ــدا بس ــوي ج ــاء ق ــى النس عل
المتدنيــة فــي المجتمــع ليصبحــن بيــن ليلــة وضحاهــا 
معيــالت ألســرهن بســبب غيــاب رب األســرة لســبب 
الممنهــج  للعنــف  هدفــا  يكــنَّ  مــا  وغالبــا  آلخــر،  أو 
الوحــدة  هــي  األســرة  ثالثــا:  المتصارعــة،  لألطــراف 
األساســية فــي المجتمــع فقــوة المجتمــع مــن قــوة 
المجتمــع  األســرة، ومتــى ضعفــت األســرة ســيتأثر 
ويصبــح عرضــة أكثــر مــن غيــره للحــروب والصراعــات 
ــار القيــم الحاكمــة لألســرة فــي  كمــا أنهــا تــؤدي النهي
المحافظــة علــى تماســك األســر ظاهريــا، وقــد كــون 
انهيــار بعــض مؤسســات الدولــة كالســجالت المدنيــة 
األســرة  علــى  مباشــرة  أثــر  الشــرعية  والمحاكــم 
كتوقــف تســجيل المواليــد داخــل دول اللجــوء بســبب 
يعــرض  ممــا  والــزواج،  الشــخصية  الوثائــق  غيــاب 
الُهويــة، والــزواج القســري  انعــدام  األطفــال لخطــر 

الصغيــرات. وتزويــج  للفتيــات، 

واألجنــدة  التنمويــة  األجنــدة  بيــن  تــوزان  إجــراء 
نية نســا إل ا

المؤتمــر  عنــوان  األولــى  العمــل  جلســة  تناولــت 
األســرة  علــى  والصراعــات  الحــروب  تأثيــر  حــول 
وأرقــام  حقائــق  الجلســة  كشــف  حيــث  العربيــة، 
كمــا  العربيــة  لألســرة  المؤســف  الوضــع  اختزلــت 
وصفــه المشــاركين فــي الجلســة فــي ظــل اختفــاء 
أكــدت  حيــث  التنمويــة،  والخطــط  االســتراتيجيات 
آل  أحمــد  بــن  خليفــة  بنــت  حصــة  الشــيخة  ســعادة 

لجامعــة  العــام  لألميــن  الخــاص  ثاني-المبعــوث 
الحلــول  إنَّ  اإلنســانية-  للشــئون  العربيــة  الــدول 
خارجــة عــن اإلطــار فــي ظــل عــدم وجــود مجتمعــات 
مدنيــة قويــة صلبــة بصالبــة المجتمــع المدنــي فــي 
لبنــان، الفتــة فــي تصريحــات خاصــة إلــى أنَّ هنــاك 
ــة  ــه األمان ــة عــن اللجــوء« أعدت ــة عربي »مشــروع اتفاقي
العامــة فــي جامعــة الــدول العربيــة ممثلــة فــي إدارة 
المبذولــة  الجهــود  وبرغــم  أنــه  إال  اإلنســان،  حقــوق 
دعــم  مــن  العربيــة  الــدول  جامعــة  مســتوى  علــى 
ــى أنَّ  ــة إل ــة، الفت ــم يتــم اعتمــاده كاتفاقي ومناصــرة ل
الحكومــات  وممثلــي  العــرب  العــدل  وزراء  مجلــس 
لتصبــح ملزمــة، وتصبــح  إقرارهــا  فــي  دور  عليهــم 
بصــورة  تقــدم  لالجئيــن  تقــدم  التــي  المســاعدات 

طوعــي. بشــكل  وليــس  إلزاميــة 

 50 ٪  الجئييــن
المديــر  شــبانه-  لــؤي  الدكتــور  أوضــح  جانبــه  ومــن 
ــب  ــكان المكت ــدة للس ــم المتح ــدوق األم ــي صن اإلقليم
اإلقليمــي للــدول العربيــة- أنــه بالرغــم مــن أن تمثيــل 
الســكان العــرب ال يتجــاوز 6 ٪، إال أنَّ هنــاك 50 ٪ مــن 
العــرب الجئيــن، و49 ٪ فــي حــاالت نــزوح، مطالبــا فــي 
هــذا الصــدد ضــرورة إجــراء تــوازن بيــن األجنــدة التنمويــة 
بعيــدة  األولــى  كانــت  حــال  فــي  اإلنســانية،  واألجنــدة 
المــدى، الفتــا فــي ورقتــه إلــى جملــة مــن المشــاكل 
اإلنســانية التــي يتعــرض لهــا أفــراد األســرة فــي دول 
اللجــوء منهــا الــزواج القســري للفتيــات القاصــرات، إلــى 
جانــب ارتفــاع نســب االســتغالل الجنســي مــن قبــل مــن 
ــر  ــاد الحاجــات غي ــة، فضــال عــن ازدي يقــدم لهــم الحماي

الملبــاة كالخدمــات الصحيــة والصحــة اإلنجابيــة.

 هنالك المشاكل 
اإلنسانية التي يتعرض 

لها أفراد األسرة في 
دول اللجوء منها 
الزواج القسري 

للفتيات القاصرات 
إلى جانب ارتفاع نسب 

االستغالل الجنسي 
من قبل من يقدم 

لهم الحماية، فضال 
عن ازدياد الحاجات 

غير الملباة كالخدمات 
الصحية والصحة 

. اإلنجابية 

لؤي شبانه

 المدير اإلقليمي صندوق 
األمم المتحدة للسكان المكتب 

اإلقليمي للدول العربية

قضايا األسرة
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البحوث شح 
لجنــة  عضــو  حيــدر-  نهلــة  أكــدت  جانبهــا  ومــن 
أنَّ  »ســيداو«-  المــرأة  ضــد  التمييــز  علــى  القضــاء 
ــوق  ــة حق ــي حماي ــص ف ــا نق ــي لديه ــات الت المجتمع
النزاعــات  فــي شــرك  للوقــوع  مواطنيهــا معرضــة 
المنطقــة  منــه  تعانــي  مــا  علــى  آســفة  المســلحة، 
باألســرة  المعنيــة  البحــوث  فــي  مــن شــح  العربيــة 
باختبــار  يعــرف  مــا  غيــاب  جانــب  إلــى  العربيــة، 
مــدى  لدراســة  صياغتهــا،  تمــت  التــي  السياســات 

الراهــن. للوضــع  ومالءمتهــا  نجاعتهــا 

ال يوجــد إلتزام جدي
وانتقلــت الكلمــة للســيد رامــي خــوري- زميــل أول 
معهــد عصــام فــارس للسياســات العامــة والشــئون 
الدوليــة بالجامعــة األميركيــة بيــروت- الــذي أكــدَّ أنــه 
تجــاه  حقيقــي  إنســاني  التــزام  وال  جديــة  التوجــد 
ــا إلــى أن المجتمعــات العربيــة  األســرة العربيــة، الفت
تعانــي أزمــة حقيقــة حيــث هنــاك 45 ٪ مــن طلبــة 
التعليــم االبتدائــي واإلعــدادي اليبلــون بــالء حســنا 
إلــى  الحســابية،  والعلــوم  والكتابــة  القــراءة  فــي 
جانــب معانــاة المواطنيــن الســيما فــي حــال انعــدام 
التأميــن الصحــي، حيــث أن هنــاك أســر تعيــش فــي 
ظــروف ضاغطــة، فــي ظــل غيــاب القانــون وإنفــاذ 
المجتمــع  الــذي يســهم فــي تغييــر  األمــر  القانــون 
والتهميــش  والخصخصــة  الرقميــة  وإضفــاء 
ــان  ــة التــي لهــا انعكاســات ســلبية علــى كي والطائفي

العربيــة. األســرة 
ــى  ــة عل ــات معمق ــاك دراس ــه أن هن ــي ورقت ــدَّ ف وأك
 25 هنــاك  أن  إلــى  تشــير  الحكومــي  المســتوى 

فــي  متســائال  متمــدرس،  غيــر  شــخص  مليــون 
هــذا الســياق عــن دور المنظمــات غيــر الحكوميــة، 
ــود  ــب الجه ــى جان ــا دور إل ــون له ــب أن يك ــف يج وكي
وصياغــة  األبحــاث  لجلــب  والدوليــة  اإلقليميــة 

السياســات.
والتــي  للمؤتمــر،  الثانيــة  العامــة  الجلســة  وفــي 
المنظمــات  وخبــرات  »دور  عنــوان  تحــت  جــاءت 
التــي  الوفــود  اســتعرضت  الحكوميــة«،  غيــر 
اإلقليميــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تمثــل 
والدوليــة، التغيــرات التــي طــرأت علــى الصراعــات 
طبيعــة  توســيع  إلــى  وأدت  اإلغاثــة،  وجهــود 
مــن  الحكوميــة  غيــر  للمنظمــات  التقليــدي  الــدور 
جديــدة  بــأدوار  االضطــالع  إلــى  الصــراع  تخفيــف 
الســالم.  بنــاء  وجهــود  الصراعــات  منــع   منهــا 

للحــروب  الصحيــة  »التداعيــات  جلســة  وفــي 
والصراعــات«، تــم عــرض ورقــة عمــل حــول »أثــر 
األم  وصحــة  اإلنجابيــة  الصحــة  علــى  الصــراع 
والطفــل حديــث الــوالدة وصحــة الطفــل – دراســة 
نقــص  فيهــا  المتحدثــة  تناولــت  ســوريا«،  حالــة 
مناطــق  فــي  الصحيــة  التحديــات  حــول  البيانــات 
الصــراع، وأن التغلــب علــى هــذه التحديــات يتطلــب 
اإلنســانية  اإلغاثــة  وكاالت  بيــن  الجهــود  تكاتــف 
األكاديميــة.  والمؤسســات  الحكوميــة   والهيئــات 
تفاعليــة  نقــاش  أعمالــه بجلســة  المؤتمــر  واختتــم 
تبــادل  فرصــة  واألكاديمييــن  للباحثيــن  أتاحــت 
تعترضهــم  التــي  العقبــات  واســتعراض  الخبــرات 
مناطــق  حــول  والدراســات  األبحــاث  إجــراء  عنــد 
الحــروب والصراعــات، وأفضــل الممارســات التــي 

واســتكمالها. أبحاثهــم  إنجــاز  مــن  تمكنهــم 

ال توجد جدية وال 
التزام إنساني حقيقي 

تجاه األسرة العربية 
أن المجتمعات العربية 

تعاني أزمة حقيقة 
حيث هناك 45 ٪ 
من طلبة التعليم 

االبتدائي واإلعدادي 
اليبلون بالء حسنا 
في القراءة والكتابة 
والعلوم الحسابية 

إلى جانب معاناة 
المواطنين السيما في 

حال انعدام التأمين 
. الصحي 

رامي خوري

 زميل أول معهد عصام فارس 
للسياسات العامة والشئون 

الدولية بالجامعة األميركية بيروت 

تمثيل السكان 
العرب ال يتجاوز 

٪ 6
هناك

 ٪ 50 
من العرب الجئين

 و

٪ 49
 في حاالت نزوح

قضايا األسرة
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بقلم ازدهار إبراهيم

الركود االقتصادى
يعصف 

بسوق العقارات
شهدت قطر في النصف األول من هذا العام 

وصول جملة المعروض لإليجار من المساحات 
المكتبية إلى 5.3 ماليين متر مربع. ويتوقع أن 
يتجاوز المعروض في هذا القطاع 7 ماليين 
متر مربع في المجمل بنهاية 2018 وفقا لما 

صرحت به شركة سي بي ريتشارد اليس 
CBRE لالستشارات العقارية. تفتح قطر اليوم 
ملف تذبذب أسعار العقارات في قطر وكيفية 

الموازنة بين العرض والطلب.
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وســـوف تكـــون غالبيـــة مســـاحات المكاتـــب الجديـــدة فـــي قطـــر فـــي 
المنطقـــة الدبلوماســـية فـــي الخليـــج الغربـــي ومنطقـــة مشـــيرب وســـط 
مدينـــة الدوحـــة ومنطقـــة المارينـــا ومدينـــة الطاقـــة فـــي مدينـــة لوســـيل. 
ــرا  ــا تقريـ ــة أيضـ ــاريع العقاريـ ــخ للمشـ ــركة األصمـ ــرت شـ ــو نشـ ــي يونيـ فـ
ــالل  ــف خـ ــع أن يتضاعـ ــر ُيتوقـ ــي قطـ ــة فـ ــرف الفندقيـ ــدد الغـ ــد أن عـ يفيـ

ــة.   ــنوات القادمـ ــس سـ الخمـ
ـــي  ـــر مـــن 115 فندقـــا تضـــم فـــي الجملـــة حوال ـــا يوجـــد فـــي البـــالد أكث حالي
غرفـــة   21.000 تضـــم  أخـــرى  فنـــادق   105 وهنـــاك  غرفـــة،   20.700
ـــة  إضافيـــة فـــي طـــور اإلنشـــاء. ووفقـــا لشـــركة األصمـــخ للمشـــاريع العقاري
ـــدة يتوقـــع أن تكـــون جاهـــزة للعـــرض  ـــة هـــذه المســـاحات الجدي فـــإن غالبي

قبـــل العـــام 2021. 
إيجـــار  فـــي  الحالـــي  االنخفـــاض  أن  واقتصاديـــون  أعمـــال  رجـــال  أكـــد 
العقـــارات بالدوحـــة هـــو الســـعر الحقيقـــي بالنســـبة لقطـــر، الفتيـــن إلـــى 
الفتـــرة الماضيـــة كانـــت  التـــي ســـادت الســـوق القطـــرى  أن األســـعار 
غيـــر حقيقيـــة، والدليـــل علـــى ذلـــك أنهـــا لـــم تصمـــد أمـــام الركـــود الـــذى 

أصـــاب االقتصـــاد الوطنـــي.

العقـــارات  أســـعار  انخفـــاض  اســـتمرار  منهـــم  البعـــض  توقـــع  حيـــث 
واإليجـــارات بنســـبة تتـــراوح بيـــن 10 ٪ إلـــى 15 ٪ ، وتســـتمر حتـــى نهايـــة 
الربـــع األول مـــن العـــام المقبـــل ،  وذلـــك لعـــدة أســـباب يأتـــي علـــى رأســـها 
ـــرة العـــرض بالنســـبة للطلـــب، حيـــث أن العقـــارات المعروضـــة لإليجـــار  كث

أو البيـــع أكثـــر مـــن الطلـــب بمقـــدار الضعـــف.

وأشـــاروا خـــالل حديثهـــم أن مـــن أســـباب انخفـــاض أســـعار العقـــارات 
ـــؤ  ـــدوره لتباط ـــذي أدى ب ـــرول وال ـــعار البت ـــاض أس ـــو انخف ـــة ه ـــرة الحالي الفت
ـــة ممـــا  ـــد مـــن المشـــاريع فـــي الدول ـــى وتوقـــف العدي نمـــو االقتصـــاد الوطن
جعـــل الكثيـــر مـــن الشـــركات تســـتغني عـــن العديـــد مـــن العمالـــة، وهـــذا 
أدى إلـــى انخفـــاض الطلـــب علـــى اإليجـــارات ممـــا تســـبب فـــي زيـــادة 

العـــرض وقلـــة الطلـــب.

وطالـــب بعـــض الخبـــراء االقتصادييـــن بضـــرورة أن يأخـــذ رجـــال األعمـــال 
ــارات  ــارات واإليجـ ــوق العقـ ــيط سـ ــى تنشـ ــل علـ ــادرة والعمـ ــام المبـ بزمـ
ـــد مـــن  ـــد مـــن األمـــوال فـــي العدي فـــى الدوحـــة، وذلـــك مـــن خـــالل ضـــخ مزي
ــل  ــرية مثـ ــدي البشـ ــة واأليـ ــن العمالـ ــر مـ ــتلزم الكثيـ ــي تسـ ــاريع التـ المشـ

ــاوالت. ــركات المقـ ــزارع وشـ ــة والمـ ــات التقليديـ الصناعـ
ــو رئيـــس مجلـــس  ــم الجولـ ــد جاسـ ــيد أحمـ ــال السـ ــار قـ ــذا اإلطـ ــي هـ وفـ
إدارة جمعيـــة المهندســـين القطريـــة إن انخفـــاض أســـعار البتـــرول فـــي 
ــى  ــرة أدى إلـ ــاريع الكبيـ ــن المشـ ــد مـ ــف العديـ ــي وتوقـ ــج العربـ دول الخليـ
أن هـــذه  فـــي قطـــر، حيـــث  العقـــارات واإليجـــارات  أســـعار  انخفـــاض 
كانـــت  التـــي  الخـــاص  القطـــاع  شـــركات  قامـــت  بتوقفهـــا  المشـــاريع 
تعمـــل علـــى تلـــك المشـــاريع بتخفيـــض العمالـــة وخروجهـــا مـــن الســـوق 
الفتـــرة  شـــهدت  القطـــري  العمـــل  ســـوق  أن  إلـــى  مشـــيرًا  المحلـــي، 

الماضيـــة نـــزوح عـــدد كبيـــر مـــن العمالـــة وعودتهـــا إلـــى بالدهـــا.

العقـــارات  ســـوق  فـــى  مبالغـــات  هنـــاك  كانـــت  بأنـــه  الجولـــو  وشـــدد 
القطـــري ســـواء فـــي أســـعار البيـــع والشـــراء أو اإليجـــارات، وهـــذا أّثـــر 
الكثيريـــن  أن  حيـــث  المحلـــي،  واالقتصـــاد  الســـوق  علـــى  بالســـلب 
قامـــوا  المقـــاوالت  شـــركات  ومـــالك  القطرييـــن  األعمـــال  رجـــال  مـــن 

باالســـتدانة مـــن البنـــوك لتشـــييد الكثيـــر مـــن العقـــارات لتأجيرهـــا بتلـــك األســـعار، وفـــي 
ظـــل هـــذا االنخفـــاض فـــي األســـعار أصبـــح الكثيـــرون مهدديـــن باإلفـــالس بســـبب تلـــك 
ــعار  ــر باألسـ ــدون التأجيـ ــارات ال يريـ ــالك العقـ ــن مـ ــن مـ ــى أن الكثيريـ ــًا إلـ ــتدانة، الفتـ االسـ
لفتـــرات  العقـــارات مغلقـــة وخاويـــة  الكثيـــر مـــن  الحاليـــة »المنخفضـــة« ممـــا جعـــل 

امتـــدت لعـــام كامـــل.

عـــدم االعتماد على الدولة
وأشـــار رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة المهندســـين القطريـــة إلـــى ضـــرورة عـــدم اعتمـــاد 
رجـــال األعمـــال علـــى الحكومـــة فـــي كل شـــىء،  واســـتغالل القـــرارات التـــي تتخذهـــا 
الدولـــة لصالـــح القطـــاع الخـــاص، ضاربـــًا المثـــل بقانـــون الســـماح لمســـافري الترانزيـــت 
بالحصـــول علـــى  تأشـــيرة لدخـــول قطـــر لمـــدة أربعـــة أيـــام، وذلـــك للتحـــول مـــن اإليجـــارات 
الدائمـــة الســـنوية أو الشـــهرية إلـــى اإليجـــارات القصيـــرة ذات اليـــوم الواحـــد مثـــل الشـــقق 
والغـــرف الفندقيـــة، خاصـــة وأن كثيـــرا مـــن هـــؤالء المســـافرين ليســـت لديهـــم المقـــدرة 

علـــى اإلقامـــة فـــي فنـــادق الخمـــس نجـــوم ذات التكلفـــة المرتفعـــة.

كمـــا طالبهـــم بضـــرورة العمـــل علـــى تحريـــك الســـوق القطريـــة مـــن خـــالل ضـــخ مزيـــد 
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انخفاض أسعار البترول وتوقف 
المشاريع الكبيرة أدى إلى إنخفاض 

أسعار العقارات 

أحمد جاسم الجولو

رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية

جملة المعروض 

لإليجار من المساحات المكتبية 

في النصف األول من العام الحالي

 5.3 
ماليين متر مربع

 يتوقع أن يتجاوز المعروض  في هذا القطاع

 7 
ماليين متر مربع بنهاية 2018

المصدر: شركة سي بي ريتشارد اليس CBRE لالستشارات العقارية.  

ــة ذات  ــات التقليديـ ــن الصناعـ ــد مـ ــاء العديـ ــي إنشـ ــتثمارات فـ ــن االسـ مـ
الكثافـــة البشـــرية والتـــي تحتـــاج إلـــى أيـــدي عاملـــة كثيـــرة، والبعـــد عـــن 
ــى  ــا علـ ــن اعتمادهـ ــر مـ ــا أكثـ ــى التكنولوجيـ ــد علـ ــي تعتمـ ــات التـ الصناعـ
الوطنـــي  االقتصـــاد  تنويـــع  إلـــى  يـــؤدي  هـــذا  أن  إلـــى  الفتـــًا  البشـــر، 
ـــات  ـــن الصناع ـــر م ـــة للكثي ـــد الحاج ـــي أش ـــة ف ـــوق القطري ـــة وأن الس خاص

الحيويـــة. 
وفـــي نفـــس الســـياق أكـــد رجـــل األعمـــال محمـــد المهنـــدي أن أســـباب 
انخفـــاض أســـعار اإليجـــارات جـــاء نتيجـــة نقـــص الســـيولة فـــي الســـوق 
المحليـــة لدولـــة قطـــر نتيجـــة انخفـــاض أســـعار البتـــرول، والـــذي أدى 
للعديـــد مـــن األزمـــات فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، مشـــيرًا إلـــى 
ـــي كانـــت تشـــهد  ـــح أســـعار العقـــارات الت أن هـــذا االنخفـــاض جـــاء لتصحي

ارتفاعـــا غيـــر مبـــرر، وغيـــر حقيقـــي خـــالل الســـنوات الماضيـــة.

ــى  ــي علـ ــل حقيقـ ــه ظـ ــن لـ ــم يكـ ــاع لـ ــذا االرتفـ ــدي أن هـ ــاف المهنـ وأضـ
أرض الواقـــع، ولـــم يكـــن لـــه عائـــد مـــادي مجـــٍز ألصحـــاب الشـــركات 
ــه  ــارحًا قولـ ــا، شـ ــاوالت أو غيرهـ ــال المقـ ــي مجـ ــل فـ ــي تعمـ ــرة التـ الكبيـ
هـــذا بـــأن الشـــركات تدفـــع المكاســـب التـــي تجنيهـــا مـــن تأجيـــر العقـــارات 

ــا. ــون لديهـ ــن يعملـ ــن الذيـ ــال والموظفيـ ــكن العمـ لسـ
ـــى  ـــاء عل ـــد للقض ـــبيل الوحي ـــى أن الس ـــري عل ـــال القط ـــل األعم ـــدد رج وش



نوفمرب  2016 
40

لغالفموضوع

ُيتوقـع أن يزيـد عـرض الوحـدات التجاريـة إلـى أكثـر مـن 
الضعـف فـي سـوق العقـارات فـي قطـر خـالل األعـوام 

القادمـة.

كأس  نهائيـات  إلـى  كبيـر  بشـكل  الزيـادة  هـذه  تعـود 
العالـم لكـرة القـدم المزمـع إقامتهـا فـي العـام  2022 
التحتيـة  البنيـة  فـي مشـاريع  البنـاء  واسـتثمار شـركات 
إلـى جانـب  بالبطولـة  الجديـدة ذات الصلـة  والعقـارات 
البـالد. سـيزورون  الذيـن  السـواح  عـدد  تضاعـف  توقـع 

بالرغـم مـن تجـاوز العـرض الطلـب بأكثـر مـن السـعة 
المطلوبـة فـي السـوق، ومـا يـؤدي ذلـك إلـى انخفـاض 
والفنـادق،  المكاتـب  قطـاع  فـي  اإلشـغال  معـدل  فـي 
فـإن تأثيـرات هـذا الوضـع ال يتوقـع أن تظهـر فـي قطاع 

التجزئـة، إال علـى المـدى البعيـد.
مشروعات في طور التنفيذ

  
سـوف تكـون غالبيـة مسـاحات المكاتـب الجديـدة فـي 
قطـر فـي المنطقـة الدبلوماسـية فـي الخليـج الغربـي 
ومنطقـة  الدوحـة  مدينـة  وسـط  مشـيرب  ومنطقـة 

لوسـيل. مدينـة  فـي  الطاقـة  ومدينـة  المارينـا 

فـي يونيـو نشـرت شـركة األصمـخ للمشـاريع العقاريـة 
أيضـا تقريـرا يفيـد أن عـدد الغـرف الفندقيـة فـي قطـر 
ُيتوقـع أن يتضاعـف خـالل الخمـس سـنوات القادمـة. 
حاليـا يوجـد فـي البـالد أكثـر مـن 115 فندقـا تضـم فـي 
فنـادق    105 وهنـاك  غرفـة،   20.700 حوالـي  الجملـة 
أخـرى تضـم 21.000 غرفـة إضافيـة فـي طور اإلنشـاء. 

طفرة في عرض 
الوحدات التجارية  

لإليجار والبيع 
بقلم  أوليفر كورنوك
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ووفقـا لشـركة األصمـخ للمشـاريع العقاريـة فـإن غالبية 
جاهـزة  تكـون  أن  يتوقـع  الجديـدة  المسـاحات  هـذه 

.2021 للعـرض قبـل عـام 
ُيتوقـع أن تنمو المسـاحات المعروضـة لإليجار بالتجزئة 
220 ٪ بحلـول العـام  فـي قطـر بشـكل أسـرع بنسـبة 
2019 كمـا جـاء فـي تقريـر )قطـر فـي الربـع الثانـي مـن 
العـام Qatar Q2 2016 )2016 الـذي أصدرتـه شـركة 

دي تـي زد DTZ العقاريـة.

المسـاحات المتوفـرة حاليـا والتـي تبلـغ 643.000 متـر 
التـي   – المتخصصـة  الصغيـرة  المسـاحات  مـن  مربـع 
نسـبة  سـنتر  وسـيتي  فيالجيـو  مجمعـا  منهـا  يحتـل 
مشـتركة تصـل إلـى 39 ٪ - قـد تشـهد زيـادة تبلـغ 1.3 

مليـون متـر مربـع خـالل ثـالث سـنوات.

 Alhazm Mall مـول  الحـزم  مجمـع  ُيفتتـح  أن  ُيتوقـع 
ف بنـاؤه 3 مليـارات ريـال قطـري )823.3  الـذي سـيكلِّ
أبوابـه قبـل  مليـون دوالر( ويقـع علـى شـارع المرخيـة، 
المقـرر  المشـاريع  مـن  عـدد  جانـب  إلـى  العـام،  نهايـة 
وتشـمل  القريـب،  المـدى  علـى  فيهـا  العمـل  يبـدأ  أن 
مـول قطـر Mall of Qatar  الـذي سـيكلف بنـاؤه 5.4 
مليـارات ريـال قطـري )1.5 مليـار دوالر( ويبـدأ العمـل 
 Doha فيـه فـي ديسـمبر ومدينـة الدوحـة للمهرجانـات
Festival City  التـي سـيكلف بناؤهـا 6 مليـارات ريـال 
قطـري )1.6 مليـار دوالر( ويبـدأ العمـل فيهـا فـي فبراير 

مـن العـام القـادم.

إغراق السوق
الرغـم مـن أن زيـادة العـرض يتوقع أن تخفض األسـعار 
للمسـتأجرين والمشـترين، إال أن التخمـة فـي السـوق 
الحكومـة نسـبة  الـذي تخفـض فيـه  الوقـت  تأتـي فـي 
تشـكيل  فـي  السـلع  أسـعار  انخفـاض  ويبـدأ  إنفاقهـا 

ضغـط مـن جـراء انخفـاض الطلـب.
قـادت البيئـة االقتصاديـة الحاليـة إلى انخفـاض الطلب 
شـركات  ِقَبـل  مـن  خاصـة  المكتبيـة  المسـاحات  علـى 
الطاقة والمؤسسـات الحكومية التي تسـتحوذ تقليديا 
علـى نسـبة كبيـرة مـن الطلـب، وأصبحـت تحتـل أكثـر 
الخليـج  فـي  الفاخـرة  المكتبيـة  المبانـي  مـن   ٪  65 مـن 

الغربـي بيـن عامـي 2009 و 2014. 
نتيجـة لذلـك انخفضـت إيجارات هذه الفئـة من المباني 
بنسـبة تتـراوح بيـن 10 ٪ و 15 ٪ منـذ بدايـة هـذا العـام 

وفقـا لتقريـر شـركة دي تـي زد.

معـدل  فـي  انخفاضـا   أيضـا  الفنـادق  قطـاع  شـهد 
مـن  األول  النصـف  فـي   ٪  77 مـن  اإلشـغال  متوسـط 
هـذا  مـن  الفتـرة  نفـس  فـي   ٪  64 إلـى   2015 العـام 

للسـياحة. العامـة  للهيئـة  وفقـا  العـام، 

 أوليفر كورنوك
المحرر اإلقليمي في دول مجلس التعاون 

الخليجي »أكسفورد بزنس جروب«

فـي   ٪  10 بنسـبة  زيـادة  إلـى  جزئيـا  االنخفـاض  ُيعـزى 
العـام  العقـارات  مـن  عـدد  افتتـاح  مـع  الغـرف  عـرض 
سـنوية  زيـادة  أيضـا  الفنـادق  قطـاع  شـهد  الماضـي. 
بنسـبة 6 ٪ فـي عـدد السـواح )1.6 مليـون سـائح( فـي 

العـام. مـن  األول  النصـف 

صـرح حسـن اإلبراهيـم رئيس قطـاع التنمية السـياحية 
فـي  اإلعـالم  لوسـائل  للسـياحة  العامـة  الهيئـة  فـي 
االقتصاديـة  األوضـاع  تحسـن  »مـع  أنـه  أغسـطس 
أصبحنـا  فإننـا  االرتفـاع،  إلـى  المسـافرين  عـدد  وعـودة 
أكثـر تصميمـا علـى تقديـم المنتجـات السـياحية التـي 
الـزوار وتزيـد  أن تحافـظ علـى حصتنـا مـن  مـن شـأنها 
الـزوار الذيـن يأتـون لألعمـال  مـن متوسـط مـدة إقامـة 

والتجـارة«.

التجاريـة  العقـارات  التجزئـة فـي نطـاق  يبـدو أن قطـاع 
اإلشـغال واسـتقرار  ارتفـاع نسـبة  ثباتـا مـع  األكثـر  هـو 
قيمـة اإليجـارات الشـهرية بيـن 260 ريـال قطـري )71 
المربـع  للمتـر  )82 دوالرًا(  ريـال قطـري   300 و  دوالرًا( 

اعتبـارا مـن الربـع األول مـن هـذا العـام. 

بالرغـم مـن أن اإلنفـاق فـي قطـاع التجزئـة قـد انخفض 
مـن  اعتبـارا   ٪  15 و   ٪  10 بيـن  تتـراوح  سـنوية  بنسـبة 
يونيـو  فـإن معظـم اإليجـارات معقـودة لفتـرة خمـس 
هـذا  بتأثيـرات  اإلحسـاس  فـإن  وبالتالـي  سـنوات، 
القطـاع يرجـح أن يكـون أكبـر علـى المـدى البعيـد وفقـا 

زد.  تـي  لتقريـر شـركة دي 
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وذلـــك ألســـباب عديـــدة يأتـــي علـــى رأســـها كثـــرة العـــرض بالنســـبة للطلـــب، حيـــث أن 
العقـــارات المعروضـــة لإليجـــار أو البيـــع أكثـــر مـــن الطلـــب بمقـــدار الضعـــف حاليـــا.

وأوضـــح المانـــع أن هـــذا يرجـــع إلـــى تدنـــي مســـتوى الطلـــب علـــى العقـــارات والتـــداول 
ــة الركـــود التـــي تنتـــاب الســـوق  ــراء، فحالـ ــا، وعـــدم وجـــود زخـــم فـــي البيـــع والشـ عليهـ
القطريـــة حاليـــًا مـــن أهـــم عوامـــل هـــذه األزمـــة، الفتـــًا إلـــى أن الســـبيل الوحيـــد للخـــروج 
ــن  ــة عـ ــرة معينـ ــف لفتـ ــر، أو التوقـ ــي قطـ ــل فـ ــوق العمـ ــح سـ ــو فتـ ــة هـ ــك األزمـ ــن تلـ مـ
اإلنشـــاءات الجديـــدة، حيـــث أن مـــن يســـتطيع أن يصمـــد أمـــام هـــذه األزمـــة الراهنـــة هـــم 
ــددا، وســـيضطر  ــودة زخـــم الطلـــب مجـ ــر فـــي عـ ــال والصبـ ــيولة والمـ ــن لديهـــم السـ مـ
مـــن ليـــس لديـــه المـــال الكافـــي إلـــى الرضـــوخ إلـــى مواكبـــة الســـوق العقاريـــة وخفـــض 
األســـعار، فكثيـــر منهـــم يعتنـــق الفكـــر االقتصـــادي القائـــل »القليـــل المســـتمر أفضـــل 
مـــن الكثيـــر المنقطـــع«، كذلـــك فـــإن عامـــل الوقـــت مـــن أهـــم عوامـــل االســـتثمار ولـــه 

مكانتـــه الكبيـــرة عنـــد رجـــال األعمـــال .

ـــر العقـــاري إن التنافـــس والعـــروض المقدمـــة مـــن جانـــب الشـــركات العقاريـــة  وقـــال الخبي
المختلفـــة، للفـــوز بعقـــود تأجيريـــة طويلـــة األمـــد لســـكن الموظفيـــن، يعمـــل علـــى 
تقديـــم تنـــازالت فـــي األســـعار وانخفاضهـــا وتقديمهـــم لخدمـــات جديـــدة، مشـــيرا إلـــى 
أن الشـــركات العقاريـــة الذكيـــة هـــي التـــي تعمـــل علـــى تقديـــم تضحيـــات مناســـبة فـــي 
ــد  ــر وتعتقـ ــب أن تنتظـ ــالء، واليجـ ــب العمـ ــا لكسـ ــر حاليـ ــات أكثـ ــم خدمـ ــعار وتقديـ األسـ
ـــض  ـــى بع ـــون عل ـــن أن يك ـــب يمك ـــى أن الطل ـــا إل ـــوق، الفت ـــي الس ـــوى ف ـــركة األق ـــا الش أنه
األماكـــن المميـــزة والخدمـــات عاليـــة المســـتوى والمبتكـــرة فقـــط، وأيضـــا علـــى العقـــارات 
منخفضـــة الســـعر، وأمـــا الوســـط بينهمـــا لـــن يجـــد لـــه مكانـــا حقيقيـــا فـــي الســـوق 

ــة. العقاريـ

ـــي  ـــيولة ف ـــع إن الس ـــال المان ـــس ق ـــار أو العك ـــة والعق ـــن البورص ـــيولة بي ـــال الس ـــول انتق وح
ـــذا  ـــظ ه ـــة، ونالح ـــار والبورص ـــن العق ـــل بي ـــدة، وال تنتق ـــيولة مجم ـــي س ـــي ه ـــع الحال الوض

ـــدا.  ـــة ج ـــة والمتدني ـــرة الماضي ـــة الفت ـــداوالت البورص ـــالل ت خ

ـــا كان  ـــة كم ـــوق العقاري ـــي الس ـــة ف ـــات الضخم ـــاب الصفق ـــباب غي ـــن أس ـــى أن م ـــار إل وأش
فـــي األعـــوام الماضيـــة، يرجـــع إلـــى غيـــاب الســـيولة وتجميدهـــا، وترقـــب المســـتثمرون 
لألوضـــاع االقتصاديـــة العالميـــة وغيرهـــا، الفتـــا إلـــى أن العقـــارات المبنيـــة حديثـــا تعانـــي 

أيضـــا مـــن عـــدم وجـــود طلـــب كبيـــر عليهـــا.

حلول األزمة تكمن فى زيادة 
سوق العمل والتوقف عن 

اإلنشاءات الجديدة فالعقارات 
ستشهد انخفاضا بنسبة 15 ٪ 

بداية العام الجديد 

مانع المانع  

خبير عقاري

ــة  ــوم الحكومـ ــي أن تقـ ــرى هـ ــرة أخـ ــا مـ ــكلة وتجنـــب تكرارهـ تلـــك المشـ
بالتوســـع فـــي مناطـــق جديـــدة وإنشـــاء مجتمعـــات عمرانيـــة متكاملـــة 
فـــي المناطـــق القريبـــة مـــن مدينـــة الدوحـــة، وهـــذا يبـــدأ بإنشـــاء البنـــى 
التحتيـــة الجيـــدة لتلـــك المناطـــق مـــن شـــق طـــرق وتوصيـــل خطـــوط 
ـــاه والصـــرف الصحـــي وخطـــوط التلفونـــات، لتشـــجيع رجـــال األعمـــال  المي
ـــًا إلـــى أن التكـــدس فـــي مناطـــق  علـــى االســـتثمار فـــي تلـــك المناطـــق، الفت
بعينهـــا داخـــل مدينـــة الدوحـــة هـــو الـــذي يخلـــق مثـــل هـــذه المشـــاكل التـــي 
تســـبب تضخـــم فـــي الســـوق المحليـــة، كذلـــك تمثـــل ضغـــط شـــديد 

علـــى البنـــى التحتيـــة .

كثرة المعروض
ـــع  ـــن المتوق ـــه م ـــع، إن ـــع المان ـــاري مان ـــر العق ـــول الخبي ـــر يق ـــياق أخ ـــي س وف
ـــبة  ـــارات بنس ـــارات واإليج ـــعار العق ـــض أس ـــاري أن تنخف ـــام الج ـــة الع بنهاي
تتـــراوح بيـــن 10 ٪ إلـــى 15 ٪ ، وهـــي نســـبة متوقعـــة تســـتمر حتـــى نهايـــة 
الربـــع األول مـــن العـــام المقبـــل،  وذلـــك فـــي عـــدة مناطـــق مختلفـــة 
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  ٪ 220
نمو المساحات المعروضة لإليجار 

بالتجزئة بحلول  2019

10 ٪ و 15 ٪ 
انخفاض اإليجارات المكتبية 

 ٪ 77
انخفاض إشغال  

قطاع الفنادق في النصف األول 

من العام 2015 

إلى

 ٪ 64 
في نفس الفترة من هذا العام

المصدر: شركة دي تي زد DTZ العقارية

إنخفاض أسعار اإليجارات 
جاء نتيجة نقص السيولة 

فى السوق المحلى

محمد المهندى  

 رجل أعمال قطري
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أثبتت الدراسات أنه يصعب على الشركات اليوم االحتفاظ بأفضل موظفيها 
مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا ما أشار إليه االستبيان الذي أجراه بيت.كوم حول 

“االحتفاظ بالموظفين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا” )فبراير 2013(. 

شئون إدارية

5 طرق لزيادة والء 
الموظفين وإخالصهم 

للشركة

نوفمرب  2016 
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إن بيت.كوم هو أكبر موقع للوظائف في منطقة الشرق األوسط مع أكثر من 40,000 صاحب عمل وأكثر من 26,250,000 باحث عن عمل مسجل في 

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

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

حول

شئون إدارية

فقـد صـّرح 60,2 ٪ مـن المشـاركين فـي االسـتبيان بـأن 
قـدرة الشـركات علـى االحتفـاظ بالموظفيـن اليوم هي 
أقـل مقارنـة باألجيـال السـابقة. كمـا أفـاد 76 ٪ منهـم 
بـأن معـدل تغّيـر الموظفيـن فـي شـركاتهم هـو مرتفـع 

مـع إشـارة 44,7 ٪ إلـى أنـه »مرتفـع جـدًا«.
إن األرقـام المذكـورة أعـاله بـدأت تثيـر قلـق العامليـن 
مـن   ٪  54,7 أن  وبخاصـة  التوظيـف،  مجـال  فـي 
علـى  وظائفهـم  تـرك  نيتهـم  عـن  أعربـوا  الموظفيـن 
تبـدي  الشـركات  أصبحـت  لذلـك،  ونتيجـة  الفـور. 
فهـو  بموظفيهـا،  االحتفـاظ  بموضـوع  كبيـرًا  اهتمامـًا 
ومـن  الموظفيـن.  رفاهيـة  مسـتويات  لقيـاس  معيـار 
برفاهيـة  اهتمامـًا  تبـدي  التـي  الشـركات  أن  الطبيعـي 
تبـّدل  معـدالت  فـي  انخفاضـًا  ستشـهد  موظفيهـا 
الموظفيـن، وزيـادة فـي مسـتوى إنتاجيتهـم ووالئهـم 

للشـركة. واخالصهـم 
أفضـل  خسـارة  عـدم  ضمـان  إذًا  يمكنـك  كيـف 
أكبـر  بيت.كـوم،  فـي  الخبـراء  لـك  يقـدم  موظفيـك؟ 
موقـع للوظائـف فـي منطقـة الشـرق األوسـط، فيمـا 
علـى  مسـاعدتك  شـأنها  مـن  وسـائل  خمـس  يلـي 
ممكنـة: فتـرة  ألطـول  موظفيـك  بأفضـل  االحتفـاظ 

1. االعتراف بجهودهم
بيـت. اسـتبيان  فـي  المشـاركين  مـن   ٪  17,7 أشـار 

الشـرق  فـي  بالموظفيـن  »االحتفـاظ  حـول  كـوم 
إلـى أن تقديـر األداء الجيـد  األوسـط وشـمال إفريقيـا« 
ُيعتبـر  بالموظفيـن.  االحتفـاظ  عوامـل  أهـم  مـن  هـو 
مـن  بانتظـام  واإليجابيـة  البّنـاءة  المالحظـات  تقديـم 
وتحّفزهـم  الموظفيـن  تشـجع  التـي  الوسـائل  أهـم 
وترشـدهم. ومـن واجبـات اإلدارة تبّنـي نظـام تقييـم 
غيـر  الشـخصية  لالجتماعـات  مكّمـل  للموظفيـن 
الرسـمية التـي تـدور حـول أداء الموظفيـن. إن الهـدف 
مـن هـذه االجتماعات هو إرشـاد الموظفين وتعليمهم 
وليـس  أدائهـم،  تحسـين  أجـل  مـن  وتدريبهـم 
بشـكل  اإليجابيـة  المالحظـات  تقديـم  إن  انتقادهـم. 
منتظـم حـول إنجـازات الموظفيـن ومسـاهماتهم هو 
عامـل أساسـي لرفـع معنوياتهم.فكلمـة تقديـر واحـدة 
قـد ترفـع معنويـات الموظـف إلى حـد كبير!والشـركات 
علـى  وتقّدرهـا  الموظفيـن  بمسـاهمات  تعتـرف  التـي 
الـدوام وبانتظـام تمّكنـت مـن التخلـص مـن األسـباب 

فيهـا. الموظفيـن  لتبـدل  الرئيسـية 

2. االستثمار في تطويرهم
أشـار اسـتبيان بيت.كـوم حـول »االحتفـاظ بالموظفين 
فـي الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا« إلـى أن 14,4 ٪ 
والتطويـر  التدريـب  فـرص  بـأن  المهنييـن صّرحـوا  مـن 
هـي أهـم عامـل لالحتفـاظ بالموظفيـن في أي شـركة. 
الجهـود  مـن  المزيـد  بـذل  إلـى  عـادة  الموظفـون  يميـل 
فـي عملهـم حيـن يشـعرون بتقديـر الشـركة لعملهـم. 
إن أقدمـت علـى االسـتثمار فـي الموظفيـن، وذلـك مـن 
خـالل الـدورات التدريبية، والحلقات الدراسـية، وتطوير 
المهـارت وغيرها،وقمـت بتلبيـة احتياجاتهـم المهنيـة، 
فـي  بدورهـم  ويسـتثمرون  ذلـك  سـيقدرون  فإنهـم 
عملهـم ممـا سـيرفع مـن إنتاجيتهـم ويعـزز إلتزامهـم 

ووالئهـم أكثـر فأكثـر.

3. التركيـز علـى التـوازن بيـن الحيـاة الشـخصية والحيـاة 
لعملية ا

الموظفيـن  حول”اندفـاع  بيت.كـوم  اسـتبيان  أظهـر 
فـي الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا« )ينايـر 2013( 
األهـم  العامـل  هـو  والحيـاة  العمـل  بيـن  التـوازن  أن 
األوسـط  الشـرق  منطقـة  فـي  الموظفيـن  لتحفيـز 

أهميـة  تجاهـل  للشـركات  يمكـن  ال  إفريقيـا.  وشـمال 
تحقيـق التـوازن بيـن الحيـاة المهنيـة والحياة الشـخصية 
لقـد  الواقـع،  فـي  الحاليـة.  العمـل  بيئـة  فـي  والعائليـة 
اتبـاع أسـلوب  علـى  التـي تشـّجع  الشـركات  بـأن  ثبـت 
الموظفيـن  أولويـات  وتسـتوعب  صحـي،  حيـاة 
لـدى  وإخـالص  اندفـاع  بمسـتويات  تتمتـع  المختلفـة، 
موظفيهـا أعلـى مـن غيرهـا. إن تأميـن مثل هـذا التوازن 
إجـراء  يتطلـب  فهـو  الصعـب  باألمـر  ليـس  لموظفيـك 
تغييـرات بسـيطة وسـهلة، مثـل اعتمـاد سـاعات عمـل 
مرنـة، وتوفيـر الـدوام الجزئـي والسـماح لهـم بالعمـل 
إجـازات مطّولـة  تقديـم  إلـى  باإلضافـة  ُبعـد، هـذا  عـن 
الجـدد.  واألمهـات  ولآلبـاء  المخضرميـن  للموظفيـن 

4. تقديم رواتب تنافسية
أشـار إسـتبيان بيت.كـوم حول »االحتفـاظ بالموظفين 
أن  إلـى  إفــريقيا«  وشـمــال  األوســط  الـشــرق  فــي 
26,6 ٪ مـن الموظفيـن فـي المنطقـة يعتبـرون تقديـم 
رواتـب وفوائـد أكثـر تنافسـية العامـل األهـم لالحتفـاظ 
حـول  آخرلبيت.كـوم  اسـتبيان  وبحسـب  بالموظفيـن. 
وشـمال  األوسـط  الشـرق  فـي  الوظيفـي  “الرضـا 
إفريقيـا” )نوفمبـر 2012(، أشـار 31,6 ٪ مـن المجيبين 
إلـى أن راتبهـم الشـهري هـو أكثر ما يرغبـون في تغييره 
فـي وظائفهـم، في حين صّرح 39,9 ٪ من المشـاركين 
فـي اسـتبيان بيت.كـوم حـول »التوتر في مـكان العمل 
إفريقيا«)سـبتمبر  وشـمال  األوسـط  الشـرق  فـي 
لهـم  مـا يسـّبب  أكثـر  المالـي هـو  الوضـع  بـأن   )2016

التوتـر فـي حياتهـم.

5. اإلصغاء إليهم وتقديم المشورة
أو  شـركة  أي  تطويـر  فـي  مهمـًا  دورًا  التواصـل  يلعـب 
حـول  بيت.كـوم  اسـتبيان  أشـار  الواقـع،  فـي  عمـل. 
األوسـط  الشـرق  منطقـة  فـي  الوظيفـي  »الرضـا 
وشـمال إفريقيـا« إلـى أن 30 ٪ مـن المجيبيـن صّرحـوا 
بـأن قنـوات التواصـل في شـركتهم مغلقة نوعـًا ما. إن 
أفضـل وسـيلة لتعزيـز عمليـة التواصـل بيـن الموظفين 
للسـماح  منتظمـة  اجتماعـات  إجـراء  هـو  واإلدارة 
للموظفين بتقديم أفكارهم وطرح األسـئلة. إن تعزيز 
الموظفيـن  يشـّجع  العمـل  بيئـة  فـي  التواصـل  ثقافـة 
دون  مدرائهـم  مـع  وشـفافية  بصراحـة  التحـّدث  علـى 

المشـاكل. مواجهـة  مـن  الخـوف 

نوفمرب 2016 
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“ميناء حمد”  
يحول قطر لمركز تجارة 
عالمي لخدمة المنطقة

 بقلم ازدهار إبراهيم

قضايا تهمك
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قضايا تهمك

مليار   27 من  يقرب  بما  البحري  حمد  ميناء  إنشاء  تكلفة  تقدر 
البحرية  الموانىء  وأهم  أكبر  أحد  يكون  ألن  أهله  وذلك  ريال، 
من  عدد  اعتبره  كما  األوسط،  والشرق  الخليج  بمنطقة 
ويقع  قطر،  في  التحتية  البنية  مشاريع  أضخم  أحد  المراقبين 
جانب  إلى  مربعا  مترا  كيلو   26 قدرها  إجمالية  مساحة  على 

مراكز الميناء الرئيسي.
عرض  ويبلغ  كيلومترات،  أربعة  حمد  ميناء  حوض  طول  يبلغ 
عشر  سبعة  إلى  عمقه  يصل  حين  في  متر  سبعمائة  الحوض 
مترا، كما أنه يحتوي على رصيف للحاويات، ورصيف البضائع 
وواردات  الماشية،  واستيراد  السيارات،  وواردات  العامة، 
الحبوب، ومحطة سفن الدعم، ومحطة سفن خفر السواحل 

ووحدة الدعم واإلسناد البحري.
اكتمال  فور  الميناء  أن  االقتصاديين  الخبراء  من  عدد  وأكد 
كبير  أثر  له  سيكون  له،  والمستقبلية  الحالية  االحتياجات 
التي  التنموية  الطفرة  ظل  في  القطري  االقتصاد  على 
تشهدها البالد، والتي تشمل مختلف قطاعات البنية التحتية 
التجاري  الميناء  هذا  تشييد  سيوفره  لما  نظرًا  والصناعية 
أساليب  أحدث  وفق  بحرية  مناولة  خدمات  من  الضخم 

التكنولوجيا العالمية ومعايير األمن والسالمة الدولية.
إنه  حيث  قطر،  دولة  موانئ  إلى  مهمة  إضافة  الميناء  ويمثل 
الواحد  العام  في  حاوية  ماليين  ستة  استيعاب  على  قادر 
مجلس  بدول  يرتبط  أنه  كما  مراحله،  كافة  إنجاز  حال  وذلك 
والبحرية والسكك  البرية  الطرق  الخليجي بشبكة من  التعاون 
الحديدية، ويحتوي الميناء الجديد على محطة للبضائع العامة 
ومحطة  سنويًا،  طن  مليون   1.7 تبلغ  استيعابية  بطاقة 
ومحطة  سنويًا،  طن  مليون  تبلغ  استيعاب  بطاقة  للحبوب 
سيارة   500.000 تبلغ   استيعاب  بطاقة  السيارات  الستقبال 

سنويًا.
غرفة  رئيس  نائب  العمادي  الرحيم  عبد  العزيز  عبد  أكد  ولهذا 
قطر سابقًا أنه بإنشاء ميناء حمد الجوي »مطار حمد الدولي« 
اللبنات  وضعت  قطر  تكون  البحري  حمد  ميناء  ثم  ومن 
في  التنوع  على  يعتمد  قوي  وطني  اقتصاد  لبناء  الرئيسية 
في  والجديد  القديم  المطار  بين  الفرق  يتضح  حيث  الدخل، 
الجديد    المطار  يستقبله  الذي  المسافرين  من  الكبير  العدد 
لتدرجه  العالمية  الجوية  المالحة  شركات  من  كثير  دعا  مما 

كأكبر وأحسن المطارات في المنطقة العربية.

  ضرورة اختيار كوادر 
جيدة ومنفتحة على 

أحدث النظم العالمية 
فى إدارة الميناء  

عبد العزيز العمادي 
نائب رئيس غرفة قطر »سابقًا«  
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كبيرة  إقليمية  تجارة  لمنطقة  قطر  لتحويل  هذا  ويأتي 
منطقة  في  المتميز  الجغرافي  موقعها  على  معتمدة 
منطقة  من  المنتصف  في  تقع  فقطر  العربي،  الخليج 
الخليج  نهاية  إلى  هرمز  مضيق  من  العربي  الخليج 
على  بنائه  تم  الميناء  أن  إلى  مشيرًا  والعراق،  بالكويت 
مستقباًل  التوسع  وبإمكانية  العالمية،  النظم  أحدث 
نظم  في  يجّد  ما  حسب  زمنية  فترة  كل  وتطويره 
سيجعل  الميناء  فإن  لهذا  العالمية،  والشحن  الموانىء 
الترانزيت  لتجارة  ومركزًا  عالمية  تجارة  منطقة  قطر 
العربي مرة  الخليج  البضائع على دول  توزيع  يتم  بحيث 

أخرى.
وشدد نائب رئيس غرفة قطر »سابقًا« على ضرورة أن 
العقول  فى  تطور  مع  المباني  في  التطور  هذا  يترافق 
التي ستقوم على إدارة الميناء، مطالبًا أن تقوم الدولة 
باختيار كوادر جيدة ومنفتحة ومدربة على أحدث النظم 
الالزمة  بالمرونة  وتتمتع  الموانيء،  إدارة  في  العالمية 
البضائع  في  خاصة  وتفريغ  شحن  من  التجارة  لخدمة 
الفتًا  الموانىء،  في  طويلة  انتظار  فترة  تحتمل  ال  التي 
إدارة  في  والروتينية  البيروقراطية  عن  الُبعد  ضرورة  إلى 
الذي  بالغرض  يفي  أن  للميناء  يتسنى  حتى  الميناء، 
ُأنشىء من أجله وهو خدمة االقتصاد الوطني وتسهيل 

حركة التجارة الداخلية. 
الميناء  سيعمل  الصحفية  التقارير  بعض  خالل  ومن 
ربط  على  المتكاملة  اللوجستية  المنطقة  خالل  من 
التعاون  مجلس  بدول  الحديدية  السكك  بشبكة  قطر 
يتم  التي  السريعة  الطرق  شبكة  تعمل  كما  الخليجي، 

إنشاؤها على خفض تكلفة نقل البضائع ما سيجعل من 
الميناء مركزًا إقليميًا للشحن، ويقدم المشروع الحيوي 
واستيراد  والتفريغ  العام  الشحن  في  متكاملة  خدمات 
الصادرات  حركة  وتطوير  المتنوعة  الدولة  احتياجات 
العالم  مع  للدولة  البحرية  والتجارة  القطرية،  والواردات 
بما يواكب خطط الدولة في تعزيز النمو وتنويع مصادر 
دخل اقتصاد قطر الوطني الواعد، وسيسهم المشروع 
لتصبح  المنافسة،  خريطة  على  قطر  وضع  في  أيضًا 

نافذة ومركزًا تجاريًا رياديًا في المنطقة .
ولهذا أكد رجل األعمال عبدالهادي الشهواني أن مجتمع 
رجال األعمال القطري طالب منذ أكثر من خمسة عشر 
االقتصاد  لخدمة  وذلك  ُحر،  ميناء  إنشاء  بضرورة  عامًا 
موضحًا  اإلقليمية،  للتجارة  مركزا  قطر  وجعل  الوطني 
عشرة  استيراد  فكرة  على  تقوم  الحرة  الموانىء  أن 
ذلك  في  معتمدة  المحلية،  السوق  تحتاجه  ما  أضعاف 
على المساحات الكبيرة والشاسعة لحظائر البضائع في 
الدول  إلى  أخرى  مرة  الفائض  تصدير  إعادة  ثم  الميناء، 
أجهزة  قبل  من  وُيسر  بسهولة  هذا  ويتم  المجاورة، 
علي  جبل  بميناء  المثل  ضاربًا  الموانىء،  وإدارة  الدولة 

بإمارة ُدبي والذي ُيعتبر مركزًا كبيرًا للتجارة اإلقليمية.
الميناء على  أن يشتمل هذا  الشهواني بضرورة  وطالب 
مرة  التصدير  بإعادة  تسمح  والتي  الحرة  التجارة  صفة 
المعامالت  تلك  إنجاز  التركيز على سرعة  أخرى، كذلك 
الروتينية  عن  والبعد  التكنولوجيا  طريق  عن  واإلجراءات 

والبيروقراطية. 
وأشار الشهواني أنه مما ال شك فيه أن الميناء جاء لتلبية 

  فرصة عظيمة إلنشاء 
المناطق الحرة التي تساعد 

في نهضة الصناعات 
التكميلية والتحويلية 

طه عبدالغني
مدير شركة نماء لالستشارات 

االقتصادية

 يساهم الميناء في 
جعل قطر مركزًا اقليميًا 

للخدمات اللوجستية، 
خصوصا وأنه يقع بالقرب 

من مطار حمد الدولي 
ومدينة مسيعيد الصناعية  

عبدالله الخنجي
 الرئيس التنفيذي لشركة موانئ قطر

قضايا تهمك
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المجاالت  جميع  في  الدولة  تشهده  الذي  الكبير  التطور 
عالمي  تجارة  لمركز  قطر  لتحويل  الرامية  الرؤية  خاصة 
وتنويع مصادر الدخل القومي، الفتًا في هذا الجانب إلى 
الرؤية  هذه  لخدمة  إستراتيجيتها  بتنفيذ  بدأت  قطر  أن 
بإنشاء مطار حمد الدولي وجاء بعده بفترة قصيرة ميناء 
الموانىء  وأحدث  أكبر  من  ُيعتبر  والذي  البحري،  حمد 

البحرية في المنطقة العربية والشرق األوسط.
أكد  بزنس جروب،  أكسفورد  لمجلة  وفي حديث سابق 
السيد عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ 
قطر إن الميناء يتوفر على أحدث المعدات، حيث يتطلع 
أوجه  من  واالستفادة  الكفاءة  من  عالية  درجة  خلق  إلى 
وبالتالي  المنطقة،  في  األخرى  الموانئ  في  القصور 
العمالق يساهم في جعل قطر مركزا  الميناء  فإن هذا 
حمد  ميناء  أن  خصوصا  اللوجستية،  للخدمات  إقليميا 
مسيعيد  ومدينة  الدولي  حمد  مطار  من  بالقرب  يقع 
العربية  بالمملكة  قطر  ربط  سيتم  كما  الصناعية، 
السعودية عبر السكك الحديدية لمسافات طويلة، هذا 

باإلضافة إلى الربط البري المباشر بالمملكة.
حمد  ميناء  أن  على  السابق  اللقاء  في  الخنجي  وشدد 
مشيرا  لها،  المتاحة  الخدمات  بتنويع  لقطر  يسمح 
إعادة  سيتم  طاقته،  بكامل  الميناء  عمل  ومع  أنه  إلى 
الرحالت  محطة  إلى  الحالي  الدوحة  ميناء  تطوير 
ويجري   ،2022 العام  قبل  ستكتمل  والتي  البحرية، 
بأن  منوها  التحول،  لهذا  رئيسية  خطة  وضع  حاليا 
رئيسي  كالعب  قطر  مكانة  تعزز  التطورات  هذه 
قوة  مع  الدولية،  اللوجستية  الخدمات  مجال  في 
واستضافة  التنمية  وتيرة  وسرعة  المحلي  االقتصاد 
   2022 القدم  لكرة  العالم  كأس  لنهائيات  الدولة 
في  للتوسع  سليمة  منصة  توفر  كلها  عوامل  وهي 

والطويل. المتوسط  المدى 
ستكون  حمد  ميناء  من  االنتهاء  مع  أنه  الخنجي  وأوضح 
اللوجستية  هناك طاقة إضافية كبيرة لتقدم الخدمات 
الموجودة في قطر، والتي تشمل ميناء الدوحة الموسع 

حيث تم توسيع مساحة التخزين من 400 ألف إلى 700 
الحاويات  مناولة  طاقة  إجمالي  وارتفع  مربع،  متر  ألف 
الرويس  ميناء  وكذلك  قياسية،  حاوية  ألف   750 إلى 
الروافد  سفن  ويستهدف   ،2015 بداية  افتتح  الذي 

الصغيرة لنقل البضائع اإلقليمية.

وفي هذا الجانب أوضح السيد طه عبدالغني مدير شركة 
حمد  ميناء  بإنشاء  أنه  االقتصادية  لالستشارات  نماء 
المناطق  إلنشاء  عظيمة  فرصة  لقطر  ستكون  البحري 
التكميلية  الصناعات  نهضة  في  تساعد  التي  الحرة 
والتحويلية، والتي تساعد على تنشيط القطاع الصناعي 
والتجاري في دولة قطر أسوة بهونج كونج ودول أخرى 
بارعة في هذا المجال، مطالبًا بأن يكون هذا الميناء نواة 
إلنشاء صناعات حديثة تسد العجز في احتياجات سوق 

العربية.  المنطقة 

وأشار إلى أن إنشاء هذا الميناء كان ضرورة ملحة لدولة 
قطر كدولة بحرية من الدرجة األولى، ويجعل قطر تلعب 
الخليج  دول  وبين  بينها  التجارة  تنشيط  في  مهما  دورا 
العربي، مؤكدًا في هذا الجانب أنه هنا يأتي دور مجتمع 
رجال األعمال الذين يجب عليهم استغالل تحرك الدولة 
وموانىء  لوجستية  خدمات  من  احتياجاتهم  توفير  في 
للنهوض باالقتصاد الوطني، وذلك لعدم ترك المجال 

لرجال أعمال أجانب لالستثمار في هذه المجاالت.

لالستشارات  نماء  شركة  مدير  شدد  السياق  ذات  وفي 
تصل  والتي  األكبر  النسبة  تمتلك  قطر  أن  االقتصادية 
من  وهي  العربية  المالحة  شركة  من   ٪  90 من  ألكثر 
أكثر  تمتلك  حيث  العالم،  في  المالحية  الشركات  أكبر 
العالمية،  المناطق  جميع  تجوب  حاوية  ألف   11 من 
يسمح  دولي  لميناء  الميناء  لتحويل  قطر  يؤهل  وهذا 
باالستيراد من الخارج والعمل على الصناعات التحويلية 

وإعادة تصديرها مرة أخرى.  

       أطالب بضرورة 
أن يشتمل الميناء على 

صفة التجارة الحرة 
والتركيز على سرعة 
إنجاز المعامالت  

عبدالهادى الشهوانى
رجل أعمال قطري

قضايا تهمك
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قانون جاستا تهديد 
خطير لدول الخليج

قضايا تهمك

 بقلم ازدهار إبراهيم
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الشيوخ  ومجلس  األميركي  النواب  مجلس  رفض  بعد 
الرئيس األميركي باراك أوباما  الفيتو الذي استخدمه  حق 
بـ“قانون  المعروف  اإلرهاب  رعاة  ضد  العدالة  قرار  ضد 
جاستا “، والذي يتيح لعائالت ضحايا الهجمات اإلرهابية 
على  قضايا  رفع  سبتمبر  من  عشر  الحادي  هجمات  في 
من  العديد  حذر  فقد  المنفذون،  إليها  ينتسب  التي  الدول 
من  سيكون  الذي  القرار  هذا  من  السياسيون  المحللون 
والمملكة  األميركية  الواليات  بين  العالقة  تقويض  دوره 
أوباما خالل  باراك  األميركي  الرئيس  السعودية. فقد قال 
ألهالي  رسالته  خالل  ومن  النواب  مجلس  أمام  كلمته 
أهالي  بأن  نتفهم  بأننا  سبتمبر  من  عشر  الحادي  ضحايا 
يحاسب  وأن  مجراها  العدالة  تأخذ  أن  يريدون  الضحايا 
قانون  قرار  ولكن  اإلرهابية،  الهجمات  في  يد  له  من  كل 
األميركية  للواليات  األمن القومي  على  جاستا سيؤثر 
الخاصة  الدولية  السيادة  سيقوض  أنه  إلى  باإلضافة 
الدول  أولى  من  أن  بالذكر  الجدير  األميركية.  بالواليات 
التي سيتم تطبيق قرار قانون جاستا عليها هي المملكة 
وغير  رسمية  جهات  عدة  حذرت  فقد  السعودية،  العربية 
رسمية في المملكة العربية السعودية من مغبة هذا القرار 
لما ستكون له تداعيات سلبية على العالقات الثنائية بين 
األميركية.  والواليات المتحدة  السعودية  العربية  المملكة 
العربية  المملكة  تمتلكها  التي  للردود  بالنسبة  أما 
)العدالة ضد رعاة اإلرهاب(  السعودية على قانون جاستا 
الدوالرات  مليارات  لديها  السعودية  العربية  فالمملكة 
إلى  إضافة  األميركي  االقتصاد  في  بضخها  قامت  التي 
الخليج بضخها  باقي دول  التي قامت  الدوالرات  مليارات 
المملكة  بأن  السعودي، فقد قال محللون  االقتصاد  في 
التعاون  مجلس  وإقناع  استثماراتها  بسحب  ستقوم 
األميركية  الواليات  من  استثماراته  سحب  من  الخليجي 
المتحدة. وقد عبر محللون بأنه في العام الماضي شنت 
دولة السويد هجمة شرسة على المملكة السعودية، فيما 
أظهرت اإلدارة السعودية خبرة عالية في التعامل مع مثل 
هذه األمور حيث قامت السعودية ودول الخليج مجتمعة 
وعلي  موقفها.  عن  استكهولم  تراجعت  حتى  بالضغط 
الصعيد السياسي فقد قال سفير الواليات المتحدة لدى 
السعودية  المملكة  بأن  الصحراء،  عاصفة  أثناء  الرياض 
تستطيع السماح للطائرات بالتحليق بين األجواء األوروبية 
واآلسيوية باإلضافة إلى إمكانية استخدام قواعد عسكرية 
الجيش  لعمليات  الهامة  القواعد  من  تعد  المنطقة  في 

األميركي ردا منها على قانون جاستا.

بأن  األميركية،  االقتصادية«  »بلومبيرغ  وكالة  كشفت 

السعودية بدأت سلسلة مفاوضات مع مؤسسات مالية 
دولية لغرض بيع سنداتها لدى عدد من دول العالم، وذلك 
بعد مرور أقل من أسبوع على إصدار قانون »جاستا« الذي 
يهدف لتمكين ذوي ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 من 

مقاضاة الرياض.
الهدف من المفاوضات هو جذب المزيد من االستثمارات 
الحالي  العجز  لسد  السعودية  المحلية  لألسواق  األجنبية 
في  رغبتها  لتحقيق  الكافي  التمويل  وتوفير  بالميزانية، 
النفط.  عائدات  على  السعودي  االقتصاد  اعتماد  تقليل 
قانون  بعد  وخيمة  عواقب  من  واشنطن  تحذر  السعودية 
»جي  بنك  في  مسؤولين  أن  الوكالة  وذكرت  »جاستا« 
الواليات  في  بنك  أكبر  وهو  تشايس«،  مورجان  بي 
دخلوا  المصرفية،  المالية  للخدمات  األميركية  المتحدة 
كبار  من  عدد  مع  يومين،  لمدة  تستمر  اجتماعات  في 
في  رغبتهم  لمناقشة  بالسعودية،  الماليين  المسؤولين 
كما  ألسواقها،  األجنبية  االستثمارات  من  المزيد  جذب 
»جاستا«  قانون  صدور  تبعات  أيضا  المناقشات  تشمل 
نوايا  على  وأثره  السعودية،  في  المالية  األسواق  على 
عددا  أن  إلى  الوكالة  ولفتت  الرياض.  تجاه  المستثمرين 
والبنك  السعودية  االقتصاد  بوزارة  المسؤولين  كبار  من 
المركزي يشاركون في هذه االجتماعات، باإلضافة لبعض 
المسؤولين في عدد من الشركات السعودية مثل شركة 
ومجموعة  و”سابك”   ”STC“ السعودية  االتصاالت 
ونقلت “بلومبيرغ” مؤخرا عن مصادر  المالية.  “سامبا” 
لها، أن الرياض تدرس بيع سندات بنحو 10 مليارات دوالر 
السعودية  أن  يذكر  عاما.  و30  و10   5 آلجال  األقل  على 
حذرت في وقت سابق، من العواقب التي سيتسبب فيها 
قانون “جاستا”، بعد تصويت مجلسي الشيوخ والنواب 
القانون  على  أوباما  باراك  الرئيس  »فيتو«  إسقاط  على 
اإلرهاب«  رعاة  ضد  العدالة  »قانون  باسم  المعروف 
المعروف اختصارا باسم »جاستا«، والذي يتيح لعائالت 
مقاضاة  اإلرهابية   2001 سبتمبر   11 هجمات  ضحايا 

الحكومة السعودية.

بنحو   تقدر  السعودية  االستثمارات  أن  بالذكر  الجدير 
تريليون و 500 مليار دوالر  مما سيكون لها األثر الكبير في 
وضع الواليات المتحدة على المحك اقتصاديا بعد قانون 
جاستا، حيث تعتبر المملكة السعودية الدولة رقم 15 في 
أصول الئحة الخزانة األميركية. ومن جانبه قال رئيس غرفة 
التجارة األميركية بأن ال أحد يستطيع التكهن بما ستقوم 
جاستا،  قانون  على  ردا  السعودية  العربية  المملكة  به 
علما بأن المملكة لها كامل الحرية في التعامل مع العديد 

       قانون جاستا  
يعد مناقضًا للقوانين 

واألعراف الدولية 
المستقرة، ومقوضًا 

ألحد أهم مبادئ 
العالقات الدولية، مبدأ 

الحصانة السيادية 
للدول، وهو يشكل 
سابقة خطرة في 

العالقات بين الدول  

 الدكتور عبدالحميد االنصاري
الكاتب القطري  وعميد كلية 
الشريعة بجامعة قطر  سابقا

قضايا تهمك

كشفت وكالة »بلومبيرغ االقتصادية« األميركية، بأن السعودية بدأت سلسلة 
مفاوضات مع مؤسسات مالية دولية لغرض بيع سنداتها لدى عدد من دول العالم 
وذلك بعد مرور أقل من أسبوع على إصدار قانون »جاستا« الذي يهدف إلى تمكين 

ذوي ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 من مقاضاة الرياض.
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الواليات  وليست  األخرى  واآلسيوية  األوروبية  الدول  من 
األميركية، هي الوحيدة في المنطقة، علما بأن الردود قد 
دول  من  تأتي  وقد  مباشر  بشكل  السعودية  من  تأتي  ال 
أولي  بشكل  قوية  اقتصادية  عالقات  بالسعودية  تربطها 

كانذار على قرار قانون جاستا .

جاستا تحول خطير
األنصاري،   عبدالحميد  للدكتور  بالنسبة  جاستا  فقانون 
الكاتب القطري  وعميد كلية الشريعة بجامعة قطر  سابقا 
عامة  الخليجية  الدول  على  كبير  أثر  وله  خطير  موضوع 
وعلى المملكة العربية السعودية خاصة، إذ ال يتفق مع من 

يحاولون الطمأنة بأن القانون ولد ميتا إذ يقول:
جاستا  قانون  بأن  طمأنتنا  يحاولون  الذين  مع  أتفق  »ال 
مضمونه،  من  أفرغته  التي  التعديالت  بسبب  ميتا،  ولد 
)إعادة  بصدد  الكونغرس  وأن  تطبيقه،  يتعذر  فأصبح 
التجديد  انتخابات  بعد  المقبلة  دورته  خالل  فيه،  النظر( 
للتداعيات  المهونين  مع  ولست  نوفمبر،   8 النصفي 
واألعراف  للقوانين  مناقضًا  كونه  لجاستا،  الخطرة 
العالقات  مبادئ  أهم  ألحد  ومقوضًا  المستقرة،  الدولية 
يشكل  وألنه  للدول،  السيادية  الحصانة  مبدأ  الدولية، 
يترتب  وما  الدول،  بين  العالقات  في  خطرة  سابقة 
على  عكسية  بنتائج  تعود  سلبية  تداعيات  من  عليها 
والتطرف«. اإلرهاب  روح  وتعزز  العالمي،   األمن 

اإلدارة  بأن  مقتنعًا  لست  أخرى،  ناحية  من  ويضيف 
إرجاء  حق  منحها  كونه  جاستا،  تنفيذ  ستعوق  األميركية 
األخرى  الدول  تصدر  أن  مغبة  أجنبية،  دولة  ضد  الدعوى 
والشركات  الشخصيات  مقاضاة  تتيح  مماثلة  تشريعات 
مدنيين  ضحايا  عن  نفسها  األميركية  واإلدارة  األميركية 
والسياسات  التدخالت  بفعل  سقطوا   - أكثرهم  وما   -
يرتد  قد  جاستا  قانون  أن  أي  العالم،  دول  في  األميركية 

على أميركا، وينقلب السحر على الساحر.

رسالته  في  أوباما  الرئيس  المخاوف،  هذه  عن  عبر  وقد 
بأنه  القانون:  مشروع  رفضه  معلال  النواب،  مجلس  إلى 
يمكن للدعاوى القضائية الخارجية أن تخضع أفراد القوات 
فإن  التقاضي، وفضال عن ذلك،  إلى  األميركية  المسلحة 
واالقتصادية  والسياسية  األمنية  المصالح  على  أضراره 
مع  تتعامل  التي  األميركية  الشركات  وعلى  األميركية 
العالم  دول  تطمئن  كيف  بكثير،  أكبر  المنطقة،  دول 
محكمة  يمنح  الذي  جاستا،  ظل  في  استثماراتها،  على 
االستثمارات؟ هذه  مصادرة  سلطة  فدرالية،  ال   محلية، 

صديقًا،  ألميركا  يبقي  ال  أن  القانون،  هذا  شأن  من 
أمواله  يستثمر  أن   - جاستا  بعد   - مستثمر  يجرؤ  ولن 
داعي  ال  يقول:  لمن  مطمئنًا  ولست  أميركا،  في 
مجرد  إنها  أمان،  في  أموالكم  والقلق،  للخوف 
فحسب! األميركي  الناخب  تستهدف  انتخابية   لعبة 

والحكمة  التعقل  سلوك  إلى  الدعوة  أتفهم  وأخيرًا: 
يسعى  ما  هو  هذا  ألن  االنفعالية،  الفعل  ردود  وتجنب 

العالقات  جسور  وهدم  والتخريب  التصادم  دعاة  إليه 
المتشددين  من  سواء  وأميركا،  العرب  بين  التاريخية 
 والحركيين في الداخل أو الخصوم اإلقليميين في الخارج. 
لكني، لست مع تصريحات المهونين والمطمئنين، وينبغي 
نوعيًا  انقالبًا  يمثل  خطير،  سالح  جاستا  إليها،  نركن  ال  أن 
العالمي، ولألعراف والمفاهيم  القانوني  للنظام  مقوضًا 
بين حقبتين: ما قبل  المستقرة، ويشكل منعطفًا فاصاًل 
الوطنية  السيادة  عصر  بنهاية  ويؤذن  جاستا،  بعد  وما 
جاستا نقطة تحول فاصلة في عالقة استمرت 7  عقود مع 
الخليج،  قررت فيها أميركا التي تعد بنكًا لودائع السعودية 
الثري. حليفها  ومقدرات  مدخرات  على  تسطو   أن 
من  كثير  أغفله  الذي  الجانب  في  تكمن  جاستا  خطورة 
المحللين، وهو أن وراء هذا القانون، تيار يميني شعبوي 
محاماة  وشركات  الجشعين،  المحامين  من  ومجموعة 
عمالقة عابرة للحدود، تعتاش على رفع قضايا التعويض 
المليارات  نهب  في  نجحت  منها،  وترتزق  بالمليارات، 
والبنوك  والمؤسسات  الشركات  من  العديد  وإفالس 
األسبستوس  وشركات  الدولي،  االعتماد  بنك  إفالس 
خسائر كبيرة لمؤسسة الحرمين الخيرية التي برأت بعد 15 
عاما، تعويضات ضخمة من شركات التبغ وفولكسفاغن 
ودويتشة بنك، تعويضات ودائع سودانية لضحايا المدمرة 
كول، وإيرانية لرهائن السفارة في طهران ومشاة البحرية 
األميركية في بيروت - يبدأون برفع دعاوى جماعية بالتحفظ 
على أموال الجهة المتهمة، وتكفي استجابة قاٍض محلي 
المشحون  بالمناخ  متأثرين  شعبيين،  لمحلفين  خاضع 
سنوات   10 تمتد  قضايا  في  الودائع  على  التحفظ  ليتم 
أموالها.  التصرف في  المتهمة  الجهة  ال تستطيع   وأكثر، 
آخيرا على دولنا، المسارعة إلى تحصين وحماية مدخراتها 
المحصنة  القانونية  الطرق  بكافة  جاستا،  مخاطر  من 
لألموال: سحبًا أو بيعًا أو تحوياًل إلى وقف حصين لخدمة 
شعوبها، علينا عدم التعويل على الكونغرس إلعادة النظر 
الماكرة  المحامين  مافيا  ألن  االنتظار  وعدم  القانون،  في 

والطامعة لن تنتظر.

تهديد وجودي
العالم  معهد  عام   ومدير  باحث  فوزي  رائد  الدكتور  أما 
الثالث للبحوث والدراسات فيرى » أنه في ضوء تطورات 
نظام  عن   2001 العام  منذ  يبحث  يزال  ال  الذي  اإلقليم 
متصارعة،  غير  بيئة  في  السياسية  وحداته  يجمع  مستقر 
أن سلوك  العربي  الخليج  لدول  األقل  أصبح واضحا على 
الحليف األبرز في المنطقة بدأ منذ فترة ليست بالقصيرة 
الحلفاء  لمصالح  كثيرا  بال  يدير  ال  تصادميا  بعدا  يأخذ 
دول  هنا  ونعني  الخصوص،  وجه  على  منهم  التقليديين 
وجه  على  السعودية  العربية  والمملكة  العربي  الخليج 

الخصوص.
مع شعور هذه الدول لحجم التغيير في سياسة الواليات 
المتحدة التي رأت أن مصالحها في المنطقة بدأت تطالها 
المختلفة  التحالفات  مجموعة  فشلت  عديدة  تحديات 
والمتناقضة مع هذه الدول في تحقيقها أو الحيلولة دون 

االستثمارات 
السعودية في 

أميركا
تمتلك المملكة العربية السعودية 

سندات خزينة أميركية بقيمة

 116.8 
مليار دوالر.

وتمتلك شركة أرامكو النفطية كامل 
مصفاة »بورت آرثر« األكبر في أميركا

26 منصة توزيع ورخصة »شل« لتوزيع 
الوقود والديزل في والية تكساس.

  
يصل التبادل التجاري بين السعودية 

وأميركا  إلى 62 مليار دوالر سنويا.

ويعد مشروع »صدارة« المشترك بين 
»أرامكو« السعودية و»داو كيميكال« 
األميركية أكبر مجمع للبتروكيماويات 

في العالم، باستثمار

 20 
مليار دوالر.

كما أن هنالك مشروعا مشتركا 
لأللمنيوم بين شركة التعدين العربية 
السعودية »معادن« وشركة »الكوا« 

األميركية، باستثمار يبلغ

 10.8 
مليار دوالر، لبناء أكبر مجمع متكامل في 

العالم إلنتاج األلمنيوم.

المصدر: شبكة »سي إن إن« األميركية حسب تقرير 
لوزارة الخزينة األميركية

قضايا تهمك
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وجودي  تهديد  على  انعكس  الذي  األمر  معها،  التصادم 
سريعة  جاءت  األميركية  اإلجابة  دارها.  عقر  إلى  وصل 
وفي أكثر من اتجاه لكنها انصبت في تغيير أساسي قائم 
الرد  يقتضي  سبتمبر  من  عشر  الحادي  أحداث  أن  على 
جاء  التي  المنطقة  بنية  تغيير  وإعادة  دمقرطة  عبر  عليها 
ديمقراطي  نموذج  وضع  ذلك  ويشمل  المعتدون،  منها 
وخصوصا  اإلقليم  لدول  منارة  يكون  الغربي  النهج  على 
اختيار  جاء  هنا  من  الخليج.  في  اإلستراتيجيين  حلفاءها 
أميركا  بوابة  ليكون  العربي  الخليج  لدول  المجاور  العراق 
وعدم  شرعية  عن  النظر  وبغض  المنطقة،  في  للتغيير 

شرعية الحرب عليه وإسقاط نظامه.

الخليجية  المنظومتان،  فشلت  والقبول،  الرفض  بين 
التعايش  أو  حيوية  لتفاهمات  الوصول  على  واألميركية، 
األميركي  النهج  أن  خصوصا  مناسبة،  بصورة  بالمنطقة 
أي  بالمنطقة  التواجد  بأهمية  يرى  بدا   2001 العام  منذ 
عبر  وليس  مصالحها  لحفظ  األرض  على  قواتها  وجود 
وكالء، ما يعني أن دول االقليم يقتضي منها التكيف مع 
التصادم  القوي ومع مطالبه وشروطه. وعليه كان  الجار 

واقعًا ال محاله.
إال  يكن  لم  اإلرهاب،  رعاة  محاكمة  أو  جاستا  قانون 
التغيير  إلى  الساعية  األميركية  السياسة  لتلك  استكماال 
وسيلة  باعتبارها  حلفائها.  نحو  وخصوصا  المنطقة  في 
ضغط تعيد التأكيد على أهمية التغيير في منطقة الشرق 
تغريب  أو  الدول،  هذه  مؤسسات  ودمقرطة  األوسط، 
إلى  المعتدون  بها  جاء  التي  والثقافية  االجتماعية  القيم 

نيويورك وواشنطن.
من هنا يأتي إدارك دول الخليج العربي على أهمية القانون 
أيضا  يقتضي  حليف  من  حقيقيًا  استهدافًا  كونه  الجديد 
ومن جديد الرد عليه بأدوات مختلفة، منها تجديد العالقة 
انقالب  تداعيات  من  يعانون  آخرين  حلفاء  مع  وتقويتها 
التقارب  بحجم  اتضح  ما  وهو  عليهم.  األبرز  الشريك 
وجه  على  تركيا  مع  العربي  الخليج  لدول  المسبوق  غير 

الخصوص.

تنامي العالقات الخليجية التركية
متسارعًا  تناميًا  الخليجية  التركية  العالقات  شهدت  فقد 
تجسد  الذي  األمر  جاستا،  لقانون  الكونجرس  إقرار  عقب 
مؤخرا  الرياض  في  التركي  الرئيس  مع  الخليجية  بالقمة 
فبينما تعتبر العالقات التركية مع قطر األقدم واألقوى من 
بين دول مجلس التعاون، شهدت العالقات مع السعودية 
باالتفاق  اتضح  ما  األخيرة وهو  اآلونة  تطورات هامة في 
اإلستراتيجي  التعاون  مجلس  وتفعيل  تدشين  على 
هي  شعرت  بالمقابل،  وتركيا  البلدين.  بين  المشترك 
المتحدة ونشاطها  للواليات  الطويلة  أن خدماتها  األخرى 
في حلف الناتو لم تشفع لتركيا ورئيسها للوقوف بجانبها 
بعد محاولة االنقالب الفاشلة بتركيا، حيث وقفت مجموع 
موقف  التحديد  وجه  على  وواشنطن  األوروبية  العواصم 

المتفرج. 

التراجع األميركي  بمعنى آخر، الدول الخليجية شعرت أن 
هو تراجع حقيقي نحوها خصوصا بعدما أثار عدد كبير من 
الخبراء إلى أن الرئيس أوباما الذي أشهر الفيتو لوقف إقرار 
القانون  وقف  في  ذلك-  بعد   – فعليا  ينشط  لم  القانون 
إعادته للكونجرس عبر دعم وتنشيط جماعات  عندما تم 

الضغط، بل تواطأ على تمريره بسكوته.
باإلضافة  فهي  عديدة؛  المنظومتين  بين  التراجع  أسباب 
لكن  آنفا،  شرحناها  التي  سبتمبر،  أحداث  تداعيات  إلى 
األوسط  الشرق  لمنطقة  اإلستراتيجية  األهمية  تراجع 
تراجع  مع  أولوياتها  وسلم  األميركية  المصالح  نظر  في 
األهم  ضالتها  المتحدة  الواليات  وجدت  النفط،  أسعار 
في آسيا وخصوصا تجاه الهند والصين، الصاعدتين بقوة 
لقطبية  حقيقي  تهديد  في  الدولية  السياسة  مسرح  إلى 
سنوات  من  طويال  استفادت  التي  المتحدة  الواليات 
الفرصة بعد سقوط االتحاد السوفيتي السابق في تدعيم 
االنتقال  إطار  وفي  لكنها  والسياسية،  االقتصادية  قوتها 
الخلفية  حديقتها  تأمين  المناسب  من  وجدت  آسيا  إلى 
عبر  إسرائيل،  أمن  تدعيم  عن  ناهيك  األوسط(،  )الشرق 
اتفاق يؤجل التصادم مع غريمها األبرز، إيران وهو ما جاء 

في االتفاق النووي معها.
أي اعادة إنتاج الغضب الخليجي تجاه الواليات المتحدة من 
جديد؛ ذلك الغضب الذي اتخذ أكثر من ملف مشترك، بدأ 
الخاصرة  إلى  العراق، مرورًا إلى سوريا ولبنان وصواًل  في 

الرخوة لمنظومة الخليج، اليمن.
بمعنى آخر أصبح لزاما على منظومة دول الخليج البحث 
السياسة  لمحددات  حدا  تضع  إقليمية  تكتالت  عن 
والتي  المتشابكة  الملفات  تجاه  المنطقة  في  األميركية 
في  والمشاركة  جهة،  من  مصالحها،  مع  تتعارض 
تنظيمات قانونية تضع حدا لحالة التجاوز على التشريعات 

القانونية الدولية الخاصة بسيادة الدول من جهة أخرى.
لمليارات  األولى  الوجهة  كانت  التي  المتحدة  الواليات 
المتوسط  المدى  على  آمن  غير  مكانا  باتت  المملكة 
والبعيد، ما يفرض عليها السعي إليجاد أسواق جديدة لها 
بعيدًا عن السوق األميركي الذي بات يهدد بتجميد األموال 
القانون األخير، وهو تهديد حقيقي على  السعودية بفعل 
النظر  بعيدة  بإستراتيجية  يرتبط  كونه  السعودية  مصالح 
تتبعها اإلدارات األميركية المتعاقبة منذ أحداث سبتمبر، 
أن  أي  له،  الترويج  البعض  يحاول  كما  آنيًا  تهديدًا  وليس 
التهديد  بحجم  تشعر  سوف  المقبلة  اإلدارة  أو  واشنطن 
على الرعايا والجنود األميركان ما يجعل من األهمية بمكان 

إجراء تعديالت على القانون تبطل مفعوله.
التي  الحليفة  الدول  تطويع  ليستكمل  جاء  جاستا  قانون 
أو تعارضا مع  الخاصة بعيدا  لها هويتها  بأن تكون  تطمح 
يشمل  القانون  كان  وإن  المتحدة؛  الواليات  سياسات 
القوانين  بموجب  محاكمتهم  يمكن  أفراد  أو  حكومات 
تهديدا  حصرا  جاء  إنه  القول  يمكننا  أنه  إال  االمريكية 
السياسات  إطار  خارج  تفاعلت  التي  الغنية  الخليج  لدول 
ال  الدول  هذه  وجدتها  والتي  للمنطقة  المعدة  األميركية 

تتالءم مع مصالحها الوطنية. 

      فشلت 
المنظومتان، الخليجية 

واألميركية، في الوصول 
لتفاهمات حيوية أو 
التعايش بالمنطقة 

بصورة مناسبة، 
خصوصا أن النهج 

األميركي منذ العام 
2001 بدا يرى بأهمية 
التواجد بالمنطقة أي 

وجود قواتها على األرض 
لحفظ مصالحها وليس 

عبر وكالء  

الدكتور رائد فوزي
 

باحث ومدير عام  معهد العالم الثالث 
للبحوث والدراسات

قضايا تهمك
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متابعــــات

بقلم: كريم إمام 
آل  محمد  بن  جاسم  بن  أحمد  الشيخ  سعادة  افتتح 
أكتوبر   18 يوم الثالثاء  والتجارة،  االقتصاد  وزير  ثاني، 
استمر  الذي   »2016 للضيافة  »قطر  2016 معرض 
الدوحة  مركز  في  نفسه  الشهر  من  العشرين  حتى 

للمعارض والمؤتمرات.
مجال  في  مختصين  مزودين  جمع  الذي  المعرض  وّفر 
هامة  منّصة  والمقاهي  والمطاعم  والضيافة  الفنادق 
لعرض أحدث المنتجات في هذا المجال وتبادل الخبرات 

بين المعنيين بقطاع الضيافة.
أحمد  الشيخ  سعادة  أكد  المعرض،  افتتاح  وبمناسبة 
والتجارة،  االقتصاد  وزير  ثاني  آل  محمد  بن  جاسم  بن 
أن قطاع السياحة والضيافة يشكل أحد روافد االقتصاد 
في  شهدنا  “لقد  الصدد:  هذا  في  وقال  القطري 
السنوات األخيرة نمو قطاعي السياحة والضيافة. وكان 
دولة  توليه  الذي  الكبير  باالهتمام  مدفوعًا  النمو  هذا 
قطر لهذا القطاع، وهو اهتمام جاءت ترجمته من خالل 
اإلستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030 التي تمت 
السياحة  لتطوير صناعة  لتكون خارطة طريق  صياغتها 
عالمية  سياحية  وجهة  قطر  وجعل  المقبلة  العقود  في 

تفتخر بجذورها الثقافية”.
ومن جهته أشار السّيد راشد ناصر سريع الكعبي، نائب 
رئيس مجموعة آل سريع القابضة إلى أّن المعرض يتمّيز 
بمشاركة كافة قطاعات الفنادق وسوق االمتيازات في 
منطقة الخليج. وتقّدم بالشكر لكافة المشاركين الذين 

في  أهدافه  وتحقيق  العمل،  هذا  إنجاح  على  ساعدوا 
اإلقليمّيين  والمشترين  والبائعين  للعمالء  توفير فرصة 

والدولّيين للتالقي ضمن بيئة متخّصصة.
الدولّية  الشركة  مالك  عون،  ألبير  السّيد  قال  جانبه  من 
خالل  للضيافة  قطر  معرض  »أثبت  قطر:  للمعارض 
حيث  قطر  في  الرائد  الضيافة  كمعرض  دوره  نسختيه 
والمتخّصصين  القرار  صّناع  من  كبيرًا  عددًا  يجمع 
ويعود  والدولّيين.  واإلقليمّيين  المحلّيين  الصناعّيين 
السبب الرئيسي وراء نجاح المعرض إلى الدعم المستمّر 
الذي توّفره حكومة قطر والتي لعبت دورًا أساسيًا في 

تنظيم هذا الحدث الممّيز«.
هاي  شركة  عام  مدير  صباريني  إياد  وصف  حين   في 
ترايدينغ انترناشيونال - خالل مؤتمر صحفي عقد بجناح 
لعرض  القهوة  وحبوب  لماكينات  نسبريسو  شركة 
ماكينة القهوة الجديدة )أجيال 220( - النسخة األخيرة من 
المعرض بأنها إيجابية وفّعالة. ولفت إلى أن قطاع القهوة 
القطري،  السوق  في  جدا  الهامة  القطاعات  من  بات 
افتتاحها في  المنتظر  والفنادق  المطاعم  خصوصا مع 
منتجات  إيجاد  يمكن  أنه  إلى  مشيرا  القادمة،  الفترة 
المطاعم،  في  أو  الفنادق  غرف  في  سواء  نسبريسو 
»نجحنا  وأضاف:  األذواق.   كافة  تلبي  أن  ويمكن 
من  عدد  لتوفير  جديدة  فنادق  خمسة  مع  التعاقد  في 
لمباشرة عملهم  يحتاجونها  التي  والمعدات  المنتجات 
في السوق«. وأوضح أن المعرض كان وسيلة الشركة 
في التعرف على هؤالء العمالء، قائال: »لذا حرصنا على 

خالل  من  الحالية  النسخة  في  مشاركتنا  حجم  تعزيز 
إضافة العديد من المنتجات الجديدة والمطورة«. 

وتمّيز المعرض بتنظيم سلسلة من ورش العمل التي 
الصلة  ذات  المواضيع  من  عدد  مناقشة  خاللها  تّمت 
تحقيق  عملّية  في  الضيافة  قطاع  دور  شملت:  والتي 
هيئة  بإشراف   ،2030 الوطنية  قطر  رؤية  أهداف 
السياحة  قطاع  عن  شاملة  ولمحة  قطر،  في  السياحة 
االستشارات شركة  بإشراف  قطر،  في  والفنادق 
والعقارات،  االستجمام   ، TRI Consulting Hotels
والفرص  قطر  في  الفنادق  تواجهها  التي  التحديات 
 Green الـمتوافرة في مجال تحقيق االستدامـة بـإشراف

Hotel Interest Group، وغيرها من ورش العمل.
 ومن جهته تحّدث السيد طارق البيان المدير العام في 
كيتشن بلس قائال: »إن معرض قطر للضيافة منصة 
اآلن،  حتى  منتجاتنا  لعرض  لنا  بالنسبة  للغاية  جذابة 
ونحن سعداء جدا بمشاركتنا وسوف نعود إلى المعرض 

في السنة القادمة أيضا«.
وفـي اإلطـار نـفـسه قالـت السيـدة ديـما مـنصور، مديرة 
راعي )live cooking( في  نستله،  شركة  في  التسويق 
العام، »شركة نستله سعيدة  للضيافة في هذا  قطر 
بالعودة إلى معرض قطر للضيافة. وقد تمكنت الشركة 
الحضور  حيث  من  ممتاز  حدث  تقديم  من  المنظمة 

والمساهمة «.
هذه  فيه  للمشاركين  للضيافة  قطر  معرض  يوّفر 
السنة منّصة تالقي أعمال )B2B( متخّصصة لتخطيط 

نجاح مميز للنسخة الثانية من 

معرض »قطر للضيافة« 
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التطبيق  يسمح  سهلة.  تفاعلّية  برمجّية  عبر  زيارتهم 
للعارضين والحاضرين بتحقيق أفضل مستوى مشاركة 
من خالل حضورهم معرض قطر للضيافة. كما يتمّيز 
يوفر  الذي  للمنتجات  عرض  بتنظيم  أيضًا  المعرض 
للمشاركين فرصة لعرض منتجات جديدة مبتكرة أمام 

زّوار متخّصصين.
إلى جانب المعرض التجاري، استضاف صالون كولينير 
على  للحصول  يتنافسون  ونّحات  طاٍه   250 من  أكثر 
جوائز ضمن 17 فئة عرض ومسابقات حّية أمام الزّوار. 
يشار إلى أّنه قد تم تنظيم مئات منّصات تالقي األعمال 
بفضل تطبيق التالقي المخّصص لقطر للضيافة الذي 

يجمع بائعين ومشترين معًا.
تمّثلت  قياسّية  أرقامًا  للضيافة  قطر  معرض   سجل 
بمشاركة أكثر من 10 دول ومئات العارضين والعالمات 
من  عدد  العام  هذا  المعرض  في  شارك  التجارّية. 
من  نخبة  جانب  إلى  الضيافة  قطاع  في  المستثمرين 
المتخصصين في مجال البيع بالتجزئة ورجال األعمال. 
ويؤدي معرض قطر للضيافة 2016 دورا هامًا في تعزيز 
مكانة دولة قطر في مجال االستثمار في قطاع الضيافة 

بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ويستفيد العارضون من فرصة التواجد في معرض قطر 
التقنّية  للضيافة لعرض أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم 

في قطاع الضيافة ضمن مجموعة واسعة من األجنحة 
وورش العمل وجلسات تالقي األعمال.

الموزع  للسيارات،  خالد  بن  ناصر  شركة  شاركت  كما 
بمعرض  قطر،  في  بنز  مرسيدس  لسيارات  المعتمد 
المعارض  أبرز  أحد  يعد  الذي   2016 للضيافة  قطر 
وجاءت  والمنطقة.  قطر  في  بالضيافة  المختصة 
أحدث  فيه  عرضت  مميز  بجناح  الشركة  مشاركة 
524 من نوع  مركباتها من نوع مرسيدس-بنز سبرينتر 
ميني باص الخاص بالفنادق، والذي يمثل حلواًل مثالية 
لقطاع الضيافة والسياحة، وكذلك مركبة مرسيدس-بنز 
الفئة V التي دشنتها في السوق القطري مؤخرًا والتي 

تلبي متطلبات قطاع الضيافة الفخمة والفاخرة.
ومن جهته قال خالد شعبان المدير العام لشركة ناصر 
تزويد  بمواصلة  شركتنا  :»تفتخر  للسيارات  خالد  بن 
أنجح  تمثل  التي  المركبات  بأفضل  القطري  السوق 
الحلول في مختلف القطاعات. ويعد سبرينتر 524 من 
لقطاع  المثالي  الحل  بالفنادق  الخاص  باص  ميني  نوع 
الضيافة والذي يمكن استخدامه ألغراض متعددة، حيث 
تجعله مقوماته من حيث الرحابة والراحة واألمان، بينما 
سررنا بعرض المركبة الجديدة ألول مرة في قطر الفئة 
لكبار  والفنادق  الضيافة  قطاع  في  تستخدم  التي   V
قمة  في  وتعتبر  الخاصة،  والمجموعات  الشخصيات 
هذه الفئة. وتأتي مشاركتنا بالمعرض المميز لتؤكد على 
مختلف  في  القطري  االقتصاد  وخدمة  بقطر  التزامنا 

قطاعاته«.

متابعــــات

صور من  افتتاح 
المعرض  وعدد من 

فعالياته وأجنحة 
المشاركين به

السيد / إياد صباريني 

مدير عام شركة هاي ترايدينغ انترناشيونال
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في حفل أنيق أطلقت شركة ناصر بن خالد للسيارات 
قطر  في  بنز  مرسيدس-  لسيارات  المعتمد  الموزع 
كليًا،  الجديدة   E- الفئة  مع  بنز   – مرسيديس  سيارة 

بحضور عدد كبير من محبي السيارة في دولة قطر.
أكد سعادة السيد هانس أودو موتسل سفير جمهورية 
ألمانيا االتحادية لدى الدولة في تصريح لـ)قطر اليوم( 
وتعتبر  الممتازة،  السيارات  من  العديد  تنتج  ألمانيا  أن 
ألمانيا  في  السيارات  مصنعي  أهم  من  مرسيدس 
والذين  القطريين  مع  التعاون  بهذا  سعادته  عن  وعّبر 
يعيشون هنا في قطر وبثقتهم في السيارات األلمانية 
وأضاف  األلمانية.  التكنولوجي  والتقدم  والتكنولوجيا 
المميزة  العالمات  من  بنز   – مرسيدس  بأن  سعادته 
القطريين من  العديد من  والقديمة في قطر، حيث أن 
ليجلبوا  بأنفسهم  ألمانيا  إلى  ذهبوا  القديمة  األجيال 
سيارتهم األولى إلى هنا، واليوم إذا ذهبت إلى بيوت 
فإنك  المتاحف  بعض  حتى  أو  القطريين  من  عدد 
الخمسينيات  منذ  القديمة  األلمانية  السيارات  تجد 
والستينيات في حالة ممتازة، وهي ال تزال تعمل بشكل 
وغيرها  مرسيدس  تواجد  أن  كيف  يظهر  ما  وهو  جيد 
قديم ومستمر وسيظل في دولة قطر.   الحفل حضره 
العديد من محبي الفئة -E التي تتمتع بتصميمها المميز 
عن  فضاًل  العصرية،  الداخلية  ومقصورتها  العاطفي، 
عدد من االبتكارات المذهلة. وتزامنًا مع الظهور العالمي 
جوانب  تعّزز  التي  التقنية  االبتكارات  من  للعديد  األول 
القيادة المريحة واآلمنة، وترتقي بها إلى مستوى جديد 
إلى جانب إرساء آفاق جديدة في مجال مساعدة السائق 
تأتي الفئة -E لُتبرز الخطى التي تتخذها مرسيدس- بنز 
لبلوغ أهدافها التي تتمّثل في تطوير القيادة المستقلة 
ضمن  جوهرية  بمكانة   E-الفئة تحظى  حوادث.  دون 
العالمة التجارية لمرسيدس- بنز، ولطالما أرست فيما 
مضى مرارًا وتكرارًا المعايير المثالية في فئة السيارات 

التنفيذية. واليوم، تنطلق بهذه التقاليد نحو المستقبل 
والتي  فئتها،  في  األفضل  االبتكارات  من  جديرة  بثروة 
جديد  مستوى  إلى  المطلقة  والراحة  بالسالمة  تحّلق 
كليًا. إنها بال شك سيارة السيدان األكثر ذكاًء في الفئة 
هو  أيضًا  العمالء  بإعجاب  سيحظى  وما  التنفيذية. 
أسلوبها األنيق والواثق، ومرونة التحكم بها، والتصميم 

الداخلي الثوري لهذا الطراز الجديد واالستثنائي. 
ويتناغم غطاء المحّرك الممدود مع السقف الذي يشبه 
الخلفي  للجزء  العريض  والطرف  الكوبيه،  تصميم 
ليشّكل صورة ظلية مثيرة، في حين يمتاز الهيكل الجديد 
القوي والطويل للسيارة بدعامتين قصيرتين للطرفين 
وعجالت  طويلة،  عجالت  وقاعدة  والخلفي،  األمامي 
السيارة  يمنح  مما  بأناقة،  مشدودين  وجانبين  كبيرة، 
الجانبي.  الخط  إطاللة نضرة حيوية وجذابة على طول 
مظهرًا  الذكورية  النزعة  ذو  األمامي  الطرف  وُيضفي 
مختلفًا على كل تصميم، وعلى كل خط للتجهيزات - 
AMG - وخاصة  إكسكلوزيف، وأفان جارد، وطرازات 
مميزة  شخصية   E-الفئة لتكتسب  المبرد،  شبكة 
الجديدة   E-للفئة الداخلية  المقصورة  ومتفّردة.ُتجّسد 
والذكاء.  العاطفة  بين  المثالية  التوليفة  تلك  كليًا 
مقصورة  االختيارية:  اإلضافية  اللمسات  وتتضمن 
من  ساطعتين  عرض  شاشتي  مع  العريضة  القيادة 
الجيل التالي بدقة عالية، كل منها تأتي بشاشة عريضة 
هذه  في  فريدة  ميزة  وهي  إنشًا،   12٫3 قطرها  يبلغ 
بالكامل  مجّهزة  القيادة  مقصورة  ألن  ونظرًا  الفئة. 
لضبط  تامة  بحرية  السائق  يحظى  رقمية،  بتقنيات 
إعداد  وبالتالي  منها،  يناسبه  ما  وعرض  المعلومات 
مقصورته الخاصة وفق خياراته. وبظهورها ألول مرة 
متحكمات  القيادة  عجلة  تضم  السيارات،  عالم  في 
الذكي  الهاتف  واجهة  مثل  تستجيب  بحيث  باللمس 
بدقة متناهية.  والعمودية  األفقية  التمرير  إلى حركات 

للطريق«  والعين  للقيادة،  »اليد  شعار  على  وحفاظًا 
الحد  إلى  السائق  إلهاء  عناصر  من  الميزة  هذه  تقلل 
األدنى. تكتسب المقصورة الداخلية أناقتها من موادها 
عالية الجودة. ويتضمن ذلك األخشاب ذات المسامات 
المفتوحة، والخشب بإطاللة تشبه مقصورات اليخوت 
من  بتطعيمات  عصرية  كلفتة  انسيابية  خطوط  مع 
وبلمسات  المألوف.  غير  المعدني  والنسيج  الخشب 
بما  البني،  األلوان مع ظالل متنوعة من  تبدو  مرهفة، 
البني/  الجوز  مثل  وجذاب  جديد  لوني  مزيج  ذلك  في 

الماكياتو، والسرج البني/ الماكياتو.

سيارة السيدان التنفيذية األكثر ذكاًء اآلن في قطر

بقلم: كريم إمام 

عالم السيارات
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هـي  مـؤخرًا،  قـطر  إلـى  جـديـدة  طـرازات  ثالثـة  بوصـول  الدوحـة  بـورشــه  مـركـز  رحـّب 
بـالتـيـنـوم«                    نـسـخـة  و»كـايـن  بالـكامـل  الجديـدة   Cayman  718 كايمـن«   718«
»َمكــان«                                       مـن  أساسـيـة  نــسـخـة  إلى  بـاإلضـافـة   ،Cayenne Platinum Edition
ابتكارات  الطرازات بأحدث  أربع أسطوانات. وتنضح هذه  ُمزّودة بمحرك من   Macan
بورشه في نطاقات األداء والراحة والفعالية عبر فئات عدة من السيارات، ُمختتمة بذلك 

عامًا هامًا لدى بورشه في قطر َحِفل بتقديم طرازات جديدة بشكل متواصل.
ُتطّل »718 كايمن« كأحدث طراز كوبيه وسطي المحرك من صانع السيارات الذي يّتخذ 
من شتوتغارت مقرًا له. وقد باتت تلك السيارة أقوى وأكثر دينامّية من أّي وقت مضى 
ر يحتضنهما تصميم ُمعّدل. أما بالنسبة إلى  بفضل ُمحركْي توربو جديدْين وهيكل ُمطوَّ
أحدث نسخة أساسية من طراز »َمكان« الرياضي الُمدمج متعدد االستعماالت، فهي 
تتضمن محركًا من أربع أسطوانات وتحفل باألداء الرياضي المعهود في طرازات الشركة 
كافة. أخيرًا وليس آخرًا، تبرز »كاين نسخة بالتينوم« بتصميم رياضي أكثر وطابع أنيق 

ومتطّور يحفل بعناصر تصميمية حصرية.
بمناسبة وصول الطرازات الجديدة، قال السيد سلمان الدرويش، رئيس مجلس إدارة 
مركز بورشه الدوحة ورئيسه التنفيذي: »تحرص بورشه على اعتماد أحدث االبتكارات 
التقنية في سياراتها على الدوام. لذلك، نحن سعداء بتقديم هذه الطرازات الرياضية إلى 
عمالئنا الكرام، وهي ’718 كايمن‘ و’َمكان‘ و’كاين االصدار البالتيني‘، التي تزخر بمزايا 
ضمن  رياضي  أداء  أفضل  لضمان  الجينية  بورشه  بموّرثات  تنضح  أفضل  وخصائص 

فئاتها من دون التفريط بالراحة والطابع الحصري«.
باتت النسخة األساسية »718 كايمن« تندفع بمحرك جديد من أربع أسطوانات سعة 
ليترْين مع شاحن توربو ُمبتكر بقوة 300 حصان. وقد شهد هذا المحرك ارتفاعًا بالغًا في 
عزم دورانه بنسبة 35 بالمئة ليبلغ 380 نيوتن-متر. أما بالنسبة إلى محرك »718 كايمن 
إس« سعة 2.5 ليترات، فيولد 350 حصانًا مع عزم دوران أقصى بحدود 420 نيوتن-

متر بين 1,900 و4,500 د/د، لتكون النتيجة قوة أكبر فور االنطالق بالسيارة وطاقة دفع 
إضافية لمتعة قيادة في المنعطفات. 

قياسية،  تسارع  أوقات  تسجيل  الكوبيه  لطرازْي  الحديثان  التوربو  محركا  ويتيح 
الديناميكي«  »التعزيز  وظيفة  بـفـضل  عـادي  سـحـب  كـمـحركـْي  سـريـعـًا  واالسـتـجابـة 
بعلبة  الُمزّودة  كايمن«،   718« تتسارع  السياق،  هذا  في  الجديدة.   Dynamic Boost
كـرونـو«                                سـبـورت  »ُرزمـة  و  سـرعـات  سـبـع  مـن  ـن  ـْ القـابـضـي ذات   PDK تروس 
 4.7 100 كلم/س في غضون  إلى  االختيارّيتْين، من صفر   Sport Chrono Package
القصوى،  السرعة  إلى  بالنسبة  أما  إس«.  كايمن   718« لطراز  ثانية   4.2 مقابل  ثواٍن 

فتسّجل »718 كايمن« 275 كلم/س و«718 كايمن إس« 285 كلم/س.

عززت شركة الندروڤر مجددًا من مكانة سيارات رينجروڤر 
العالم من خالل إطالق  الدفع في  رباعية  كأفضل سيارات 
السيـارات  عـمـليات  فـريــق  تطوير  من  كـليًا  جديد  طـراز 
SV-                                 يـحـمـل اسـم ريـنـجـروڤـر ،)SVO )الـخاصـة 

إرساء  في  نجاحها  ومنذ   .Autobiography Dynamic
منذ  الدفع  رباعية  الفاخرة  السيارات  لقطاع  جديدة  معايير 
أكثر من 46 عامًا، سّجلت رينجروڤر مبيعات تجاوزت مليون 
سيارة وترّبعت على عرش عائلة الندروڤر المتميزة. وتعتبر 
مخصصة  سيارة  أقوى   SVAutobiography Dynamic
لإلنتاج التجاري ضمن تشكيلة رينج روڤر على اإلطالق، وقد 
حصانًا   550 بقوة  تشارجد  سوبر   V8 بمحرك  تزويدها  تم 
المستخدم في سيارة رينج روڤر SVR الشهيرة. وقد تمت 
معايرة المحرك خصيصًا في سيارة رينج روڤر الرائدة ليحقق 
عزم دوران يبلغ 680 نيوتن متر، مما يتيح لسيارة رينجروڤر  
 0 من  تسارعًا  تحقق  أن    SVAutobiography Dynamic
إلى 100 كيلومتر خالل 5.4 ثانية فقط. وهي مزودة بناقل 
حركة أتوماتيكي من ثماني سرعات من نوع ZF لتوفير أداء 
إلـى  واســتـــنـادًا  التروس.  تبديل  في  كبيرة  وسالسة  فائق 

اإلطـــالق الـــنــاجـــح لــطـــراز  ريـنـجـروڤــــر
الـــطــويلة،  الـعـجــالت  قـاعـدة  ذو   SVAutobiography  
تتوفر سيارة SVAutobiography Dynamic حصريًا بقاعدة 
عجالت طويلة كميزة قياسية، وتأتي مزودة بنظام تعليق 

مصّمم خصــيـصًا لتحسين رشاقتها دون المساومة على 
الـتي لــطالـــمـا اشـتـهرت بـها  النــــقــاء والــراحــة  مستويات 
ســـيـارة  إطــــالق  عـلـى  وتــعـلــيــقـــًا  روڤــــر.  رينــج  عــــالمة 
الجديدة،   SVAutobiography Dynamic روڤــــر   ريــنــج 
قال ربيع عطايا، مدير عام شركة »الفردان بريميير موتورز« 
الوكيل الحصري لجاكوار الند روڤر في دولة قطر: »ترتقي 
سيارة SVAutobiography Dynamic الجديدة بطراز رينج 
روڤر الرائد إلى مستويات أعلى من حيث التصميم والتطور 
هذه  الرباعي  الدفع  سيارة  مكانة  بذلك  لترسخ  واألداء، 
بـاعـتبـارها الــسيارة األكثر فخامة وقدرة في العالم. ولـطالـما 
كـانـت ريـنـج روڤـر عـالمــة مـفـضـلــة فـي الـمـنـطــقــة مـنـذ 
كان  حيث  كبيرة،  بسرعة  مكانتها  رســخــت  وقـد  والدتــها، 
الطلب عليها مرتفعًا منذ إطالقها وأذهلت العالم بقوتها. 
ونحن سعداء بمنح عمالء الند روڤر في قطر الفرصة لطلب 
هذه السيارة الفخمة والحصول عليها. وقد أصبح بإمكانهم 
واثقون  اليوم طلبها حصريًا في مختلف معارضنا، ونحن 
بأنهذه السيارة القوية ستلقى استحسانًا كبيرًا على الدوام 
من عمالئنا وعشاق السيارات في قطر«. ويتميز التصميم 
الجديــر  والراحة.  الفخامة  من  جديدة  بمستويات  الداخلي 
SVAuto-  بالذكر أن تقديم طلبات الحجز لسيارة رينج روڤر  

biography Dynamic الجديدة متاح اآلن حصريًا لدى صاالت 
عرض شركة »الفردان بريميير موتورز« بقطر.

رينج روڤر 2017 مستويات معّززة من األداء والجاذبية 

مركز بورشه الدوحة يطرح ثالثة طرازات جديدة
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الجديد  تيغوان  الحصري لسيارات فولكس واجن بقطر طراز  الوكيل  أوتو،  أطلقت كيو 
ذو الطابع الرياضي واألداء القوي خالل بطولة العالم للدراجات على الطرق للعام 2016 
الدراجات  سباقات  عشاق  من  ألفًا  ثالثين  من  يقرب  ما  منافساتها  تابع  والتي  بالدوحة، 
من  سيارة  أول  الجديد  الطراز  يعتبر  الماضي.  الشهر  خالل  الرياضيين  ألفًا من  وضمت 
فئة SUV ترتكز على مصفوفة الوحدات العرضية  )MQB( المذهلة، وتتمتع بتكنولوجيا 
جديدة وفريدة من نوعها تمامًا في فئة السيارات المدمجة؛ بما فيها من شاشة عرض 
رقمية للمعلومات النشطة، ونظام تثبيت السرعة المتكيف مع حالة القيادة، باإلضافة 
بخمسة  كليًا  الجديد  تيغوان  طراز  ويتوفر  للطي.  القابلة  الرأسية  العرض  شاشة  إلى 
إصدارات في صالة عرض فولكس واجن بقطر: S 1.4L بقوة 150 حصان، وSE 1.4L بقوة 

 Sportو حصان،   180 حصان، وSEL 2.0L بقوة   180 وSE 2.0L بقوة  حصان،   150
2.0L بقوة 220 حصان.  وقد تحدث السيد أحمد شريفي، مدير عام كيو أوتو في تعليقه 
خالل حفل اإلطالق قائاًل: »لقد تم دراسة أدق التفاصيل بعناية فائقة في طراز تيغوان 
الجديد - بدءًا من خطوط التصميم الحادة الجديدة إلى التكنولوجيا المتطورة والفريدة من 
المثالي  الرفيق  ُتعد  بالرحابة، والمرونة والجاذبية، حيث  الجديد  نوعها. كما يتمتع الطراز 
للرحالت اليومية لكل من السائق والعائلة.« وتابع قائاًل: »بالنسبة لعشاق الرياضة، يتميز 
الطراز الجديد بالرحابة، دون المساومة في ما يتعلق بأسلوب ومتعة القيادة الخالصة«. 
اختيارية  خصائص  الجديدة  تيغوان  توفر  كأولوية،  الركاب  راحة  زيادة  على  التركيز  ومع 
تشمل مقاعد من الجلد مع وظيفة الذاكرة، وإمكانية إضافة 145 لتر إلى سعة مقصورة 
األمتعة مع خاصية الفتح السهل لباب الصندوق الخلفي، إلى جانب نظام تثبيت السرعة 
المتكيف مع حالة القيادة، ونظام التحكم النشط بالدفع الرباعي 4MOTION، ونظام 
المساعدة األمامي، ونظام االرتباط بتطبيقات الهواتف الذكية AppConnect.  ويجعل 
هذا المزيج من التقنيات المتعددة، إلى جنب تصميمها المبتكر، من تيغوان الجديدة واحدة 
من السيارات الرياضية متعددة االستخدامات األكثر جاذبية في هذه الفئة. وعالوة على 
ذلك، توفر تيغوان الجديدة مجموعة واسعة من مزايا السالمة، مع ست وسادات هوائية 
كتجهيز قياسي إلى جانب وسادة اختيارية لحماية الركبة عند جهة السائق، ونظام التحذير 
من االصطدام األمامي، ونظام الكبح التلقائي في حاالت الطوارئ المرتبط مع نظام 

تثبيت السرعة المتكيف مع حالة القيادة، ما يعزز من مكانتها الرائدة في عالم السالمة.

المانع للسيارات تفتتح صالة عرض سيارات فورد ولينكون الجديدة 

احتفلت شركة المانع للسيارات )AMC(، الموزع الحصري لسيارات فورد ولينكون في 
قطر، باالفتتاح الرسمي الكبير لصالة عرض سيارات فورد ولينكون الجديدة مع فعالية 

مميزة أقيمت ضمن صالة العرض الجديدة المتواجدة على طريق المطار.
الوسائل  مختلف  عن  وممثلين  الشخصيات  كبار  من  باقة  االستقبال  حفل  حضر 
اإلعالمية إلى جانب مجموعة من العمالء وكبار تنفيذي كّل من شركتي المانع وفورد 
الشرق األوسط وإفريقيا. وتشمل الصالة الجديدة، الممتّدة على مساحة 3652 متر 
مربع، طابقين وقسمّا خاصًا لعالمة لينكون في  طابق الميزانين.   وتضمنت فعاليات 
األمسية خطابًا ألقاه السيد بدر المانع، المدير التنفيذي لمجموعة المانع قدم من خالله 
قال:  حيث  الجديدة،  العرض  صالة  افتتاح  بمناسبة  السيارات  تجارة  لوكالة  التهنئة 
»احتفلت مجموعة المانع بالعديد من النجاحات هذا العام مع تحقيق نمو ملحوظ على 
مدى األشهر الـ 12 الماضية. وأود أن أهنئ الفريق الذي ساهم في تحقيق هذا اإلنجاز 
بأنها ستقدم  أثق تمامًا  أني  نوعها، حيث  الفريدة من  العرض  افتتاح صالة  بمناسبة 
تجربة استثنائية لجميع عمالئنا«. وقد حققت شركة فورد أرقامًا قياسية هذا العام في 

دولة قطر حيث سّجلت نموًا بلغ 35 في المئة، في حين أن صناعة السيارات قد حققت 
تراجعًا بلغ 30 في المئة في مختلف الفئات.  وقال كاليانا سيفانيانام، نائب الرئيس 
قسم التسويق والمبيعات والخدمة لدى فورد الشرق األوسط وإفريقيا: »تعتبر قطر 
سوقًا هامًة بالنسبة لعالمة فورد في المنطقة، ونحن نشهد من خالل الشراكة التي 
تجمعنا بشركة المانع مستويات متزايدة من النجاح. ونتوقع استمرار النجاح مع افتتاح 
هذه الصالة الجديدة وما تقدمه من الخدمات عالية المستوى«.  تتميز الصالة الجديدة 
بموقع مميز على طريق المطار، كما أنها أكبر حجمًا من الصالة القديمة الواقعة على 
طريق سلوى، ومع تخصيصها لعالمات فورد ولينكون، سيتمكن الزوار من استعراض 
وتجربة أحدث الطرازات التي تبتكرها الشركات المصنعة األميركية كسيارة فورد إدج 
التي تّم إطالقها مؤخرًا، باإلضافة لسائر المنتجات.  وقال تييري صباغ، المدير اإلداري 
لشركة فورد الشرق األوسط: »نهنئ شركة المانع لعملهم الدؤوب في تحقيق أفضل 
النتائج، فيما يركزون على عمالئهم. كان عامًا حافاًل تمكن الفريق من خالله من تحقيق 

نموًا هائاًل في حين ان صناعة السيارات قد تراجعت بشكل عام«.

إطالق سيارة تيغوان الجديدة كليًا خالل بطولة العالم للدراجات

عالم السيارات
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أسواق

بقلم: كريم إمام 
مهـدت مجموعـة علـي بـن علـي الطريـق أمـام افتتـاح أول 
متجـر تشـوكوالتيتالياني فـي دولـة قطر. فقد جـرى افتتاح 
المتجـر فـي تاريـخ 17 أكتوبـر فـي مجمـع الغونـا فـي قطـر. 
وقـد حضـر حفـل االفتتـاح سـعادة سـفير إيطاليـا فـي قطـر 
مجموعـة  رئيـس  ونائـب  سـانكتيس،  دي  غويـدو  السـيد 
علـي بـن علـي السـيد نبيـل علـي بـن علـي، ووفـد مـن كبـار 
كبـار  مـن  وعـدد  المجموعـة  فـي  االدارييـن  المسـؤولين 

الشـخصيات المدعـوة التـي انضمـت إلـى  الحفـل.
ثقافـة  باطالقهـا  تشـوكوالتيتالياني  عالمـة  ُتعـرف 
افتتحـت  حيـث  والعالـم،  ايطاليـا  فـي  جديـدة  شـوكوالتة 
أول متجـر لهـا فـي شـارع فيـا دي أميتشـيس فـي ميالنـو 
إلـى شـبكة تجمـع متاجـر  وسـرعان مـا تطـورت فتحولـت 
الشـوكوالته األصليـة والتـي تعمـل بموجب عقـود االمتياز. 
ميالنـو  فـي  فـروع  أربعـة  تشـوكوالتيتالياني  ولعالمـة 
معروفـة  مواقـع  فـي  إيطاليـا  فـي  منتشـرة  غيرهـا  وسـتة 
وفيمركاتـي  وفاريسـي،  وكومـو،  وبريسـيا،  أريـزي،  مثـل 
وسيسـيناتيكو. كذلك أدى نجاح العالمة إلى توسـعها في 
العالـم، وهـي تحتفـل اليـوم بثقافـة الشـوكوالتة الخاصـة 
بهـا فـي عـدد مـن المواقـع الدوليـة بمـا فيهـا دبـي والريـاض 

والدوحـة. وتيرانـا  والكويـت 
لهـا فـي قطـر محطـة مشـوقة  أول متجـر  افتتـاح  ويعتبـر 
تشـوكوالتيتالياني  متجـر  يتميـز  إذ  الشـوكوالته.  لعشـاق 
فـي مجمـع الغونـا بديكـور راٍق وتصميـم أنيـق وعصـري. 
أنهـا  يـرى  تاليانـي  تشـوكوالتي  ويحـّب  يعـرف  مـن  فـكّل 
فعـاًل تحكـي قصـة الشـوكوالته االيطاليـة الغنية المشـبعة 
أن  المعـروف  مـن  بـات  إذ  االيطاليـة.  التقاليـد  بأفضـل 
تشـوكوالتيتالياني عالمـة تسـتخدم في صنع الشـوكوالته 
فـكاكاو  العالـم.  فـي  الـكاكاو  أنـواع  أجـود  والحلويـات 
وصفـات  كافـة  فـي  أساسـي  مكـّون  هـو  أرومـا  دي  فينـو 
تشـوكوالتيتالياني وهـو مزيـج نـادر مـن الـكاكاو يجمـع بيـن 
مـن   ٪  8 سـوى  يمثـل  ال  وهـو  وترينيتاريـو  كريولـو  نوعـي 
اإليطالـي  السـفير  سـعادة  وقـال  العالمـي.  الـكاكاو  انتـاج 
غويـدو دي سـانكتيس فـي تصريـح لـ)قطـر اليـوم( خـالل 
ليـس فقـط مجـرد مطعـم  األنيـق: »هـذا  اإلفتتـاح  حفـل 
أنـه مفهـوم جديـد، فهنـاك الكافيتيريا والمخبـز إضافة إلى 
متجـر المأكـوالت، هنـاك لديهـم تواجـد فـي أكثـر مـن 20 
مدينـة فـي إيطاليـا مـع نجـاح ملحـوظ، إضافـة إلـى النجـاح 
الدوليـة  الفـروع  مـن  واحـد  هـذا  الدولـي،  المسـتوى  علـى 
فـي الدوحـة بمـكان مميـز، وأنـا علـى ثقـة بـأن هـذا المـكان 
يـودون  الذيـن  النـاس  مـن  للعديـد  إلتقـاء  نقطـة  سـيكون 

اإليطاليـة«.  الجـودة  بصحبـة  األوقـات  بعـض  قضـاء 
رئيـس  نائـب  علـي  بـن  علـي  نبيـل  السـيد  قـال  حيـن  فـي 
مجموعـة علـي بـن علي في حديث مع )قطـر اليوم(: »منذ 
العـام 1945 ونحـن نسـعى دائمـا لتقديـم الشـيء الجديـد 
للسـوق القطـري، ونعمـل علـى تعريـف الثقافـات األخـرى 
اسـتقطاب  فـي  نجحنـا  للـه  الحمـد  القطريـة،  بالثقافـة 
معروفـون  اإليطاليـون  الدوحـة،  إلـى  تشـوكوالتيتالياني 

ومنـذ  للضيافـة  علـي  بـن  علـي  والوافيلـز،  كريـم  باآليـس 
أربعـة سـنوات بدأت فـي البحث عن األشـياء الغير موجودة 
فـي السـوق القطريـة، والحمـد لله نجحنا فـي جذب بعض 
المفاهيـم الجديـدة، وهـذا االفتتـاح اليـوم قيمـة مضافـة 

إلـى مجموعـة علـي بـن علـي للضيافـة«. 
تارديـو،  فيليـب  السـيد  قـال  االعـالم،  إلـى  حديـث  وفـي 
بـن  علـي  مجموعـة  فـي  الضيافـة  لقسـم  العـام  المديـر 
علـي: »تفخـر مجموعـة علـي بـن علي فـي أن تكون شـريك 
هـذه العالمـة الرائعـة فـي دولـة قطـر. فافتتـاح هـذا المتجر 
دولـة  إلـى   العالـم  فـي  مـا  أفضـل  بتقديـم  التزامنـا  يؤكـد 
قطـر. متجـر تشـوكوالتيتالياني فـي الدوحـة هـو مفهـوم 
حديـث وثـوري يجمـع بيـن الطعـم الراقـي وأصالـة التقاليـد 
لبيـع  متجـر  مجـرد  ليـس  تشـوكوالتيتالياني  واالبتـكار. 
الشـوكوالته والحلويـات. بـل هـو عالمة تكتنز قصـة ورغبة 

ثـورة حقيقيـة فـي عالـم الشـوكوالته.« فـي احـداث 
التنفيـذي  المديـر  فيرييـري،  فينتشـينزو  السـيد  وأضـاف 
لشـركة تشـوكوالتيتالياني فـي إيطاليـا قائـاًل: »يسـرنا أن 
نحضـر افتتـاح أول متجر تشـوكوالتيتالياني في دولة قطر. 
نحـن فخـورون اليـوم بدخـول دولـة قطـر وأنـا من هنـا أدعو 
جميع عشـاق الشـوكوالته إلـى المرور بالمتجر واالسـتمتاع 

العالـم  لهـم. فمتاجـر تشـوكوالتيتالياني فـي  نقدمـه  بمـا 
إلـى  أعمـال فنيـة مميـزة حيـث تدعـو زوارهـا  هـي  بمثابـة 
السـيد  وتابـع  الشـوكوالته.«  تـذوق  متعـة  فـي  الغـوص 
إيطاليـة  وصفـات  علـى  يعتمـد  المتجـر  ان  قائـاًل  فيرييـري 
أصيلـة تتـالءم مـع حاجـات السـوق فـي كافة المناسـبات.

مـن  متنوعـة  سلسـلة  تشـوكوالتيتالياني  متجـر  ويقـدم 
الخيـارات الغنيـة انطالقـًا مـن ابتـكارات الشـوكوالته مثـل 
قهـوة كابوتشـينو كـون فوسـو إلـى المثلجـات والحلويات 
إلـى  االطبـاق  الفريـدة علـى غـرار طبـق السـعادة، إضافـة 
المبتكـرة مثـل »ألـف ورقـة«، وتورتـة الشـوكوالته وتالياتـا 

لحـم البقـر.

علي بن علي تفتتح أول متجر تشوكوالتيتالياني في دولة قطر
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تخّصـص دار »جيـرالن« Guerlain مجموعاتهـا الحصرّية 
Les Parisi-ما مجموعـة Exclusive Collections، وال سـيّ

ennes، لمحبـات العطـور النادرة.
أدّق  حتـى  وأنيقـة  موحيـة  أسـماء  ذات  العطـور  هـذه  إّن 
ُتمتـع  الخـام،  المكّونـات  أفخـر  مـن  والمركبـة  التفاصيـل 
الَشـغوفات باإلجماع. مسـتوحاة من إرث الدار أو مشـبّعة 
لعطـور  تمامـًا  وفّيـة  هـي  العطـور  هـذه  إنهـا  بتاريخهـا، 

.Guerlain »جيـرالن« 

بطاقة بريدّية من الريفييرا الفرنسي
اللواتـي تفتنهـّن العطـور  إلرضـاء العميـالت المخلصـات 
لـدى  العطـور  صانـع  واسـر،  تييـري  يشـيد  الحصرّيـة، 
Guerlain، بالباريسـّيات اللواتـي كـّن ينتقلـَن  »جيـرالن« 
إلـى السـاحل الجنوبـي فـي الشـتاء خـالل الحقبـة الجميلة. 
مألوفـًا  َكونـه  إلـى  باإلضافـة  ورمزّيـًا  راقيـًا  عطـرًا  فابتكـر 
األنيقـات  السـّيدات  كان سـُيعجب هـؤالء  فـوري  بشـكٍل 
مـن العصـر الماضـي، كمـا سيسـحر السـّيدات األنيقـات 
عالـي  باليـدا  وسوسـن  راقـي،  بشـكٍل  لذيـذ  تيـن  اليـوم. 
السـاحر، يسـحرِك عطـر الدمـج  الجـودة. مـن خـالل هـذا 
إلـى  وصـواًل  العـام  طـوال   Promenade des Anglais

الفرنسـي. للريفييـرا  المرهفـة  الشـواطئ 
توّلـد الدرجـات األولـى مجموعـة مـن الذكريـات الصيفّيـة 
مشـمس  يـوٍم  سـطوع  وسـط   – فجـأًة  وتبـرز  الممتعـة 

متوّسـطّية. ونباتـات  زرقـاء  وسـماء 
وتمامـًا مثـل صـدى حيـوي لهـذا المشـهد، يقـوم العطـر 

األخشـاب  بعطـر  والغنـّي  الفاكهـة  برحيـق  يتمّتـع  الـذي 
وعبيـر األزهـار بإثـارة بهجـة وأناقـة واضحـة. منعـش وفاتن 
بشـكٍل مطلـق، هـو عطـر ال ُيقـاوم تمامـًا مثـل رحلـة إلـى 

الجنـوب.
وألخذنـا فـي جولـة تحـت أشـعة الشـمس حّتى في وسـط 
الشـتاء، ينطلـق العطـر مـن النضـارة المبهجـة والعفوّيـة 
ومـن  بالنشـاط،  والمفعمـة  الحمضّيـة  الليمـون  لفاكهـة 
مضيفـًا  المزيـج  إلـى  التيـن  وينضـّم  الممّيـز.  البرغمـوت 
الفاكهـة  مثـل  وحيوّيـة  خضـراء  تكـون  مزدوجـة  متعـة 
يمتـزج  اللبنّيـة.  القشـرة  ولذيـذة مثـل  غنّيـة  ثـّم  النضـرة، 
مـع سوسـن باليـدا متعـّدد األوجـه مـن فلورنسـا، ويمنـح 
إحساسـًا أكثـر نعومـة مـن خـالل البنفسـج الرقيـق. وفـي 
بلطـف  والفانيليـة  الهنـد  نجيـل  يمتـزج  الخفيفـة،  الدرجـة 

والدافـئ. الناعـم  اإلدمـان  هـذا  ضمـن  دورهمـا  ليلعبـا 
Les Pa-  سـعر التجزئـة فـي محـالت »جيـرالن، مجموعـة
 250 مـل،   125 قيـاس   risiennes، Eau de parfum
يـورو. *متوفـر فـي فرنسـا حصرّيًا في محـالت »جيرالن« 

.guerlain.com اإللكترونـي  الموقـع  عبـر  أو   Guerlain

أسواق

عقـد فنـدق موڤنبيـك العزيزيـة حفـل إلعـادة افتتـاح الفنـدق، و لتكريـم العمـالء و شـركاء 
النجـاح لدعمهـم المتواصـل. وقـد تـم االحتفـال بذلـك علـى  الشـرفة الخارجيـة لمطعـم 
 200 يقـارب  مـا  الحفـل  حضـر  أسـباير.  حدائـق  علـي  الرائعـة  بأطاللتـه  المعـروف   ، بلـو 
ضيـف، و قـد كان مـن أبـرز الحاضريـن أوليڤيـر شـاڤي، المديـر التنفيـذي لمجموعـة فنادق 
و منتجعـات موڤنبيـك العالميـة، أندريـاس ماتمولـر، المديـر التنفيـذي لفنـادق موڤنبيـك 
الشـرق األوسـط و جنـوب آسـيا، وأيضـا جيـرارد هوتلييـر نائـب الرئيـس االداري للشـرق 
السـفارات  الكبـرى،  الشـركات  مـدراء  مـن  العديـد  حضـر  كمـا  آسـيا،  وجنـوب  االوسـط 
الصحفييـن، ونشـطاء التواصـل اإلجتماعـي و بعـض الشـخصيات األخـرى المرموقـة في 

المجتمـع القطـري.
وأكـد أوليڤيـر شـاڤي، المديـر التنفيـذي الجديـد لمجموعـة فنـادق ومنتجعـات موڤنبيـك 
العالميـة خـالل كلمـة لـه للحضـور: »أنـا أكثـر رجـل محظـوظ فـي العالـم، وظيفتـي هـي 
رؤيـة  األعـزاء،  مالكيهـا  مـع  فنـادق  الفتتـاح  آلخـر  فنـدق  مـن  باالنتقـال  االحتفـاء  مشـاركة 
والزمـالء  اآلخـر مـن سويسـرا  والبعـض  والتـي جـاء بعضهـم مـن دبـي  عائلـة موفنبيـك 
مـن موفنبيـك اآلخـر هنـا فـي الدوحـة، يجعلنـي أشـعر بالفخـر وهـو مـا أراه فـي العامليـن 
بموفنبيـك الذيـن سـيحملون رايـة موفنبيـك. أنا أحب قطر وقد زرتها في حياتي السـابقة 
للفعاليـات  للقـدوم  القـدم  لكـرة  كمحـب  متشـوق  وأنـا  قبـل  مـن  المـرات  مـن  العديـد 

الرياضيـة القادمـه فيهـا وأتطلـع للمكـوث فـي هـذا الفنـدق. 
تـم اسـتقبال الضيـوف باالسـتعراض الشـعبي )العرضـة(، وتـم مرافقتهـم إلـى مـكان 

االحتفـال فـي مطعـم بلو المميز و تم تقديم  »مشـروبات موڤنبيك الصحية« كلمسـة 
ترحيـب. وعلـى انغـام الساكسـافون والكمـان تـم عـزف الموسـيقي الرائعـة للضيوف.

مرحبـا  اإلفتتاحيـة  كلمتـه  العزيزيـة  موڤنبيـك  لفنـدق  العـام  المديـر  بيتـر  بيـات  ألقـى 
بالضيـوف وقـال: » أن تلـك المناسـبة السـعيدة هي فرصة عظيمة لكـي نعبر عن إمتناننا 
و شـكرنا الدائـم لـكل ضيوفنـا وعمالئنـا علـى ثقتهـم ودعمهـم الدائـم لنـا«. اسـتكمل 
الحفـل بـاألداء الرائـع لفنانـة الرسـم علـى الرمـال »زهـرة ناصـر« مـن البحريـن خـالل أجـواء 
الحفـل الرائعـة وعلـى أنغـام الموسـيقى، قـدم للضيـوف مجموعـة المأكـوالت التـي تـم 
انتقاؤهـا بعنايـه لهـذه المناسـبة باإلضافـة إلـى العصائـر الطازجـة المتنوعـة. والتـي تـم 

اختيارهـا  خصيصـا بمـا يتميـز بـه كل مـن مطاعـم الفنـدق أغـورا و بلـو و فليفـرز.

موڤنبيك العزيزية يحتفل بإعادة افتتاح الفندق

مجموعــــات حصريــــــــة 
لمحبات التميز
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أفانزكير وميندراي توقعان اتفاقية توزيع حصرية في قطر

وقعـت أفانزكيـر الـذراع الطبـي لشـركة السـواري القابضـة 
األجهـزة  مجـال  فـي  عالميـا  الرائـدة  مينـدراي،  وشـركة 
دعـم  ومعـدات  ألجهـزة  حصريـة  توزيـع  اتفاقيـة  الطبيـة، 
الحيـاة فـي قطـر . جـاء هـذا اإلعـالن خـالل مؤتمـر صحفـي 
عقـد يـوم األربعـاء الموافـق 26 أكتوبـر فـي فنـدق ماريوت 
ثانـي  آل  قاسـم  بـن  فيصـل  الشـيخ  بحضـور  ماركيـز، 
رئيـس  ثانـي،  آل  قاسـم  بـن  فيصـل  بـن  تركـي  والشـيخ 
محمـد  والسـيد  القابضـة،  سـواري  شـركة  إدارة  مجلـس 
القابضـة،  سـواري  لشـركة  المنتـدب  العضـو  شـفيق، 
والدكتـور جـون عـادل، مدير عام  شـركة أفانزكير، والسـيد 
الدوليـة  مينـدراي  لشـركة  الرئيـس  نائـب  وانـغ،  جايسـون 
والسـيد سـتيفن تشـانغ، المديـر العـام لشـركة مينـدراي 
الدوليـة، باالضافـة إلـى وفـد رفيـع المسـتوى مـن سـفارة 
جمهوريـة الصيـن الشـعبية فـي قطـر علـى رأسـه سـهادة 

السـفير.
بـن  فيصـل  بـن  تركـي  الشـيخ  قـال  المناسـبة  هـذه  فـي 
السـواري  شـركة  إدارة  مجلـس  رئيـس  ثانـي،  آل  قاسـم 
القابضـة :« نحـن سـعداء جـدا لتوقيـع هـذه االتفاقيـة مـع 
مينـدراي احـدى أكبـر الشـركات الصينيـة المتخصصة في 

إلـى عالقـة طويلـة  مجـال األجهـزة الطبيـة. نتطلـع قدمـا 
األمـد، وبفضـل هـذه االتفاقيـة نسـتطيع أن نقـدم حلـوال 
شـاملة مـن خـالل أجهـزة طبية عاليـة الجـودة ومعترف بها 

دوليـا فـي قطـر«.
وفـي قطـر سـيتم توفيـر مجموعـة مـن حلـول مينـدراي 
أجهـزة  التخديـر،  أقسـام  فـي  تسـاعد  والتـي  العالميـة 
انعـاش القلـب، ومضخـات التسـريب، ومضخـات الحقـن 
وأجهـزة الرصـد، والتنفـس االصطناعـي، وتخطيط القلب 

والتـي تأتـي جميعهـا تحـت مظلـة منتجـات دعـم الحيـاة.
تأسسـت فـي العـام 1991، تعتبـر »مينـدراي« واحدة من 
الشـركات العالميـة الرائـدة العاملـة فـي مجـال األجهـزة و 
بمشـاركة  المتمثلـة  بمهمتهـا  ملتزمـة  الطبيـة.  الحلـول 
التقنيـات الطبيـة المتطـورة مـع العالـم أجمـع، ومكرسـة  
علـى االبتـكار فـي مجـال المراقبـة الصحيـة ودعـم الحيـاة 
التصويـر  ونظـام  التشـخيصية،  المخبريـة  والفحوصـات 

الطبـي.

أدوات  صناعـة  فـي  الرائـدة  الشـركة   « فيلـم  فوجـي 
أطلقـت   « الغنـي  التاريـخ  ذات  والكاميـرات  التصويـر 
رسـميا الكاميـرا الرائعـة ذات العدسـات القابلـة للتبديـل

 Instax SHARE SP-2 الذكـي  الهاتـف  وطابعـة    X-T2
للصـور عاليـة الجـودة فـي سـوق قطـر. علمـًا بـأن العالمة 
التجاريـة »فوجـي فيلـم« تتمتـع بنمـو كبيـر فـي حصتهـا 
فـي السـوق فـي جميـع أنحـاء الدولـة عبـر السـنين وتتطلع 
مـن  المزيـد  إدخـال  خـالل  مـن  وجودهـا  تعزيـز  إلـى  حاليـًا 
يختبرهـا  لـم  التـي  التصويـر  مجـال  فـي  األجهـزة  أفضـل 

العالـم مـن قبـل. 
وقـد تـم اإلعـالن عـن إطـالق هذيـن المنتجيـن رسـميًا فـي 
الدوحـة  وسـبا  هوتيـل  ويسـتن  فـي  أجـري  خـاص  حفـل 
وذلـك يـوم األربعـاء الموافـق الخامـس مـن شـهر أكتوبـر 

المنصـرم.

»فوجي فيلم« 
تطلق منتجات جديدة

بقلم: كريم إمام 
القـادم  الزائـر  الشـيف  دانـغ،  فـان  فـو  الشـيف  يسـتعرض 
مـن فنـدق شـانغريال، قريـة البـري، مطعـم هـوي آن في أبو 
ظبـي أطباقـًا مـن المطبـخ الفيتنامـي فـي مطعم سـريدان. 
التقليديـة  الطازجـة  المكونـات  دانـغ  الشـيف  يسـتخدم 
إلضافـة النكهـات الفيتناميـة أثنـاء تطبيـق قـدرًا سـخيًا مـن 
الخيـال لتقنيـات الطهـي والعرض.يسـتمر مهرجـان الثقافـة 
والمطبـخ الفيتنامـي مـن 30 أكتوبـر إلـى 12 نوفمبـر 2016 
حيـث سـيقدم وجبتـي الغـداء والعشـاء، وسـيضم أطبـاق 
مميـزة، مثـل لفائـف هانـوي كرسـبي للمأكـوالت البحريـة، 
سـمك القـاروص المبخـر فـي أوراق المـوز وكيكـة سـرطان 
البحـر بالتتبيلـة الحـارة الهنديـة الصينيـة. وال تكتمـل التجربـة 
دون وجـود طبـق  Phởالتقليـدي الوطنـي المفضـل، حيـث 
يمكـن لـرواد المطعـم االختيـار بيـن مـرق اللحـم أو الدجـاج 
الممـزوج بالكزبـرة الطازجة والليمون والفلفل. وعّبر سـعادة 
السـيد نيغويـن هوانـغ سـفير جمهورية فيتنـام اإلشـتراكية 
فـي الدوحـة فـي مؤتمـر صحفـي أقيـم قبيـل االحتفـال بأنـه 
مؤمـن بـأن المهرجـان الفيتنامـي لـن يوصـل فقـط األطبـاق 
الفيتناميـة  الثقافـة  أيضـا  وانمـا  الفيتناميـة  والمأكـوالت 
وبالتالي سـيعمل على تقريب الشـعوب. وأكد أن المهرجان 
وبعـض  الشـعبية  الرقصـات  مـن  مجموعـة  سـيصاحبه 
المعروضـات التقليديـة مـن فيتنـام إضافـة إلى الموسـيقى 
العـام  المديـر  ويالتـس،  أليكـس  السـيد  وقـال  الفيتناميـة. 
لفندق شـانجريال الدوحة  أن الفندق ممتن كونه شـريك في 
هـذا الحـدث الذي يقام للمرة األولى، ولفت إلى أن الشـعب 

الفيتنامـي يولـي اهتمـام كبيـر باألسـرة كمـا هـو الحـال هنـا 
فـي المجتمـع القطـري، الفتـا أن المأكـوالت هـي أحـد أهـم 
األدوات مـن أجـل تقريـب النـاس. والجديـر بالذكـر أن فنـدق 
شـانغريال الدوحـة وبالشـراكة مع طيـران اإلمارات، سـيجري 
مسـابقة عبر وسـائل التواصل االجتماعي لألشـخاص الذين 
حضـروا مهرجـان الثقافـة والمطبـخ الفيتنامـي حيث سـيتم 
األعمـال  رجـال  درجـة  مـن  وإيـاب  ذهـاب  تذكرتـي  تقديـم 
فنـدق شـانغريال  فـي  األسـبوع  نهايـة  وإقامـة خـالل عطلـة 
إلـى هانـوي،  اقتصاديـة  درجـة  تذكـرة  إلـى  باإلضافـة  دبـي، 
فيتنـام. يشـار إلـى أن بوفيـه الغـداء متوفر يوميًا من السـاعة 
  QAR109 بقيمـة  الظهـر  بعـد   3 السـاعة  إلـى  ظهـرًا   12
تقديـم  ويتـم  الجمعـة.  يـوم  باسـتثناء  الواحـد،  للشـخص 
بوفيـه العشـاء يوميـًا مـن السـاعة 6:30 مسـاًء إلـى السـاعة 
مـن  لمزيـد  الواحـد.  للشـخص   QAR139بقيمـة  10:30
التفاصيل، يرجى االتصـــــــال علــــــــى 4429 5295 أو البريد 

.doha.dining@shangri-la.com اإللكترونــــــــــي 

افتتاح المهرجان الفيتنامي في فندق شانغريال الدوحة
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بقلم: كريم إمام 
خمسـة  مـن  المؤلفـة  )مقـام(  فرقـة  العـام  هـذا  تحتفـل 
موسـيقيين )من سـوريا ومصر ولبنان وهنغاريا( بالذكرى 
الفرقـة  أقامـت  وقـد  لتأسيسـها،  العاشـرة  السـنوية 
بهـذه  احتفـاال  اإلسـالمي  الفـن  بمتحـف  موسـيقي  حفـل 
األعمـال  وإصـدار  تسـجيل  مشـروع  وضمـن  المناسـبة، 
حتـى  تأسيسـها  منـذ  الفرقـة  قدمتهـا  التـي  الموسـيقية 

)آفـاق(. مـن  بتمويـل  اليـوم 
المقطوعـات  مـن  مجموعـة  تقديـم  الحفـل  شـهد 
الموسـيقية للفرقـة التـي باتـت مـن الفـرق المعروفـة فـي 
خـاص  طابـع  ذات  موسـيقى  مـن  تقدمـه  لمـا  المنطقـة 
ومميـز، األمـر الـذي يرجـع إلـى الحـس المرهـف والموهبة 
الموسـيقي  الفرقـة  مؤسـس  بهـا  يتمتـع  التـي  الكبيـرة 
يلّقـب  الـذي  اليمانـي،  ميـاس  السـوري  الكمـان  وعـازف 
أهـم  ومثابرتـه  بإصـراره  طـاف  والـذي  الكمـان،  بسـاحر 
مسـارح العالـم سـواء مـع فرقتـه )مقـام( أو مع أوركسـترا 
قطـر الفلهارمونيـة ليعكـس موهبتـه فـي حالـة مـن اإلبداع 
الجماعـي. كمـا أنـه مؤلـف يكتب موسـيقاه بقواعـد الغرب 
بسالسـة  عزفـه  فـي  لينتقـل  الشـرق،  بـروح  ويصبغهـا 
وربمـا  الموسـيقية،  األنمـاط  مختلـف  بيـن  عليهـا  ُيحسـد 
يكمـن سـر نجاحـه فـي انفتاحـه علـى العديـد مـن المـدارس 

منهـا. كل  بطـرف  واألخـذ  العالميـة 
وعـن شـعوره بعـد هـذا الحفـل المميز وهذه الذكـرى يقول 
اليمانـي فـي تصريـح لـ)قطـر اليـوم(: »المشـروع انطلـق 
وموسـيقى  تبّدلـت  أنـاس  وهنـاك  سـنوات  عشـر  منـذ 
ـر لهـذه  تغّيـرت وقطـع جديـدة ُكتبـت، وعندمـا كنـت أحضِّ
الحفلـة أخرجـت )النوتـات( القديمـة ألرى تواريـخ التأليـف 
مـا بيـن 2006 و 2008 ولتظهـر الصـور القديمـة أمامـي. 
بالتأكيـد كلمـا تقـّدم اإلنسـان فـي السـن يـرى مـا يحـدث 
حولـه ويتأثـر بـه، والكيميـاء الموجـودة بيـن العازفيـن أيضـا 

تمثـل عامـال مهمـا، فعندمـا تعمل وسـط أصدقائك يكون 
الناتـج متميـز جـدا، ونحن موفقيـن فيما نقوم به وسـعداء 

به«.  جـدا 
العازفـون  تبـّدل  سـنوات  عشـر  خـالل  أنـه  اليمانـي  وأكـد 
وتغيـروا، إال أن حجـر األسـاس منـذ تأسـيس الفرقة وحتى 
اليـوم يظلـوا حسـن معتـز )تشـيلو( وإسـالم الحفنـاوي 
للفرقـة  انضـم  سـنوات  أربـع  ومنـذ  أنـه  الفتـا  )كمـان(. 
شـاندور اونـودي )كونتربـاس( ومنذ حوالي سـنتين انضم 

)بيركشـن(.  شـيفر  فردينانـد 
وكشـف اليمانـي عـن أن هـذا الحفـل هـو جـزء من مشـروع 
كبيـر يتـم تسـجيله بتمويـل مـن صنـدوق الدعـم العربـي 
)آفـاق( أللبـوم ثنائـي، وسـيكون هنـاك إصـدار فـي شـهر 
فبرايـر المقبـل.  كان ميـاس قـد أطلـق أسـطوانة بعنـوان 
ضمـت  الماضـي  أبريـل  فـي  عـودة(  بـال  سـفر  )بطاقـة 
عشـر مقطوعـات موسـيقية تحمـل طابعـًا شـرقيًا، بتأثـر 
موسـيقى  مفهـوم  إلـى  وأقـرب  الجـاز،  لموسـيقى  كبيـر 

الشـعوب. وتضمنـت األسـطوانة ثـالث مقطوعات كتبها 
اليماني لفيلمي )عبر العصور الذهبية( و)حب أصفر(. 

 الجديـر بالذكـر أن فرقـة )مقـام( أسسـت فـي فيينـا فـي 
العـام 2006 علـى يـد ميـاس اليمانـي وشـباب سـوريون. 
وأوروبـا  وروسـيا  الجنوبيـة  أميـركا  فـي  الفرقـة  وجالـت 
والشـرق األوسـط لتقـّدم مقطوعـات كتبـت خصيصًا لها 
وأخـرى مـن التراث الموسـيقي معاد توزيعهـا وكتابتها بما 

الفرقـة. يناسـب روح 
منـذ العـام 2009، بـدأت )مقـام( إحيـاء حفـالت فـي دول 
لبنـان. كمـا قدمـت وتقـدم  األردن،  عربيـة منهـا سـورية، 
أن  إلـى  أيضـا  يشـار  دوري.  بشـكل  قطـر  فـي  حفـالت 
2006 نهائيـات مسـابقة  العـام  اليمانـي بلـغ فـي  ميـاس 
جنـوى اإليطاليـة للموسـيقى، ومّثل سـورية في مسـابقة 
نفسـه  العـام  وفـي  التالـي    العـام  اإليطاليـة  باغانينـي 
آلـة  علـى  الشـرقي  للعـزف  األول  المهرجـان  فـي  شـارك 

األردن. فـي  الكمـان 

عين على الدوحة
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افتتحـت جامعـة فرجينيـا كومنولـث فـي قطـر بالشـراكة 
 »2016 عجيـب  »شـي  معـرض  العقاريـة  مشـيرب  مـع 
التراثيـة األربعـة  البيـوت  المقـام فـي بيـت الشـركة أحـد 
ضمـن متاحـف مشـيرب الواقـع فـي مشـروع »مشـيرب 
 قلـب الدوحة«، ويسـتمر المعرض حتـى 26 يناير 2017.

الفنيـة  للرحلـة  تتويجـًا  عجيـب«  »شـي  معـرض  ـل  يمثِّ
للطالب والخريجين والمدرسـين والموظفين في جامعة 
معـرض  اسـتلهم  وقـد  قطـر.  فـي  كومنولـث  فرجينيـا 
»شـي عجيـب« هـذا العـام رؤيتـه مـن متاحـف مشـيرب 
انبثقـت  حيـث  قطـر،  فـي  الجديـدة  الثقافيـة  األيقونـة 
فكـرة األعمـال الفنيـة فـي المعرض مـن مواضيـع االبتكار 
عنهـا.  ـر  يعبِّ التـي  والتقـدم  والنمـو  الصناعيـة  والتنميـة 
ويأتـي هـذا التوجـه اإلبداعـي انعكاسـًا للخلفيـة التاريخيـة 
التـي يجسـدها »بيـت الشـركة« حـول مرحلـة اكتشـاف 
النفط في قطر وتفاصيل ظروف المعيشـة التي عاشـها 
الحديثـة. لقطـر  األولـى  األسـس  وضعـوا  الذيـن   الـرواد 
مـن  عجيـب«  »شـي  المعـرض  عنـوان  اسـتوحي  كمـا 
اقتبـاس مباشـر ألحـد رواد صناعـة النفـط القطريـة وهـو 
»تامـر مفتـاح«، الـذي شـهد العديـد مـن التغييـرات التـي 
مـرت بهـا قطـر خـالل فتـرة اكتشـاف النفـط؛ حيـث قـال 
لـم  التـي  األمـور  مـن  الكثيـر  حاليـًا  نشـهد  »إننـا  مفتـاح: 
العلـب  المثـال  السـابق، علـى سـبيل  نتخيلهـا فـي  نكـن 
أنـواع  وجميـع  البرتقـال  اإلجـاص،  األنانـاس،  الملونـة، 
األشـياء العجيبة«. يهدف المعرض إلى تجسـيد الجوهر 
المتعاقبـة  األجيـال  مـع  انتقـل  الـذي  لالبتـكار  الحقيقـي 
ـر عـن نمـط فكـري فريـد وعـن التفاعـل بيـن األجيـال  ليعبِّ
فرجينيـا  جامعـة  فـي  والمدرسـين  الطـالب  مـن  ابتـداًء 
 كومنولـث فـي قطـر وصـواًل إلـى الخريجيـن والموظفين.
االلتـزام  أهميـة  علـى  عجيـب«  »شـي  معـرض  ويؤكـد 
قطـر  فـي  كومنولـث  فرجينيـا  لجامعـة  المشـترك 
ومشـيرب العقاريـة بتوفيـر منصـة فريـدة تمنـح الطـالب 
والموظفيـن والمدرسـين والخريجين فرصـة ابتكار أعمال 
فنيـة وعرضهـا أمام الجمهور بعـد اختيارها من قبل لجنة 

تحكيـم متخصصـة. وسيشـكل المعـرض مصـدر إلهام 
اإلمكانـات  الواعديـن حـول  المحلييـن  للفنانيـن  وتثقيـف 
المتنوعـة. الفنيـة  الوسـائط  تتيحهـا  التـي   الكبيـرة 
العقاريـة  مشـيرب  تؤكـد  المعـرض،  هـذا  خـالل  مـن 
الوطنـي  التـراث  علـى  المحافظـة  فـي  ريادتهـا  علـى 
علـى  دومـًا  حرصهـا  وعلـى  لألجيـال  وعرضـه  القطـري 
تسـليط  إلـى  تسـعى  التـي  الجهـات  كافـة  مـع  الشـراكة 
الغنـي.  القطـري  والتاريـخ  الثقافـة  علـى   الضـوء 

ومـن جهـة أخـرى يعتبـر معـرض »شـي عجيب« بالنسـبة 
لجامعـة فرجينيـا كومنولث فـي قطر، اسـتكمااًل للبرامج 
الواعـدة  المواهـب  لتحفيـز  وفرصـة  المتنوعـة  الفنيـة 
والمعروفـة مـن الطـالب والهيئة التعليمية فـي الجامعة.

وقـد أشـاد عـدٌد مـن المبدعيـن الشـباب المشـاركين فـي 
تهـدف  التـي  المعـرض  بفكـرة  معـرض »شـي عجيـب« 
إلـى اسـتحضار ماضي قطـر وعرضه بشـكل فني ومبتكر 
مـع إبـراز أهميـة الماضي فـي الوصول إلـى حاضر مزدهر 
ومسـتقبل مشـرق، بمـا تمثلـه هـذه المعـارض اإلبداعّيـة 
بتراثهـم  الجديـدة  األجيـال  ربـط  فـي  كبيـرة  أهميـة  مـن 
بدورهـا،  الجّيـدة.  الفنيـة  األعمـال  وماضيهـم مـن خـالل 
قالـت شـيخة محمـود آل محمـود إحدى خريجـات جامعة 
التصميـم  مديـرة  تعمـل  وهـي  كومنولـث  فيرجينيـا 
الداخلـي فـي مؤسسـة قطـر، وشـاركت فـي المعـرض 
بجـزء مـن أعمالهـا في مشـروع التخـّرج بالماجسـتير حيث 
التقليدّيـة فـي  بالقيـم  كنـت أعمـل علـى مشـروع يهتـّم 
العمـارة القطريـة وكيفيـة اسـتخدامها بطريقـة حديثـة - 
المجلـس القطـري نموذجـًا - وكيـف أن تصميمـه يؤثـر 
باإليجـاب علـى العالقـات االجتماعيـة، وكانـت فتـرة بحث 

الماجسـتير  فتـرة  خـالل  وعملـت  مفيـدة  ولكنهـا  طويلـة 
علـى عـّدة أعمـال منهـا المبخـرة التقليديـة ولكـن نفذتهـا 
بشـكلها  تحتفـظ  أيضـًا  ولكـن  ومبتكـرة  حديثـة  بطريقـة 
عبـارة عـن »نـور  آخـر وهـو  أيضـًا عمـل  التراثـي، وهنـاك 
العلـم« حيـث تعتبـر قطـر منـارة للعلـم وبالفعـل قمنـا 
العديـد  بـه  مجّسـم  عـن  عبـارة  فنّيـة  قطعـة  بتصميـم 
لنـا  تظهـر  الضـوء  مـن  تقريبـه  عنـد  ولكـن  الثقـوب  مـن 
كلمـة اقـرأ لتؤكـد أن لقطـر مكانـة كبـرى فـي االهتمـام 
بالعلـم وبالقـراءة وأن نهضـة قطـر تبنـى علـى المعرفـة. 
برنامـج  مديـر  ويليكـي،  ويندلنـج  أنيـت  قالـت  حيـن  فـي 
فـي  االتصـال  بقسـم  المجتمعـي  والتدريـب  التواصـل 
مشـاركتها  عـن  قطـر،  فـي  كومنولـث  فرجينيـا  جامعـة 
أنهـا اسـتمرار لعمـل فنـي قدمتـه فـي النسـخة األولى من 
هـذا المعـرض الذي أقيـم منذ حوالي عاميـن. وأوضحت 
بأنهـا حاولـت أن تتصـور كيـف كانـت األجـواء عندمـا بـدأ 
قائلـة: ”جـاءت  النفـط،  فـي مجـال  العمـل  تامـر مفتـاح 
فـي مخيلتـي للوهلـة األولى الصخـور والرمـال ثم جاءت 
الثـروة ثـم الرؤيـة، وهـي كلهـا أفـكار موجـودة فـي العمل 
جنبـا إلـى جنـب مـع األيـادي التـي عملـت علـى اسـتخراج 
النفـط والغـاز، الفتـه إلـى أنهـا ولكـي تربـط األيـادي بقطـر 
األدوات  أشـكال  علـى  بالحنـاء  تحنيهـا  أن  علـى  عملـت 
المسـتخدمة فـي العمل مثل المطـارق واألدوات األخرى 
بالحركـة  يزخـر  الـذي  العمـل  أن  إلـى  الفتـة  المختلفـة”. 
سـواء مـن خـالل الهـواء أو كيفيـة وضـع اإلضـاءة يتشـابه 
فيـه  جلبـت  قـد  كانـت  الـذي  األول  الفنـي  العمـل  مـع 
الصخـور وطبعـت الصـور عليهـا لتعكـس مـا حـدث فـي 

قطـر ومـا شـهدته مـن تنميـة وتحديـث. 

مشيرب قلب الدوحة تستقبل 
)شْي عجيب( 

عين على الدوحة
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رئيـس  ثانـي،  آل  خليفـة  بـن  حمـد  بنـت  المياسـة  الشـيخة  لسـعادة  الكريمـة  الرعايـة  تحـت 
ـا ضخًمـا للفنـان العراقـّي  مجلـس أمنـاء متاحـف قطـر، دّشـنت متاحـف قطـر معرًضـا فرديًّ
الكنـدّي محمـود عبيـدي تحـت عنوان »فتـات: معرض لمحمـود عبيدي« ليسـتمر في الفترة 
مـن 18 أكتوبـر 2016 إلـى 30 ينايـر 2017 فـي المبنـى رقم 10 بجاليـري متاحف قطر بالحي 
الثقافـي كتـارا. يرصـد عبيـدي من خالل معرضه آثـار الدمار الذي لحق بالعـراق عقب تعرضها 
للغـزو فـي العـام  2003 ويسـّلط الضـوء علـى مـا ُسـِرق ودِمـر فـي بـالده، في محاولـة لجمع 
أشـالئها مجـدًدا وإيجـاد تفسـيٍر لـكل هـذا الدمـار الـذي لحـق بحضـارة يتجـاوز عمرهـا 7 آالف 

عـام فـي وقـت قصير.
يقـدم عبيـدي فـي معرضـه مجموعـة مـن األعمـال التركيبيـة التـي تتصـل كل قطعـة منهـا باألخـرى عبـر حبـل ممـدود 
يمثـل »الفوضـى الخالقـة« التـي تفّشـت فـي العراق، فـي داللة على محاولة الفنـان لجمع أوصال مدينة بغـداد مجدًدا. 
فمـا بيـن التركيبـات الفنيـة التـي تعيـد لألذهان لحظات هامة في تاريخ العراق الحديث كإسـقاط تمثال صدام حسـين 
ومـروًرا باألعمـال التـي تبـرز نمـط الحيـاة اليوميـة الحديثـة لألسـر العراقيـة ونهايـة باألعمـال التـي تحمـل بقايـا الثقافـة 
العراقيـة القديمـة، يمكـن وصـف المعـرض بأنـه ذاكـرة دائمـة لـكل مـا فقدتـه العـراق. تـدور موضوعـات هـذا المعرض 
حـول الذاكـرة والنسـيان والمنفـى وأحزانـه وعـن معنـى الوطـن ومـدى قـدرة المـرء علـى التحّمـل. ومـن أكثـر األعمـال 
المتميـزة فـي المعـرض: عمـل فنـي مذهل يحمل اسـم »بـال عنوان« يتناول أهمية سـقوط تمثال صدام حسـين في 
أبريـل 2003 والـذي وِصـف حينهـا بالداللـة الرمزيـة علـى انتهاء معركـة بغداد. وقد كانـت هذه اللحظة هي شـرارة البدء 
لموجـة مـن النهـب والعنـف التـي عمـت جميع أنحـاء المدينة.  في هذا العمل، يؤسـس عبيدي لفكرة شـيوع »الفوضى 
الخالقـة« فـي بغـداد بدايـة مـن لحظـة إسـقاط التمثـال، ثـم يمضـي فـي روايـة قصـة تدميـر بـالده عبـر مجموعـة مـن 

التركيبـات الفنيـة منهـا قطـع أثريـة وحطـام طائـرة وأعمـال فنيـة مسـروقة تتصـل ببعضهـا عبر حبـل واحد.

متاحف قطر تدشن معرًضا جديًدا 
للفنان العراقي محمود عبيدي بكتارا

شركات فرنسية تلتقي رواد الرياضة ومتخذي القرار في قطر

نظمـت الوكالـة الوطنيـة الفرنسـية لدعـم تنميـة االقتصاد 
الفرنسـي دوليـًا »بيزنـس فرانـس« فعاليـة »أيـام الرياضـة 
الفرنسـية القطريـة« فـي الدوحة في الفترة مـن 11 إلى 15 
أكتوبـر 2016.   تزامنـت هـذه الفعاليـة مـع بطولـة العالـم 
للدراجـات علـى الطريـق المنظمة مـن قبل االتحـاد الدولي 
للدراجـات فـي الفتـرة مـن 9 إلـى 16 أكتوبـر 2016 بقلـب 
العاصمـة القطريـة الدوحـة التي تعد أول مدينة في الشـرق 
األوسـط تسـتضيف هـذه البطولـة فضـال عـن تزامنهـا مـع 
اسـتضافة العديـد مـن الفعاليـات الرياضية الدوليـة األخرى 
بمـا فـي ذلـك كأس العالـم لكـرة القـدم عـام 2022.  وقـد 
هـذه  فـي  المشـاركة  الفرنسـية  الشـركات  ممثلـو  قـام 
الفعالية بزيارة الشـركاء المحليين والموزعين بهدف عرض 
خبراتهـم ومنتجاتهـم وخدماتهـم فضـال عـن عقـد لقـاءات 
أعمـال جماعيـة بنظـام “B 2 B” مـع السـلطات الرياضيـة 
ومتخـذي القـرار. وعلى مدار خمسـة أيام إلتقوا بمسـئولي 

اللجنـة العليا للمشـاريع واإلرث واللجنة األولمبية القطرية 
ووزارة الثقافـة والرياضـة. كمـا تضمـن البرنامـج أيضـًا زيارة 
مسـئولي  لقـاء  عـن  فضـال  ونـوادي  القـدم  لكـرة  ملعبيـن 
مدينـة أسـباير زون الرياضيـة وزيـارة هـذه المدينـة. وحـول 
صرحـت  القطريـة«،  الفرنسـية  الرياضـة  »أيـام  فعاليـة 
السـيدة كريسـتل بيـران رئيسـة بيزنـس فرانـس فـي قطـر 
السـتضافة  اسـتعداد  أتـم  علـى  قطـر  »أصبحـت  قائلـة: 
أول بطولـة عالميـة للدراجـات علـى الطريـق فـي الشـرق 
فعاليـات  السـتضافة  اسـتعدادها  عـن  فضـال  األوسـط 
رياضيـة كبـرى أخـرى مثـل بطولـة العالـم للجمبـاز الفنـي 
عـام 2018 وكأس العالـم لكـرة القـدم عـام 2022. ونحـن 
نؤمـن بـأن تقديـم الشـركات الفرنسـية الرائدة للسـلطات 
المحليـة ومتخـذي القـرار فـي مجـال الرياضـة يمثـل فرصة 
المتبادلـة  العالقـات  تطويـر  بهـدف  الطرفيـن  لـكال  هامـة 

وتحسـين اقتصـاد كال البلديـن«. 

نورثويسترن في قطر تعّين 
مديرين جديدين

إلـى  قطـر  فـي  نورثويسـترن  جامعـة  ضّمـت 
بـول  مـارك  وهمـا  جديديـن،  مديريـن  صفوفهـا 
القـادم مـن مكتبـة قطـر الوطنيـة ليتولـى منصـب 
شـولتس  وأليكـس  بالجامعـة  المكتبـة  مديـر 
للعلـوم  عبداللـه  الملـك  جامعـة  مـن  القـادم 
ليتولـى  السـعودية  العربيـة  بالمملكـة  والتقنيـة 

القبـول. مديـر  منصـب 

قـال  الجديـدة  التعيينـات  هـذه  علـى  وتعليًقـا 
إيفيـرت دينيـس، عميـد جامعـة نورثويسـترن فـي 
قطـر ورئيسـها التنفيـذي: »يعكـس تعييـن مـارك 
فـي  جامعتنـا  اسـتمرار  شـولتس  وأليكـس  بـول 
نهجهـا الرامـي إلـى ضـم أفضـل الكـوادر القياديـة 

صفوفهـا«.  إلـى  المحّنكـة 

مهنـّي  بسـجل  وشـولتس  مـارك  ويتمتـع 
بـارزة  مناصـب  منهمـا  كاًل  تقلـد  إذ  مشـرّف، 
نورثويسـترن  جامعـة  منهـا  كبـرى  جامعـات  فـي 
جانـب  إلـى  لويزفيـل،  وجامعـة  ميامـي  وجامعـة 
الجامعـي  بالتعليـم  معنّيـة  جهـات  فـي  عملهمـا 
األوسـط  الشـرق  منطقـة  فـي  الجامعـي  وفـوق 

أخـرى.   وأماكـن 
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الدولـي  والصحفـي  المخضـرم  السياسـي  المحلـل  عقـد 
لجامعـة  المشـترك  االستشـاري  المجلـس  وعضـو 
واألسـاتذة  الطـالب  مـع  الجلسـات  مـن  عـددًا  نورثويسـترن 
التـي  التحديـات  أبـرز  تنـاول فيهـا  الجامعـة  والموظفيـن فـي 
التـي  خبرتـه  علـى  حديثـه  فـي  مسـتنًدا  المنطقـة،  تواجههـا 
الشـرق  شـؤون  عـن  الكتابـة  فـي  عاًمـا  خمسـون  قاربـت 

المنطقـة.  فـي  العامـة  والسياسـة  األوسـط 
حـروب  »عشـرة  عنـوان  تحـت  األولـى  الجلسـة  وعقـدت 
المعاصـر«   األوسـط  الشـرق  فـي سـوريا وصدمـة  مختلفـة 
فيمـا عقـدت الثانيـة تحـت عنـوان »فهـم التهديـد الحقيقـي 
العربيـة والمالييـن  للـدول  لتنظيـم داعـش: اختـالل اإلنتمـاء 
قـال  خـوري،  زيـارة  علـى  وتعليًقـا  المواطنـة«.  عـن  تبحـث 
ورئيسـها  نورثويسـترن  جامعـة  عميـد  دينيـس  إيفيـرت 

التنفيـذي: »بـدوره أحـد أبـرز األصـوات المفسـرة ألوضـاع الشـرق األوسـط لـدى الغـرب، توفر زيارة السـيد خـوري فرصة 
فريـدة مـن نوعهـا للطلبـة واألسـاتذة للخـوض فـي نقاشـات تخـص المنطقـة مـع أحـد ألمع وجـوه الصحافة في الشـرق 
األوسـط. حيـث تتيـح خبـرة خـوري الواسـعة بأكثـر المواضيـع نقاًشـا فـي العالـم  - سـوريا وتنظيـم داعـش-  لطلبتنـا 
وأسـاتذتنا فرصـة لفهـم واالطـالع علـى جميـع العوامـل المؤثرة فـي هذه التحديـات« يعد خوري زميل فـي معهد عصام 
فـارس للسياسـات العامـة والشـؤون الدوليـة فـي الجامعـة األميركيـة فـي بيـروت بعدمـا شـغل منصـب مديـر المعهـد 
ويكتـب فـي الصحافـة الدوليـة، وكذلـك كزميـل فـي جامعـة هارفـارد. وقـد عمـل سـابًقا كرئيس تحريـر تنفيـذي لصحيفة 
ديلـي سـتار فـي لبنـان وقبـل ذلـك كان رئيـس تحريـر جريـدة جـوردان تايمـز. وكتـب لسـنوات عديـدة فـي العديـد مـن 
المطبوعـات الدوليـة الرائـدة، بمـا فـي ذلـك فاينانشـيال تايمـز، صحيفـة بوسـطن غلـوب، وصحيفـة واشـنطن بوسـت. 

المحلل السياسي والصحفي رامي خوري يحاضر حول شؤون 
الشرق األوسط

قطـر  فـي  األعمـال  رجـال  فنـدق  روتانـا،  أوريكـس  أقـام 
االعاقـة  والتـي تدعـم ذوي  الظـالم«  فعاليـة »عشـاء فـي 
البصريـة، مسـاء الخميـس الموافـق 13 أكتوبـر فـي قاعـة 
»جاد أ« بالتعاون مع مؤسسـة أوربيس الخيرية البريطانية 
الغيـر ربحيـة ومبـادرة »قطـر تصنـع رؤيـة« بمناسـبة اليوم 
العالمـي للبصـر الـذي يهدف إلـى تركيز االهتمـام العالمي 
علـى فقـدان حاسـة البصـر وضعـف الرؤية.خـالل الحـدث 
اللتقـاط  ب«  »جـاد  قاعـة  فـي  الضيـوف  اسـتقبال  تـم 
التذكاريـة ثـم توزيـع عصـب لألعيـن ومـآزر خاصـة  الصـور 
للضيـوف،  بعدهـا قـام متطوعيـن مـن المنظمـة بارشـاد 
الضيـوف إلـى مقاعدهـم ليتـم تقديـم وجبـة العشـاء فـي 
الــظالم. في هــذه الـمنـاسبـة قـالـت النــا جـويـنـات مــديـر 
التـســويـــق واالتــصـــاالت فــي فــنــدق أوريــكـــس روتـانـا: 
»يسـعدنا أن نقيم حفل )عشـاء في الظالم( للمرة الرابعة 
علـى التوالـي، حيـث يعـد هـذا الحـدث فرصـة مميـزة لدعم 
وتمكيـن أصحـاب االعاقـات البصريـة، كونـه تجربـه فريـدة 
اليقـاظ الحـواس واختبـار شـعور ذوي االعاقـات البصريـة 
ومـدى الكفـاءات التـي يمتلكونهـا«. وأضافـت :» لقـد دأب 
أوريكـس روتانـا إلى دعم مؤسسـة أوربيـس ومبادرة )قطر 

تصنـع رؤيـة(، ويسـعدنا أن نلعـب دور معهـم فـي مكافحة 
ضمـن  تنـدرج  والـذي  تجنبـه  يمكـن  الـذي  البصـر  فقـدان 
)عشـاء  خـالل  مـن  نسـعى  كمـا  المجتمعيـة،  مسـؤوليتنا 
فـي الظـالم(  مشـاركة أفـراد المجتمـع المحلـي ليدركـوا 
المؤسسـة  تبذلهـا  التـي  والجهـود  البصـر  نعمـة  أهميـة 
مـن أجـل توفيـر السـبل للحـد مـن احتماليـة فقـدان البصـر 
قالـت  جانبهـا  للعالج«.ومـن  بحاجـة  هـم  مـن  ومعالجـة 
فلورنـس برانشـو، مديـرة مشـروع الشـراكة فـي منطقـة 
الشـرق االوسـط بيـن مؤسسـة أوربيـس ومبـادرة »قطـر 
تصنـع رؤيـة«: »يعانـي 285 مليـون شـخص فـي العالـم 
مـن فقـدان البصـر أو مشـاكل النظر وعلـى الرغم من ذلك 
80 ٪ مـن هـذه الحـاالت ممكـن تجنبهـا أو عالجهـا بشـكل 
تـام. ان )قطـر تصنـع رؤيـة( هـي مبادرة جديـدة ممولة من 
صنـدوق قطـر للتنميـة ويتـم تنفيذهـا مـن قبـل مؤسسـة 
أوربيـس. وتدمـج هـذه المبادرة الخيرية بيـن كل من جهات 
واالعمـال  ومؤسسـات،  خيريـة،  ومؤسسـات  حكوميـة، 
فحـص  مليـون   5.5 لتأميـن  والمستشـفيات  التجاريـة، 
وبنغـالدش  الهنـد  مـن  كل  فـي  لالطفـال  وعـالج  للبصـر 

وغيرهـا قبـل العـام 2020«. 

أوريكس روتانا يقيم »عشاء في الظالم«

أنامـل  ترسـمها  ملونـة  خطـوط  مجـرد  ليـس  الرسـم 
الصغـار دون وعـي، بـل هـو عمـل فنـي يعبـر بـه األطفـال 
عـن كل اهتماماتهـم، تلفزيـون ج وضمـن حملـة »العمل 
مسـابقة  وهـي  الرسـم،  مسـابقة  طـرح  اإلبداعـي« 
مفتوحـة أمـام كل األطفـال الموهوبيـن مـن هـواة هـذا 
كالمناظـر  الجميلـة  األشـياء  رسـم  يحبـون  الذيـن  الفـن 
إبداعاتهـم  ليشـاركونا  آخـر  شـيء  أي  أو  الطبيعيـة، 
المشـاركات  بيـن  مـن  تكـون  عّلهـا  الجديـدة  وابتكاراتهـم 
الفائـزة التـي يحصـل أصحابهـا علـى جائـزة نقديـة بقيمـة 
والتقطـوا  الهوايـة  هـذه  شــاركونا  قطـري.  ريـال   3000
صورة لكم مع رسمكم وأرسـلوهــا إلـيـنــا عـبــر الـمـوقــع 
السـتقبال  موعـد  أخـر   .www.jeemtv.net االلـكــتروني 
ولمزيـد   ،2016 17 ديسـمبر  السـبت  يـوم  مشـاركاتكم 
من المعلومات حول هذه المسـابقة وشـروط االشـتراك 

االلكترونـي. موقعنـا  زيـارة  يرجـى  فيهـا 

فن الرسم: 
حس جمالي وموهبة إبداعية 

على تلفزيون ج
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سميرة عدنان عوض
من عّمان – األردن 

في الدوحة منذ  مارس 2016
مديرة تحرير مجلة جميلة 

بدأت في التقاط الصور لمدينة »الدوحة« منذ اللحظة 
التـي بـدأت تتألأل فيها أضواء المدينة المنعكسـة على 

وجـه الخليـج البهـي، من نافـذة الطائرة التي تسـتعد 
للتعـرف  طريقـي  كان  بحرهـا،  األرض.  لمعانقـة 
اعتـرف.  جعلتنـي  وادعـة،  مدينـة  قـرب،  عـن  إليهـا 
األولـى..  اللحظـة  منـذ  المدينـة  هـذه  أحببـت  كـم 

الحيـاة فـي قطـر  وكأننـي أعـرف بحرهـا مـن قبـل. 
بالطمأنينـة،  وتشـعرني  العربيـة،  للعائلـة  مناسـبة 

الحياتيـة  الثقافـات  مـن  واسـعة  أطيـاف  وفيهـا 
واالجتماعيـة ويجـد كل منـا مـا يرغبـه مـن فعاليـات تهتـم 

بالترفيـه األسـري، ضمـن تنـوع ثـري. أمـا السـلبيات فهـي 
-كمـا فـي معظـم المـدن الكبيـرة- تتلخـص فـي أزمـات المـرور، 

التـي تسـتنزف الوقـت، فضـال عـن عـدم توافـر مواقـف للسـيارات فـي 
عـدد مـن المناطـق، أو أنهـا غيـر كافيـة. بالتأكيـد أفتقـد »أسـرتي«، الصغيـرة والكبيـرة، 

وأصدقائـي، بالرغـم مـن أنهـم جميعا في قلبي، وتواصلنا يومي )صـوت وصورة(، وأنا 
ممتنـة لوسـائل التواصـل الحديثـة التـي تجمعنـا صباحـا ومسـاء.. ولكـن المشـاهدة عن 
قـرب »غيـر«. بطبعـي أحـب التجديـد، وبالتأكيـد هـي مغامـرة »جميلة« حملتنـي آلفاق 
جديـدة فـي عالـم الصحافـة االجتماعيـة الراقيـة، وأيضـا لعالقات إنسـانية مع جنسـيات 
مختلفـة، تثـري حياتـي. أعيـش اآلن مرتحلـة بين مدينتيـن: الدوحة وعّمان أصبح السـفر 

بيـن عالـم العمـل وعالـم العائلـة طقـس فصلـي، ندخـر فيـه أشـواقنا لعـام مضـى.. 
ونشـحن ذاكرتنا لعام قادم.. قلبي مسـكون بمعشـوقتي عّمان وحبيبتي 

الدوحـة.. وبيـن هنـا وهنـاك يتواصـل الحنيـن.
الحـي  حـب  أسـيرة  وقعـت  أننـي  شـفافية  وبـكل  ألعتـرف 
الثقافـي »كتـارا«، فلهـذا االسـم سـحره الخـاص، وهـو 
مصمـم علـى شـكل حـي قطـري حقيقـي يجمـع بيـن 
مـن  جـزء  وهـذا  الشـرق.  وسـحر  الماضـي  عراقـة 
عالميـة الرؤيـة المسـتقبلية، ورؤيـة قطـر سـتظهر 
فيهـا  يلتقـي  الرائـدة،  المشـاريع  مـن  العديـد  فـي 
النـاس علـى القاسـم المشـترك األعظـم بينهـم 
»اإلنسـانية«. وهـذا سـيظهر فـي حدائقهـا، وفـي 
المدينـة التعليميـة وأسـواقها / موالتهـا الحديثـة.. 
الـخ.. مهمـا كان عمـرك موغـال فـي مهنتـك، أن تبـدأ 
أنـك طالـب  وبلـد مختلـف، تشـعر  مـكان جديـد  فـي 
يـوم مـا هـو جديـد..  تتعلـم كل  المهنـة،  فـي مدرسـة 
تسـتوعب ثـم تكتـب.. يتعمـق احترامك للـرأي اآلخر وتقبل 
المختلـف.. وإن اختلفـت معـه.  أعتقـد أن المطلـوب مـن أجـل 
النهـوض بالوضـع فـي قطـر هـو مواصلـة العمـل علـى زيـادة فـرص 
التعليـم ودعـم المبـادرات الشـبابية، وإعطـاء النسـاء المزيـد مـن الفـرص، أقصـد فـي 
المناصـب العليـا. أنصـح األصدقـاء واألهـل بالقـدوم لقطـر، سـواء للعمـل، أو التسـوق 
أو للسـياحة البحريـة، والبريـة، خصوصـا وأن شـتاء قطـر بمثابـة ربيـع يـدوم لعدة أشـهر 
مـا  نحـو  علـى  قطـر،  »جميلـة«  اختارتنـي  واألصدقـاء.  األهـل  لقـاء  عـن  فضـال  طبعـا 
فلبيت. وأشـعر بالرضـا مـع عائلتـي الجديـدة –أسـرة جميلـة- وسـعيدة ببلـدي الثانـي 

قطـر. وبلـدي األردن وعائلتـي فـي قلبـي أيضـا.

الكلمــــة األخيــرة

مدينة وادعة

آِنه فرانز ُجوردانوف 
منسقة مشاريع 

 Gate To Wellness جايت تو ذي ويلنيس
وسيط السياحة العالجية الوحيد في قطر 

من والية ساكسونيا في ألمانيا
في الدوحة منذ 2013

قدمـت إلـى الدوحـة للمـرة األولـى كجـزء مـن دراسـتي 
أخـرى فـي  إليهـا مـّرة  السـياحية وعـدت  اإلدارة  فـي 
العـام 2014 شـعرت بشـعور عظيـم، أنـاس جـدد 
لغـة جديـدة، كنـت  فـرص جديـدة، ثقافـة جديـدة، 
مسـتعدة لكشـف أغـوار بيئـة لـم أزرهـا مـن قبـل.

أحـب المجتمـع الـذي يضـم ثقافـات متعـددة. لقـد 
كونـت صداقـات هنا من جميع أنحـاء العالم وكونت 

معرفـة بأماكـن عديـدة حـول العالـم لـم أسـافر إليهـا    
مـا ال أحبـه هـو أن الكثير من الناس ليسـوا على اسـتعداد 

لإللتزام، وهو ما يجعل من الصعب التخطيط ألي شـيء. 
وأماكـن  عامـة  مواصـالت  وسـائل  اتاحـة  الجيـد  مـن  سـيكون 

للمشـي فـي الهـواء الطلـق، وأعتقـد أنـه سـيكون محفـزًا أيضـًا لـو أن 
الحكومـة القطريـة أعطـت فرصـًا أكثـر للمقيميـن الذيـن يريـدون إضافـة قيمـة 

للمجتمع والمشـاركة في دفعه إلى األمام.  أعمل مع مجموعة من األشـخاص الرائعين 
على مشروع أوف بييت قطر Offbeat Qatar  نعمل من خالله على تجهيز الجميع بكافة 

المعلومـات الالزمـة الكتشـاف األماكـن األصيلة والفريـدة في قطر، فهذه الدولة تسـتحق 
أكثـر مـن أن ينظـر إليهـا باعتبارهـا مجـرد محطـة مملـة علـى الطريـق، حيـث نؤمـن بـأن 
اجـازات نهايـة األسـبوع يمكـن أن تسـتخدم كمغامـرات صغيـرة فـي طبيعة هذه 
المدينـة وللوصـول والهـروب مـن الحيـاة اليوميـة، ويمكنكـم اإلطـالع 
علـى الموقـع اإللكترونـي لنـا   offbeatqatar.com فـي الدوحـة 
ألبـس مالبـس مختلفـة، أذهـب إلـى عملـي بسـيارة األجـرة    
أشـرب الميـاه مـن زجاجـات معبـأة، ولـم أعـد أهتـم كثيـرا 
بالطعـام العضـوي، بخـالف ذلـك ليـس هنـاك الكثيـر 
عليهـا  تعـودت  التـي  حياتـي  نمـط  فـي  التغييـر  مـن 
فـي بلـدي، ال زلـت أزرع النباتـات وأطعمهـا األسـمدة 
الهـواء  فـي  بوقتـي  واسـتمتع  الرياضـة،  وأمـارس 
الطلـق ومقابلـة األصدقـاء.  عندمـا أعـود إلـى بلـدي 
مـن  المتنـوع  الكـم  وهـذا  أصدقائـي  إلـى  أشـتاق 
المميـزة  العربيـة  والضيافـة  والفواكـه  الخضـراوات 
الدوحـة بعـد عشـر سـنوات  القهـوة والتمـر. أرى  مـع 
أكثـر حـرارة، وأقـل ضوضـاء، وأيضـا انخفاض في نسـبة 
أعمـال الطـرق إضافـة إلـى العديـد مـن مجمعـات التسـوق 
الجديـدة. أعتقـد أن الدوحـة يمكـن أن تكـون مكانـا أفضل عندما 
ال نفكـر كثيـرا فـي التحديـات واألشـياء التـي فاتتنـا أو تنقصنـا وانمـا 
علينـا النظـر واسـتخراج الكنـوز الكامنـة لدينـا واألنـاس واألماكـن المدهشـة، أن 
نكـون أكثـر صبـرا وأن نقّدر األشـياء الصغيـرة حولنا، نهتم أكثر بالبيئـة ونتوقف عن رمي 

النفايـات فـي كل مـكان.  أخيـرا أود أن أقـول أخرجـوا إلـى الطبيعـة واسـتمتعوا بهـا.    

ثقافة جديدة

بقلم: كريم إمام 






