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 رائد أعمال يبتكر عالمته التجارية 
CRYO ويطلقها عالميًا 

ولد وعا�س يف دبي، وتابع بعد ذلك درا�شته يف جامعة 
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�شيتحدث دانييل لوبت�شكي عن الريادة واأثرها على خط 

جتارتك الأ�شا�شي يف موؤمتر رجال الأعمال 360™ 
املقام يف مدينة نيويورك يف ال�شابع من اأوكتوبر 2016.
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أقوى سيدة في العالم

 ترفع أرباح جنرال موتورز لـ 2،9 
مليار دوالر للربع األول 

 اأعلنت �شركة جرنال موتورز )املدرجة يف �شوق 
نيويورك املايل با�شم: GM( عن الأرباح ال�شافية 

للم�شاهمني للربع الثاين من العام اجلاري، والتي بلغت 
2.9 مليار دولر اأمريكي اأو %157 مقارنة مع 1.1 مليار 

دولر اأمريكي يف الربع الثاين من العام 2015.
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ربط الثروة بالطمع ليس عاداًل 

تعّرف معنا على بعض رّواد األعمال 
يك�شب رّواد الأعمال الناجحون الحرتام لأ�شباب 

عديدة منها الإبداع، والذكاء، واملبادرة، وبالأخ�س 
ب�شب الرثوة التي يجمعونها والتي ين�شبها البع�س 

للج�شع، ولكن الرثوة لي�شت بال�شرورة نتيجة للج�شع، 
والربط بني الثنني اأو امل�شاواة بينهما يعترب ظلمًا بحق 

بع�س من اأجنح رواد الأعمال واأكرثهم تاأثريًا يف العامل.
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60
أداء المسؤولية االجتماعية 

لشركة “مبادلة” يحدد مستقبل 
عملية االندماج مع “آيبيك.

 وفقًا لبحث اأكادميي اأجري موؤخرًا، فاإن ال�شركات 
ذات الهتمام بامل�شئولية الجتماعية اأكرث قدرة على 

القيام با�شتثمارات )مثل عمليات الندماج( التي 
من �شاأنها تعزيز م�شتوى الربحية على املدى الطويل، 
وذلك وفقًا للدكتور يواني�س ايوانو خبري ا�شرتاتيجية 

ريادة الأعمال لدى “كلية لندن لالأعمال”. 

62
أجهزة الحاسب النحيفة تعود 

مجددًا HP تكشف عن أنحف 
حاسب محمول في العالم

جهاز HP Spectre يجمع بني الت�شميم املميز والأداء 
القوي، يزن اجلهاز1.1 كغ فقط وب�شماكة تقل عن 

1.5 �شم، ويعمل مبعاجلات اجليل ال�شاد�س من اإنتل

64
ماذا بعدما تلقت “بوكس إت” 

استثماًرا تأسيسًيا 600 ألف دوالر؟
بات التخزين الذاتي مفهوًما يفر�س نف�شه بقوة على 

ال�شوق العربي الريادي. �شاعد على ذلك ثالث اأ�شباب 
رئي�شية؛ الأول: هو الثورة الرقمية التي ي�شهدها قطاع 
التجارة الإلكرتونية، والتي جتعل من �شراء الأغرا�س 

اجلديدة م�شاألة ل تتطلب اأكرث من نقرة زر.

68
الوقت من ذهب

سارع لنشر أعمالك من خالل 
تطبيقات الهوتف الذكية 

مع ت�شارع انت�شار اأجهزة املوبايل يف الأمور ال�شخ�شية 
والعمل، تزداد احلاجة اإىل ا�شتخدام تطبيق اأجهزة 

الهواتف املحمولة ب�شكل ملحوظ.

72
عالء مرزوق يسعى لرقمنة 

االقتصاد العربي
اختارت غرفة جتارة دبي امل�شري عالء مرزوق، 

موؤ�ش�س “مكتبة اقت�شاد” Mktabat  Iktesad  كواحد 
من بني اأكرث من  30 رائد اأعمال ذكي بالمارات 

 ،”smartpreneur“ ”شمن م�شابقة “�شمارت برونور�
التي اأقيمت مايو املا�شي.

76
جاكوار تحتفل مع حلبة مرسى 

ياس ماينا
 The Art of“ احتفاًل ب�شل�شلة فن الأداء

Performance”، اأعلنت جاكوار، املتخ�ش�شة 

ب�شناعة ال�شيارات الفاخرة عالية الأداء، عن 
�شراكتها ال�شرتاتيجية اجلديدة مع حلبة مر�شى يا�س 

ذات ال�شهرة العاملية يف اأبوظبي، تتيح فيها جتربة 
قيادة فريدة لل�شيارة جاكوار F-TYPE S  كوبيه 

احلائزة على العديد من اجلوائز، كجزء من فعاليات 
جتارب القيادة املكثفة على احللبة ال�شهرية.
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رّو�د �أعمال ورّو�د �أفكار روؤوية من عاملنا 
�لعربي، بع�ضهم لي�س معروفًا مبا فيه �لكفاية، 

ولكنهم يف جماالتهم يناف�ضون بندية وقوة 
�ل�ضركات �لعاملية، ومنهم من ��ضطرت تلك 

�ل�ضركات ل�ضر�ء ح�ض�س يف �ضركاتهم. 
�الأهم يف �الأمر �أن معظم �لرّو�د �جلدد من 
�ل�ضباب يعملون فيما يطلق عليه �القت�ضاد 

�جلديد »�ملعرفة«، ويقودون �ضركاتهم �إىل 
�لعاملية، فهم معروفون يف �أ�ضو�ق �أمريكا 

و�أوروبا، �لكثريون منهم �أطلقو� �ضركاتهم �إىل 
�لعاملية، نذكر يف هذه �لعجالة، 

ق�ضورة �خلطيب، قام بامل�ضاركة يف تاأ�ضي�س 
)UTURN Entertainment عام 2010 كقناة 

على )يوتيوب(. و�ضرعان ما حقق جناحًا 
كبريً� مبا يقدمه من حمتويات متنوعة تت�ضم 

بال�ضخرية �لهادفة. 
حممد �لعريان، ر�ئد �الأعمال يف عامل �قت�ضاد 

�ل�ضوق، خبري يف �ضلبيات �لنظام �لر�أ�ضمايل 
و�أول من حذر من كارثة �الأزمة �لعاملية. 

ونذكر حممد خّما�س، �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة 
�الأهلي �الإمار�تية، �لذي �ضاركته �أو ��ضرتت ديزين 

و�حدة من �ضركاته و�ضمتها الأيقونتها مارفيل، 

من �أذكى رّو�د �الأعمال �لعرب، ��ضرتى ذ� 
�ودين�س �الأمريكية ويعيد هيكلتها جمددً� لديه 30 

�ضركة معظمها يف �القت�ضاد �جلديد. 
 عمر حمد �للحيد�ن، 27 عامًا، قام بتاأ�ضي�س 
�ضركة )�لتكنولوجيا �خل�ضر�ء( عام 2012، 

كم�ضدر بديل للطاقة لتقليل �العتماد على 
�لنفط. 

 عامل �لريا�ضيات �مل�ضري حممد �ضلبي 
ومهند�س �لربجميات �الإيطايل، لوكا با�ضون، 
وعامل �الأنرثوبولوجيا �الأمريكي، نيل �ضميث، 

تعاونو� معًا حينما كانو� يف جامعة )�مللك 
عبد�هلل للعلوم و�لتقنية( لتطوير �مل�ضح �ل�ضوئي 

ونظام �لنمذجة ثالثي �الأبعاد. 
 Safe(مهند �حلاج، 33 عامًا �أ�ض�س �ضركة

Road( يف عام 2009 للتقليل من معدل 

حو�دث �ل�ضيار�ت �ملرتفع يف �ململكة �لعربية 
�ل�ضعودية. ومن خالل)Safe Road( ميكن 

ل�ضركات �لنقل تتبع حركة �ملركبات عرب نظام 
حتديد �ملو�قع. 

عبد�لعزيز فهد �جلوف، قام بتاأ�ضي�س 
)PayTabs( يف عام 2013 مل�ضاعدة �لتجار يف 

عمليات �لدفع ب�ضكل �آمن عرب �الإنرتنت.

ريان وبندر �لو�بل، يزيد �لغريب، الحظا وجود 
فر�ضة يف جمال �الإعالنات عرب و�ضائل �الإعالم 

�الجتماعية، مع �نطالق وجناح )في�ضبوك(. 
قاما بتاأ�ضي�س)Rayz( يف عام 2012.

ح�ضني عطار، حممد �لزهر�ين 26 
عامًا، وحممد �لزهر�ين، 31 عامًا، 

�أ�ض�ضا)Sawerly( يف عام 2013، بعد لقائهما 
يف م�ضابقة خلطط �الأعمال يف جدة. 

�ضالح �ملطريي، �ضمري �جليبا، 
�أطلقا)Business Clouds( يف عام 2013، 

وعلى �لرغم من �أن فكرة �حلو�ضبة �ل�ضحابية 
كانت لديهم قبل 10 �أعو�م، �إال �أنهما �نتظر� 

حتى �أ�ضبحت �ضبكة �الإنرتنت يف �ململكة �لعربية 
�ل�ضعودية جديرة بالثقة.

�ل�ضقيقان عبد�لو�حد وحممد �لز�يدي، 
و�ضريكهما بيرت ر�وتك، �أر�د�وا من جميع 

�ل�ضكان يف �لعامل �أن يخو�ضو� جتربة �حلج 
�إىل مكة �ملكرمة. بدوؤ� بتمويل قدره 150 �ألف 

دوالر.
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حسن عبد الرحمن
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يعود »�أ�صبوع دبي للت�صميم« لينعقد 
يف دبي يف �أكتوبر �ملقبل، وتر�ّصخ 

ن�صخة هذ� �لعام مكانة دبي كعا�صمة 
للت�صميم يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط 

و�صمال �أفريقيا وجنوب �آ�صيا- مع �أكرث 
من ١٠٠ فعالية تنعقد على مد�ر �صتة 
 ،)d3( »أيام يف »حي دبي للت�صميم�

و�لتي من �ملتوقع �أن جتتذب عددً� �أكرب 
من �لزو�ر و�لعار�صني ذوي �ل�صهرة 

�لعاملية للم�صاركة يف ن�صخة هذ� �لعام.
ويهدف »�أ�صبوع دبي للت�صميم« 

�إىل دعم مو�هب �لت�صميم متعددة 
�لتخ�ص�صات �ملقيمة يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة و�لحتفاء بنهج 
�لتفكري �لتقّدمي للمدينة مبا يف 

ذلك �مل�صاريع �ملدينّية �لتي حتت�صنها 
دبي، ف�صاًل عن تقدمي من�صة عاملية 
لطرح �لأفكار و�لبتكار�ت مبا ي�صهم 

بالرتقاء بحياة �لنا�س و�ملجتمع يف 
جميع �أنحاء �لعامل.

ينعقد »�أ�صبوع دبي للت�صميم« حتت 
رعاية كرمية من �صمو �ل�صيخة لطيفة 
بنت حممد بن ر��صد �آل مكتوم، هذ� 

ويقام �حلدث بال�صر�كة �ل�صرت�تيجية 
مع »حي دبي للت�صميم« )d3(، وبدعم 

من »جمل�س دبي للت�صميم و�لأزياء« 
و»هيئة دبي للثقافة و�لفنون« )دبي 

للثقافة( و�صركة »�أودي«.
يذكر �أن �حلدث قد ��صتقطب يف 
ن�صخته �لفتتاحية �لعام �ملا�صي، 

٢٣،٠٠٠ ز�ئر من هو�ة �لت�صميم 
و�مل�صممني و�ملهند�صني �ملعماريني 

وقادة �لفكر من �أكرث من ١٥٠ وجهة 
تر�وحت بني حمرتفات �لت�صميم 

و�لوكالت و�لعالمات �لتجارية 
و�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية �لر�ئدة عامليًا، 

لتقدمي �لأعمال وتبادل �لأفكار وعر�س 
�أحدث �لبتكار�ت يف عامل �لت�صميم.

وقعت موؤ�ص�صة “م�صك �خلريية” ومدينة 
�مللك عبد�هلل �لقت�صادية �صر�كة تعاون 

مع كلية باب�صون �لعاملية، و�صركة لوكيد 
مارتن، لإطالق كلية �لأمري حممد بن 

�صلمان لالإد�رة وريادة �لأعمال، وقد 
جرى توقيع �لتعاون يف و��صنطن.

ويف �لوقت �لذي تعد فيه هذه �لكلية 
�أوىل ثمر�ت �ل�صر�كة �ملباركة بني 

“م�صك �خلريية” و�ملدينة �لقت�صادية، 

ياأتي �إن�صاءها مو�كبًا لتطلعات حتقيق 
روؤية �ململكة 2030م، فيما يت�صل 

بتطوير �لتعليم �لنوعي لدفع عجلة 
�لقت�صاد و�صد �لفجوة بني خمرجات 
�لتعليم �لعايل ومتطلبات �صوق �لعمل، 

ودعم �ملن�صاآت �ملتو�صطة و�ل�صغرية 
كاأحد حمركات �لنمو �لقت�صادي 

�لتي ت�صهم يف �إيجاد �لوظائف ودعم 
�لبتكار، و�حت�صان فئة �ل�صباب لتطوير 

منتجاتهم و�أفكارهم �لإبد�عية.
وتعد كلية �لأمري حممد بن �صلمان 

لالإد�رة وريادة �لأعمال �أول موؤ�ص�صة 
تعليمية تقدم �صهادة جامعية ودر��صات 

عليا يف جمال ريادة �لأعمال يف 
�ململكة، حيث �صتقدم كلية باب�صون 

�لعاملية �لكلية �لأوىل لريادة �لأعمال، 
و�صركة لوكهيد مارتن �إحدى �صركات 
برنامج �لتو�زن �لقت�صادي، خال�صة 

خرب�تهما يف �لتعليم �لعايل وفق 
منهجية مبتكرة يف �لتعليم و�لتطبيق.
 فيما �صتت�صمن �لكلية مركز �لأبحاث 

و�لتطوير يف ريادة �لأعمال، و�لذي 
يعد �لأول من نوعه باململكة لتقدمي 
�لدر��صات �لإد�رية و�ل�صرت�تيجية 

لتطوير قطاع �لأعمال، حيث �صيتيح 
لطلبة �لكلية فر�صة �لتفاعل و�مل�صاهمة 
�لفكرية مع �لقطاعني �لعام و�خلا�س.

إطالق كلية األمير محمد بن سلمان 
لإلدارة وريادة األعمال

أعلنت شركة كريم، أكبر شركة 
لخدمات توجيه المركبات عبر 

التطبيقات الذكية في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

 NEXT عن إبرام شراكة مع
Future Transportation بهدف 

جلب مركبات كهربائية ذاتية 
القيادة إلى منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا. 
وتأتي هذه الخطوة بعد اإلعالن 

عن استراتيجية دبي للتنقل الذكي 
ذاتي القيادة التي تهدف إلى 

تحويل 25 % من إجمالي رحالت 
التنقل في دبي إلى رحالت ذاتية 

القيادة بدون سائق من خالل 
وسائل المواصالت المختلفة 

بحلول عام 2030. ويتطلب نجاح 
هذه المبادرة االبتكار واالختبار 

بشكل مستمر باإلضافة إلى 
مشاركة المؤسسات العاملة على 
تطوير قطاع المواصالت في أنحاء 

اإلمارات العربية المتحدة.
تعمل هذه المركبات الكهربائية 

من دون سائق ويمكنها أن تسير 
بشكل فردي أو من خالل ربطها 
مع مركبات مماثلة لتشكيل ما 

يشبه الحافلة حيث يتنقل الركاب 
من مركبة إلى أخرى بكل سهولة 
وحرية. على أن ينتج عن الشراكة 
بين »كريم« وNEXT  تطوير بنية 

تحتية للمواصالت في الشرق 
األوسط تكون صديقة للبيئة وأكثر 

كفاءة وأمنًا. 
هذا وسيساهم التعاون بين 

»كريم« وNEXT على ابتكار حلول 
جديدة تتصدى لمشاكل النقل 

األكثر شيوعًا اليوم بما في ذلك 
الحد من االزدحام والتلّوث. عالوة 

على ذلك، يساهم تقديم خدمة 
نقل شخصية بنقل السكان في 

دولة اإلمارات بسرعة أكثر وكفاءة 
عالية.

انخفاض أعداد رائدات األعمال في الدول العربية 

أسبوع دبي للتصميم في نسخته الثانية ينعقد أكتوبر المقبل

وفقًا لدر��صة �أولية �أعدت حول 7 
جامعات �صرق �أو�صطية يف دول عدة، 

منها: فل�صطني و�لإمار�ت و�ل�صعودية، 
فاإن ما بني %30 %70- من �ملنت�صبني 

�إىل بر�مج علم �حلا�صوب من فئة 
�لن�صاء. ويبدو �لتقرير �لذي يبحث يف 

ريادة �لن�صاء حول �لعامل، و�ل�صادر 
عن �ملر�صد �لعاملي لريادة �لأعمال يف 

كلية باب�صون حمريً� �إىل حد ما.
حيث ُوجد عام 2012 �أن لدى �لن�صاء 

يف �ل�صرق �لأو�صط نزعة قوية ليكّن 

ر�ئد�ت يف جمال �لأعمال، لكنهّن 
ميثلن �أقل �ملعدلت يف حتقيق �لريادة 

على م�صتوى �لإقليم، كما تعد �لفجو�ت 
يف �لنوع �لجتماعي �صمن �لأعلى يف 

هذه �ملنطقة من �لعامل.
كما يبني �صعوبة ��صتخال�س �لنتائج 

�لب�صيطة عن ر�ئد�ت �لأعمال، يف 
منطقة يرى �لكثريون �أنها تفر�س 

قيودً� على �ملر�أة. لكن �ل�صورة �أكرث 
تعقيدً� مما تبدو عليه، ومثال ذلك: 

بينما تتمتع كل من قطر و�لكويت 

مبعدلت ريادة يف �لأعمال تقل عن 
مثيالتها يف معظم �ملناطق �لأخرى.

كما ورد �أن ن�صاء دول �ل�صرق �لأو�صط ذ�ت 
�لقت�صاد�ت �لقوية يوؤ�ص�صن �أعمالهن 
بد�عي �لرغبة ل �حلاجة. فن�صاء دول 

�خلليج �لرثية قد يرين �أن يف ريادة 
�لأعمال نفوذً� وقوة م�صافة، كذلك، يتميز 

�ل�صرق �لأو�صط بن�صبة %27 من ر�ئد�ت 
�لأعمال �لالتي ميار�صن �أعمالهن �صمن 

فرق، وهي ن�صبة عالية عند مقارنتها 
مبناطق �أخرى من �لعامل. 

ويوؤكد �لتقرير �أن �لتطلعات �إىل خلق 
فر�س عمل �إ�صافية هي �لأعلى لدى 
هذه �لفئة، وهذ� يعزى �إىل �لطبيعة 

�ملتغرية �لتي تتميز بها �صركات 
�لتكنولوجيا �لنا�صئة، فالعديد منها ل 

حتتاج �إىل فرق عمل كبرية لإد�رتها.
لكن يت�صح �أي�صًا، �أن ريادة �لأعمال 

بني �لن�صاء يف �ل�صرق �لأو�صط 
منخف�صة �إجماًل. وميكن �لقول �إن دوًل 

مثل �لكويت وقطر متثل �نفتاحًا �أكرب 
جتاه ر�ئد�ت �لأعمال مقارنة بدول 

�أخرى يف �ملنطقة. 

�فتتحت �صركة ِمر��س �لقاب�صة، »هب زيرو« �ملجمع 
�لرتفيهي �لأول من نوعه يف �ملنطقة. وتت�صّمن هذه �لوجهة 

�لرتفيهية يف �صيتي ووك جمموعة �ألعاب ومر�كز جذب 
وترفيه تروق ملحّبي خمتلف �أنو�ع �لألعاب ومنها �ألعاب 

�لت�صويب، و�ألعاب �خليال، و�حلركة، و�لألعاب �لريا�صية 
�لتي مّت حتويلها �إىل جتارب حما�صية ومبتكرة. 

ي�صتخدم »هب زيرو« �أحدث �لبتكار�ت �لتكنولوجية 
�لفرت��صية وميتد على م�صاحة 15000 مرت مربع. وي�صفي 

»هب زيرو« حيوية �إىل �ألعاب �لفيديو �صمن بيئة تفاعلية 

م�صّوقة، �إذ ميكن لل�صيوف �أن يخو�صو� �ألعابًا �صهرية عامليًا 
بطريقة مل يعهدوها من قبل.

وت�صّم �لوجهة �لرتفيهية �ملغلقة مناطق ت�صلية وترفيه 
�صممت خ�صي�صًا لـ«هب زيرو« مثل حماكي �لقيادة، 

ودهليز �لليزر �ملزدوج، ومنطقة كبرية خم�ص�صة للريا�صات 
�لإلكرتونية، �إ�صافة �إىل لعبة �لكارتنغ لل�صغار، و�صينما 

رباعية �لأبعاد، ومنطقة ت�صّلق كبرية مغلقة ت�صمل ثمانية 
�أن�صطة، وطاولت بلياردو، وغرف كاريوكي خا�صة، و�ألعاب 

�لفيديو �لكال�صيكية.
 كما يقدم »هب زيرو« �أي�صًا لعبة Time Zombies يف 

�مليد�ن �لفرت��صي،و�لتي ُطرحت للمرة �لأوىل يف معر�س 
�ل�صرق �لأو�صط لالأفالم و�لق�ص�س �مل�صّورة هذه �ل�صنة. 

وي�صّم �ملجمع �لرتفيهي جمموعة حمطات م�صلية ترتكز على 
بع�س من �أهم �ألعاب �لفيديو يف �لعامل.

افتتاح »هب زيرو« أول مجّمع ترفيهّي 
ألحدث ألعاب الفيديو العالمية

ذكر بيان للبنك السعودي للتسليف 
واالدخار أن الحد األعلى لتمويل 

مشروعات رّواد األعمال الشباب 
السعوديين سيكون 200 ألف ريال 
سعودي كحٍد أعلى، مبّينًا أن ذلك 
سيكون ضمن مسار توطين قطاع 

االتصاالت وملحقاته.
وأكد البيان أن القرض سيكون مثابة 

“قرٍض حسن”، بدون أية فائدة، 
إلى جانب سداده بأقساٍط مّيسرة، 
وتصل فترة سداد القرض إلى ست 
سنوات، متضمنًة فترة سماح لمدة 

سنٍة واحدة.
يشار إلى أن فاعليات اقتصادية 

سعودية تنظر إلى مشروع توطين 
قطاع االتصاالت بأنه سيعّزز تنمية 
الكوادر الوطنية، ويدعم التنافسية 
في مجال مهم من أنشطة قطاع 
التجزئة، إلى جانب العوائد المادية 

المجزية على المواطن، وبقاء رؤوس 
األموال في هذا القطاع داخل 

المملكة، وهو األمر الذي سيعود 
بالنفع على الناتج المحلي للمملكة.

السعودية: 
200 ألف ريال الحد 

األعلى لمشاريع 
“شباب األعمال” 

شراكة بين » كريم«
وNEXT لتوفير حلول 

نقل ذكية ذاتية القيادة
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يعود »�أ�صبوع دبي للت�صميم« لينعقد 
يف دبي يف �أكتوبر �ملقبل، وتر�ّصخ 

ن�صخة هذ� �لعام مكانة دبي كعا�صمة 
للت�صميم يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط 

و�صمال �أفريقيا وجنوب �آ�صيا- مع �أكرث 
من ١٠٠ فعالية تنعقد على مد�ر �صتة 
 ،)d3( »أيام يف »حي دبي للت�صميم�

و�لتي من �ملتوقع �أن جتتذب عددً� �أكرب 
من �لزو�ر و�لعار�صني ذوي �ل�صهرة 

�لعاملية للم�صاركة يف ن�صخة هذ� �لعام.
ويهدف »�أ�صبوع دبي للت�صميم« 

�إىل دعم مو�هب �لت�صميم متعددة 
�لتخ�ص�صات �ملقيمة يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة و�لحتفاء بنهج 
�لتفكري �لتقّدمي للمدينة مبا يف 

ذلك �مل�صاريع �ملدينّية �لتي حتت�صنها 
دبي، ف�صاًل عن تقدمي من�صة عاملية 
لطرح �لأفكار و�لبتكار�ت مبا ي�صهم 

بالرتقاء بحياة �لنا�س و�ملجتمع يف 
جميع �أنحاء �لعامل.

ينعقد »�أ�صبوع دبي للت�صميم« حتت 
رعاية كرمية من �صمو �ل�صيخة لطيفة 
بنت حممد بن ر��صد �آل مكتوم، هذ� 

ويقام �حلدث بال�صر�كة �ل�صرت�تيجية 
مع »حي دبي للت�صميم« )d3(، وبدعم 

من »جمل�س دبي للت�صميم و�لأزياء« 
و»هيئة دبي للثقافة و�لفنون« )دبي 

للثقافة( و�صركة »�أودي«.
يذكر �أن �حلدث قد ��صتقطب يف 
ن�صخته �لفتتاحية �لعام �ملا�صي، 

٢٣،٠٠٠ ز�ئر من هو�ة �لت�صميم 
و�مل�صممني و�ملهند�صني �ملعماريني 

وقادة �لفكر من �أكرث من ١٥٠ وجهة 
تر�وحت بني حمرتفات �لت�صميم 

و�لوكالت و�لعالمات �لتجارية 
و�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية �لر�ئدة عامليًا، 

لتقدمي �لأعمال وتبادل �لأفكار وعر�س 
�أحدث �لبتكار�ت يف عامل �لت�صميم.

وقعت موؤ�ص�صة “م�صك �خلريية” ومدينة 
�مللك عبد�هلل �لقت�صادية �صر�كة تعاون 

مع كلية باب�صون �لعاملية، و�صركة لوكيد 
مارتن، لإطالق كلية �لأمري حممد بن 

�صلمان لالإد�رة وريادة �لأعمال، وقد 
جرى توقيع �لتعاون يف و��صنطن.

ويف �لوقت �لذي تعد فيه هذه �لكلية 
�أوىل ثمر�ت �ل�صر�كة �ملباركة بني 

“م�صك �خلريية” و�ملدينة �لقت�صادية، 

ياأتي �إن�صاءها مو�كبًا لتطلعات حتقيق 
روؤية �ململكة 2030م، فيما يت�صل 

بتطوير �لتعليم �لنوعي لدفع عجلة 
�لقت�صاد و�صد �لفجوة بني خمرجات 
�لتعليم �لعايل ومتطلبات �صوق �لعمل، 

ودعم �ملن�صاآت �ملتو�صطة و�ل�صغرية 
كاأحد حمركات �لنمو �لقت�صادي 

�لتي ت�صهم يف �إيجاد �لوظائف ودعم 
�لبتكار، و�حت�صان فئة �ل�صباب لتطوير 

منتجاتهم و�أفكارهم �لإبد�عية.
وتعد كلية �لأمري حممد بن �صلمان 

لالإد�رة وريادة �لأعمال �أول موؤ�ص�صة 
تعليمية تقدم �صهادة جامعية ودر��صات 

عليا يف جمال ريادة �لأعمال يف 
�ململكة، حيث �صتقدم كلية باب�صون 

�لعاملية �لكلية �لأوىل لريادة �لأعمال، 
و�صركة لوكهيد مارتن �إحدى �صركات 
برنامج �لتو�زن �لقت�صادي، خال�صة 

خرب�تهما يف �لتعليم �لعايل وفق 
منهجية مبتكرة يف �لتعليم و�لتطبيق.
 فيما �صتت�صمن �لكلية مركز �لأبحاث 

و�لتطوير يف ريادة �لأعمال، و�لذي 
يعد �لأول من نوعه باململكة لتقدمي 
�لدر��صات �لإد�رية و�ل�صرت�تيجية 

لتطوير قطاع �لأعمال، حيث �صيتيح 
لطلبة �لكلية فر�صة �لتفاعل و�مل�صاهمة 
�لفكرية مع �لقطاعني �لعام و�خلا�س.

إطالق كلية األمير محمد بن سلمان 
لإلدارة وريادة األعمال

أعلنت شركة كريم، أكبر شركة 
لخدمات توجيه المركبات عبر 

التطبيقات الذكية في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

 NEXT عن إبرام شراكة مع
Future Transportation بهدف 

جلب مركبات كهربائية ذاتية 
القيادة إلى منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا. 
وتأتي هذه الخطوة بعد اإلعالن 

عن استراتيجية دبي للتنقل الذكي 
ذاتي القيادة التي تهدف إلى 

تحويل 25 % من إجمالي رحالت 
التنقل في دبي إلى رحالت ذاتية 

القيادة بدون سائق من خالل 
وسائل المواصالت المختلفة 

بحلول عام 2030. ويتطلب نجاح 
هذه المبادرة االبتكار واالختبار 

بشكل مستمر باإلضافة إلى 
مشاركة المؤسسات العاملة على 
تطوير قطاع المواصالت في أنحاء 

اإلمارات العربية المتحدة.
تعمل هذه المركبات الكهربائية 

من دون سائق ويمكنها أن تسير 
بشكل فردي أو من خالل ربطها 
مع مركبات مماثلة لتشكيل ما 

يشبه الحافلة حيث يتنقل الركاب 
من مركبة إلى أخرى بكل سهولة 
وحرية. على أن ينتج عن الشراكة 
بين »كريم« وNEXT  تطوير بنية 

تحتية للمواصالت في الشرق 
األوسط تكون صديقة للبيئة وأكثر 

كفاءة وأمنًا. 
هذا وسيساهم التعاون بين 

»كريم« وNEXT على ابتكار حلول 
جديدة تتصدى لمشاكل النقل 

األكثر شيوعًا اليوم بما في ذلك 
الحد من االزدحام والتلّوث. عالوة 

على ذلك، يساهم تقديم خدمة 
نقل شخصية بنقل السكان في 

دولة اإلمارات بسرعة أكثر وكفاءة 
عالية.

انخفاض أعداد رائدات األعمال في الدول العربية 

أسبوع دبي للتصميم في نسخته الثانية ينعقد أكتوبر المقبل

وفقًا لدر��صة �أولية �أعدت حول 7 
جامعات �صرق �أو�صطية يف دول عدة، 

منها: فل�صطني و�لإمار�ت و�ل�صعودية، 
فاإن ما بني %30 %70- من �ملنت�صبني 

�إىل بر�مج علم �حلا�صوب من فئة 
�لن�صاء. ويبدو �لتقرير �لذي يبحث يف 

ريادة �لن�صاء حول �لعامل، و�ل�صادر 
عن �ملر�صد �لعاملي لريادة �لأعمال يف 

كلية باب�صون حمريً� �إىل حد ما.
حيث ُوجد عام 2012 �أن لدى �لن�صاء 

يف �ل�صرق �لأو�صط نزعة قوية ليكّن 

ر�ئد�ت يف جمال �لأعمال، لكنهّن 
ميثلن �أقل �ملعدلت يف حتقيق �لريادة 

على م�صتوى �لإقليم، كما تعد �لفجو�ت 
يف �لنوع �لجتماعي �صمن �لأعلى يف 

هذه �ملنطقة من �لعامل.
كما يبني �صعوبة ��صتخال�س �لنتائج 

�لب�صيطة عن ر�ئد�ت �لأعمال، يف 
منطقة يرى �لكثريون �أنها تفر�س 

قيودً� على �ملر�أة. لكن �ل�صورة �أكرث 
تعقيدً� مما تبدو عليه، ومثال ذلك: 

بينما تتمتع كل من قطر و�لكويت 

مبعدلت ريادة يف �لأعمال تقل عن 
مثيالتها يف معظم �ملناطق �لأخرى.

كما ورد �أن ن�صاء دول �ل�صرق �لأو�صط ذ�ت 
�لقت�صاد�ت �لقوية يوؤ�ص�صن �أعمالهن 
بد�عي �لرغبة ل �حلاجة. فن�صاء دول 

�خلليج �لرثية قد يرين �أن يف ريادة 
�لأعمال نفوذً� وقوة م�صافة، كذلك، يتميز 

�ل�صرق �لأو�صط بن�صبة %27 من ر�ئد�ت 
�لأعمال �لالتي ميار�صن �أعمالهن �صمن 

فرق، وهي ن�صبة عالية عند مقارنتها 
مبناطق �أخرى من �لعامل. 

ويوؤكد �لتقرير �أن �لتطلعات �إىل خلق 
فر�س عمل �إ�صافية هي �لأعلى لدى 
هذه �لفئة، وهذ� يعزى �إىل �لطبيعة 

�ملتغرية �لتي تتميز بها �صركات 
�لتكنولوجيا �لنا�صئة، فالعديد منها ل 

حتتاج �إىل فرق عمل كبرية لإد�رتها.
لكن يت�صح �أي�صًا، �أن ريادة �لأعمال 

بني �لن�صاء يف �ل�صرق �لأو�صط 
منخف�صة �إجماًل. وميكن �لقول �إن دوًل 

مثل �لكويت وقطر متثل �نفتاحًا �أكرب 
جتاه ر�ئد�ت �لأعمال مقارنة بدول 

�أخرى يف �ملنطقة. 

�فتتحت �صركة ِمر��س �لقاب�صة، »هب زيرو« �ملجمع 
�لرتفيهي �لأول من نوعه يف �ملنطقة. وتت�صّمن هذه �لوجهة 

�لرتفيهية يف �صيتي ووك جمموعة �ألعاب ومر�كز جذب 
وترفيه تروق ملحّبي خمتلف �أنو�ع �لألعاب ومنها �ألعاب 

�لت�صويب، و�ألعاب �خليال، و�حلركة، و�لألعاب �لريا�صية 
�لتي مّت حتويلها �إىل جتارب حما�صية ومبتكرة. 

ي�صتخدم »هب زيرو« �أحدث �لبتكار�ت �لتكنولوجية 
�لفرت��صية وميتد على م�صاحة 15000 مرت مربع. وي�صفي 

»هب زيرو« حيوية �إىل �ألعاب �لفيديو �صمن بيئة تفاعلية 

م�صّوقة، �إذ ميكن لل�صيوف �أن يخو�صو� �ألعابًا �صهرية عامليًا 
بطريقة مل يعهدوها من قبل.

وت�صّم �لوجهة �لرتفيهية �ملغلقة مناطق ت�صلية وترفيه 
�صممت خ�صي�صًا لـ«هب زيرو« مثل حماكي �لقيادة، 

ودهليز �لليزر �ملزدوج، ومنطقة كبرية خم�ص�صة للريا�صات 
�لإلكرتونية، �إ�صافة �إىل لعبة �لكارتنغ لل�صغار، و�صينما 

رباعية �لأبعاد، ومنطقة ت�صّلق كبرية مغلقة ت�صمل ثمانية 
�أن�صطة، وطاولت بلياردو، وغرف كاريوكي خا�صة، و�ألعاب 

�لفيديو �لكال�صيكية.
 كما يقدم »هب زيرو« �أي�صًا لعبة Time Zombies يف 

�مليد�ن �لفرت��صي،و�لتي ُطرحت للمرة �لأوىل يف معر�س 
�ل�صرق �لأو�صط لالأفالم و�لق�ص�س �مل�صّورة هذه �ل�صنة. 

وي�صّم �ملجمع �لرتفيهي جمموعة حمطات م�صلية ترتكز على 
بع�س من �أهم �ألعاب �لفيديو يف �لعامل.

افتتاح »هب زيرو« أول مجّمع ترفيهّي 
ألحدث ألعاب الفيديو العالمية

ذكر بيان للبنك السعودي للتسليف 
واالدخار أن الحد األعلى لتمويل 

مشروعات رّواد األعمال الشباب 
السعوديين سيكون 200 ألف ريال 
سعودي كحٍد أعلى، مبّينًا أن ذلك 
سيكون ضمن مسار توطين قطاع 

االتصاالت وملحقاته.
وأكد البيان أن القرض سيكون مثابة 

“قرٍض حسن”، بدون أية فائدة، 
إلى جانب سداده بأقساٍط مّيسرة، 
وتصل فترة سداد القرض إلى ست 
سنوات، متضمنًة فترة سماح لمدة 

سنٍة واحدة.
يشار إلى أن فاعليات اقتصادية 

سعودية تنظر إلى مشروع توطين 
قطاع االتصاالت بأنه سيعّزز تنمية 
الكوادر الوطنية، ويدعم التنافسية 
في مجال مهم من أنشطة قطاع 
التجزئة، إلى جانب العوائد المادية 

المجزية على المواطن، وبقاء رؤوس 
األموال في هذا القطاع داخل 

المملكة، وهو األمر الذي سيعود 
بالنفع على الناتج المحلي للمملكة.

السعودية: 
200 ألف ريال الحد 

األعلى لمشاريع 
“شباب األعمال” 

شراكة بين » كريم«
وNEXT لتوفير حلول 

نقل ذكية ذاتية القيادة
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السعودية تدخل عالم صناعة األقمار الصناعية

رواد األعمال العالميين يجتمعون 
في منتدى جنرال إلكتريك للموردين 

قامت كٍل من “�صركة تقنية للف�صاء” و 
“�صكاي وير تكنولوجيز” و “كري�صنت” 

بتوقيع �إتفاقية م�صروع م�صرتك يف  
�ل�صعودية مع مدينة �مللك عبد �لعزيز 
للعلوم و�لتقنية ك�صريك تقني. وجتدر 

�لإ�صارة �إىل �أن مدينة �مللك عبد�لعزيز 
للعلوم و�لتقنية هي موؤ�ص�صة علمية 

�صعودية م�صتقلة ذ�ت خربٍة كبريٍة يف 
�لأبحاث و�لتطوير. وبف�صل خرب�ئها 
�لتقنيون ومو�ردها �ل�صعودية �لعلمية 

�حلالية �لتي ل تقدر بثمن ، تعّد �ملدينة 
�ل�صريك �لتقني �لرئي�صي للم�صروع 

�جلديد يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية .
تاأتي هذه �ملبادرة كح�صيلة للعالقة 
�لقائمة �لطويلة بني موؤ�ص�صي �صركة 

كري�صنت تكنولوجيز، “بندر �آل �صعود” 
و “عمر طالب” ومدير �صركة جر�ناهان 

ماكورت كابيتال، “ديفيد ماكورت” 
�لذين ت�صاركو� معًا يف �لعديد من 

م�صروعات �لت�صالت و�لإعالم 
و�لتقنية.

ويهدف �مل�صروع �مل�صرتك �إىل حتويل 
�ل�صعودية �إىل م�صّنع عاملي ملعد�ت 
�لأقمار �ل�صناعية مع تركيز �أويل 
 HTS على ت�صنيع حمطات �أقمار

Ka لتوفري قدر�ت بث عالية لأ�صطول 

�لأقمار �ل�صناعية حول �لعامل. ومن 
خالل هذ� �ل�صتثمار �صتقيم �صركة 
�مل�صروع �مل�صرتك حمطات لالأقمار 

�ل�صناعية عالية �لبث ُتعد �لأوىل 

من نوعها يف �ل�صعودية، ف�صاًل عن 
ت�صنيعها وت�صويقها. و�صتخّدم �ملحطة 

�جلديدة مزودي خدمات �لأقمار 

�ل�صناعية وم�صغليها يف �ل�صرق 
�لأو�صط و�صمال �إفريقيا وجميع �أنحاء 

�لعامل.

�أجتمع �أكرث من 300 من كبار رو�د �لأعمال من 
�أكرث من 20 دولة بالريا�س حل�صور فعاليات 
�ملنتدى �لعاملي للموردين �لذي نظمته �صركة 

»جرن�ل �إلكرتيك«، ملناق�صة وبحث �لفر�س �لهامة 

�ملتاحة حاليًا لتطوير �صال�صل توريد عالية �لقيمة 
تكون �ململكة مركزها �ل�صرت�تيجي �لدويل.
وحتت �صعار »�صركاء يف م�صرية �لتنمية«، 

�صكل �ملنتدى ر�فدً� قويًا لروؤية �ل�صعودية 2030 
�لر�مية �إىل �لرتويج للتعاون �لعاملي �لبّناء وتعزيز 

�ل�صر�كات بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س مبا 
ين�صجم يف �مل�صمون و�لأهد�ف مع مبادر�ت 

�لتنويع �لقت�صادي و�ل�صناعي يف �ل�صعودية �لتي 
تتمتع مبوقع ��صرت�تيجي يوؤهل لتحولها �إىل مركز 

عاملي هو �صلة �لو�صل بني قار�ت �آ�صيا و�أوروبا 
و�أفريقيا.

ولكونها �صريكًا مل�صرية �لتنمية �ل�صعودية، نظمت 
»جرن�ل �إلكرتيك« هذ �حلدث �لعاملي �لكبري يف 

�ململكة للم�صاهمة بدور فعال يف تطوير �صال�صل 
توريد حملية عالية �لقيمة من خالل مورديها 

�لعامليني، وتعريفهم بالفر�س �لكبرية �ملتاحة يف 
جمايل �ل�صتثمار�ت �لو�ردة و�ل�صر�كات. 

وجاء تنظيم »منتدى جرن�ل �إلكرتيك �لعاملي 
للموردين« بعد �إعالن �ل�صركة موؤخرً� عن 

�صر�كات ��صرت�تيجية جديدة ومبادر�ت توطني 
هامة دعمًا لأهد�ف روؤية �ل�صعودية 2030، مبا يف 

ذلك �لتنويع �لقت�صادي و�ل�صناعي يف �ململكة، 
وتوفري فر�س �لعمل �ملثمرة للمو�طنني �ل�صعوديني، 

وتطوير �ملو�رد �لب�صرية، و�لرتقاء مب�صتويات 
�لإنتاجية و�لكفاءة �صمن قطاعات �لطاقة 

و�لطري�ن و�لرعاية �ل�صحية و�لتقنيات �لرقمية.

كشفت شركة “نيسان”مؤخرًا عن طائرتها الجديدة بدون 
طيار )درون( من طراز “جي تي – آر”، والتي ُتعد واحدة من 

أكثر طائرات السباق بدون طيار تسارعًا في العالم.
وتم تصنيع هذه الطائرة لمجاراة سرعة سيارة “نيسان جي 

تي – آر 2017” بحيث تستخدم الطائرة أحدث التقنيات 
المعززة لألداء وتم تسليط الضوء على كال المركبتين خالل 

“مهرجان جودوود للسرعة” الذي قد ُأقيم مؤخرًا.
هذا وتم تنظيم سباق بين الطائرة والسيارة الجديدة على 

حلبة “سيلفرستون” الحافلة بالتحديات، وذلك بهدف 
تسليط الضوء على اإلمكانات المتميزة لكال المركبتين 

اللتين تستخدمان تقنيات متطورة ومهارة هندسية 
فائقة لبلوغ أعلى مستويات األداء سواء على المسارات 

المستقيمة أو المتعرجة.
وتعمل “نيسان جي تي – آر 2017” بنظام الدفع الرباعي 

من خالل محرك مكون من 6 أسطوانات على شكل حرف 
V سعة 3.8 لتر، ويعمل بتقنية الضخ التوربيني المزدوج 
للوقود ويضم 24 صمامًا. وفي المقابل، تتمتع طائرة 

“جي تي- آر” بتسارع مذهل مع 4 مراوح تعمل بمحركات 
من طراز “إكس نوفا” باستطاعة 2000 فولط، وهي 
تتمتع بمـزايا طائرات السباق بدون طيار المزودة بأربع 

مراوح من تصميم مصنع “سكاي- هيرو”.

طائرة بدون طيار من نيسان تحلق 
بسرعة 100 كيلومتر في ساعة
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كري�صنت تكنولوجيز، “بندر �آل �صعود” 
و “عمر طالب” ومدير �صركة جر�ناهان 

ماكورت كابيتال، “ديفيد ماكورت” 
�لذين ت�صاركو� معًا يف �لعديد من 

م�صروعات �لت�صالت و�لإعالم 
و�لتقنية.

ويهدف �مل�صروع �مل�صرتك �إىل حتويل 
�ل�صعودية �إىل م�صّنع عاملي ملعد�ت 
�لأقمار �ل�صناعية مع تركيز �أويل 
 HTS على ت�صنيع حمطات �أقمار

Ka لتوفري قدر�ت بث عالية لأ�صطول 

�لأقمار �ل�صناعية حول �لعامل. ومن 
خالل هذ� �ل�صتثمار �صتقيم �صركة 
�مل�صروع �مل�صرتك حمطات لالأقمار 

�ل�صناعية عالية �لبث ُتعد �لأوىل 

من نوعها يف �ل�صعودية، ف�صاًل عن 
ت�صنيعها وت�صويقها. و�صتخّدم �ملحطة 

�جلديدة مزودي خدمات �لأقمار 

�ل�صناعية وم�صغليها يف �ل�صرق 
�لأو�صط و�صمال �إفريقيا وجميع �أنحاء 

�لعامل.

�أجتمع �أكرث من 300 من كبار رو�د �لأعمال من 
�أكرث من 20 دولة بالريا�س حل�صور فعاليات 
�ملنتدى �لعاملي للموردين �لذي نظمته �صركة 

»جرن�ل �إلكرتيك«، ملناق�صة وبحث �لفر�س �لهامة 

�ملتاحة حاليًا لتطوير �صال�صل توريد عالية �لقيمة 
تكون �ململكة مركزها �ل�صرت�تيجي �لدويل.
وحتت �صعار »�صركاء يف م�صرية �لتنمية«، 

�صكل �ملنتدى ر�فدً� قويًا لروؤية �ل�صعودية 2030 
�لر�مية �إىل �لرتويج للتعاون �لعاملي �لبّناء وتعزيز 

�ل�صر�كات بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س مبا 
ين�صجم يف �مل�صمون و�لأهد�ف مع مبادر�ت 

�لتنويع �لقت�صادي و�ل�صناعي يف �ل�صعودية �لتي 
تتمتع مبوقع ��صرت�تيجي يوؤهل لتحولها �إىل مركز 

عاملي هو �صلة �لو�صل بني قار�ت �آ�صيا و�أوروبا 
و�أفريقيا.

ولكونها �صريكًا مل�صرية �لتنمية �ل�صعودية، نظمت 
»جرن�ل �إلكرتيك« هذ �حلدث �لعاملي �لكبري يف 

�ململكة للم�صاهمة بدور فعال يف تطوير �صال�صل 
توريد حملية عالية �لقيمة من خالل مورديها 

�لعامليني، وتعريفهم بالفر�س �لكبرية �ملتاحة يف 
جمايل �ل�صتثمار�ت �لو�ردة و�ل�صر�كات. 

وجاء تنظيم »منتدى جرن�ل �إلكرتيك �لعاملي 
للموردين« بعد �إعالن �ل�صركة موؤخرً� عن 

�صر�كات ��صرت�تيجية جديدة ومبادر�ت توطني 
هامة دعمًا لأهد�ف روؤية �ل�صعودية 2030، مبا يف 

ذلك �لتنويع �لقت�صادي و�ل�صناعي يف �ململكة، 
وتوفري فر�س �لعمل �ملثمرة للمو�طنني �ل�صعوديني، 

وتطوير �ملو�رد �لب�صرية، و�لرتقاء مب�صتويات 
�لإنتاجية و�لكفاءة �صمن قطاعات �لطاقة 

و�لطري�ن و�لرعاية �ل�صحية و�لتقنيات �لرقمية.

كشفت شركة “نيسان”مؤخرًا عن طائرتها الجديدة بدون 
طيار )درون( من طراز “جي تي – آر”، والتي ُتعد واحدة من 

أكثر طائرات السباق بدون طيار تسارعًا في العالم.
وتم تصنيع هذه الطائرة لمجاراة سرعة سيارة “نيسان جي 

تي – آر 2017” بحيث تستخدم الطائرة أحدث التقنيات 
المعززة لألداء وتم تسليط الضوء على كال المركبتين خالل 

“مهرجان جودوود للسرعة” الذي قد ُأقيم مؤخرًا.
هذا وتم تنظيم سباق بين الطائرة والسيارة الجديدة على 

حلبة “سيلفرستون” الحافلة بالتحديات، وذلك بهدف 
تسليط الضوء على اإلمكانات المتميزة لكال المركبتين 

اللتين تستخدمان تقنيات متطورة ومهارة هندسية 
فائقة لبلوغ أعلى مستويات األداء سواء على المسارات 

المستقيمة أو المتعرجة.
وتعمل “نيسان جي تي – آر 2017” بنظام الدفع الرباعي 

من خالل محرك مكون من 6 أسطوانات على شكل حرف 
V سعة 3.8 لتر، ويعمل بتقنية الضخ التوربيني المزدوج 
للوقود ويضم 24 صمامًا. وفي المقابل، تتمتع طائرة 

“جي تي- آر” بتسارع مذهل مع 4 مراوح تعمل بمحركات 
من طراز “إكس نوفا” باستطاعة 2000 فولط، وهي 
تتمتع بمـزايا طائرات السباق بدون طيار المزودة بأربع 

مراوح من تصميم مصنع “سكاي- هيرو”.
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العامل م�صاب بحّمى »بوكيمون غو«. 
اللعبة التي اأب�صرت النور نتيجة تعاون 

 Nianticبني �صركتي »نينتندو« و
التابعة ل�صركة »األفابت«. بداأت 

الق�صة يف اخلام�س من متوز )يوليو( 
احلايل من الوليات املتحدة الأمريكية 

واأ�صرتاليا ونيوزيلندا، قبل اأن ت�صل 
»العدوى« اليوم اإىل عدد كبري من 

الدول )غري متوافرة يف لبنان بعد(.
كل ذلك، و�صط تزايد التحذيرات 

حول ال�صالمة اجل�صدية والنف�صية، 
واملخاوف الأمنية واأخرى تتعّلق 

بانتهاك اخل�صو�صية، ل �صّيما اأّنه 
بعد حتميل التطبيق يتلقى بع�س 

امل�صتخدمني اإ�صعارًا باأّنه �صيتم 
ا�صتخدام املعلومات املوجودة على 

ح�صاب غوغل اخلا�س بهم. وكانت 
اأّول حادثة وفاة ب�صببها قد �ُصّجلت 

من اأ�صبوع يف غواتيمال، بعدما لقي 
جري�صون لوبيز دي ليون )18 عامًا( 

حتفه جّراء اإطالق نار اأثناء بحثه عن 
املخلوقات امل�صاك�صة.

 augmented( اإّنها لعبة واقع معّزز
reality( جمانية خا�صة بالهواتف 

الذكية، متّكن الالعبني من التقاط 
ومبارزة وتدريب وتبديل �صخ�صيات 

»بوكيمون« افرتا�صية تظهر يف العامل 
احلقيقي من خالل املوبايل، من خالل 
ت�صغيل التطبيق للكامريا ونظام حتديد 

.)GPS( الأماكن
مبجّرد النتهاء من الإم�صاك باأّول 

بوكيمون، ي�صبح باإمكان امل�صتخدم 
ال�صتمتاع باللعبة، وي�صري عليه التجّول 

يف ال�صوارع للبحث عن خملوقات اأخرى، 
م�صتخدمًا خريطة تظهر اأمامه عرب 
التطبيق املتوافر يف متجري »غوغل 
بالي« و»اآبل �صتور«، وبطرق ملتوية 

اأي�صًا! مع تقّدم املراحل، ت�صبح عملية 
التقاط الـ »بوكيمون« اأكرث �صعوبة. 

وملن ل يعرف، فقد ظهرت �صخ�صيات 
الـ »بوكيمون« يف ت�صعينيات القرن 

املا�صي اإثر اإطالق �صركة »نينتندو« 
األعاب فيديو خا�صة بها لقت رواجًا 

كبريًا، لتتحّول بعدها اإىل م�صل�صل 
اأنيماي�صن ناجح ُدبلج اإىل لغات عّدة، من 

بينها العربية. تدور ق�صة العمل حول 
فتى يف العا�صرة من عمره ُيدعى »اآ�س 

كيت�صام«، يراوده حلم يف اأن ي�صبح 

بطل الـ »بوكيمون« حول العامل.
ذكرت جملة NME الربيطانية 

الأ�صبوع املا�صي اأّن ال�صعبية املتزايدة 
التي حتظى بها اللعبة اأعطت اأ�صهم 
»نينتندو« دفعة كبرية يف �صوق املال 

اليابانية. لي�س هذا فح�صب، فقد 
ك�صرت ال�صركة الأرقام القيا�صية، 

حمققة اأكرب حركة اأ�صهم يومية يف 
 ،Topix البور�صة اليابانية، وفق موؤ�ّصر

منذ بداية الألفية اجلديدة.
Poké-mania عبارة انت�صرت 

يف ال�صحافة الأجنبية، خ�صو�صًا 
الأمريكية، لو�صف حالة »الَهَو�ْس« 

التي ُتعانيها �صريحة كبرية من النا�س 
ب�صبب هذه اللعبة التي بّزت لعبة 

»كاندي كرا�س«، لُت�صبح »اأكرب لعبة 

موبايل يف تاريخ الوليات املتحدة«. 
هذا ما اأكدته درا�صة اأجرتها �صركة 

SurveyMonkey املتخ�ص�صة يف 

اإجراء الإح�صاءات الإلكرتونية.
ارتبطت بذاكرة ال�صباب ل �صّيما جيل 

الت�صعينيات الذين يعرفون اللعبة جّيدًا 
ويحّنون اإليها

اأظهرت نتائج الدرا�صة اأّنه يف الوليات 
 Pokémon املتحدة فقط، ُت�صتخدم

GO من قبل حواىل 21 مليون هاتف 

ذكي، متفّوقة على »كاندي كرا�س« 
التي مل تتخطَّ الـ 20 مليون. حتى 

اأّن هذه الدرا�صة و�صعت اللعبة على 
طريق »التفّوق« على تطبيق »�صناب 
ت�صات« على الأجهزة العاملة بنظام 

»اآندرويد«. نتيجة اأّكدها موقع 
SimilarWeb الذي يقي�س ويحّلل 

حركة املرور على الإنرتنت، م�صريًا 
اإىل اأّن تفّوق Pokémon GO على 

»كاندي كرا�س« جاء بن�صبة 2.1 

يف املئة. ومن الأمثلة التي يذكرها 
هذا املوقع عن تفّوق »بوكيمون غو«، 

وكإنها سر البحث 
عن الذهب!

منذ اللحظات األولى إلطالقها في مطلع الشهر الحالي، تحّولت لعبة الواقع المعّزز إلى ظاهرة، 
وصارت الشغل الشاغل للناس واإلعالم حول العالم. هنا محاولة لتعريف هذه التجربة الفريدة 

وتحديد األسباب الكامنة وراء هذا »الهوس«.
نادين كنعان -  بيروت - االخبار

 وصلت اللعبة إلى المرتبة 
األولى بين التطبيقات األكثر 

بحثًا على »آبل ستور« 
SimilarWeb كما إّن الالعبين 

 Pokémon GO يستخدمون
بمعّدل 43 دقيقة في 

اليوم، أي أكثر من واتسآب، 
وإنتسغرام، وسناب تشات. 

من دون أن ننسى تفّوقها 
لناحية أعداد التغريدات 

واألبحاث على محّرك غوغل

 كسرت الشركة المصممة  »نينتندو« األرقام 
القياسية، محققة أكبر حركة أسهم يومية في 

البورصة اليابانية، وفق مؤّشر Topix، منذ بداية 
األلفية الجديدة

>>
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العامل م�صاب بحّمى »بوكيمون غو«. 
اللعبة التي اأب�صرت النور نتيجة تعاون 

 Nianticبني �صركتي »نينتندو« و
التابعة ل�صركة »األفابت«. بداأت 

الق�صة يف اخلام�س من متوز )يوليو( 
احلايل من الوليات املتحدة الأمريكية 

واأ�صرتاليا ونيوزيلندا، قبل اأن ت�صل 
»العدوى« اليوم اإىل عدد كبري من 

الدول )غري متوافرة يف لبنان بعد(.
كل ذلك، و�صط تزايد التحذيرات 

حول ال�صالمة اجل�صدية والنف�صية، 
واملخاوف الأمنية واأخرى تتعّلق 

بانتهاك اخل�صو�صية، ل �صّيما اأّنه 
بعد حتميل التطبيق يتلقى بع�س 

امل�صتخدمني اإ�صعارًا باأّنه �صيتم 
ا�صتخدام املعلومات املوجودة على 

ح�صاب غوغل اخلا�س بهم. وكانت 
اأّول حادثة وفاة ب�صببها قد �ُصّجلت 

من اأ�صبوع يف غواتيمال، بعدما لقي 
جري�صون لوبيز دي ليون )18 عامًا( 

حتفه جّراء اإطالق نار اأثناء بحثه عن 
املخلوقات امل�صاك�صة.

 augmented( اإّنها لعبة واقع معّزز
reality( جمانية خا�صة بالهواتف 

الذكية، متّكن الالعبني من التقاط 
ومبارزة وتدريب وتبديل �صخ�صيات 

»بوكيمون« افرتا�صية تظهر يف العامل 
احلقيقي من خالل املوبايل، من خالل 
ت�صغيل التطبيق للكامريا ونظام حتديد 

.)GPS( الأماكن
مبجّرد النتهاء من الإم�صاك باأّول 

بوكيمون، ي�صبح باإمكان امل�صتخدم 
ال�صتمتاع باللعبة، وي�صري عليه التجّول 

يف ال�صوارع للبحث عن خملوقات اأخرى، 
م�صتخدمًا خريطة تظهر اأمامه عرب 
التطبيق املتوافر يف متجري »غوغل 
بالي« و»اآبل �صتور«، وبطرق ملتوية 

اأي�صًا! مع تقّدم املراحل، ت�صبح عملية 
التقاط الـ »بوكيمون« اأكرث �صعوبة. 

وملن ل يعرف، فقد ظهرت �صخ�صيات 
الـ »بوكيمون« يف ت�صعينيات القرن 

املا�صي اإثر اإطالق �صركة »نينتندو« 
األعاب فيديو خا�صة بها لقت رواجًا 

كبريًا، لتتحّول بعدها اإىل م�صل�صل 
اأنيماي�صن ناجح ُدبلج اإىل لغات عّدة، من 

بينها العربية. تدور ق�صة العمل حول 
فتى يف العا�صرة من عمره ُيدعى »اآ�س 

كيت�صام«، يراوده حلم يف اأن ي�صبح 

بطل الـ »بوكيمون« حول العامل.
ذكرت جملة NME الربيطانية 

الأ�صبوع املا�صي اأّن ال�صعبية املتزايدة 
التي حتظى بها اللعبة اأعطت اأ�صهم 
»نينتندو« دفعة كبرية يف �صوق املال 

اليابانية. لي�س هذا فح�صب، فقد 
ك�صرت ال�صركة الأرقام القيا�صية، 

حمققة اأكرب حركة اأ�صهم يومية يف 
 ،Topix البور�صة اليابانية، وفق موؤ�ّصر

منذ بداية الألفية اجلديدة.
Poké-mania عبارة انت�صرت 

يف ال�صحافة الأجنبية، خ�صو�صًا 
الأمريكية، لو�صف حالة »الَهَو�ْس« 

التي ُتعانيها �صريحة كبرية من النا�س 
ب�صبب هذه اللعبة التي بّزت لعبة 

»كاندي كرا�س«، لُت�صبح »اأكرب لعبة 

موبايل يف تاريخ الوليات املتحدة«. 
هذا ما اأكدته درا�صة اأجرتها �صركة 

SurveyMonkey املتخ�ص�صة يف 

اإجراء الإح�صاءات الإلكرتونية.
ارتبطت بذاكرة ال�صباب ل �صّيما جيل 

الت�صعينيات الذين يعرفون اللعبة جّيدًا 
ويحّنون اإليها

اأظهرت نتائج الدرا�صة اأّنه يف الوليات 
 Pokémon املتحدة فقط، ُت�صتخدم

GO من قبل حواىل 21 مليون هاتف 

ذكي، متفّوقة على »كاندي كرا�س« 
التي مل تتخطَّ الـ 20 مليون. حتى 

اأّن هذه الدرا�صة و�صعت اللعبة على 
طريق »التفّوق« على تطبيق »�صناب 
ت�صات« على الأجهزة العاملة بنظام 

»اآندرويد«. نتيجة اأّكدها موقع 
SimilarWeb الذي يقي�س ويحّلل 

حركة املرور على الإنرتنت، م�صريًا 
اإىل اأّن تفّوق Pokémon GO على 

»كاندي كرا�س« جاء بن�صبة 2.1 

يف املئة. ومن الأمثلة التي يذكرها 
هذا املوقع عن تفّوق »بوكيمون غو«، 

وكإنها سر البحث 
عن الذهب!

منذ اللحظات األولى إلطالقها في مطلع الشهر الحالي، تحّولت لعبة الواقع المعّزز إلى ظاهرة، 
وصارت الشغل الشاغل للناس واإلعالم حول العالم. هنا محاولة لتعريف هذه التجربة الفريدة 

وتحديد األسباب الكامنة وراء هذا »الهوس«.
نادين كنعان -  بيروت - االخبار

 وصلت اللعبة إلى المرتبة 
األولى بين التطبيقات األكثر 

بحثًا على »آبل ستور« 
SimilarWeb كما إّن الالعبين 

 Pokémon GO يستخدمون
بمعّدل 43 دقيقة في 

اليوم، أي أكثر من واتسآب، 
وإنتسغرام، وسناب تشات. 

من دون أن ننسى تفّوقها 
لناحية أعداد التغريدات 

واألبحاث على محّرك غوغل

 كسرت الشركة المصممة  »نينتندو« األرقام 
القياسية، محققة أكبر حركة أسهم يومية في 

البورصة اليابانية، وفق مؤّشر Topix، منذ بداية 
األلفية الجديدة
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ت�صّدرها ملّرات التحميل على هواتف 
»اآندرويد« مقارنة بتطبيق املواعدة 

»تيندر«، وو�صولها اإىل املرتبة الأوىل 
بني التطبيقات الأكرث بحثًا على »اآبل 

�صتور«. SimilarWeb يقول اأي�صًا 
 Pokémon اإّن الالعبني ي�صتخدمون
GO مبعّدل 43 دقيقية يف اليوم، اأي 

اأكرث من وات�صاآب، واإنت�صغرام، و�صناب 
ت�صات. من دون اأن نن�صى تفّوقها 

لناحية اأعداد التغريدات والأبحاث 
على حمّرك غوغل.

ال�صوؤال الأ�صا�صي الذي يتبادر اإىل 
الذهن لدى الطالع على هذه 
املعلومات: ما الذي يجعل هذه 

اللعبة جّذابة اإىل هذا احلد؟ األك�س 
فيتزباتريك يف جملة الـ »تامي« 

وتارا هايلي يف جملة »فورب�س«، 
ُيجمعان على نقاط حمّددة ُتك�صب 

Pokémon GO �صهرتها وجناحها: 

ارتباطها بذاكرة ال�صباب ل �صّيما 
جيل الت�صعينيات الذين يعرفون الـ 

»بوكيمون« جّيدًا ويحّنون اإليها، و�صّدة 

ارتباطها بالواقع بطريقة ل ت�صبه 
اأي لعبة اأخرى، اإ�صافة اإىل اإجبارها 

النا�س على اخلروج اإىل ال�صوارع 
والطبيعة ودفعهم اإىل احلركة.

هنا، تلفت »هيئة الإذاعة الربيطانية« 
اإىل اأّن مطاردة الـ »بوكيمون« على 

مدى �صبعة اأّيام، تعني اأّن الرجل العادي 
يحرق 1،795 وحدة حرارية، فيما املراأة 

العادية حترق 1،503 وحدة حرارية.
حتتوي اللعبة كذلك على جانب معريف. 

لدى حماولة التقاط الكاركتريات 
ال�صغرية، ي�صتخدم الالعب الـ 

Pokéballs التي ميكن احل�صول عليها 

اأثناء زيارة الـ Pokéstops. هناك، 
ي�صادف املرء الكثري من املعامل 

والعالمات التاريخية، مبا يف ذلك تلك 
املخفية بالقرب من مكان �صكنه. ولعل 
اأهم ما توؤّمنه هذه اللعبة هو »التفاعل 

بني النا�س، ومتكينهم من تو�صيع 
دائرة معارفهم الجتماعية«، ف�صاًل 
عن الت�صلية وال�صرتاحة من ال�صغط 
اليومي لبع�س الوقت. جتدر الإ�صارة 

اإىل اأّن األك�س فيتزباتريك يف الـ »تامي« 
اأثنى على اإطالق اللعبة يف ال�صيف، 

طارحًا عالمات ا�صتفهام حول اإمكانية 
ا�صتمرار �صهرتها مع قدوم ال�صتاء 

و�صوء الأحوال اجلوية وعودة الطالب 
اإىل مدار�صهم وجامعاتهم!

�صحيفة »لو�س اأجنلي�س تاميز«، 
�صّلطت ال�صوء على جانب خمتلف من 

Pokémon GO يتمّثل يف ا�صتمالتها 

�صرائح منّوعة من الالعبني. ا�صتندت 
ال�صحيفة اإىل بحث اأجرته �صركة 

Mfour املتخ�ص�صة يف �صوق الهواتف 

املحمولة، يظهر اأّن »الن�صاء والأقليات 
تنخرط يف هذه اللعبة اأي�صًا على 

خالف ما هو متعارف عليه يف الألعاب 
الإلكرتونية الأخرى«. البحث الذي 

�صمل األف لعب، اأظهر اأّن 34 يف املئة 
من هوؤلء اأّكدوا اأّنها املرة الأوىل التي 
ي�صتخدمون لعبة »بوكيمون«. وبف�صل 

»بوكيمون غو«، ان�صم عدد كبري 
من الن�صاء اإىل الالعبني، فمن اأ�صل 
500 امراأة �صملتهن الدرا�صة، قالت 

47 يف املئة اأّنهن مل يجّربن اأي لعبة 

»بوكيمون« �صابقًا. اأما على �صعيد 
الفئة العمرية، في�صّكل الذين تراوح 

اأعمارهم بني 18 و34 عامًا 83 يف املئة 
من اإجمايل الالعبني.

حرام في السعودية!
اأعادت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء يف ال�صعودية اأخريًا ن�صر فتوى 

�صادرة يف عام 2001 حتّرم لعبة 
»بوكيمون«، من دون الإ�صارة اإىل 

»بوكيمون غو«. رغم عدم توافر هذه 
الأخرية يف اململكة، اإل اأّنه مت تنزيلها 

ب�صكل مكثف ب�صكل غري قانوين، 
وفق ما ذكرت »وكالة ال�صحافة 

الفرن�صية«. ولفتت اللجنة عرب موقعها 

الإلكرتوين اإىل اأّنها اأعدت ن�صر الفتوى 
ب�صبب تلقيها »اأ�صئلة كثرية« ب�صاأن 
اللعبة. وحتّرم الفتوى لعبة بطاقات 
»بوكيمون« اآنذاك بعدما اعتربتها 

من األعاب »القمار واملي�صر«، وب�صبب 
»تبنيها نظرية التطّور والرتقاء التي 

نادى بها داروين«، كما اأّنها حتث على 
»ال�صرك باهلل باعتقاد تعدد الآلهة«. 

وتطّرقت الفتوى اأي�صًا اإىل ا�صتمال 
اللعبة على رموز و�صعارات لديانات 

ومنظمات »منحرفة«، من بينها 
»النجمة ال�صدا�صية )...( املرتبطة 

بال�صهيونية العاملية، والعديد من 
ال�صلبان املختلفة الأ�صكال، اإ�صافة 

اإىل املثلثات والزوايا ورموز من املعتقد 
ال�صنتوي ال�صاري يف اليابان«.

أظهرت نتائج دراسة حديثة أّنه في الواليات 
المتحدة فقط، ُتستخدم Pokémon GO من قبل 

حوالى 21 مليون هاتف ذكي، متفّوقة على 
»كاندي كراش« التي لم تتخطَّ الـ 20 مليون 
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ت�صّدرها ملّرات التحميل على هواتف 
»اآندرويد« مقارنة بتطبيق املواعدة 

»تيندر«، وو�صولها اإىل املرتبة الأوىل 
بني التطبيقات الأكرث بحثًا على »اآبل 

�صتور«. SimilarWeb يقول اأي�صًا 
 Pokémon اإّن الالعبني ي�صتخدمون
GO مبعّدل 43 دقيقية يف اليوم، اأي 

اأكرث من وات�صاآب، واإنت�صغرام، و�صناب 
ت�صات. من دون اأن نن�صى تفّوقها 

لناحية اأعداد التغريدات والأبحاث 
على حمّرك غوغل.

ال�صوؤال الأ�صا�صي الذي يتبادر اإىل 
الذهن لدى الطالع على هذه 
املعلومات: ما الذي يجعل هذه 

اللعبة جّذابة اإىل هذا احلد؟ األك�س 
فيتزباتريك يف جملة الـ »تامي« 

وتارا هايلي يف جملة »فورب�س«، 
ُيجمعان على نقاط حمّددة ُتك�صب 

Pokémon GO �صهرتها وجناحها: 

ارتباطها بذاكرة ال�صباب ل �صّيما 
جيل الت�صعينيات الذين يعرفون الـ 

»بوكيمون« جّيدًا ويحّنون اإليها، و�صّدة 

ارتباطها بالواقع بطريقة ل ت�صبه 
اأي لعبة اأخرى، اإ�صافة اإىل اإجبارها 

النا�س على اخلروج اإىل ال�صوارع 
والطبيعة ودفعهم اإىل احلركة.

هنا، تلفت »هيئة الإذاعة الربيطانية« 
اإىل اأّن مطاردة الـ »بوكيمون« على 

مدى �صبعة اأّيام، تعني اأّن الرجل العادي 
يحرق 1،795 وحدة حرارية، فيما املراأة 

العادية حترق 1،503 وحدة حرارية.
حتتوي اللعبة كذلك على جانب معريف. 

لدى حماولة التقاط الكاركتريات 
ال�صغرية، ي�صتخدم الالعب الـ 

Pokéballs التي ميكن احل�صول عليها 

اأثناء زيارة الـ Pokéstops. هناك، 
ي�صادف املرء الكثري من املعامل 

والعالمات التاريخية، مبا يف ذلك تلك 
املخفية بالقرب من مكان �صكنه. ولعل 
اأهم ما توؤّمنه هذه اللعبة هو »التفاعل 

بني النا�س، ومتكينهم من تو�صيع 
دائرة معارفهم الجتماعية«، ف�صاًل 
عن الت�صلية وال�صرتاحة من ال�صغط 
اليومي لبع�س الوقت. جتدر الإ�صارة 

اإىل اأّن األك�س فيتزباتريك يف الـ »تامي« 
اأثنى على اإطالق اللعبة يف ال�صيف، 

طارحًا عالمات ا�صتفهام حول اإمكانية 
ا�صتمرار �صهرتها مع قدوم ال�صتاء 

و�صوء الأحوال اجلوية وعودة الطالب 
اإىل مدار�صهم وجامعاتهم!

�صحيفة »لو�س اأجنلي�س تاميز«، 
�صّلطت ال�صوء على جانب خمتلف من 

Pokémon GO يتمّثل يف ا�صتمالتها 

�صرائح منّوعة من الالعبني. ا�صتندت 
ال�صحيفة اإىل بحث اأجرته �صركة 

Mfour املتخ�ص�صة يف �صوق الهواتف 

املحمولة، يظهر اأّن »الن�صاء والأقليات 
تنخرط يف هذه اللعبة اأي�صًا على 

خالف ما هو متعارف عليه يف الألعاب 
الإلكرتونية الأخرى«. البحث الذي 

�صمل األف لعب، اأظهر اأّن 34 يف املئة 
من هوؤلء اأّكدوا اأّنها املرة الأوىل التي 
ي�صتخدمون لعبة »بوكيمون«. وبف�صل 

»بوكيمون غو«، ان�صم عدد كبري 
من الن�صاء اإىل الالعبني، فمن اأ�صل 
500 امراأة �صملتهن الدرا�صة، قالت 

47 يف املئة اأّنهن مل يجّربن اأي لعبة 

»بوكيمون« �صابقًا. اأما على �صعيد 
الفئة العمرية، في�صّكل الذين تراوح 

اأعمارهم بني 18 و34 عامًا 83 يف املئة 
من اإجمايل الالعبني.

حرام في السعودية!
اأعادت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء يف ال�صعودية اأخريًا ن�صر فتوى 

�صادرة يف عام 2001 حتّرم لعبة 
»بوكيمون«، من دون الإ�صارة اإىل 

»بوكيمون غو«. رغم عدم توافر هذه 
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حوالى 21 مليون هاتف ذكي، متفّوقة على 
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عبد الحميد جمعة 

من يرّوج لآلخر
دبي أم 

مهرجانها 
السينمائي؟ 

عبد الحميد جمعة، يختصر  بشخصة انتصار دبي لروحها المبادرة والواثقة من نفسها 
بعالقتها مع اآلخر البعيد والقريب، ذلك اآلخر الذي تعتبره شريكًا ال خصمًا، هذا هو 

السبب ربما الذي قاد دبي من نجاح إلى نجاح، وجعلها أيقونة عالمية تجسد على أرضها 
روح التعايش و الحكمة. فهو تعبير عن هذا المكان وابن لتجربة ابداعية لم تستسلم 

للعزلة ولم ترض البقاء على هامش عالم يضج بالحركة والتغيير.
دبي – حسن عبد الرحمن

عبد الحميد جمعة 

من يرّوج لآلخر
دبي أم 

مهرجانها 
السينمائي؟ 

>>
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حديثنا مع عبد احلميد جمعة كان 
عن مهرجان دبي ال�سينمائي، كيف 
جنح واأ�سبح واحدًا من املهرجانات 

املعروفة عامليًا، على الرغم من عدم 
امتالك دبي لتاريخ اأو جتربة �سينمائية 

اأو فنية. 
من الطبيعي اأن ن�ساأل جمعة اإذا عن 

راأيه وعن الظروف التي اأ�س�ست لهذا 
النجاح، فنحن واجلميع النعرف عن 

املهرجان �سوى مان�ساهده من ح�سور 
طاغ واأ�سواء مبهرة و�سجادة حمراء 

وجنوم يتوافدون من كل بلدان العامل 
من هوليود اجلبارة اإىل اأ�سقاع االأر�ض 

االأخرى، فاملهرجان مل يغفل ثقافة 
اأو يقدم ثقافة عليها الأي �سبب. هذه 

كانت الر�سالة منذ البداية. 

خيارين
يقول جمعة:« كنا اأمام خيارين اإما اأن 

ننتظر 20 عامًا حتى تتطور الثقافة 
ال�سنمائية عندنا، ونوؤ�س�ض ل�سناعة 

�سينما،  ثم نعود لنطلق مهرجانًا 
لل�سينما اأو  نطلق املهرجان لي�ساعد يف 

اإطالق ثقافة �سينمائية وتطوير �سناعة 
ال�سينما واال�ستفادة من االمكانات 

املتاحة« . 
كان وا�سحًا اأن دبي اأخذت اخليار 

الثاين، وهذا من طبيعتها يف اإطالق 
املبادرات الريادية.

 النقطة االأهم كما يقول جمعة:« 
اأننا بداأنا من حيث و�سل االآخرون، 

فمهرجان دبي بداأ وهو ميلك اإرثًا 
عامليًا اأ�س�سه من �سبقوه، وحاول جمع 

زبدة التجربة العاملية، وهذا هو الفرق 
بينه وبني مهرجان كان ومهرجان 

برلني ومهرجانات اأخرى عريقة، مل 
يكن بحاجة للمرور يف التجربة ول�سان 

حاله يقول: » ربي ال تخ�سعني للتجربة 
وجنني من ال�سرير«. 

عبد احلميد جمعة يف مكانه ال�سحيح 
من اأهم ال�سخ�سيات التي تقود حلم 
كبري وقبل بتويل تلك املهمة ال�سعبة 

الأنه يحبها بالدرجة االأوىل، ولديه وعي 
باهميتها كر�سالة كبرية قد ال تتحقق 

معانيها واأهدافها ب�سهولة.

مؤسس ورئيس
بداأ عبد احلميد جمعة وكان فاعاًل 

وحا�سرًا منذ انطالق الفكرة االأوىل 
للمهرجان، وهو الذي تردد وهرب يف 

البداية، الأنه كان يعرف ح�سا�سية هذه 
املحاولة وعبء اأثقالها، فهي مهمة 

ثقافية وعلمية و�سناعية، وهي وردة 
تزرع بذورها يف تربة لي�ست تربتها، 

وكان يريد اأن يتاأكد اأنه ال�سخ�ض 
املنا�سب لرعايتها.

 جمعة هو اأحد اأع�ساء الفريق االأول 

الذي اأ�س�ض مهرجان دبي ال�سينمائي 
الدويل يف عام 2004، و قد عني 

رئي�سًا ملهرجان دبي ال�سينمائي الدويل 
يف العام 2006. لعب جمعة دورًا 

اأ�سا�سيًا يف اإطالق مهرجان اخلليج 
ال�سينمائي، اإحدى اأهم االأحداث 

ال�سينمائية ال�سنوية يف املنطقة الذي 
يعر�ض اأف�سل االإنتاجات ال�سينمائية 
االإقليمية للجمهور املحلي و الدويل. 

ي�سغل ع�سوية العديد من املجال�ض 
والهيئات، فهو ع�سو يف جمل�ض موؤ�س�سة 

دبي لالإعالم و جمل�ض كلية حممد بن 
را�سد لالإعالم واملجل�ض اال�ست�ساري 

لهيئة دبي للثقافة و الفنون اإ�سافة اإىل 
<<املجل�ض الوطني لالإعالم و املجل�ض 
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قيادة

 يجتذب مهرجان دبي السينمائي  270 الف مشارك 
وزائر، وحقق المهرجان عوائد تفوق كلفته من 

سنوات عديدة، ويحقق اليوم عوائد فاقت األرقام 
التي وضعتها دراسة الجدوى بكثير
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اال�ست�ساري يف كليات التقنية العليا. 
�سغل جمعة منا�سب عديدة �سابقًا 

مبا فيها الرئي�ض التنفيذي ملدينة دبي 
لالإعالم، و منا�سب اإدارية عليا يف 

مدينة دبي لالإنرتنت و جمموعة �سيتي 
بنك و املنطقة احلرة يف جبل علي. 
و هو حائز على ال�سهادة اجلامعية 
يف االقت�ساد من جامعة كولورادو، 
و �سهادة يف االإدارة العامة من كلية 

هارفرد لالأعمال.
لو �سغل كان طلع من زمان �سعوبات 

قاريء نهم وحمب كبري لل�سينما، 
فاأثناء درا�سته يف اأمريكا، كان متفرغًا 

ل�سيئني فقط اجلامعة وال�سينما، 
يقول: كنت اأح�سر �سينما مرتني يف 

االأ�سبوع«. 
هذه ال�سريه جتعله الرجل املنا�سب، 

اإذا ماأ�سفنا اأنه  وكان يرتدد على 
بلدات واأماكن معروفة باإرثها وباعها 
يف �سناعة ال�سينما، وكان يبحث عن 

كتب متخ�س�سة يف �ستى اأنواع الثقافة 
وي�سافر اإىل اأماكن بعيدة للبحث عنها 

ليكت�سف اأنها يف مكتبته. 
هرب من قبول رئا�سة املهرجان وغاب، 

دار العامل ل�ستة اأ�سهر تاأمل وفكر، 
وظلت الرئا�سة بانتظاره. 

ماذا قدمت دبي لمهرجانها 
وماذا قدم لها؟

يجوز طرح ال�سوؤال بوجهيه، يقول 
جمعة:« ال �سك اأن دبي قدمت 

للمهرجان اأ�سباب جناحه، من خالل 
توفري الكادر واالحت�سان، ا�ستفاد 

املهرجان من �سورة دبي يف العامل، 
انفتاحها وتوفري بيئة التعاي�ض بكونها 

مدينة عاملية، منط احلياة �ساعد كثريًا 
يف جناح املهرجان«. 

270 اأالأف زائر يف ع�سرة اأيام وعوائد 

تفوق التوقعات
اأما املهرجان فلعب دورًا يف تعزيز 
�سورة دبي عامليًا كمدينة ح�سارية 

تهتم بالثقافة والفنون كما تهتم 
باالأعمال والت�سوق وال�سياحة والتطوير 

العقاري. وي�سيف جمعة:« حقق 
املهرجان اأي�سًا بع�ض اأهدافه ماليًا 
ومول نف�سه، فيما بعد وحقق عوائد 
فاقت توفعات الدرا�سة التي و�سعت 

قبل انطالقه، الدرا�سة التي قالت 
بتوقع حتقيق 76 مليون دوالر بعد 

اأربع �سنوات من انطالقته، �سدقت 
وفاقت العوائد هذا الرقم،  فاملهرجان 

اجتذب اأكرث من 270 الف زائر 
وم�سارك، يف دورته االأخرية، وهوؤالء 

ينفقون وينزلون يف فنادق ويت�سوقون 
وي�ستقلون الطائرات، وينقلون �سورة 

اإيجابية عن دبي، ويعززون روح 
الت�سارك والتنوع وثقافة قبول االآخر. 
اجتذب املهرجان ا�سهر جنوم العامل 

وت�سدرت اأخبار املهرجان و�سائل 
االإعالم العاملية،

ال�سك اأن البع�ض حتدث عند انطالق 
مهرجان دبي عن جدوى االإنفاق على 

حدث كهذا و�سككوا بقدرته على متويل 
نف�سه، ناهيك عن حتقيق عوائد، 

اأما اليوم فال�سك اأن االإدارة املبدعة 
التي اأر�ساها رئي�ض املهرجان تركت 
انطباعًا قويًا وثقة اأكرب مبا تطرحة 

دبي من مبادرات،  

ها ماقدمه المهرجان لدبي، 
ماذا قدم ايضًا للسينما 

الخليجية والعربية؟
يقول جمعة:« هناك اأكرث من 50% 
من االأفالم امل�ساركة اأفالم عربية، 
ن�سارك �سنويًا بالعديدمن االأفالم 

اخلليجية والعربية نطلع العامل عليها 
ويفوز بع�سها بجوائز، ويحكم يف 

املهرجان حمرجون ونقاد وممثلون 
عرب وخليجيني، ويحمل مهرجان 

دبي معه  اإىل كل مهرجانات العامل 
اأفالمًا وفانني وخمرجني عرب، كل 

ذلك يعزز من ح�سور ال�سينما العربية 
واخلليجية، ويعزز من ح�سور الفنانني 
واخلرجني والكتاب العرب . ذهبنا اىل 
95 مهرجان ويف جعبتنا اف�سل االفالم 

واملخرجني العرب«.
مالفت نظري اأثناء حديثي مع رئي�ض 

مهرجان دبي، اأن 20 �سخ�سًا فقط 
هم الكادر االأ�سا�سي للمهرجان، قد 

ي�سلون اإىل 2000 خالل 10 ايام ثم 
يعودون اإىل 20 بعد انتهاء املهرجان، 

ال �سكك اأن هذه التجربة فريدة، قد ال 
جندها يف مهرجانات عاملي مماثلة. 

مساهمة ايجابية في صناعة 
السينما العربية

<<يقول جمعة :« من خالل جوائز 
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قيادة

عبد الحميد جمعة هرب من رئاسة مهرجان 
دبي السينمائي وغاب ستة أشهر، ليعود 

ويجدها في انتظاره  

 20 شخصًا فقط هم الكادر 
األساسي لمهرجان دبي 
السينمائي، قد يصلون 

إلى 2000 خالل 10 ايام ثم 
يتقلصون إلى 20 بعد انتهاء 

المهرجان

 مهرجان دبي اليدفع للنجوم 
المشاركين في المهرجان، 
والعديد من صناع السينما 

العالميون يخبئون أفالمهم 
للمشاركة في مسابقة 
األفالم في مهرجان دبي



اال�ست�ساري يف كليات التقنية العليا. 
�سغل جمعة منا�سب عديدة �سابقًا 

مبا فيها الرئي�ض التنفيذي ملدينة دبي 
لالإعالم، و منا�سب اإدارية عليا يف 

مدينة دبي لالإنرتنت و جمموعة �سيتي 
بنك و املنطقة احلرة يف جبل علي. 
و هو حائز على ال�سهادة اجلامعية 
يف االقت�ساد من جامعة كولورادو، 
و �سهادة يف االإدارة العامة من كلية 

هارفرد لالأعمال.
لو �سغل كان طلع من زمان �سعوبات 

قاريء نهم وحمب كبري لل�سينما، 
فاأثناء درا�سته يف اأمريكا، كان متفرغًا 

ل�سيئني فقط اجلامعة وال�سينما، 
يقول: كنت اأح�سر �سينما مرتني يف 

االأ�سبوع«. 
هذه ال�سريه جتعله الرجل املنا�سب، 

اإذا ماأ�سفنا اأنه  وكان يرتدد على 
بلدات واأماكن معروفة باإرثها وباعها 
يف �سناعة ال�سينما، وكان يبحث عن 

كتب متخ�س�سة يف �ستى اأنواع الثقافة 
وي�سافر اإىل اأماكن بعيدة للبحث عنها 

ليكت�سف اأنها يف مكتبته. 
هرب من قبول رئا�سة املهرجان وغاب، 

دار العامل ل�ستة اأ�سهر تاأمل وفكر، 
وظلت الرئا�سة بانتظاره. 

ماذا قدمت دبي لمهرجانها 
وماذا قدم لها؟

يجوز طرح ال�سوؤال بوجهيه، يقول 
جمعة:« ال �سك اأن دبي قدمت 

للمهرجان اأ�سباب جناحه، من خالل 
توفري الكادر واالحت�سان، ا�ستفاد 

املهرجان من �سورة دبي يف العامل، 
انفتاحها وتوفري بيئة التعاي�ض بكونها 

مدينة عاملية، منط احلياة �ساعد كثريًا 
يف جناح املهرجان«. 

270 اأالأف زائر يف ع�سرة اأيام وعوائد 

تفوق التوقعات
اأما املهرجان فلعب دورًا يف تعزيز 
�سورة دبي عامليًا كمدينة ح�سارية 

تهتم بالثقافة والفنون كما تهتم 
باالأعمال والت�سوق وال�سياحة والتطوير 

العقاري. وي�سيف جمعة:« حقق 
املهرجان اأي�سًا بع�ض اأهدافه ماليًا 
ومول نف�سه، فيما بعد وحقق عوائد 
فاقت توفعات الدرا�سة التي و�سعت 

قبل انطالقه، الدرا�سة التي قالت 
بتوقع حتقيق 76 مليون دوالر بعد 

اأربع �سنوات من انطالقته، �سدقت 
وفاقت العوائد هذا الرقم،  فاملهرجان 

اجتذب اأكرث من 270 الف زائر 
وم�سارك، يف دورته االأخرية، وهوؤالء 

ينفقون وينزلون يف فنادق ويت�سوقون 
وي�ستقلون الطائرات، وينقلون �سورة 

اإيجابية عن دبي، ويعززون روح 
الت�سارك والتنوع وثقافة قبول االآخر. 
اجتذب املهرجان ا�سهر جنوم العامل 

وت�سدرت اأخبار املهرجان و�سائل 
االإعالم العاملية،

ال�سك اأن البع�ض حتدث عند انطالق 
مهرجان دبي عن جدوى االإنفاق على 

حدث كهذا و�سككوا بقدرته على متويل 
نف�سه، ناهيك عن حتقيق عوائد، 

اأما اليوم فال�سك اأن االإدارة املبدعة 
التي اأر�ساها رئي�ض املهرجان تركت 
انطباعًا قويًا وثقة اأكرب مبا تطرحة 

دبي من مبادرات،  

ها ماقدمه المهرجان لدبي، 
ماذا قدم ايضًا للسينما 

الخليجية والعربية؟
يقول جمعة:« هناك اأكرث من 50% 
من االأفالم امل�ساركة اأفالم عربية، 
ن�سارك �سنويًا بالعديدمن االأفالم 

اخلليجية والعربية نطلع العامل عليها 
ويفوز بع�سها بجوائز، ويحكم يف 

املهرجان حمرجون ونقاد وممثلون 
عرب وخليجيني، ويحمل مهرجان 

دبي معه  اإىل كل مهرجانات العامل 
اأفالمًا وفانني وخمرجني عرب، كل 

ذلك يعزز من ح�سور ال�سينما العربية 
واخلليجية، ويعزز من ح�سور الفنانني 
واخلرجني والكتاب العرب . ذهبنا اىل 
95 مهرجان ويف جعبتنا اف�سل االفالم 

واملخرجني العرب«.
مالفت نظري اأثناء حديثي مع رئي�ض 

مهرجان دبي، اأن 20 �سخ�سًا فقط 
هم الكادر االأ�سا�سي للمهرجان، قد 

ي�سلون اإىل 2000 خالل 10 ايام ثم 
يعودون اإىل 20 بعد انتهاء املهرجان، 

ال �سكك اأن هذه التجربة فريدة، قد ال 
جندها يف مهرجانات عاملي مماثلة. 

مساهمة ايجابية في صناعة 
السينما العربية

<<يقول جمعة :« من خالل جوائز 
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قيادة

عبد الحميد جمعة هرب من رئاسة مهرجان 
دبي السينمائي وغاب ستة أشهر، ليعود 

ويجدها في انتظاره  

 20 شخصًا فقط هم الكادر 
األساسي لمهرجان دبي 
السينمائي، قد يصلون 

إلى 2000 خالل 10 ايام ثم 
يتقلصون إلى 20 بعد انتهاء 

المهرجان

 مهرجان دبي اليدفع للنجوم 
المشاركين في المهرجان، 
والعديد من صناع السينما 

العالميون يخبئون أفالمهم 
للمشاركة في مسابقة 
األفالم في مهرجان دبي



املهرجان ال�سنوية ي�سهم املهرجان 
يف دعم ال�سينمائيني ال�سباب معنويًا 

وماديًا فقيمة اجلائزة ت�سل اإىل 
معنوي وماي الن ال�سباب 100 الف \

والر و50 الف دوالر، وهذه اأرقام 
ت�ساعد ال�سينمائيني ال�سباب يف بداية 
انطالقتهم. اخلربات التي ي�ستقدمها 

مهرجان دبي من اخلارج ي�سكل 
تواجدها جنبًا اإىل جنب مع اخلربات 

ال�سينمائية العربية، يقود مهرجان 
دبي هذه الهارموين بني اخلربات 

الفريدة �سنويًا«.  
قد تكون ق�سة املتطوع االإيراين 

االأمريكي منذ ع�سر �سنوات للم�ساعدة، 
يف فعاليات مهرجان دبي، ومن 

ثم انتقاله للعي�ض يف دبي والكتاب 
واملخرجني الذين كتبوا واأثنوا على 

اأن�سطة املهرجان جزء من الرتويج 
وق�س�ض النجاح التي ر�ساها 

املهرجان،  
ي�سيد جمعة ب�سخ�سيات مثل م�سعود 
امراهلل، الذي يعتربه دينامو وثقافة 

�سينمائية وخربة عميقة وعاملية يحمل 
مهرجان دبي ب�سمته االإبداعية، 

)اأعطاين رقم هاتفه لالت�سال واإجراء 
حديث عن ال�سينما والفنون(. ي�سيد 

باآخرين مثل جنال ال�سعيد وليد 
ال�سحي على م�سطفى منال بنت 

عمرو وغريهم ممن �ساركوا يف جناح 
مهرجان دبي ال�سينمائي. 

اختيار االفالم ولجان 
التحكيم 

حول اختيار االفالم امل�ساركة، 

ودعوات ال�سيوف واختيارهم، 
ياأتي بناء على �سيا�سة التنوع 

متاهيًا مع جتربة دبي التي 
ت�سم 170 جن�سية، كما يتم 

اختياراالأفالم التي ت�سهم يف 
تكوين الوعي االن�ساين واحل�ض 

احل�ساري، وت�ستبعد االأفالم التي 
ت�سوق للعنف والعن�سرية. 

هذا اأعطى املهرجان ميزة وثقة 
من قبل �سانعي االأفالم يقول 
جمعة:«  اتينا باهم م�ساهري 

هوليود وخمرجيها الذين ا�سبحو 
يخبئون افالمهم ملهرجان دبي، 

هذا اجناز بال�سنبة لنا، لدينا �سوق 
عاملية لل�سينما، �سوقنا عاملي ولدينا 

جمهور �سينمائي و�ساالت عرو�ض 
كثرية، ي�سم روادها كل جن�سيات 

العامل«.
اأخريا، عد احلميد جمعة اليحب 
النجومية والين�سجم مع الثقافة 

ال�سائدة بتعميم ثقافة النجم، مع 
اأنه اأ�سبح اليوم جنمًا عامليًا فهو 

يدير واحد من اأجنح املهرجانات 
ال�سينمائية العاملية وتربطه 

عالقات معرفة و�سداقة مع اأهم 
�سناع وحمرتيف ال�سينما يف العامل، 

يقول:« النجم وراءه فريق عمل 
عال اخلربة واالحرتافية، فريق 

ميلك روؤيا وثقافة عميقة. ل�ست من 
متابعي النجومية ال اتابع النجوم 
ال اقراأ الكتب االأعلى مبيعًا، هذه 
طريقتي، نحن الندفع للنجوم وال 

ندنفع لالخرين ا�سبحنا ن�ستقطب 
النجوم من كل انحاء العامل«.
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املهرجان ال�سنوية ي�سهم املهرجان 
يف دعم ال�سينمائيني ال�سباب معنويًا 

وماديًا فقيمة اجلائزة ت�سل اإىل 
معنوي وماي الن ال�سباب 100 الف \

والر و50 الف دوالر، وهذه اأرقام 
ت�ساعد ال�سينمائيني ال�سباب يف بداية 
انطالقتهم. اخلربات التي ي�ستقدمها 

مهرجان دبي من اخلارج ي�سكل 
تواجدها جنبًا اإىل جنب مع اخلربات 

ال�سينمائية العربية، يقود مهرجان 
دبي هذه الهارموين بني اخلربات 

الفريدة �سنويًا«.  
قد تكون ق�سة املتطوع االإيراين 

االأمريكي منذ ع�سر �سنوات للم�ساعدة، 
يف فعاليات مهرجان دبي، ومن 

ثم انتقاله للعي�ض يف دبي والكتاب 
واملخرجني الذين كتبوا واأثنوا على 

اأن�سطة املهرجان جزء من الرتويج 
وق�س�ض النجاح التي ر�ساها 

املهرجان،  
ي�سيد جمعة ب�سخ�سيات مثل م�سعود 
امراهلل، الذي يعتربه دينامو وثقافة 

�سينمائية وخربة عميقة وعاملية يحمل 
مهرجان دبي ب�سمته االإبداعية، 

)اأعطاين رقم هاتفه لالت�سال واإجراء 
حديث عن ال�سينما والفنون(. ي�سيد 

باآخرين مثل جنال ال�سعيد وليد 
ال�سحي على م�سطفى منال بنت 

عمرو وغريهم ممن �ساركوا يف جناح 
مهرجان دبي ال�سينمائي. 

اختيار االفالم ولجان 
التحكيم 

حول اختيار االفالم امل�ساركة، 

ودعوات ال�سيوف واختيارهم، 
ياأتي بناء على �سيا�سة التنوع 

متاهيًا مع جتربة دبي التي 
ت�سم 170 جن�سية، كما يتم 

اختياراالأفالم التي ت�سهم يف 
تكوين الوعي االن�ساين واحل�ض 

احل�ساري، وت�ستبعد االأفالم التي 
ت�سوق للعنف والعن�سرية. 

هذا اأعطى املهرجان ميزة وثقة 
من قبل �سانعي االأفالم يقول 
جمعة:«  اتينا باهم م�ساهري 

هوليود وخمرجيها الذين ا�سبحو 
يخبئون افالمهم ملهرجان دبي، 

هذا اجناز بال�سنبة لنا، لدينا �سوق 
عاملية لل�سينما، �سوقنا عاملي ولدينا 

جمهور �سينمائي و�ساالت عرو�ض 
كثرية، ي�سم روادها كل جن�سيات 

العامل«.
اأخريا، عد احلميد جمعة اليحب 
النجومية والين�سجم مع الثقافة 

ال�سائدة بتعميم ثقافة النجم، مع 
اأنه اأ�سبح اليوم جنمًا عامليًا فهو 

يدير واحد من اأجنح املهرجانات 
ال�سينمائية العاملية وتربطه 

عالقات معرفة و�سداقة مع اأهم 
�سناع وحمرتيف ال�سينما يف العامل، 

يقول:« النجم وراءه فريق عمل 
عال اخلربة واالحرتافية، فريق 

ميلك روؤيا وثقافة عميقة. ل�ست من 
متابعي النجومية ال اتابع النجوم 
ال اقراأ الكتب االأعلى مبيعًا، هذه 
طريقتي، نحن الندفع للنجوم وال 

ندنفع لالخرين ا�سبحنا ن�ستقطب 
النجوم من كل انحاء العامل«.
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 )CPC( انعك�س كل ذلك يف ح�صول
موؤخرا، على ت�صنيف )B( من 
مبادرة اإعداد التقارير العاملية 

كاأول �صركة �صعودية متخ�ص�صة فى 
جمال �صناعة مواد البناء حت�صل 
على هذا الت�صنيف، وهو ما يعترب 

اإجنازًا مميزًاخا�صة اأنه التقرير 
االأول لـ »CPC« حول اال�صتدامة، 

وياأتي تتويجا جلهودها يف املجاالت 
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية التي 

تلتزم بها يف قطاع »بناء واأمل«.
ويعترب هذا التقرير الذي ح�صلت عليه 

�صركة مواد االإعمار اأف�صل التقارير 
التي ت�صدر يف جمال اال�صتدامة التي 

ت�صتمل على اإف�صاحات امل�صوؤولية 

االجتماعية �صمنيًا، وت�صدر وفقًا 
ملعايريعاملية من قبل مبادرة اإعداد 

التقاريرالعاملية التي تتخذ من 
اأم�صرتدام - هولندا مقرًا لها وتعمل 

حتت مظلة االأمم املتحدة.
يقول الدكتور في�صل اإبراهيم العقيل، 

مدير اإدارة تطوير االأعمال وقطاع بناء 
واأمل : »اإن ا�صتمرار م�صرية تطوير 

االأداء ومواجهة التحديات االإجتماعية، 
�صاهم يف اإطالق قطاعاً  جديدًا 

�صمن برامج امل�صوؤولية االإجتماعية، 
والتي حتر�س )CPC( على توفري 

اأف�صل االأجواء لقيامه مبهامه املحددة 
والنهو�س باملجتمع الذي تنتمي اإليه 

ورفع �صاأن اأفراده، وقد اأطلق على 

القطاع اجلديد ا�صم »بناء واأمل«، 
ي�صتق االإ�صم »بناء« من طبيعة عمل 
ال�صركة يف جمال تخ�ص�س ال�صركة 
يف �صناعة وتركيب مواد البناء، كما 

يعني اأي�صاً  اإهتمام ال�صركة ببناء 
املجتمع وذلك بامل�صاهمة يف بناء 

اأوا�صر التعاون بني القطاعات املختلفة 
للنهو�س مبجتمعنا و«اأمل« وهي ما 
ت�صبو اإليه هذه الربامج من تعزيز 

روح االأمل والتفاوؤل بني افراد املجتمع 
لبناء اأجيال امل�صتقبل، كما �صتتواجد 
فروع هذا القطاع يف كالً  من: جدة 

والقاهرة والدوحة«.
اأ�صاف العقيل: »تهتم ال�صركة بالتنمية 
امل�صتدامة يف املجاالت التالية : التعليم، 

ال�صحة واالإهتمام بذوي االإحتياجات 
اخلا�صة، البيئة، �صباب امل�صتقبل 

واملمار�صات اجليدة وال�صفافية يف 
العمل. كما �صتقوم بتطبيق برنامج 

خا�س للتدريب مبجمعاتها ال�صناعية 
لتخريج حرفيني وفنيني متمر�صني يف 
جماالت ال�صركة العديدة خللق جيل 

جديد من رواد االأعمال«. 
واأو�صح العقيل باأن ما �صيقوم به قطاع 

»بناء واأمل«يف ال�صركة يعد اإهتمام 
للربامج املجتمعية ويعترب نهجا را�صخا 
منذ انطالق اعمال))CPC. كما واأن 

جهود هذا القطاع يف جمال اال�صتدامة 
ملمو�صة وم�صتمرة، واإجنازاتها وا�صحة 

للعيان يف جماالت :

مواد اإلعمار القابضة
ريادة في التنمية المستدامة

منذ بداياتها تبنت شركة مواد اإلعمار القابضة )CPC( والشركات التابعة لها، نهجًا يقوم على 
اإلبتكار والتجديد في كافة أعمالها من أجل مواكبة العصر والوفاء باحتياجات المشاريع اإلنشائية 

من ناحية، وتوفير أفضل أجواء العمل لمنسوبيها الذين تعتز بهم وتعتبرهم أهم مصادرها 
األساسية للعمل. 

جدة ـ »خاص«

>>
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ال�صحة واالإهتمام بذوي االإحتياجات 
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رعاية ودعم البرامج 
الصحية

تقوم �صركة)CPC( بدعم ورعاية 
كل من برنامج �صندوق اإعانة 

حديثي الوالدة، وهو برنامج يهدف 
لرفع الوعي حول الوالدات املبكرة 

وخماطرها ودعم اأ�صر االأطفال حديثي 
الوالدة حتى ال تكون املادة �صبباً  يف 

رحيل اأطفالهم.
وتدعم )CPC( اأي�صا، »مركز العون 

لتقومي النطق وال�صمع لالأطفال 
املعاقني«، وهو موؤ�ص�صة غري ربحية 

ومركزها يف جدة ليوا�صل ر�صالته يف 
خدمة فئة غالية من االأطفال الذين 

حرموا مما ينعم به نظراوؤهم.
كما وتدعم برنامج دعم مر�صى 

التوحد الذين يزداد عددهم باململكة 
التي ت�صجل ن�صبة عالية من االإ�صابة 
بهذا املر�س. ويهدف الربنامج اإىل 
توعية املجتمع با�صطراب التوحد، 

واإ�صراك االأطفال ذوي التوحد 
واأ�صرهم يف اأن�صطة املجتمع ودجمهم 

فيه والرتفيه عن االأطفال ذوي 
التوحد، وال�صعي ملواكبة الرعاية 

واالهتمام العاملي با�صطراب التوحد 
ورعاية هذه الفئة الغالية.

البرامج التعليمية 
وتشجيع المواهب

  )CPC(تقوم �صركة مواد االإعمار
بدعم املوؤ�ص�صات التعليمية عن 

طريق قطاع »بناء واأمل«، حيث 
وقعت ال�صركة مذكرةتفاهم مع 

اجلامعةاالأمريكية بالقاهرة تقوم 
مبقت�صاها توفري منح درا�صية ودعم 

تطوير مركز االأبحاث باجلامعة 
والتدريبفي جممعها ال�صناعي 

بالقاهرة ، وياأتي هذا االإتفاق يف اإطار 
اإ�صتكمال ال�صركة خلطتها يف دعم 
املوؤ�ص�صات التعليمية الرائدة داخل 

اململكة العربية ال�صعودية وخارجها، 
مثل دعمها للمباين اجلديدة جلامعة 

عفت، كما وقعت موؤخراً  مذكرة 
تفاهم مع جامعت عفت االأهلية للبنات 

وذلك لتقدمي منح درا�صية لطالبات 
الهند�صة وطالبات العمارة والت�صميم، 

واأي�صًا تقدمي التدريب ال�صيفي يف 
مقر ال�صركة وترتيب زيارات ميدانية 
ملجمع ال�صركة ال�صناعي،كما تدعم 

اأبحاثطالبات جامعة دار احلكمة، 
وتدريب طالب وطالبات جامعة امللك 

عبدالعزيز، ودعم برامج االإثراء 
املعريف يف جامعة امللك عبداهلل للعلوم 
والتقنية، والربامج التعليمية للجامعة 

االمريكية فى ال�صارقة.
كما اأن قطاع »بناء واأمل« يهتم 

بتعليم املراأة من خالل برنامج املنح 
الدرا�صية لطالبات جامعة عفت، 
تخ�ص�س هند�صة-وفن العمارة، 

والذي يتيح الفر�صة للطالبات 
بالتدريب يف ال�صركة الكت�صاب اخلربة 

العملية التي توؤهلهن لتويل الوظائف 
يف تخ�ص�صهن بعد التخرج. وكذلك 

التدريب ال�صيفي لطالبات اجلامعات 
ال�صعودية، كليات الهند�صة، من اأجل 

�صقل مهاراتهن واإعدادهن للتوظيف.
 )CPC(وحتر�س �صركة مواد االإعمار

على تدريب وتوظيف ذوي االإحتياجات 
ال�صمعية والنطقية اإميانا منها بحقهم 

يف احل�صول على الوظائف التي 
تنا�صبهم والتي ي�صتطيعون من خاللها 

اأن يثبتوا ذاتهم واأنهم كاملوا االأهلية 
... وتدعم ال�صركة اأي�صا، برنامج 
اإجناز ال�صعودية يف التعليم لدعم 
الطالبات والطالب، وهو برنامج 

غري هادف للربح، ي�صعى اإىل تطوير 
ال�صباب واإعدادهم ل�صوق العمل يف 

خمتلف التخ�ص�صات بال�صركات 
الوطنية.

حس وطني تجاه 
الشباب

وت�صتمر �صركة )CPC( يف رعاية 
املنتديات املرتبطة بامل�صوؤولية 

االإجتماعية والتنمية امل�صتدامة 
ورعاية االأ�صر املنتجة ودعم ال�صركات 

املتو�صطة وال�صغرية، وامل�صاركة اأي�صًا 
يف االأن�صطة املرتبطة كرد فعل نابع من 

ح�صها الوطني جتاه ال�صباب ورغبًة 
منها يف دعم اأن�صطتهم االإجتماعية يف 

اإطار الوفاء بالتنمية امل�صتدامة، مما 
اأتاح لها الفر�صة لرتتقي مب�صتوى قطاع 

»بناء واأمل« برامج دائرة امل�صوؤولية 
االإجتماعية، وقد ح�صلت، بف�صل من 

اهلل، على جائزة اأف�صل �صركة �صعودية 
يف جمال امل�صوؤولية االإجتماعية لعام 

2011م وعام 2013م، 2015م.

حماية البيئة
حر�صت �صركة)CPC( على اإن�صاء 

م�صانعها اخلا�صة بها بعيدًا عن 
الكثافة ال�صكانية، داخل جممعات 

�صناعية، كما هي احلال يف جممعها 
ال�صناعي مبنطقة بحرة بالقرب من 

مدينة جدة وجممعها ال�صناعي يف 
الريا�س. و كذلك جممعاتها خارج 

<<اململكة. كما اأن م�صانع ال�صركة تقوم 
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الصحية

تقوم �صركة)CPC( بدعم ورعاية 
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حديثي الوالدة، وهو برنامج يهدف 
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وخماطرها ودعم اأ�صر االأطفال حديثي 
الوالدة حتى ال تكون املادة �صبباً  يف 

رحيل اأطفالهم.
وتدعم )CPC( اأي�صا، »مركز العون 

لتقومي النطق وال�صمع لالأطفال 
املعاقني«، وهو موؤ�ص�صة غري ربحية 

ومركزها يف جدة ليوا�صل ر�صالته يف 
خدمة فئة غالية من االأطفال الذين 

حرموا مما ينعم به نظراوؤهم.
كما وتدعم برنامج دعم مر�صى 

التوحد الذين يزداد عددهم باململكة 
التي ت�صجل ن�صبة عالية من االإ�صابة 
بهذا املر�س. ويهدف الربنامج اإىل 
توعية املجتمع با�صطراب التوحد، 

واإ�صراك االأطفال ذوي التوحد 
واأ�صرهم يف اأن�صطة املجتمع ودجمهم 

فيه والرتفيه عن االأطفال ذوي 
التوحد، وال�صعي ملواكبة الرعاية 

واالهتمام العاملي با�صطراب التوحد 
ورعاية هذه الفئة الغالية.

البرامج التعليمية 
وتشجيع المواهب

  )CPC(تقوم �صركة مواد االإعمار
بدعم املوؤ�ص�صات التعليمية عن 

طريق قطاع »بناء واأمل«، حيث 
وقعت ال�صركة مذكرةتفاهم مع 

اجلامعةاالأمريكية بالقاهرة تقوم 
مبقت�صاها توفري منح درا�صية ودعم 

تطوير مركز االأبحاث باجلامعة 
والتدريبفي جممعها ال�صناعي 

بالقاهرة ، وياأتي هذا االإتفاق يف اإطار 
اإ�صتكمال ال�صركة خلطتها يف دعم 
املوؤ�ص�صات التعليمية الرائدة داخل 

اململكة العربية ال�صعودية وخارجها، 
مثل دعمها للمباين اجلديدة جلامعة 

عفت، كما وقعت موؤخراً  مذكرة 
تفاهم مع جامعت عفت االأهلية للبنات 

وذلك لتقدمي منح درا�صية لطالبات 
الهند�صة وطالبات العمارة والت�صميم، 
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منها يف دعم اأن�صطتهم االإجتماعية يف 
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الريا�س. و كذلك جممعاتها خارج 

<<اململكة. كما اأن م�صانع ال�صركة تقوم 
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باإعادة تدوير املياه امل�صتخدمة يف 
امل�صانع، على �صبيل املثال اإعادة تدوير 

خملفات مواد البناء من حديد و 
اأملنيوم و زجاج.

تقدير دولي متواصل
 رعت �صركة مواد االإعمار موؤمتر« 
ق�صايا امل�صاءلة املوؤ�ص�صية : نزاهة 
االأعمال وخلق القيمة ملا بعد عام 

2015«  يف مركز دبي التجاري 

العاملي حتت رعاية �صمو ال�صيخ 
حمدان بن حممد بن را�صد اآل 
مكتوم ويل عهد دبي، وبتنظيم 

من مبادرة »بريل« املنظمة غري 
الربحية التي يقودها القطاع اخلا�س 

بهدف تعزيز ال�صفافية لل�صركات 
وتطوير ممار�صات االعمال يف 

املنطقة بالتعاون مع مبادرة امليثاق 
العاملي لالأمم املتحدة، وقد علق 

الدكتور العقيل بهذا اخل�صو�س:« 
نحن �صعداء بتواجدنا كراٍع لهذا 

املوؤمتر واأي�صًا كوننا من ال�صركات 
املوؤ�ص�صة ملبادرة »بريل«، ويف الواقع 

اإن م�صاركتنا نابعة من اإمياننا بكل 
ما يرتبط بال�صفافية وامل�صاءلة 

واملمار�صات اجليدة يف قطاع االأعمال 
والذي يعترب داعم للقطاع اخلا�س 

على املدى الطويل«.
ويف اإطار �صراكاتها للمنتدى 

االإقت�صادي العاملي، قامت ال�صركة 
با�صت�صافة ور�صة عمل يف الريا�س، 

حول �صعار »تطوير بيئة العمل يف 
اململكة العربية ال�صعودية وا�صتك�صاف 

املخاطر التناف�صية« وبعد اأن اأ�صبحت 
ال�صركة �صريكاً  �صناعياً  يف املنتدى 

االإقت�صادي العاملي ، قامت با�صت�صافة 

حلقة نقا�س لندوة نظمتها اإدارة 
البنية التحتية والتنمية العمرانية 
للمنتدى االإقت�صادي العاملي حتت 

�صعار »ا�صرتاتيجيات البنية التحتية 
والعقارات« مبدينة دبي يف العام 

٢٠١٤م ، تخللها جل�صة عنوانها 
»مكافحة الف�صاد من اأجل حتقيق 

التنمية امل�صتدامة«.
ح�صل قطاع » بناء واأمل » 

الذي اأن�صاأته موؤخرًا �صركة مواد 
االإعمارال�صعودية )CPC( على جائزة 

التميز الأف�صل قطاع �صناعي �صعودى 
عن فئة امل�صوؤلية االإجتماعية لل�صركات 
الوطنية لعام ٢٠١٥م �صمن حفل اأقيم 

يف العا�صمة الريا�س .
ويف اخلتام اأكد العقيل:«اليزال اأمامنا 

الكثري لن�صعه على اأر�س الواقع، 
ودائما ما تبداأ االأعمال الكبرية 
باأحالم ولو �صغرية، فطاملا بقي 

االأمل منت احلياة وازدهرت االأعمال 
وحتققت الطموحات يداً  بيد نحو 

تنمية م�صتدامة ».
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تذّكر اأن اأحد ما لن يدفع النقود من 
اأجل الأفكار العظيمة. ولكن باملقابل 

هناك الكثري من النا�س �سيكونون 
م�ستعدين لدفع اأموالهم لقاءعملية 
وا�سحة وواقعية ومقنعة، اأنت على 

و�سك خو�س التجربة الأكرث �سعوبة 
حتى حت�سل على املال ال�سروري 

لنطالقتك .
�سواء كنت خمرتعًا اأو رائد اأعمال 
ممن ذاق طعم الهزمية اأكرث من 

مرة، اأنت تعلم باأن الأمر يتطلب الثقة 

لإظهار خمططك املقرتح لبداية العمل 
مع الآخرين. واأ�ستطيع هنا م�ساعدتك 

طرح عدة طرق جلعل فكرتك اأكرث 
قبوًل للم�ستثمرين والعمالء املحتملني.

 أواًل: تحّدث بلغه 
األرقام 

الأرقام �ستجذب املزيد من الأ�سخا�س 
اأكرث مما قد يجلبه خطاب مثايل. 

اإليك ما اأعنيه
»هناك 70 مليون دولر مهدورة يف 

نفايات اأفريقيا. خطة بداية عملنا 
تقت�سي باإعادة تدويرها اىل نقود.« 
هذا يبدو اأكرث جاذبية للم�ستثمرين 
املحتملني من » نريد تنظيف �سوارع 

نيجرييا«
امل�ستثمر التقليدي ل يطيق �سربًا 

ل�سماع كم �سيح�سل /حت�سل مقابل 
كل دولر قام بدفعه. لي�س كل من 

تعرفهم �سيوجهون اإليك ال�سوؤال ب�سكل 
مبا�سر. ولكن ال�سركات الأكرث جناحًا 

يف جمع التربعات تعلم كيف تقول 

للم�ستثمرين ما يريدون اأن ي�سمعوه، 
واثناء التفكري يف النهج الذي �ستتبعه 

لبيع فكرتك، قم با�ستخدام الأ�سخا�س 
اجلذابني وال�سادقني ليقومو بتو�سيل 

الر�سالة.

ثانيًا:عرض المشكلة 
أواًل

معظم النا�س لن يتحركوا اإذا �سعروا 
باخلطر الو�سيك ولن يقدموا على 

متويل م�سروع لي�س وا�سحًا لهم 

اعرض فكرتك
بجدارة وستجلب الممّولين

إلى صفك
قد يكون من المخيف إدراكك أن اآلخرين سيتعاملون مع 

فكرتك الالمعه دون حماس، كن مستعدًا لسماع كالمًا 
صعبًا، إذا كنت ال تملك الحجة والقوة في عرض ما تريد، 

فأنت والشك لن تحصل على ممول. إذا لم تنطلق كالسهم 
إلى جوهر فكرتك وقدمت أرقامًا موجزة ومختصرة وموحية. 
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تذّكر اأن اأحد ما لن يدفع النقود من 
اأجل الأفكار العظيمة. ولكن باملقابل 

هناك الكثري من النا�س �سيكونون 
م�ستعدين لدفع اأموالهم لقاءعملية 
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مبا�سر. ولكن ال�سركات الأكرث جناحًا 

يف جمع التربعات تعلم كيف تقول 

للم�ستثمرين ما يريدون اأن ي�سمعوه، 
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إلى صفك
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اأنه �سوف يحقق عوائد �سريعة . 
اإخربهم بب�ساطة كم هي ممتازة 
فكرتك عند بدء الت�سغيل، وكيف 

اأنها �ستكون �سببًا يف ح�سولهم على 
مكا�سب م�سمونة.

لنفرت�س اأن فكرتك هي عبارة عن 
تطبيق يح�سل على اأكرب عدد من 

النا�س للقراءة اأكرث من املنغم�سني يف 
برنامج نيتفليك�س. اإخبار امل�ستثمرين 

باأن التطبيق اخلا�س بك �سيقوم 
مبقاطعه جل�سة الفلم اخلا�سة بالنا�س 
كل 30 دقيقة لي�سجعهم على الدرا�سة 

قد ليحقق لك ربح الق�سية. هذا 
التكتيك قد يظهر لهم امكانية قيادة 

الأجيال القادمة لنا اإىل الركود لأنهم 
ف�سلوا يف اأخذ الدرا�سات الإقت�سادية 

على حممل اجلد.
نهج معاجلة م�ساكل الت�سويق يعتمد 
على الإعتقاد الأ�سا�سي باأن العميل 
�سوف ي�سرتي منتجك اذا ما كانت 

امل�سكلة كبرية مبافيه الكفاية. ميكنك 
اأن ت�ستخدم نف�س الأ�سلوب لإ�ستمالة 

امل�ستثمرين واملحامني اإىل جانب فكرة 
بداية م�سروعك.

ثالثًا: أعط الفكرة اسمًا 
عظيمًا

يجب اأن تبداأ عالمتك التجارية با�سم 
عظيم. اإعطاء ا�سم لفكرتك يظهر 

جديتك يف العمل. لتدع فكرتك تتعرث 
وت�سقط وراء ا�سم رهيب. اإذا ما كانت 

الفكرة �سخيفة يف نظر امل�ستثمرين، 
فهذا يرجع غالبًا لكون ال�سم مل 

يعطيك البداية ال�سحيحة.
الكثري من رّواد الأعمال امللهمني تتعامل 

مع هذا اجلانب بحذر. هم يعتقدون 
اأن اأفكارهم املذهلة يجب اأن ت�ستطيع 

الوقوف على قدميها لوحدها. ولكن 
هذه املرحلة قد تكون املرحلة الأكرث 

حيوية لبدايات عملك امل�ستقبلي.

رابعًأ: وضع خارطة 
طريق

ل تعر�س اأفكارك على امل�ستثمرين 
دون اأن تتبع خريطة طريق مر�سومة 

على يديك. لت�سحك ول تبدو خفيفًا، 
فلي�س هنالك �سيء ا�سواأ من اأن حتدق 

يف امل�ستثمرين لكونك ن�سيت اأحد 
العناوين اأثناء عر�سك للفكرة.

فوجود ا�سرتاتيجية منو مدرو�سة 
ب�سكل جيد، مبا يف ذلك نهج ت�سويق 
�سليم �سيجذب اهتمام امل�ستثمرين. 

خارطة الطريق اخلا�سة بك يجب اأن 
حتدد اخلطوات التي �سوف تتخذها يف 

املراحل املقبلة، ويجب اأن حتدد العقبات 
املحتملة ومدى ا�ستعدادك للتغلب عليها.

الت�صّور: اذا ماكنت تبحث عن 
امل�ستثمرين، فعلى الأغلب اأنت قد 

تخطيت هذه املرحلة. قد حتتاج اىل تتبع 
اآثار خطواتك اىل هذه املراحل املبكرة 

اذا كان لعمالئك املحتملني �سببًا حقيقيًا 
لتمرير فر�سة العمر لك مرة اآخرى.

الرتويج: ا�سرتاتيجيتك الداخلية 
يجب اأن ت�سف كيف �ستقوم بتطوير 

الدلئل لإيجاد امل�ستثمرين املنا�سبني. 
عر�س فكرتك على امل�ستثمرين اخلطاأ 
�سيعطي الأنطباع اأنك بداأت على اأ�س�س 

خاطئة.
التمويل: خذ ا�سرتاتيجية التمويل 

اخلا�سة بك على حممل اجلد. دع 
امل�ستثمرين يالحظون اأنهم حتى واإن 
قالوا ل فاإن لديك خطة واقعية لرفع 
را�س املال الالزم لفكرتك العظيمة.

النموذج: مبجرد تاأمني التمويل، كم 
من الوقت �سيتطلبك لتطوير منوذج 

اأويل؟ يجب اأن تكون قادرًا على تقدمي 
جدول زمني ي�ستطيع امل�ستثمرون 

العمل من خالله.
ا�سرتاتيجية الت�سويق: بدون اأن ت�ستغل 

هذا العن�سر على النحو ال�سحيح، لتتعب 
نف�سك باكمال البقية. معظم امل�ستثمرين 
لن يقوموا بدعم فكرة بدون ق�سة مقنعة 

وخطة لرتويجها، وهذا ي�سمل ا�سرتاتيجية 
الت�سويق عرب الإنرتنت.

منوذج الإيرادات:  اأغلب 
امل�ستثمرين يودون اأن يروا مدى 

اإ�ستعدادك ل�سرتداد اأموالهم وبناء 
ذلك تبعًا  ل�سماناتك املتعددة.

ا�صرتاتيجية اخلروج: حتى 
اأكرث الأفكار روعة تعر�ست للف�سل. 
يف الوقت الذي قد ترى فيه فقدان 
ال�سيطرة على فكرتك، امل�ستثمرين 

يريدون اأن يعرفوا اأن هناك خطة 
طوارئ اإذا ماف�سلت يف اإنقاذ �سركتك. 
مثاًل قد يكون احلل �سي ما كالإكتتاب 

العام اأو اأي �سيئ اآخر. ي�سمن لهم 
م�سدر متويل جديد. 
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مع وجود اأكرث من ن�شف ال�شركات 
العاملية العمالقة يف دبي ميكن بكل 
�شهولة اأن تتاأثر م�شاحة العمل �شلبًا 
ب�شبب �شوء االت�شال واالنقطاع عن 

بقية ال�شركات املتواجدة يف جميع 
اأنحاء العامل. ولكن ميكن تفادي هذا 
عن طريق ا�شتخدام اأحدث التقنيات 

التكنولوجية والتي ميكنها حتويل 
م�شاحة العمل اإىل بيئة مت�شلة حتى 
يف وقت االأزمات. كما اأنها �شتمكنك 

من التوا�شل والتن�شيق الدقيق مع 
جميع املواقع املختلفة 'بغ�ض النظر عن 
موقع املكتب الرئي�شي' من خالل برامج 

متطورة ت�شاعد على زيادة االإنتاجية 
يف العمل.  ال�شيء الوحيد الواجب 

مراعاته هو فروق التوقيت!
اإن بيئات العمل التي تعتمد على 

التكنولوجيا والتوا�شل ذات خا�شية 
الديجيتال ت�شاعد ال�شركات ذات 
الفروع املتعددة اأو التي يوجد بها 
موظفون يعملون من منازلهم من 

خالل االإجابة على هذا ال�شوؤال 'كيف 
اأ�شتطيع اأن اأحظى بنف�ض جتربة 

امل�شاركة وكاأين موجود على الرغم 
من عدم وجودي هناك فعليا؟' اإن 

اأحدث التقنيات التكنولوجية يف ال�شوق 
قد تكون احلل للحفاظ على بيئات 

العمل اجلماعية الفعالة والتي تعتمد 
على اأربعة اأ�شياء اأ�شا�شية: التوا�شل، 

االإبداع، حفظ املعلومات وتداولها. 
 Engage Works اإن �شا�شات

التفاعلية وجدران الفيديو اخلا�شة بها 
متكن االأ�شخا�ض من التفاعل بنف�ض 

املحتوى يف نف�ض الوقت من اأماكن 
خمتلفة متامًا. ميكن حتقيق هذا من 

خالل توزيع حمتوى الفيديو ومنح 
اإمكانية ا�شتخدام امللفات االإلكرتونية 
امل�شرتكة يف الوقت نف�شه. تقدم تلك 

ال�شا�شات اأي�شا اإمكانية اإ�شافة وكتابة 
املالحظات فوق املحتوى املوجود عن 

طريق احلرب ذو خا�شية الديجيتال 
حتى ت�شتطيع جميع االأفراد امل�شاَركة 

والعمل يف ان�شجام تام وكاأنهم يف 
نف�ض الغرفة كما ميكنهم حفظ كافة 
املعلومات واأفكارهم التي �شاركوا بها 

والو�شول لها ب�شهولة فيما بعد.

التقنيات الجديدة
لعبت التكنولوجيا دورًا هائاًل يف تطور 

مكان العمل ونقله من اأيام حفظ 
املواعيد وكتابة املالحظات يف اأجندة 

خا�شة بذلك واإر�شال الر�شائل بالربيد 
اإىل ما نحن فيه االآن، حيث اأن الربيد 

االإليكرتوين ينقل الر�شائل يف الوقت 
ذاته اإىل اأي مكان يف العامل كما اأنه 

ميكنك حجز مواعيد يف اأجندة العمل 
االإليكرتونية واإر�شالها جلميع القوة 

العاملة اإذا لزم االأمر. ي�شعب اأال 
نت�شاءل كيف �شيكون مكان العمل يف 
امل�شتقبل مع كل هذا التطور. هناك 
احتماالت على تغري ال�شلوك اجتاه 

العمل مع تزايد عدد االأفراد الذين 
يعملون وفقا جلدول مواعيدهم 

اخلا�ض ومن اأي مكان. اإن املزيج من 
الواقع والواقع االفرتا�شي �شيكون 

مفيد لتح�شني ظروف العمل عن بعد.
رمبا تكون عملية حفظ املعلومات هي 

االأكرث هدرًا للوقت. كما اأن املحادثات 
وجهًا لوجه التي ال تنتهي توؤدي اإىل 
�شياع وفقدان الكثري من املعلومات 

كيف تعزز التواصل
وتخلق روح الوحدة 

بين موظفيك؟

نعيش اليوم في عالم غير متصل، 
حيث أن العديد من الشركات واألفراد يديرون 

أعمالهم حول العالم من خالل عدة قنوات دون 
أن يلتقوا وجهًا لوجه. 

خاص Entrepreneur العربية

>>
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غري املحفوظة. قدر كبري من املعلومات 
الهامة ي�شيع خالل تلك املحادثات 

وي�شعب تذكرها عند حماولة نقلها. 
اإن مكان العمل مثل جمال ال�شيا�شة، 

الكثري من املعلومات الهامة ميكن 
اأن ت�شيع فيه وراء ال�شجيج وعدم 

النظام.
باإمكان ال�شركات اأن ت�شبح قادرة 

على حفظ املعلومات بكل �شال�شة مع 
عدم فقدانها عن طريق تبني احللول 

التكنولوجيا الإدارة املحتوى واملعلومات 
وحفظها مع �شمان عدم �شياعها. 

ميكن متييز املعلومات املختلفة برموز 
حتى يتم ا�شرتدادها عند احلاجة 
بكل �شهولة. اإن مناق�شة امل�شكالت 

يف جمموعة ي�شاعد على اإيجاد حلول 
اأ�شرع بالتعاون معًا مع اإمكانية حفظ 

هذه املناق�شة عند حدوثها حتى ال 
ت�شيع اأي معلومة وبهذه الطريقة ميكن 

تفادي اأ�شهر من املحادثات الفردية 
التي تهدر الوقت.

اإن اخلوف من التغيري ال يجب اأن 
يكون عائقًا؛ اإن الكثري من النا�ض 
يخافون من كل ما هو غري ماألوف 

والكثري يخاف من التكنولوجيا مما 
يوؤدي اإىل التحفظ عند تنفيذ جتارب 

جديدة يف مكان العمل. اإذا اأخذنا 
الوقت ملعرفة تلك املخاوف وا�شتيعابها 

مع معرفة التوقعات املنتظرة بن�شبة 
لل�شركة فيمكننا عند اإذ اإيجاد حاًل 

منا�شبًا بناًء على احتياجات ال�شركة 
وموظفيها. 

اإن مفتاح التغلب على عقبة الرتدد 
يف القرارات عندما يتعلق االأمر 

بتطبيق التكنولوجيا اجلديدة يكمن 
يف االإقرار اأن النا�ض ياأتون اأواًل. اإن 
التكنولوجيا هي اأداة متكني ولكنها 

ت�شبح بال فائدة اإذا مل يتم و�شع 
م�شتخدميها يف عني االعتبار عند 

ت�شميمها. من �شمن االفرتا�شات 
اخلاطئة ال�شائعة هي اعتبار اأن 

جميع الو�شائل واحللول التكنولوجية 

ت�شلح جلميع اأماكن العمل. اإن 
مكان العمل الفعال يحتاج اأن ياأخذ 

بعني االعتبار اآلية العمل، كيفية 
التخطيط واأخريًا توفري اأ�شهل 

الطرق ال�شتعمال تلك التكنولوجيا. 
يجب تذكر اأن التكنولوجيا لي�ض لها 

قيمة اإذا مل تتنا�شب مع متطلبات 
م�شتخدميها. فبداًل من اأن ن�شاأل 

ماذا تريدون من اأماكن العمل 
اخلا�شة بكم، يجب اأن ن�شاأل ما هو 

الذي ال تريدونه؟

يف عامل غري مت�شل ميكن للتكنولوجيا 
اأن تتيح الفر�شة للموظفني بال�شعور 

بالتوا�شل يف مكان العمل مرة اأخرى. 
ميكننا خلق روح الوحدة يف مكان 

العمل عن طريق ت�شخري االإمكانيات 
التكنولوجية مما يوؤدي اإىل حت�شني 

�شرعة العمل، حت�شني اآلية العمل 
بني فروع ال�شركة املختلفة، اخت�شار 

الوقت ال�شائع يف اتخاذ القرارات، منو 
عائد اال�شتثمار وحت�شني جودة العمل 

بال�شركة.
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اأطلق بيني من�صته ال�صحية رقم 3 
يف عام 2011، التي اأ�صبحت من�صة 

دبي الرئي�صية لل�صحة، بعد ذلك جاء 
اإطالق منظمة كريو ال�صحية، وهي 

املن�صة الأوىل يف ال�صرق الأو�صط 
املتخ�ص�صة طبيًا يف العيادات املربدة 

بالكامل، ويف الأونة الأخرية اأطلق 
خدمات كريو، التي توفر حلوًل عن 
طريق غاز �صناعي يعتني بالأعمال 

التجارية ال�صحية يف الإمارات العربية 
املتحدة. وب�صكل اأ�صا�صي جتارة 

النيرتوجني ال�صائل والأوك�صجني 
ال�صائل وهند�صة التطبيقات 

ال�صناعية.
لطاملا كان بيني طالبًا متعط�صًا حمبًا 

للتحديات، وقد ت�صلق جبال كليمنجارو 
ومار�س القفز املظلي من الطائرة 

وي�صتطيع قيادة الطائرة الورقية 
وميار�س اأي�صًا ريا�صة الركمجة.

 كريو للرعاية الصحية
مت افتتاح موؤ�ص�صة كريو للرعاية 

ال�صحية يف الإمارات العربية املتحدة 

يف يونيو 2013، يف اأبراج البوليفارد 
جمريا الإمارات. هذه املنظمة هي 

الأوىل من نوعها يف املنطقة، وتوفر 
لالإمارات واخلليج العالج بالتربيد. 

يقوم عالج التربيد لكامل اجل�صم على 
تعري�س اجل�صم حلرارة متدنية ت�صل 

اإىل 140 درجة مئوية دون ال�صفر 
ملدة 3 دقائق بهدف ت�صييق الأوعية 
الدموية. ويتيح هذا العالج خلاليا 

الدم احلمراء احل�صول على الكمية 
ال�صرورية من الأك�صجني والعنا�صر 

الغذائية والأنزميات، وي�صاعد يف 
تنظيف اجل�صم من ال�صموم. اإىل 

جانب جمموعة الفوائد املعرتف بها 
عامليًا على �صعيد اجلمال ل �صيما 

احل�صول على ب�صرة �صابة وخ�صارة 
الوزن، يت�ّصم العالج بالتربيد املبتكر 

بخ�صائ�س �صافية مو�صى بها. و�صواء 
كنت تبحث عن و�صيلة للتعايف ال�صريع 

بعد اأي عملية جراحية اأو التخل�س من 
�صّتى اأنواع الأوجاع و�صموم اجل�صم، 
ميكنك اليوم العتماد على جل�صات 

العالج بالتربيد ذات اخل�صائ�س 

ال�صرتخائية التي توفر و�صيلة عالج 
غري جراحية وجزءًا ل يتجزاأ من نظام 
العالجات ال�صتجمامية التي ت�صاعدك 

يف عملية ال�صفاء ال�صريع. 
العالج بالتربيد هو عالج �صحي يتم يف 
درجات حرارة منخف�صة للغاية)120- 

اىل 160- درجة مئوية(. هذا من 
التربيد ق�صري املدى ل�صطح الب�صرة 

يوؤدي اإىل اإفراز فوري ويعزيز م�صتوى 
الإندورفني والإدرينالني. بالإ�صافة 

اىل ذلك فاإن العالج بالتربيد يقدم 
فوائد عظيمة لل�صحة ب�صكل عام، مبا 

يف ذلك مكافحة ال�صيخوخة وجتديد 
ال�صباب عن طريق حتفيز الكولجني 

واإدارة فقدان الوزن من خالل 
ا�صتخدام درجة احلرارة دون ال�صفر 

لت�صريع الدورة الدموية والأ�صتقالب 
التي ترتفع لت�صتهلك حوايل 800-400 

�صعرة حرارية يف عالج واحد. 
افتتحت كريو من�صاأتها الثانية يف دولة 
الأمارات العربية املتحدة يف نادي دبي 

لل�صيدات يف �صارع �صاطئ جمريا يف 
اأكتوبر عام 2014. 

مركز CRYOيزّود 
عمالءه بخدمة العالج 

بالتبريد في منازلهم
كانت هذه اخلدمة خربًا �صاّرًا لكل 

عمالء CRYO، اإذ اأطلق مركز 
CRYO، وهو العيادة الأوىل يف املنطقة 

التي ترّكز ح�صريًا على توفري العالج 
بالتربيد، خدمة بيع ُحَجر العالج 

بالتربيد اخلا�صة باملنازل من خالل 
 .CRYO Services ال�صركة التابعة له

يوفر CRYO منوذجني اثنني: الأول 
حجرة Juka CRYO الف�صية ب�صعر 

70 األف دولر اأمريكي، والثانية 

حجرة Impact CRYO مثمّنة الزوايا 
و�صوداء ب�صعر 90 األف دولر اأمريكي. 

ُتَعد حجرة Impact CRYO اأكرث 
تطورًا من النموذج الآخر املتوفر، 

اإذ تت�صمن 3 برامج حرارة متدنية 
خمتلفة: 110، و120، و140 درجة 

مئوية حتت ال�صفر. ويف هذه احلجرة 
املتطّورة، ميكن اخل�صوع حلواىل 25 

اإىل 35 جل�صة عالج يف عبوة الغاز 
الواحدة مقارنة مع 10 اإىل 15 جل�صة 

بيني باريهار
 رائد أعمال

يبتكر عالمته التجارية CRYO ويطلقها عالميًا 
ولد وعاش في دبي، وتابع بعد ذلك دراسته في جامعة جنوب كاليفورنيا، حيث كان شغوفًا 
للغاية بتفاصيل وتقنيات قطاع الصناعة الصحية المتنامية في تلك المنطقة، وبما أن أعمال 

العائلة تملك تجربة جيدة في الصناعات الصحية على مدى 20 عامًا، فإن عضويته في هذا النادي 
النشط منطقية إلى حد كبير.

خاص Entrepreneur العربية
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املن�صة الأوىل يف ال�صرق الأو�صط 
املتخ�ص�صة طبيًا يف العيادات املربدة 
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خدمات كريو، التي توفر حلوًل عن 
طريق غاز �صناعي يعتني بالأعمال 
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املتحدة. وب�صكل اأ�صا�صي جتارة 

النيرتوجني ال�صائل والأوك�صجني 
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لطاملا كان بيني طالبًا متعط�صًا حمبًا 

للتحديات، وقد ت�صلق جبال كليمنجارو 
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الواحدة مقارنة مع 10 اإىل 15 جل�صة 

بيني باريهار
 رائد أعمال

يبتكر عالمته التجارية CRYO ويطلقها عالميًا 
ولد وعاش في دبي، وتابع بعد ذلك دراسته في جامعة جنوب كاليفورنيا، حيث كان شغوفًا 
للغاية بتفاصيل وتقنيات قطاع الصناعة الصحية المتنامية في تلك المنطقة، وبما أن أعمال 

العائلة تملك تجربة جيدة في الصناعات الصحية على مدى 20 عامًا، فإن عضويته في هذا النادي 
النشط منطقية إلى حد كبير.

خاص Entrepreneur العربية
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يف العبوة الواحدة عند ا�صتخدام 
احلجرة الأخرى. ويف اخليارين، ي�صمل 
ال�صعر اخلدمة الكاملة بدءًا من ت�صليم 
املعدات اإىل تثبيت احلجرة، بالإ�صافة 

اإىل زيارات ال�صيانة املجانية اإىل 
املنزل، وتدريب امل�صتخدم، وكفالة على 

اجلهاز ملدة عامني.
ميلك عدد كبري من الريا�صيني 

املحرتفني ورجال الأعمال البارزين 
يف خمتلف اأنحاء العامل جهاز العالج 

بالتربيد اخلا�س بهم لأغرا�س 
احلفاظ على اللياقة البدنية والعافية 

وال�صحة. واليوم، ميكن ل�صكان منطقة 
ال�صرق الأو�صط اقتناء حجرة العالج 

بالتربيد اخلا�صة بهم. ويف الواقع، 
زّود مركز CRYO اأكرث من 30 ق�صرًا 

يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 
باأجهزة العالج بالتربيد املتطّورة، مبا 
فيها منازل عدد كبري من الريا�صيني 

املحرتفني القائمني يف املنطقة. 
يف هذا ال�صدد، قال كري�صتوفر اأوداود، 

نائب رئي�س ق�صم تطوير الأعمال يف 
مركز CRYO قائاًل: »لدينا عدد 
كبري من العمالء الذين يدرجون 

عالج التربيد يف نظام اللياقة البدنية 
اخلا�س بهم، ولذلك، يتيح لهم املركز 

فر�صة اقتناء اجلهاز يف عقر دارهم 
من اأجل ال�صتفادة من جل�صات �صريعة 

�صاعة ي�صاوؤون. كذلك، تتيح خدمة 
اقتناء اجلهاز يف املنزل للعميل التزّود 

بجرعة اإ�صافية من الطاقة املطلوبة 
قبل الذهاب اإىل العمل اأو تفادي 

الإرهاق بعد ال�صفر يف رحلة عمل. 
وهكذا، يكفي اخل�صوع جلل�صة واحدة 

مدتها 3 دقائق فقط للح�صول على 
جرعة من مادة الإندورفني التي تزّودك 

بالطاقة ال�صرورية لبدء نهارك وتاأدية 
عملك اأو تدريبك الريا�صي باأف�صل 

�صورة ممكنة. ل ترتّدد اإذًا يف اإدراج 
عالج التربيد يف نظام حياتك اليومية 

اإذ �صتلم�س بالفعل التغيري الإيجابي 
يف منط حياتك و�صحتك ككل. فعالج 

التربيد ي�صاعدك يف مكافحة �صداع 
الراأ�س والإرهاق واأوجاع الع�صل وحتفيز 

عملية تعايف الكتلة الع�صلية«.

CRYO يفتتح فرعًا 
له في نادي سيدات 

الشارقة
مركز CRYO املخ�ص�س بالكامل 

للعالج بالتربيد يف ال�صرق الأو�صط، 
يد�صني موقع جديد له يف نادي �صيدات 
ال�صارقة بالإمارات العربية املتحدة يف 

�صهر مايو القادم.
يقّدم هذا املركز اجلديد عالجات 
بالتربيد للوجه وكامل اجل�صم، مبا 

يف ذلك عالج العناية بالوجه ال�صهري 
Beauty Angel والذي ي�صّم خ�صائ�س 

جمّددة ت�صّد الب�صرة. كما �صتتمّكن 
عميالت نادي �صيدات ال�صارقة 

من اختبار درجات حرارة متطرفة 
ر اجل�صم  عرب عالجات تربيد حت�صّ

لأ�صهر ال�صيف احلارة املقبلة، ف�صاًل 
عن اكت�صاف اخل�صائ�س ال�صافية، 

واملن�ّصطة واملرخية للع�صالت.
ويف هذا الإطار، قال بيني باريهار، 

 ،CRYO س ملركز� ال�صريك املوؤ�صِّ
مبنا�صبة الفتتاح املرتقب: »ُيعترب 

نادي �صيدات ال�صارقة موؤ�ص�صة 
مرموقة يف الإمارة، واأحد اأهم 

النوادي ال�صتجمامية يف الإمارات 
العربية املتحدة. و�صت�صّكل عالجاتنا 

مكّماًل رائعًا لباقة متنوعة من 
خدمات ال�صحة، واجلمال والعافية 

املتوافرة هناك، حيث �صَي�صّر عميالتنا 
القاطنات بجوار هذه املنطقة تواجُد 

فرع جديد خم�ص�س لهّن. نتطّلع قدمًا 
لروؤية الآفاق التي �صيفتحها هذا املوقع 
اجلديد، نظرًا ل�صخامة النادي وكرثة 

الأع�صاء الأولياء له«.
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يف العبوة الواحدة عند ا�صتخدام 
احلجرة الأخرى. ويف اخليارين، ي�صمل 
ال�صعر اخلدمة الكاملة بدءًا من ت�صليم 
املعدات اإىل تثبيت احلجرة، بالإ�صافة 

اإىل زيارات ال�صيانة املجانية اإىل 
املنزل، وتدريب امل�صتخدم، وكفالة على 

اجلهاز ملدة عامني.
ميلك عدد كبري من الريا�صيني 

املحرتفني ورجال الأعمال البارزين 
يف خمتلف اأنحاء العامل جهاز العالج 

بالتربيد اخلا�س بهم لأغرا�س 
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بالتربيد اخلا�صة بهم. ويف الواقع، 
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اخلا�س بهم، ولذلك، يتيح لهم املركز 

فر�صة اقتناء اجلهاز يف عقر دارهم 
من اأجل ال�صتفادة من جل�صات �صريعة 

�صاعة ي�صاوؤون. كذلك، تتيح خدمة 
اقتناء اجلهاز يف املنزل للعميل التزّود 

بجرعة اإ�صافية من الطاقة املطلوبة 
قبل الذهاب اإىل العمل اأو تفادي 

الإرهاق بعد ال�صفر يف رحلة عمل. 
وهكذا، يكفي اخل�صوع جلل�صة واحدة 

مدتها 3 دقائق فقط للح�صول على 
جرعة من مادة الإندورفني التي تزّودك 

بالطاقة ال�صرورية لبدء نهارك وتاأدية 
عملك اأو تدريبك الريا�صي باأف�صل 

�صورة ممكنة. ل ترتّدد اإذًا يف اإدراج 
عالج التربيد يف نظام حياتك اليومية 

اإذ �صتلم�س بالفعل التغيري الإيجابي 
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ال�صارقة بالإمارات العربية املتحدة يف 

�صهر مايو القادم.
يقّدم هذا املركز اجلديد عالجات 
بالتربيد للوجه وكامل اجل�صم، مبا 

يف ذلك عالج العناية بالوجه ال�صهري 
Beauty Angel والذي ي�صّم خ�صائ�س 

جمّددة ت�صّد الب�صرة. كما �صتتمّكن 
عميالت نادي �صيدات ال�صارقة 

من اختبار درجات حرارة متطرفة 
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لأ�صهر ال�صيف احلارة املقبلة، ف�صاًل 
عن اكت�صاف اخل�صائ�س ال�صافية، 

واملن�ّصطة واملرخية للع�صالت.
ويف هذا الإطار، قال بيني باريهار، 
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النوادي ال�صتجمامية يف الإمارات 
العربية املتحدة. و�صت�صّكل عالجاتنا 

مكّماًل رائعًا لباقة متنوعة من 
خدمات ال�صحة، واجلمال والعافية 

املتوافرة هناك، حيث �صَي�صّر عميالتنا 
القاطنات بجوار هذه املنطقة تواجُد 

فرع جديد خم�ص�س لهّن. نتطّلع قدمًا 
لروؤية الآفاق التي �صيفتحها هذا املوقع 
اجلديد، نظرًا ل�صخامة النادي وكرثة 

الأع�صاء الأولياء له«.
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كيف تطلق 
مشروعًا ناجحًا وتخدم 
محيطك االجتماعي؟ 

سيتحدث دانييل لوبتسكي عن الريادة وأثرها على خط تجارتك 
األساسي في مؤتمر رجال األعمال 360™ المقام في مدينة نيويورك 

في السابع من أكتوبر 2016.
 Carol Roth :بقلم
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كما يقول دانييل لوبت�سكي، كان ملهمًا 
لي�ستهل �سركته التي مل تكن مقيدة 

بتداول �سيء حمدد على ح�ساب �سيء 
اآخر. تلك هي الطريقة التي ظهرت بها 
فكرة الوجبة اخلفيفة اللذيذة واملغذية 

يف اآن، لقد مت بناء كل �سيء على غر�ض 
اأ�سا�سي وهو اأن تكون ال�سركة اأكرث من 

جمرد عالمة جتارية تركز على منو 
املبيعات فقط.

األهمت ق�سة الناجي من املوت لوبت�سكي 
ابنه عند �سماعها من اأبيه، ق�سة اأعمال 

اخلري ال�سغرية يف الأوقات احلالكة. 
لقد تعهد ببناء اجل�سور بني النا�ض، 

والقيام باإن�ساء الأعمال التي تدعم 
القيم الإن�سانية.  بعد اإحدى ع�سر عامًا 

من الف�سل يف امل�ساريع الريادية الأخرى، 
اأدرك اأخريًا فكرة تناف�سية الوجبات 

اخلفيفة الطبيعية وفئات املقبالت 
والذي جعله يبتدع مايعرف الآن بوجبات 

كايند اخلفيفة، العمل الذي ي�سفه » 
لي�ض للربح فقط«. وقد حظي بالربح 

حقًا، مع اأكرث من مليار لوح من كايند 
مت بيعه حتى اللحظة والأ�سكال الت�سعة 

الثابتة �سنويًا يف الربح التجاري.
لقد وجد نهجًا ل�سركة كايند التجارية 

لتكون ذات ر�سالة اجتماعية تعنى بن�سر 

الإح�سان لالآخرين، العي�ض يف وئام 
مع الأهداف التجارية والأهداف 

الجتماعية. ي�سرد جتاربه، م�سائبه، 
واأف�سل م�ساريع الطعام اجلاهز يف 

كتابه اجلديد،  قم مبا هو لطيف: فكر 
بال حدود، ا�سنع هدفك، ع�ض بحب.
لقد اأتيحت يل الفر�سة للتحدث مع 

لوبت�سكي حول الكتاب وبع�ض من اأف�سل 
درو�سه و�ساأذكرها: 

التركيز على المنتج 
مقابل الرسالة

يعتقد لوبت�سكي اأن اأحد اأكرب اأخطاء 
الأعمال الجتماعية هو تركيزها على 
الر�سالة اأكرث من املنتج. ي�سرح قائاًل: 

»مهمتك الجتماعية ل تبيع املنتج. اإنها 

تعطي معنى ومدلوًل لل�سركة«. مايبيع 
املنتج هو اأن تركز باهتمام على جعله 

اأف�سل ما ميكن.
بالن�سبة ل�سركة كايند، التي �سنعت 
منتجًا �سهيًا ومغذيًا. يقول لوبت�سكي 
اأن معظم النا�ض ل يعلمون �سيئًا عن 

ر�سالة كايند عند �سرائهم لأحد 
منتجاتها للمرة الأوىل. يقول: »ر�سالتك 

الجتماعية ل ميكن ان تكون عكازة« 
غري اأنها متنحك الفر�سة  لتعميق 

ات�سالك مع العميل بعد اأن يعلق ب�سنارة 
املنتج كمكافاأة اإ�سافية.

عالوة على ذلك، عندما ينطلق م�سروع 
جتاري يف ر�سالة اجتماعية بحتة، 

يظن العميل اأن امل�سروع على الأرجح 
ق�سري مدة ال�سالحية واإذا مل يوؤمن 

امل�ستهلكون بامل�سروع لن يقتنعوا باملنتج. 
وين�سح لوبت�سكي بالتفكري بطريقة 

خالقة حول منوذج الأعمال التجارية 
ور�سالتها للنا�ض من اأجل »حتقيق 

اأهداف متوافقة من�سجمة يف اآن واحد«، 
وهذا حول احلفاظ على مهمة العمل 

ور�سالته الجتماعية مرتا�سفان جنبًا 
اإىل جنب والتقدم نحو الهدفني معًا. 

واكت�ساف ال�سبل جلعل واحد زائد واحد 
ي�ساوي اأربعة.

ل من  اعرف متى تبدِّ
الشك إلى اليقين

هذا واحد من العناوين الرئي�سة يف 
كتاب لوبت�سكي حيث يناق�ض املراحل 
املختلفة التي مير بها العمل. وي�سمل 

مرحلة »ال�سك« عند بدء امل�سروع 
ومرحلة »اليقني« عند تنفيذه.

يقول لوبت�سكي اأنه عندما يتعلق الأمر 
بعملك »لتهدر حياتك ول ت�ستلم باكرًا 

جدًا ». يف البداية، عليك اأن تكون 
مت�سككًا، وهذه ن�سيحته. وعليك اأن 

تكون الناقد الأول لعملك، وعدم اتخاذ 
اأي ق�سية على اأنها من امل�سلمات وتوجيه 
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حقًا، مع اأكرث من مليار لوح من كايند 
مت بيعه حتى اللحظة والأ�سكال الت�سعة 

الثابتة �سنويًا يف الربح التجاري.
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كتابه اجلديد،  قم مبا هو لطيف: فكر 
بال حدود، ا�سنع هدفك، ع�ض بحب.
لقد اأتيحت يل الفر�سة للتحدث مع 

لوبت�سكي حول الكتاب وبع�ض من اأف�سل 
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التركيز على المنتج 
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اأ�سعب الأ�سئلة لنف�سك. لتتاأكد من اأنك 
ت�سعى وراء الفر�سة املنا�سبة حقًا.

كيف يمكن ألصحاب 
المشاريع تصميم حياتهم 
وأعمالهم من أجل النجاح

فقط عندما تخو�ض التفكري املجهد 
يف اأعمالك، وتكون ر�سالتك جديرة 

بالهتمام واأنت على قناعة تامة اأن هذا 
ما تريد القيام به، عليك اأن تتحول اإىل 
مرحلة املتيقن. ويقول يف هذه املرحلة: 

»اأنت هنا لجناز ذلك. ل ميكنك اأن 
تكون مت�سككًا بعد الآن«. و�سيكون عملك 

ذو معنى ، لت�سمح لأي �سخ�ض اأو اأي 
�سيء اأن يعرقل خطواتك يف مهمتك.  
»يجب اأن تقول لنف�سك با�ستمرار اأن 

»الف�سل لي�ض خيارًا«.

اجعل فشلك وقود 
نجاحك

يف الكتاب، ي�سلط لوبت�سكي ال�سوء 
ب�سفافية على العديد من الأخطاء التي 

ارُتكبت على مدى اإحدى ع�سر عامًا 
قبل انطالقة كايند. ويقول اإنه يف كل 

خطوة، من اإطالق العديد من املنتجات 
التي جعلته ي�سرف النتباه عن اقتطاع 

الزوايا من الألواح مما اأدى اإىل احلد 
من انت�سار العالمة التجارية بعد اأن 

وؤل حجم اللوح عند البيع، فقد قام  �سَ
باقرتاف خطاأ تلو الآخر.

ومع ذلك، مع مراجعة الذات، والنقد 
الذاتي والتحليل، كان قادرًا على 

ا�ستخال�ض عربات جتارية هامة، 
لي�سبح يف نهاية املطاف اأقوى بكثري، 
�سحذ مقدراته لتجنب الوقوع يف نف�ض 

الأخطاء يف امل�ستقبل. فهو يوؤمن اأن 
رجال الأعمال ل ينبغي  لهم اأن ي�سمحوا 
لف�سلهم باإيقاف م�سعاهم، واإمنا تعزيز 

جهودهم امل�ستقبلية.

إجعل أعضاء فريقك 
أصحاب المصلحة

يقول لوبت�سكي اأنه يف حني اأن 
امل�ستثمرين املاليني لديه ذوو اأهمية 

لل�سركة، فاإن اأع�ساء الفريق الذين 
ي�ستثمرون وقتهم وطاقاتهم ومواهبهم 

يف ال�سركة كل يوم هم م�ستثمرون 
مهمون للغاية اأي�سًا. وي�سعر لوبت�سكي 
بالقوة حيال منح جميع اأع�ساء فريق 
الدوام الكامل الفر�سة لي�سبحوا من 
امل�ساهمني يف ال�سركة ويقول: »بغ�ض 

النظر عن الدور، �سواء كانوا ينظفون 
املكاتب اأو جال�سون ورائها، فاإذا كانوا 
من املوظفني بدوام كامل، �سيح�سلون 

حتمًا على خيارات الأ�سهم يف ال�سركة«.
اإعطاء اأع�ساء الفريق خيارات الأ�سهم 

ي�ساعد يف اإعطاء اجلميع الركيزة 
والدعم يف اإجناح العمل.

ابِن بتأنِّ
ك�ساحب عمل، ت�سمع بال �سك الكثري 

من الن�سائح التي تدور حول النمو 
ب�سرعة، ولكنه يقول اأنه جرب هذه 

ال�سرتاتيجية قبل اإطالقه كايند ومل 
تكن جمدية. لذلك، بقي »من�سبطًا 

جدًا �ساّبًا تركيزه على عدد قليل من 
املدن ليخلق الوعي«، مبا يف ذلك 
مدينة نيويورك و�سان فران�سي�سكو 

وبو�سطن للبدء منهم. منذ اأن كان عمله 
غري معروف، قال: اأنه ل يريد جهوده 

الرتويجية واأمواله اأن »تنت�سر وهي 
�سعيفة«.

كما توىل )واأو�سى( بالرتكيز املماثل 
على بناء العمل املتاأن لي�ض فقط 

جغرافيًا، ولكن من خالل قنوات البيع 
اأي�سُا. اأطلق �سركة كايند يف متاجر 
التجزئة الطبيعية واملوجهة �سحيًا 
ومن ثم انتقلت اإىل جتار التجزئة 

املتخ�س�سة، وبعد ذلك انتقلت اإىل 
الأ�سواق املركزية الراقية قبل اإحداث 

تعميم املنتجات.
يقول لوبت�سكي نا�سحًا عند بناء عمٍل 

للمدى البعيد. » البيع يف البداية غري 
مهم، املهم اأكرث هم البيع لحقًا«. 

يتعلق الأمر بانخفا�ض الدفع مقابل 
ا�سرتاتيجية ال�سحب واجلذب. اأن يكون 
املنتج اخلا�ض بك على الرف يف ال�سوق 

هو »الدفع«. واأن يقوم امل�ستهلك ب�سرائه 
هو »ال�سحب«.

على الرغم من �سعوبة حتدي احل�سول 
على تلك الدفعة الأوىل باإزاحة منتج 
حايل واحللول بديال له، اأنت بحاجة 

للكثري من اجلذب كي تنجح. هذا يعني 
اأنه عليك ان تلبي مطالب امل�ستهلكني يف 

ال�سوق بحيث اأنهم لن يكتفوا بتجريب 
املنتج، بل �سيعودوا وي�سرتونه مرارًا 

وتكرارًا. يو�سيك لوبت�سكي باإن�ساء 
عالقة مع امل�ستهلك وال�سركاء ) 

كالعالقة بني املوزعني وجتار التجزئة( 
يف م�سارات متوازية، بال اندفاع زائد 
واإل �ست�ساب بال�سوء على حد �سواء.

50august 2016    EntrEprEnEur

Porto Arabia Towersشئون ريادية تخطيط  |  قيادة  |  تحفيز  |  إدارة  |  مهارات  |  وجهة نظر
Doha, Qatar

b

©2014 Hill International, Inc. 

Hill International
The Global Leader in Managing Construction Risk

www.hillintl.com 1.800.283.4088www.hillintl.com

For nearly four decades, owners and developers in the Middle East have 
turned to Hill International to manage their construction projects and 
programs throughout the region.  Hill is proud to have helped our clients 
turn their most challenging visions into realities.  We have participated 
in over 10,000 projects with a total construction value in excess of $500 
billion, managing all phases of the construction process from concept 
through completion.  

Hill is also the leading construction claims firm in the world, having helped 
resolve problems on some of the most complex projects throughout the 
Middle East and around the world.  To minimize risk and maximize results 
on your next project, turn to Hill International

Dubai Office: 971 4 227 0078
Doha Office: 974 4 435 8381
Corporate HQ: 800 283 4088

If you can imagine it, we can manage it.

Qatar National Museum
Doha, Qatar

 Mall of Qatar
Doha, Qatar

Viva Bahriya Towers
Doha, Qatar



اأ�سعب الأ�سئلة لنف�سك. لتتاأكد من اأنك 
ت�سعى وراء الفر�سة املنا�سبة حقًا.

كيف يمكن ألصحاب 
المشاريع تصميم حياتهم 
وأعمالهم من أجل النجاح

فقط عندما تخو�ض التفكري املجهد 
يف اأعمالك، وتكون ر�سالتك جديرة 

بالهتمام واأنت على قناعة تامة اأن هذا 
ما تريد القيام به، عليك اأن تتحول اإىل 
مرحلة املتيقن. ويقول يف هذه املرحلة: 

»اأنت هنا لجناز ذلك. ل ميكنك اأن 
تكون مت�سككًا بعد الآن«. و�سيكون عملك 

ذو معنى ، لت�سمح لأي �سخ�ض اأو اأي 
�سيء اأن يعرقل خطواتك يف مهمتك.  
»يجب اأن تقول لنف�سك با�ستمرار اأن 

»الف�سل لي�ض خيارًا«.

اجعل فشلك وقود 
نجاحك

يف الكتاب، ي�سلط لوبت�سكي ال�سوء 
ب�سفافية على العديد من الأخطاء التي 

ارُتكبت على مدى اإحدى ع�سر عامًا 
قبل انطالقة كايند. ويقول اإنه يف كل 

خطوة، من اإطالق العديد من املنتجات 
التي جعلته ي�سرف النتباه عن اقتطاع 

الزوايا من الألواح مما اأدى اإىل احلد 
من انت�سار العالمة التجارية بعد اأن 

وؤل حجم اللوح عند البيع، فقد قام  �سَ
باقرتاف خطاأ تلو الآخر.

ومع ذلك، مع مراجعة الذات، والنقد 
الذاتي والتحليل، كان قادرًا على 

ا�ستخال�ض عربات جتارية هامة، 
لي�سبح يف نهاية املطاف اأقوى بكثري، 
�سحذ مقدراته لتجنب الوقوع يف نف�ض 

الأخطاء يف امل�ستقبل. فهو يوؤمن اأن 
رجال الأعمال ل ينبغي  لهم اأن ي�سمحوا 
لف�سلهم باإيقاف م�سعاهم، واإمنا تعزيز 

جهودهم امل�ستقبلية.

إجعل أعضاء فريقك 
أصحاب المصلحة

يقول لوبت�سكي اأنه يف حني اأن 
امل�ستثمرين املاليني لديه ذوو اأهمية 

لل�سركة، فاإن اأع�ساء الفريق الذين 
ي�ستثمرون وقتهم وطاقاتهم ومواهبهم 

يف ال�سركة كل يوم هم م�ستثمرون 
مهمون للغاية اأي�سًا. وي�سعر لوبت�سكي 
بالقوة حيال منح جميع اأع�ساء فريق 
الدوام الكامل الفر�سة لي�سبحوا من 
امل�ساهمني يف ال�سركة ويقول: »بغ�ض 

النظر عن الدور، �سواء كانوا ينظفون 
املكاتب اأو جال�سون ورائها، فاإذا كانوا 
من املوظفني بدوام كامل، �سيح�سلون 

حتمًا على خيارات الأ�سهم يف ال�سركة«.
اإعطاء اأع�ساء الفريق خيارات الأ�سهم 

ي�ساعد يف اإعطاء اجلميع الركيزة 
والدعم يف اإجناح العمل.

ابِن بتأنِّ
ك�ساحب عمل، ت�سمع بال �سك الكثري 

من الن�سائح التي تدور حول النمو 
ب�سرعة، ولكنه يقول اأنه جرب هذه 

ال�سرتاتيجية قبل اإطالقه كايند ومل 
تكن جمدية. لذلك، بقي »من�سبطًا 

جدًا �ساّبًا تركيزه على عدد قليل من 
املدن ليخلق الوعي«، مبا يف ذلك 
مدينة نيويورك و�سان فران�سي�سكو 

وبو�سطن للبدء منهم. منذ اأن كان عمله 
غري معروف، قال: اأنه ل يريد جهوده 

الرتويجية واأمواله اأن »تنت�سر وهي 
�سعيفة«.

كما توىل )واأو�سى( بالرتكيز املماثل 
على بناء العمل املتاأن لي�ض فقط 

جغرافيًا، ولكن من خالل قنوات البيع 
اأي�سُا. اأطلق �سركة كايند يف متاجر 
التجزئة الطبيعية واملوجهة �سحيًا 
ومن ثم انتقلت اإىل جتار التجزئة 

املتخ�س�سة، وبعد ذلك انتقلت اإىل 
الأ�سواق املركزية الراقية قبل اإحداث 

تعميم املنتجات.
يقول لوبت�سكي نا�سحًا عند بناء عمٍل 

للمدى البعيد. » البيع يف البداية غري 
مهم، املهم اأكرث هم البيع لحقًا«. 

يتعلق الأمر بانخفا�ض الدفع مقابل 
ا�سرتاتيجية ال�سحب واجلذب. اأن يكون 
املنتج اخلا�ض بك على الرف يف ال�سوق 

هو »الدفع«. واأن يقوم امل�ستهلك ب�سرائه 
هو »ال�سحب«.

على الرغم من �سعوبة حتدي احل�سول 
على تلك الدفعة الأوىل باإزاحة منتج 
حايل واحللول بديال له، اأنت بحاجة 

للكثري من اجلذب كي تنجح. هذا يعني 
اأنه عليك ان تلبي مطالب امل�ستهلكني يف 

ال�سوق بحيث اأنهم لن يكتفوا بتجريب 
املنتج، بل �سيعودوا وي�سرتونه مرارًا 

وتكرارًا. يو�سيك لوبت�سكي باإن�ساء 
عالقة مع امل�ستهلك وال�سركاء ) 

كالعالقة بني املوزعني وجتار التجزئة( 
يف م�سارات متوازية، بال اندفاع زائد 
واإل �ست�ساب بال�سوء على حد �سواء.

50august 2016    EntrEprEnEur

Porto Arabia Towersشئون ريادية تخطيط  |  قيادة  |  تحفيز  |  إدارة  |  مهارات  |  وجهة نظر
Doha, Qatar

b

©2014 Hill International, Inc. 

Hill International
The Global Leader in Managing Construction Risk

www.hillintl.com 1.800.283.4088www.hillintl.com

For nearly four decades, owners and developers in the Middle East have 
turned to Hill International to manage their construction projects and 
programs throughout the region.  Hill is proud to have helped our clients 
turn their most challenging visions into realities.  We have participated 
in over 10,000 projects with a total construction value in excess of $500 
billion, managing all phases of the construction process from concept 
through completion.  

Hill is also the leading construction claims firm in the world, having helped 
resolve problems on some of the most complex projects throughout the 
Middle East and around the world.  To minimize risk and maximize results 
on your next project, turn to Hill International

Dubai Office: 971 4 227 0078
Doha Office: 974 4 435 8381
Corporate HQ: 800 283 4088

If you can imagine it, we can manage it.

Qatar National Museum
Doha, Qatar

 Mall of Qatar
Doha, Qatar

Viva Bahriya Towers
Doha, Qatar



أقوى سيدة
في العالم

ترفع أرباح جنرال موتورز 
لـ2،9 مليار دوالر للربع األول 

أعلنت شركة جنرال موتورز )المدرجة في سوق نيويورك المالي باسم: GM( عن األرباح الصافية 
للمساهمين للربع الثاني من العام الجاري، والتي بلغت 2.9 مليار دوالر أميركي أو %157 مقارنة مع 

1.1 مليار دوالر أميركي في الربع الثاني من العام 2015. وسّجلت األرباح للسهم الواحد المخفف نموًا 
قويًا بلغ 1.81 دوالر أميركي، مقارنة مع 0.67 دوالرًا في الربع الثاني من العام الماضي.

خاص -  ديترويت

و�سجلت اأرباح ال�سهم املعّدل – املخفف 
الذي يعزى ملجموعة من البنود 

اخلا�سة، معدالت قيا�سية يف الربع 
الثاين من العام اجلاري، بلغت 1.86 
دوالر اأمريكي، ومرتفعة مبعدل 44% 

عن 1.29 دوالر يف الربع الثاين من 
العام 2015.

وحققت ال�سركة معدالت قيا�سية 
االأرباح املعّدلة قبل احت�ساب الفوائد 

وال�سرائب بلغت 3.9 مليار دوالر 
اأمريكي، وو�سل هام�ش ربحها اإىل 

9.3 يف املئة. وهذا باملقارنة مع 2.9 
مليار دوالر اأمريكي للأرباح املعّدلة 

قبل احت�ساب الفوائد وال�سرائب 
و%7.5 لهام�ش تلك االأرباح يف الربع 

الثاين من العام 2015، والذي ت�سمن 
تاأثري بقيمة 0.3 مليار دوالر اأمريكي 

لتكاليف اإعادة الهيكلة.
وقالت ماري بارا، رئي�ش املجل�ش 

االإداري والرئي�ش التنفيذي يف جرنال 
موتورز: »لقد كان ربعًا �سنويًا مذهًل 

بالن�سبة اإىل �سركة جرنال موتورز. 
وجاءت نتائجنا املميزة هذه من 

مبيعات التجزئة القوية يف الواليات 
املتحدة، ومعدالت املبيعات القيا�سية 

يف ال�سني، والرتكيز املتوا�سل على 
تطوير اأداء عملياتنا على م�ستوى 

العامل. و�سنوا�سل بدون �سك 
الرتكيز على دفع عجلة النمو الرابح 

واال�ستفادة من خرباتنا التقنية لريادة 

م�ستقبل النقل ال�سخ�سي«.
وبلغ �سايف اإيرادات الربع الثاين 

42.4 مليار دوالر اأمريكي، مقارنة 
مع 38.2 مليارًا يف الربع الثاين من 

العام 2015. وبتثبيت معدالت �سرف 
العملت، يكون �سايف االإيرادات اأعلى 

مبعدل 5.0 مليارًا عن معدالت الربع 
الثاين من العام 2015.

النتائج بحسب المنطقة
�سّجلت جرنال موتورز اأمريكا ال�سمالية 

اأرباح معّدلة قبل احت�ساب الفائدة 
وال�سرائب قدرها 3.6 مليار دوالر 

اأمريكي، مقارنة مع 2.8 مليارًا 
يف الربع الثاين للعام 2015. وبلغ 

هام�ش االأرباح املعدلة لهذا الربع قبل 
احت�ساب الفائدة وال�سرائب معداًل 

قيا�سيًا ن�سبته %12.1 مقارنة مع 
%10.5 يف العام املا�سي.

�سّجلت جرنال موتورز اأوروبا 
اأرباحًا معّدلة قبل احت�ساب الفائدة 

وال�سرائب عند 0.1 مليار دوالر 
اأمريكي، مقارنة مع معّدل مت�ساٍو يف 

الربع الثاين من العام 2015. وتعترب 
هذه االأرقام اأول نتائج رابحة منذ 

الربع الثاين للعام 2011.
�سّجلت عمليات جرنال موتورز الدولية 

اأرباحًا معّدلة قبل احت�ساب الفائدة 
وال�سرائب قدرها 0.2 مليار دوالر 

<<اأمريكي، مقارنة مع 0.3 مليار يف الربع 
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أقوى سيدة
في العالم

ترفع أرباح جنرال موتورز 
لـ2،9 مليار دوالر للربع األول 

أعلنت شركة جنرال موتورز )المدرجة في سوق نيويورك المالي باسم: GM( عن األرباح الصافية 
للمساهمين للربع الثاني من العام الجاري، والتي بلغت 2.9 مليار دوالر أميركي أو %157 مقارنة مع 

1.1 مليار دوالر أميركي في الربع الثاني من العام 2015. وسّجلت األرباح للسهم الواحد المخفف نموًا 
قويًا بلغ 1.81 دوالر أميركي، مقارنة مع 0.67 دوالرًا في الربع الثاني من العام الماضي.

خاص -  ديترويت

و�سجلت اأرباح ال�سهم املعّدل – املخفف 
الذي يعزى ملجموعة من البنود 

اخلا�سة، معدالت قيا�سية يف الربع 
الثاين من العام اجلاري، بلغت 1.86 
دوالر اأمريكي، ومرتفعة مبعدل 44% 

عن 1.29 دوالر يف الربع الثاين من 
العام 2015.

وحققت ال�سركة معدالت قيا�سية 
االأرباح املعّدلة قبل احت�ساب الفوائد 

وال�سرائب بلغت 3.9 مليار دوالر 
اأمريكي، وو�سل هام�ش ربحها اإىل 

9.3 يف املئة. وهذا باملقارنة مع 2.9 
مليار دوالر اأمريكي للأرباح املعّدلة 

قبل احت�ساب الفوائد وال�سرائب 
و%7.5 لهام�ش تلك االأرباح يف الربع 

الثاين من العام 2015، والذي ت�سمن 
تاأثري بقيمة 0.3 مليار دوالر اأمريكي 

لتكاليف اإعادة الهيكلة.
وقالت ماري بارا، رئي�ش املجل�ش 

االإداري والرئي�ش التنفيذي يف جرنال 
موتورز: »لقد كان ربعًا �سنويًا مذهًل 

بالن�سبة اإىل �سركة جرنال موتورز. 
وجاءت نتائجنا املميزة هذه من 

مبيعات التجزئة القوية يف الواليات 
املتحدة، ومعدالت املبيعات القيا�سية 

يف ال�سني، والرتكيز املتوا�سل على 
تطوير اأداء عملياتنا على م�ستوى 

العامل. و�سنوا�سل بدون �سك 
الرتكيز على دفع عجلة النمو الرابح 

واال�ستفادة من خرباتنا التقنية لريادة 

م�ستقبل النقل ال�سخ�سي«.
وبلغ �سايف اإيرادات الربع الثاين 

42.4 مليار دوالر اأمريكي، مقارنة 
مع 38.2 مليارًا يف الربع الثاين من 

العام 2015. وبتثبيت معدالت �سرف 
العملت، يكون �سايف االإيرادات اأعلى 

مبعدل 5.0 مليارًا عن معدالت الربع 
الثاين من العام 2015.

النتائج بحسب المنطقة
�سّجلت جرنال موتورز اأمريكا ال�سمالية 

اأرباح معّدلة قبل احت�ساب الفائدة 
وال�سرائب قدرها 3.6 مليار دوالر 

اأمريكي، مقارنة مع 2.8 مليارًا 
يف الربع الثاين للعام 2015. وبلغ 

هام�ش االأرباح املعدلة لهذا الربع قبل 
احت�ساب الفائدة وال�سرائب معداًل 

قيا�سيًا ن�سبته %12.1 مقارنة مع 
%10.5 يف العام املا�سي.

�سّجلت جرنال موتورز اأوروبا 
اأرباحًا معّدلة قبل احت�ساب الفائدة 

وال�سرائب عند 0.1 مليار دوالر 
اأمريكي، مقارنة مع معّدل مت�ساٍو يف 

الربع الثاين من العام 2015. وتعترب 
هذه االأرقام اأول نتائج رابحة منذ 

الربع الثاين للعام 2011.
�سّجلت عمليات جرنال موتورز الدولية 

اأرباحًا معّدلة قبل احت�ساب الفائدة 
وال�سرائب قدرها 0.2 مليار دوالر 

<<اأمريكي، مقارنة مع 0.3 مليار يف الربع 
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الثاين من العام 2015. وت�سمنت 
اأرباح اأ�سهم يف ال�سني، قدرها 0.5 

مليار، خلل الفرتتني.
�سّجلت جرنال موتورز اأمريكا اجلنوبية 

اأرباحًا معّدلة قبل احت�ساب الفائدة 
وال�سرائب قدرها )0.1( مليار دوالر 

اأمريكي، يف نتائج �سبه مت�ساوية من 
اأرباح الربع الثاين من العام 2015.
�سّجلت اأرباح �سركة جرنال موتورز 
املالية قبل احت�ساب ال�سرائب 0.3 

مليار دوالر اأمريكي، مقارنة مع 0.2 
مليارًا يف الربع الثاين من العام 

املا�سي.

التدفقات والسيولة 
النقدية

بلغت التدفقات وال�سيولة النقدية 
الناجمة عن االأن�سطة الت�سغيلية يف 

الربع الثاين 5.0 مليار دوالر اأمريكي، 
وو�سلت ال�سيولة النقدية احلرة املعّدلة 
اإىل 3.2 مليارًا. واأنهت جرنال موتورز 

الربع الثاين ب�سيولة اإجمالية بلغت 
34.1 مليار دوالر اأمريكي، وبلغت كمية 

النقد واالأوراق املالية 20.1 مليار.
ومن جانبه قال ت�سوك �ستيفنز، النائب 
التنفيذي للرئي�ش، والرئي�ش التنفيذي 

لل�سوؤون املالية يف جرنال موتورز: 
»عندما تقدم �سيارات ركاب، وبيك 

اأب، وكرو�ش اأوفر حتظى بالتقدير 

الكبري من العملء، وتوّلد الفعالية على 
كامل م�ستوى االأعمال، فاإنك عندها 

حتقق النتائج الرائعة بدون �سك. ومع 
�سل�سلة االإطلقات القوية ل�سياراتنا 

اجلديدة، واملبيعات القوية يف القطاع، 
نحن على ثقة تامة باملقدرة على 

موا�سلة حتقيق االأداء املايل القوي«.
وتتوقع �سركة جرنال موتورز حتقيق 

معدالت اأكرب من النمو عرب �سياراتها 
اجلديدة اأو املطّورة يف كل عام 

و�سواًل اإىل 2020، وذلك باملقارنة مع 
ال�سنوات اخلم�ش املا�سية، لت�سل اإىل 
%40 من املعدل االإجمايل، ومرتفعة 

عن %26 يف العام 2015.

توقعات العام 2016
اعتمادًا على االأداء املايل القوي 

لل�سركة خلل الن�سف االأول من العام 
2016، وتوقعاتها احلالية للن�سف 

الثاين من العام، تتوقع �سركة جرنال 
موتورز االآن اأن تبلغ اأرباح ال�سهم 

الواحد املعّدل – املخفف ما بني 5.50 
– 6.00 دوالر اأمريكي للعام باأكمله، 

يف ارتفاع عن التوقعات ال�سابقة عند 
5.25 – 5.75 دوالر اأمريكي.

مبيعات السيارات على 
المستوى العالمي

متكنت �سركة جرنال موتورز من 

ت�سجيل مبيعات بلغت 2.4 مليون 
�سيارة على م�ستوى العامل يف الربع 

الثاين من العام 2016، يف معدالت 
�سبه مت�ساوية مع نتائج الربع 

الثاين من العام 2015. وحتى 30 
يونيو املا�سي، باعت ال�سركة 4.76 
مليون �سيارة يف كافة اأنحاء العامل.
اأما على م�ستوى الواليات املتحدة، 

فباعت جرنال موتورز 1.44 مليون 
�سيارة يف االأ�سهر ال�ستة االأوىل 

من العام اجلاري، ت�سمنت زيادة 
يف مبيعات التجزئة باأكرث من 1 

يف املئة. وارتفعت ح�سة �سوق 
التجزئة االأمريكي لل�سركة مبعدل 

0.4 نقطة خلل �سهر يونيو، 
م�سجلة اأعلى ح�سة جتزئة �سوقية 
مقارنة مع اأي م�سّنع لكامل فئات 

ال�سيارات. ويف ال�سني، باعت 
جرنال موتورز و�سركاتها امل�سرتكة 

1.81 مليون �سيارة، يف معدل 

قيا�سي خلل الن�سف االأول من 
العام اجلاري، بزيادة قدرها 5.3 
يف املئة. ومتكنت اأوبل / فوك�سهول 
يف اأوروبا من التفوق على معدالت 

القطاع بتحقيقها زيادة يف املبيعات 
بن�سبة %7 لت�سل اإىل 621،000 

�سيارة يف الن�سف االأول من العام 
اجلاري.

نظرة عامة على نتائج جنرال موتورز )بالمليار دوالر ما عدا قيمة السهم الواحد(

الربع الثاني 2015الربع الثاني 2016

2.42.4عدد السيارات المسّلمة

42.438.2صافي اإليرادات

2.91.1األرباح الصافية ألصحاب األسهم

1.810.67العائدات على السهم المخفف

(0.62)(0.05)تأثير البنود الخاصة على عائد السهم

1.861.29العائدات على السهم المخفف- المعّدل

3.92.9األرباح المعّدلة قبل احتساب الضرائب والفوائد

9.37.5% هامش األرباح قبل احتساب الضرائب والفوائد

5.05.1السيولة النقدية من األنشطة التشغيلية

3.23.3السيولة النقدية الحرة المعّدلة

30.523.4)%( العائدات على رأس المال المستثمر

نمو قوي ألرباح السهم 
الواحد المخفف بمعدل 

1.81 دوالر أميركي، ومعدل 

قياسي ألرباح السهم الواحد 
المخفف-المعدل في الربع 

الثاني بلغ 1.86 دوالر أميركي.

جنرال موتورز أميركا الشمالية 
تسجل معداًل قياسيًا لألرباح 

المعّدلة قبل احتساب الفوائد 
والضرائب بلغت قيمته 3.6 

مليار دوالر أميركي، وهامش 
أرباح نسبته 12.1%.
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الثاين من العام 2015. وت�سمنت 
اأرباح اأ�سهم يف ال�سني، قدرها 0.5 

مليار، خلل الفرتتني.
�سّجلت جرنال موتورز اأمريكا اجلنوبية 

اأرباحًا معّدلة قبل احت�ساب الفائدة 
وال�سرائب قدرها )0.1( مليار دوالر 

اأمريكي، يف نتائج �سبه مت�ساوية من 
اأرباح الربع الثاين من العام 2015.
�سّجلت اأرباح �سركة جرنال موتورز 
املالية قبل احت�ساب ال�سرائب 0.3 

مليار دوالر اأمريكي، مقارنة مع 0.2 
مليارًا يف الربع الثاين من العام 

املا�سي.

التدفقات والسيولة 
النقدية

بلغت التدفقات وال�سيولة النقدية 
الناجمة عن االأن�سطة الت�سغيلية يف 

الربع الثاين 5.0 مليار دوالر اأمريكي، 
وو�سلت ال�سيولة النقدية احلرة املعّدلة 
اإىل 3.2 مليارًا. واأنهت جرنال موتورز 

الربع الثاين ب�سيولة اإجمالية بلغت 
34.1 مليار دوالر اأمريكي، وبلغت كمية 

النقد واالأوراق املالية 20.1 مليار.
ومن جانبه قال ت�سوك �ستيفنز، النائب 
التنفيذي للرئي�ش، والرئي�ش التنفيذي 

لل�سوؤون املالية يف جرنال موتورز: 
»عندما تقدم �سيارات ركاب، وبيك 

اأب، وكرو�ش اأوفر حتظى بالتقدير 

الكبري من العملء، وتوّلد الفعالية على 
كامل م�ستوى االأعمال، فاإنك عندها 

حتقق النتائج الرائعة بدون �سك. ومع 
�سل�سلة االإطلقات القوية ل�سياراتنا 

اجلديدة، واملبيعات القوية يف القطاع، 
نحن على ثقة تامة باملقدرة على 

موا�سلة حتقيق االأداء املايل القوي«.
وتتوقع �سركة جرنال موتورز حتقيق 

معدالت اأكرب من النمو عرب �سياراتها 
اجلديدة اأو املطّورة يف كل عام 

و�سواًل اإىل 2020، وذلك باملقارنة مع 
ال�سنوات اخلم�ش املا�سية، لت�سل اإىل 
%40 من املعدل االإجمايل، ومرتفعة 

عن %26 يف العام 2015.

توقعات العام 2016
اعتمادًا على االأداء املايل القوي 

لل�سركة خلل الن�سف االأول من العام 
2016، وتوقعاتها احلالية للن�سف 

الثاين من العام، تتوقع �سركة جرنال 
موتورز االآن اأن تبلغ اأرباح ال�سهم 

الواحد املعّدل – املخفف ما بني 5.50 
– 6.00 دوالر اأمريكي للعام باأكمله، 

يف ارتفاع عن التوقعات ال�سابقة عند 
5.25 – 5.75 دوالر اأمريكي.

مبيعات السيارات على 
المستوى العالمي

متكنت �سركة جرنال موتورز من 

ت�سجيل مبيعات بلغت 2.4 مليون 
�سيارة على م�ستوى العامل يف الربع 

الثاين من العام 2016، يف معدالت 
�سبه مت�ساوية مع نتائج الربع 

الثاين من العام 2015. وحتى 30 
يونيو املا�سي، باعت ال�سركة 4.76 
مليون �سيارة يف كافة اأنحاء العامل.
اأما على م�ستوى الواليات املتحدة، 

فباعت جرنال موتورز 1.44 مليون 
�سيارة يف االأ�سهر ال�ستة االأوىل 

من العام اجلاري، ت�سمنت زيادة 
يف مبيعات التجزئة باأكرث من 1 

يف املئة. وارتفعت ح�سة �سوق 
التجزئة االأمريكي لل�سركة مبعدل 

0.4 نقطة خلل �سهر يونيو، 
م�سجلة اأعلى ح�سة جتزئة �سوقية 
مقارنة مع اأي م�سّنع لكامل فئات 
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5.05.1السيولة النقدية من األنشطة التشغيلية

3.23.3السيولة النقدية الحرة المعّدلة
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بدًل من التعميم واإدانة رّواد الأعمال 
واتهامهم بالطمع علينا اأن نحرتم 

الطريقة التي ي�ستثمر بها ه�ؤلء 
الرجال والن�ساء الناجح�ن الرثوة يف 

الأعمال اخلريية والن�ساطات التي 
تهدف للتغيري ال�سيا�سي والجتماعي.
عادة ما يق�م ه�ؤلء الرواد باأعمالهم 

اخلريية بعيدًا عن الأ�س�اء ولكنهم 
ي�ستحق�ن التقدير لأن الأعمال 

اخلريية والإن�سانية دائمًا �سمن 
اأول�ياتهم.

وفيما يلي ثالثة من رواد الأعمال 
املبدعني الذين ي�ظف�ن الرثوة لرد 

اجلميل للمجتمع:

جينا بيانشيني: 
 LeanIn

LeanIn منظمة غري ربحية وجمتمع 

على الإنرتنت يهدف مل�ساعدة 
الن�ساء على حتقيق طم�حاتهن، 

يرّكز برنامج LeanIn على رفع 
مكانة املراأة يف العمل. عادة ما 

ين�سب الف�سل الأكرب يف تاأ�سي�س 
LeanIn لـ »�سرييل �ساندبرج« 

الرئي�س التنفيذي للعمليات يف 

في�سب�ك، ولكن �ساندبرج مل تبداأ 
هذا امل�سروع وحدها، حيث �ساركت 

جينا بيان�سيني امل�ؤ�س�س والرئي�س 
التنفيذي لـ Mightybell �ساندبرج يف 
تاأ�سي�س LeanIn مل�ساعدة الن�ساء يف 

�سعيهن لتحقيق النجاح، لأن الن�ساء 
العامالت يقدرن اأهمية التعاون 

وخ�س��سًا يف القطاعات التقنية التي 
يهيمن عليها الذك�ر، ولهذا ال�سبب 
تكر�س بيان�سيني الكثري من ال�قت 

.LeanIn واملال خلدمة
غالبًا ما يتم اإهمال بيان�سيني عند 

احلديث عن هذه املنظمة بينما 
حت�سل �ساندبرج على كل الهتمام، 

ولكن بيان�سيني ل تق�م بهذا العمل 
بحثًا عن ال�سهرة بل تنطلق يف عملها 
من فكرة منطقية وب�سيطة: »اإعطاء 

الق�ة للمراأة من خالل �سبكات 
الدعم، وتنمية املهارات العملية.« 

ألبرت سكاليوني: إدراج 
الفنون في النظام 

التعليمي
عمدت املدار�س العامة يف ال�ليات 

املتحدة الأمريكية خالل العق�د 

الأخرية على تخفي�س عدد درو�س 
امل�اد الإبداعية كالفن وامل��سيقى 

يف نظامها التعليمي، ولكن تدريب 
الطالب يف هذه املجالت ي�ساعد 

يف حت�سني اأدائهم ب�سكل عام مما 

يجعل هذه التخفي�سات خيارًا 
ترب�يًا خاطئًا، حل�سن احلظ فاإن 

بع�س ال�سخ�سيات املهمة مثل 
األربت �سكالي�ين م�ؤ�س�س معر�س 

Park West Gallery لالأعمال 

الفنية يحاول�ن تغيري هذا الت�جه، 
عمل �سكالي�ين كمقاول مع 

وكالة الف�ساء الأمريكية نا�سا، 
 Wayne وبروفي�س�رًا يف جامعة

State ولكن حبه للفن ميتد لعق�د 

ط�يلة. 
بالإ�سافة لإدارة اأكرث من 5000 

مزاد فني كل عام والإ�سراف على 
اأكرث من األف م�ظف، يتعاون 

�سكالي�ين حاليًا مع الطفل املعجزة 
Autumn de Forest يف مبادرة 

Turnaround Arts، وهي مبادرة 

تهدف لتح�سني م�ست�ى الطالب 

عن طريق اإدخال امل�ارد الفنية يف 
العملية التعليمية. تتربع م�ؤ�س�سة 

Park West اخلريية بامل�اد 

 Autumn الالزمة، ويق�م الفنان
de Forest -عمره 14 �سنة- 

بامل�ساهمة باإعطاء درو�س يف الفن 
لت�سجيع الإبداع يف املدار�س عرب 

البالد.
مي�ل �سكالي�ين مبادرته التعليمية 
من خالل معر�سه الفني، وهكذا 

ي�ستطيع العمل مع الفنانني ويف 
نف�س ال�قت ن�سر الثقافة وت�عية 

اجلمه�ر لأهمية الفن.

ربط الثروة 
بالطمع ليس عاداًل 
تعّرف معنا على بعض رّواد األعمال 

يكسب رّواد األعمال الناجحون االحترام ألسباب عديدة منها اإلبداع، 
والذكاء، والمبادرة، وباألخص بسب الثروة التي يجمعونها والتي ينسبها 

البعض للجشع، ولكن الثروة ليست بالضرورة نتيجة للجشع، والربط بين 
االثنين أو المساواة بينهما يعتبر ظلمًا بحق بعض من أنجح رواد األعمال 

وأكثرهم تأثيرًا في العالم. 
بقلم : الري ألتون

 بدل أن نطلق األحكام المتسرعة على رواد 
األعمال بسبب نجاحهم في جمع الثروة، علينا أن 
نبحث عن طريقة لمشاركتهم في مشاريعهم 

الخيرية أو السعي إلطالق المبادرات والمشاريع 
اإلنسانية الخاصة بنا
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دون جريم:
أهمية التوجيه 

ي�ستطيع رواد الأعمال التاأثري بق�ة يف 
املجتمع ب�سخائهم املادي، ولكن الكرم 
بال�قت واخلربة والنف�ذ اأي�سًا جدير 

بالهتمام.
»دون جرمي« رئي�س �سركة 

Hybridtech مثال ممتاز على ذلك. 

مي�سي جرمي معظم وقته يف اإعطاء 
الدرو�س والعرو�س التقدميية والعمل 

ب�سكل �سخ�سي مع الأفراد الذين 
يحاول�ن تاأ�سي�س امل�ساريع والنطالق 

بحياتهم املهنية: »ت�جيه النا�س 
وتقدمي ال�ست�سارات لهم �سيء اأق�م 

به ط�ال ل�قت، لقد قمت به هذا 
ال�سباح.«

يثبت جرمي نقطة ج�هرية: من ال�سهل 
التربع باملال عندما متتلك الكثري 
منه، ولكن الن�سائح والت�جيهات 
اأي�سًا ا�ستثمارات مهمة ميكن اأن 

نقدمها للم�ساهمة يف جناح الآخرين، 
والأ�سخا�س الذين ل ميتلك�ن الرثوات 
ال�سخمة ي�ستطيع�ن امل�ساهمة بال�قت 

وامل�هبة مل�ساعدة الآخرين على حتقيق 
النجاح.

ثقافة املجتمع الذي نعي�س فيه تدمج 
بني النتقاد واحل�سد ال�سديد لأ�سحاب 

الرثوات الكبرية، وتخلق ت�جهات 
عدائية جتاه الأ�سخا�س الناجحني. 
من املهم اأن نذكر اأنف�سنا دائمًا اأن 

الرثاء لي�س �سفة لالأ�سخا�س ال�سيئني، 
بل عالمة من عالمات جناح الفرد 

وقدرته اإحداث الفرق والتغيري يف 
املجتمع الذي يعي�س فيه.

هذا ما نلم�سه يف حياة بيان�سيني، 
�سكالي�ين، وجرمي، يف احلقيقة 

هناك املئات ورمبا الآلف منهم، 
وبدل اأن نطلق الأحكام املت�سرعة 

على رواد الأعمال ب�سبب جناحهم 

يف جمع الرثوة، علينا اأن نبحث عن 
طريقة مل�ساركتهم يف م�ساريعهم 

اخلريية اأو ال�سعي لإطالق املبادرات 
وامل�ساريع الإن�سانية اخلا�سة بنا، 
فه�ؤلء الرواد الأذكياء واملبدع�ن 
ي�سع�ن الأ�سا�س وعلينا جميعًا اأن 

نبني عليه.

يمول سكاليوني مبادرته التعليمية من خالل 
معرضه الفني، وهكذا يستطيع العمل مع 

الفنانين وفي نفس الوقت نشر الثقافة وتوعية 
الجمهور ألهمية الفن 
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على رواد الأعمال ب�سبب جناحهم 

يف جمع الرثوة، علينا اأن نبحث عن 
طريقة مل�ساركتهم يف م�ساريعهم 

اخلريية اأو ال�سعي لإطالق املبادرات 
وامل�ساريع الإن�سانية اخلا�سة بنا، 
فه�ؤلء الرواد الأذكياء واملبدع�ن 
ي�سع�ن الأ�سا�س وعلينا جميعًا اأن 

نبني عليه.

يمول سكاليوني مبادرته التعليمية من خالل 
معرضه الفني، وهكذا يستطيع العمل مع 

الفنانين وفي نفس الوقت نشر الثقافة وتوعية 
الجمهور ألهمية الفن 
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 وفقًا لبحث اأكادميي اأجري م�ؤخرًا، 
فاإن ال�سركات ذات االهتمام بامل�سئ�لية 

االجتماعية اأكرث قدرة على القيام 
با�ستثمارات )مثل عمليات االندماج( 

التي من �ساأنها تعزيز م�ست�ى الربحية 
على املدى الط�يل، وذلك وفقًا للدكت�ر 
ي�اني�س اي�ان� خبري ا�سرتاتيجية ريادة 

االأعمال لدى “كلية لندن للأعمال«. 
عقب االندماج الذي مت م�ؤخرًا بني 

�سركتي “مبادلة” و”اآيبيك” - وهي عملية 
اندماج فريدة من ن�عها ت�سم �سركتني 

من �سركات اال�ستثمار احلك�مية.
يق�ل اي�ان�: عندما تك�ن اجلهة املالكة 

هي احلك�مة نف�سها - كما ه� احلال 
بالن�سبة ل�سركتي “مبادلة و”اآيبيك” - قد 

ت�ؤدي عملية االندماج يف النهاية اإىل 
تعزيز اإمكانية حتقيق الرثوة وذلك على 

نف�س املن�ال الذي تتبعه ال�سركات يف 
اإيجاد القيمة ل�سالح امل�ساهمني عرب 

عمليات الدمج واال�ستح�اذ.
واأو�سح اي�ان�: »ي�سكل اندماج ال�سركات 

قرارًا ا�سرتاتيجيًا حم�ريًا نظرًا ملا 
يرتتب عليه من اآثار هامة ح�ل اإمكانية 

ت�ليد القيمة من الكيانني املندجمني. 
غري اأن عمليات االندماج، تت�سمن 

كذلك العديد من التحديات ال�سعبة 
املتمثلة يف عملية حتقيق هذا االندماج 

يف املمار�سة العملية«.
واأ�ساف: »حني تك�ن معايري امل�س�ؤولية 

االجتماعية لل�سركات مرتكزة على روؤية 
ال�سركة ور�سالتها وقيمها االأ�سا�سية، 

ف�س�ف ين�سًا عن ذلك حتديات �سعبة 
دون اأدنى �سك عند القيام بعملية 

االندماج، وقد اأ�سارت بح�ث �سابقة اإىل 
اأن اأداء امل�س�ؤولية االجتماعية لل�سركة 

التي تق�م باال�ستح�اذ ميثل اأحد الع�امل 
احلا�سمة الرئي�سية الأداء االندماج الكلي 

ويف ال�اقع تعك�س هذه امل�ساألة  مدى 
القدرة على اإمتام العملية. وه� ما جنده 
يف حالة االندماج التي جرت م�ؤخرًا بني 

�سركتي “مبادلة” و«اآيبيك«.
وتابع الدكت�ر اي�ان�، الذي تركز 
اأبحاثه ودرا�ساته على اال�ستدامة 
وامل�س�ؤولية االجتماعية لل�سركات، 

م��سحًا: »اإننا ندرك اأن امل�سرتين 
الذين يتمتع�ن مب�ست�ى عاٍل من اأداء 

امل�س�ؤولية االجتماعية لل�سركات مييل�ن 
اإىل حتقيق نتائج اأف�سل: حيث اأنهم 

يحقق�ن عائدات اأكرب يف �س�ق االأ�سهم 
عند االإعلن عن االندماج مقارنًة مع 

امل�سرتين الذين ميتلك�ن م�ست�ى اأدنى 
من اأداء امل�س�ؤولية االجتماعية لل�سركات، 

كما تتمتع ال�سركات ذات االأداء االأعلى 
يف امل�س�ؤولية االجتماعية لل�سركات 

باإمكانيات من� اأكرب فيما يتعلق مب�ست�ى 
االأداء الت�سغيلي ط�يل االأجل ملرحلة ما 

بعد االندماج، ويف ال�قت نف�سه ت�ستغرق 
عمليات االندماج التي تق�م بها هذه 

ال�سركات زمنًا اأقل الإمتام العملية، 
كما تك�ن اأقل عر�سًة للف�سل مقارنًة 

بعمليات االندماج للم�ستح�ذين اأ�سحاب 
االأداء االأقل يف امل�س�ؤولية االجتماعية 

لل�سركات«.
ومن امل�ؤكد اأن تّ�لد عملية االندماج 

بني ال�سركات عدة نقاط اختلف، ويف 
هذا ال�سدد اأ�ساف اي�ان�: »ت�ست�جب 

بع�س نقاط االختلف احل�سا�سة ملرحلة 
ما بعد االندماج لهاتني ال�سركتني – 
“مبادلة” و”اآيبيك” – اهتمامًا خا�سًا 

مثل: اآفاق اال�ستثمار ومعايري اال�ستثمار 
وح�افز املدراء وامل�ظفني. وت�سمل 

االأ�سئلة الهامة التي ينبغي معاجلتها 
ما يلي: اإىل اأي مدى متا�ست االآفاق 

اال�ستثمارية لل�سركتني، على اعتبار اأن 
كًل منهما يتبنى اأ�سل�ب الرتكيز على 

ت�ليد قيمة ط�يلة االأجل؛ واإىل اأي مدى 
تق�م ال�سركتني بدمج مقايي�س امل�س�ؤولية 
االجتماعية لل�سركات ذات ال�سلة )مثل 

الق�سايا البيئية اأو االآثار املجتمعية( 
�سمن عملية ا�ستثماراتهما؟«.

اإن مدى حتفيز ال�سركتني الإمكانياتهما 
القيادية وك�ادر التعامل بهدف تكامل 

ودمج ق�سايا امل�س�ؤولية االجتماعية 
لل�سركات ذات ال�سلة، على �سبيل املثال: 

االآثار االجتماعية واالقت�سادية �سمن 
عملية التق�سي اللزمة، �سيك�ن اأي�سًا 

من االعتبارات الهامة.
وختامًا قال اي�ان�: »تطرح عملية 

االندماج هذه ت�ساوؤالت مهمة ح�ل 
منهجيات اال�ستثمار لل�سركتني 

والتكامل املعني العتبارات امل�س�ؤولية 
االجتماعية لل�سركات يف كل منها. ومع 
وج�د حتديات مرحلة ما بعد االندماج 

النم�ذجية، حتتاج مثل هذه االأ�سئلة 
اإىل اأن تتم معاجلتها مبا�سرًة ل�سمان 

جناح التنفيذ يف مرحلة ما بعد االندماج 
وبالتايل رفع م�ست�ى االأداء امل�ؤ�س�سي 

الحقًا«.

أداء المسئولية االجتماعية
في اندماج مبادلة وآيبيك

أداء المسؤولية االجتماعية لشركة »مبادلة« يحدد مستقبل عملية االندماج مع »آيبيك.
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 وفقًا لبحث اأكادميي اأجري م�ؤخرًا، 
فاإن ال�سركات ذات االهتمام بامل�سئ�لية 

االجتماعية اأكرث قدرة على القيام 
با�ستثمارات )مثل عمليات االندماج( 

التي من �ساأنها تعزيز م�ست�ى الربحية 
على املدى الط�يل، وذلك وفقًا للدكت�ر 
ي�اني�س اي�ان� خبري ا�سرتاتيجية ريادة 

االأعمال لدى “كلية لندن للأعمال«. 
عقب االندماج الذي مت م�ؤخرًا بني 

�سركتي “مبادلة” و”اآيبيك” - وهي عملية 
اندماج فريدة من ن�عها ت�سم �سركتني 

من �سركات اال�ستثمار احلك�مية.
يق�ل اي�ان�: عندما تك�ن اجلهة املالكة 

هي احلك�مة نف�سها - كما ه� احلال 
بالن�سبة ل�سركتي “مبادلة و”اآيبيك” - قد 

ت�ؤدي عملية االندماج يف النهاية اإىل 
تعزيز اإمكانية حتقيق الرثوة وذلك على 

نف�س املن�ال الذي تتبعه ال�سركات يف 
اإيجاد القيمة ل�سالح امل�ساهمني عرب 

عمليات الدمج واال�ستح�اذ.
واأو�سح اي�ان�: »ي�سكل اندماج ال�سركات 

قرارًا ا�سرتاتيجيًا حم�ريًا نظرًا ملا 
يرتتب عليه من اآثار هامة ح�ل اإمكانية 

ت�ليد القيمة من الكيانني املندجمني. 
غري اأن عمليات االندماج، تت�سمن 

كذلك العديد من التحديات ال�سعبة 
املتمثلة يف عملية حتقيق هذا االندماج 

يف املمار�سة العملية«.
واأ�ساف: »حني تك�ن معايري امل�س�ؤولية 

االجتماعية لل�سركات مرتكزة على روؤية 
ال�سركة ور�سالتها وقيمها االأ�سا�سية، 

ف�س�ف ين�سًا عن ذلك حتديات �سعبة 
دون اأدنى �سك عند القيام بعملية 

االندماج، وقد اأ�سارت بح�ث �سابقة اإىل 
اأن اأداء امل�س�ؤولية االجتماعية لل�سركة 

التي تق�م باال�ستح�اذ ميثل اأحد الع�امل 
احلا�سمة الرئي�سية الأداء االندماج الكلي 

ويف ال�اقع تعك�س هذه امل�ساألة  مدى 
القدرة على اإمتام العملية. وه� ما جنده 
يف حالة االندماج التي جرت م�ؤخرًا بني 

�سركتي “مبادلة” و«اآيبيك«.
وتابع الدكت�ر اي�ان�، الذي تركز 
اأبحاثه ودرا�ساته على اال�ستدامة 
وامل�س�ؤولية االجتماعية لل�سركات، 

م��سحًا: »اإننا ندرك اأن امل�سرتين 
الذين يتمتع�ن مب�ست�ى عاٍل من اأداء 

امل�س�ؤولية االجتماعية لل�سركات مييل�ن 
اإىل حتقيق نتائج اأف�سل: حيث اأنهم 

يحقق�ن عائدات اأكرب يف �س�ق االأ�سهم 
عند االإعلن عن االندماج مقارنًة مع 

امل�سرتين الذين ميتلك�ن م�ست�ى اأدنى 
من اأداء امل�س�ؤولية االجتماعية لل�سركات، 

كما تتمتع ال�سركات ذات االأداء االأعلى 
يف امل�س�ؤولية االجتماعية لل�سركات 

باإمكانيات من� اأكرب فيما يتعلق مب�ست�ى 
االأداء الت�سغيلي ط�يل االأجل ملرحلة ما 

بعد االندماج، ويف ال�قت نف�سه ت�ستغرق 
عمليات االندماج التي تق�م بها هذه 

ال�سركات زمنًا اأقل الإمتام العملية، 
كما تك�ن اأقل عر�سًة للف�سل مقارنًة 

بعمليات االندماج للم�ستح�ذين اأ�سحاب 
االأداء االأقل يف امل�س�ؤولية االجتماعية 

لل�سركات«.
ومن امل�ؤكد اأن تّ�لد عملية االندماج 

بني ال�سركات عدة نقاط اختلف، ويف 
هذا ال�سدد اأ�ساف اي�ان�: »ت�ست�جب 

بع�س نقاط االختلف احل�سا�سة ملرحلة 
ما بعد االندماج لهاتني ال�سركتني – 
“مبادلة” و”اآيبيك” – اهتمامًا خا�سًا 

مثل: اآفاق اال�ستثمار ومعايري اال�ستثمار 
وح�افز املدراء وامل�ظفني. وت�سمل 

االأ�سئلة الهامة التي ينبغي معاجلتها 
ما يلي: اإىل اأي مدى متا�ست االآفاق 

اال�ستثمارية لل�سركتني، على اعتبار اأن 
كًل منهما يتبنى اأ�سل�ب الرتكيز على 

ت�ليد قيمة ط�يلة االأجل؛ واإىل اأي مدى 
تق�م ال�سركتني بدمج مقايي�س امل�س�ؤولية 
االجتماعية لل�سركات ذات ال�سلة )مثل 

الق�سايا البيئية اأو االآثار املجتمعية( 
�سمن عملية ا�ستثماراتهما؟«.

اإن مدى حتفيز ال�سركتني الإمكانياتهما 
القيادية وك�ادر التعامل بهدف تكامل 

ودمج ق�سايا امل�س�ؤولية االجتماعية 
لل�سركات ذات ال�سلة، على �سبيل املثال: 

االآثار االجتماعية واالقت�سادية �سمن 
عملية التق�سي اللزمة، �سيك�ن اأي�سًا 

من االعتبارات الهامة.
وختامًا قال اي�ان�: »تطرح عملية 

االندماج هذه ت�ساوؤالت مهمة ح�ل 
منهجيات اال�ستثمار لل�سركتني 

والتكامل املعني العتبارات امل�س�ؤولية 
االجتماعية لل�سركات يف كل منها. ومع 
وج�د حتديات مرحلة ما بعد االندماج 

النم�ذجية، حتتاج مثل هذه االأ�سئلة 
اإىل اأن تتم معاجلتها مبا�سرًة ل�سمان 

جناح التنفيذ يف مرحلة ما بعد االندماج 
وبالتايل رفع م�ست�ى االأداء امل�ؤ�س�سي 

الحقًا«.
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#التكنولوجيا مع تام

تمارى كالرك  خبرية �سابقة يف تطوير 
الربجميات، ورائدة اأعمال عرب الإنرتنت تهتم 

 The Global بالتكنولوجيا واأ�ساليب احلياة، موقع
Gazette الذي اأ�س�سته كالرك هو اأحد اأن�سط املواقع 

الإلكرتونية يف ال�سرق الأو�سط، واأ�سادت به العديد 
من �سركات التكنولوجيا الأكرث نفوذًا يف املنطقة، تتناول كالرك يف مدونتها 

مدى تاأثري التكنولوجيا على حياتنا اليومية بالإ�سافة لالأجهزة الذكية 
وملحقاتها.

 www.theglobalgazette.com زوروا موقع
GlobalGazette@ وتوا�سلوا معها عرب تويرت

جهاز HP Spectre يجمع بني الت�صميم 
املميز والأداء القوي، يزن اجلهاز1.1 كغ 
فقط وب�صماكة تقل عن 1.5 �صم، ويعمل 

مبعاجلات اجليل ال�صاد�س من اإنتل حيث 
تتيح HP للم�صتخدم الختيار بني اأحد 

 HP جهاز ،Core i7 اأو Core i5 املعاجلني
 hyperbaric مزود بنظام تربيد Spectre

ل يقوم ب�صحب الهواء ال�صاخن من اجلهاز 
فقط بل يقوم ب�صخ الهواء البارد اأي�صًا 

فوق املعالج للحفاظ على الأداء عند اأعلى 
م�صتوى. يتميز اجلهاز بلوحة مفاتيح 

م�صاءة من اخللف، ولوحة مل�س م�صنوعة 

من الزجاج و�صا�صة بقيا�س 13.3ان�س تعمل 
بتقنية full HD، كما اأن اجلهاز مزود بنظام 
�صوت من �صركة Bang & Olufsen ل�صمان 

جتربة �صوتية عالية اجلودة، ت�صوق �صركة 
ات�س بي اجلهاز كاأنحف حا�صب حممول يف 
العامل. هيكل اجلهاز م�صنوع من الأملنيوم 

ب�صماكة تعادل �صماكة البطاريات ال�صغرية 
من نوع AAA مع حواف ملاعة نحا�صية اللون 

تعطي املزيد من الفخامة للجهاز. كقطعة 
 HP من املجوهرات امل�صنوعة باإتقان يتميز
Spectre مبظهر راق يجعله جهاز احلا�صب 

املحمول املثايل للمحرتفني املهتمني 
بالأجهزة الأنيقة والع�صرية.

أجهزة الحاسب النحيفة تعود مجددًا
HP تكشف عن أنحف حاسب محمول في العالم

الخصوصية أواًل 
GPS تكشف عن هاتف ذكي بدون كاميرا أو نظام Four

ت�أتي اأجهزة الهواتف الذكية يف هذه 
الأي�م مع الكثري من املوا�صف�ت 

املتطورة ك�لك�مريات ع�لية الدقة 
 ،GPS والنظ�م الع�ملي لتحديد املواقع

الهدف من هذه املميزات ت�صهيل 
حي�تن� اليومية ولكن هل هي اآمنة؟ 

هذه امليزات ميكن اأن ت�صكل تهديدًا 
خل�صو�صيتك عن طريق التق�ط ال�صور 

وحتديد املواقع التي تتواجد فيه� دون 
علمك اأو موافقتك. لهذا ال�صبب ق�مت 

�صركة Four التي تتخذ من الإم�رات 
العربية املتحدة مقرًا له� ب�إطالق 

ه�تفه� الذكي k500. ويف خطوة غري 
م�صبوقة ق�مت ال�صركة ب�إزالة الك�مريا 

ونظ�م حتديد املواقع ب�صكل ك�مل من 
اجله�ز حيث تعتمد الربجمي�ت ال�ص�رة 

على هذه اخل�ص�ئ�س للتج�ص�س على 
امل�صتخدم واخرتاق خ�صو�صيته. عدا 

عن ذلك جه�ز k500 ه�تف ذكي 
ك�مل املوا�صف�ت مزود مبع�لج رب�عي 

النواة ويدعم الت�ص�ل ب�لإنرتنت 
بتقنية اجليل الث�لث 3G، ويعمل بنظ�م 

 ،Lollipop 5.1 الت�صغيل اأندرويد
الذاكرة الداخلية للجه�ز 8 جيج�ب�يت 

وذاكرة الو�صول 
 RAM 1الع�صوائي
جيج�ب�يت، و�صعة 

 . mAh 1900 البط�رية
ي�أتي اجله�ز مع �ص��صتي 

حم�ية وغالف حم�ية 
ب�لإ�ص�فة ل�صم�ن لع�م 

ك�مل. ولكن بدون 
الك�مريا ونظ�م حتديد 

املواقع هل �صيقبل 
امل�صتخدمون ب��صتبدال 

هواتفهم الذكية بهذا 
اجله�ز مق�بل احلف�ظ 

على خ�صو�صيتهم؟ HP Spectre

The K500 
smartphone 
by Four

The LG 
PuriCare

اأ�سبح من املاألوف هذه الأيام روؤية 
الزوار يف املتاحف واملراكز الثقافية 

وهم يبحثون عن معلومات عن الأعمال 
الفنية املعرو�سة عرب هواتفهم الذكية، اأو 
يلتقطون ال�سور الذاتية مع املعرو�سات، 
لهذا ال�سبب تريد �سركةZero.1 التقنية 

النا�سئة ومقرها الإمارات العربية 
املتحدة ال�ستفادة من الهواتف الذكية 

لتح�سني التجربة ال�سياحية. 
 ART4U بتطوير تطبيق Zero.1قامت

وهو تطبيق ي�ستخدم تقنية LiFi لنقل 
البيانات با�ستخدام ال�سوء، مما يتيح 

جتربة تفاعلية وغنية باملعلومات لزوار 
املتاحف واملعار�ض الفنية والأماكن 

املماثلة. LiFi هي التقنية ال�ساعدة يف 
جمال ال�سبكات وت�سمح بنقل البيانات 

ب�سرعات كبرية با�ستخدام ال�سوء. 
ا�ستخدمت Zero.1 هذه التقنية 
يف بناء حلول ملجموعة منتجاتها 
IOTA »الأمتتة الذكية لالأبراج 

اخلارجية« والتي متنح اأنظمة اإنارة 
ال�سوارع القدرة على نقل البيانات، 

والآن ت�ستخدم تقنية LiFi يف تطبيق 
ART4U ، فريق Zero.1 يعمل حاليُا 
على حت�سني التطبيق ومن املتوقع اأن 

ي�سبح متوفرًا بنهاية عام .2016
تتيح تقنية LiFi اإمكانية حتديد املواقع 

يف الأماكن الداخلية با�ستخدام 
نظام beacon، وبهذه الطريقة يتم 

تفعيل تطبيق ART4U الذي يتيح 
الختيار بني جولة �سريعة اأو جولة 

كاملة ب�سيغة �سوتية اأو ن�سية، وبعد 
ذلك يقدم دلياًل �سياحيًا خم�س�سًا، 
ف�ساًل عن ذلك ميكن للم�ستخدمني 

تلقي معلومات تف�سيلية عن الفنانني 
واملعرو�سات املف�سلة لديهم على �سكل 

مقاطع فيديو ميكنهم حتميلها مبا�سرة 
على هواتفهم الذكية.

 LiFi في اإلمارات العربية المتحدة تطور تطبيقًا يستخدم تقنية
إلضافة طابع شخصي على زيارة المتاحف

شركة Zero.1الناشئة 

Marc 
Fleschen, 

CEO, Zero.1

LG تكشف عن 
مجموعة جديدة من 
أجهزة تنقية الهواء 

توظف �شركة LG �أحدث تقنياتها لدعم 
منط �حلياة �ل�شحية من خالل جمموعة 

�أجهزة PuriCare لتنقية �لهو�ء، وت�شتخدم 
هذه �لأجهزة �أحدث تقنيات تر�شيح وتنقية 

�لهو�ء لتخلي�ص �ملنازل من �مللوثات غري 
�ملرئية مثل ذر�ت �لرمال، غبار �لطلع، 

�لعث، �لفورمالديهايد، وت�شاعد يف �لتخل�ص 
من �مللوثات �لتي تنتقل بالهو�ء مثل ثاين 

�أوك�شيد �لكربيت وثاين �أك�شيد �لنيرتوجني. 
�أجهزة PuriCare تتميز بالعديد من 

�خل�شائ�ص �لذكية كاملوؤ�شر �لذي يعرب عن 
جودة �لهو�ء برقم، و�ملوؤ�شر �ل�شوئي �لذي 

يعرّب عن م�شتوى جودة �لهو�ء يف �لد�خل 
باأربعة �ألو�ن خمتلفة ما يتيح للم�شتخدمني 

معرفة حالة �لهو�ء بنظرة �شريعة، كما 
ي�شمح لك LG PuriCare مبر�قبة �لتغري�ت 

يف نوعية �لهو�ء مع �لوقت. ي�شتخدم جهاز 
PuriCare جمموعة من �لفالتر �ملتقدمة 

تت�شمن فلرتً� للحماية �ملزدوجة، وفلرتً� 

 Triple للعو�مل �مل�شببة للح�شا�شية، وفلرت
Care. �ملرحلة �لأخرية من �لتعقيم تتم 

با�شتخد�م نظام تاأيني �لهو�ء �لذي يقوم 
باإر�شال ماليني �لأيونات لتعقيم �لهو�ء 

من كافة �أنو�ع �لبكترييا و�لعو�مل �ل�شارة 
�لأخرى بن�شبة %99. ت�شتخدم �أجهزة 
تنقية �لهو�ء LG PuriCare حمركات 

ذكية Smart Inverter Motor ت�شاهم يف 
خف�ص �ل�شجيج وتقدم �أد�ًء قويًا  وتوفر 

�لطاقة �لكهربائية يف نف�ص �لوقت، �أي �أنها 
تعطيك �لفر�شة للعناية ب�شحة عائلتك 

دون �لإ�شر�ر بالبيئة. ت�شم �ملجموعة 
�أي�شًا �أجهزة زيادة �لرطوبة و�أجهزة �إز�لة 

�لرطوبة لتقدم بذلك نظاما متكاماًل لتاأمني 
هو�ء نظيف و�شحي. 
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#التكنولوجيا مع تام

تمارى كالرك  خبرية �سابقة يف تطوير 
الربجميات، ورائدة اأعمال عرب الإنرتنت تهتم 

 The Global بالتكنولوجيا واأ�ساليب احلياة، موقع
Gazette الذي اأ�س�سته كالرك هو اأحد اأن�سط املواقع 

الإلكرتونية يف ال�سرق الأو�سط، واأ�سادت به العديد 
من �سركات التكنولوجيا الأكرث نفوذًا يف املنطقة، تتناول كالرك يف مدونتها 

مدى تاأثري التكنولوجيا على حياتنا اليومية بالإ�سافة لالأجهزة الذكية 
وملحقاتها.

 www.theglobalgazette.com زوروا موقع
GlobalGazette@ وتوا�سلوا معها عرب تويرت

جهاز HP Spectre يجمع بني الت�صميم 
املميز والأداء القوي، يزن اجلهاز1.1 كغ 
فقط وب�صماكة تقل عن 1.5 �صم، ويعمل 

مبعاجلات اجليل ال�صاد�س من اإنتل حيث 
تتيح HP للم�صتخدم الختيار بني اأحد 

 HP جهاز ،Core i7 اأو Core i5 املعاجلني
 hyperbaric مزود بنظام تربيد Spectre

ل يقوم ب�صحب الهواء ال�صاخن من اجلهاز 
فقط بل يقوم ب�صخ الهواء البارد اأي�صًا 

فوق املعالج للحفاظ على الأداء عند اأعلى 
م�صتوى. يتميز اجلهاز بلوحة مفاتيح 

م�صاءة من اخللف، ولوحة مل�س م�صنوعة 

من الزجاج و�صا�صة بقيا�س 13.3ان�س تعمل 
بتقنية full HD، كما اأن اجلهاز مزود بنظام 
�صوت من �صركة Bang & Olufsen ل�صمان 

جتربة �صوتية عالية اجلودة، ت�صوق �صركة 
ات�س بي اجلهاز كاأنحف حا�صب حممول يف 
العامل. هيكل اجلهاز م�صنوع من الأملنيوم 

ب�صماكة تعادل �صماكة البطاريات ال�صغرية 
من نوع AAA مع حواف ملاعة نحا�صية اللون 

تعطي املزيد من الفخامة للجهاز. كقطعة 
 HP من املجوهرات امل�صنوعة باإتقان يتميز
Spectre مبظهر راق يجعله جهاز احلا�صب 

املحمول املثايل للمحرتفني املهتمني 
بالأجهزة الأنيقة والع�صرية.

أجهزة الحاسب النحيفة تعود مجددًا
HP تكشف عن أنحف حاسب محمول في العالم

الخصوصية أواًل 
GPS تكشف عن هاتف ذكي بدون كاميرا أو نظام Four

ت�أتي اأجهزة الهواتف الذكية يف هذه 
الأي�م مع الكثري من املوا�صف�ت 

املتطورة ك�لك�مريات ع�لية الدقة 
 ،GPS والنظ�م الع�ملي لتحديد املواقع

الهدف من هذه املميزات ت�صهيل 
حي�تن� اليومية ولكن هل هي اآمنة؟ 

هذه امليزات ميكن اأن ت�صكل تهديدًا 
خل�صو�صيتك عن طريق التق�ط ال�صور 

وحتديد املواقع التي تتواجد فيه� دون 
علمك اأو موافقتك. لهذا ال�صبب ق�مت 

�صركة Four التي تتخذ من الإم�رات 
العربية املتحدة مقرًا له� ب�إطالق 

ه�تفه� الذكي k500. ويف خطوة غري 
م�صبوقة ق�مت ال�صركة ب�إزالة الك�مريا 

ونظ�م حتديد املواقع ب�صكل ك�مل من 
اجله�ز حيث تعتمد الربجمي�ت ال�ص�رة 

على هذه اخل�ص�ئ�س للتج�ص�س على 
امل�صتخدم واخرتاق خ�صو�صيته. عدا 

عن ذلك جه�ز k500 ه�تف ذكي 
ك�مل املوا�صف�ت مزود مبع�لج رب�عي 

النواة ويدعم الت�ص�ل ب�لإنرتنت 
بتقنية اجليل الث�لث 3G، ويعمل بنظ�م 

 ،Lollipop 5.1 الت�صغيل اأندرويد
الذاكرة الداخلية للجه�ز 8 جيج�ب�يت 

وذاكرة الو�صول 
 RAM 1الع�صوائي
جيج�ب�يت، و�صعة 

 . mAh 1900 البط�رية
ي�أتي اجله�ز مع �ص��صتي 

حم�ية وغالف حم�ية 
ب�لإ�ص�فة ل�صم�ن لع�م 

ك�مل. ولكن بدون 
الك�مريا ونظ�م حتديد 

املواقع هل �صيقبل 
امل�صتخدمون ب��صتبدال 

هواتفهم الذكية بهذا 
اجله�ز مق�بل احلف�ظ 

على خ�صو�صيتهم؟ HP Spectre

The K500 
smartphone 
by Four

The LG 
PuriCare

اأ�سبح من املاألوف هذه الأيام روؤية 
الزوار يف املتاحف واملراكز الثقافية 

وهم يبحثون عن معلومات عن الأعمال 
الفنية املعرو�سة عرب هواتفهم الذكية، اأو 
يلتقطون ال�سور الذاتية مع املعرو�سات، 
لهذا ال�سبب تريد �سركةZero.1 التقنية 

النا�سئة ومقرها الإمارات العربية 
املتحدة ال�ستفادة من الهواتف الذكية 

لتح�سني التجربة ال�سياحية. 
 ART4U بتطوير تطبيق Zero.1قامت

وهو تطبيق ي�ستخدم تقنية LiFi لنقل 
البيانات با�ستخدام ال�سوء، مما يتيح 

جتربة تفاعلية وغنية باملعلومات لزوار 
املتاحف واملعار�ض الفنية والأماكن 

املماثلة. LiFi هي التقنية ال�ساعدة يف 
جمال ال�سبكات وت�سمح بنقل البيانات 

ب�سرعات كبرية با�ستخدام ال�سوء. 
ا�ستخدمت Zero.1 هذه التقنية 
يف بناء حلول ملجموعة منتجاتها 
IOTA »الأمتتة الذكية لالأبراج 

اخلارجية« والتي متنح اأنظمة اإنارة 
ال�سوارع القدرة على نقل البيانات، 

والآن ت�ستخدم تقنية LiFi يف تطبيق 
ART4U ، فريق Zero.1 يعمل حاليُا 
على حت�سني التطبيق ومن املتوقع اأن 

ي�سبح متوفرًا بنهاية عام .2016
تتيح تقنية LiFi اإمكانية حتديد املواقع 

يف الأماكن الداخلية با�ستخدام 
نظام beacon، وبهذه الطريقة يتم 

تفعيل تطبيق ART4U الذي يتيح 
الختيار بني جولة �سريعة اأو جولة 

كاملة ب�سيغة �سوتية اأو ن�سية، وبعد 
ذلك يقدم دلياًل �سياحيًا خم�س�سًا، 
ف�ساًل عن ذلك ميكن للم�ستخدمني 

تلقي معلومات تف�سيلية عن الفنانني 
واملعرو�سات املف�سلة لديهم على �سكل 

مقاطع فيديو ميكنهم حتميلها مبا�سرة 
على هواتفهم الذكية.

 LiFi في اإلمارات العربية المتحدة تطور تطبيقًا يستخدم تقنية
إلضافة طابع شخصي على زيارة المتاحف

شركة Zero.1الناشئة 

Marc 
Fleschen, 

CEO, Zero.1

LG تكشف عن 
مجموعة جديدة من 
أجهزة تنقية الهواء 

توظف �شركة LG �أحدث تقنياتها لدعم 
منط �حلياة �ل�شحية من خالل جمموعة 

�أجهزة PuriCare لتنقية �لهو�ء، وت�شتخدم 
هذه �لأجهزة �أحدث تقنيات تر�شيح وتنقية 

�لهو�ء لتخلي�ص �ملنازل من �مللوثات غري 
�ملرئية مثل ذر�ت �لرمال، غبار �لطلع، 

�لعث، �لفورمالديهايد، وت�شاعد يف �لتخل�ص 
من �مللوثات �لتي تنتقل بالهو�ء مثل ثاين 

�أوك�شيد �لكربيت وثاين �أك�شيد �لنيرتوجني. 
�أجهزة PuriCare تتميز بالعديد من 

�خل�شائ�ص �لذكية كاملوؤ�شر �لذي يعرب عن 
جودة �لهو�ء برقم، و�ملوؤ�شر �ل�شوئي �لذي 

يعرّب عن م�شتوى جودة �لهو�ء يف �لد�خل 
باأربعة �ألو�ن خمتلفة ما يتيح للم�شتخدمني 

معرفة حالة �لهو�ء بنظرة �شريعة، كما 
ي�شمح لك LG PuriCare مبر�قبة �لتغري�ت 

يف نوعية �لهو�ء مع �لوقت. ي�شتخدم جهاز 
PuriCare جمموعة من �لفالتر �ملتقدمة 

تت�شمن فلرتً� للحماية �ملزدوجة، وفلرتً� 

 Triple للعو�مل �مل�شببة للح�شا�شية، وفلرت
Care. �ملرحلة �لأخرية من �لتعقيم تتم 

با�شتخد�م نظام تاأيني �لهو�ء �لذي يقوم 
باإر�شال ماليني �لأيونات لتعقيم �لهو�ء 

من كافة �أنو�ع �لبكترييا و�لعو�مل �ل�شارة 
�لأخرى بن�شبة %99. ت�شتخدم �أجهزة 
تنقية �لهو�ء LG PuriCare حمركات 

ذكية Smart Inverter Motor ت�شاهم يف 
خف�ص �ل�شجيج وتقدم �أد�ًء قويًا  وتوفر 

�لطاقة �لكهربائية يف نف�ص �لوقت، �أي �أنها 
تعطيك �لفر�شة للعناية ب�شحة عائلتك 

دون �لإ�شر�ر بالبيئة. ت�شم �ملجموعة 
�أي�شًا �أجهزة زيادة �لرطوبة و�أجهزة �إز�لة 

�لرطوبة لتقدم بذلك نظاما متكاماًل لتاأمني 
هو�ء نظيف و�شحي. 
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ال�سبب الثاين: هو طبيعة البيوت 
العربية التي متيل اإىل ثقافة االقتناء. 

اأما ال�سبب الثالث فهو الطفرة النوعية 
التي �سهدها التخزين الذاتي يف 

اأمريكا، وكان البد اأن تنتقل العدوى 
اإىل ال�سوق العربي.

برهن على ذلك انطالق �سركتّي 
»بوك�س بي« BoxBee و«ميك 

�سبي�س« Make Space يف 2013، 
وقدمتا خدمات التخزين الذاتي 

املُرقمن.
وكعادة التكنوجليا تعمل دائًما على 

ت�سهيل حياة امل�ستخدمني، اأ�سبح 
امل�ستفيد من خدمات ال�سركتنّي ميكنه 

اإدارة مقتنياته يف املخازن رقمًيا عن 
طريق تطبيق للمحمول مقابل اإيجار 
�سهري اأو �سنوي. اأتت تلك اخلدمات 

كبديل وقتها عن قيام امل�ستخدم بنقل 

مقتنياته من واإىل م�ساحات التخزين.
تلقت ال�سركتان يف 2014 )اأي بعد 

عام على االإطالق( ا�ستثمارات 
�سخمة. ح�سلت »بوك�س بي« على 2.3 

مليون دوالر من �سناديق راأ�س املال 
 Google Ventures »جوجل فينت�سر«

 Startups 500 »و«500 �ستارتب�س
و«تيك�ستارز« Techstars. بينما 

ح�سلت »ميك �سبي�س« 8 ماليني دوالر 
يف �سفقة قادتها »اأبفرونت فينت�سرز« 

.Upfront Ventures

انطالق »بوكس إت«
حفزت تلك النجاحات ثالثة هنود 

لتاأ�سي�س اأول �سركة ترقمن خدمات 
التخزين الذاتي يف الكويت يف مار�س 

2015، بروؤية االنطالق اإىل منطقة 

اخلليج العربي. وقد تلقت ال�سركة 

حينها ا�ستثماًرا مالئكًيا بقيمة 100 
األف دوالر من امل�ستثمر الكويتي �سباح 

البدر وبع�س االأ�سدقاء.
اأطلق ال�سركاء املوؤ�س�سون: برميالل 

بولي�سريي الرئي�س التنفيذي، واأبراهام 
توما�س نائب رئي�س العمليات، وجوبي 

ماثيو امل�سوؤول عن العمليات الداخلية، 
»بوك�س اإت« من م�ساحة العمل 

الكويتية امل�سرتكة »�سرداب الب«، وقد 
�ساعدهم ذلك على �سرعة االنت�سار 
ومنو الطلب على خدمات �سركتهم.

واالآن، وبعد عام على اإطالق تطبيق 
املحمول »بوك�س اإت« لنظامي الت�سغيل 

»اأندرويد« و«iOS«، عادت ال�سركة 
لتعلن عن ح�سولها على ا�ستثمار 

تاأ�سي�سي بقيمة 600 األف دوالر.
قاد �سندوق »وم�سة كابيتال« يف دبي 
ال�سفقة بواقع ا�ستثمار بلغ 200 األف 

ا كُل من  دوالر. و�سمت القائمة اأي�سً
�سندوقّي »اأرزان« الكائنة بالكويت 
ا. هذا  »اإكوي ترا�ست« يف دبي اأي�سً

باالإ�سافة اإىل ال�سيخ حمد جابر 
االأحمد اجلابر ال�سباح، و�سعد املع�سر 

نائب الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
االإ�سرتاتيجيات واالت�ساالت املوؤ�س�سية 

يف البنك االأهلي االأردين.
حتمل ال�سركة االآن جمموعة من الروؤى 

واأوجه االإنفاق ملبلغ اال�ستثمار، وياأتي 
على راأ�س القائمة التو�سع داخل ال�سوق 
االإماراتي، ومنها اإىل ال�سعودية بنهاية 

العام اجلاري ثم اإىل م�سر بحلول 
الربع الثاين من 2017، يلي ذلك قطر 

والبحرين.
ا خطط املوؤ�س�سني  تت�سمن اأي�سً

لال�ستفادة الق�سوى من مبلغ 
اال�ستثمار: »التو�سع بتعيني مطورين 

ماذا بعدما تلقت 
»بوكس إت«

استثماًرا تأسيسًيا 600 ألف دوالر؟
بات التخزين الذاتي مفهوًما يفرض نفسه بقوة على السوق العربي الريادي. ساعد على 
ذلك ثالث أسباب رئيسية؛ األول: هو الثورة الرقمية التي يشهدها قطاع التجارة اإللكترونية، 

والتي تجعل من شراء األغراض الجديدة مسألة ال تتطلب أكثر من نقرة زر.
<<القاهرة -خاص
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ال�سبب الثاين: هو طبيعة البيوت 
العربية التي متيل اإىل ثقافة االقتناء. 

اأما ال�سبب الثالث فهو الطفرة النوعية 
التي �سهدها التخزين الذاتي يف 

اأمريكا، وكان البد اأن تنتقل العدوى 
اإىل ال�سوق العربي.

برهن على ذلك انطالق �سركتّي 
»بوك�س بي« BoxBee و«ميك 

�سبي�س« Make Space يف 2013، 
وقدمتا خدمات التخزين الذاتي 

املُرقمن.
وكعادة التكنوجليا تعمل دائًما على 

ت�سهيل حياة امل�ستخدمني، اأ�سبح 
امل�ستفيد من خدمات ال�سركتنّي ميكنه 

اإدارة مقتنياته يف املخازن رقمًيا عن 
طريق تطبيق للمحمول مقابل اإيجار 
�سهري اأو �سنوي. اأتت تلك اخلدمات 

كبديل وقتها عن قيام امل�ستخدم بنقل 

مقتنياته من واإىل م�ساحات التخزين.
تلقت ال�سركتان يف 2014 )اأي بعد 

عام على االإطالق( ا�ستثمارات 
�سخمة. ح�سلت »بوك�س بي« على 2.3 

مليون دوالر من �سناديق راأ�س املال 
 Google Ventures »جوجل فينت�سر«

 Startups 500 »و«500 �ستارتب�س
و«تيك�ستارز« Techstars. بينما 

ح�سلت »ميك �سبي�س« 8 ماليني دوالر 
يف �سفقة قادتها »اأبفرونت فينت�سرز« 

.Upfront Ventures

انطالق »بوكس إت«
حفزت تلك النجاحات ثالثة هنود 

لتاأ�سي�س اأول �سركة ترقمن خدمات 
التخزين الذاتي يف الكويت يف مار�س 

2015، بروؤية االنطالق اإىل منطقة 

اخلليج العربي. وقد تلقت ال�سركة 

حينها ا�ستثماًرا مالئكًيا بقيمة 100 
األف دوالر من امل�ستثمر الكويتي �سباح 

البدر وبع�س االأ�سدقاء.
اأطلق ال�سركاء املوؤ�س�سون: برميالل 

بولي�سريي الرئي�س التنفيذي، واأبراهام 
توما�س نائب رئي�س العمليات، وجوبي 

ماثيو امل�سوؤول عن العمليات الداخلية، 
»بوك�س اإت« من م�ساحة العمل 

الكويتية امل�سرتكة »�سرداب الب«، وقد 
�ساعدهم ذلك على �سرعة االنت�سار 
ومنو الطلب على خدمات �سركتهم.

واالآن، وبعد عام على اإطالق تطبيق 
املحمول »بوك�س اإت« لنظامي الت�سغيل 

»اأندرويد« و«iOS«، عادت ال�سركة 
لتعلن عن ح�سولها على ا�ستثمار 

تاأ�سي�سي بقيمة 600 األف دوالر.
قاد �سندوق »وم�سة كابيتال« يف دبي 
ال�سفقة بواقع ا�ستثمار بلغ 200 األف 

ا كُل من  دوالر. و�سمت القائمة اأي�سً
�سندوقّي »اأرزان« الكائنة بالكويت 
ا. هذا  »اإكوي ترا�ست« يف دبي اأي�سً

باالإ�سافة اإىل ال�سيخ حمد جابر 
االأحمد اجلابر ال�سباح، و�سعد املع�سر 

نائب الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
االإ�سرتاتيجيات واالت�ساالت املوؤ�س�سية 

يف البنك االأهلي االأردين.
حتمل ال�سركة االآن جمموعة من الروؤى 

واأوجه االإنفاق ملبلغ اال�ستثمار، وياأتي 
على راأ�س القائمة التو�سع داخل ال�سوق 
االإماراتي، ومنها اإىل ال�سعودية بنهاية 

العام اجلاري ثم اإىل م�سر بحلول 
الربع الثاين من 2017، يلي ذلك قطر 

والبحرين.
ا خطط املوؤ�س�سني  تت�سمن اأي�سً

لال�ستفادة الق�سوى من مبلغ 
اال�ستثمار: »التو�سع بتعيني مطورين 

ماذا بعدما تلقت 
»بوكس إت«

استثماًرا تأسيسًيا 600 ألف دوالر؟
بات التخزين الذاتي مفهوًما يفرض نفسه بقوة على السوق العربي الريادي. ساعد على 
ذلك ثالث أسباب رئيسية؛ األول: هو الثورة الرقمية التي يشهدها قطاع التجارة اإللكترونية، 

والتي تجعل من شراء األغراض الجديدة مسألة ال تتطلب أكثر من نقرة زر.
<<القاهرة -خاص
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الإ�سافة مزايا تقنية جديدة على 
التطبيقات، وم�سوقني لتد�سني حمالت 

ت�سويق رقمية موجهة الأ�سواق الكويت 
واالإمارات، بعدما اعتمدنا فقط على 

االنت�سار باحلديث عن خدماتنا، 
وت�سنيع مقا�سات اأكرب حجًما من 

�سناديق »بوك�س اإت« الزرقاء 
الإ�ستيعاب مقتنيات كبرية احلجم 

للم�ستخدمني«، يقول بولي�سريي، يف 
حواره اخلا�س لـ«انرتبرنور العربية.

شروط التخزين في 
صناديق »بوكس إت«
حتى االآن ال توفر »بوك�س اإت« �سوى 

مقا�س واحد فقط من �سناديق 
التخزين )60X40X38(. وتقوم 

ال�سركة كويتية املن�ساأ با�ستريادها من 
مورد �سيني. »ونتطلع اإىل ت�سنيع 
مقا�سات اأكرب تتنا�سب مع تخزين 
الدراجات بنهاية العام اجلاري، 

ونبحث حالًيا عن اإمكانية اال�ستعانة 
بخدمات مورد اإقليمي لت�سهيل عملية 

ال�سحن وتقلي�س مدة اال�ستالم« 
ي�سرح بولي�سريي.

تعاقدت »بوك�س اإت« مع مزود خدمات 
ال�سحن »اأرامك�س« مبا يتيح لها 

اال�ستفادة من خمازن ال�سركة العاملية 
مقابل عمولة على كل �سندوق.

اأ�ساف التعاقد مع »اأرامك�س« قيمة 
الأعمال »بوك�س اإت«، من حيث توفر 
م�ساحات التخزين على مدار العام، 

ا من حيث اأمان وجودة التخزين،  واأي�سً
واإحكام املراقبة على املقتنيات املُخزنة 
عرب كامريات مرافبة واأنظمة مكافحة 
حرائق واأجهزة اإنذار خا�سعة ملقايي�س 

ال�سالنة العاملية.
ومتنح تلك ال�سفقة موثوقية اأعلى 

للم�ستخدم يف خدمات »بوك�س اإت« 
من جهة، وجتلب لـ«اأرامك�س« قناة 

عوائد اإ�سافية من جهة اأخرى، 

وال�سيما اأنها ال توفر تلك اخلدمة 
لالأفراد.

وت�سع »بوك�س اإت« ب�سعة قيود 
على املواد التي يتم تخزينها، وتتبع 

يف ذلك مقايي�س التخزين العاملية 
ويوقع امل�ستخدم على منوذج رقمي، 

باأن املواد املُخزنة ال تندرج حتت 
قائمة املمنوعات، التي ت�سمل املواد 
القابلة لال�ستعال. هذا فيما ُي�سمح 
بتخزين الزجاج، اإال اأنه ال ُيو�سى 

امل�ستخدمني بذلك. وتوفر »بوك�س 
اإت« اأنظمة تاأمني على املواد 

املُخزنة، يختار امل�ستخدم من بينها 
ما ينا�سبه.

ويو�سح بولي�سريي �سريحة عمالء 
»بوك�س اإت« املحتملة يف املنطقة 

العربية قائاًل: »كل املقتنيات التي 
حتتاج اإىل تخزين مو�سمي، ميكن 

تخزينها يف �سناديقنا، يت�سمن ذلك 
االأحذية واملالب�س ال�ستوية حلني 

احلاجة اإليها، هدايا اأعياد راأ�س ال�سنة 
امليالدية، وزينة رم�سان، هذا بالطبع 

باالإ�سافة اإىل املالب�س وم�ستلزمات 
العرو�س، واأي مقتنيات تت�سبب يف 

زحام باملنزل، ميكن ب�سهولة نقلها 
ومتابعتها عن ُبعد االآن من خالل 

التطبيق«.
 

التشغيل من اإلمارات 
لخدمة المنطقة

وعن اأ�سباب االنتقال من الكويت 
اإىل االإمارات، يقول بولي�سريي: »مل 

نوقف خدماتنا يف الكويت، ولكن نتابع 
اأعمالنا رقمًيا، وكان علينا االنتقال اإىل 

االإمارات لعدة اأ�سباب اأهمها �سهولة 
العثور على كوادر موؤهّلة تقنًيا، و�سهولة 

الو�سول اإىل �سناديق اال�ستثمار، 
و�سهولة اإجراءات الت�سجيل القانوين«.

ويبلغ �سعر خدمة »بوك�س اإت« حالًيا 
باالإمارات 25 درهًما عن ال�سندوق 

الواحد يف ال�سهر، بينما تبلغ اخلدمة 
ذاتها بالكويت دينارّين. اأما االأ�سواق 

املرتقب التو�سع اإليها فلم يتم ت�سعريها 
بعد.

ورغم اأن املوؤ�س�سني الثالث هنود 
اجلن�سية، اإال اأنهم ال يعتزمون نقل 

م�سروعهم اإىل الهند عما قريب. 
يف هذا ال�سدد يو�سح بول�سريي: 
»اأطلقنا امل�سروع يف الكويت الأننا 

كنا نعمل ب�سركة خدمات لوجي�ستية 
هناك، وبنّينا منوذج العمل وخطته 

مبا يتنا�سب مع ال�سوق العربي، رغم 
اأن عدد امل�ستخدمني يف الهند اأكرب 

مبراحل، اإال اأن ثمة مدن حمددة التي 
تتنا�سب مع طبيعة خدمتنا كمومباي 

وكاالكتا فقط«.
»رغم ذلك قد نلجاأ اإىل تعيني طاقم 

عمل �سغري يف الهند لال�ستفادة من 
توفر الكفاءات التقنية وانخفا�س 

الرواتب«، يختتم بولي�سريي حواره.

كل المقتنيات التي تحتاج إلى تخزين موسمي، 
يمكن تخزينها في صناديقنا، يتضمن ذلك 

األحذية والمالبس الشتوية لحين الحاجة 
إليها، هدايا أعياد رأس السنة الميالدية، وزينة 

رمضان، هذا بالطبع باإلضافة إلى المالبس 
ومستلزمات العروس
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الإ�سافة مزايا تقنية جديدة على 
التطبيقات، وم�سوقني لتد�سني حمالت 

ت�سويق رقمية موجهة الأ�سواق الكويت 
واالإمارات، بعدما اعتمدنا فقط على 

االنت�سار باحلديث عن خدماتنا، 
وت�سنيع مقا�سات اأكرب حجًما من 

�سناديق »بوك�س اإت« الزرقاء 
الإ�ستيعاب مقتنيات كبرية احلجم 

للم�ستخدمني«، يقول بولي�سريي، يف 
حواره اخلا�س لـ«انرتبرنور العربية.

شروط التخزين في 
صناديق »بوكس إت«
حتى االآن ال توفر »بوك�س اإت« �سوى 

مقا�س واحد فقط من �سناديق 
التخزين )60X40X38(. وتقوم 

ال�سركة كويتية املن�ساأ با�ستريادها من 
مورد �سيني. »ونتطلع اإىل ت�سنيع 
مقا�سات اأكرب تتنا�سب مع تخزين 
الدراجات بنهاية العام اجلاري، 

ونبحث حالًيا عن اإمكانية اال�ستعانة 
بخدمات مورد اإقليمي لت�سهيل عملية 

ال�سحن وتقلي�س مدة اال�ستالم« 
ي�سرح بولي�سريي.

تعاقدت »بوك�س اإت« مع مزود خدمات 
ال�سحن »اأرامك�س« مبا يتيح لها 

اال�ستفادة من خمازن ال�سركة العاملية 
مقابل عمولة على كل �سندوق.

اأ�ساف التعاقد مع »اأرامك�س« قيمة 
الأعمال »بوك�س اإت«، من حيث توفر 
م�ساحات التخزين على مدار العام، 

ا من حيث اأمان وجودة التخزين،  واأي�سً
واإحكام املراقبة على املقتنيات املُخزنة 
عرب كامريات مرافبة واأنظمة مكافحة 
حرائق واأجهزة اإنذار خا�سعة ملقايي�س 

ال�سالنة العاملية.
ومتنح تلك ال�سفقة موثوقية اأعلى 

للم�ستخدم يف خدمات »بوك�س اإت« 
من جهة، وجتلب لـ«اأرامك�س« قناة 

عوائد اإ�سافية من جهة اأخرى، 

وال�سيما اأنها ال توفر تلك اخلدمة 
لالأفراد.

وت�سع »بوك�س اإت« ب�سعة قيود 
على املواد التي يتم تخزينها، وتتبع 

يف ذلك مقايي�س التخزين العاملية 
ويوقع امل�ستخدم على منوذج رقمي، 

باأن املواد املُخزنة ال تندرج حتت 
قائمة املمنوعات، التي ت�سمل املواد 
القابلة لال�ستعال. هذا فيما ُي�سمح 
بتخزين الزجاج، اإال اأنه ال ُيو�سى 

امل�ستخدمني بذلك. وتوفر »بوك�س 
اإت« اأنظمة تاأمني على املواد 

املُخزنة، يختار امل�ستخدم من بينها 
ما ينا�سبه.

ويو�سح بولي�سريي �سريحة عمالء 
»بوك�س اإت« املحتملة يف املنطقة 

العربية قائاًل: »كل املقتنيات التي 
حتتاج اإىل تخزين مو�سمي، ميكن 

تخزينها يف �سناديقنا، يت�سمن ذلك 
االأحذية واملالب�س ال�ستوية حلني 

احلاجة اإليها، هدايا اأعياد راأ�س ال�سنة 
امليالدية، وزينة رم�سان، هذا بالطبع 

باالإ�سافة اإىل املالب�س وم�ستلزمات 
العرو�س، واأي مقتنيات تت�سبب يف 

زحام باملنزل، ميكن ب�سهولة نقلها 
ومتابعتها عن ُبعد االآن من خالل 

التطبيق«.
 

التشغيل من اإلمارات 
لخدمة المنطقة

وعن اأ�سباب االنتقال من الكويت 
اإىل االإمارات، يقول بولي�سريي: »مل 

نوقف خدماتنا يف الكويت، ولكن نتابع 
اأعمالنا رقمًيا، وكان علينا االنتقال اإىل 

االإمارات لعدة اأ�سباب اأهمها �سهولة 
العثور على كوادر موؤهّلة تقنًيا، و�سهولة 

الو�سول اإىل �سناديق اال�ستثمار، 
و�سهولة اإجراءات الت�سجيل القانوين«.

ويبلغ �سعر خدمة »بوك�س اإت« حالًيا 
باالإمارات 25 درهًما عن ال�سندوق 

الواحد يف ال�سهر، بينما تبلغ اخلدمة 
ذاتها بالكويت دينارّين. اأما االأ�سواق 

املرتقب التو�سع اإليها فلم يتم ت�سعريها 
بعد.

ورغم اأن املوؤ�س�سني الثالث هنود 
اجلن�سية، اإال اأنهم ال يعتزمون نقل 

م�سروعهم اإىل الهند عما قريب. 
يف هذا ال�سدد يو�سح بول�سريي: 
»اأطلقنا امل�سروع يف الكويت الأننا 

كنا نعمل ب�سركة خدمات لوجي�ستية 
هناك، وبنّينا منوذج العمل وخطته 

مبا يتنا�سب مع ال�سوق العربي، رغم 
اأن عدد امل�ستخدمني يف الهند اأكرب 

مبراحل، اإال اأن ثمة مدن حمددة التي 
تتنا�سب مع طبيعة خدمتنا كمومباي 

وكاالكتا فقط«.
»رغم ذلك قد نلجاأ اإىل تعيني طاقم 

عمل �سغري يف الهند لال�ستفادة من 
توفر الكفاءات التقنية وانخفا�س 

الرواتب«، يختتم بولي�سريي حواره.

كل المقتنيات التي تحتاج إلى تخزين موسمي، 
يمكن تخزينها في صناديقنا، يتضمن ذلك 

األحذية والمالبس الشتوية لحين الحاجة 
إليها، هدايا أعياد رأس السنة الميالدية، وزينة 

رمضان، هذا بالطبع باإلضافة إلى المالبس 
ومستلزمات العروس
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 هناك �سبب واحد فقط عادة ي�ؤدي 
اإىل ا�ستمرار اإحجام ال�سركات 

ال�سغرية عن ا�ستخدام تطبيقات 
امل�بايل يف الأعمال، وه� : املال. ففي 

2015 كان�ن الثاين، قامت �سركة 

»كالت�ش« بدرا�سة اإ�ستق�سائية 

على عدد من اأكرث مط�ري برامج 
اله�اتف املحم�لة �سمعًة لكي حتدد 

مت��سط
 التكاليف الكاملة لإن�ساء برنامج 

له�اتف الأيف�ن والأندرويد، مبا يف 
ذلك الع�امل واملتغريات التي ت�ؤثر 

يف التكلفة اأكرث من غريها. النتائج 

و�سعت مت��سط كلفة تط�ير برنامج 
لله�اتف املحم�لة بني 37.913$ 
و 171.450 $ لالأعمال التجارية 

ال�سغرية، وكان هذا احلد الأدنى 
من هذه

 املعادلة كبريًا بالن�سبة لل�سركات 
ال�سغرية. ول�سيما اأن هذه ال�سركات 

لن تبداأ بتحقيق ع�ائد ف�رية 
و�سريعة. ولكن حل�سن احلظ، فقد 

انخف�ست م�ست�يات هذه الكلفة 
جذريًا،. غري اأن البيانات ما تزال 

ت�ساعدنا للتعرف على امليزات الأعلى 
كلفًة عند تط�ير تطبيقات امل�بايل، 

والبنية التحتية التقنية لها بالن�سبة 
لل�سركات. 

 ويف النهاية فاإن الأقل تكلفًة ه� 
التخطيط، التط�ير والأختبارات 
امل�ستمرة حتى اإطالق التطبيق. 

ولكن ملاذا يعترب تط�ير اله�اتف 
املحم�لة اأكرث �سه�لة الآن. غالبًا 

ما تتغري التكن�ل�جيا ب�سكل �سريع، 
التكن�ل�جيا احلديثة جعلت التط�ير 

اأكرث �سه�لة ومرونة، مما اأدى 
اىل اإنخفا�ش التكاليف. وكما اأن 

التط�ر يف عامل امل�بايل اأ�سبح اأكرث 
اأهمية و�سعبية يف عامل الأعمال 

الي�م، اإرتفع اأي�سًا عدد م�سممي 
التطبيقات يف ال�س�ق. وتعدد تناف�سية 

م�سممي التطبيقات يعني وج�د 
تناف�سية يف الأ�سعار، فهنالك العديد 

من اخليارات املتاحة، والعديد 
من هذه اخليارات تعد رخي�سه 

ن�سبيًا اإذا ماق�رنت مبثيالتها يف 
ال�سنة اأو ال�سن�ات املا�سية. وتط�ير 

الربجميات اأي�سًا تاأخذ دورها يف 
الإرتفاع. وقد �سممت بع�ش خدمات 

الربجميات اأو تط�ير التطبيقات 
لالأعمال التجارية ال�سغرية جلعل 
تطبيقات اجل�ال اخلا�سة بهم اقل 

الوقت من ذهب
سارع لنشر أعمالك من خالل 
تطبيقات الهواتف الذكية 

مع تسارع انتشار أجهزة الموبايل في األمور الشخصية والعمل، تزداد الحاجة إلى استخدام تطبيق 
أجهزة الهواتف المحمولة بشكل ملحوظ. وتشير االبحاث إلى استخدام الهواتف المحمولة في 

يوميات العمل ازداد بمعدالت مضاعفة، لذلك فإن الشركات الصغيرة مطالبة باستخدام تطبيقات 
ذكية تتناسب وظاهرة انتشار الهواتف كوسيلة مهمة لمتابعة األعمال وتعزيز تنافسيتها. 

CEO of Bizness Apps -    ANDREW GAZDECKI - بقلم
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على عدد من اأكرث مط�ري برامج 
اله�اتف املحم�لة �سمعًة لكي حتدد 

مت��سط
 التكاليف الكاملة لإن�ساء برنامج 

له�اتف الأيف�ن والأندرويد، مبا يف 
ذلك الع�امل واملتغريات التي ت�ؤثر 

يف التكلفة اأكرث من غريها. النتائج 

و�سعت مت��سط كلفة تط�ير برنامج 
لله�اتف املحم�لة بني 37.913$ 
و 171.450 $ لالأعمال التجارية 

ال�سغرية، وكان هذا احلد الأدنى 
من هذه

 املعادلة كبريًا بالن�سبة لل�سركات 
ال�سغرية. ول�سيما اأن هذه ال�سركات 

لن تبداأ بتحقيق ع�ائد ف�رية 
و�سريعة. ولكن حل�سن احلظ، فقد 

انخف�ست م�ست�يات هذه الكلفة 
جذريًا،. غري اأن البيانات ما تزال 

ت�ساعدنا للتعرف على امليزات الأعلى 
كلفًة عند تط�ير تطبيقات امل�بايل، 

والبنية التحتية التقنية لها بالن�سبة 
لل�سركات. 

 ويف النهاية فاإن الأقل تكلفًة ه� 
التخطيط، التط�ير والأختبارات 
امل�ستمرة حتى اإطالق التطبيق. 

ولكن ملاذا يعترب تط�ير اله�اتف 
املحم�لة اأكرث �سه�لة الآن. غالبًا 

ما تتغري التكن�ل�جيا ب�سكل �سريع، 
التكن�ل�جيا احلديثة جعلت التط�ير 

اأكرث �سه�لة ومرونة، مما اأدى 
اىل اإنخفا�ش التكاليف. وكما اأن 

التط�ر يف عامل امل�بايل اأ�سبح اأكرث 
اأهمية و�سعبية يف عامل الأعمال 

الي�م، اإرتفع اأي�سًا عدد م�سممي 
التطبيقات يف ال�س�ق. وتعدد تناف�سية 

م�سممي التطبيقات يعني وج�د 
تناف�سية يف الأ�سعار، فهنالك العديد 

من اخليارات املتاحة، والعديد 
من هذه اخليارات تعد رخي�سه 

ن�سبيًا اإذا ماق�رنت مبثيالتها يف 
ال�سنة اأو ال�سن�ات املا�سية. وتط�ير 

الربجميات اأي�سًا تاأخذ دورها يف 
الإرتفاع. وقد �سممت بع�ش خدمات 

الربجميات اأو تط�ير التطبيقات 
لالأعمال التجارية ال�سغرية جلعل 
تطبيقات اجل�ال اخلا�سة بهم اقل 

الوقت من ذهب
سارع لنشر أعمالك من خالل 
تطبيقات الهواتف الذكية 

مع تسارع انتشار أجهزة الموبايل في األمور الشخصية والعمل، تزداد الحاجة إلى استخدام تطبيق 
أجهزة الهواتف المحمولة بشكل ملحوظ. وتشير االبحاث إلى استخدام الهواتف المحمولة في 

يوميات العمل ازداد بمعدالت مضاعفة، لذلك فإن الشركات الصغيرة مطالبة باستخدام تطبيقات 
ذكية تتناسب وظاهرة انتشار الهواتف كوسيلة مهمة لمتابعة األعمال وتعزيز تنافسيتها. 
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كلفة. طاملا يتقب �ساحب العمل 
اجلهد وال�قت الالزمني، ميكن لهذه 

الأدوات اأن ت�سهل عليه ا�ستخدام 
امل�بايل ال�ا�سع النت�سار يف ت�س�يق 

وترويج منتجاته.
اإن تطّ�ر اله�اتف املحم�لة ه� تقريبًا 

مطابق للتغريات التي �سهدناها يف 
تط�ير �سبكة النرتنت، يف مراحلها 
الأوىل، فانت�سار تطبيقات النرتنت 
الي�م ي�سهل ال�ستفادة من مميزات 

ال�سبكة جتاريًا، وامتالك م�قع 
على الأنرتنت اأ�سبح الي�م �سرورة 

لجدال فيها بالن�سبة لل�سركات، 
ولكن التط�يرات كانت مكلفة 

�سابقًا. ب�سبب قلة وج�د املط�رين 
وامل�سممني املتاحني. الآن، هنالك 
عدد كبري من اخلدمات الرخي�سة 

التي تتيح لأي �سخ�ش باأن يجعل 
تاأ�سي�ش م�قع ال�يب اخلا�ش به يتم 

ب�سه�لة ن�سبية. 
م�ستقبل الأعمال التجارية 

ال�سغرية ارتبط الي�م غلى حد 
كبري بتط�يراله�اتف املحم�لة. 

لك�ن تطبيقات اله�اتف املحم�لة 
ت�سبح من اأكرث الإ�ستثمارات 

عقالنية بالن�سبة لالأعمال التجارية 
ال�سغرية، فاإن امل�ستقبل يبدو 

اأكرث اإيجابية. البيانات احلديثة 
ت�سري اإىل اأن ربع الأعمال التجارية 

ال�سغرية لديها م�سبقًا تطبيقات 
لأجهزة اله�اتف املحم�لة، و27%. 

منها ولديها اخلطط للدخ�ل اإىل 

عامل اله�اتف املحم�لة يف العام 
املقبل اأو نح� ذلك. ومبا اأن الأ�سعار 

تاأخذ بالإنخفا�ش وال�سه�لة تاأخذ 
بالإزدياد، فمن املرجح اأن تزداد هذه 

الأرقام ب�سرعه تراتبية. 

ما لعمليات التي 
يمكن اإلستفادة منها 

في تطوير الهواتف؟
 يف �سميم جميع تطبيقات الأعمال، 

هناك عامل واحد من عدة ع�امل 
رئي�سية يت�سف بالهمية وه� اإمكانية 

ال��س�ل وو�س�ح الروؤية: نظرًا 
لت�ا�سل تقنيات بحث اأجهزة امل�بايل 

بالنم�، فاإن تبني من�سات اأجهزة 
امل�بايل تزداد اأهميهة لإمكانية 

ال��س�ل اإىل اأو�سع �سرائح ممكنة. 
 اإن حماولة جذب عمالء جدد دون 
تطبيق لله�اتف املحم�لة ميكن اأن 

ي�سبح اأ�سعب وًا�سعب، عملك ي�سبح 
اأقل انت�سارًا ويفتقر اإىل اأداة رئي�سية 
تبقيك مطلعًا على الأم�ر من ح�لك 

واأكرث تناف�سية يف جمال عملك. 
العمليات والإنتاجيات الداخلية: على 

الرغم من اأننا كثريًا ما نفكر يف 
التطبيقات على اأنها من�سات جديدة 
لعمالئنا، فاإن تط�ير اأجهزة اله�اتف 

املحم�لة تق�م اأي�سًا بتح�سني 
العمليات الداخلية والإنتاجية. 

الكثري من ال�سركات ت�ستخدم برامج 
برجميات �سطح املكتب لت�سهيل 

العمليات التجارية الي�مية. وميكن 
لتطبيقات اله�اتف املحم�لة اأن تعزز 

هذه العمليات. وبعد كل هذا فاإن 
الهاتف املحم�ل يبقى هاتفًا حمم�ل 
مما، يعني اأنه باإمكانك تنفيذ هذه 
العملياتب�سكل وا�سع بدًل من ح�سر 

ذلك على  بدًل من ح�سر لك يف 

مكتبك وعلى جهاز ك�مبي�تر واحد. 
جتربة العمالء: بدون اله�اتف 

املحم�لة، عالقة العميل باملاركة 
اخلا�سة بك �ستنتهي حاملا يق�م 

باخلروج من باب متجرك، بت�فريك 
خلدمة تطبيق على الهاتف املحم�ل، 

العالقة  �ست�ستمر ط�ياًل،. اإذا ما كانت 
املاركة التجارية اخلا�سة بك �سهلة 

ال��س�ل وحمل طلب، فيمكن لهذا اأن 
يحفز املزيد من النت�سار والت�ا�سل. 

لبد اأن تعرف حت�سني جتربة العمالء، 
فهذا يزيد يف نهاية الآمر من ولء 

العمالء ويقلل من ان�سحابهم.
هذه الع�امل والكثري غريها لديها 

عالقة مبا�سرة بالأرباح. كلما كنت 
اأكرث و�س�حًا كلما كنت اأكرث قابلية 
للتعرف والنت�سار من قبل العمالء 

اجلدد واحلاليني. تطبيقات اله�اتف 
املحم�لة تزيد الإنتاجية ورمبا اأكرث 

من اأي وقت م�سى، »ال�قت من 
ذهب« . واأخريًا، تطبيقات اله�اتف 

املحم�لة هي
 الطريقة الأمثل لتعزيز جتربة 

العمالء، والتي اأ�سبحت اأكرث اأهمية 

مما م�سى بالن�سبة للجمه�ر. مل يعد 
الأمر يتعلق بتقدمي املنتجات الأف�سل، 

والأكرث ج�دة اأنت حتتاج اأي�سًا 
اإىل ت�فري اأف�سل جتربة وتطبيقات 

اله�اتف املحم�لة هي واحدة من اأهم 
اجل�انب لهذه العملية.

الختام
عامل اأجهزة اله�اتف املح�لة انطلق 
ك�ساروخ يف الف�ساء، ففي ال�سن�ات 

القليلة املا�سية، انتقلت  اله�اتف 
الذكية من ك�نها اإجتاهًا وترفًا يف 
جمال الأعمال، اإىل ك�نها �سرورة 

وبعد حي�ي يف جمال الأعمال 
احلديثة، يف املا�سي مل تتمكن 

ال�سركات ال�سغرية من الأ�ستثمار 
يف هذا العامل ال�سريع النم� 

لالأجهزة املحم�لة. ولكن كما منا 
عامل اله�اتف املحم�لة كذلك ارتفع 

م�ست�ى وعدد مط�رّي تطبيقات 
اله�اتف املحم�لة واخلدمات املتاحة 

وانخف�ست تكاليف ا�ستخدامها.
على الرغم من اأن نح� ربع ال�سركات 

ال�سغرية قد دخلت عامل تطبيقات 
اجل�ال، نت�قع دخ�ل الكثري منها 

قريبًا. ال�سركات التي مل تقتنع بعد 
يتم اقناعها من خالل الإنخفا�ش 
ال�ا�سح يف الأ�سعار وازدياد ن�سبة 
ال��س�ل اليها. اأما بالن�سبة للبقية 

فاإن اإطالعهم على الآثر الكبري 
الذي قد حتدثه تطبيقات اله�اتف 
املحم�لة على جناحهم قد يدفعهم 

اإىل الإقتناع با�ستخدام هذه 
التطبيقات.

على الرغم من أن نحو ربع الشركات الصغيرة 
قد دخلت عالم تطبيقات الجوال، نتوقع دخول 
الكثير منها قريبًا. الشركات التي لم تقتنع بعد 

يتم اقناعها من خالل اإلنخفاض الواضح في 
األسعار وازدياد نسبة الوصول اليها

 عالم أجهزة الهواتف
 المحمولة انطلق كصاروخ 

في الفضاء، ففي السنوات 
القليلة الماضية، انتقلت  

الهواتف الذكية من كونها 
إتجاهًا وترفًا في مجال 

األعمال، إلى كونها ضرورة 
وبعد حيوي

 في مجال األعمال
 الحديثة

 كما اتسع عالم الهواتف 
المحمولة كذلك اتسع 
مستوى وعدد مطورّي 

تطبيقات الهواتف 
المحمولة والخدمات 

المتاحة وانخفضت تكاليف 
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كلفة. طاملا يتقب �ساحب العمل 
اجلهد وال�قت الالزمني، ميكن لهذه 

الأدوات اأن ت�سهل عليه ا�ستخدام 
امل�بايل ال�ا�سع النت�سار يف ت�س�يق 

وترويج منتجاته.
اإن تطّ�ر اله�اتف املحم�لة ه� تقريبًا 

مطابق للتغريات التي �سهدناها يف 
تط�ير �سبكة النرتنت، يف مراحلها 
الأوىل، فانت�سار تطبيقات النرتنت 
الي�م ي�سهل ال�ستفادة من مميزات 

ال�سبكة جتاريًا، وامتالك م�قع 
على الأنرتنت اأ�سبح الي�م �سرورة 
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م�ستقبل الأعمال التجارية 
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برجميات �سطح املكتب لت�سهيل 
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اله�اتف املحم�لة واخلدمات املتاحة 
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ال��س�ل اليها. اأما بالن�سبة للبقية 

فاإن اإطالعهم على الآثر الكبري 
الذي قد حتدثه تطبيقات اله�اتف 
املحم�لة على جناحهم قد يدفعهم 

اإىل الإقتناع با�ستخدام هذه 
التطبيقات.

على الرغم من أن نحو ربع الشركات الصغيرة 
قد دخلت عالم تطبيقات الجوال، نتوقع دخول 
الكثير منها قريبًا. الشركات التي لم تقتنع بعد 

يتم اقناعها من خالل اإلنخفاض الواضح في 
األسعار وازدياد نسبة الوصول اليها

 عالم أجهزة الهواتف
 المحمولة انطلق كصاروخ 

في الفضاء، ففي السنوات 
القليلة الماضية، انتقلت  

الهواتف الذكية من كونها 
إتجاهًا وترفًا في مجال 

األعمال، إلى كونها ضرورة 
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تقدم للم�شابقة 350 م�شروًعا رائًدا، مت 
ت�شفيتهم تباًعا، وخا�شوا تدريبات وور�ش عمل 

على اآلية كتابة منوذج العمل وخطته، وقوانني 
�شرح الفكرة والنمو ال�شريع بامل�شروعات 

النا�شئة.
اأ�ش�ش امل�شري مرزوق، الباحث االقت�شادي 
وال�شحفي مبجلة »فورب�ش«؛ ال�شركة قانوًنا 

باالمارات، منذ اأقل من 3 اأ�شهر، والتزال فكرته 
طور التنفيذ.

وعن اأ�شباب اختياره لدولة االمارات للتاأ�شي�ش، 
يقول مرزوق يف حواره النرتبرنور العربية: 

»�شهولة االجراءات القانونية وتوفر عدد من 

امل�شتثمرين هي عنا�شر جتعل من االمارات دولة 
ي�شهل اإطالق ومنو امل�شروعات النا�شئة فيها، 

هذا باالإ�شافة اإىل اأنني اأعي�ش واأعمل باالمارات، 
لكن لن مينع ذلك اأن اأقوم بت�شغيل امل�شروع من 

م�شر، لعدة اأ�شباب اأهمها اأن تكاليف التوظيف 
والت�شغيل اأقل كثرًيا هناك«.

ماذا تقدم »مكتبة اقتصاد«؟
تقوم »مكتبة اقت�شاد« على ح�شد املعلومات 

االقت�شادية من م�شادر خمتلفة وموثوقة. 
يت�شمن ذلك املدونات واحلوارات ومقاطع 

الفيديو على �شبكات التوا�شل االجتماعي 
والر�شائل العلمية والكتب املتخ�ش�شة والتقارير 

ال�شادرة عن اجلهات احلكومية والقطاع 
اخلا�ش، وعر�شها يف �شورة مب�شطة على املوقع.

ي�شرح مرزوق: »اأمتنى اأن اأقدم حمتوى 
اقت�شادي �شهل على غري املتخ�ش�ش فهمه، 

اأ�شعى لتب�شيط امل�شطلحات ال�شخمة«.
ومن املنتظر اأن يعكف على اإعداد املحتوى فريق 

عمل عربي مكون من 4 باحثني يعملون يف كِل من 

م�شر واالمارات وال�شعودية واأمريكا.
ويتعاون الفريق )احلا�شل اأفراده على درجات 

علمية يف االقت�شاد واالح�شاء واإدارة االأعمال( 
مع مرزوق بنظام الدوام اجلزئي بامل�شروع.

واإذا اأخذنا يف االعتبار اأن املحتوى العربي ال 
ميثل اأكرث من %3 من املحتوى املتوفر على 

االنرتنت، فال �شك اأن املحتوى االقت�شادي ال 
ميثل اأكرث من 3/1 هذه الن�شبة.

من هذا املنطلق، �شيخ�ش�ش مرزوق فريًقا من 
الباحثني وحمللي االقت�شاد للعمل على تنفيذ 

واإخراج م�شروعات التخرج التي ينفذها طالب 
كليات ال�شيا�شة واالقت�شاد يف م�شر والعامل 

العربي، باالإ�شافة اإىل دعم اخلريجني بالبحث 
والدرا�شة يف اإعداد الر�شائل العلمية.

ا املوقع خدمات التو�شية  كما و�شيوفر اأي�شً
لفر�ش اال�شتثمار املالءم باملنطقة، وعر�ش 

عالء مرزوق
يسعى لرقمنة 

االقتصاد العربي
اختارت غرفة تجارة دبي المصري عالء مرزوق، مؤسس »مكتبة اقتصاد« 
Mktabat  Iktesad  كواحد من بين أكثر من  30 رائد أعمال ذكي باالمارات ضمن 

مسابقة »سمارت برونور« »smartpreneur«، التي أقيمت مايو الماضي.
القاهرة - إيمان مصطفى  
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ميثل اأكرث من %3 من املحتوى املتوفر على 
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من هذا املنطلق، �شيخ�ش�ش مرزوق فريًقا من 
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كليات ال�شيا�شة واالقت�شاد يف م�شر والعامل 

العربي، باالإ�شافة اإىل دعم اخلريجني بالبحث 
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ا املوقع خدمات التو�شية  كما و�شيوفر اأي�شً
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الدورات التدريبية يف جمال االقت�شاد 
واالأعمال، واجلامعات واملعاهد التي 

 MBA تقدم �شهادات عاملية مثل
.CMA، CFA

أسباب التوجه
لعل التجربة ال�شخ�شية هي ما األهمت 
مرزوق الإطالق »مكتبة اقت�شاد«، اإذ 

اأنه يواجه �شعوبات م�شتمرة كباحث 
اقت�شادي، يف احل�شول على معلومة 

اقت�شادية غري منقولة اأو مرتجمة 
بدقة على �شبكة االنرتنت.

املعاناة  نف�شها يواجهها طلبة 
االقت�شاد باجلامعات املختلفة، 

فاملعلومات الفّيمة اإما باالإجنليزية اأو 
مكررة ومنقولة.

يف هذا ال�شدد يقول مرزوق: »كنت 
طالًبا بكلية ال�شيا�شة واالقت�شاد يف 
جامعة القاهرة، وعانيت وزمالئي 
كثرًيا لتنفيذ م�شروعات تخرجنا، 

فاملحتوى على االنرتنت غري متوفر 
�شوى باالإجنليزية، وبالفعل تكبدنا 

الكثري من اجلهد والوقت واملال 
الإجنازه، وهي نف�ش امل�شكلة التي تواجه 

طلبة الدرجات العلمية«.
ولت�شهيل التوا�شل بني امل�شتخدم 

وفريق العمل، ينتظر اأن تتوفر 
ا من خالل تطبيق  خدمات املوقع اأي�شً
للمحمول بنظامّي الت�شغيل اأندرويد و

iOS، وهو ما �شيتم بداأ العمل عليه 

»قبل نهاية ال�شهر اجلاري«، ح�شب 

مرزوق.

تسويق من أجل 
العوائد

ويف �شبيل الو�شول اإىل قاعدة العمالء، 
من املقرر اأن يعتمد مرزوق على 

الت�شويق على �شبكتّي »في�شبوك« 
و«تويرت«. فاالأوىل ت�شم اأكرب عدد من 

�شباب العرب املتواجد على �شبكات 
التوا�شل »وفًقا لتقرير اآراب �شو�شيا 

 .)Arab Social Media 2015 »ميديا
بينما يعد »تويرت« االأكرث ا�شتخداًما 

يف كِل من ال�شعودية والكويت. اإذ ت�شم 

االأوىل %40 من م�شتخدمي »تويرت« 
حول العامل، وت�شم الثانية 10% 

منهم.
هذا باالإ�شافة اإىل الت�شويق داخل 

اجلامعات، وامل�شاركة يف الفعاليات 
املعنية بالت�شويق الرقمي داخل وخارج 

االمارات.

نموذج العمل
ويف الوقت الذي تتعدد فيه جهات 

االإنفاق على الت�شويق والتوظيف 
والتطوير، يعتمد منوذج العمل على 

اال�شرتاكات واالإعالنات لتحقيق 

العوائد.
ول�شمان اأعلى عائد ا�شتثماري، 

لن يعتمد مرزوق على بّيع املحتوى 
االقت�شادي للباحثني والدار�شني فقط، 
بل يخطط  لتخ�شي�ش جزء من املوقع 

كو�شيط �شفقات التجارية بني دول 
اخلليج واأمريكا الالتينية ال�شترياد 

وت�شدير ال�شلع الغذائية.
يدعم مرزوق يف خططه عمله ال�شابق 
يف الربازيل مبجال التجارة ب�شركات 
ا�شترياد وت�شدير، ف�شاًل عن اإجادته 

الربتغالية.
ولتفعيل خططه على االأر�ش، ي�شعى 

مرزوق جلذب ا�شتثمار 100 األف 
دوالر، كا�شتثمار تاأ�شي�شي ليتمكن من 

دفع اأجور فريق العمل خالل مرحلة 
التجهيز للم�شروع.

ويوؤكد مرزوق: »لن اأتخلى عن حلمي، 
حتى لو تعرثت قلياًل يف احل�شول على 
م�شتثمر قبل اإطالق امل�شروع، �شاأعتمد 

على التمويل الذاتي واأ�شعى قدر 
امل�شتطاع لرت�شيد اأوجه االإنفاق باملوارد 

املتاحة، حتى ياأتي اال�شتثمار«.
فهل تنجح م�شاعي رائد االأعمال 

امل�شري لتقدمي حمتوى اقت�شادي 
عربي مرقمن؟

 للوصول إلى قاعدة العمالء، 
يعتمد مرزوق التسويق 

على شبكتّي »فيسبوك« 
و«تويتر«. فاألولى تضم 

أكبر عدد من شباب العرب 
المتواجد على شبكات 

التواصل »وفًقا لتقرير آراب 
سوشيال ميديا« 

Arab Social Media 2015(. بينما

 يعد »تويتر« األكثر استخداًما 
في كِل من السعودية

 والكويت
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تنطوي ال�شراكة على تقدمي جتربة 
جاكوار امل�شّوقة لع�شاق ال�شيارات 

من زوار احللبة، حيث �شتتوفر اأربع 
 F-TYPE شيارات من طراز جاكوار�
S كوبيه فائقة الأداء �شمن م�شارات 

القيادة العاملية املتطورة واملفعمة 
بالإثارة يف حلبة مر�شى يا�س. وتعترب 

هذه ال�شراكة الأوىل من نوعها ل�شركة 
جاكوار يف منطقة ال�شرق الأو�شط 

و�شمال اأفريقيا.
و�شواٌء جل�س ال�شيوف خلف املقود اأو 
اختاروا اأن ي�شتمتعوا بتجربة الركوب 

اإىل جانب ال�شائق، فاإن جتربة جاكوار 
�شتمنحهم الفر�شة لالنطالق ب�شرعة 

فائقة على امل�شمار املتطّور، الذي 

ي�شت�شيف �شباق جائزة الحتاد 
للطريان الكربى للفورمول 1. على منت 

�شيارة F-TYPE S  كوبيه الريا�شية 
فائقة القوة والر�شاقة واحلائزة على 

العديد من اجلوائز. 
و�شتتوفر هذه التجربة كجزء من 

جمموعة وا�شعة من اخليارات �شمن 
 »Drive YAS« برنامج جتارب القيادة

على حلبة مر�شى يا�س، وذلك باأ�شعار 
1300 درهم اإماراتي لتجربة القيادة 

و500 درهم للركوب بجانب ال�شائق. 
وتنا�شب جتربة جاكوار ال�شائقني من 

خمتلف امل�شتويات، و�شوف تقام �شمن 
بيئة اآمنة وحممية، وحتت اإ�شراف 

خرباء متخ�ش�شني.

مواصفات فريدة
تقدم جاكوار �شيارات عالية الأداء 

بت�شاميم اأنيقة ورائعة، توفر �شعورًا ل 
ميكن لأي �شيارة اأخرى اأن توفره، حيث 

تتمتع باأداء �شريع ال�شتجابة يحفز 
ال�شائق ويثري حما�شته، بالإ�شافة اإىل 

ت�شميمها املذهل الالفت لالأنظار، 
مع �شعور درامي يحب�س الأنفا�س، وقد 
 F-TYPE مت ت�شميم �شيارة جاكوار
S كوبيه لتحقق اأداًء عاليًا وا�شتجابة 

�شريعة مبا يتيح لها توفري جتربة قيادة 
ا�شتثنائية.

ومع اأداء جبار وت�شميم رائع، ين�شم 
حمرك V6 �شوبر ت�شارجد ب�شعة 3.0 

لرتات وبقوة 380 ح�شانًا املوجود 

يف �شيارة F-TYPE S  كوبيه اإىل 
جمموعة وا�شعة من تقنيات القيادة 

املتطورة، ليمنح ال�شيارة ت�شارعًا من 
�شرعة �شفر اإىل 100 كيلومرت يف 
ال�شاعة خالل 5.5 ثواٍن فقط، مع 

حتديد ال�شرعة الق�شوى عند 275 
كيلومرت يف ال�شاعة، مقدمًا اأداًء قويًا 

و�شل�شًا.
كما تتوفر جمموعة متزايدة من 

تقنيات القيادة املتطورة يف ال�شيارة 
F-TYPE S  تت�شمن فرامل عالية 

الأداء ونظام تعليق ريا�شي مع 
ديناميكيات تكيفية، وانزلق تفا�شلي 

حمدود، وو�شع ديناميكي قابل للتهيئة، 
و�شواء كانت الرحلة طويلة اأو �شريعة 

جاكوار 
تحتفل مع حلبة ياس مارينا

احتفاالً بسلسلة فن األداء »The Art of Performance«، أعلنت جاكوار، المتخصصة بصناعة 
السيارات الفاخرة عالية األداء، عن شراكتها االستراتيجية الجديدة مع حلبة مرسى ياس ذات الشهرة 

العالمية في أبوظبي، تتيح فيها تجربة قيادة فريدة للسيارة جاكوار F-TYPE S  كوبيه الحائزة على 
العديد من الجوائز، كجزء من فعاليات تجارب القيادة المكثفة على الحلبة الشهيرة.
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 F-TYPE S يف املدينة، فاإن قيادة
�شتكون ممتعة دائمًا.

وتوفر جاكوار F-TYPE S  لع�شاق 
القيادة ناقل حركة يدوي �شدا�شي 

ال�شرعات م�شمم خ�شي�شًا ملتطلبات 
الأداء الفائق لهذه ال�شيارة الريا�شية 

املثرية. وكبديل، يوجد اأي�شًا ناقل 
حركة اأوتوماتيكي ثماين ال�شرعات 

بتقنية Quickshift وهو يقدم مزيجًا 
غري متكافئ من التغريات فائقة 
ال�شرعة وعالية الدقة. متوفر يف 

جميع �شيارات  F-TYPE، مع ثمان 
ن�شب متقاربة، يظل املحرك يف نطاق 

الدورات الأكرث فعالية لفرتة اأطول.
مييز ال�شيارة اأي�شًا عجالت م�شبوكة 
مذهلة Centrifuge مقا�س 19 بو�شة 

مع �شارة S مميزة على املقدمة 
واجلزء اخللفي من ال�شيارة متنح 

اإطاللة قوية. F-TYPE S ك�شيارة 
ريا�شية قوية لها �شخ�شية فريدة من 

نوعها.
اما نظام التوجيه املعزز كهربائًيا 

)EPAS( فهو يقدم ا�شتجابات �شريعة 
و�شيطرة فائقة ويتم تفعيله عند الطلب 

- لتوفري الطاقة حلني احلاجة اإليها 
حقًا، ف�شاًل عن توفري الوقود، وتعمل 

الإدارة الكمبيوترية املتطورة لنظام 
التوجيه املعزز كهربائًيا على تغيري 
م�شاعدة التوجيه ح�شب القت�شاء 

- زيادة امل�شاعدة عند املناورة على 
�شرعات منخف�شة وحت�شني ال�شعور 

بال�شرعات العالية.
وملزيدًا من التفرد والتميز توفر 

جاكوار تخ�شي�س الت�شميم الداخلي 
لل�شيارة، واختيار املقاعد املثالية، 
والأقم�شة وجمموعات الألوان، مع 

جمموعة اخليارات ال�شتثنائية 
من جاكوار وجمموعات الت�شميم 

والأك�ش�شوارات، لت�شبح ال�شيارة 
م�شممة خ�شي�شًا من اأجل �شائقها 

وعلى ذوقه.
جدير بالذكر اأن جاكوار قد جنحت 

يف ك�شب الولء يف منطقة ال�شرق 
الأو�شط و�شمال اإفريقيا، ويعود ذلك 

ب�شكل جزئي اإىل  تركيز العالمة 
التجارية على ال�شتثمار يف اأحدث 

التقنيات املتطورة ويف البحث 
والتطوير، مما يثمر عن ت�شميم 
منتجات مبتكرة لأ�شواق جديدة 

وقطاعات متنامية.
وت�شم ت�شكيلة ال�شركة اليوم، التي 

تعترب الأقوى يف تاريخ العالمة 
 F-TYPE التجارية، �شيارة

 ،F-TYPE Coupéو Convertible

و�شيارة ال�شالون الفاخرة XJ، و�شيارة 
ال�شالون الريا�شية XF، وال�شيارة التي 

مت اإطالقها موؤخرًا وامل�شنوعة من 
الأملنيوم ب�شكل مكثف XE التي تر�شي 

معايري جديدة لديناميكيات القيادة 
يف فئة ال�شيارات متو�شطة احلجم، 

وبالتاأكيد �شيارة الكرو�س اأوفر الأدائية 
اجلديدة كليًا التي مت الإعالن عنها 

موؤخرًا F-PACE، والتي ان�شمت اإىل 
الت�شكيلة يف عام 2016.

اما حلبة مر�شى يا�س فهي الوجهة 
الريا�شية والرتفيهية متعددة 

الأغرا�س الأكرث اإثارة يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة. وتعترب 
املن�شاأة الأكرث تطورًا من الناحية 
التكنولوجية يف املنطقة، ووجهة 

رائدة اأي�شًا لتنظيم الجتماعات 
والفعاليات واملوؤمترات واملعار�س وتعّد 
موطنًا ل�شباق جائزة الحتاد للطريان 

الكربى للفورمول 1 وغريها الكثري من 
الفعاليات. 

وبالإ�شافة اإىل برناجمها الوا�شع املليء 
بفعاليات وجتارب ريا�شة ال�شيارات 

الحرتافية وال�شعبية، مبا يف ذلك 
اأم�شيات »دراج« و«يا�س تراك«، 

برزت احللبة كمركز مزدهر للفعاليات 
الرتفيهية واملجتمعية يف دولة الإمارات 

فهي املكان املثايل لجتماع الأبطال.
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منتجع صن سيام يف ملحة

•  جزيرة مساحتها 52 فدان توفر املكان و العزلة 

•  نشتهر بالشواطئ الرملية البيضاء مرتامية االطراف التي تحيط بالجزيرة بأكملها 

•  شعاب  مرجانية  وأسامك ملونة

•  مثاىل لألزواج والعائالت 

•  14 من أفضل املطاعم والبارات )خيارات متعددة(

•  جميع املطاعم متاحة يف نظام االقامة الشاملة

•   أماكن مخصصة للعائالت يف املطعم الرئييس 

•  حاصل 3 مرات عىل جائزة أفضل سبا

•  حاصل عىل جائزة أفضل نادي أطفال يف جزر املالديف

•  يوجد مسبح للكبار فقط

•  اختيارات متعددة و متنوعة لفيالت فوق املاء ومطلّه عىل الشاطيء

•  متوافر رحالت طائرة مائية رائعة ملدة 45 دقيقة
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كثريًا ما يعتمد رّواد الأعمال الناجحني 
يف حد�سهم وعاطفتهم يف اتخاد العديد 

من اخلطوات اأو اتخاذ القرارات 
احلا�سمة لأعمالهم وي�سف رائد 

الأعمال الالمع باتريك ثني، خالل 
جتربته يف هذا باأن احلد�س هو اأف�سل 
بو�سلة ميتلكها رّواد الأعمال، ول�سيما 

عندما تباغتهم عند ال�ساعة الثانية 
بعد منت�سف الليل فكرة اأن �سركتهم يف 

طريقها نحو الف�سل، لأن ذلك يعني اأن 
هذا هو ما �سيحدث على الأرجح، وجاء 
ذلك يف �سياق حديثه اإىل جمموعة من 

رّواد الأعمال يف مدينة دال�س بولية 
تك�سا�س الأمريكية خالل ور�سة عمل 

مدتها �ساعتني اأقيمت يف اإطار اأ�سبوع 
البتكار الذي تنّظمه »منظمة الروؤ�ساء 

   .»YPO – ال�سباب
يعتقد ثني باأن ال�سبب الرئي�سي لف�سل 
ال�سركات يعزى اإىل قناعتها اخلاطئة 

بعدم احلاجة اإىل حت�سني اأدائها، فتقع 
يف فخ »الر�سا الذاتي الزائف«، حيث 
ي�سيف ثني: »هناك عمر حمدد لكافة 
املنتجات واخلدمات، ول بد لها من اأن 

ت�سل اإىل نقطة ت�سبح عندها قدمية اأو 

عدمية النفع، مما يجعل البتكار حتمية 
لال�ستمرار والنجاح يف عامل الأعمال، 

واإل �ستخ�سرون ال�سباق مع مناف�سيكم«.
وانطالقًا من خربته يف تاأ�سي�س العديد 
من ال�سركات واخلروج منها، فاإن ثني 

يت�ساطر اأفكاره وروؤيته النافذة مع 
فرقه لي�ساعدها يف حتقيق الت�ساق 

وتنفيذ ال�سرتاتيجيات على نحو ي�سمح 
مب�ساعفة الأرباح دون اأي متاعب 

�سمن بيئة من النمو املت�سارع. وقد 
خّل�س هذه العملية يف اأربعة خطوات 

ميكن لرواد الأعمال اتباعها مل�ساعفة 
اأحجام �سركاتهم يف فرتة ترتاوح من 3 

اإىل 5 �سنوات. 
اأوًل، يجب على طواقم ال�سركات اأن 

جتري جل�سات ع�سف ذهني حول 
ا�سرتاتيجيات النمو التي تتبعها )والتي 

ي�سري اإليها ثني مب�سطلح »احلركات 
الرابحة«(، وذلك مع الرتكيز على 

�سريحة العمالء الرئي�سيني الذين 
ُيبدون �سوية عالية من الر�سا عن 
اخلدمات اأو املنتجات اليوم، ومن 

املرجح لهم اأن يبقوا اأوفياء لل�سركة 
فيما توا�سل منوها. ويقول ثني معلقًا: 

»يجب اأن ت�ساألوا اأنف�سكم، ما هي 
الأ�سياء التي لن يقوم بها مناف�سوكم 

والتي يحتاجها عمالوؤكم الرئي�سيون؟ 
اإذ ينبغي اأن تقدموا ما ينال ر�سا 

العمالء وين�سجم مع مبادئكم 
واأهدافكم يف الوقت عينه«. 

ثانيًا، فهي ترتيب هذه »احلركات 
الرابحة« تبعًا لأولويتها: »هذه هي 

املرحلة التي يعاين فيها رّواد الأعمال 
من متاعب، فيطرحون كّمًا كبريًا من 
الأفكار الإبداعية، ولكن هذه الأفكار 

يف معظم الأحيان ل ت�ساعد على اإعداد 
قائمة الأولويات الالزمة«.

اأما اخلطوة التالية، اإىل اأنه قبل اإعداد 
اأي قائمة اأولويات من هذا النوع، 

يجب على ال�سركات اأن تخترب وتتحقق 
من �سحة فر�سياتها، اإذ ي�سيف ثني: 
»هذه هي نقطة اللتقاء بني الإبداع 

والن�سباط، مع الأخذ بعني العتبار 
اأن الفر�سيات توؤثر على النموذج املايل 

لل�سركات، وبالتايل فاإن عدم التحقق 
من �سحتها قد يعود بعواقب وخيمة 

على ال�سركة«. 
وحاملا يتم التحقق من الفر�سيات، 

�سيكون باإمكان ال�سركة البدء بتنفيذ 
»حركاتها الرابحة«: »اإن الأفكار 

العظيمة لن حتقق اأي منو اإذا مل ُتطّبق 
على اأر�س الواقع، وهو ما يتطلب �سغفًا 

وثقًة وان�سباطًا«. 
وفور اإطالق اأي واحدة من »احلركات 

الرابحة«، فهذا يعني اأن ال�سركة 
بداأت م�سريتها بالفعل، ويعلق ثني على 

ذلك بالقول: »لي�س هناك اأي حركة 
رابحة توؤدي املطلوب منها ب�سكل تام 

فور اإطالقها، وقد عرّب جنم املالكمة 
ال�سابق مايك تاي�سون عن هذا الواقع 

احلافل باملفاجاآت عندما قال اأن 
اجلميع يتبعون ا�سرتاتيجيات اإىل اأن 

يتلقوا لكمة منه على الفم«. 
وبعبارة اأخرى، يوؤكد ثني باأن تطبيق 

احلركة الرابحة ل يعني بال�سرورة اأنه 
لن يكون من املطلوب تعديلها لحقًا، 

اإذ يقول :«ل �سك باأن دخول املناف�سة 
بقّوة اعتمادًا على احلركة الرابحة 

�سيلبي حاجتكم اإىل النمو املايل، ولكن 
ل بد دومًا من اإعداد خطة احتياطية 

’ب‘، ورمبا ’ت‘ و’ث‘ اأي�سًا«.

.www.ypo.org

أربعة خطوات 
يعتمدها رّواد 

األعمال لتوسيع 
أعمال شركاتهم 

بقلم - عاصم حجازي، خبير توطين تقنية المعلومات

»YPO – بقلم ماري وودز، المتخصصة في قسم االتصاالت والمحتوى لدى »مؤسسة الرؤساء الشباب
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كثريًا ما يعتمد رّواد الأعمال الناجحني 
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عندما تباغتهم عند ال�ساعة الثانية 
بعد منت�سف الليل فكرة اأن �سركتهم يف 

طريقها نحو الف�سل، لأن ذلك يعني اأن 
هذا هو ما �سيحدث على الأرجح، وجاء 
ذلك يف �سياق حديثه اإىل جمموعة من 

رّواد الأعمال يف مدينة دال�س بولية 
تك�سا�س الأمريكية خالل ور�سة عمل 

مدتها �ساعتني اأقيمت يف اإطار اأ�سبوع 
البتكار الذي تنّظمه »منظمة الروؤ�ساء 

   .»YPO – ال�سباب
يعتقد ثني باأن ال�سبب الرئي�سي لف�سل 
ال�سركات يعزى اإىل قناعتها اخلاطئة 

بعدم احلاجة اإىل حت�سني اأدائها، فتقع 
يف فخ »الر�سا الذاتي الزائف«، حيث 
ي�سيف ثني: »هناك عمر حمدد لكافة 
املنتجات واخلدمات، ول بد لها من اأن 

ت�سل اإىل نقطة ت�سبح عندها قدمية اأو 

عدمية النفع، مما يجعل البتكار حتمية 
لال�ستمرار والنجاح يف عامل الأعمال، 

واإل �ستخ�سرون ال�سباق مع مناف�سيكم«.
وانطالقًا من خربته يف تاأ�سي�س العديد 
من ال�سركات واخلروج منها، فاإن ثني 

يت�ساطر اأفكاره وروؤيته النافذة مع 
فرقه لي�ساعدها يف حتقيق الت�ساق 

وتنفيذ ال�سرتاتيجيات على نحو ي�سمح 
مب�ساعفة الأرباح دون اأي متاعب 

�سمن بيئة من النمو املت�سارع. وقد 
خّل�س هذه العملية يف اأربعة خطوات 

ميكن لرواد الأعمال اتباعها مل�ساعفة 
اأحجام �سركاتهم يف فرتة ترتاوح من 3 

اإىل 5 �سنوات. 
اأوًل، يجب على طواقم ال�سركات اأن 

جتري جل�سات ع�سف ذهني حول 
ا�سرتاتيجيات النمو التي تتبعها )والتي 

ي�سري اإليها ثني مب�سطلح »احلركات 
الرابحة«(، وذلك مع الرتكيز على 

�سريحة العمالء الرئي�سيني الذين 
ُيبدون �سوية عالية من الر�سا عن 
اخلدمات اأو املنتجات اليوم، ومن 

املرجح لهم اأن يبقوا اأوفياء لل�سركة 
فيما توا�سل منوها. ويقول ثني معلقًا: 

»يجب اأن ت�ساألوا اأنف�سكم، ما هي 
الأ�سياء التي لن يقوم بها مناف�سوكم 

والتي يحتاجها عمالوؤكم الرئي�سيون؟ 
اإذ ينبغي اأن تقدموا ما ينال ر�سا 

العمالء وين�سجم مع مبادئكم 
واأهدافكم يف الوقت عينه«. 

ثانيًا، فهي ترتيب هذه »احلركات 
الرابحة« تبعًا لأولويتها: »هذه هي 

املرحلة التي يعاين فيها رّواد الأعمال 
من متاعب، فيطرحون كّمًا كبريًا من 
الأفكار الإبداعية، ولكن هذه الأفكار 

يف معظم الأحيان ل ت�ساعد على اإعداد 
قائمة الأولويات الالزمة«.

اأما اخلطوة التالية، اإىل اأنه قبل اإعداد 
اأي قائمة اأولويات من هذا النوع، 

يجب على ال�سركات اأن تخترب وتتحقق 
من �سحة فر�سياتها، اإذ ي�سيف ثني: 
»هذه هي نقطة اللتقاء بني الإبداع 

والن�سباط، مع الأخذ بعني العتبار 
اأن الفر�سيات توؤثر على النموذج املايل 

لل�سركات، وبالتايل فاإن عدم التحقق 
من �سحتها قد يعود بعواقب وخيمة 

على ال�سركة«. 
وحاملا يتم التحقق من الفر�سيات، 

�سيكون باإمكان ال�سركة البدء بتنفيذ 
»حركاتها الرابحة«: »اإن الأفكار 

العظيمة لن حتقق اأي منو اإذا مل ُتطّبق 
على اأر�س الواقع، وهو ما يتطلب �سغفًا 

وثقًة وان�سباطًا«. 
وفور اإطالق اأي واحدة من »احلركات 

الرابحة«، فهذا يعني اأن ال�سركة 
بداأت م�سريتها بالفعل، ويعلق ثني على 

ذلك بالقول: »لي�س هناك اأي حركة 
رابحة توؤدي املطلوب منها ب�سكل تام 

فور اإطالقها، وقد عرّب جنم املالكمة 
ال�سابق مايك تاي�سون عن هذا الواقع 

احلافل باملفاجاآت عندما قال اأن 
اجلميع يتبعون ا�سرتاتيجيات اإىل اأن 

يتلقوا لكمة منه على الفم«. 
وبعبارة اأخرى، يوؤكد ثني باأن تطبيق 

احلركة الرابحة ل يعني بال�سرورة اأنه 
لن يكون من املطلوب تعديلها لحقًا، 

اإذ يقول :«ل �سك باأن دخول املناف�سة 
بقّوة اعتمادًا على احلركة الرابحة 

�سيلبي حاجتكم اإىل النمو املايل، ولكن 
ل بد دومًا من اإعداد خطة احتياطية 

’ب‘، ورمبا ’ت‘ و’ث‘ اأي�سًا«.

.www.ypo.org

أربعة خطوات 
يعتمدها رّواد 

األعمال لتوسيع 
أعمال شركاتهم 
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