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16
ريا أبي راشد 

سفيرة سوني موبايل وسفيرة 
العرب إلى عالم السينما

متثل ريا اأبي را�شد منوذجًا للريادة والنجاح والطموح 
والتفرد، فقد ا�شتطاعت اخرتاق طوق “هوليود” 

املوؤ�ش�شة الأكرث �شهرة يف العامل وتدخل اإىل عاملها 
وخفاياها واأ�شرارها، وهو و�شول لي�س بالأمر ال�شهل 

على �شخ�شية قادمة من ال�شرق.

20
5 خطوات إلطالق منتجات جديدة 

في أسبوع
 هل �شبق لك اأن فكرت يف اأي وقت م�شى بفكرة 
جديدة ملنتج جديد، اأو اأردت اأن تن�شئ عالمتك 
التجارية؟ اإذا كنت قد فعلت فالبد اأنك �شعرت 

باخلوف من حتويل الفكرة اإىل واقع.

22
طالل أبو غزالة 

يدعو إلى عالم بال مدارس أو 
جامعات 

على طريقة املب�شرين يف الع�شور الغابرة يحمل 
طالل ابوغزالة اأفكاره امل�شتقبلية ويدور بها بني 

العوا�شم، يلتقي اأ�شحاب القرار يحاورهم ويطرح 
اأمامهم احللول لأكرب امل�شاكل امل�شتع�شية، ي�شارك يف 

اأهم املنتديات حول م�شتقبل التعليم وامللكية الفكرية 
وتعميم ثقافة املعرفة واقت�شاد املعرفة. يف كل ذلك 
يلقى ابو غزالة املزيد من الرتحيب ويثري الكثري من 

الده�شة وال�شتغراب والختالف، لي�س يف ذلك غرابة 
فهو رجل يعي�س يف امل�شتقبل!

30
سيل المعلومات المتدفق

عبر اإلنترنت لم يجعل الناس أكثر 
ذكاء

ماهو حجم تاأثري و�شائل الإعالم عليك؟ اذهب اإىل 
�شي ان ان، اأخبار فوك�س، اأو هافينغتون بو�شت، اأو 

الفي�شبوك، اأو قم بت�شغيل الراديو، و�شوف ت�شمع 
عن كل الأ�شياء املجنونة التي جتري يف هذا العامل. 

�شتت�شتت من الأخبار التي ت�شمعها عن داع�س، واأخبار 
النتخابات، وقتل ال�شرطة وانهيارات �شوق الأ�شهم. 

يف كل مكان تذهب اليه حت�شل على جزء خمتلف من 
معلومات كهذه.

 36
أربع نساء خليجيات قّدمن 

مساهمة علمية مبتكرة  
اأقام برنامج زمالة “لوريال - اليون�شكو من اأجل املراأة 

يف العلم” لل�شرق الأو�شط 2016 – حفاًل لتقدمي 
جوائز لأف�شل الن�شاء يف اخلليج قدمن م�شاهمة 

علمية مميزة موؤخرًا.

40
 Enterprise Agility حفل جوائز

 Awards
من مجلة Entrepreneur قطر 

يكرم رّواد األعمال القطريين
�شهدت العا�شمة القطرية الدوحة موؤخرًا حدثًا 
مهمًا يف عامل ريادة الأعمال، وذلك مع اإطالق 

 Enterprise Agility Awards حفل جوائز
ال�شنوي الذي اأقامته جملة رّواد الأعمال 

entrepreneur قطر، حيث مت تكرمي 18 رائد 

اأعمال و�شركة ممن حققوا اجنازات م�شهودة 
لهذا العام، بالإ�شافة اإىل اجلوائز اخلا�شة 

بال�شركات التي متلك روؤية م�شتقبلية، وحققت 
جناحات م�شهودة.

 50
هل تتفوق الصين 

على أمريكا علميًا؟
قبل ع�شرة �شنوات، اأي عام 2006، كان الناجت 

املحلي الإجمايل للوليات املتحدة الأمريكية نحو 
13.9 ترليون دولر، والناجت املحلي الإجمايل 
ال�شمي لل�شني 2.8 ترليون دولر، لكن ناجت 

ال�شني وفق موؤ�شر تعادل القدرة ال�شرائية بلغ 
نحو 7،6 ترليون دولر، اأي اأقل بنحو 6،3 ترليون 

دولر عن الوليات املتحدة الأمريكية يف ذلك 
العام.

40
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 52 
4 نصائح عند تسّوقك على 
اإلنترنت مع اقتراب األعياد

�شفقات نهاية العام – اإنها الفرتة التي ت�شهد تزايد 
م�شتويات مبيعات التجزئية ب�شكل كبري. ووفقًا لدرا�شة 

جديدة �شدرت عن �شركة ’ديلويت‘، �شي�شهد مو�شم 
الأعياد القادم قيام عدد اأ�شخا�س اأكرب من اأي وقت 

م�شى بالبحث عن ال�شفقات والت�شوق عرب الإنرتنت، 
يف ظل توقعات ببلوغ اإجمايل مبيعات مو�شم الأعياد 

حول العامل ما ي�شل اإىل 1 تريليون دولر اأمريكي.

54
 باركليز: األسواق المتقدمة 

فرصة لتحقيق العوائد 
اأعلن بنك “باركليز” موؤخرًا عن النتائج التي خرجت 

بها الن�شخة الأحدث لتقرير “كومبا�س”، والذي يت�شمن 
تو�شيات البنك التكتيكية ملخ�ش�شات الأ�شول يف 

املحافظ ال�شتثمارية. ويركز البحث الذي ن�شر من قبل 
ق�شم اإدارة الرثوات وال�شتثمار يف باركليز، على تقدمي 
امل�شورة والتو�شيات ال�شتثمارية للم�شتثمرين يف جميع 

اأنحاء العامل، مبا يف ذلك منطقة ال�شرق الأو�شط.

58
“مزادي” يخفف نار الغالء على 

المصريين 
يف ظل غالء الأ�شعار الذي ت�شهده م�شر يف الفرتة 
الأخرية ب�شبب عدم ا�شتقرار �شعر �شرف الدولر 

والذي اأثر على اأ�شعار معظم ال�شلع، تربز اأهمية 
 TA خدمة “مزادي” الفريدة التي اأطلقتها �شركة

Telecom امل�شرية عن طريق الهواتف املحمولة حيث 

يح�شل امل�شرتك على اإعالنات عن مزادات خمتلفة 
على املنتجات ال�شتهالكية والإليكرتونيات والأدوات 

املنزلية باأ�شعار تناف�شية ميكنه امل�شاركة واملزايدة 
فيها بوا�شطة الر�شائل الق�شرية حتت �شعار “الغايل 

متنه يف اإيدك”.

62
دول الخليج تبذل جهود لزيادة 

اإليرادات الحكومية
اأظهر تقرير �شدر موؤخرًا يف الريا�س مت اإعداده من 

�س يف التوقعات  قبل “اأك�شفورد اإيكونوميك�س” واملتخ�شّ
القت�شادية. باأنه من املتوقع ل�شعر خام برنت اأن يبلغ 
نحو 50.3 دولر اأمريكي للربميل يف 2017، واأن يظل 

حتت 60 دولر اأمريكي للربميل لغاية 2019.

64
التكنولوجيا مع تام 

تت�شمن التكنولوجيا اجلديدة لهذا ال�شهر تقنيات 
ت�شمح لك بت�شغيل و�شع اللعاب اخلا�س بك، جهاز 

بالكبريي اجلديد كليا، والكامريا املدجمة التي 
تلتقط ال�شور بذكاء كبري، والتي �شتدفعك للقيام 

برحلة جديدة حتى تقوم بتجربتها.

66
“ُنزل بزنس”: أول برنامج إلدارة 

عالقة العمالء في الشركات 
.)CRM( العقارية

ي�شهد القطاع العقاري تاأخر كبريًا يف ا�شتخدام 
التكنولوجيا على الرغم من كونه الن�شاط الأكرث 

حيوية يف املنطقة العربية بن�شيب ٢٢٪ تقريبًا من 
الناجت املحلي الإجمايل العربي، وي�شتوعب اأكرث من 
١٥٪ من العمالة يف املنطقة العربية كما يرتبط به 

كثري من القطاعات ال�شناعية واخلدمية.

 68
فتاة كويتية تترك الوظيفة 
الحكومية من أجل “ُمكانكم”

مثَل انخفا�س اأ�شعار النفط �شربة قا�شمة لكثري من 
القت�شادات حول العامل. وتاأثرت منطقة اخلليج 

التي تعتمد جل ميزانيتها على اإيرادات البرتول 

بتلك التغيريات املت�شارعة يف الأ�شعار العاملية، دفعها 
لفر�س بع�س ال�شرائب اجلديدة، والبحث عن 

قطاعات ا�شتثمارية متنوعة لإحداث النه�شة املطلوبة 
لالقت�شاد يف املنطقة.

70
جياردينو ماونتن سانت موريتز، 

تجربة فريدة في موسم األعياد
ي�شتعّد فندق “جياردينو ماوننت”، الذي يفتح اأبوابه 
يف ف�شل ال�شتاء بتاريخ 9 دي�شمرب 2016، مل�شاعدة 

ال�شيوف على التخطيط للعطلة املثالية يف بلدة �شانت 
موريتز مبنا�شبة مو�شم الأعياد بني اأح�شان اجلبال 

املك�شّوة بالثوب الأبي�س.

74
خمسة أخطاء يجب تجنبها في 

ريادة األعمال
عند بدء رواد الأعمال مل�شاريعهم النا�شئة، تكون 

لديهم الرغبة يف حتقيق النجاح وحماولة الو�شول 
اإىل كل الفر�س املحتملة. وعلى الرغم من ذلك، يعد 
ارتكاب الأخطاء اأمر طبيعي يف طريق النجاح مهما 

كانوا حري�شني، وهي حقيقة يجب اأن نتذكرها!

76
بيجو 3008 الجديدة

سيارة رياضية متعددة 
االستخدامات )SUV( متطورة

اأخريًا، مت الك�شف عن بيجو 3008 اجلديدة. 
هذه ال�شيارة التي طال انتظارها، �شتفاجئ قطاع 

ال�شيارات الريا�شية متعددة ال�شتخدامات املتو�شطة 
)C-SUV(، �شمن فئة من املركبات ت�شهد تو�شعًا 

كاماًل يف جميع مناطق العامل. �شوف تلقى الإعجاب 
من الزبائن املتطلبني الباحثني عن جتربة جديدة 

وخمتلفة مع قوة عالية جدًا. و�شواء مع اأحدث جيل 
من مق�شورة القيادة الذكية )i-Cockpit( من بيجو.
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 52 
4 نصائح عند تسّوقك على 
اإلنترنت مع اقتراب األعياد

�شفقات نهاية العام – اإنها الفرتة التي ت�شهد تزايد 
م�شتويات مبيعات التجزئية ب�شكل كبري. ووفقًا لدرا�شة 

جديدة �شدرت عن �شركة ’ديلويت‘، �شي�شهد مو�شم 
الأعياد القادم قيام عدد اأ�شخا�س اأكرب من اأي وقت 

م�شى بالبحث عن ال�شفقات والت�شوق عرب الإنرتنت، 
يف ظل توقعات ببلوغ اإجمايل مبيعات مو�شم الأعياد 

حول العامل ما ي�شل اإىل 1 تريليون دولر اأمريكي.

54
 باركليز: األسواق المتقدمة 

فرصة لتحقيق العوائد 
اأعلن بنك “باركليز” موؤخرًا عن النتائج التي خرجت 

بها الن�شخة الأحدث لتقرير “كومبا�س”، والذي يت�شمن 
تو�شيات البنك التكتيكية ملخ�ش�شات الأ�شول يف 

املحافظ ال�شتثمارية. ويركز البحث الذي ن�شر من قبل 
ق�شم اإدارة الرثوات وال�شتثمار يف باركليز، على تقدمي 
امل�شورة والتو�شيات ال�شتثمارية للم�شتثمرين يف جميع 

اأنحاء العامل، مبا يف ذلك منطقة ال�شرق الأو�شط.

58
“مزادي” يخفف نار الغالء على 

المصريين 
يف ظل غالء الأ�شعار الذي ت�شهده م�شر يف الفرتة 
الأخرية ب�شبب عدم ا�شتقرار �شعر �شرف الدولر 

والذي اأثر على اأ�شعار معظم ال�شلع، تربز اأهمية 
 TA خدمة “مزادي” الفريدة التي اأطلقتها �شركة

Telecom امل�شرية عن طريق الهواتف املحمولة حيث 

يح�شل امل�شرتك على اإعالنات عن مزادات خمتلفة 
على املنتجات ال�شتهالكية والإليكرتونيات والأدوات 

املنزلية باأ�شعار تناف�شية ميكنه امل�شاركة واملزايدة 
فيها بوا�شطة الر�شائل الق�شرية حتت �شعار “الغايل 

متنه يف اإيدك”.

62
دول الخليج تبذل جهود لزيادة 

اإليرادات الحكومية
اأظهر تقرير �شدر موؤخرًا يف الريا�س مت اإعداده من 

�س يف التوقعات  قبل “اأك�شفورد اإيكونوميك�س” واملتخ�شّ
القت�شادية. باأنه من املتوقع ل�شعر خام برنت اأن يبلغ 
نحو 50.3 دولر اأمريكي للربميل يف 2017، واأن يظل 

حتت 60 دولر اأمريكي للربميل لغاية 2019.

64
التكنولوجيا مع تام 

تت�شمن التكنولوجيا اجلديدة لهذا ال�شهر تقنيات 
ت�شمح لك بت�شغيل و�شع اللعاب اخلا�س بك، جهاز 

بالكبريي اجلديد كليا، والكامريا املدجمة التي 
تلتقط ال�شور بذكاء كبري، والتي �شتدفعك للقيام 

برحلة جديدة حتى تقوم بتجربتها.

66
“ُنزل بزنس”: أول برنامج إلدارة 

عالقة العمالء في الشركات 
.)CRM( العقارية

ي�شهد القطاع العقاري تاأخر كبريًا يف ا�شتخدام 
التكنولوجيا على الرغم من كونه الن�شاط الأكرث 

حيوية يف املنطقة العربية بن�شيب ٢٢٪ تقريبًا من 
الناجت املحلي الإجمايل العربي، وي�شتوعب اأكرث من 
١٥٪ من العمالة يف املنطقة العربية كما يرتبط به 

كثري من القطاعات ال�شناعية واخلدمية.

 68
فتاة كويتية تترك الوظيفة 
الحكومية من أجل “ُمكانكم”

مثَل انخفا�س اأ�شعار النفط �شربة قا�شمة لكثري من 
القت�شادات حول العامل. وتاأثرت منطقة اخلليج 

التي تعتمد جل ميزانيتها على اإيرادات البرتول 

بتلك التغيريات املت�شارعة يف الأ�شعار العاملية، دفعها 
لفر�س بع�س ال�شرائب اجلديدة، والبحث عن 

قطاعات ا�شتثمارية متنوعة لإحداث النه�شة املطلوبة 
لالقت�شاد يف املنطقة.

70
جياردينو ماونتن سانت موريتز، 

تجربة فريدة في موسم األعياد
ي�شتعّد فندق “جياردينو ماوننت”، الذي يفتح اأبوابه 
يف ف�شل ال�شتاء بتاريخ 9 دي�شمرب 2016، مل�شاعدة 

ال�شيوف على التخطيط للعطلة املثالية يف بلدة �شانت 
موريتز مبنا�شبة مو�شم الأعياد بني اأح�شان اجلبال 

املك�شّوة بالثوب الأبي�س.

74
خمسة أخطاء يجب تجنبها في 

ريادة األعمال
عند بدء رواد الأعمال مل�شاريعهم النا�شئة، تكون 

لديهم الرغبة يف حتقيق النجاح وحماولة الو�شول 
اإىل كل الفر�س املحتملة. وعلى الرغم من ذلك، يعد 
ارتكاب الأخطاء اأمر طبيعي يف طريق النجاح مهما 

كانوا حري�شني، وهي حقيقة يجب اأن نتذكرها!

76
بيجو 3008 الجديدة

سيارة رياضية متعددة 
االستخدامات )SUV( متطورة

اأخريًا، مت الك�شف عن بيجو 3008 اجلديدة. 
هذه ال�شيارة التي طال انتظارها، �شتفاجئ قطاع 

ال�شيارات الريا�شية متعددة ال�شتخدامات املتو�شطة 
)C-SUV(، �شمن فئة من املركبات ت�شهد تو�شعًا 

كاماًل يف جميع مناطق العامل. �شوف تلقى الإعجاب 
من الزبائن املتطلبني الباحثني عن جتربة جديدة 

وخمتلفة مع قوة عالية جدًا. و�شواء مع اأحدث جيل 
من مق�شورة القيادة الذكية )i-Cockpit( من بيجو.

december 2016الفهرس

54

76

december 2016    entrepreneur 2







SUBSCRIBE
Contact subscriptions@bncpublishing.net to receive 

Entrepreneur Middle East every issue

PO Box 502511 Dubai, United Arab Emirates
P +971 4 4200 506  |  F +971 4 4200 196

For all commercial enquiries related to 
Entrepreneur Middle East contact 

sales@bncpublishing.net 

All rights reserved © 2014. 
Opinions expressed are solely those 

of the contributors.
Entrepreneur Middle East and all subsidiary 

publications in the MENA region are officially 
licensed exclusively to BNC Publishing in the 

MENA region by Entrepreneur.
No part of this magazine may be reproduced 
or transmitted in any form or by any means 
without written permission of the publisher. 

Printed by Raidy Emirates Printing Group LLC
www.raidy.com

EDITOR IN CHIEF 
Hassan Abdul Rahman  Hassan@bncpublishing.net 

CONTRIBUTING WRITERS  
Asma Al-Amin, Sara Haddadin, Hanan Solayman
SAUDI EDITOR
Mohamad Raey mohamed@bncpublishing.net 

CEO  
Wissam Younane  wissam@bncpublishing.net

MANAGING DIRECTOR  
Walid Zok  walid@bncpublishing.net 

DIRECTOR  
Rabih Najm  rabih@bncpublishing.net +971508450747

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR
Rabih Naderi  rabih.naderi@bncpublishing.net + 966 50 3289818

PUBLISHER                  
Nehme Abouzeid  nehme@bncpublishing.net +971504737889

DESIGN  
Samer Mohammed

www.entrepreneuralarabiya.com
Visit our new website! 

EntAlArabiya

@EntAlArabiya

Entrepreneur Al Arabiya 

EntrepreneurMiddleEast

EntMagazineME

EntMagazineME

EntMagazineME

In addition to our print edition, we’re bringing you all sorts of 
industry news on our web mediums. Joining us online means getting 
relevant business and startup content in real-time, so you’re hearing 
about the latest developments as soon as we do. We’re looking 
forward to interacting with our readers on all of our social media and 
web platforms- like any thriving business, we’re looking to give and 
take. #TrepTalkME is already happening on all of our digi platforms, 
and all good conversations go both ways. See you on the web!

Images used in Entrepreneur AL Arabiya are credited when necessary. Attributed use 
of copyrited images with permission. All images not credited otherwise Shutterstock.

et
ro

.c
om

december 2016    entrepreneur 6



SUBSCRIBE
Contact subscriptions@bncpublishing.net to receive 

Entrepreneur Middle East every issue

PO Box 502511 Dubai, United Arab Emirates
P +971 4 4200 506  |  F +971 4 4200 196

For all commercial enquiries related to 
Entrepreneur Middle East contact 

sales@bncpublishing.net 

All rights reserved © 2014. 
Opinions expressed are solely those 

of the contributors.
Entrepreneur Middle East and all subsidiary 

publications in the MENA region are officially 
licensed exclusively to BNC Publishing in the 

MENA region by Entrepreneur.
No part of this magazine may be reproduced 
or transmitted in any form or by any means 
without written permission of the publisher. 

Printed by Raidy Emirates Printing Group LLC
www.raidy.com

EDITOR IN CHIEF 
Hassan Abdul Rahman  Hassan@bncpublishing.net 

CONTRIBUTING WRITERS  
Asma Al-Amin, Sara Haddadin, Hanan Solayman
SAUDI EDITOR
Mohamad Raey mohamed@bncpublishing.net 

CEO  
Wissam Younane  wissam@bncpublishing.net

MANAGING DIRECTOR  
Walid Zok  walid@bncpublishing.net 

DIRECTOR  
Rabih Najm  rabih@bncpublishing.net +971508450747

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR
Rabih Naderi  rabih.naderi@bncpublishing.net + 966 50 3289818

PUBLISHER                  
Nehme Abouzeid  nehme@bncpublishing.net +971504737889

DESIGN  
Samer Mohammed

www.entrepreneuralarabiya.com
Visit our new website! 

EntAlArabiya

@EntAlArabiya

Entrepreneur Al Arabiya 

EntrepreneurMiddleEast

EntMagazineME

EntMagazineME

EntMagazineME

In addition to our print edition, we’re bringing you all sorts of 
industry news on our web mediums. Joining us online means getting 
relevant business and startup content in real-time, so you’re hearing 
about the latest developments as soon as we do. We’re looking 
forward to interacting with our readers on all of our social media and 
web platforms- like any thriving business, we’re looking to give and 
take. #TrepTalkME is already happening on all of our digi platforms, 
and all good conversations go both ways. See you on the web!

Images used in Entrepreneur AL Arabiya are credited when necessary. Attributed use 
of copyrited images with permission. All images not credited otherwise Shutterstock.

et
ro

.c
om

december 2016    entrepreneur 6



decmber 2016    entrepreneur 8

هجمة ملفتة على من�سات الت�سويق الإلكرتوين 
يف املنطقة، بعد جناح املوجود منها على قلته، 

وبعد تزايد عدد م�ستخدمي ال�سبكة. 
ح�سب مانرى فاإن هناك تق�سريًا وا�سحاً من 

امل�ستثمرين يف هذا املجال، على الرغم من 
الفر�ص الهائلة يف �سوق كبرية وتعد بالكثري، 

فقد توقع تقرير اقت�ساد املعرفة اأن ي�سل عدد 
م�ستخدمي الإنرتنت يف العامل العربي اإىل 

197 مليون م�ستخدم بحلول العام 2017، اأي 

مبا يعادل %51،4 من اإجمايل عدد ال�سكان، 
�سعودًا من %32 يف العام .2012.

هذه الأرقام املتداولة دفعت عمالقة الت�سويق 
الإلكرتوين العامليني بو�سع املنطقة على 

اأجندتهم ال�سريعة، ففي ال�سهر املا�سي كانت 
دبي حمطة لرئي�ص اأمازون جيف بيزو�ص، حيث 

عقد العديد من الجتماعات مع معنيني يف 
هذا ال�ساأن وكان موؤ�س�ص علي بابا اأي�سًا على 

راأ�ص وفد ا�ستطالعي لنف�ص ال�سبب، �سيما واأنه 
اأ�سبح �سريكًا مع بع�ص ال�سركات العاملة هنا، 

غوغل وفي�ص بوك وغريهم. ي�سيطرون على 
هذه ال�سوق وعلى عائداتها.  بينما ن�سخ نحن 

مئات املاليني من الدولرات يف ا�ستثمار العقار 
التقليدية �سنوياً تاركني اأخطر جمال ا�ستثماري 

يف يد ال�سركات العاملية. 

وجود الكوادر املوؤهلة يف قطاع تكولوجيا 
املعلومات، والإ�سارات التي تر�سلها م�سادر 

البحث دفعت رجل الأعمال الإماراتي حممد 
العبار  للمرة ثانية يف اأقل من �سهر لإطالق 
من�ستني للتجارة الإلكرتونية من الإمارات، 

كان اآخرها  جمموعة »يوك�ص نت-اأ- بورتر« 
و�سركة �سيمفوين لال�ستثمار، كمن�سة اإلكرتونية 

لت�سويق املنتجات الفاخرة عرب الإنرتنت يف 
ال�سرق الأو�سط انطالقاً من دبي بداية 2017 

با�ستثمارات تبلغ نحو 520 مليون درهم )ما 
يعادل 130 مليون يورو(.

وكان العبار ا�سرتى يف اأبريل املا�سي ح�سة 
بقيمة 100 مليون يورو من يوك�ص نت-اأ- بورتر 
عرب جمموعة �سركات العبار التي تدير عمليات 

امتياز يف ال�سرق الأو�سط واآ�سيا ليح�سل على 
ح�سة ن�سبتها %4 يف ال�سركة الإيطالية. وكان 
قد اأطلق قبل اأ�سابيع من�سة »نون دوت كوم« 

التي �ست�سم اأكرث من 20 مليون منتج يف اليوم 
الأول كما توقع العبار. وتقدر ا�ستثماراتها 
املبدئية مبليار دولر ميتلكها منا�سفة مع 

�سندوق ال�ستثمارات العامة ال�سعودي، 
وم�ستثمرون اإقليميون. وهي �سراكة ذكية 

فال�سوق ال�سعودية هي الأهم من حيث عدد 
م�ستخدمي الأنرتنت. 

جتربة �سوق دوتكوم الناجحة اأعطت منوذجًا 
ملهمًا للراغبني واملهتمني. فقد حققت هذه 
املن�سة حجم مبيعات قوي على الرغم من 

حداثة التجربة. 
ح�سب بع�ص املراقبني بدا حممد العبار 

م�ستعجاًل وهو يطلق ال�سركتني اللتني اأعلن 
عنهما يف اأقل من �سهر، فالتح�سري للموؤمتر 

ال�سحفي يف دار الأوبرا بدبي، فالعبار يعرف 
اأكرث من غريه عدد الطامعني، حيث مل تتم 

الإجابة عن معظم الأ�سئلة التي طرحها 
احل�سور. ورحل امل�سروعني لل�سنة املقبلة. ريثما 

يتم ر�سم كامل ال�سورة. 
 الكثري من التفا�سيل مل تت�سح ورمبا لميكن 

للعبار الإجابة عنها، وهذا ماح�سل عند اإطالق 
من�سته لل�سلع الفاخرة. فيما اعتربه البع�ص 

خطوات ا�ستباقية لقطع الطريق على اأمازون 
وغريها من الطامعني يف �سو ق املنطقة. 

يف كل الأحوال وكما اأ�سدنا مببادرة العبار يف 
وقت �سابق على هذه ال�سفحة، فاإننا نقول 

اليوم اأن هذه املالحظات لتقلل من قيمة ماقام 
به. 

رئيس التحرير
حسن عبد الرحمن

 هجمة الفتة 
لالستثمار في
 منصات التسويق 
اإللكترونية عندنا
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حازت �سيدة الأعمال نهى اليو�سف 
بجائزة »�ستيفي« لأول مرة يف تاريخ 

اململكة العربية ال�سعودية، بذهبية 
جائزة »�ستيفي« العاملية للأعمال 

لعام 2016 وهي اأول �سعودية وخليجية 
حت�سل عليها منذ اإن�ساء اجلائزة.

وكرمت اليو�سف بالذهبية عن 
تاأ�سي�سها واإدارتها ملجموعة اإثراء 

ال�ست�سارية ال�سعودية، لتكون ال�سركة 
الأكفاأ بالعامل. يف نيويورك بالوليات 

املتحدة الأمريكية، وكانت يف املناف�سة 
مع اليو�سف للح�سول على لقب اأف�سل 

�سركة اإبداعية لعام 2016 اأكرث من 

400 �سخ�سية من 50 دولية حول 

العامل لتح�سل اليو�سف و�سركتها 
جمموعة اإثراء ال�ست�سارية على املركز 
الأول واجلائزة الذهبية، بعد مناف�سة 
�سديدة ا�ستمرت ملدة 4 اأ�سهر وتكللت 

اأخريا بالنجاح.
واأ�س�ست نهى اليو�سف جمموعة اإثراء 
ال�ست�سارية ال�سعودية عام 2009 يف 

جدة، وكانت اأول جمموعة ا�ست�سارية 
متكاملة مبجالها، وبداأت بتقدمي 

ال�ست�سارات وعمل الدرا�سات مبجال 
تطوير عمل املراأة ال�سعودية وتنمية 

امل�ساريع، وتو�سعت ال�سركة فيما 

بعد لتقدم املبادرات وال�ست�سارات 
باملجالت ال�سرتاتيجية، والإر�ساد 

املهني والوظيفي وامل�ساريع ال�سغرية 
والت�سويق.

واجلدير بالذكر اأن، جائزة »�ستيفي« 
التي تعد من اأرفع اجلوائز املمنوحة 

مبجال الأعمال جرى تاأ�سي�سها يف 
عام 2002، لتكرمي اأف�سل املمار�سات 

والإجنازات واخلدمات واملنتجات 
وال�سركات والرياديني واملحرتفني 

واملبدعني العاملني مبجال الأعمال، 
هذه اجلائزة خا�سة بامل�ساريع 

الأكرث اإبداعية يف العامل وهي اأكرب 

جائزة دولية يف جمال امل�ساريع 
توازي الأو�سكار. وفيها اأكرث من 80 
فئة خمتلفة، ومب�ساركة 500 امراأة 

تر�سحن من اأنحاء العامل.

 متا�سيًا مع التطورات املتلحقة 
لقطاع الإدارة الذكية للموا�سلت 
يف م�سر اأعلنت اأ�سطى - ال�سركة 

املتخ�س�سة يف خدمة نقل 
الفراد ب�سيارات حديثة عرب 

تطبيقها الإلكرتوين اليوم عن 
جتاوز الطلب على خدماتها 

الذكية حاجز الـ 500 األف طلب 
خلل الفرتة املا�سية مبعدل منو 

ي�سل اإىل %30 ا�سبوعيًا، ياأتي 
ذلك يف الوقت الذي تعتمد فيه 

ال�سركة امل�سرية جمموعة فريدة 
من املميزات التناف�سية خلدمة 
عملئها املحليني اأهمها تعزيز 

مفهوم الأ�سعار التناف�سية واجلودة 
يف الأداء وحتقيق مبداأ العدالة 
بني اأطراف املنظومة املختلفة.

وتعمل اأ�سطى التي ا�ستثمرت يف 
ال�سوق امل�سري ما يقرب من ٢٠ 

مليون جنيه خلل الأ�سهر القليلة 

املا�سية لرت�سيخ واجبها الوطني 
يف تلبية احتياجات ال�سوق املحلي 

مع مواكبة املتغريات املتلحقة 
عامليا يف منظومة نقل الأفراد 

الذكية بالعتماد على تطبيقات 
الهواتف الذكية.

تعليقًا على هذه النتائج، اأكد نادر 
البطراوي املوؤ�س�س رئي�س جمل�س 

الإدارة ل�سركة اأ�سطي قائًل:« 
اإننا نعي متاما اأهمية دورنا يف 

النهو�س باخلدمات الإلكرتونية 
لتنمية املجتمع امل�سري، وهو ما 

دفعنا للريادة يف جتربتنا مع فريق 

ال�سائقني املتميز واملحرتف، حيث 
ا�ستطعنا منذ مايو املا�سي تغطية 

١١ مدينة يف جمهورية م�سر 
العربية بخدماتنا املتميزة وزيادة 

اأعداد ال�سائقني يف منظومتنا 
اإىل ١٠ اآلف �سائق، بينما حققنا 
ارتفاع يف عدد العملء و�سل اإىل 
٣٠٠ األف عميل«.  من جانبه قال 

عمر �سلح، ال�سريك املوؤ�س�س 
والرئي�س التنفيذي ل�سركة اأ�سطى 

قائًل: » يقود اأعمال اأ�سطى يف 
م�سر ما يزيد عن 50 موظف 

للتاأكد يف تقدمي خدمات تناف�سية 
تت�سم بالع�سرية، مو�سحًا اأنها 

ال�سركة الوحيدة حمليا اململوكة 
مل�سريني بن�سبة 100 % مما 
ي�ساهم ب�سكل دائم يف الإملام 

مبعطيات املجتمع املحلي وتر�سد 
احتياجاته املتلحقة ملواكبتها مع 

املتغريات العاملية ».

500 ألف طلب توصيل عبر شبكة 
»أسطي« المصرية

االبتكار المباشر بالتعاون 
مع »غرفة دبي« لمناقشة 
مستقبل الشركات الناشئة 

ألول مرة سيدة أعمال سعودية تفوز بذهبية جائزة »ستيفي«

نظمت مبادرة »البتكار املبا�سر بالتعاون 
مع »غرفة دبي«، اإحدى الفعاليات 

الرئي�سية لأ�سبوع الإمارات للبتكار، ور�سة 
عمل م�سرتكة مع مبادرة »جّتار دبي«، 
ناق�ست خللها م�ستقبل ريادة الأعمال 

وال�سركات النا�سئة يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة.  واأقيمت اجلل�سة بهدف 
�سياغة خطة عمل ت�سهم يف دفع وتعزيز 

ريادة الأعمال يف الدولة، وذلك متا�سيًا مع 
»روؤية الإمارات 2021« الهادفة اإىل زيادة 

م�ساهمة ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
بن�سبة ت�سل اإىل %70 من الناجت املحلي 
الإجمايل غري النفطي. اإذ ناق�ست �سبل 

اإزالة العوائق التي حتول دون جناح 
ال�سركات النا�سئة يف الدولة، حيث حدد 

امل�ساركون اأهم التحديات والفر�س املتاحة 
اأمام رّواد الأعمال خلل املراحل الأوىل 

من م�ساريعهم النا�سئة.
ل احل�سور اإىل اإجماع فيما يخ�س  وتو�سّ

حتديد العقبات الأ�سا�سية التي تواجه رّواد 
الأعمال يف دولة الإمارات و�سرورة اتخاذ 

احلكومة لإجراءات كفيلة مب�ساعدة ازدهار 
قطاع ريادة الأعمال، حيث متحورت 

العوامل الكامنة وراء هذه العقبات حول 
عدة نقاط اأهمها ارتفاع تكاليف اإقامة 
امل�ساريع النا�سئة، وحمدودية الو�سول 

للبيانات املطلوبة، والإجراءات الإدارية 
املطّولة، وقّلة توافر عمليات تدريب معتمدة 

للأفراد الراغبني يف خو�س جمال ريادة 
الأعمال.  واحتّل مو�سوع احلاجة اإىل 

اإيجاد من�سة »النافذة الواحدة« لبدء 
الأعمال يف دولة الإمارات اجلانب الأهم 

من املناق�سات. اإذ يهدف هذا امل�سروع اإىل 
حت�سني اإمكانية الو�سول اىل بيانات ال�سوق 

مع مزيد من ال�سفافية، واأن يقوم بدور 
هيئة مركزية تقوم بت�سهيل كل املتطلبات 
اللزمة لرّواد الأعمال يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة. 

د�سنت مبادرة »التجار ال�سغار« فعاليات ن�سختها 
الثانية مبقر الغرفة التجارية وال�سناعية بجدة، 

بح�سور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية 
الجتماعية مبنطقة مكة املكرمة عبد اهلل بن حممد 
العليان، الذي �سدد على اأهمية املبادرة، كونها تعزز 

من روؤية اململكة 2030، التي تتمثل يف تهيئة جيل 
من رواد الأعمال امل�ستقبليني بطريقة منهجية غري 
تقليدية.  وتعد الوزارة �سريكًا ا�سرتاتيجيًا ملبادرة 
» التجار ال�سغار«، الأمر الذي يدلل على اأهمية 

توجهها، يف ظل الأهداف بعيدة املدى وخطط 
التحولت القت�سادية الطموحة للمملكة، وتتمثل 

ال�سمة الرئي�سية للمبادرة، يف م�ساعدة الأطفال على 
بلورة اجتاهاتهم التجارية امل�ستقبلية، وهو ما نحتاج 
غر�سه يف اأذهان اجليل النا�سئ، وتن�سئته على اأ�س�س 

وقواعد العمل التجاري الحرتايف.
ويعترب دخول الغرفة ك�سريك ا�سرتاتيجي للمبادرة 

للمرة الثانية على التوايل، دليل على ما اأفرزه 
هذا امل�سروع من نتائج مر�سية، ات�سحت معاملها 
من الن�سخة الأوىل، ما يعني تقاطعها مع اأهداف 

الغرفة، وبخا�سة يف تنمية بيئة رواد الأعمال 
امل�ستقبليني.

وحملت الن�سخة الثانية الكثري من الدللت 
اجلديدة، اأبرزها اعتماد دليل تدريب كندي 

متخ�س�س، مفتوح من قبل وزارة الثقافة والإعلم، 
�ساعد الأطفال كثريًا على فهم اآليات واأخلقيات 

العمل التجاري، ب�سورة منهجية وعلمية.

تدشين فعاليات مبادرة
»التجار الصغار« بغرفة جدة انطلقت فعاليات منتدى “مسك العالمي” في انطالقته األولى مؤخرًا 

تحت شعار “القادة الشباب معًا”، وسط حضور كبير ومشاركات دولية 
من 65 دولة حول العالم، تتقدمها شخصيات قيادية في منظمات دولية 

وأكاديميين وخبراء ورياديي أعمال.
ودشن المنتدى الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
“مسك الخيرية” على مدى يومين، مبادرات ابتكارية بمشاركة جهات 

محلية ودولية، لدعم وتعزيز القدرات الشبابية، واإلسهام في إيجاد بيئة 
تحتضن قدراتهم، وإعداد أجيال من القادة الشباب في مجاالت متنوعة.
وناقش المنتدى جميع القضايا التي تؤثر إيجابًا في جيل الشباب، وذلك 

عبر 40 جلسة نقاش وورشة عمل، يشارك فيها 1500 شاب وفتاة، 
نصفهم من المملكة والنصف اآلخر من مختلف دول العالم، ويحاضر فيها 
130 مختصًا وأكاديميًا من الوزراء والمسؤولين ورجال ورواد األعمال في 

كافة المجاالت.
وتهدف مؤسسة “مسك الخيرية” من إطالق هذه المبادرة الشبابية، 

إلى إيجاد منصة دولية شبابية لتبادل المعرفة واستعراض تجاربهم 
الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصيات ومبادرات تصب في تنمية 
وتطوير الطاقات الشبابية، بما ينعكس إيجابًا على األوساط الشبابية في 
المملكة العربية السعودية من جانب، وإثراء الجهود الدولية الساعية إلى 

تطوير وتمكين الشباب على المستوى العالمي من جانب آخر.
وألقى مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، كلمة تطرق فيها إلى 
دور التقنية في بناء مستقبل مشرق، كما تحدثت وزيرة الدولة لشؤون 
الشباب في دولة اإلمارات شما المزروعي، عن أدوات تغيير العالم على 
أيدي الجيل الجديد من القادة، ورؤيتها حول السياسات واالستراتيجيات 

التي توضع لمواجهة السلبيات وتعزيز اإليجابيات بين أوساط الشباب.

منتدى مسك العالمي جمع أكثر شباب 
العالم إبداعًا في الرياض 
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حازت �سيدة الأعمال نهى اليو�سف 
بجائزة »�ستيفي« لأول مرة يف تاريخ 

اململكة العربية ال�سعودية، بذهبية 
جائزة »�ستيفي« العاملية للأعمال 

لعام 2016 وهي اأول �سعودية وخليجية 
حت�سل عليها منذ اإن�ساء اجلائزة.

وكرمت اليو�سف بالذهبية عن 
تاأ�سي�سها واإدارتها ملجموعة اإثراء 

ال�ست�سارية ال�سعودية، لتكون ال�سركة 
الأكفاأ بالعامل. يف نيويورك بالوليات 

املتحدة الأمريكية، وكانت يف املناف�سة 
مع اليو�سف للح�سول على لقب اأف�سل 

�سركة اإبداعية لعام 2016 اأكرث من 

400 �سخ�سية من 50 دولية حول 

العامل لتح�سل اليو�سف و�سركتها 
جمموعة اإثراء ال�ست�سارية على املركز 
الأول واجلائزة الذهبية، بعد مناف�سة 
�سديدة ا�ستمرت ملدة 4 اأ�سهر وتكللت 

اأخريا بالنجاح.
واأ�س�ست نهى اليو�سف جمموعة اإثراء 
ال�ست�سارية ال�سعودية عام 2009 يف 

جدة، وكانت اأول جمموعة ا�ست�سارية 
متكاملة مبجالها، وبداأت بتقدمي 

ال�ست�سارات وعمل الدرا�سات مبجال 
تطوير عمل املراأة ال�سعودية وتنمية 

امل�ساريع، وتو�سعت ال�سركة فيما 

بعد لتقدم املبادرات وال�ست�سارات 
باملجالت ال�سرتاتيجية، والإر�ساد 

املهني والوظيفي وامل�ساريع ال�سغرية 
والت�سويق.

واجلدير بالذكر اأن، جائزة »�ستيفي« 
التي تعد من اأرفع اجلوائز املمنوحة 

مبجال الأعمال جرى تاأ�سي�سها يف 
عام 2002، لتكرمي اأف�سل املمار�سات 

والإجنازات واخلدمات واملنتجات 
وال�سركات والرياديني واملحرتفني 

واملبدعني العاملني مبجال الأعمال، 
هذه اجلائزة خا�سة بامل�ساريع 

الأكرث اإبداعية يف العامل وهي اأكرب 

جائزة دولية يف جمال امل�ساريع 
توازي الأو�سكار. وفيها اأكرث من 80 
فئة خمتلفة، ومب�ساركة 500 امراأة 

تر�سحن من اأنحاء العامل.

 متا�سيًا مع التطورات املتلحقة 
لقطاع الإدارة الذكية للموا�سلت 
يف م�سر اأعلنت اأ�سطى - ال�سركة 

املتخ�س�سة يف خدمة نقل 
الفراد ب�سيارات حديثة عرب 

تطبيقها الإلكرتوين اليوم عن 
جتاوز الطلب على خدماتها 

الذكية حاجز الـ 500 األف طلب 
خلل الفرتة املا�سية مبعدل منو 

ي�سل اإىل %30 ا�سبوعيًا، ياأتي 
ذلك يف الوقت الذي تعتمد فيه 

ال�سركة امل�سرية جمموعة فريدة 
من املميزات التناف�سية خلدمة 
عملئها املحليني اأهمها تعزيز 

مفهوم الأ�سعار التناف�سية واجلودة 
يف الأداء وحتقيق مبداأ العدالة 
بني اأطراف املنظومة املختلفة.

وتعمل اأ�سطى التي ا�ستثمرت يف 
ال�سوق امل�سري ما يقرب من ٢٠ 

مليون جنيه خلل الأ�سهر القليلة 

املا�سية لرت�سيخ واجبها الوطني 
يف تلبية احتياجات ال�سوق املحلي 

مع مواكبة املتغريات املتلحقة 
عامليا يف منظومة نقل الأفراد 

الذكية بالعتماد على تطبيقات 
الهواتف الذكية.

تعليقًا على هذه النتائج، اأكد نادر 
البطراوي املوؤ�س�س رئي�س جمل�س 

الإدارة ل�سركة اأ�سطي قائًل:« 
اإننا نعي متاما اأهمية دورنا يف 

النهو�س باخلدمات الإلكرتونية 
لتنمية املجتمع امل�سري، وهو ما 

دفعنا للريادة يف جتربتنا مع فريق 

ال�سائقني املتميز واملحرتف، حيث 
ا�ستطعنا منذ مايو املا�سي تغطية 

١١ مدينة يف جمهورية م�سر 
العربية بخدماتنا املتميزة وزيادة 

اأعداد ال�سائقني يف منظومتنا 
اإىل ١٠ اآلف �سائق، بينما حققنا 
ارتفاع يف عدد العملء و�سل اإىل 
٣٠٠ األف عميل«.  من جانبه قال 

عمر �سلح، ال�سريك املوؤ�س�س 
والرئي�س التنفيذي ل�سركة اأ�سطى 

قائًل: » يقود اأعمال اأ�سطى يف 
م�سر ما يزيد عن 50 موظف 

للتاأكد يف تقدمي خدمات تناف�سية 
تت�سم بالع�سرية، مو�سحًا اأنها 

ال�سركة الوحيدة حمليا اململوكة 
مل�سريني بن�سبة 100 % مما 
ي�ساهم ب�سكل دائم يف الإملام 

مبعطيات املجتمع املحلي وتر�سد 
احتياجاته املتلحقة ملواكبتها مع 

املتغريات العاملية ».

500 ألف طلب توصيل عبر شبكة 
»أسطي« المصرية

االبتكار المباشر بالتعاون 
مع »غرفة دبي« لمناقشة 
مستقبل الشركات الناشئة 

ألول مرة سيدة أعمال سعودية تفوز بذهبية جائزة »ستيفي«

نظمت مبادرة »البتكار املبا�سر بالتعاون 
مع »غرفة دبي«، اإحدى الفعاليات 

الرئي�سية لأ�سبوع الإمارات للبتكار، ور�سة 
عمل م�سرتكة مع مبادرة »جّتار دبي«، 
ناق�ست خللها م�ستقبل ريادة الأعمال 

وال�سركات النا�سئة يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة.  واأقيمت اجلل�سة بهدف 
�سياغة خطة عمل ت�سهم يف دفع وتعزيز 

ريادة الأعمال يف الدولة، وذلك متا�سيًا مع 
»روؤية الإمارات 2021« الهادفة اإىل زيادة 

م�ساهمة ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
بن�سبة ت�سل اإىل %70 من الناجت املحلي 
الإجمايل غري النفطي. اإذ ناق�ست �سبل 

اإزالة العوائق التي حتول دون جناح 
ال�سركات النا�سئة يف الدولة، حيث حدد 

امل�ساركون اأهم التحديات والفر�س املتاحة 
اأمام رّواد الأعمال خلل املراحل الأوىل 

من م�ساريعهم النا�سئة.
ل احل�سور اإىل اإجماع فيما يخ�س  وتو�سّ

حتديد العقبات الأ�سا�سية التي تواجه رّواد 
الأعمال يف دولة الإمارات و�سرورة اتخاذ 

احلكومة لإجراءات كفيلة مب�ساعدة ازدهار 
قطاع ريادة الأعمال، حيث متحورت 

العوامل الكامنة وراء هذه العقبات حول 
عدة نقاط اأهمها ارتفاع تكاليف اإقامة 
امل�ساريع النا�سئة، وحمدودية الو�سول 

للبيانات املطلوبة، والإجراءات الإدارية 
املطّولة، وقّلة توافر عمليات تدريب معتمدة 

للأفراد الراغبني يف خو�س جمال ريادة 
الأعمال.  واحتّل مو�سوع احلاجة اإىل 

اإيجاد من�سة »النافذة الواحدة« لبدء 
الأعمال يف دولة الإمارات اجلانب الأهم 

من املناق�سات. اإذ يهدف هذا امل�سروع اإىل 
حت�سني اإمكانية الو�سول اىل بيانات ال�سوق 

مع مزيد من ال�سفافية، واأن يقوم بدور 
هيئة مركزية تقوم بت�سهيل كل املتطلبات 
اللزمة لرّواد الأعمال يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة. 

د�سنت مبادرة »التجار ال�سغار« فعاليات ن�سختها 
الثانية مبقر الغرفة التجارية وال�سناعية بجدة، 

بح�سور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية 
الجتماعية مبنطقة مكة املكرمة عبد اهلل بن حممد 
العليان، الذي �سدد على اأهمية املبادرة، كونها تعزز 

من روؤية اململكة 2030، التي تتمثل يف تهيئة جيل 
من رواد الأعمال امل�ستقبليني بطريقة منهجية غري 
تقليدية.  وتعد الوزارة �سريكًا ا�سرتاتيجيًا ملبادرة 
» التجار ال�سغار«، الأمر الذي يدلل على اأهمية 

توجهها، يف ظل الأهداف بعيدة املدى وخطط 
التحولت القت�سادية الطموحة للمملكة، وتتمثل 

ال�سمة الرئي�سية للمبادرة، يف م�ساعدة الأطفال على 
بلورة اجتاهاتهم التجارية امل�ستقبلية، وهو ما نحتاج 
غر�سه يف اأذهان اجليل النا�سئ، وتن�سئته على اأ�س�س 

وقواعد العمل التجاري الحرتايف.
ويعترب دخول الغرفة ك�سريك ا�سرتاتيجي للمبادرة 

للمرة الثانية على التوايل، دليل على ما اأفرزه 
هذا امل�سروع من نتائج مر�سية، ات�سحت معاملها 
من الن�سخة الأوىل، ما يعني تقاطعها مع اأهداف 

الغرفة، وبخا�سة يف تنمية بيئة رواد الأعمال 
امل�ستقبليني.

وحملت الن�سخة الثانية الكثري من الدللت 
اجلديدة، اأبرزها اعتماد دليل تدريب كندي 

متخ�س�س، مفتوح من قبل وزارة الثقافة والإعلم، 
�ساعد الأطفال كثريًا على فهم اآليات واأخلقيات 

العمل التجاري، ب�سورة منهجية وعلمية.

تدشين فعاليات مبادرة
»التجار الصغار« بغرفة جدة انطلقت فعاليات منتدى “مسك العالمي” في انطالقته األولى مؤخرًا 

تحت شعار “القادة الشباب معًا”، وسط حضور كبير ومشاركات دولية 
من 65 دولة حول العالم، تتقدمها شخصيات قيادية في منظمات دولية 

وأكاديميين وخبراء ورياديي أعمال.
ودشن المنتدى الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
“مسك الخيرية” على مدى يومين، مبادرات ابتكارية بمشاركة جهات 

محلية ودولية، لدعم وتعزيز القدرات الشبابية، واإلسهام في إيجاد بيئة 
تحتضن قدراتهم، وإعداد أجيال من القادة الشباب في مجاالت متنوعة.
وناقش المنتدى جميع القضايا التي تؤثر إيجابًا في جيل الشباب، وذلك 

عبر 40 جلسة نقاش وورشة عمل، يشارك فيها 1500 شاب وفتاة، 
نصفهم من المملكة والنصف اآلخر من مختلف دول العالم، ويحاضر فيها 
130 مختصًا وأكاديميًا من الوزراء والمسؤولين ورجال ورواد األعمال في 

كافة المجاالت.
وتهدف مؤسسة “مسك الخيرية” من إطالق هذه المبادرة الشبابية، 

إلى إيجاد منصة دولية شبابية لتبادل المعرفة واستعراض تجاربهم 
الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصيات ومبادرات تصب في تنمية 
وتطوير الطاقات الشبابية، بما ينعكس إيجابًا على األوساط الشبابية في 
المملكة العربية السعودية من جانب، وإثراء الجهود الدولية الساعية إلى 

تطوير وتمكين الشباب على المستوى العالمي من جانب آخر.
وألقى مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، كلمة تطرق فيها إلى 
دور التقنية في بناء مستقبل مشرق، كما تحدثت وزيرة الدولة لشؤون 
الشباب في دولة اإلمارات شما المزروعي، عن أدوات تغيير العالم على 
أيدي الجيل الجديد من القادة، ورؤيتها حول السياسات واالستراتيجيات 

التي توضع لمواجهة السلبيات وتعزيز اإليجابيات بين أوساط الشباب.

منتدى مسك العالمي جمع أكثر شباب 
العالم إبداعًا في الرياض 
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رمبا كانت ريا ابي را�شد رائدة 
اأعمال من نوع خا�ص وهي الأوىل 

التي ا�شتطاعت الو�شول اإىل �شهرة 
النجوم الذين تقابلهم. فهي من اأملع 
العالميني العرب، لي�ص فقط لأنها 
قابلت معظم جنوم العامل يف الفن 

ال�شابع، بل لأنها �شخ�شية اأ�شرة 
وجذابة وب�شيطة يف نف�ص الوقت.
يح�شب لريا اأبي را�شد اأن ق�شة 

جناحها اأثرت باأجيال متالحقة من 
ال�شباب العربي، من خالل براجمها 

امللفته وذات ال�شعبية الهائلة، فقد 
�شجلت يف برباجمها تاريخ هوليود 

وجنومها �شنة بعد �شنة وتابعت 

اأخبارهم ون�شاطاتهم وم�شاريعهم 
ال�شينمائية قبل وبعد انطالقها. 

مما يجعل برناجمها مرجعًا فنيا 
و�شينمائيًا. 

لتعتز ريا ابي را�شد كثريًا بهوليود، 
وتعتربها موؤ�ش�شة لبيع الوهم وتن�شح 

كل من يتابع براجمها التفريق بني 
الت�شلية والتثقيف وبني التاأثر الأعمى 

بالنجوم، فعامل ال�شجادة احلمراء 
والو�شكارات عامل معقد وبراق 

لدرجة اأنه يخفي العامل احلقيقي 
الذي يقف وراءه النجوم، هذا العامل 

هو عامل افرتا�شي، يحتاج اإىل غربلة، 
وهذا بالطبع ليلغي جماليات ال�شينما 

ول التقنية التي كانت هوليود �شببًا يف 
حدوثها، �شواء على �شعيد ال�شورة او 
الكامريا اأو عامل النيمي�شن ال�شاحر 

الذي ي�شابق اليوم �شينما الواقع. 
ريا اأبي را�شد هي اليوم �شفرية �شوين 
موبايل وهي تعتز بهذه التجربة التي 
منحتها الكثري، و�شوين لي�شت فقط 
�شركة تقنية بل هي �شركة �شاهمت 

يف تطوير ال�شينما من خالل ال�شورة 
التي طورتها عرب تقنياتها املبدعة، 

وعرب تقنيات الكامريا كما طّورت 
ودعمت تقنيات النيمي�شن الرائعة. 

من هذه الزاوية مل تكن ال�شركة 
بعيدة عن اهتماماتها، وكانت فر�شة 

للطرفني لتمرير ر�شالة ان�شانية حتمل 
بعدًا اجتماعيًا ي�شاعد الكثريين حول 

العامل.
تقول ابي را�شد اأن متثيلي ل�شوين 

هو ترويج لنا معًا اعطينا معًا �شورة 
اأكرث �شهولة للو�شول اإىل او�شع 

جمهور ممكن من خالل قربي من 
�شرائح وا�شعة من ال�شباب ومن خالل 

منتجات �شوين القريبة هي الأخرى 
وامل�شهورة يف كل اأنحاء العامل. 

هوليود صناعة الوهم  
هوليود �شناعة الوهم ولكنها تقرب 
الق�شايا وتو�شلها اإىل اأو�شع جمهور 

ريا أبي راشد 
سفيرة سوني موبايل وسفيرة 

العرب إلى عالم السينما
متثل ريا أبي راشد نموذجًا للريادة والنجاح والطموح والتفرد، فقد استطاعت اختراق طوق 
»هوليود« المؤسسة األكثر شهرة في العالم وتدخل إلى عالمها وخفاياها وأسرارها، وهو وصول 

ليس باألمر السهل على شخصية قادمة من الشرق. 
خاص Entrepreneur العربية

على هذه الصفحات سنكتب في كل مرة عن قيادي ملهم سواًء في وقتنا الحاضر أو في تاريخنا، في منطقتنا أو في 
مكان آخر في العالم. فسمات القادة الناجحين، هي سمات شخصية ال تختلف ال في زمان وال مكان. 

>>
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حول العامل، ومع انت�شار دور ال�شينما 
و�شهولة ارتيادها، ا�شبحت ال�شينما 

اأداة تاثري هائلة، ومن هنا فاإن ر�شالة 
ال�شيينما هي �شالح ذو حدين، ولكن 
هذه ال�ش�شينما لبد منها، فهي جزء 
من منط احلياة الب�شر حول العامل. 
تعتز ريا، بقربها من النجوم العرب 

الذين حققوا ح�شورًا مهما ي جتارب 
�شينمائية يف هوليود، وترى اأنهم 

ليقلون موهبة عن نظرائهم هناكن 
ولكن الفر�ص لتتاح ب�شكل مت�شاوي، 

فاملنطقة على الرغم من عدد املواهب 
التي ت�شمها اإل اأنه لي�ص من ال�شهل 

و�شولها اإىل العاملية، ولي�ص ذلك 
�شرطًا يف راي بي را�شد، فاملوهبة ايل 

تعك�ص خ�شو�شية املكان الذي تعي�ص 
فيه ل تقل اأهمية عن العاملية. 

وتقدم النجمة العاملية اأبي را�شد، منذ 
عام 2010 برنامج املواهب ال�شهري 

»اأرابز جوت تالنت« اإىل جانب مغني 
الراب ال�شعودي ق�شي خ�شر.

وتنفرد بتقدمي برناجمها اخلا�ص 
»�شكووب مع ريا« الذي يغطي 

اآخر اأخبار هوليوود بالإ�شافة اإىل 
ا�شت�شافتها لأبرز امل�شاهري من 

املمثلني.
وبداأت حياتها املهنية ك�شحافية 

يف بريوت قبل انتقالها اإىل اململكة 
املتحدة يف عام 1999، وهي حا�شلة 

على درجة البكالوريو�ص يف القت�شاد 
واملاج�شتري يف ال�شينما وعلى درجة 

املاج�شتري يف ال�شحافة والإذاعة من 
جامعة و�شتمن�شرت يف لندن. وتتحدث 

لغات عدة بطالقة وهم العربية 
والإجنليزية والفرن�شية والإيطالية.

وتعترب رّيا اأول حماورة عربية تدخل 
كوالي�ص جنوم ال�شينما واملو�شيقى 

والفن الغربي، ومن هنا تو�شعت 
ن�شاطاتها بعد ح�شولها على �شهادة 

ماج�شتري يف ال�شحافة املرئية يف 
لندن، لت�شمل اإعداد وتقدمي برنامج 
»�شكووب« يف عام 2005 الذي تقوم 

رّيا فيه مبحاورة جنوم الغرب. وتعترب 
رّيا برنامج »�شكووب« اأهم اإجنازاتها 
كمحاورة خا�شة. وهو الربنامج الأكرث 
�شهرة يف جماله، يف املنطقة با�شرها. 

العربية األولى في 
عالم المشاهير

فهي اأول �شحفية عربية تقابل اأهم 
املمثلني واملخرجني العامليني مثل 

)توم كروز Tom Cruise واأجنلينا 
جويل Angelina Jolie وجورج 

كلوين George Clooney وبراد بيت 
 Nicole ونيكول كيدمان Brad Pitt

 Martin ومارتن �شكور�شيزي Kidman

Scorcese والكثريين غريهم...( 

كما قابلت اأي�شًا مطربني عامليني 

مثل )�شاكريا Shakira وبيون�شيه 
 Mariah وماريا كريي Beyonce

Carey( وريا�شيني مثل )لوي�ص فيغو 

وبوري�ص بيكر(، وكذلك م�شممني 
اأياء مثل Karl Lagerfeld، واجلميع 

ي�شاهد لقاءاتها اخلا�شة هذه يف 
 Scoop »برناجمها »�شكووب مع ريا
with Raya والذي يعر�ص على قناة 

.MBC 2
عملت ريا كل عام على تغطية 

فعاليات اأهم حفالت توزيع اجلوائز 
واملهرجانات ال�شينمائية مثل الأو�شكار 

 Golden والغولدن غلوب Oscars

 Cannes ومهرجان كان Globe

ومهرجاين فيني�ص وبرلني الدوليان.
كان لـ ريا اأي�شًا حوارات وجهًا لوجه 

مع اأهم الفنانني العرب مثل عمر 
ال�شريف ويو�شف �شاهني وراغب 

عالمة وكاظم ال�شاهر.
تعاونت ريا مع العديد مع الف�شائيات 

ب�شفتها �شحفية للم�شاهري، من 
 Entertainment هذه الف�شائيات

 Star TVالأمريكية، و Tonight

 ORFالأملانية و ZDFال�شوي�شرية و
الأ�شرتالية وTelecine الربازيلية. 

وغالبًا ما ُيطلب منها القيام بلقاءات 
عامة  ل�شتديوهات ال�شينما الكربى 

مثل Warner Bros وDisney و
.Paramount

وب�شرف النظر عن لقاءاتها 
للم�شاهري، ا�شت�شافت ريا اأي�شًا 

 World برنامج اقت�شادي ا�شبوعي
Business الذي ُيبث على قناة 

CNBC اأوروبا واآ�شيا وPBS يف 

اأمريكا وقناة العربية يف العامل 
العربي حيث ح�شرت املنتدى 

الإقت�شادي العاملي يف دافو�ص. كما 
اأنها ا�شت�شافت اأي�شًا اأحداثًا اأخرى 

مثل م�شابقة American Idol يف دبي 
واإطالق عامل فرياري يف اأبوظبي 
حتّولت ريا اأبي را�شد من حمررة 

»�شحفية �شغرية«، اإىل »اإعالمية« 

يطلبها جنوم هوليوود بال�شم، لي�ص 
فقط بل ويحلون �شيوًفا معها يف 

لقاءات �شحفية، دون اأن يتقا�شوا 
دولًرا واحًدا، رحلة طويلة كان لها 

�شعوباتها وحمناتها، اإل اأن الفتاة 
اللبنانية متكنت منها جميًعا، فهي 

ك�شرت قاعدة اأن الإعالمي العربي ل 
يراه اأحد يف الغرب.

كان اللقاء الأول لـ”اإعالمية العرب يف 
هوليوود”، مع ميج رايان عام ١٩٩٨، 

وتقول اإنها كانت وقتها متحم�شة جًدا 
للقاء، »حتى اإين ا�شرتيت لها عباءة 

كهدية«. 
نفت ريا يف وقت �شابق، اأن يكون 

هناك اإغراءات اأو اأجور مادية 
تدفع للنجوم الأجانب ليظهروا يف 

براجمها، وقالت اإنهم ل يدفعون اأي 
مبلغ للنجوم الكبار الذين تلتقي بهم، 
غري اأنه من ال�شعب جًدا الو�شول اإىل 

هوؤلء النجوم واحل�شول على لقاء 
معهم.

واأو�شحت اأن النجوم كلما قدروا 
عمل الإعالمي ومهاراته يف املحاورة، 

وعرفته بع�ص ال�شتديوهات، تزيد 
فر�ص اللقاءات التي مينحونها له، 

ويعتربون اأن تلك املقابالت جزء من 
الدعاية للفيلم.

قالت ريا يف اإحدى حواراتها اإن بع�ص 
جنوم هوليوود يحبون اإجراء احلوار 

معها، ويقدرون اأنها من ال�شرق 
الأو�شط. وك�شفت اأن النجم العاملي، 

جورج كلوين، طلبها بال�شم لكي جتري 
معه مقابلة يف مهرجان “فني�ص”، وهي 

كانت املقابلة الوحيدة له.
 تعترب برنامج “�شكوب” ابنها 

احلقيقي وتقول ان خططها 
للم�شتقبل تتمثل يف ا�شتمرار هذا 

الربنامج وتطويره، وهو اأ�شهر 
واأجنح براجمها،  ت�شت�شيف خالله 
جنم عاملي ب�شكل اأ�شبوعي، وهو ما 

جعله مميًزا عن غريه من الربامج. 
وتعترب الإعالمية اللبنانية، اأن 

هذا الربنامج هو “ابنها”، لذا فهي 
ل تفكر يف التوقف عن تقدميه، 

م�شرية اإىل اأنها ترى اأن الربنامج 
ميكن اأن يعي�ص لثالثني �شنة، ورمبا 

اأكرث، لأنه متجدد وامل�شاهدون 
يع�شقونه.

نتمنى لريا ابي را�شد النجاح فهي 
ق�شة رائدة حقيقية يف جمالها 

وماتزال اإىل اليوم ملهمة اأجيال 
يحلمون بالو�شول اإىل ماو�شلت اإليه. 

 ريا أبي راشد هي اليوم سفيرة 
سوني موبايل وهي تعتز بهذه 

التجربة التي منحتها الكثير، 
وسوني ليست فقط شركة 

تقنية بل هي شركة ساهمت 
في تطوير السينما من خالل 

الصورة التي طورتها عبر 
تقنياتها المبدعة

 هوليود صناعة الوهم ولكنها تقرب القضايا 
وتوصلها إلى أوسع جمهور حول العالم، ومع 

انتشار دور السينما وسهولة ارتيادها، اصبحت 
السينما أداة تاثير هائلة

1819 december 2016    entrepreneurentrepreneur    december 2016

قادة



حول العامل، ومع انت�شار دور ال�شينما 
و�شهولة ارتيادها، ا�شبحت ال�شينما 

اأداة تاثري هائلة، ومن هنا فاإن ر�شالة 
ال�شيينما هي �شالح ذو حدين، ولكن 
هذه ال�ش�شينما لبد منها، فهي جزء 
من منط احلياة الب�شر حول العامل. 
تعتز ريا، بقربها من النجوم العرب 

الذين حققوا ح�شورًا مهما ي جتارب 
�شينمائية يف هوليود، وترى اأنهم 

ليقلون موهبة عن نظرائهم هناكن 
ولكن الفر�ص لتتاح ب�شكل مت�شاوي، 

فاملنطقة على الرغم من عدد املواهب 
التي ت�شمها اإل اأنه لي�ص من ال�شهل 

و�شولها اإىل العاملية، ولي�ص ذلك 
�شرطًا يف راي بي را�شد، فاملوهبة ايل 

تعك�ص خ�شو�شية املكان الذي تعي�ص 
فيه ل تقل اأهمية عن العاملية. 

وتقدم النجمة العاملية اأبي را�شد، منذ 
عام 2010 برنامج املواهب ال�شهري 

»اأرابز جوت تالنت« اإىل جانب مغني 
الراب ال�شعودي ق�شي خ�شر.

وتنفرد بتقدمي برناجمها اخلا�ص 
»�شكووب مع ريا« الذي يغطي 

اآخر اأخبار هوليوود بالإ�شافة اإىل 
ا�شت�شافتها لأبرز امل�شاهري من 

املمثلني.
وبداأت حياتها املهنية ك�شحافية 

يف بريوت قبل انتقالها اإىل اململكة 
املتحدة يف عام 1999، وهي حا�شلة 

على درجة البكالوريو�ص يف القت�شاد 
واملاج�شتري يف ال�شينما وعلى درجة 

املاج�شتري يف ال�شحافة والإذاعة من 
جامعة و�شتمن�شرت يف لندن. وتتحدث 

لغات عدة بطالقة وهم العربية 
والإجنليزية والفرن�شية والإيطالية.

وتعترب رّيا اأول حماورة عربية تدخل 
كوالي�ص جنوم ال�شينما واملو�شيقى 

والفن الغربي، ومن هنا تو�شعت 
ن�شاطاتها بعد ح�شولها على �شهادة 

ماج�شتري يف ال�شحافة املرئية يف 
لندن، لت�شمل اإعداد وتقدمي برنامج 
»�شكووب« يف عام 2005 الذي تقوم 

رّيا فيه مبحاورة جنوم الغرب. وتعترب 
رّيا برنامج »�شكووب« اأهم اإجنازاتها 
كمحاورة خا�شة. وهو الربنامج الأكرث 
�شهرة يف جماله، يف املنطقة با�شرها. 

العربية األولى في 
عالم المشاهير

فهي اأول �شحفية عربية تقابل اأهم 
املمثلني واملخرجني العامليني مثل 

)توم كروز Tom Cruise واأجنلينا 
جويل Angelina Jolie وجورج 

كلوين George Clooney وبراد بيت 
 Nicole ونيكول كيدمان Brad Pitt

 Martin ومارتن �شكور�شيزي Kidman

Scorcese والكثريين غريهم...( 

كما قابلت اأي�شًا مطربني عامليني 

مثل )�شاكريا Shakira وبيون�شيه 
 Mariah وماريا كريي Beyonce

Carey( وريا�شيني مثل )لوي�ص فيغو 

وبوري�ص بيكر(، وكذلك م�شممني 
اأياء مثل Karl Lagerfeld، واجلميع 

ي�شاهد لقاءاتها اخلا�شة هذه يف 
 Scoop »برناجمها »�شكووب مع ريا
with Raya والذي يعر�ص على قناة 

.MBC 2
عملت ريا كل عام على تغطية 

فعاليات اأهم حفالت توزيع اجلوائز 
واملهرجانات ال�شينمائية مثل الأو�شكار 

 Golden والغولدن غلوب Oscars

 Cannes ومهرجان كان Globe

ومهرجاين فيني�ص وبرلني الدوليان.
كان لـ ريا اأي�شًا حوارات وجهًا لوجه 

مع اأهم الفنانني العرب مثل عمر 
ال�شريف ويو�شف �شاهني وراغب 

عالمة وكاظم ال�شاهر.
تعاونت ريا مع العديد مع الف�شائيات 

ب�شفتها �شحفية للم�شاهري، من 
 Entertainment هذه الف�شائيات

 Star TVالأمريكية، و Tonight

 ORFالأملانية و ZDFال�شوي�شرية و
الأ�شرتالية وTelecine الربازيلية. 

وغالبًا ما ُيطلب منها القيام بلقاءات 
عامة  ل�شتديوهات ال�شينما الكربى 

مثل Warner Bros وDisney و
.Paramount

وب�شرف النظر عن لقاءاتها 
للم�شاهري، ا�شت�شافت ريا اأي�شًا 

 World برنامج اقت�شادي ا�شبوعي
Business الذي ُيبث على قناة 

CNBC اأوروبا واآ�شيا وPBS يف 

اأمريكا وقناة العربية يف العامل 
العربي حيث ح�شرت املنتدى 

الإقت�شادي العاملي يف دافو�ص. كما 
اأنها ا�شت�شافت اأي�شًا اأحداثًا اأخرى 

مثل م�شابقة American Idol يف دبي 
واإطالق عامل فرياري يف اأبوظبي 
حتّولت ريا اأبي را�شد من حمررة 

»�شحفية �شغرية«، اإىل »اإعالمية« 

يطلبها جنوم هوليوود بال�شم، لي�ص 
فقط بل ويحلون �شيوًفا معها يف 

لقاءات �شحفية، دون اأن يتقا�شوا 
دولًرا واحًدا، رحلة طويلة كان لها 

�شعوباتها وحمناتها، اإل اأن الفتاة 
اللبنانية متكنت منها جميًعا، فهي 

ك�شرت قاعدة اأن الإعالمي العربي ل 
يراه اأحد يف الغرب.

كان اللقاء الأول لـ”اإعالمية العرب يف 
هوليوود”، مع ميج رايان عام ١٩٩٨، 

وتقول اإنها كانت وقتها متحم�شة جًدا 
للقاء، »حتى اإين ا�شرتيت لها عباءة 

كهدية«. 
نفت ريا يف وقت �شابق، اأن يكون 

هناك اإغراءات اأو اأجور مادية 
تدفع للنجوم الأجانب ليظهروا يف 

براجمها، وقالت اإنهم ل يدفعون اأي 
مبلغ للنجوم الكبار الذين تلتقي بهم، 
غري اأنه من ال�شعب جًدا الو�شول اإىل 

هوؤلء النجوم واحل�شول على لقاء 
معهم.

واأو�شحت اأن النجوم كلما قدروا 
عمل الإعالمي ومهاراته يف املحاورة، 

وعرفته بع�ص ال�شتديوهات، تزيد 
فر�ص اللقاءات التي مينحونها له، 

ويعتربون اأن تلك املقابالت جزء من 
الدعاية للفيلم.

قالت ريا يف اإحدى حواراتها اإن بع�ص 
جنوم هوليوود يحبون اإجراء احلوار 

معها، ويقدرون اأنها من ال�شرق 
الأو�شط. وك�شفت اأن النجم العاملي، 

جورج كلوين، طلبها بال�شم لكي جتري 
معه مقابلة يف مهرجان “فني�ص”، وهي 

كانت املقابلة الوحيدة له.
 تعترب برنامج “�شكوب” ابنها 

احلقيقي وتقول ان خططها 
للم�شتقبل تتمثل يف ا�شتمرار هذا 

الربنامج وتطويره، وهو اأ�شهر 
واأجنح براجمها،  ت�شت�شيف خالله 
جنم عاملي ب�شكل اأ�شبوعي، وهو ما 

جعله مميًزا عن غريه من الربامج. 
وتعترب الإعالمية اللبنانية، اأن 

هذا الربنامج هو “ابنها”، لذا فهي 
ل تفكر يف التوقف عن تقدميه، 

م�شرية اإىل اأنها ترى اأن الربنامج 
ميكن اأن يعي�ص لثالثني �شنة، ورمبا 

اأكرث، لأنه متجدد وامل�شاهدون 
يع�شقونه.

نتمنى لريا ابي را�شد النجاح فهي 
ق�شة رائدة حقيقية يف جمالها 

وماتزال اإىل اليوم ملهمة اأجيال 
يحلمون بالو�شول اإىل ماو�شلت اإليه. 

 ريا أبي راشد هي اليوم سفيرة 
سوني موبايل وهي تعتز بهذه 

التجربة التي منحتها الكثير، 
وسوني ليست فقط شركة 

تقنية بل هي شركة ساهمت 
في تطوير السينما من خالل 

الصورة التي طورتها عبر 
تقنياتها المبدعة

 هوليود صناعة الوهم ولكنها تقرب القضايا 
وتوصلها إلى أوسع جمهور حول العالم، ومع 

انتشار دور السينما وسهولة ارتيادها، اصبحت 
السينما أداة تاثير هائلة
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ح�سنًا اأنا هنا لأقول لكم اأن الأمر 
لي�س �سعبًا كما تعتقدون، ولكنني 
باملقابل اأقول لكم اأنني يف الآونة 

الأخرية اأطلقت عالمة جتارية 
جديدة يف اأقل من اأ�سبوع.

لقد قمت بدرا�سة عالمات 
جتارية خمتلفة يف خمتلف 

املجالت، ولقد كنت مفتونًا دومًا 
بالكيفية التي يتم بها تو�سيع 

نطاق املنتجات حتى ت�سل اإىل 
اأو�سع جمهور ممكن يف جميع 

اأنحاء العامل. 

في أقل من أسبوع 
هل تصدقون ذلك؟

اإليك الطريقة التي جتعلك قارًا على 
ذلك.

1. قم بحجز اسم بسيط 
وعميق،

اجعله يليق بعالمة جتارية مميزة، 
واحر�س على اأن يكون متاحًا يف نف�س 

الوقت.
2. احرص أن يكون اسمًا من 
الصعب نسيانه، اسم بسيط 

وسهل، 

اأنا اقرتح اأن تقوم باختيار نطاق على 
منط .com لأنه بب�ساطة امتداد عاملي. 
ويو�سلك اإىل اأو�سع جمهور ممكن عرب 

و�سائل التوا�سل الجتماعي، �سوف 
حتتاج للتاأكد من و�سولك لكل من 

في�سبوك وتويرت وان�ستاغرام يف احلد 
الأدنى.

3. قم بمقابلة المصنعين 
المحتملين لمنتجك

من املهم للغاية اأن تقوم بتاأمني 
م�سنعني ي�ستطيعون توفري املنتجات 

بالوقت املحدد،. لقد قابلت ُم�سنعني 

كرث وقمت باإمطارهم بالكثري من 
الأ�سئلة املحددة والدقيقة. واإذا 

تعذر عليهم فهم طلبي اأو ا�ستغرقوا 
وقتًا طوياًل حتى يقوموا بالرد على 

ت�ساوؤلتي كنت اأ�سطبهم مبا�سرة من 
القائمة.

تاأخريات الإنتاج اأو حوادث ب�سبب �سوء 
التوا�سل من املمكن اأن ت�سبب �سحق 

عالمتك التجارية حتى قبل اأن ترفعها 
عن الأر�س. تاأكد من اأنك واثق بن�سبة 

%100 من ال�سركة امل�سنعة قبل اأن 

ت�سغط على الزناد. 

4. قم بإنشاء شعارك، 
والموقع الخاص بك

يف اللحظة التي فكرت فيها يف اإن�ساء 
منتج مبي�س الأ�سنان اخلا�س ب�سركتي 

قمت مبا�سرة بالتحدث مع اأحد 
م�سممي الغرافيك امل�ستقلني لكي 
يقوم بت�سميم مفهوم ال�سعار. ويف 

الوقت الذي كان يقوم به بذلك كنت 
اأقوم اأنا بت�سميم مل�سقات ور�سم 

معامل موقعنا على الإنرتنت.
قمنا بالتحرك ب�سرعة كبرية. مل 

يتجاوز الأمر ثالث اأيام » ال�سعار، 
الت�سميم، التغليف واملوقع«. ومنذ 
الإطالق، قمنا بعدة تغيريات على 

موقع الويب، ونحن الآن نقوم ببيع 
الن�سخة الثالثة من املنتج الأويل.
 اأنت ل�ست بحاجة اىل اأن جتعل 
منتجك كاماًل بن�سبة %100 يف 

البداية، وبال �سك �ستقوم بالعديد من 
التغيريات الطفيفة بعد الإطالق.

5. اجعل موقعك اإللكتروني 
نشيطًا على الفور

اجعل موقعك الإلكرتوين ن�سيطًا بال�سرعة 
الق�سوى، حتى واإن مل تكن قد قمت بن�سر 

منتجاتك يف ال�سوق. ملاذا؟ لأن كل زائر 
وكل حمادثة يف البداية �ستمنحك بيانات 

ل تقدر بثمن ميكنك اأن ت�ستخدمها يف 
حت�سني جتربة العمالء ومعدل البيع.

لي�س هنالك وقت مثايل لالإطالق. 
اإذا قلت »اأنا لن اأقوم باإطالق املنتج 
حتى نتلقى كل املخزون من ال�سركة 

امل�سنعة« هذا عذر.
»�سنقوم بالنتظار حتى نتاأكد من 

املوقع �سيحقق زيارات عالية.« عذر 
اأخر، الطريقة الوحيدة ملعرفة كيف 

�سيجري الأمر ومن حت�سني هذا 
املعدل، هو عن طريق احل�سول على 

زوار حقيقني للموقع. من هذه النقطة، 
�ستحتاج لختبار وحت�سني املنتج ومن 

ثم تختربه ب�سكل اأكرب. حاملا يتم 
ترميز موقعك الإلكرتوين، قم بجعل 
املوقع ن�سطًا، وابداأ با�ستقبال الزوار.

6. قم بإنشاء القنوات 
الدعائية وأهداف االيرادات

اأنت لن ترغب يف اأن تدخل بقوة يف 
البداية. فاأنت على الأرجح �ستبداأ 

مبيزانية حمدودة، لذلك قم بتحديد 
القليل من القنوات الإعالنية املعروفة 

وبعد ذلك تقوم بتو�سيع نطاقها قبل 
النتقال اىل م�سدر اأخر للحركة.

بالن�سبة لنا، قمنا باإدارة الإعالنات 
عرب الفي�سبوك وقمنا بال�ستعانة 

ببع�س الأ�سخا�س املوؤثرين يف جمال 
الت�سويق. واأي�سًا لدينا معايري دفع 
قيا�سية، والت�سوق عرب جوجل، يتم 

التح�سري له حتى ندخله لحقًا.

خطوات 
إلطالق 

منتجات 
جديدة في 

أسبوع
هل سبق لك أن فكرت في أي وقت مضى بفكرة جديدة لمنتج 

جديد، أو أردت أن تنشئ عالمتك التجارية؟ إذا كنت قد فعلت فالبد أنك 
شعرت بالخوف من تحويل الفكرة إلى واقع.

JONATHAN LONG  :بقلم
®CONTRIBUTOR Founder, Market Domination Media

5

2021 december 2016    entrepreneurentrepreneur    december 2016

اقتصاد  |  قطاعات  |  مشاريع  |  شركات  |  جديد  |  اتجاهات أسواق



ح�سنًا اأنا هنا لأقول لكم اأن الأمر 
لي�س �سعبًا كما تعتقدون، ولكنني 
باملقابل اأقول لكم اأنني يف الآونة 

الأخرية اأطلقت عالمة جتارية 
جديدة يف اأقل من اأ�سبوع.

لقد قمت بدرا�سة عالمات 
جتارية خمتلفة يف خمتلف 

املجالت، ولقد كنت مفتونًا دومًا 
بالكيفية التي يتم بها تو�سيع 

نطاق املنتجات حتى ت�سل اإىل 
اأو�سع جمهور ممكن يف جميع 

اأنحاء العامل. 

في أقل من أسبوع 
هل تصدقون ذلك؟

اإليك الطريقة التي جتعلك قارًا على 
ذلك.

1. قم بحجز اسم بسيط 
وعميق،

اجعله يليق بعالمة جتارية مميزة، 
واحر�س على اأن يكون متاحًا يف نف�س 

الوقت.
2. احرص أن يكون اسمًا من 
الصعب نسيانه، اسم بسيط 

وسهل، 

اأنا اقرتح اأن تقوم باختيار نطاق على 
منط .com لأنه بب�ساطة امتداد عاملي. 
ويو�سلك اإىل اأو�سع جمهور ممكن عرب 

و�سائل التوا�سل الجتماعي، �سوف 
حتتاج للتاأكد من و�سولك لكل من 

في�سبوك وتويرت وان�ستاغرام يف احلد 
الأدنى.

3. قم بمقابلة المصنعين 
المحتملين لمنتجك

من املهم للغاية اأن تقوم بتاأمني 
م�سنعني ي�ستطيعون توفري املنتجات 

بالوقت املحدد،. لقد قابلت ُم�سنعني 

كرث وقمت باإمطارهم بالكثري من 
الأ�سئلة املحددة والدقيقة. واإذا 

تعذر عليهم فهم طلبي اأو ا�ستغرقوا 
وقتًا طوياًل حتى يقوموا بالرد على 

ت�ساوؤلتي كنت اأ�سطبهم مبا�سرة من 
القائمة.

تاأخريات الإنتاج اأو حوادث ب�سبب �سوء 
التوا�سل من املمكن اأن ت�سبب �سحق 

عالمتك التجارية حتى قبل اأن ترفعها 
عن الأر�س. تاأكد من اأنك واثق بن�سبة 

%100 من ال�سركة امل�سنعة قبل اأن 

ت�سغط على الزناد. 

4. قم بإنشاء شعارك، 
والموقع الخاص بك

يف اللحظة التي فكرت فيها يف اإن�ساء 
منتج مبي�س الأ�سنان اخلا�س ب�سركتي 

قمت مبا�سرة بالتحدث مع اأحد 
م�سممي الغرافيك امل�ستقلني لكي 
يقوم بت�سميم مفهوم ال�سعار. ويف 

الوقت الذي كان يقوم به بذلك كنت 
اأقوم اأنا بت�سميم مل�سقات ور�سم 

معامل موقعنا على الإنرتنت.
قمنا بالتحرك ب�سرعة كبرية. مل 

يتجاوز الأمر ثالث اأيام » ال�سعار، 
الت�سميم، التغليف واملوقع«. ومنذ 
الإطالق، قمنا بعدة تغيريات على 

موقع الويب، ونحن الآن نقوم ببيع 
الن�سخة الثالثة من املنتج الأويل.
 اأنت ل�ست بحاجة اىل اأن جتعل 
منتجك كاماًل بن�سبة %100 يف 

البداية، وبال �سك �ستقوم بالعديد من 
التغيريات الطفيفة بعد الإطالق.

5. اجعل موقعك اإللكتروني 
نشيطًا على الفور

اجعل موقعك الإلكرتوين ن�سيطًا بال�سرعة 
الق�سوى، حتى واإن مل تكن قد قمت بن�سر 

منتجاتك يف ال�سوق. ملاذا؟ لأن كل زائر 
وكل حمادثة يف البداية �ستمنحك بيانات 

ل تقدر بثمن ميكنك اأن ت�ستخدمها يف 
حت�سني جتربة العمالء ومعدل البيع.

لي�س هنالك وقت مثايل لالإطالق. 
اإذا قلت »اأنا لن اأقوم باإطالق املنتج 
حتى نتلقى كل املخزون من ال�سركة 

امل�سنعة« هذا عذر.
»�سنقوم بالنتظار حتى نتاأكد من 

املوقع �سيحقق زيارات عالية.« عذر 
اأخر، الطريقة الوحيدة ملعرفة كيف 

�سيجري الأمر ومن حت�سني هذا 
املعدل، هو عن طريق احل�سول على 

زوار حقيقني للموقع. من هذه النقطة، 
�ستحتاج لختبار وحت�سني املنتج ومن 

ثم تختربه ب�سكل اأكرب. حاملا يتم 
ترميز موقعك الإلكرتوين، قم بجعل 
املوقع ن�سطًا، وابداأ با�ستقبال الزوار.

6. قم بإنشاء القنوات 
الدعائية وأهداف االيرادات

اأنت لن ترغب يف اأن تدخل بقوة يف 
البداية. فاأنت على الأرجح �ستبداأ 

مبيزانية حمدودة، لذلك قم بتحديد 
القليل من القنوات الإعالنية املعروفة 

وبعد ذلك تقوم بتو�سيع نطاقها قبل 
النتقال اىل م�سدر اأخر للحركة.

بالن�سبة لنا، قمنا باإدارة الإعالنات 
عرب الفي�سبوك وقمنا بال�ستعانة 

ببع�س الأ�سخا�س املوؤثرين يف جمال 
الت�سويق. واأي�سًا لدينا معايري دفع 
قيا�سية، والت�سوق عرب جوجل، يتم 

التح�سري له حتى ندخله لحقًا.

خطوات 
إلطالق 

منتجات 
جديدة في 

أسبوع
هل سبق لك أن فكرت في أي وقت مضى بفكرة جديدة لمنتج 

جديد، أو أردت أن تنشئ عالمتك التجارية؟ إذا كنت قد فعلت فالبد أنك 
شعرت بالخوف من تحويل الفكرة إلى واقع.

JONATHAN LONG  :بقلم
®CONTRIBUTOR Founder, Market Domination Media
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الريادة كانت شغفه 
فهو نموذج للرّواد 

الذين اليوقفهم شيء.
 »�لر�سالة« هذ� ما يقلق طالل �أبو 

غز�لة، ففي حديثه �لطويل معنا 
قال �أن �حلياة بالن�سبة �إليه ر�سالة، 

والمعنى للحياة من دون ر�سالة، وهو 
�لفل�سطيني �لذي هجّره �الحتالل من 
�أر�سه  ومل يتجاوز �لعا�سرة من �لعمر 

�إىل �جلنوب �للبناين. 
يقول �أبوغز�لة:« ��ستقر بي �الأمر 

بعد �لهجرة �إىل منطقة قريبة من 
مدينة �سيد�، وكان علّي �أن �أقطع �أربع 

�ساعات من وقتي ذ�هبًا ور�جعًا من 

�أول مدر�سة �لتحقت بها«. 
هذ� �لوقت �لطويل �لذي كان يق�سيه 

�أبو غز�له يف �لطريق كل يوم �إىل 
مدر�سته دفعه �إىل �لتفكري �أو على 
�الأ�سح �أر�سده ملا �سيكون عليه يف 

�مل�ستقبل، هل يكون مقاتاًل منا�ساًل 
�أم �سيا�سيًا �أم �أرهابيًا كما يقول �لعامل 
عن �سعبه، مل يفكر طوياًل،  لقد �أختار 

�إبن �لعا�سرة و�لقومي �لعربي الحقًا، 
�أن يكون �أف�سل من عدوه �لذي �قتلعه 

من �أر�سه، �أختار �أن يكون متفوقًا 
عليه، وهكذ� كان، فبعد تخرجه من 

مدر�سته �ملتو��سعة، وب�سبب تفوقه 
�نت�سب �إىل �جلامعة �الأمريكية يف 

بريوت �لتي نقلته فيما بعد �إىل عامل 
�لقادة. 

من �أهِم م�ساهرِي ورجاالِت �ملاِل 
و�الأعماِل على �ل�ساحِة �لدوليِة 
حمققًا ُحلَم �لطفولِة لتاأ�سي�س 
»�مرب�طوريٍة �سخمَة« �سركٌة 

عربيٌة عامليٌة عمالقْة، حتيُط �لعامَل 
بفروِعها ، يف زمِن قيا�سِي وق�سرِي، 

�سالكًا وخمرتقًا حدوَد �الحالِم 
لت�سبَح حقيقًة �ساطعًة ، فغد� 

طفُلنا بطاًل يحتُل منا�سَب 
رفيعًة وميثُل �لعامل �لعربي 

�أماَم �لهيئاِت و�ملنظماِت 
�لدوليِة و�لعامليْة.

طالل أبو غزالة 
العالم أفضل بال

مدارس أو جامعات 
عىل طريقة المبشرين في العصور الغابرة يحمل طالل ابوغزالة أفكاره المستقبلية ويدور بها 

بين العواصم، يلتقي أصحاب القرار يحاورهم ويطرح أمامهم الحلول ألكبر المشاكل المستعصية، 
يشارك في أهم المنتديات حول مستقبل التعليم والملكية الفكرية وتعميم ثقافة المعرفة 
واقتصاد المعرفة. في كل ذلك يلقى ابو غزالة المزيد من الترحيب ويثير الكثير من الدهشة 

واالستغراب واالختالف، ليس في ذلك غرابة فهو رجل يعيش في المستقبل!

أجرى اللقاء: حسن عبد الرحمن
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الريادة كانت شغفه 
فهو نموذج للرّواد 

الذين اليوقفهم شيء.
 »�لر�سالة« هذ� ما يقلق طالل �أبو 

غز�لة، ففي حديثه �لطويل معنا 
قال �أن �حلياة بالن�سبة �إليه ر�سالة، 

والمعنى للحياة من دون ر�سالة، وهو 
�لفل�سطيني �لذي هجّره �الحتالل من 
�أر�سه  ومل يتجاوز �لعا�سرة من �لعمر 

�إىل �جلنوب �للبناين. 
يقول �أبوغز�لة:« ��ستقر بي �الأمر 

بعد �لهجرة �إىل منطقة قريبة من 
مدينة �سيد�، وكان علّي �أن �أقطع �أربع 

�ساعات من وقتي ذ�هبًا ور�جعًا من 

�أول مدر�سة �لتحقت بها«. 
هذ� �لوقت �لطويل �لذي كان يق�سيه 

�أبو غز�له يف �لطريق كل يوم �إىل 
مدر�سته دفعه �إىل �لتفكري �أو على 
�الأ�سح �أر�سده ملا �سيكون عليه يف 

�مل�ستقبل، هل يكون مقاتاًل منا�ساًل 
�أم �سيا�سيًا �أم �أرهابيًا كما يقول �لعامل 
عن �سعبه، مل يفكر طوياًل،  لقد �أختار 

�إبن �لعا�سرة و�لقومي �لعربي الحقًا، 
�أن يكون �أف�سل من عدوه �لذي �قتلعه 

من �أر�سه، �أختار �أن يكون متفوقًا 
عليه، وهكذ� كان، فبعد تخرجه من 

مدر�سته �ملتو��سعة، وب�سبب تفوقه 
�نت�سب �إىل �جلامعة �الأمريكية يف 

بريوت �لتي نقلته فيما بعد �إىل عامل 
�لقادة. 

من �أهِم م�ساهرِي ورجاالِت �ملاِل 
و�الأعماِل على �ل�ساحِة �لدوليِة 
حمققًا ُحلَم �لطفولِة لتاأ�سي�س 
»�مرب�طوريٍة �سخمَة« �سركٌة 

عربيٌة عامليٌة عمالقْة، حتيُط �لعامَل 
بفروِعها ، يف زمِن قيا�سِي وق�سرِي، 

�سالكًا وخمرتقًا حدوَد �الحالِم 
لت�سبَح حقيقًة �ساطعًة ، فغد� 

طفُلنا بطاًل يحتُل منا�سَب 
رفيعًة وميثُل �لعامل �لعربي 

�أماَم �لهيئاِت و�ملنظماِت 
�لدوليِة و�لعامليْة.

طالل أبو غزالة 
العالم أفضل بال

مدارس أو جامعات 
عىل طريقة المبشرين في العصور الغابرة يحمل طالل ابوغزالة أفكاره المستقبلية ويدور بها 

بين العواصم، يلتقي أصحاب القرار يحاورهم ويطرح أمامهم الحلول ألكبر المشاكل المستعصية، 
يشارك في أهم المنتديات حول مستقبل التعليم والملكية الفكرية وتعميم ثقافة المعرفة 
واقتصاد المعرفة. في كل ذلك يلقى ابو غزالة المزيد من الترحيب ويثير الكثير من الدهشة 

واالستغراب واالختالف، ليس في ذلك غرابة فهو رجل يعيش في المستقبل!

أجرى اللقاء: حسن عبد الرحمن
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مع بيل جيت�س، و�ستيف جوب�س وجريك 
باريت وزيكربرغ وجيف بيزو�س 

�ساحب �أمازون وعلى بابا، هوؤالء 
�لذين �سادت �سركاتهم �لعامل يقف 

�ساحب طالل �أبو غز�لة للملكية 
�لفكرية و�ملحا�سبة �لقانونية جنبًا 

�إىل جنب بني �أهم 20 �سركة عمالقة 
يف �لعامل. على مر �ل�سنني، جنح �أبو 

غز�لة يف �إن�ساء �سر�كات وثيقة مع 
منظمات عاملية مثل �الأمم �ملتحدة 

ومنظمة �لتجارة �لعاملية. يف 4 �أبريل 
2007، عنّي �الأمني �لعام لالأمم 

�ملتحدة بان كي مون �الأ�ستاذ طالل 
�أبو غز�لة كنائب رئي�س �التفاق �لعاملي 

خـالل �جتماعه �لثاين �لذي عقد يف 
مقر �الأمم �ملتحدة يف نيويورك.

و يف حزير�ن 2009 عينت منظمة 
�الأمم �ملتحدة طالل �أبوغز�لة رئي�سًا 

لالئتالف �لعاملي لتقنية �ملعلومات 
و�الت�ساالت و�لتنمية �لتابع لالأمم 

�ملتحدة لل�سوؤون �القت�سادية 
و�الجتماعية خلفًا لرئي�س �سركة 

»�نتل« كريج باريت.

اقتصاد المعرفة
�أول من حتدث عن �قت�ساد �ملعرفة 

ورّوج له يف �ملنطقة، قاد حملة التهد�أ 
يف �سبيل تكري�س هذ� �ملفهوم وتبنيه 
لنهو�س �الأمة، و�إذ� كنا ن�سهد �ليوم 

�نت�سارً� و��سعًا لرو�د �أعمال يف �لعامل 
�لرقمي يف �ملنطقة فالبد �أن �أبو غز�لة 

كان من بني �الأهم �لذين و�سعو� 
�لبو�سلة على هذ� �لطريق.  

يقول �أبو غز�لة :« حلم �لتفوق على 
�لعدو حققته عام 2001 عندما 

��ستدعاين كويف عنان الأكون ع�سو 
يف فريق عمل تقنية �ملعلومات 

و�الت�ساالت �لذي �أوكلت �إليه و�سع 
خطة ��سرت�تيجية على م�ستوى �لعامل، 

وكنت بني 50 ممثال كرئي�س لو�حدة 
من بني �أكرب �ل�سركات يف �لعامل 
. �إىل جانب مايكرو�سوفت و�نتل 

و�بل وغوغل، �نتخبوين يومها ع�سو 
جمل�س �إد�رة ومن ثم رئي�سًا لهذه 

�لهيئة، ي�سيف �أبو غز�لة، »قلت لهم 
��سكركم على �لثقة رغم معرفتكم 

�أنني فل�سطيني وعربي«، كان هذ� 
يف نوفمرب 2001 بعد �سهرين من 

�سبتمرب 2011. بالن�سبة يل كان هذ� 
�نت�سار يل على عدوي، قال يل كويف 
عنان وقتها »هذه �جلملة د�فعت بها 

عن �سعب كامل يف وقت يتهمه �جلميع 
باالإرهاب«، كنت يف هذه �للحظة على 

قمة جمتمع �ملعرفة باعتماد دويل، 
�سعرت هنا �أين تفوقت على عدوي«. 

الثورة الرابعة وثورة 
إنترنت األشياء 

يقول �أبو غز�لة:« جمتمع �ملعرفة 

 الثورة الرابعة وتسونامي 
إنترنت االشياء«.  اإلنترنت 

اليوم التي نراها عظيمة هي 
انترنت البيسك أي البنية 

التحتية للثورة المقبلة 
والقادم هو طغيان الرقمية 

على كل ما نستخدمه، إلى 
أن تتماهى اآللة مع اإلنسان، 

في منظومة واحدة«. 
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مع بيل جيت�س، و�ستيف جوب�س وجريك 
باريت وزيكربرغ وجيف بيزو�س 

�ساحب �أمازون وعلى بابا، هوؤالء 
�لذين �سادت �سركاتهم �لعامل يقف 

�ساحب طالل �أبو غز�لة للملكية 
�لفكرية و�ملحا�سبة �لقانونية جنبًا 

�إىل جنب بني �أهم 20 �سركة عمالقة 
يف �لعامل. على مر �ل�سنني، جنح �أبو 

غز�لة يف �إن�ساء �سر�كات وثيقة مع 
منظمات عاملية مثل �الأمم �ملتحدة 

ومنظمة �لتجارة �لعاملية. يف 4 �أبريل 
2007، عنّي �الأمني �لعام لالأمم 

�ملتحدة بان كي مون �الأ�ستاذ طالل 
�أبو غز�لة كنائب رئي�س �التفاق �لعاملي 

خـالل �جتماعه �لثاين �لذي عقد يف 
مقر �الأمم �ملتحدة يف نيويورك.

و يف حزير�ن 2009 عينت منظمة 
�الأمم �ملتحدة طالل �أبوغز�لة رئي�سًا 

لالئتالف �لعاملي لتقنية �ملعلومات 
و�الت�ساالت و�لتنمية �لتابع لالأمم 

�ملتحدة لل�سوؤون �القت�سادية 
و�الجتماعية خلفًا لرئي�س �سركة 

»�نتل« كريج باريت.

اقتصاد المعرفة
�أول من حتدث عن �قت�ساد �ملعرفة 

ورّوج له يف �ملنطقة، قاد حملة التهد�أ 
يف �سبيل تكري�س هذ� �ملفهوم وتبنيه 
لنهو�س �الأمة، و�إذ� كنا ن�سهد �ليوم 

�نت�سارً� و��سعًا لرو�د �أعمال يف �لعامل 
�لرقمي يف �ملنطقة فالبد �أن �أبو غز�لة 

كان من بني �الأهم �لذين و�سعو� 
�لبو�سلة على هذ� �لطريق.  

يقول �أبو غز�لة :« حلم �لتفوق على 
�لعدو حققته عام 2001 عندما 

��ستدعاين كويف عنان الأكون ع�سو 
يف فريق عمل تقنية �ملعلومات 

و�الت�ساالت �لذي �أوكلت �إليه و�سع 
خطة ��سرت�تيجية على م�ستوى �لعامل، 

وكنت بني 50 ممثال كرئي�س لو�حدة 
من بني �أكرب �ل�سركات يف �لعامل 
. �إىل جانب مايكرو�سوفت و�نتل 

و�بل وغوغل، �نتخبوين يومها ع�سو 
جمل�س �إد�رة ومن ثم رئي�سًا لهذه 

�لهيئة، ي�سيف �أبو غز�لة، »قلت لهم 
��سكركم على �لثقة رغم معرفتكم 

�أنني فل�سطيني وعربي«، كان هذ� 
يف نوفمرب 2001 بعد �سهرين من 

�سبتمرب 2011. بالن�سبة يل كان هذ� 
�نت�سار يل على عدوي، قال يل كويف 
عنان وقتها »هذه �جلملة د�فعت بها 

عن �سعب كامل يف وقت يتهمه �جلميع 
باالإرهاب«، كنت يف هذه �للحظة على 

قمة جمتمع �ملعرفة باعتماد دويل، 
�سعرت هنا �أين تفوقت على عدوي«. 

الثورة الرابعة وثورة 
إنترنت األشياء 

يقول �أبو غز�لة:« جمتمع �ملعرفة 

 الثورة الرابعة وتسونامي 
إنترنت االشياء«.  اإلنترنت 

اليوم التي نراها عظيمة هي 
انترنت البيسك أي البنية 

التحتية للثورة المقبلة 
والقادم هو طغيان الرقمية 

على كل ما نستخدمه، إلى 
أن تتماهى اآللة مع اإلنسان، 

في منظومة واحدة«. 

>>
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و�قت�ساد �ملعرفة هو �ملجتمع �لذي 
ي�ستخدم �لتقنية �لرقمية يف كل مايقوم 

به، وعندما �أتكلم عن جمتمع معريف 
�أق�سد ��ستخد�م �لتقنية �لرقمية يف 

كل �الأ�سياء �لتي ن�ستخدمها، و�لق�سد 
هو �لثورة �لر�بعة وت�سونامي �إنرتنت 

�ال�سياء«.  �الإنرتنت �ليوم �لتي نر�ها 
عظيمة هي �نرتنت �لبي�سك �أي �لبنية 

�لتحتية للثورة �ملقبلة و�لقادم هو 
طغيان �لرقمية على كل مان�ستخدمه، 

�إىل �أن يتماهى �الإن�سان مع �لتقنية، يف 
منظومة و�حدة«. 

وح�سب �أبو غز�لة، �سنعي�س يف عامل 
جديد بحلول 2050 عامل �الن�سان 

و�الآله يف جمتمع و�حد، عالقتنا 
باالأ�سياء �ستكون كما هي عالقتنا معها 

�لب�سر، بنف�س �الأهمية �لعملية. ينتقل 
�الن�سان فيها من مرحلة �مل�ستعمل 

�إىل �ل�سانع، وكما قال بيكا�سو »كل 
ماميكن  للعقل تخيله ميكن حتقيقه«.

عالم بال مدارس أو 
جامعات

مفهوم �جلامعات ولد يف �لقرن 
�ل�سابع ع�سر، فكيف له �أن ي�ستمر �إىل 
�ليوم؟ يقول توما�س فريدمان  �لكاتب 

�مل�سهور، نحن �أمام وفاة �جلامعات 
و�ملد�ر�س، يت�ساءل �أبو غز�لة، »من 

قال �أن �لطالب يريد مدر�سة؟ الحاجة 
ل�سفوف �لدر��سة و�حلاجة �إىل 

�ملدّر�س باملعنى �لتقليدي، فنلند� هي 
�لتي تقود �لتعليم يف �لعامل �ليوم ولي�س 

�أمريكا �أوبريطانيا، م�ستقبل �لتعليم 
ير�سم يف �لدول �ال�سكندنافية، فلي�س 
هنالك جناح �قت�سادي وال �جتماعي 

وال ع�سكري �إال من خالل �القت�ساد 
�لرقمي، فنلند� مل تدخل حربا 

والت�سكو من بطالة الأنها حتولت �إىل 
جمتمع معرفة، كل �إن�سان فيها مبتكر.  
يو�سح �أبو غز�لة:«ميزة �لثورة �لر�بعة 

�أنها ال حتتاج �إىل مادة �أو م�سانع 
تقليدية �سخمة وماليني �ليد �لعاملة 
�مليكانيكية، �لثورة �لر�بعة حتتاج �إىل 
�ملو�رد �لب�سرية �ملوؤهلة، ثورة �ملعرفة 

تعني �أنك �أنت من ي�سنع كل �سيء 
لوحدك.« 

�أنظر �إىل غوغل، وهي �أكرب و�أهم 
�سركة جتارية تبيع �ملعرفة، لن 
جتد ماليني �لعمال، �أنظر �إىل 

مايكرو�سوفت وفي�سبوك �أي�سا يف عامل 
رقمي كهذ�، �سيتاح لنا �نتاج معرفيات 
ت�ساعدنا يف �خرت�ع ما نحتاجه باأعلى 
معايري منا�سبة لنا، باملقارنة فاإن  80 
% من �أدويتنا �ليوم هي �أدوية م�سكنة 

وعالجية ولي�ست �أدوية �سفائية، 
�الأدوية �حلقيقية يف عامل �لثورة 

�لر�بعة �جلديدة هي �أدوية م�سممة 
على قيا�س �خلارطة �جلينية، هي 

�حلل �لذي �سيوفر لكل مري�س دو�ء 
ينا�سبه، كل قطاع �سيبدع �أكرث من 

خالل تقنية �ملعلومات ما �سيح�سل 
�أن كل �ملهن �ستتحول �إىل مهن تقنية 
�سنتحول من عمال عاديني �إىل عمال 

معرفة«. 
ويف ر�أي �أبو غز�لة، فاإن �الإ�سر�ف 
ومر�قبة �لتعليم �ستكون من خالل 

جمعيات متخ�س�سة مهمتها مر�قبة 
�لتعليم وتقييم م�ستويات �جلامعات 

�ملختلفة وت�سنيفها ح�سب �الأف�سلية 
وفق معايري جديدة، و�ستكون مبثابة 

�لدليل و�ملر�سد«. 
�ول در�س �خذته بالكومبيوتر �سنة 65 

كانت تقودها �ي بي �م  لي�س هذه نهاية 
�لدنيا يجب �ن يكون ذ�كي ما �أحاول 

قوله مل�سئويل �سنع �لقرر، نحن نعي�س 
حياتني حياتنا �لتي نعي�سها و�حلياة 

�لتي على �الإنرتنت، 
يف �لعامل �ملو�زي لعاملنا �لعادي على 

�الإنرتنت ويف �لدقيقة �لو�حدة هناك 
4 ماليني عملية بحث على �الإنرتنت 

و220 مليون �مييل و20 مليون م�ساهدة 
على يوتيوب، عد� مئات �ملاليني 

من �ملحادثات و�الت�ساالت، ومن 
�لطبيعي �أن تتغري �أ�ساليب �لتعليم 

لتو�كب �لفجوة مع �لعامل �الفرت��سي، 
يولد �لطفل �ليوم وهو ير�سع �لتقنية 
و�لتكنولوجيا مع �حلليب، فكيف لنا 
�أن نقنعه بطرق �لتعليم �لتقليدية؟ 

بعد ع�سر �سنو�ت %80 من جامعات 
�أمريكا �ستكون جامعات �فرت��سية.

جامعات �ليوم ال تختلف عن مد�ر�س 
�لكّتاب و�ل�سيخ، �لفرق �لوحيد هو �أننا 

كنا جنل�س على �الأر�س و�ليوم على 
�لكر�سي، 

يف هذ� �الإطار فقد �تخذت يف �الأ�سبوع 
�ملا�سي قر�رً� بتاأي�س �الحتاد �لعربي 

للجامعات �لرقمية، فاأنا مقتنع �أن 
ن�سف م�ساكلنا هي من �جلامعات 

�لتقليدية وحرم �جلامعات �لذي يعج 
باخمدر�ت و�ل�سر�عات و�لتخلف. يف 
جامعة طالل �أبو غز�لة ال يوجد حرم 
جامعي ت�سدد ر�سومك ومت�سي تتعلم 
من منزلك،  وموؤخرً� قامت موؤ�س�سة 

طالل �أبو غز�لة، بالتوقيع الإن�ساء 100 
مركز تعليم �فرت��سي يف فل�سطني 

و120 مركز يف �الأردن ، فكل م�ساريعنا 
تقوم على �لتعليم �جلديد«.

يقول �أبو غز�لة:«  %50 من �أرباح 
جمموعة طالل �بو غز�لة �لدولية 

%50 تذهب الأعمال تطوير �ل�سركة، 

و��ستثمارها يف �لبحث، و�ل50% 
�لثانية تذهب �إىل موؤ�س�سة طالل 
�بوغز�لة فاوندي�س�سن �لتي لديها 
ثالثني م�سروعًا لتخريج �لطالب 

وبناء �لقدر�ت يف �لللغة و�لكومبيوتر 
متّول ذ�تيٌا وهي موؤ�س�سات متخ�س�سة 

بتخريج �مللكية �لفكرية و�ملحا�سبة 
وبناء �لقدر�ت منّولها بالكامل دون �ي 

مردود لل�سركة �الأم«. 
يرى �أبو غز�لة �أنه لي�س من �ل�سروري 

بناء 10 ماليني مدر�سة يف �لعلم 
�لعربي كما يقول �لبع�س، �حلقيقة 

تقول �أننا �إذ� مل نغري ونوؤ�س�س تعليم 
�آخر �سنجد �أنف�سنا يف �لع�سر 

�حلجري، »علينا باملقابل �إن�ساء مر�كز 
معرفية وبر�مج جمانية ت�ستخدم 

ليس من الضروري بناء 10 ماليين مدرسة في العالم 
العربي كما يقول البعض، الحقيقة تقول أننا إذا لم 
نغير ونؤسس تعليم آخر سنجد أنفسنا في العصر 

الحجري،  »علينا بالمقابل إنشاء مراكز معرفية 
تستخدم برامج  التقنية مجانًا

من قال أن الطالب يريد 
مدرسة؟ الحاجة لصفوف 

الدراسة والحاجة إلى 
المدّرس بالمعنى التقليدي، 

فنلندا هي التي تقود 
التعليم في العالم اليوم 
وليس أمريكا أو بريطانيا، 
مستقبل التعليم يرسم 

في الدول االسكندنافية

>>
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و�قت�ساد �ملعرفة هو �ملجتمع �لذي 
ي�ستخدم �لتقنية �لرقمية يف كل مايقوم 

به، وعندما �أتكلم عن جمتمع معريف 
�أق�سد ��ستخد�م �لتقنية �لرقمية يف 

كل �الأ�سياء �لتي ن�ستخدمها، و�لق�سد 
هو �لثورة �لر�بعة وت�سونامي �إنرتنت 

�ال�سياء«.  �الإنرتنت �ليوم �لتي نر�ها 
عظيمة هي �نرتنت �لبي�سك �أي �لبنية 

�لتحتية للثورة �ملقبلة و�لقادم هو 
طغيان �لرقمية على كل مان�ستخدمه، 

�إىل �أن يتماهى �الإن�سان مع �لتقنية، يف 
منظومة و�حدة«. 

وح�سب �أبو غز�لة، �سنعي�س يف عامل 
جديد بحلول 2050 عامل �الن�سان 

و�الآله يف جمتمع و�حد، عالقتنا 
باالأ�سياء �ستكون كما هي عالقتنا معها 

�لب�سر، بنف�س �الأهمية �لعملية. ينتقل 
�الن�سان فيها من مرحلة �مل�ستعمل 

�إىل �ل�سانع، وكما قال بيكا�سو »كل 
ماميكن  للعقل تخيله ميكن حتقيقه«.

عالم بال مدارس أو 
جامعات

مفهوم �جلامعات ولد يف �لقرن 
�ل�سابع ع�سر، فكيف له �أن ي�ستمر �إىل 
�ليوم؟ يقول توما�س فريدمان  �لكاتب 

�مل�سهور، نحن �أمام وفاة �جلامعات 
و�ملد�ر�س، يت�ساءل �أبو غز�لة، »من 

قال �أن �لطالب يريد مدر�سة؟ الحاجة 
ل�سفوف �لدر��سة و�حلاجة �إىل 

�ملدّر�س باملعنى �لتقليدي، فنلند� هي 
�لتي تقود �لتعليم يف �لعامل �ليوم ولي�س 

�أمريكا �أوبريطانيا، م�ستقبل �لتعليم 
ير�سم يف �لدول �ال�سكندنافية، فلي�س 
هنالك جناح �قت�سادي وال �جتماعي 

وال ع�سكري �إال من خالل �القت�ساد 
�لرقمي، فنلند� مل تدخل حربا 

والت�سكو من بطالة الأنها حتولت �إىل 
جمتمع معرفة، كل �إن�سان فيها مبتكر.  
يو�سح �أبو غز�لة:«ميزة �لثورة �لر�بعة 

�أنها ال حتتاج �إىل مادة �أو م�سانع 
تقليدية �سخمة وماليني �ليد �لعاملة 
�مليكانيكية، �لثورة �لر�بعة حتتاج �إىل 
�ملو�رد �لب�سرية �ملوؤهلة، ثورة �ملعرفة 

تعني �أنك �أنت من ي�سنع كل �سيء 
لوحدك.« 

�أنظر �إىل غوغل، وهي �أكرب و�أهم 
�سركة جتارية تبيع �ملعرفة، لن 
جتد ماليني �لعمال، �أنظر �إىل 

مايكرو�سوفت وفي�سبوك �أي�سا يف عامل 
رقمي كهذ�، �سيتاح لنا �نتاج معرفيات 
ت�ساعدنا يف �خرت�ع ما نحتاجه باأعلى 
معايري منا�سبة لنا، باملقارنة فاإن  80 
% من �أدويتنا �ليوم هي �أدوية م�سكنة 

وعالجية ولي�ست �أدوية �سفائية، 
�الأدوية �حلقيقية يف عامل �لثورة 

�لر�بعة �جلديدة هي �أدوية م�سممة 
على قيا�س �خلارطة �جلينية، هي 

�حلل �لذي �سيوفر لكل مري�س دو�ء 
ينا�سبه، كل قطاع �سيبدع �أكرث من 

خالل تقنية �ملعلومات ما �سيح�سل 
�أن كل �ملهن �ستتحول �إىل مهن تقنية 
�سنتحول من عمال عاديني �إىل عمال 

معرفة«. 
ويف ر�أي �أبو غز�لة، فاإن �الإ�سر�ف 
ومر�قبة �لتعليم �ستكون من خالل 

جمعيات متخ�س�سة مهمتها مر�قبة 
�لتعليم وتقييم م�ستويات �جلامعات 

�ملختلفة وت�سنيفها ح�سب �الأف�سلية 
وفق معايري جديدة، و�ستكون مبثابة 

�لدليل و�ملر�سد«. 
�ول در�س �خذته بالكومبيوتر �سنة 65 

كانت تقودها �ي بي �م  لي�س هذه نهاية 
�لدنيا يجب �ن يكون ذ�كي ما �أحاول 

قوله مل�سئويل �سنع �لقرر، نحن نعي�س 
حياتني حياتنا �لتي نعي�سها و�حلياة 

�لتي على �الإنرتنت، 
يف �لعامل �ملو�زي لعاملنا �لعادي على 

�الإنرتنت ويف �لدقيقة �لو�حدة هناك 
4 ماليني عملية بحث على �الإنرتنت 

و220 مليون �مييل و20 مليون م�ساهدة 
على يوتيوب، عد� مئات �ملاليني 

من �ملحادثات و�الت�ساالت، ومن 
�لطبيعي �أن تتغري �أ�ساليب �لتعليم 

لتو�كب �لفجوة مع �لعامل �الفرت��سي، 
يولد �لطفل �ليوم وهو ير�سع �لتقنية 
و�لتكنولوجيا مع �حلليب، فكيف لنا 
�أن نقنعه بطرق �لتعليم �لتقليدية؟ 

بعد ع�سر �سنو�ت %80 من جامعات 
�أمريكا �ستكون جامعات �فرت��سية.

جامعات �ليوم ال تختلف عن مد�ر�س 
�لكّتاب و�ل�سيخ، �لفرق �لوحيد هو �أننا 

كنا جنل�س على �الأر�س و�ليوم على 
�لكر�سي، 

يف هذ� �الإطار فقد �تخذت يف �الأ�سبوع 
�ملا�سي قر�رً� بتاأي�س �الحتاد �لعربي 

للجامعات �لرقمية، فاأنا مقتنع �أن 
ن�سف م�ساكلنا هي من �جلامعات 

�لتقليدية وحرم �جلامعات �لذي يعج 
باخمدر�ت و�ل�سر�عات و�لتخلف. يف 
جامعة طالل �أبو غز�لة ال يوجد حرم 
جامعي ت�سدد ر�سومك ومت�سي تتعلم 
من منزلك،  وموؤخرً� قامت موؤ�س�سة 

طالل �أبو غز�لة، بالتوقيع الإن�ساء 100 
مركز تعليم �فرت��سي يف فل�سطني 

و120 مركز يف �الأردن ، فكل م�ساريعنا 
تقوم على �لتعليم �جلديد«.

يقول �أبو غز�لة:«  %50 من �أرباح 
جمموعة طالل �بو غز�لة �لدولية 

%50 تذهب الأعمال تطوير �ل�سركة، 

و��ستثمارها يف �لبحث، و�ل50% 
�لثانية تذهب �إىل موؤ�س�سة طالل 
�بوغز�لة فاوندي�س�سن �لتي لديها 
ثالثني م�سروعًا لتخريج �لطالب 

وبناء �لقدر�ت يف �لللغة و�لكومبيوتر 
متّول ذ�تيٌا وهي موؤ�س�سات متخ�س�سة 

بتخريج �مللكية �لفكرية و�ملحا�سبة 
وبناء �لقدر�ت منّولها بالكامل دون �ي 

مردود لل�سركة �الأم«. 
يرى �أبو غز�لة �أنه لي�س من �ل�سروري 
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نغير ونؤسس تعليم آخر سنجد أنفسنا في العصر 

الحجري،  »علينا بالمقابل إنشاء مراكز معرفية 
تستخدم برامج  التقنية مجانًا

من قال أن الطالب يريد 
مدرسة؟ الحاجة لصفوف 

الدراسة والحاجة إلى 
المدّرس بالمعنى التقليدي، 

فنلندا هي التي تقود 
التعليم في العالم اليوم 
وليس أمريكا أو بريطانيا، 
مستقبل التعليم يرسم 

في الدول االسكندنافية
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بر�مج �لتقنية  جمانا . ودور �لدولة 
يجب �أن يبقى دورً� رقابيًا، ويف هذ� 

�الإطار �أقول لزمالئي رجال �الأعمال 
�أن مل�ساريع �الجتماعية �أكرث ربحية من 

جميع �أنو�ع �مل�ساريع«. 

نتائج البحث العلمي 
متاحة عالميًا

تعليقًا على تاأثري �مللكية �لفكرية 
يف تاخري �لبحث �لعلمي وظاهرة 

�الحتكار، قال �أبو غز�لة :« �أنا �أر�أ�س 
�ليوم هيئة عربية تابعة للجامعة 
�لعربية، مهمتها ت�سجيع �لبحث 

�لعلمي مدعومة عامليًا من قبل �الحتاد 
�الأوروبي، 

ميك من خاللها متابعة �لبحوث 
�لعاملية يف كل جمال عرب �سبكة مت�سلة 

مبر�كز �لبحث �لعاملية، لتطوير 

�لبحوث �لعلمية وت�ساركها  و�الحتاد 
�الوروبي طلب مني تطوير جهة بحث 

عربية فاعلة. 

في السياسة 
واالقتصاد

يقول �أبو غز�لة، :« �أنا �سد ما�سمي 
بالربيع �لعربي فهو �نحطاط عربي، 

ولكن هذه �لقيامة �لتي نعي�سها �ليوم 
يف ر�أيه عا�ستها �أمم �أخرى، ميونيخ 

ح�سل لها نف�س �لدمار �أملانيا كان 
فيها 400 �إمارة وظلت فرن�سا 70 
عامًا من �حلروب �الأهلية، �أنظر 
�ليوم �إىل �أين و�سلت �أملانيا و�ين 

هي فرن�سا، لقد دفعو� �أثمانًا �أكرب 
بكثري مما دفعناه يف هذ� �ملجال، يف 
هذه �ملرحلة نتعلم درو�سًا للم�ستقبل، 

تعلمنا �ليوم ما هو �ل�سيء و�لذي 

دفعناه هو ثمن رخي�س باملقارنة ملا 
دفعته �سعوب غرينا، م�سكلتنا لي�ست 

ذ�تية 
وعلى �ل�سعيد �لدويل ومايحدث 

�ليوم من �سد وجذب يف �ل�سيا�سة 
�لدولية يقول �أبو غز�لة:« �ل�سر�ع 

�ليوم بني قطبني هما �أمركا 
وبريطانيا من جهة وبني و�ل�سني 

ورو�سيا من جهة �أخرى، وللطرفني 
من يتبعهما، نحن �أما م قوتني و�حدة 

تريد �لدفاع عن �سيطرتها و�لثانية 
تريد ح�ستها من �لعامل، قبل ثالثني 

عمًا ح�سرت ندوة يف �أمريا عن 
موقعها يف 2022، �لنتيجة كانت 
�أن �لقوة �لعظمى �مل�ستقبلية هي 

�لقوة �القت�سادية يف �لعامل، وخل�س 
�ملجتمعون �إىل �أن  �لقوة �العظم هي 
�ل�سني و�الآن ونحن نقرتب من هذ� 

�لتاريخ جند �أن �ل�سني هي �لقوة 
�لتجارية �الأوىل يف �لعامل، ومن 

�ملتوقع �ليوم يف  2020  �أن يكون 
�مليز�ن ل�سالح �ل�سني، و�ل�سينيون 
ي�سعون الإقامة طريق �حلرير �لذي 

كان ي�سمن لهم يف �ملا�سي %70 من 
�لتحارة �لعاملية. 

�لعامل يتجه �إىل تعددية �لقطبية 
ومن �ملفرت�س �أن هذ� �سيكون �أف�سل 
بالن�سبة لنا، غذ� ��ستطعنا ��ستغالل 

�مكاناتنا �لكبرية. 
يف نهاية لقائنا، ودعنا طالل �أبو 

غز�لة م�سافرً� �إىل �لعا�سمة �مل�سرية 
�لقاهرة حل�سور حفل �أ�سد�ر كتاب 

عن م�سريته �حلياتية عن موؤ�س�سة د�ر 
�الأهر�م وهذ� �لكتاب لن يكون �الأخري 

عن حياة �سخ�سية عربية كبرية 
ر�سمت ق�سة جناح تدعو �إىل �لفخر.

سنعيش في عالم جديد بحلول 
2050 عالم االنسان واآلله في 

مجتمع واحد، عالقتنا باألشياء 
ستكون كما هي عالقتنا مع 

البشر، بنفس األهمية 
العملية. ينتقل االنسان فيها من 

مرحلة المستعمل إلى الصانع،
 وكما قيل »كل مايمكن  للعقل 

تخيله يمكن تحقيقه«
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ستكون كما هي عالقتنا مع 
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المعرفة قوة، ولكن 
ماذا لو كانت هذه 

المعرفة خاطئة؟
تخّيل ماهو حجم البيانات التي حت�صل 

عليها كل يوم؟ امل�صادر املتعددة 
لها اأجندات خمتلفة وللأ�صف يبقى 
النا�س على و�صعهم يف بحثهم عن 
احلقيقة. اإذا مل تقم باالرتقاء عن 

هذا ال�صجيج، �صيتم تركك مت�صككًا 
ومتخبطًا.

كنت اأقوم بت�صفح االنرتنت موؤخرًا 
على �صي ان بي �صي وكنت اأبحث 

يف مو�صوع الرهن العقاري وراأيت 
يف �صفحة واحدة �صتة خطوط عن 

موا�صيع خمتلفة للرهونات العقارية. 
كان هناك بيانات مت�صاربة، حيث 

يقول اأحد العناوين اأن طلبات الرهن 

العقاري يف حني قال عنوان اأخر اأنها 
يف تزايد. وقال اأحد العناوين اأن 

م�صرتيي املنازل ين�صحبون بينما اأعلن 
عنوان اآخر اأن هناك موجة كبرية تتجه 
ل�صراء املنازل. بيانات مت�صاربة يف كل 
مكان. احلقيقة اأنك غالبًا ما تتعر�س 

ملعلومات مت�صاربة من البيانات من 
نف�س املكان بال�صبط.

  اأي من املقالني يف نف�س اجلريدة 
يجب عليك اأن ت�صدقه؟ علمًا اأن كل 

املقالني مت�صاربني متامًا
 الطبقة الو�صطى تثق وتنبهر 

بالعناوين. والكلي�صهات. 
الفكرة التي تقول اأن »املعرفة قوة« 
التاأخذ بعني االعتبارالقوة ال�صلبية 

»للمعرفة املت�صاربة«. ت�صارب 
املعلومات املتاحة على االإنرتنت توجب 

علينا التمتع مبوهبة الك�صف عن �صحة 
م�صدر املعلومة.

 يجب عليك حتديد امل�صدر الذي 
�صتح�صل منه على معلوماتك. يف 

عامل االإنرتنت اجلديد الذي نعي�س 
فيه، لي�صت امل�صكلة يف احل�صول 

على معلوماتك، بل امل�صكلة هي يف 
تدفق الكثري من البيانات والكثري من 
البيانات اخلاطئة. املعرفة قوة، ولكن 

ماذا لو كانت هذه املعرفة خاطئة؟ 

لماذا يتخلى الناس عن 
فكرة التعلم؟ 

اأنا ال اعتقد اأن ال�صبب هو الك�صل اأو 
الأنهم مرتاحني جدًا لو�صعهم احلايل. 

النا�س اأ�صبحوا مت�صككني ب�صبب 
تلقيهم الكثري من املعلومات غري 

سيل المعلومات المتدفق 
عبر اإلنترنت لم يجعل

الناس أكثر ذكاًء
ماهو حجم تأثير وسائل اإلعالم عليك؟ اذهب إلى سي ان ان، أخبار 

فوكس، أو هافينغتون بوست، أو الفيسبوك، أو قم بتشغيل الراديو، 
وسوف تسمع عن كل األشياء المجنونة التي تجري في هذا العالم. 

ستتشتت من األخبار التي تسمعها عن داعش، وأخبار االنتخابات، وقتل 
الشرطة وانهيارات سوق األسهم. في كل مكان تذهب إليه تحصل على 

جزء مختلف من معلومات كهذه. 
International Sales Expert - كاتب مشارك GRANT CARDONE 

>>
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المعرفة قوة، ولكن 
ماذا لو كانت هذه 
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يقول اأحد العناوين اأن طلبات الرهن 

العقاري يف حني قال عنوان اأخر اأنها 
يف تزايد. وقال اأحد العناوين اأن 

م�صرتيي املنازل ين�صحبون بينما اأعلن 
عنوان اآخر اأن هناك موجة كبرية تتجه 
ل�صراء املنازل. بيانات مت�صاربة يف كل 
مكان. احلقيقة اأنك غالبًا ما تتعر�س 

ملعلومات مت�صاربة من البيانات من 
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  اأي من املقالني يف نف�س اجلريدة 
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ال�صحيحة التي خذلتهم.
هنالك الكثري من املحتوى، الكتب 
والكتب االإلكرتونية، البث احلي، 

التلفزيون واالإذاعة، واالإنرتنت 
والتطبيقات، اأكرث مما كانت عليه 

من اي وقت م�صى،. وميكن اأن تقراأ 
وت�صتمع اىل كل �صيء تقريبًا. يبدو اأنه 

كلما زادت املعلومات املوجودة، كلما 
ازداد النا�س غباًء.

 هل �صبق لك اأن الحظت ذلك؟ ملاذا 
هذا براأيك؟. مع وجود الكثري من 
املعلومات املتاحة، ملاذا مل ي�صبح 

النا�س اأكرث ذكاء مما كانو عليه قبل 
30 �صنة؟ اإذا ما تو�صلنا اىل حقيقة ما 

يف عام 2016، فاإن هذه احلقيقة تكون 
اإن الهواتف الذكية ودفق املعلومات مل 

جتعل النا�س اأكرث ذكاًء.
معظم النا�س يذهبون اىل املدر�صة 

ملدة 17 عامًا ولكن مالذي يتعلمونه؟ 
االأرجح اأنهم يتعلمون الكثري من 

االأ�صياء اتي عليهم  اإلغاءها وحذفها 
الحقًا. 

عند اإزالة املعرفة اخلاطئة، تبقى 
االأجوبة يف مكانها. الطبقات املتو�صطة 
لديها معلومات خاطئة عن اأفكار حول 

�صراء منزل، ارتياد كلية، وفر�س 
العمل، وطرق ك�صب املال، وكيفية 

القيام با�صتثمار، مثًل. اح�صل على 
تعليم، ا�صرتي منزل، اجمع املال، 

كل هذه االأفكار تاأتي من التاأثريات 
التي تكت�صبها يف حياتك التي علمتك 

الطريقة التي يتوجب عليك الت�صرف 
بها يف هذا العامل.

إليك اثنتين من 
الحقائق عن المعرفة:
1. البيانات الخاطئىة تشوه 

الحقيقة
فكر يف اأن احل�صول على املعلومات 

م�صابه لو�صع زوج من النظارات. 
الزوج املنا�صب يتيح لك روؤية وا�صحة، 
ولكن اإذا ما و�صعت النظارات الطبية 
اخلا�صة ب�صخ�س اأخر، فاإنها �صت�صوه 

متامًا نظرتك للعامل من حولك. 
النظارات اخلاطئة متنعك من روؤية 
االأ�صياء على ما هي عليه. معرفتك 

الأي نظارة يجب عليك ارتداوؤها ميثل 
اخلطوة االأوىل للخروج من فكرة 

الطبقة الو�صطى. الكثري من النا�س 
لديهم زوج من النظارات اخلطاأ، 

لذلك يتم ت�صويه نظرتهم اىل العامل. 
قم باختيار نظاراتك اخلا�صة  بحكمة.

2.البيانات التي ستحصل عليها 

 في عالم اإلنترنت 
الجديد الذي نعيش 

فيه، ليست المشكلة 
في الحصول على 

معلوماتك، بل 
المشكلة هي في تدفق 

الكثير من البيانات 
والكثير من البيانات 
الخاطئة. المعرفة 
قوة، ولكن ماذا لو 

كانت هذه المعرفة 
خاطئة؟
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ال�صحيحة التي خذلتهم.
هنالك الكثري من املحتوى، الكتب 
والكتب االإلكرتونية، البث احلي، 

التلفزيون واالإذاعة، واالإنرتنت 
والتطبيقات، اأكرث مما كانت عليه 

من اي وقت م�صى،. وميكن اأن تقراأ 
وت�صتمع اىل كل �صيء تقريبًا. يبدو اأنه 

كلما زادت املعلومات املوجودة، كلما 
ازداد النا�س غباًء.

 هل �صبق لك اأن الحظت ذلك؟ ملاذا 
هذا براأيك؟. مع وجود الكثري من 
املعلومات املتاحة، ملاذا مل ي�صبح 

النا�س اأكرث ذكاء مما كانو عليه قبل 
30 �صنة؟ اإذا ما تو�صلنا اىل حقيقة ما 

يف عام 2016، فاإن هذه احلقيقة تكون 
اإن الهواتف الذكية ودفق املعلومات مل 

جتعل النا�س اأكرث ذكاًء.
معظم النا�س يذهبون اىل املدر�صة 

ملدة 17 عامًا ولكن مالذي يتعلمونه؟ 
االأرجح اأنهم يتعلمون الكثري من 

االأ�صياء اتي عليهم  اإلغاءها وحذفها 
الحقًا. 

عند اإزالة املعرفة اخلاطئة، تبقى 
االأجوبة يف مكانها. الطبقات املتو�صطة 
لديها معلومات خاطئة عن اأفكار حول 

�صراء منزل، ارتياد كلية، وفر�س 
العمل، وطرق ك�صب املال، وكيفية 

القيام با�صتثمار، مثًل. اح�صل على 
تعليم، ا�صرتي منزل، اجمع املال، 

كل هذه االأفكار تاأتي من التاأثريات 
التي تكت�صبها يف حياتك التي علمتك 

الطريقة التي يتوجب عليك الت�صرف 
بها يف هذا العامل.

إليك اثنتين من 
الحقائق عن المعرفة:
1. البيانات الخاطئىة تشوه 

الحقيقة
فكر يف اأن احل�صول على املعلومات 

م�صابه لو�صع زوج من النظارات. 
الزوج املنا�صب يتيح لك روؤية وا�صحة، 
ولكن اإذا ما و�صعت النظارات الطبية 
اخلا�صة ب�صخ�س اأخر، فاإنها �صت�صوه 

متامًا نظرتك للعامل من حولك. 
النظارات اخلاطئة متنعك من روؤية 
االأ�صياء على ما هي عليه. معرفتك 

الأي نظارة يجب عليك ارتداوؤها ميثل 
اخلطوة االأوىل للخروج من فكرة 

الطبقة الو�صطى. الكثري من النا�س 
لديهم زوج من النظارات اخلطاأ، 

لذلك يتم ت�صويه نظرتهم اىل العامل. 
قم باختيار نظاراتك اخلا�صة  بحكمة.

2.البيانات التي ستحصل عليها 

 في عالم اإلنترنت 
الجديد الذي نعيش 

فيه، ليست المشكلة 
في الحصول على 

معلوماتك، بل 
المشكلة هي في تدفق 

الكثير من البيانات 
والكثير من البيانات 
الخاطئة. المعرفة 
قوة، ولكن ماذا لو 

كانت هذه المعرفة 
خاطئة؟
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سوف تؤثر على حياتك
املعلومات التي لديك هي مبثابة عجلة 

القيادة العقلية التي حتركك وفقًا 
للأ�صياء التي توؤمن بها وبالطريقة التي 

تعمل خللها. واإذا كان املثل القدمي، 
قل يل ماذا تاأكل اقل لك من انت، واأن 

نوع طعامك يحدد �صخ�صيتك، واأن 
حتديد �صخ�صيتك يتم وفقًا للأ�صياء 

التي تاأكلها، فاالأوىل واالأ�صح القول اأن 
ماتقراأه ومات�صاهده وت�صتمع اإليه يحدد 

�صخ�صيتك ومعرفتك، اإليه؟  
ينبغي على النا�س اأن يحذروا اأي�صًا 
من و�صائل االإعلم الأنها ت�صتهلكك 
وتوؤثر عليك كما يوؤثرعليك الطعام 

الذي تاأكله. متامًا كما يعطيك تناول 
الدونات �صعورًا خمتلفًا عن تناول 

اخل�صراوات، فاإن املعلومات توؤثر على 
عقلك بطرق خمتلفة. طريقة تفكريك 
وما تفكر فيه يحدد طريقة ت�صرفاتك.

عندما يتعلق االأمر باملال واال�صتثمار، 
واإذا مل تكن را�صيًا عن م�صتوى الدخل 

الذي حت�صل عليه، فاإن هذا االأمر 
يرجع لكونك متلك معلومات خاطئة. 
اإذا كان لديك املعلومات ال�صحيحة، 
لكنت بالفعل مليونريًا االآن. اإذا كنت 
ترغب يف زيادة دخلك، فاأنت حتتاج 
للبدء بتغيري طريقة نظرتك للعامل. 
معظم النا�س يرون املال ك�صيء نادر 

بينما يف الواقع هناك وفرة منه ويف كل 
االأماكن. النا�س يعتقدون اأن 40 �صاعة 

عمل يف االأ�صبوع هي �صيء طبيعي، 
واأنهم ي�صتحقون عطل متكررة. اإذا 

كنت ترتدي نف�س النظارات التي 
ترتديها الطبقة الو�صطى، اإذن ثق بي، 

�صوف تبقى يف الطبقة الو�صطى.
لي�س من ال�صروري اأن تختلط االأمور 

عليك عندما يتعلق االأمر باملال، 
واال�صتثمار، وخلق كميات هائلة من 

الرثوة لك ولعائلتك. لقد انتقلت من 
ال�صفر حتى و�صلت اىل اأحد كبار 
املليونريات اليوم وميكنك اأن تفعل 
ال�صيء نف�صه. اأنا اأعرف اأنني اإذا 

ا�صتطعت القيام باالأمر، فاأنت ت�صتطيع 
القيام به اأي�صًا. كل ما حتتاجه هو 

البيانات ال�صحيحة. املعرفة قوة ولكن 
املعرفة لي�صت قوة اإذا ما �صببت لك 
ال�صياع اأو اختلط االأمور. هذا هو 
ال�صبب الذي حتتاج ب�صببه لت�صفية 

كمية البيانات التي حت�صل عليها.
ابداأ بقراءة ودرا�صة النا�س الذين 

لديهم ما تريد احل�صول عليه. من هم 
هوؤالء االأ�صخا�س؟ اأنت حت�صل على 

املعلومات اإما من م�صادر م�صروعة اأو 
غري م�صروعة، وملجرد اأن �صخ�س ما 
قام بكتابة كتاب ال يعني اأنك بحاجة 
للح�صول على ن�صائحه. ال تقراأ 30 
كتابًا ل30 �صخ�صًا خمتلفًا، الأن هذا 

�صي�صبب لك احلرية. كن انتقائيًا 
حول االأ�صخا�س الذين حت�صل منهم 
على م�صورة وقم بقراءة كل �صيء من 

�صخ�س واحد اأو �صخ�صني قبل اأن تقوم 
بتو�صيع قراءاتك.

عليك اأن تاأخذ امل�صورة من �صخ�س 

انهزامي ومن�صحب. اإذا كانت 
املراأة قد ان�صحبت من علقة اأو 
ف�صلت بها، ال تاأخذ م�صورة منها 

بخ�صو�س العلقات. فهي �صتعتقد 
اأن جميع الرجال �صيئني الأن لديها 
بع�س البيانات الغري �صحيحة. اأنا 

�صوف لن اأخذ م�صورة من والدي 
بخ�صو�س ق�صايا ال�صحة الأنه 

ي�صمح لنف�صه بتجاوز هذه االأمور 
وقام حتى بتفجري قلبه يف �صدره. 
هنالك الكثري من النا�س يقومون 

باإعطاء االأخرين بيانات عن اأ�صياء 
ال يفقهون بها �صيئًا. هذا هو ال�صبب 

يف وجود الكثري من االرتباك 
وال�صك.

اأنا اأعلم كيف ميكن لل�صخ�س اأن 
يك�صب املال، واأنا اأ�صتطيع اأن اأريك 

طريقك لكي ت�صبح مليونريًا. 
ابداأ بح�صولك على كتيب املليونري 

Millionaire Booklet اخلا�س بي، فهو 

ال يتجاوز ال99 �صنتًا. املعرفة قوة.

عندما يتعلق األمر 
بالمال واالستثمار، 

وإذا لم تكن راضيًا  عن 
مستوى الدخل الذي 

تحصل عليه، فإن هذا 
األمر يرجع لكونك 

تملك معلومات 
خاطئة. لو كان لديك 

المعلومات الصحيحة، 
لكنت بالفعل مليونيرًا 

اآلن
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سوف تؤثر على حياتك
املعلومات التي لديك هي مبثابة عجلة 

القيادة العقلية التي حتركك وفقًا 
للأ�صياء التي توؤمن بها وبالطريقة التي 

تعمل خللها. واإذا كان املثل القدمي، 
قل يل ماذا تاأكل اقل لك من انت، واأن 

نوع طعامك يحدد �صخ�صيتك، واأن 
حتديد �صخ�صيتك يتم وفقًا للأ�صياء 

التي تاأكلها، فاالأوىل واالأ�صح القول اأن 
ماتقراأه ومات�صاهده وت�صتمع اإليه يحدد 

�صخ�صيتك ومعرفتك، اإليه؟  
ينبغي على النا�س اأن يحذروا اأي�صًا 
من و�صائل االإعلم الأنها ت�صتهلكك 
وتوؤثر عليك كما يوؤثرعليك الطعام 

الذي تاأكله. متامًا كما يعطيك تناول 
الدونات �صعورًا خمتلفًا عن تناول 

اخل�صراوات، فاإن املعلومات توؤثر على 
عقلك بطرق خمتلفة. طريقة تفكريك 
وما تفكر فيه يحدد طريقة ت�صرفاتك.

عندما يتعلق االأمر باملال واال�صتثمار، 
واإذا مل تكن را�صيًا عن م�صتوى الدخل 

الذي حت�صل عليه، فاإن هذا االأمر 
يرجع لكونك متلك معلومات خاطئة. 
اإذا كان لديك املعلومات ال�صحيحة، 
لكنت بالفعل مليونريًا االآن. اإذا كنت 
ترغب يف زيادة دخلك، فاأنت حتتاج 
للبدء بتغيري طريقة نظرتك للعامل. 
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Millionaire Booklet اخلا�س بي، فهو 

ال يتجاوز ال99 �صنتًا. املعرفة قوة.

عندما يتعلق األمر 
بالمال واالستثمار، 

وإذا لم تكن راضيًا  عن 
مستوى الدخل الذي 

تحصل عليه، فإن هذا 
األمر يرجع لكونك 

تملك معلومات 
خاطئة. لو كان لديك 

المعلومات الصحيحة، 
لكنت بالفعل مليونيرًا 

اآلن
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 التقدم بخطى واثقة نحو قمة أطول جبل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أصبح أكرث سهولة بفضل أسطول معدات فولفو
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 هذا الطريق هو وجهتك املفضلة. لكن عند إنتهاء الجزء املمهد من الطريق، فإنك سوف تجد معدات فولفو اإلنشائية تثبت

               .جدارتها يف إختبار قوتها. إن أردت أن تعرف أكرث عن هذه املغامرة، قم مبشاهدة الفيديو

لبناء غد أفضل

فيديو
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نتقدم بخطى واثقة نحو القمة



ح�صلت اأربع فائزات مِبنح تبلغ قيمتها 
20 األف يورو دعمًا لأعمالهّن الرائدة 

واملتمّيزة كعاملات يف منطقة ال�صرق 
الأو�صط. وا�صتنادًا اإىل املبداأ القائل 

باأّن »العامل بحاجة اإىل العلم، والعلم 
بحاجة اإىل املراأة لأّن املراأة يف العلم 
قادرة على تغيري العامل«، تكّرم هذه 
امِلنح م�صاهمات الباحثات العربّيات، 

كما ت�صيد بالدور الأ�صا�صي الذي يلعبنه 
يف تعزيز تطوير وتنمية بالدهّن.

وخالل احلفل، هّناأتال�صيخة لبنى 

بنت خالد القا�صمي، وزيرة الدولة 
للت�صامح، ورئي�صة جامعة زايد، 

وراعية احلدث الفائزات، و�صّرحت 
قائلًة: »اأوّد اأن اأثني على العمل الذي 

قامت به موؤ�ص�صة لوريال واليون�صكو 
من خالل برنامج »من اأجل املراأة 

يف العلم« الذي يرتقي بالأبحاث 
العلمية يف املنطقة اإىل م�صتوى اأعلى 
ويحّث العاملات العربيات على متابعة 

اأحالمهّن، والعمل لتقّدم الب�صرية 
واإحداث فرق يف العامل. لذا، ي�صّرفني 

اأن اأرعى هذا الربنامج الذي ي�صّجع 
العاملات فعاًل يف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي ويكّرم م�صاهماتهّن املتمّيزة 
يف املجالت التي يقّل فيها متثيل 

املراأة.«
يف حفل توزيع اجلوائز، خاطب د. 
معني حمزة، رئي�س جلنة التحكيم 

والأمني العام للمجل�س الوطني للبحوث 
العلمية احلا�صرين قائاًل: »�صّرفني 
تروؤ�س جلنة التحكيم لربنامج زمالة 

»لوريال - اليون�صكو من اأجل املراأة 

يف العلم« لل�صرق الأو�صط، لل�صنة 
الثانية على التوايل. مّرة جديدة، لقد 

و�صلتنا طلبات لعاملات كفوءات يف 
جمالت متنّوعة من خمتلف بلدان دول 
جمل�س التعاون اخلليجي، وكان عددها 

هذا العام اأعلى بكثري من ال�صنوات 
املا�صية. اأّما الفائزات مِبنح الزمالة 
لهذا العام فهّن من قطر، والإمارات 

العربية املّتحدة، والكويت، واململكة 
العربية ال�صعودية، وقد مّت اختيارهّن 

بالإجماع من قبل اأع�صاء اللجنة نظرًا 

أربع نســاء خليجيات
قّدمن مســاهمة علميــة مبتكرة

أقام برنامج زمالة »لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلم« للشرق األوسط 2016 – حفاًل  
لتقديم جوائز ألفضل النساء في الخليج قدمن مساهمة علمية مميزة مؤخرًا. 

خاص: أسماء األمين

>>

مها األصمخليلي حبيب 

حنيفة البلوشيشيماء عيسى 
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اإىل م�صاهماتهّن املوؤّثرة واملهّمة يف 
الأبحاث، والتعليم العايل، والتطوير 

مبجالتهّن وهي علوم ال�صحة، 
والهند�صة الكيميائية، والهند�صة 

الطبّية، والكيمياء.«
ترتكز القيم اجلوهرية للوريال على 
فكرة متكني الن�صاء من خالل تعزيز 
القّوة الكامنة يف داخلهّن وت�صجيعهّن 

لتحقيق اإمكاناتهّن. لذا، ُيعترب 
برنامج »من اأجل املراأة يف العلم« 

الذي اأطلقته موؤ�ص�صة لوريال، مغرّيًا 
لقواعد اللعبة. فهو يحّطم ال�صور 

النمطّية التي تقف يف وجه تطّلعات 
جيل ال�صباب. كما اأّنه يدعم دور 

الن�صاء عرب �صّد الفجوة بني اجلن�صني 
يف املجالت العلمية لإن�صاء قطاع اأكرث 

تنّوعًا.
اأظهرت الدرا�صات، اأّنه كّلما زاد 

التنّوع يف فريق الأبحاث، حت�ّصنت 
جودة النتائج البحثّية التي يتّم 

التو�صل اإليها. ياأتي ذلك نتيجة اإدراك 
اأّن التنّوع الأكرب لوجهات النظر 

واملقاربات، يعمل على اإثراء الظروف 

القائمة، ما يوؤّدي اإىل القيام باأبحاث 
ذات جودة اأف�صل.

من جهته، اأ�صاف تيريي هو�صان، 
املدير العام للوريال ال�صرق الأو�صط: 

»ي�صتمّر برنامج الزمالة يف تر�صيخ 
التزامنا ال�صديد جتاه الن�صاء يف كّل 

مكان وجمال. كمجموعة لوريال، 
نحن نوؤمن ب�صرورة متثيل عادل بني 

الن�صاء والرجال جلعل العلوم اأكرث 
مالءمة للجميع. نحن نعمل ب�صكل 

نا�صط جلعل �صوت الن�صاء م�صموعًا. 
فبما اأّنهّن ي�صّكلن ن�صف الب�صرية، 

يجب اإي�صال �صوتهّن اإن اأردنا 
ا�صتمرارية الأبحاث العملية يف �صبيل 

حّل اأكرث امل�صاكل امللّحة. بالتايل، 
فاإّن �صعارنا يف حفل توزيع اجلوائز 
لهذا العام هو املراأة يف العلم قادرة 

على تغيري العامل«. وهذا براأينا 
مثال رائع على مدى اإميان لوريال 

بوجوب منا�صرة الن�صاء، وموا�صلة 
دعم ق�صّيتهّن من خالل العمل 
الأ�صا�صي التي تقوم به موؤ�ص�صة 

لوريال.«

الفائزات بمنح الزمالة 
للعام 2016 هّن:

حنيفة طاهر البلوشي 
)اإلمارات العربية المّتحدة(،

اأ�صتاذ م�صاعد يف ق�صم الهند�صة 
الكيميائية والبيئية يف معهد م�صدر: 

عن اأعمالها البحثية حول ابتكار نظام 
جديد ثوري لالإنتاج الأنزميي لوقود 

الديزل احليوي.
د. مها األصمخ )قطر(، 

اأ�صتاذ م�صاعد يف ق�صم العلوم احليوية 
الطبية بجامعة قطر: عن اأعمالها 

البحثية حول بكترييا الأمعاء النافعة 
وتاأثرياتها على منو الدماغ وال�صحة 

التنا�صلية.
شيماء حسن عيسى )المملكة 

العربية السعودية(، 
اأ�صتاذ م�صاعد لالأبحاث، ق�صم 

الكيمياء، كلية العلوم والدرا�صات 
العامة، جامعة الفي�صل، الريا�س: عن 

اأعمالها البحثية حول تطوير اأجهزة 
ا�صت�صعار بيولوجية ثورية، قائمة على 

اأبتامر الدنا، لك�صف هيموجلوبني 
ال�صكري يف الدّم.

ليلى حبيب )الكويت(، 
اأ�صتاذ م�صاعد يف وحدة الهند�صة 

الطبية احليوية، دائرة الف�صيولوجيا، 
كلية الطب يف جامعة الكويت: عن 
اأعمالها البحثية حول تطوير تقنية 
اخلاليا اجلذعية املحفزة املتعددة 
الإمكانات لدى املر�صى امل�صابني 
بال�صمور الع�صلي لتطوير مناذج 

مر�صية.
ت�صاعد موؤ�ّص�صة لوريال الن�صاء على 

مواجهة التحّيز، وك�صر احلواجز، 
والنخراط يف جمالت علمية 

جديدة. وهي تكّرم الن�صاء يف العلوم 
لأّنهن يغرّين وجه العامل من خالل 

اكت�صافاتهّن يف العلوم الفيزيائية 
وعلوم احلياة. حّتى اليوم، فازت 

حواىل 2170 امراأة يف اأكرث من 110 
بلدان مِبنح الزمالة. ومع اليون�صكو، 

كّرمت املوؤ�ّص�صة مئة فائزة تقريبًا 
لإجنازاتهّن يف جمال الأبحاث، من 

بينهّن اثنتان فازتا بجائزة نوبل.
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مر�صية.
ت�صاعد موؤ�ّص�صة لوريال الن�صاء على 

مواجهة التحّيز، وك�صر احلواجز، 
والنخراط يف جمالت علمية 

جديدة. وهي تكّرم الن�صاء يف العلوم 
لأّنهن يغرّين وجه العامل من خالل 

اكت�صافاتهّن يف العلوم الفيزيائية 
وعلوم احلياة. حّتى اليوم، فازت 

حواىل 2170 امراأة يف اأكرث من 110 
بلدان مِبنح الزمالة. ومع اليون�صكو، 

كّرمت املوؤ�ّص�صة مئة فائزة تقريبًا 
لإجنازاتهّن يف جمال الأبحاث، من 

بينهّن اثنتان فازتا بجائزة نوبل.
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�صهدت العا�صمة القطرية الدوحة 
م�ؤخرًا حدثًا مهمًا يف عامل ريادة 

الأعمال، وذلك مع اإطالق حفل ج�ائز 
Enterprise Agility Awards  ال�صن�ي 

الذي اأقامته جملة رّواد الأعمال 
entrepreneur  قطر والذي اأقيم يف 

الدوحة يف فندق جراند حياة، حيث 
مت تكرمي 18 رائد اأعمال و�صركة 

ممن حقق�ا اجنازات م�صه�دة لهذا 
العام، بالإ�صافة اإىل اجل�ائز اخلا�صة 
بال�صركات التي متلك روؤوية م�صتقبلية، 

وحققت جناحات م�صه�دة. 
وقام ال�صيد و�صام ي�نان الرئي�س 

 BNC التنفيذي وال�صريك يف م�ؤ�ص�صة
PUBLISHING النا�صرة ملجلة ملجلة 

Entrepreneur  ال�صرق الأو�صط . 

بت�صليم اجل�ائز اإىل املكرمني م�ؤكدًا 
على اأهمية هذا احلدث الذي ير�صد 

املبادرات والجنازات املتميزة يف عامل 
الأعمال، وقال:« مانق�م به الي�م اأثر 
من جمرد تكرمي لل�صركات اأو الأفراد 

ورجال الأعمال الناجحني، فنحن هنا 
نق�م بتكرمي بيئة الأعمال احلا�صنة 

التي �صمحت بتحقيق هذه الجنازات 
و�صاندتها، من خالل جمم�عة الق�انني 

والت�صريعات واملبادرات احلك�مية يف 

قطر. فقيام كيانات ريادية حك�مية 
وخا�صة بال�صراكة والت�صامن، يف 

بيئة  اقت�صادية نقدرها ونقدر دورها 
الريادي.

واأ�صاف ي�نان يف احلديث عن ريادة 
الأعمال لميكن جتاهل دور بع�س 

اجلهات احلك�مية يف مت�يلها لتجارب 
�صبابية رائدة، نذكر هنا الدور املهم 
الذي تق�م به، حا�صنة اأعمال قطر 

التي ت�فر خدمات دعم ل�صحاب 
الأفكار الريادية وحت�يلها اإىل م�صاريع 

جتارية ناجحة، ولبد من الأ�صادة 
بتجربة جامعة قطر ملركز ريادة 

الأعمال .
كما اأن هناك العديد من اجلهات 

الأخرى مثل برنامج البتكار 
التكن�ل�جي وريادة الأعمال والتي 

ت��صح مدى التزام حك�مة قطر بدعم 
قطاع ريادة الأعمال. 

�صمل حفل التكرمي ت�زيع اجل�ائز 
لرّواد اأعمال و�صركات تن�صطت يف 
قطاعات اقت�صادية متن�عة،  مبا 

يف ذلك جتارة التجزئة، والرعاية 
ال�صحية، والبناء، وال�صيافة، 

والطريان، والتعليم، واخلدمات 
امل�صرفية، والطاقة. 

جوائز 
إنتربرايز 

أجــيــلــيــتــي 
2016

الراعي البالتيني

تكرم رّواد األعمال القطريين

الشريك الرفاهية الراعي البالتيني
الراعي اإلعالميبرعايةالراعي البالتيني

الراعي الذهبي الراعي الذهبي الراعي الذهبي
الراعي الذهبي الشريك البيئي

رائد أعمال العام

رائد أعمال العام
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ومت ت�زيع اجل�ائز كما يلي:
Retail Innovation | Fifty One East .1

Startup of the Year | Meddy .2

Mobile App of the Year | Urban Point .3

Tech Innovation | DIC .4

Sustainability Initiative of the Year | Tarsheed .5

Entrepreneurial Ecosystem Development | QSTP .6

Startup Hub of the Year | QBIC .7

Human Capital Development | Injaz Qatar .8

Education Innovation | HEC Paris in Qatar .9

Excellence in Economic Development | QFC .10

CSR Initiative of the Year | Qatar Cool .11

 Construction Disruptor of the Year | Cimolai Rimond .12

ME

 Contracting Achievement of the Year | Al Sarh .13

Holding Group

 Project Management Firm of the Year | Hill .14

International

Logistics Innovation | GWC .15

Telecom Innovation | Vodafone Qatar .16

Market Penetration | KBN .17

 Outstanding Contribution to Business | Sheikh Thani .18

Bin Abdullah Al Thani
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قبل ع�سرة �سنو�ت، �أي عام 
2006، كان �لناجت �ملحلي �لإجمايل 

للوليات �ملتحدة �لأمريكية نحو 13.9 
ترليون دولر، و�لناجت �ملحلي �لإجمايل 
�ل�سمي لل�سني 2.8 ترليون دولر، لكن 

ناجت �ل�سني وفق موؤ�سر تعادل �لقدرة 
�ل�سر�ئية بلغ نحو 7،6 ترليون دولر، 

�أي �أقل بنحو 6،3 ترليون دولر عن 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية يف ذلك 

�لعام. 
�ليوم، �أي عام 2016، بلغ �لناجت �ملحلي 

�لإجمايل للوليات �ملتحدة �لأمريكية 
نحو 18.6 ترليون دولر، و�لناجت �ملحلي 
�لإجمايل �ل�سمي لل�سني 11.4 ترليون 

دولر، لكن ناجت �ل�سني وفق موؤ�سر 
تعادل �لقدرة �ل�سر�ئية بلغ نحو 20،9 

ترليون دولر )بدون هوجن كوجن وتايو�ن 
ومكاو(. ومبا �أن قيمة �لناجت �ملحلي 
�لإجمايل وفق موؤ�سر تعادل �لقدرة 

�ل�سر�ئية هي �لأكرث دقة يف �لتعبري عن 
حجم �لقت�ساد �لفعلي، فهذ� يعني 
�أن �لقت�ساد �ل�سيني بات �أكرب من 

�لقت�ساد �لأمريكي ويحتل �ملرتبة �لأوىل 
عامليًا، مع �لعلم �أن �لأرقام �ل�سابقة هي 

تقدير�ت �سندوق �لنقد �لدويل، �لذي 
يعترب مرجعية يف هذ� �ملجال.

يبدو �أن �ل�سني باتت متفوقة على 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، لي�س فقط 

يف �ملجال �لقت�سادي، بل ويف جمال 
�لأبحاث �ملرتبطة بالذكاء �ل�سنعي 

�أي�سًا، �أو على �لأقل يف عدد �ملقالت 

�لعلمية �ملن�سورة حوله، وذلك وفق 
مابينه تقرير �خلطة �ل�سرت�تيجية 

�لوطنية للأبحاث و�لتطوير يف جمال 
�لذكاء �ل�سنعي �ل�سادر عن �لبيت 
�لأبي�س حديثًا. فقد �أ�سار �لتقرير 

�إىل �أن �ل�سني تفوقت على �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية يف عدد �ملقالت 

�لعلمية �لتي تتناول »�لتعلم �لعميق« 
�أي �لأبحاث �ملرتبطة بتطوير قدر�ت 

�لآلت على �لتعلم �لذ�تي، بهدف 
تقريبها من حتقيق �لأهد�ف �لأ�سا�سية 
للذكاء �ل�سنعي. و�أ�سار �لتقرير �إىل �أن 

�لوليات �ملتحدة كانت من �لدول 
�لر�ئدة يف �أبحاث �لتعلم �لعميق، لكن 
باتت �ل�سني �لآن تخ�س�س وقتًا �أطول 

لدر��سة هذه �لتقنية وتطوير تطبيقاتها 
مقارنة مبا تقوم به �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية.
ومن �ملوؤ�سر�ت �لأخرى �لتي ت�سري �إىل 

تفوق �ل�سني على �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية يف بع�س �ملجالت �لعلمية 

هو ما �أبرزه �لتقرير �لذي �سدر 
هذ� �ل�سهر عن �أقوى 500 حا�سوب 
عملق »�سوبركمبيوتر« يف �لعامل. 

فقبل ع�سرة �سنو�ت بال�سبط، �أي يف 
قائمة نوفمرب/ت�سرين �لثاين عام 
2006 لأقوى 500 حا�سوب عملق 

يف �لعامل، كانت �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية متتلك 309 حو��سيب، 

وحتتل �ملرتبة �لأوىل عامليًا و�ل�سني 
متتلك 18 حا�سوبًا فقط وحتتل �ملرتبة 

�لر�بعة عامليًا، وكان �أقوى حا�سوب 
يف �لعامل هو �حلا�سوب �ملرّكب يف 

خمترب لور�ن�س ليفرمور �لقومي �لتابع 
لوز�رة �لطاقة يف كاليفورنيا. �ليوم، 

ويف قائمة نوفمرب/ت�سرين �لثاين 
2016، حازت كل من �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية و�ل�سني على 171 حا�سوبًا 
عملقًا وت�ساركتا على �ملرتبة �لأوىل، 

فيما �حتل حا�سوبان عملقان �سينيان 
�ملرتبتني �لأوىل و�لثانية عامليًا.

تربز �ل�سورة �ل�سابقة قوة �لتخطيط 
�ل�سرت�تيجي لل�سني و�جلهد 

�لكبري �لذي تبذله على �ل�سعيدين 
�لقت�سادي و�لعلمي وهما جانبان 
�أ�سبحا مت�سابكني يف هذ� �لع�سر، 
لكن من �ملبكر �أن نقول �أن �ل�سني 
هزمت �لوليات �ملتحدة علميًا، �إذ 
لتز�ل لدى �لأخرية طاقات علمية 

وتكنولوجية كبرية جدً� قد ت�ساعدها 
على �ل�ستمر�ر يف �لتفوق �إن �أح�سنت 

��ستخد�مها. ورمبا يفوز يف �ل�سباق من 
ياأخذ بقول توما�س �إيدي�سون �ل�سهري: 
»و�حد باملئة من �لعبقرية �إلهام و99 

باملئة عمل �ساق«.

هل تتفوق الصين 
على أمريكا علميًا؟

عبد القادر الكاملي - مستشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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قبل ع�سرة �سنو�ت، �أي عام 
2006، كان �لناجت �ملحلي �لإجمايل 

للوليات �ملتحدة �لأمريكية نحو 13.9 
ترليون دولر، و�لناجت �ملحلي �لإجمايل 
�ل�سمي لل�سني 2.8 ترليون دولر، لكن 

ناجت �ل�سني وفق موؤ�سر تعادل �لقدرة 
�ل�سر�ئية بلغ نحو 7،6 ترليون دولر، 

�أي �أقل بنحو 6،3 ترليون دولر عن 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية يف ذلك 

�لعام. 
�ليوم، �أي عام 2016، بلغ �لناجت �ملحلي 

�لإجمايل للوليات �ملتحدة �لأمريكية 
نحو 18.6 ترليون دولر، و�لناجت �ملحلي 
�لإجمايل �ل�سمي لل�سني 11.4 ترليون 

دولر، لكن ناجت �ل�سني وفق موؤ�سر 
تعادل �لقدرة �ل�سر�ئية بلغ نحو 20،9 

ترليون دولر )بدون هوجن كوجن وتايو�ن 
ومكاو(. ومبا �أن قيمة �لناجت �ملحلي 
�لإجمايل وفق موؤ�سر تعادل �لقدرة 

�ل�سر�ئية هي �لأكرث دقة يف �لتعبري عن 
حجم �لقت�ساد �لفعلي، فهذ� يعني 
�أن �لقت�ساد �ل�سيني بات �أكرب من 

�لقت�ساد �لأمريكي ويحتل �ملرتبة �لأوىل 
عامليًا، مع �لعلم �أن �لأرقام �ل�سابقة هي 

تقدير�ت �سندوق �لنقد �لدويل، �لذي 
يعترب مرجعية يف هذ� �ملجال.

يبدو �أن �ل�سني باتت متفوقة على 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، لي�س فقط 

يف �ملجال �لقت�سادي، بل ويف جمال 
�لأبحاث �ملرتبطة بالذكاء �ل�سنعي 

�أي�سًا، �أو على �لأقل يف عدد �ملقالت 

�لعلمية �ملن�سورة حوله، وذلك وفق 
مابينه تقرير �خلطة �ل�سرت�تيجية 

�لوطنية للأبحاث و�لتطوير يف جمال 
�لذكاء �ل�سنعي �ل�سادر عن �لبيت 
�لأبي�س حديثًا. فقد �أ�سار �لتقرير 

�إىل �أن �ل�سني تفوقت على �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية يف عدد �ملقالت 

�لعلمية �لتي تتناول »�لتعلم �لعميق« 
�أي �لأبحاث �ملرتبطة بتطوير قدر�ت 

�لآلت على �لتعلم �لذ�تي، بهدف 
تقريبها من حتقيق �لأهد�ف �لأ�سا�سية 
للذكاء �ل�سنعي. و�أ�سار �لتقرير �إىل �أن 

�لوليات �ملتحدة كانت من �لدول 
�لر�ئدة يف �أبحاث �لتعلم �لعميق، لكن 
باتت �ل�سني �لآن تخ�س�س وقتًا �أطول 

لدر��سة هذه �لتقنية وتطوير تطبيقاتها 
مقارنة مبا تقوم به �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية.
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قائمة نوفمرب/ت�سرين �لثاين عام 
2006 لأقوى 500 حا�سوب عملق 

يف �لعامل، كانت �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية متتلك 309 حو��سيب، 

وحتتل �ملرتبة �لأوىل عامليًا و�ل�سني 
متتلك 18 حا�سوبًا فقط وحتتل �ملرتبة 

�لر�بعة عامليًا، وكان �أقوى حا�سوب 
يف �لعامل هو �حلا�سوب �ملرّكب يف 

خمترب لور�ن�س ليفرمور �لقومي �لتابع 
لوز�رة �لطاقة يف كاليفورنيا. �ليوم، 

ويف قائمة نوفمرب/ت�سرين �لثاين 
2016، حازت كل من �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية و�ل�سني على 171 حا�سوبًا 
عملقًا وت�ساركتا على �ملرتبة �لأوىل، 

فيما �حتل حا�سوبان عملقان �سينيان 
�ملرتبتني �لأوىل و�لثانية عامليًا.

تربز �ل�سورة �ل�سابقة قوة �لتخطيط 
�ل�سرت�تيجي لل�سني و�جلهد 

�لكبري �لذي تبذله على �ل�سعيدين 
�لقت�سادي و�لعلمي وهما جانبان 
�أ�سبحا مت�سابكني يف هذ� �لع�سر، 
لكن من �ملبكر �أن نقول �أن �ل�سني 
هزمت �لوليات �ملتحدة علميًا، �إذ 
لتز�ل لدى �لأخرية طاقات علمية 

وتكنولوجية كبرية جدً� قد ت�ساعدها 
على �ل�ستمر�ر يف �لتفوق �إن �أح�سنت 

��ستخد�مها. ورمبا يفوز يف �ل�سباق من 
ياأخذ بقول توما�س �إيدي�سون �ل�سهري: 
»و�حد باملئة من �لعبقرية �إلهام و99 

باملئة عمل �ساق«.

هل تتفوق الصين 
على أمريكا علميًا؟
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ويف حدث تاريخي �آخر، �سيقوم 
�ملت�سوقون باإنفاق ذ�ت �لقدر من 

�الأمو�ل يف �لعامل �الفرت��سي قيا�سًا 
باملتاجر �لتقليدية خالل مو�سم 

�الأعياد. ونظرً� لكون منطقة �خلليج 
موطنًا مزدهرً� ل�سوق �لتجارة 

�الإلكرتونية، فاإن �لزيادة �لكبرية 
يف �ملبيعات عرب �الإنرتنت �سترتك 

�مل�ستهلكني عر�سًة ملختلف �أنو�ع 

�لهجمات �الإلكرتونية. وخالل �لفرتة 
�لتي ت�سبق مو�سم �الأعياد يقدم �أندريه 

كوبوفيت�ش، �أخ�سائي �أمن تكنولوجيا 
�ملعلومات لدى ’�إ�سيت‘، خم�ش 

ن�سائح من �ساأنها �أن ت�ساعد يف �إبعاد 
�ملهاجمني عن �أمو�ل �ملت�سوقني:

 
1.استخدم اتصااًل آمنًا
ال يعترب كل �ت�سال باالإنرتنت �آمنًا 

مبا يكفي ال�ستخد�مه يف ت�سديد 
�ملدفوعات عرب �الإنرتنت. ولي�ش 

بال�سرورة �أن تكون �سبكات �الإنرتنت 
�لال�سلكية �لعامة �ملتوفرة يف �ل�سوق 

�أف�سل �خليار�ت ال�ستخد�مها من �أجل 
�لت�سوق �الإلكرتوين. وثمة حل بديل 

�أكرث �أمانًا يتمثل بالو�سول �إىل �ملتجر 
�الإلكرتوين �ملف�سل بالن�سبة لك من 
خالل باقة بيانات �لهاتف �ملحمول 

�خلا�سة بك.
 

1. قم بحماية أجهزتك
��ستخدم جهازً� موثوقًا - �سو�ء كان 

جهاز �لكومبيوتر �أو جهاز �لتابلت 
�أو �لهاتف �لذكي  - فمن �الأ�سهل 
لك ر�سد �أي جتاوز�ت �أو جو�نب 

غري طبيعية يف �سلوك هذ� �جلهاز. 
وباالإ�سافة �إىل ذلك، تاأكد من كون 

نظام �لت�سغيل و�لربجميات حمدثًة 
على �لدو�م، وذلك من �أجل جتنب 

�أي نقاط �سعف غري حممية ميكن �أن 
ي�ساء ��ستخد�مها. قم �أي�سًا بتثبيت حل 
�أمني موثوق مع طبقات حماية متعددة 

ميكن له �أن يوفر �حلماية لن�ساطاتك 
�ملتعلقة باخلدمات �مل�سرفية عرب 
�الإنرتنت و�ملدفوعات �الإلكرتونية.

 
2. توخى الحذر من 
الصفقات الوهمية
عند تلقي عر�ش ت�سوق مبنا�سبة 
�الأعياد يبدو �أف�سل من �أن يكون 

حقيقيًا، هناك فر�سة كبريًة الأن يكون 
فعاًل غرب حقيقي. وتعترب �ل�سفقات 
�لوهمية �ملر�سلة �إىل �سندوق بريدك 

�أمرً� �سائعًا خالل مو�سم نهاية �لعام، 
وت�ستخدم هذه �ل�سفقات الإغر�ء 

�ل�سحايا وجذبهم لدخول مو�قع وهمية 
تقوم با�ستخر�ج �لبيانات �حل�سا�سة 

)مثل �أرقام بطاقات �الئتمان( �أو 
بيانات �لدخول. للبقاء بعيدً� عن 

�ملتاعب، قم بزيارة مو�قع �إلكرتونية 
 URL من �ختيارك عرب كتابة عنو�ن
�ل�سحيح ب�سكل مبا�سر �سمن �سريط 

�ملت�سفح.
 

3. تحقق دائمًا من 
URL عناوين

يف حال كان ذلك ممكنًا، قم باختيار 
�لعالمات �لتجارية �ملعروفة و�ملوثوقة 

�لتي توفر بيئة ت�سوق �آمنة وميكن 

لها �أن ت�ساعدك على حل �مل�ساكل 
�ملحتملة. وحتى عند �لقيام بذلك، ال 

تتخلى عن حذرك عند روؤية عالمة 
جتارية م�سهورة، نظرً� الأن �ملحتالني 
قادرون على �إن�ساء مو�قع �إلكرتونية 
مزورة تبدو مطابقًة تقريبًا للمو�قع 

�ال�سلية. ومن �أجل جتنب �ملو�قع 
�لوهمية، ينبغي �أن تقوم د�ئمًا 

بالتحقق من عناوين URL باعتبار �أن 
�ملو�قع �لوهمية ميكن متييزها ب�سهولة 

من خالل �ختالف عنو�ن �الإنرتنت 
�خلا�ش بها عن �ل�سفحات �لر�سمية 

�لتي تقوم مبحاكاتها.
 

4. استخدم البطاقات 
االئتمانية أو خدمات 

الدفع اآلمنة
يكون �إجر�ء عملية �سر�ء عرب �الإنرتنت 

�أكرث �أمانًا عند ��ستخد�م �لبطاقات 
�الئتمانية �و و�سائل �لدفع �الآمنة، 
نظرً� لكون ��ستخد�مها ال ينطوي 

على �أي من �الأمو�ل �لتي تبقيها يف 
ح�ساباتك �جلارية �أو ح�سابات �لتوفري. 

وحتى يف حالة �لتعامالت �الحتيالية، 
ميكن �أن يتم �حت�ساب �الأ�سر�ر 

ب�سورة جزئية من قبل �لبنك �أو مزود 
�خلدمة.

تنطبق �لعديد من �لنقاط �ملذكورة 
�أعاله على �لتعامالت �مل�سرفية عرب 

�الإنرتنت. وللح�سول على ن�سائح �أكرث 
�إ�سهابًا، ميكنك �الطالع على �لدليل 

�ملخت�سر �لذي يتناول مو�سوع .

عند تســّوقك على اإلنتــــــرنت مع اقتــراب األعياد
صفقات نهاية العام - إنها الفترة التي تشهد تزايد مستويات مبيعات التجزئة بشكل كبير. 

ووفقًا لدراسة جديدة صدرت عن شركة ’ديلويت‘، سيشهد موسم األعياد القادم قيام عدد 
أشخاص أكبر من أي وقت مضى بالبحث عن الصفقات والتسوق عبر اإلنترنت، في ظل توقعات 

ببلوغ إجمالي مبيعات موسم األعياد حول العالم ما يصل إلى 1 تريليون دوالر أمريكي.
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ويف حدث تاريخي �آخر، �سيقوم 
�ملت�سوقون باإنفاق ذ�ت �لقدر من 

�الأمو�ل يف �لعامل �الفرت��سي قيا�سًا 
باملتاجر �لتقليدية خالل مو�سم 

�الأعياد. ونظرً� لكون منطقة �خلليج 
موطنًا مزدهرً� ل�سوق �لتجارة 

�الإلكرتونية، فاإن �لزيادة �لكبرية 
يف �ملبيعات عرب �الإنرتنت �سترتك 

�مل�ستهلكني عر�سًة ملختلف �أنو�ع 

�لهجمات �الإلكرتونية. وخالل �لفرتة 
�لتي ت�سبق مو�سم �الأعياد يقدم �أندريه 

كوبوفيت�ش، �أخ�سائي �أمن تكنولوجيا 
�ملعلومات لدى ’�إ�سيت‘، خم�ش 

ن�سائح من �ساأنها �أن ت�ساعد يف �إبعاد 
�ملهاجمني عن �أمو�ل �ملت�سوقني:

 
1.استخدم اتصااًل آمنًا
ال يعترب كل �ت�سال باالإنرتنت �آمنًا 

مبا يكفي ال�ستخد�مه يف ت�سديد 
�ملدفوعات عرب �الإنرتنت. ولي�ش 

بال�سرورة �أن تكون �سبكات �الإنرتنت 
�لال�سلكية �لعامة �ملتوفرة يف �ل�سوق 

�أف�سل �خليار�ت ال�ستخد�مها من �أجل 
�لت�سوق �الإلكرتوين. وثمة حل بديل 

�أكرث �أمانًا يتمثل بالو�سول �إىل �ملتجر 
�الإلكرتوين �ملف�سل بالن�سبة لك من 
خالل باقة بيانات �لهاتف �ملحمول 

�خلا�سة بك.
 

1. قم بحماية أجهزتك
��ستخدم جهازً� موثوقًا - �سو�ء كان 

جهاز �لكومبيوتر �أو جهاز �لتابلت 
�أو �لهاتف �لذكي  - فمن �الأ�سهل 
لك ر�سد �أي جتاوز�ت �أو جو�نب 

غري طبيعية يف �سلوك هذ� �جلهاز. 
وباالإ�سافة �إىل ذلك، تاأكد من كون 

نظام �لت�سغيل و�لربجميات حمدثًة 
على �لدو�م، وذلك من �أجل جتنب 

�أي نقاط �سعف غري حممية ميكن �أن 
ي�ساء ��ستخد�مها. قم �أي�سًا بتثبيت حل 
�أمني موثوق مع طبقات حماية متعددة 

ميكن له �أن يوفر �حلماية لن�ساطاتك 
�ملتعلقة باخلدمات �مل�سرفية عرب 
�الإنرتنت و�ملدفوعات �الإلكرتونية.

 
2. توخى الحذر من 
الصفقات الوهمية
عند تلقي عر�ش ت�سوق مبنا�سبة 
�الأعياد يبدو �أف�سل من �أن يكون 

حقيقيًا، هناك فر�سة كبريًة الأن يكون 
فعاًل غرب حقيقي. وتعترب �ل�سفقات 
�لوهمية �ملر�سلة �إىل �سندوق بريدك 

�أمرً� �سائعًا خالل مو�سم نهاية �لعام، 
وت�ستخدم هذه �ل�سفقات الإغر�ء 

�ل�سحايا وجذبهم لدخول مو�قع وهمية 
تقوم با�ستخر�ج �لبيانات �حل�سا�سة 

)مثل �أرقام بطاقات �الئتمان( �أو 
بيانات �لدخول. للبقاء بعيدً� عن 

�ملتاعب، قم بزيارة مو�قع �إلكرتونية 
 URL من �ختيارك عرب كتابة عنو�ن
�ل�سحيح ب�سكل مبا�سر �سمن �سريط 

�ملت�سفح.
 

3. تحقق دائمًا من 
URL عناوين

يف حال كان ذلك ممكنًا، قم باختيار 
�لعالمات �لتجارية �ملعروفة و�ملوثوقة 

�لتي توفر بيئة ت�سوق �آمنة وميكن 

لها �أن ت�ساعدك على حل �مل�ساكل 
�ملحتملة. وحتى عند �لقيام بذلك، ال 

تتخلى عن حذرك عند روؤية عالمة 
جتارية م�سهورة، نظرً� الأن �ملحتالني 
قادرون على �إن�ساء مو�قع �إلكرتونية 
مزورة تبدو مطابقًة تقريبًا للمو�قع 

�ال�سلية. ومن �أجل جتنب �ملو�قع 
�لوهمية، ينبغي �أن تقوم د�ئمًا 

بالتحقق من عناوين URL باعتبار �أن 
�ملو�قع �لوهمية ميكن متييزها ب�سهولة 

من خالل �ختالف عنو�ن �الإنرتنت 
�خلا�ش بها عن �ل�سفحات �لر�سمية 

�لتي تقوم مبحاكاتها.
 

4. استخدم البطاقات 
االئتمانية أو خدمات 

الدفع اآلمنة
يكون �إجر�ء عملية �سر�ء عرب �الإنرتنت 

�أكرث �أمانًا عند ��ستخد�م �لبطاقات 
�الئتمانية �و و�سائل �لدفع �الآمنة، 
نظرً� لكون ��ستخد�مها ال ينطوي 

على �أي من �الأمو�ل �لتي تبقيها يف 
ح�ساباتك �جلارية �أو ح�سابات �لتوفري. 

وحتى يف حالة �لتعامالت �الحتيالية، 
ميكن �أن يتم �حت�ساب �الأ�سر�ر 

ب�سورة جزئية من قبل �لبنك �أو مزود 
�خلدمة.

تنطبق �لعديد من �لنقاط �ملذكورة 
�أعاله على �لتعامالت �مل�سرفية عرب 

�الإنرتنت. وللح�سول على ن�سائح �أكرث 
�إ�سهابًا، ميكنك �الطالع على �لدليل 

�ملخت�سر �لذي يتناول مو�سوع .

عند تســّوقك على اإلنتــــــرنت مع اقتــراب األعياد
صفقات نهاية العام - إنها الفترة التي تشهد تزايد مستويات مبيعات التجزئة بشكل كبير. 

ووفقًا لدراسة جديدة صدرت عن شركة ’ديلويت‘، سيشهد موسم األعياد القادم قيام عدد 
أشخاص أكبر من أي وقت مضى بالبحث عن الصفقات والتسوق عبر اإلنترنت، في ظل توقعات 

ببلوغ إجمالي مبيعات موسم األعياد حول العالم ما يصل إلى 1 تريليون دوالر أمريكي.
خاص Entrepreneur العربية
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باركليز: 
األسواق المتقدمة 

فرصة لتحقيق العوائد 

أعلن بنك »باركليز« مؤخرًا عن النتائج 
التي خرجت بها النسخة األحدث لتقرير 

»كومباس والذي يتضمن توصيات البنك 
التكتيكية لمخصصات األصول في المحافظ 

االستثمارية. ويركز البحث الذي نشر من قبل 
قسم إدارة الثروات واالستثمار في باركليز، 

على تقديم المشورة والتوصيات االستثمارية 
للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما في 

ذلك منطقة الشرق األوسط.
خاص Entrepreneur العربية
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باركليز: 
األسواق المتقدمة 

فرصة لتحقيق العوائد 

أعلن بنك »باركليز« مؤخرًا عن النتائج 
التي خرجت بها النسخة األحدث لتقرير 

»كومباس والذي يتضمن توصيات البنك 
التكتيكية لمخصصات األصول في المحافظ 

االستثمارية. ويركز البحث الذي نشر من قبل 
قسم إدارة الثروات واالستثمار في باركليز، 

على تقديم المشورة والتوصيات االستثمارية 
للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما في 

ذلك منطقة الشرق األوسط.
خاص Entrepreneur العربية
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ومن خالل تناوله فئات الأ�صول 
الرئي�صية على م�صتوى العامل، فقد 

اأعطى تقرير »كومبا�س« للربع الأخري 
من العام اجلاري 2016 ح�صة عالية 
لالأ�صهم يف الأ�صواق املتقدمة. وظهر 
من خالل هذه النتائج اأن الأ�صهم يف 

الوليات املتحدة باتت تعّد امل�صدر 
الرئي�صي للعائدات للفرتة القادمة التي 
ترتاوح من 6 اإىل 12 �صهًرا، خا�صة مع 
توقعات تال�صي التاأثريات ال�صلبية التي 

�صهدها قطاع الطاقة جراء انخفا�س 
اليرادات وتدهور الأرباح نتيجة 

ارتفاع �صعر �صرف الدولر الأمريكي. 
ا  وحظيت الأ�صهم يف اأوروبا اأي�صً

بح�صة زائدة، لأنه من املتوقع لها اأن 
ت�صتفيد من حالة الت�صاوؤم جتاه القطاع 

امل�صريف الأوروبي.
وحافظ تقرير الربع الأخري من العام 
على نظرته املحايدة نحو الأ�صهم يف 

الأ�صواق النا�صئة، خا�صة واأن النتعا�س 
يف زخم الأرباح مل يظهر ب�صكل وا�صح 
حتى الآن. ويف الوقت الذي ت�صري فيه 
التوقعات اإىل احتمال تعايف التجارة 

العاملية من جديد، ل تزال الأ�صهم 
الآ�صيوية تعترب اخليار املف�صل لهذه 

الفئة من الأ�صول، مع الرتكيز ب�صكل 
خا�س على كوريا وتايوان وال�صني 

)اأ�صهم امللكية الأجنبية - اوف�صور(.
واأعطى تقرير »كومبا�س« ح�صة 
حمايدة للنقد وال�صندات ق�صرية 

الأجل. ويوا�صل النقد لعب دور اأ�صا�صي 
يف حماية املحافظ ال�صتثمارية خالل 
فرتات التقلب امل�صتمر يف ال�صوق، كما 

اأنه ميثل م�صدر التمويل لال�صتثمار 
يف فئات الأ�صول الأخرى. ويف الوقت 

نف�صه، اأحدثت توقعات التقييم 
املتطرفة تاأثرًيا �صلبًيا على جاذبية 

الدخل الثابت.
اأما من حيث ال�صندات احلكومية يف 

الأ�صواق املتقدمة، فقد اأبرز تقرير 
ا يف  الربع الأخري من العام انخفا�صً
خم�ص�صاتها اإىل امل�صتوى املحايد، 

ويرجع ذلك اإىل العوائد ال�صئيلة على 
ال�صندات احلكومية. ويف نف�س الوقت، 

حافظ التقرير على خم�ص�صات 
متدنية لل�صندات ذات الت�صنيف 
ال�صتثماري، م�صرًيا اإىل ال�صبب 

ذاته لل�صندات احلكومية يف الأ�صواق 
املتقدمة.

وارتفع تقييم ال�صندات عالية الدخل 
والأ�صواق النا�صئة واإعطائها م�صتوى 

اأعلى من املخ�ص�صات، وذلك 
باإ�صافتها اإىل فئة العوائد العاملية 
العالية، نتيجة انخفا�س ت�صنيف 
الوزن التكتيكي للنقد وال�صندات 

ق�صري الأجل اإىل امل�صتوى املحايد. 
ومع ذلك، تعترب �صندات الأ�صواق 

النا�صئة باهظة القيمة، وتبقى عر�صة 
للتخارج يف اأثناء عمليات الت�صوية 

النقدية البطيئة.
اأما بالن�صبة اإىل ال�صلع الأ�صا�صية، فقد 

رفع التقرير م�صتوى التخ�صي�س لها 
بعد طول انتظار اإىل امل�صتوى املحايد، 
بال�صتناد اإىل انتعا�س �صوق العقارات 

يف ال�صني، حيث كان هذا العامل 
كافًيا لتعوي�س التاأثري ال�صلبي الناجم 
عن الت�صويات النقدية الأمريكية على 

اأ�صعار ال�صلع. ووفق التقرير ذاته، فقد 
بات من املرجح اأن ينعم امل�صتثمرون 
بعوائد اأف�صل يف حال قاموا بتوجيه 

ا�صتثماراتهم نحو النفط، يف ظل 
التوقعات التي ت�صري اإىل موا�صلة 

اأ�صعاره اجتاهها الت�صاعدي للفرتة 
املقبلة التي ترتاوح بني 12 - 18 
�صهًرا. ويف نف�س الوقت، ل تزال 

اأ�صعار الذهب عر�صة لحتمالت رفع 
اأ�صعار الفائدة يف الوليات الأمريكية 

املتحدة.
واأكد تقرير »كومبا�س« للربع الأخري 

ا على اأهمية احلفاظ على حمفظة  اأي�صً
متنوعة ملواجهة املخاطر، بالإ�صافة 

اإىل النخراط مب�صتوى كاف يف فئة 
الأ�صول العقارية التي احتفظت بوزنها 

املحايد.
ويف اإطار تعليقه على نتائج وتو�صيات 

التقرير، قال ڤيك مالك، رئي�س 
ال�صتثمارات واحللول العاملية ملنطقة 

ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا يف 
ق�صم اإدارة الرثوات وال�صتثمار لدى 
»باركليز«: »من املتوقع لالقت�صاد 

العاملي اأن ي�صتمر يف حتقيق النمو واإن 
كان ذلك مبعدل �صئيل، ونتيجة لذلك 
ين�صح باحلفاظ على حمفظة متنوعة 
كو�صيلة اأ�صا�صية حلماية ال�صتثمارات 

من تقلبات ال�صوق.«
واأ�صاف: »من الناحية التكتيكية، يجب 
اأن متيل الكفة يف املحافظ ال�صتثمارية 
نحو الأ�صول ذات املخاطر العالية، مثل 
ال�صندات ذات العائد املرتفع والأ�صهم 

يف الأ�صواق املتقدمة. ومع اأنه من 
املتوقع اأن تتعافى عائدات ال�صندات 
ب�صكل بطيء، خا�صة مع بدء تراجع 

خماوف انكما�س العمالت، ل نتوقع اأن 
يكون الت�صحيح قوًيا مبا يكفي للتاأثري 

يف وزن �صوق الأ�صهم«.

 أكد تقرير باركليز للربع 
األخير على أهمية الحفاظ 

على محفظة متنوعة 
لمواجهة المخاطر، 

باإلضافة إلى االنخراط 
بمستوى كاف في فئة 

األصول العقارية التي 
احتفظت بوزنها المحايد
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ومن خالل تناوله فئات الأ�صول 
الرئي�صية على م�صتوى العامل، فقد 

اأعطى تقرير »كومبا�س« للربع الأخري 
من العام اجلاري 2016 ح�صة عالية 
لالأ�صهم يف الأ�صواق املتقدمة. وظهر 
من خالل هذه النتائج اأن الأ�صهم يف 

الوليات املتحدة باتت تعّد امل�صدر 
الرئي�صي للعائدات للفرتة القادمة التي 
ترتاوح من 6 اإىل 12 �صهًرا، خا�صة مع 
توقعات تال�صي التاأثريات ال�صلبية التي 

�صهدها قطاع الطاقة جراء انخفا�س 
اليرادات وتدهور الأرباح نتيجة 

ارتفاع �صعر �صرف الدولر الأمريكي. 
ا  وحظيت الأ�صهم يف اأوروبا اأي�صً

بح�صة زائدة، لأنه من املتوقع لها اأن 
ت�صتفيد من حالة الت�صاوؤم جتاه القطاع 

امل�صريف الأوروبي.
وحافظ تقرير الربع الأخري من العام 
على نظرته املحايدة نحو الأ�صهم يف 

الأ�صواق النا�صئة، خا�صة واأن النتعا�س 
يف زخم الأرباح مل يظهر ب�صكل وا�صح 
حتى الآن. ويف الوقت الذي ت�صري فيه 
التوقعات اإىل احتمال تعايف التجارة 

العاملية من جديد، ل تزال الأ�صهم 
الآ�صيوية تعترب اخليار املف�صل لهذه 

الفئة من الأ�صول، مع الرتكيز ب�صكل 
خا�س على كوريا وتايوان وال�صني 

)اأ�صهم امللكية الأجنبية - اوف�صور(.
واأعطى تقرير »كومبا�س« ح�صة 
حمايدة للنقد وال�صندات ق�صرية 

الأجل. ويوا�صل النقد لعب دور اأ�صا�صي 
يف حماية املحافظ ال�صتثمارية خالل 
فرتات التقلب امل�صتمر يف ال�صوق، كما 

اأنه ميثل م�صدر التمويل لال�صتثمار 
يف فئات الأ�صول الأخرى. ويف الوقت 

نف�صه، اأحدثت توقعات التقييم 
املتطرفة تاأثرًيا �صلبًيا على جاذبية 

الدخل الثابت.
اأما من حيث ال�صندات احلكومية يف 

الأ�صواق املتقدمة، فقد اأبرز تقرير 
ا يف  الربع الأخري من العام انخفا�صً
خم�ص�صاتها اإىل امل�صتوى املحايد، 

ويرجع ذلك اإىل العوائد ال�صئيلة على 
ال�صندات احلكومية. ويف نف�س الوقت، 

حافظ التقرير على خم�ص�صات 
متدنية لل�صندات ذات الت�صنيف 
ال�صتثماري، م�صرًيا اإىل ال�صبب 

ذاته لل�صندات احلكومية يف الأ�صواق 
املتقدمة.

وارتفع تقييم ال�صندات عالية الدخل 
والأ�صواق النا�صئة واإعطائها م�صتوى 

اأعلى من املخ�ص�صات، وذلك 
باإ�صافتها اإىل فئة العوائد العاملية 
العالية، نتيجة انخفا�س ت�صنيف 
الوزن التكتيكي للنقد وال�صندات 

ق�صري الأجل اإىل امل�صتوى املحايد. 
ومع ذلك، تعترب �صندات الأ�صواق 

النا�صئة باهظة القيمة، وتبقى عر�صة 
للتخارج يف اأثناء عمليات الت�صوية 

النقدية البطيئة.
اأما بالن�صبة اإىل ال�صلع الأ�صا�صية، فقد 

رفع التقرير م�صتوى التخ�صي�س لها 
بعد طول انتظار اإىل امل�صتوى املحايد، 
بال�صتناد اإىل انتعا�س �صوق العقارات 

يف ال�صني، حيث كان هذا العامل 
كافًيا لتعوي�س التاأثري ال�صلبي الناجم 
عن الت�صويات النقدية الأمريكية على 

اأ�صعار ال�صلع. ووفق التقرير ذاته، فقد 
بات من املرجح اأن ينعم امل�صتثمرون 
بعوائد اأف�صل يف حال قاموا بتوجيه 

ا�صتثماراتهم نحو النفط، يف ظل 
التوقعات التي ت�صري اإىل موا�صلة 

اأ�صعاره اجتاهها الت�صاعدي للفرتة 
املقبلة التي ترتاوح بني 12 - 18 
�صهًرا. ويف نف�س الوقت، ل تزال 

اأ�صعار الذهب عر�صة لحتمالت رفع 
اأ�صعار الفائدة يف الوليات الأمريكية 

املتحدة.
واأكد تقرير »كومبا�س« للربع الأخري 

ا على اأهمية احلفاظ على حمفظة  اأي�صً
متنوعة ملواجهة املخاطر، بالإ�صافة 

اإىل النخراط مب�صتوى كاف يف فئة 
الأ�صول العقارية التي احتفظت بوزنها 

املحايد.
ويف اإطار تعليقه على نتائج وتو�صيات 

التقرير، قال ڤيك مالك، رئي�س 
ال�صتثمارات واحللول العاملية ملنطقة 
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 أكد تقرير باركليز للربع 
األخير على أهمية الحفاظ 

على محفظة متنوعة 
لمواجهة المخاطر، 

باإلضافة إلى االنخراط 
بمستوى كاف في فئة 

األصول العقارية التي 
احتفظت بوزنها المحايد
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بداأت الفكرة من عمرو �شادي، رئي�س 
جمل�س اإدارة TA Telecom، وكانت 
الفرتة التجريبية للخدمة يف يناير 

املا�شي ب�شراكة مع �شركة »ات�شاالت« 
يف م�شر وانطلقت فعليا يف �شهر 

اأبريل. ويقدر عدد امل�شرتكني باخلدمة 
عدة اآالف جميعهم عمالء لدى �شركة 
»ات�شاالت« لكي ي�شتطيعوا امل�شاركة. 
 ،TA Telecom وبح�شب امل�شئولني يف
فاإن �شراكة ثانية مع �شركة »اأوراجن« 

على و�شك االإنهاء، كما تخطط ال�شركة 
لفتح اخلدمة قريبا يف دبي على 

اأن تلحق بها املغرب ونيجرييا التي 

يخفف نار الغالء على المصريين 
يف ظل غالء األسعار الذي تشهده مصر في الفترة األخيرة بسبب عدم استقرار سعر صرف 

الدوالر والذي أثر على أسعار معظم السلع، تبرز أهمية خدمة »مزادي« الفريدة التي أطلقتها 
شركة TA Telecom المصرية عن طريق الهواتف المحمولة حيث يحصل المشترك على إعالنات 

عن مزادات مختلفة على المنتجات االستهالكية واإلليكترونيات واألدوات المنزلية بأسعار تنافسية 
يمكنه المشاركة والمزايدة فيها بواسطة الرسائل القصيرة تحت شعار »الغالي تمنه في إيدك«.

القاهرة - حنان سليمان

»مزادي«
5859 december 2016    entrepreneurentrepreneur    december 2016
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تعتمد على الر�شائل الن�شية ب�شكل 
كبري بالنظر اإىل ارتفاع معدل انت�شار 

الهواتف املحمولة هناك وازدياد الثقة 
يف الر�شائل الق�شرية بعك�س دول 

اخلليج مثال التي تثق يف التطبيقات 
اأكرث وبالتايل �شتحتاج ال�شركة لتطوير 
تطبيق خا�س اذا ما قررت التو�شع يف 

اخلليج.
يو�شح حممد عز الدين، امل�شئول 

عن خدمة »مزادي« يف ال�شركة، اأن 
التو�شع يف اخلدمة يف اأ�شواق اأخرى 

بخالف م�شر ال ي�شرتط اأن يكون على 
نف�س النوع من ال�شلع؛ فبينما االحتياج 

اإىل ال�شلع اال�شتهالكية يف نيجرييا 
كبري، فاإن احلالة يف دبي خمتلفة 

ولهذا �شترتكز املزادات على املقتنيات 
النادرة اأو التحف الفنية الثمينة.

وتوفر �شركة TA Telecom تكنولوجيا 
ات�شاالت ي�شتفيد منها اأكرث من 36 

مليون م�شتخدم يف �شوق الهاتف النقال 
يف ال�شرق االأو�شط واأفريقيا وجنوب 
اآ�شيا على مدار 16 عاما. وح�شلت 

ال�شركة يف عام 2014 على املركز الرابع 
يف قائمة »ديلويت« الأ�شرع 50 �شركة 

منًوا يف جمال التكنولوجيا على م�شتوى 
اأفريقيا مبعدل منو و�شل اإىل 560% 
على مدار خم�س �شنوات، كما احتلت 

يف نف�س العام املرتبة 299 �شمن قائمة 
اأ�شرع 500 �شركة منًوا على م�شتوى 

اأوروبا وال�شرق االأو�شط واأفريقيا.

مجتمع للمزادات
لال�شرتاك يف »مزادي«، ير�شل 

عميل »ات�شاالت« ر�شالة ق�شرية من 
هاتفه يكتب فيها 166 على رقم 1666 

يح�شل بعدها على ر�شائل وعرو�س 
مزادات جمانية ملدة ثالثة اأيام ثم 
يبداأ يف دفع 30 قر�س يوميا مقابل 
اخلدمة اأي اأقل من دوالر �شهريا. 

اأما املزايدة الفعلية فتكلفة كل ر�شالة 
فيها جنيه ون�شف. وتنظم »مزادي« 
مزادين اأ�شبوعيا كما ت�شم الر�شائل 

حمتوى ترفيهي عن عامل املزادات.
ي�شتطيع امل�شرتك يف »مزادي« متابعة 

حتديثات اأي مزاد اأوال باأول عرب 
التنبيهات التي ت�شله يف الر�شائل 

الق�شرية مرتني يوميا ومعرفة اآخر 
�شعر و�شل اإليه املنتج، اأما املزايدون 
فت�شلهم ر�شائل اأوال باأول لتعريفهم 

اإن كان عر�شهم هو االأعلى اأو عليهم 
موا�شلة املزايدة خا�شة مع قرب 

انتهاء املزاد. ويختلف نظام ومدة 
املزايدة يف كل مزاد عن االآخر فقد 

تكون املزايدة بع�شر جنيهات اأو 
ع�شرين اأو غريها ل�شبط العملية 

ويعلن يف الر�شائل بعد اإعالن �شعر 
بداية املزاد، كما ال يعرف املزايدون 
متى ينتهي املزاد اإذ يغلق املزاد من 
تلقاء نف�شه بعد مرور الوقت املحدد 

�شلفا من قبل امل�شئولني عن اخلدمة.
املزاد االأكرث جناحا حتى االآن كان على 
هاتف »اآي فون 7« بعد �شدوره والذي 

بيع منه هاتفني يف »مزادي« مببلغ 
7800 جنيه بعد بدء املزاد باأ�شبوع. 

يباع الهاتف بنحو 650 دوالر خارج 
م�شر ولكن و�شل �شعره يف م�شر اإىل 

ما ي�شاوي 1300 دوالر )13 األف جنيه 
م�شري تقريبا( اأي �شعف الثمن. 

بداأ املزاد بـ 1500 جنيه و�شارك فيه 
مئات املزايدين باإر�شال ب�شع اآالف 

من الر�شائل الن�شية واأغلق املزاد بعد 

�شبع �شاعات بعد و�شول ال�شعر اإىل 
7800 جنيه. يقول عز الدين: »املزاد 

اأغلق على �شعر منا�شب ويف متناول 
امل�شرتي دون املبالغة التي نراها يف 

ال�شوق حاليا«. اأما الهاتف االآخر فبيع 
بـ 8400 جنيه.

يرى عز الدين اأن جمال ال�شراكات 
�شيت�شع مع الوقت لي�شمل موردين كبار 

لهم تواجد اإليكرتوين لكن خربتهم 
ب�شوق الهواتف املحمولة حمدودة 

وميكن لـ«مزادي« ت�شويق منتجاتهم. 
حاليا، ت�شرتي »مزادي« منتجاتها 

عادة من املوردين ب�شعر اأف�شل 
عن ال�شوق لتعر�شها ب�شعر مبدئي 

للمزايدين ي�شمل خ�شما ي�شل لـ70% 
وتتحمل هي الفارق. وتنتهي املزايدة 

عادة بو�شول اخل�شم اإىل %40 اأو 
%50 من �شعر املنتج يف ال�شوق.

 المزاد األكثر نجاحًا حتى اآلن 
كان على هاتف »آي فون 7« 
بعد صدوره والذي بيع منه 

هاتفين في »مزادي« بمبلغ 
7800 جنيه بعد بدء المزاد 

باسبوع . يباع الهاتف بنحو 
650 دوالر خارج مصر
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شركاء الريادة االجتماعية

  مبادرة من

# #



أظهر تقرير �صدر م�ؤخرًا  يف 
الريا�ض مت اإعداده من قبل »اأك�صف�رد 

�ض يف  اإيك�ن�ميك�ض« واملتخ�صّ
الت�قعات االقت�صادية. باأنه من املت�قع 

ل�صعر خام برنت اأن يبلغ نح� 50.3 
دوالر اأمريكي للربميل يف 2017، واأن 
يظل حتت 60 دوالر اأمريكي للربميل 

لغاية 2019. وبينما ميكن لدول 
جمل�ض التعاون اخلليجي اأن ُتغطي 

النق�ض يف االإيرادات على املدى 
الق�صري باالقرتا�ض، واأي�صًا من خالل 

ال�صحب من �صناديق الرثوات ال�صيادية 
واحتياطات النقد االأجنبي، فاإنها لن 

تتمكن من القيام بذلك على املدى 
البعيد دون زيادة ال�صرائب.

اإن اأ�صعار نقطة التعادل املت�قعة للعام 
2016 - والتي يجب بيع النفط وفقها 

من اأجل حتقيق الت�زان يف امل�ازنة 
العامة - ت�صع قطر ودولة االإمارات يف 

اأف�صل م�قف مع اأ�صعار تبلغ 44 و 57 
دوالر اأمريكي للربميل على الت�ايل، 

تليهما الك�يت ب�صعر 60 دوالر اأمريكي، 
واململكة العربية ال�صع�دية ب�صعر 

77 دوالر اأمريكي. وت�اجه �صلطنة 

ُعمان والبحرين اأكرب ال�صغ�طات مع 
اأ�صعارهما لنقطة التعادل عند 104 و 

97 دوالر اأمريكي للربميل على الت�ايل.

ومن املقرر فعاًل تطبيق �صريبة القيمة 
امل�صافة بن�صبة %5 يف اأنحاء دول جمل�ض 

التعاون اخلليجي خالل عام 2018، 
وتفرت�ض تقديرات �صندوق النقد الدويل 

باأن هذه ال�صريبة ميكنها اأن جتمع ما 
ي�صل اإىل 1.5-%2 من اإجمايل الناجت 
املحلي يف كافة اأرجاء املنطقة. وبينما 

ت�صّكل هذه اخلط�ة بداية ملعاجلة العجز 
املايل، فاإنها ت�صاهم اأي�صًا يف زيادة 

نفقات احلياة، حيث ميكنها يف املقابل 
رفع الطلب على االأج�ر، وبالتايل تق�ي�ض 

تناف�صية ال�صركات. 
وت�صمل التدابري ال�صريبية االأخرى 

فر�ض �صرائب على ال�صركات اأو 
االأرباح، اأو �صريبة على الدخل 

ال�صخ�صي والتي تعترب عادة امل�صاهم 
الرئي�صي يف االإيرادات احلك�مية 
�صمن االقت�صادات ذات الدخل 
املرتفع. ولكن، نظرًا الأن اأنظمة 

ال�صمان االجتماعي ُتعامل امل�اطنني 
وغري امل�اطنني ب�ص�رة خمتلفة، يبدو 

من غري املرجح على املدى الق�صري 
تطبيق �صريبة كهذه على فئة واحدة. 
ويبنّي التقرير اأن ت�صاعد الطلب على 

االأج�ر للعمالة غري امل�اطنة كنتيجة 
ل�صريبة الدخل ال�صخ�صي قد يك�ن 
مت�صقًا مع اأهداف احلك�مة لت�طني 

الق�ى العاملة، ورمبا يك�ن اأف�صل 

الأنظمة احل�ص�ض التي جترب ال�صركات 
على ت�ظيف امل�اطنني بغ�ض النظر عن 

ت�افر م�ظفني منا�صبني.
من جانبه، يق�ل مايكل اآرم�صرتونغ، 

املحا�صب القان�ين املعتمد واملدير 
االإقليمي ملعهد املحا�صبني القان�نيني 

ICAEW يف ال�صرق االأو�صط واإفريقيا 

وجن�ب اآ�صيا: »حتتاج ال�صركات يف 
دول جمل�ض التعاون اخلليجي اإىل 

التاأهب مل�اكبة اجله�د ط�يلة االأمد 
التي تبذلها احلك�مات من اأجل �صد 

العجز املايل، ورفع االإيرادات ال�صخمة 
مبعدالت كبرية للغاية من االقت�صاد 

غري النفطي. باالإ�صافة اإىل ذلك، 
ميكنها اأن تت�قع تنفيذ �صيا�صات 

�صعب�ية وتع�ي�صية اأخرى مثل الت�جه 
لزيادة الن�صبة ال�طنية يف الق�ى 

العاملة، وحتديدًا يف القطاع اخلا�ض«.
وي�صيف: »ل�صمان اأن تعديالت 

امل�ازنة املالية العامة تن�صجم مع 
عجلة النم� املت�ا�صل، ينبغي على 

ال�صركات اأن تتعامل مع التدابري 
املطبقة ذات ال�صلة والتي �صت�صمح 
بزيادة ال�صرائب، وا�صتيعابها باأقل 
تاأثري ممكن على منظ�مة اأعمالها 

ون�صاطاتها. وقد ت�صمل التدابري 
التع�ي�صية اإ�صالحات يف نظام 

الرعاية االجتماعية لتحفيز املزيد 
من امل�اطنني على التناف�ض مع 

املغرتبني على ال�ظائف، واإتاحة مرونة 
اأكرب للتفاو�ض بخ�ص��ض االأج�ر، 
واالقتطاعات من �صرائب االأرباح 

حلماية االإنفاق اال�صتثماري«.
وميّثل ال�صغط على اأ�صعار النفط اأي�صًا 

م�صدر قلق بالن�صبة اإىل ال�صركات، 
وذلك من منظ�ر ا�صتقرار اأ�صعار 

ال�صرف. وبا�صتثناء الك�يت التي تدير 
�صعرًا لل�صرف مقابل �صلة من العمالت 

االأخرى، تعتمد كل اقت�صادات دول 
جمل�ض التعاون اخلليجي اأنظمة الأ�صعار 

ال�صرف ترتبط من خاللها قيمة 
عمالتها املحلية بالدوالر االأمريكي. 

وقد �صهدت هذه الدول تده�رًا حادًا يف 
ح�صاباتها اجلارية خالل العامني 2015 

و 2016، مما دفع امل�صارف املركزية 
لل�صحب من احتياطات النقد االأجنبي 
لتلبية الطلب على العمالت االأجنبية. 
وبينما يبدو تراجع اأ�صعار ال�صرف يف 

دول جمل�ض التعاون اخلليجي مبثابة 
جزء �صروري الأي خطة بعيدة املدى 

للتن�يع االقت�صادي، فاإن اأي انخفا�ض 
يف قيمة عمالتها �صيك�ن له تاأثري 

ق�صري اإىل مت��صط االأجل على تكاليف 
ال�صركات، واأ�صعار االإنتاج، ويف نهاية 

املطاف على الق�ة ال�صرائية للعائالت.
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أظهر تقرير �صدر م�ؤخرًا  يف 
الريا�ض مت اإعداده من قبل »اأك�صف�رد 

�ض يف  اإيك�ن�ميك�ض« واملتخ�صّ
الت�قعات االقت�صادية. باأنه من املت�قع 

ل�صعر خام برنت اأن يبلغ نح� 50.3 
دوالر اأمريكي للربميل يف 2017، واأن 
يظل حتت 60 دوالر اأمريكي للربميل 

لغاية 2019. وبينما ميكن لدول 
جمل�ض التعاون اخلليجي اأن ُتغطي 

النق�ض يف االإيرادات على املدى 
الق�صري باالقرتا�ض، واأي�صًا من خالل 

ال�صحب من �صناديق الرثوات ال�صيادية 
واحتياطات النقد االأجنبي، فاإنها لن 

تتمكن من القيام بذلك على املدى 
البعيد دون زيادة ال�صرائب.

اإن اأ�صعار نقطة التعادل املت�قعة للعام 
2016 - والتي يجب بيع النفط وفقها 

من اأجل حتقيق الت�زان يف امل�ازنة 
العامة - ت�صع قطر ودولة االإمارات يف 

اأف�صل م�قف مع اأ�صعار تبلغ 44 و 57 
دوالر اأمريكي للربميل على الت�ايل، 

تليهما الك�يت ب�صعر 60 دوالر اأمريكي، 
واململكة العربية ال�صع�دية ب�صعر 

77 دوالر اأمريكي. وت�اجه �صلطنة 

ُعمان والبحرين اأكرب ال�صغ�طات مع 
اأ�صعارهما لنقطة التعادل عند 104 و 

97 دوالر اأمريكي للربميل على الت�ايل.

ومن املقرر فعاًل تطبيق �صريبة القيمة 
امل�صافة بن�صبة %5 يف اأنحاء دول جمل�ض 

التعاون اخلليجي خالل عام 2018، 
وتفرت�ض تقديرات �صندوق النقد الدويل 

باأن هذه ال�صريبة ميكنها اأن جتمع ما 
ي�صل اإىل 1.5-%2 من اإجمايل الناجت 
املحلي يف كافة اأرجاء املنطقة. وبينما 

ت�صّكل هذه اخلط�ة بداية ملعاجلة العجز 
املايل، فاإنها ت�صاهم اأي�صًا يف زيادة 

نفقات احلياة، حيث ميكنها يف املقابل 
رفع الطلب على االأج�ر، وبالتايل تق�ي�ض 

تناف�صية ال�صركات. 
وت�صمل التدابري ال�صريبية االأخرى 

فر�ض �صرائب على ال�صركات اأو 
االأرباح، اأو �صريبة على الدخل 

ال�صخ�صي والتي تعترب عادة امل�صاهم 
الرئي�صي يف االإيرادات احلك�مية 
�صمن االقت�صادات ذات الدخل 
املرتفع. ولكن، نظرًا الأن اأنظمة 

ال�صمان االجتماعي ُتعامل امل�اطنني 
وغري امل�اطنني ب�ص�رة خمتلفة، يبدو 

من غري املرجح على املدى الق�صري 
تطبيق �صريبة كهذه على فئة واحدة. 
ويبنّي التقرير اأن ت�صاعد الطلب على 

االأج�ر للعمالة غري امل�اطنة كنتيجة 
ل�صريبة الدخل ال�صخ�صي قد يك�ن 
مت�صقًا مع اأهداف احلك�مة لت�طني 

الق�ى العاملة، ورمبا يك�ن اأف�صل 

الأنظمة احل�ص�ض التي جترب ال�صركات 
على ت�ظيف امل�اطنني بغ�ض النظر عن 

ت�افر م�ظفني منا�صبني.
من جانبه، يق�ل مايكل اآرم�صرتونغ، 

املحا�صب القان�ين املعتمد واملدير 
االإقليمي ملعهد املحا�صبني القان�نيني 

ICAEW يف ال�صرق االأو�صط واإفريقيا 

وجن�ب اآ�صيا: »حتتاج ال�صركات يف 
دول جمل�ض التعاون اخلليجي اإىل 

التاأهب مل�اكبة اجله�د ط�يلة االأمد 
التي تبذلها احلك�مات من اأجل �صد 

العجز املايل، ورفع االإيرادات ال�صخمة 
مبعدالت كبرية للغاية من االقت�صاد 

غري النفطي. باالإ�صافة اإىل ذلك، 
ميكنها اأن تت�قع تنفيذ �صيا�صات 

�صعب�ية وتع�ي�صية اأخرى مثل الت�جه 
لزيادة الن�صبة ال�طنية يف الق�ى 

العاملة، وحتديدًا يف القطاع اخلا�ض«.
وي�صيف: »ل�صمان اأن تعديالت 

امل�ازنة املالية العامة تن�صجم مع 
عجلة النم� املت�ا�صل، ينبغي على 

ال�صركات اأن تتعامل مع التدابري 
املطبقة ذات ال�صلة والتي �صت�صمح 
بزيادة ال�صرائب، وا�صتيعابها باأقل 
تاأثري ممكن على منظ�مة اأعمالها 

ون�صاطاتها. وقد ت�صمل التدابري 
التع�ي�صية اإ�صالحات يف نظام 

الرعاية االجتماعية لتحفيز املزيد 
من امل�اطنني على التناف�ض مع 

املغرتبني على ال�ظائف، واإتاحة مرونة 
اأكرب للتفاو�ض بخ�ص��ض االأج�ر، 
واالقتطاعات من �صرائب االأرباح 

حلماية االإنفاق اال�صتثماري«.
وميّثل ال�صغط على اأ�صعار النفط اأي�صًا 

م�صدر قلق بالن�صبة اإىل ال�صركات، 
وذلك من منظ�ر ا�صتقرار اأ�صعار 

ال�صرف. وبا�صتثناء الك�يت التي تدير 
�صعرًا لل�صرف مقابل �صلة من العمالت 

االأخرى، تعتمد كل اقت�صادات دول 
جمل�ض التعاون اخلليجي اأنظمة الأ�صعار 

ال�صرف ترتبط من خاللها قيمة 
عمالتها املحلية بالدوالر االأمريكي. 

وقد �صهدت هذه الدول تده�رًا حادًا يف 
ح�صاباتها اجلارية خالل العامني 2015 

و 2016، مما دفع امل�صارف املركزية 
لل�صحب من احتياطات النقد االأجنبي 
لتلبية الطلب على العمالت االأجنبية. 
وبينما يبدو تراجع اأ�صعار ال�صرف يف 

دول جمل�ض التعاون اخلليجي مبثابة 
جزء �صروري الأي خطة بعيدة املدى 

للتن�يع االقت�صادي، فاإن اأي انخفا�ض 
يف قيمة عمالتها �صيك�ن له تاأثري 

ق�صري اإىل مت��صط االأجل على تكاليف 
ال�صركات، واأ�صعار االإنتاج، ويف نهاية 

املطاف على الق�ة ال�صرائية للعائالت.
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HTC Desire 10 
Lifestyle 

Sennheiser 
GSP 350 

#التكنولوجيا مع تام

 The Global تمارى كالرك  خبرية �سابقة يف تطوير الربجميات، ورائدة اأعمال عرب الإنرتنت تهتم 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.
GlobalGazette@ وتوا�سلوا معها عرب تويرت  www.theglobalgazette.com زوروا موقع

تتضمن التكنولوجيا الجديدة لهذا الشهر تقنيات تسمح لك بتشغيل وضع االلعاب الخاص بك، جهاز بالكبيري الجديد كليًا، 
والكاميرا المدمجة التي تلتقط الصور بذكاء كبير، والتي ستدفعك للقيام برحلة جديدة حتى تقوم بتجربتها.

ادخل في عالم االلعاب
ساينهايزر تدخل الى عالم تقنيات االلعاب.

تقدم �سماعات جي ا�س بي 350 جتربة 
رائعة لالعبي اأجهزة الكمبيوتر بف�سل 
التقنية احلديثة والعالية التي تقدمها 

�ساينهايزر ودولبي 7.1 بنظام الإحاطة 
اجلديد. كواحدة من اأول تقنياتها يف 

جمال اللعاب، وقامت ال�سركة باإطالق 
�سماعات الراأ�س جي ا�س بي 350 

الريا�سية بت�سميمها اجلديد الذي 
يدمج بني ال�سكل اجلديد وامليزات 

الراقية لالعبني. �سدادتا الأذن 

الإ�سفنجيتني توفران اأف�سل نوعية �سمن 
فئتها لل�سماح لك بالرتكيز على اللعبة 

بعيدا عن ال�سو�ساء اخلارجية. 
 مت ت�سميم �سدادتا الذن وفقا لأبحاث 

�سركة �ساينهايزر التي عملت على 
درا�سة بيئة اللعب وقدمت لك اأف�سل 

جتربة مريحة ل�ستخدام �سماعات 
الراأ�س لفرتات اأطول مبزيد من الراحة. 

كما انها �سهلة ال�سبط والتعديل للتمتع 
بكامل مميزات نظام ال�سوت. تاأتي 

�سماعات جي ا�س بي 350 مع نظام 
دونغل حميطي جديد لأجهزة الكمبيوتر 
للتبديل ب�سرعة بني نظام �سترييو ونظام 
دولبي ال�سوتي املحيطي، ويف حني تنقل 
واجهة برنامج �ساينهايزر هذه التجربة 

ال�سوتية جلميع العبني، وجميع 
العابهم، او نظامهم ال�سوتي املحيطي. 

ل ومن اجل التوا�سل بني الفرق خالل 
اللعب، فاإن �سماعات جي ا�س بي 350 
تت�سمن نظام بث عايل اجلودة مبيزة 

عزل ال�سو�ساء وبتقنية بث �سوتي عالية 
من امليكروفون الذي يقلل من ال�سو�ساء 

يف اخللفية وال�سوات الناجتة عن 
التنف�س ، لذلك ميكنك اأن تكون عل 

يقني اأن زمالءك يف الفريق �سي�سمعون 
بال�سبط ما حتتاج لقوله بو�سوح تام. 
اإذا كنت ترغب باحل�سول على جتربة 
اأف�سل؟ اح�سل على �سماعات جي ا�س 

بي 350 وادخل اىل اللعاب بطريقة 
احرتافية وتقنية عالية.

ياأتي منوذج �سوين �سايرب �سوت ار اك�س V 100   مبراحل جديدة وعالية من الأداء 
وال�سرعة للكامريات املدجمة. تاأتي مبيزة ح�سا�س كامريا بدقة 20.1 ميغا بك�سل، 

ونظام تدقيق اوتوماتيكي ونظام AF هجني و�سريع ب�سرعة التقاط 24 اإطار يف 
 Exmor 1.0 مرفقة بح�سا�س مطور جديد من نوع v 100 الثانية. تاأتي ار اك�س

 mm F1.8 70-Zeiss Vario-Sonnar t* 24 و ،DRAM مع �سريحة RS CMOS
2.8 – كعد�سة التقاط كبرية. بالإ�سافة اىل دقة ت�سوير فيديو 4k وقراءة كاملة 

للبيك�سل، تقوم بالرتكيز بحوايل 1.7 اكرث على البيانات املطلوبة للعر�س بطريقة 
4k لذلك تكون دقة العر�س رائعة ب�سكل ذكي للغاية. جتمع ار اك�س v 100 بني 
التطورات التكنولوجية واجل�سم املدمج مما يجعلها اخليار املثايل للم�سورين.

تقوم �سركة بالك بريي بو�سع معايري 
ال�سالمة اأول باإطالقها جلهازها اجلديد 

)واأخر ما تو�سلت اليه( اخللوي. 
DTEK60 هو ثاين جهاز يف �سل�سلة 

ال�سركة DTEK لأجهزة الأندرويد. وتقوم 
من خالله بتزويد ال�سركات واملنظمات 
ذات الو�سول التام للنظام القت�سادي 

لأندرويد باأعلى حد من املوا�سفات 

للم�ساعدة باإنتاج الطاقة. وياأتي اجلهاز 
مزودا بكل ميزات ال�سالمة التي متلكها 

اأجهزة بالك بريي املزودة بنظام اأندرويد، 
مبا يف ذلك نظام الت�سحيح الأمن وتطبيق 

DTEK من بالك بريي الذي ي�سمح لك 
مبراقبة والتحكم بخ�سو�سياتك عرب 
هاتفهم. ح�سا�س ب�سمة اليد اخلا�س 

ببالك بريي يزودك بتقنيات اأمان اإ�سافية 
لإلغاء قفل هاتفك، الو�سول اىل كلمات 

ال�سر وعمليات ال�سراء، مبا يف ذلك 
ال�سراء عرب اأندرويد. ويتيح لك اإ�سافة 

خم�س ب�سمات اإ�سافية، والتي تكون 
مغلقة ب�سكل حمكم بتقنية اأمان ميكنك 

الوثوق بها. DTEK60 ياأتي مزودا 
بكامريا اأمامية بدقة -8ميغا بك�سل 

وخلفية بدقة -21ميغا بك�سل مرفقة 
بتقنية الرتكيز التلقائي ومميزات اخرى 

مثل التعرف على الإطارات واخللفية 
و�سوء LED فال�س مدمج. وي�ستطيع 

اجلهاز التعرف على وحدة ذاكرة 
اإ�سافية micro SD ي�سل حجمها اىل 

اثنني تريابايت وببطارية با�ستطاعة 
3000 ميلي اأمبري �ساعي، ميكنك جهاز 

DTEK60 من ال�ستمرار بالعمل ملدة 24 
�ساعة بف�سلها.

الصورة الكاملة.
قامت شركة سوني  بتوسيع سلسلة سايبر شوت

األمانة اوال
.DTEK60 قامت شركة بالك بيري بإطالق جهاز

BlackBerry 
DTEK60

Sony RX100 

Blackberry 
DTEK60
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HTC Desire 10 
Lifestyle 

Sennheiser 
GSP 350 

#التكنولوجيا مع تام

 The Global تمارى كالرك  خبرية �سابقة يف تطوير الربجميات، ورائدة اأعمال عرب الإنرتنت تهتم 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.
GlobalGazette@ وتوا�سلوا معها عرب تويرت  www.theglobalgazette.com زوروا موقع

تتضمن التكنولوجيا الجديدة لهذا الشهر تقنيات تسمح لك بتشغيل وضع االلعاب الخاص بك، جهاز بالكبيري الجديد كليًا، 
والكاميرا المدمجة التي تلتقط الصور بذكاء كبير، والتي ستدفعك للقيام برحلة جديدة حتى تقوم بتجربتها.

ادخل في عالم االلعاب
ساينهايزر تدخل الى عالم تقنيات االلعاب.

تقدم �سماعات جي ا�س بي 350 جتربة 
رائعة لالعبي اأجهزة الكمبيوتر بف�سل 
التقنية احلديثة والعالية التي تقدمها 

�ساينهايزر ودولبي 7.1 بنظام الإحاطة 
اجلديد. كواحدة من اأول تقنياتها يف 

جمال اللعاب، وقامت ال�سركة باإطالق 
�سماعات الراأ�س جي ا�س بي 350 

الريا�سية بت�سميمها اجلديد الذي 
يدمج بني ال�سكل اجلديد وامليزات 

الراقية لالعبني. �سدادتا الأذن 

الإ�سفنجيتني توفران اأف�سل نوعية �سمن 
فئتها لل�سماح لك بالرتكيز على اللعبة 

بعيدا عن ال�سو�ساء اخلارجية. 
 مت ت�سميم �سدادتا الذن وفقا لأبحاث 

�سركة �ساينهايزر التي عملت على 
درا�سة بيئة اللعب وقدمت لك اأف�سل 

جتربة مريحة ل�ستخدام �سماعات 
الراأ�س لفرتات اأطول مبزيد من الراحة. 

كما انها �سهلة ال�سبط والتعديل للتمتع 
بكامل مميزات نظام ال�سوت. تاأتي 

�سماعات جي ا�س بي 350 مع نظام 
دونغل حميطي جديد لأجهزة الكمبيوتر 
للتبديل ب�سرعة بني نظام �سترييو ونظام 
دولبي ال�سوتي املحيطي، ويف حني تنقل 
واجهة برنامج �ساينهايزر هذه التجربة 

ال�سوتية جلميع العبني، وجميع 
العابهم، او نظامهم ال�سوتي املحيطي. 

ل ومن اجل التوا�سل بني الفرق خالل 
اللعب، فاإن �سماعات جي ا�س بي 350 
تت�سمن نظام بث عايل اجلودة مبيزة 

عزل ال�سو�ساء وبتقنية بث �سوتي عالية 
من امليكروفون الذي يقلل من ال�سو�ساء 

يف اخللفية وال�سوات الناجتة عن 
التنف�س ، لذلك ميكنك اأن تكون عل 

يقني اأن زمالءك يف الفريق �سي�سمعون 
بال�سبط ما حتتاج لقوله بو�سوح تام. 
اإذا كنت ترغب باحل�سول على جتربة 
اأف�سل؟ اح�سل على �سماعات جي ا�س 

بي 350 وادخل اىل اللعاب بطريقة 
احرتافية وتقنية عالية.

ياأتي منوذج �سوين �سايرب �سوت ار اك�س V 100   مبراحل جديدة وعالية من الأداء 
وال�سرعة للكامريات املدجمة. تاأتي مبيزة ح�سا�س كامريا بدقة 20.1 ميغا بك�سل، 

ونظام تدقيق اوتوماتيكي ونظام AF هجني و�سريع ب�سرعة التقاط 24 اإطار يف 
 Exmor 1.0 مرفقة بح�سا�س مطور جديد من نوع v 100 الثانية. تاأتي ار اك�س

 mm F1.8 70-Zeiss Vario-Sonnar t* 24 و ،DRAM مع �سريحة RS CMOS
2.8 – كعد�سة التقاط كبرية. بالإ�سافة اىل دقة ت�سوير فيديو 4k وقراءة كاملة 

للبيك�سل، تقوم بالرتكيز بحوايل 1.7 اكرث على البيانات املطلوبة للعر�س بطريقة 
4k لذلك تكون دقة العر�س رائعة ب�سكل ذكي للغاية. جتمع ار اك�س v 100 بني 
التطورات التكنولوجية واجل�سم املدمج مما يجعلها اخليار املثايل للم�سورين.

تقوم �سركة بالك بريي بو�سع معايري 
ال�سالمة اأول باإطالقها جلهازها اجلديد 

)واأخر ما تو�سلت اليه( اخللوي. 
DTEK60 هو ثاين جهاز يف �سل�سلة 

ال�سركة DTEK لأجهزة الأندرويد. وتقوم 
من خالله بتزويد ال�سركات واملنظمات 
ذات الو�سول التام للنظام القت�سادي 

لأندرويد باأعلى حد من املوا�سفات 

للم�ساعدة باإنتاج الطاقة. وياأتي اجلهاز 
مزودا بكل ميزات ال�سالمة التي متلكها 

اأجهزة بالك بريي املزودة بنظام اأندرويد، 
مبا يف ذلك نظام الت�سحيح الأمن وتطبيق 

DTEK من بالك بريي الذي ي�سمح لك 
مبراقبة والتحكم بخ�سو�سياتك عرب 
هاتفهم. ح�سا�س ب�سمة اليد اخلا�س 

ببالك بريي يزودك بتقنيات اأمان اإ�سافية 
لإلغاء قفل هاتفك، الو�سول اىل كلمات 

ال�سر وعمليات ال�سراء، مبا يف ذلك 
ال�سراء عرب اأندرويد. ويتيح لك اإ�سافة 

خم�س ب�سمات اإ�سافية، والتي تكون 
مغلقة ب�سكل حمكم بتقنية اأمان ميكنك 

الوثوق بها. DTEK60 ياأتي مزودا 
بكامريا اأمامية بدقة -8ميغا بك�سل 

وخلفية بدقة -21ميغا بك�سل مرفقة 
بتقنية الرتكيز التلقائي ومميزات اخرى 

مثل التعرف على الإطارات واخللفية 
و�سوء LED فال�س مدمج. وي�ستطيع 

اجلهاز التعرف على وحدة ذاكرة 
اإ�سافية micro SD ي�سل حجمها اىل 

اثنني تريابايت وببطارية با�ستطاعة 
3000 ميلي اأمبري �ساعي، ميكنك جهاز 

DTEK60 من ال�ستمرار بالعمل ملدة 24 
�ساعة بف�سلها.

الصورة الكاملة.
قامت شركة سوني  بتوسيع سلسلة سايبر شوت

األمانة اوال
.DTEK60 قامت شركة بالك بيري بإطالق جهاز

BlackBerry 
DTEK60

Sony RX100 

Blackberry 
DTEK60
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ويف ظل غياب املعلومات عن عدد 
امل�شروعات العقارية و�شركات التطوير 

والت�شويق املتوفرة باملنطقة، اأطلقت 
ال�شركة امل�شرية النا�شئة »ُنزل« 

تطبيقها ال�شحابي على الويب »نزل 
بيزن�س« Nozol Business، �شهر مايو 

املا�شي،كاأول برنامج لإدارة عالقة 
.)CRM( العمالء بال�شركات العقارية

يهدف »ُنزل بيزن�س« اإىل رقمنة 
القطاع العقاري، اإذ اأنه ُم�شمم 

خلدمة �شركات التطوير و�شركات 
الت�شويق العقاري، وهناك نظام 
منف�شل لكِل منهما. ومن املقرر 

الربط بي اخلدمتّي يف امل�شتقبل، مع 

ت�شبيكهما بامل�شتخدم، ليتم بذلك غلق 
دائرة املعامالت داخل القطاع.

وعلى �شبيل ت�شويق امل�شروع باملنطقة 
العربية تتواجد »نزل« الآن يف 

اأ�شبوع »جيتك�س للتقنية« يف دبي،  
للتعرف على طبيعة ال�شوق اخلليجية، 

والت�شبيك مع امل�شتثمرين وخرباء 
ريادة الأعمال.

رؤية »ُنزل«
جاءت فكرة العمل على ُنزل عندما مل 
ينجح املوؤ�ش�شان اأحمد فرحات واأحمد 
عزت يف العثور على مكتب ي�شتاأجروه 

ل�شركتهم النا�شئة، وكان ال�شبب هو 

ُندرة وقلة البيانات املعرو�شة عن كل 
عقار ف�شاًل عن كونها �شحيحة اأم ل،  

وطراأت لهم فكرة عمل من�شة توفر 
اأكرب قدر من املعلومات للم�شتخدمي 

ُي�شهل عليهم اتخاذ قرار ال�شراء 
اأو ال�شتئجار، ويوفر على املالك 

والو�شطاء �شيل املكاملات واملعاينات.
»تهدف ُنزل اإىل اأن تكون ال�شريك 
الرئي�شي للمحرتفي العقاريي من 

ال�شركات والو�شطاء كما تهدف اإىل 
اأن تكون امل�شدر الرئي�شي لكل من 

يبحث عن عقار«، يقول اأحمد عزت 
املدير التنفيذي يف حواره اخلا�س 

لـ«انرتبرنور العربية«.

ويتابع عزت: » نحن لدينا رغبة عميقة 
يف اأن نرى فاعلية وريادة يف ال�شركات 

العقارية ت�شل اإىل م�شتوى احرتافية 
ال�شركات العاملية، وذلك باإمداد 

ال�شركات بالأدوات الأ�شا�شية للعمل 
الحرتايف، ُنزل تاأمل يف اأن تعمل مع 

ال�شركات مل�شاعاتهم على حتقيق اأعلى 
م�شتويات الكفاءة والفاعلية، واأن ترفع 

معايري الأعمال يف املنطقة« .

ماذا يقدم »ُنزل 
بيزنس«؟

على الرغم من جودة الطلب على 
العقارات، اإل اأن حالة التناف�س 

بي ال�شركات العقارية يف قمتها،  
وتبحث كل ال�شركات عن طريقة 

اأو اأكرث لبقائها حية ويف حالة 
تناف�س، من حيث خف�س تكلفة 

احل�شول على عميل جديد .. طرق 
احلفاظ على العميل احلايل وحتى 

املحافظة على التدفق النقدي 
القائم على جمع اأق�شاط العقارات 

من امل�شرتين، حيث تقوم ال�شركات 
العقارية بتح�شيل متو�شط ٦٥٪ من 

قيمة العقارات على هيئة اأق�شاط. 
كل هذه التحديات حفزت اإطالق 

»نزل بيزن�س«.
مينح التطبيق ال�شركات العقارية 

الفر�شة بتجربة اأف�شل املمار�شات 

الإدارية لل�شركات العقارية، وذلك 
باإدارة عمليات البيع والت�شويق 

وخدمة العمالء والتح�شيل اأي�شًا، 
والتطبيق مبني على التكنولوجيا 

ال�شحابية.
ويقول اأحمد فرحات املدير التقني » 

اإننا حر�شنا على تقدمي اخلربة يف ُنزل 
بزن�س ولي�س جمرد برنامج الكرتوين، 
فمن يعمل على ُنزل بزن�س فهو تلقائيًا 

يتبع اأف�شل املمار�شات يف ال�شركات 
العقارية«.

وبالفعل، لقى«ُنزل بزن�س« ا�شتح�شاًنا 
كبري من ال�شركات التي عملت به 
خالل الفرتة الق�شرية املا�شية، 

والبالغ عددها 24 �شركة.

وتعمل ُنزل على تلبية طلبات 
العمالء احلاليي باأف�شل �شورة 

ممكنة من خالل فريق من 
املطورين املحرتفي، والعمل 

اأي�شًا على تزويد التطبيق ببع�س 
اخل�شائ�س مما يجعله اأكرث مرونة، 

ومن اجلدير بالذكر اأن »ُنزل 
بيزن�س« يعمل بنظام ال�شرتاكات 

ال�شهرية وال�شنوية، بواقع 15 

دولًرا لكل م�شتخدم،  وذلك 
مينح ال�شركات الفر�شة يف جتربة 

التطبيق باأقل ا�شتثمار ممكن.
جدير بالذكر، اأن »ُنزل« كانت قد 

فازت يف يوليو/متوز املا�شي  باملركز 
الأول �شمن الدورة احلادية ع�شرة 

لربنامج Start IT الذي اأطلقه مركز 
ريادة الأعمال وتكنولوجيا املعلومات 

.TIEC

»ُنزل بزنس« 

يشهد القطاع العقاري تأخرًا كبيرًا في استخدام التكنولوجيا على الرغم من كونه النشاط األكثر 
حيوية في المنطقة العربية بنصيب 33 % تقريبًا من الناتج المحلي اإلجمالي العربي، ويستوعب أكثر 

من 15 % من العمالة في المنطقة العربية كما يرتبط به كثير من القطاعات الصناعية والخدمية.
خاص – انتربرونور 

أول برنامج إلدارة عالقة العمالء
)CRM( في الشركات العقارية

فاز »ُنزل بزنس« في يوليو/تموز الماضي  بالمركز 
 Start األول ضمن الدورة الحادية عشرة لبرنامج
IT الذي أطلقه مركز ريادة األعمال وتكنولوجيا 

.TIEC المعلومات
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ويف ظل غياب املعلومات عن عدد 
امل�شروعات العقارية و�شركات التطوير 

والت�شويق املتوفرة باملنطقة، اأطلقت 
ال�شركة امل�شرية النا�شئة »ُنزل« 

تطبيقها ال�شحابي على الويب »نزل 
بيزن�س« Nozol Business، �شهر مايو 

املا�شي،كاأول برنامج لإدارة عالقة 
.)CRM( العمالء بال�شركات العقارية

يهدف »ُنزل بيزن�س« اإىل رقمنة 
القطاع العقاري، اإذ اأنه ُم�شمم 

خلدمة �شركات التطوير و�شركات 
الت�شويق العقاري، وهناك نظام 
منف�شل لكِل منهما. ومن املقرر 

الربط بي اخلدمتّي يف امل�شتقبل، مع 

ت�شبيكهما بامل�شتخدم، ليتم بذلك غلق 
دائرة املعامالت داخل القطاع.

وعلى �شبيل ت�شويق امل�شروع باملنطقة 
العربية تتواجد »نزل« الآن يف 

اأ�شبوع »جيتك�س للتقنية« يف دبي،  
للتعرف على طبيعة ال�شوق اخلليجية، 

والت�شبيك مع امل�شتثمرين وخرباء 
ريادة الأعمال.

رؤية »ُنزل«
جاءت فكرة العمل على ُنزل عندما مل 
ينجح املوؤ�ش�شان اأحمد فرحات واأحمد 
عزت يف العثور على مكتب ي�شتاأجروه 

ل�شركتهم النا�شئة، وكان ال�شبب هو 

ُندرة وقلة البيانات املعرو�شة عن كل 
عقار ف�شاًل عن كونها �شحيحة اأم ل،  

وطراأت لهم فكرة عمل من�شة توفر 
اأكرب قدر من املعلومات للم�شتخدمي 

ُي�شهل عليهم اتخاذ قرار ال�شراء 
اأو ال�شتئجار، ويوفر على املالك 

والو�شطاء �شيل املكاملات واملعاينات.
»تهدف ُنزل اإىل اأن تكون ال�شريك 
الرئي�شي للمحرتفي العقاريي من 

ال�شركات والو�شطاء كما تهدف اإىل 
اأن تكون امل�شدر الرئي�شي لكل من 

يبحث عن عقار«، يقول اأحمد عزت 
املدير التنفيذي يف حواره اخلا�س 

لـ«انرتبرنور العربية«.

ويتابع عزت: » نحن لدينا رغبة عميقة 
يف اأن نرى فاعلية وريادة يف ال�شركات 

العقارية ت�شل اإىل م�شتوى احرتافية 
ال�شركات العاملية، وذلك باإمداد 

ال�شركات بالأدوات الأ�شا�شية للعمل 
الحرتايف، ُنزل تاأمل يف اأن تعمل مع 

ال�شركات مل�شاعاتهم على حتقيق اأعلى 
م�شتويات الكفاءة والفاعلية، واأن ترفع 

معايري الأعمال يف املنطقة« .

ماذا يقدم »ُنزل 
بيزنس«؟

على الرغم من جودة الطلب على 
العقارات، اإل اأن حالة التناف�س 

بي ال�شركات العقارية يف قمتها،  
وتبحث كل ال�شركات عن طريقة 

اأو اأكرث لبقائها حية ويف حالة 
تناف�س، من حيث خف�س تكلفة 

احل�شول على عميل جديد .. طرق 
احلفاظ على العميل احلايل وحتى 

املحافظة على التدفق النقدي 
القائم على جمع اأق�شاط العقارات 

من امل�شرتين، حيث تقوم ال�شركات 
العقارية بتح�شيل متو�شط ٦٥٪ من 

قيمة العقارات على هيئة اأق�شاط. 
كل هذه التحديات حفزت اإطالق 

»نزل بيزن�س«.
مينح التطبيق ال�شركات العقارية 

الفر�شة بتجربة اأف�شل املمار�شات 

الإدارية لل�شركات العقارية، وذلك 
باإدارة عمليات البيع والت�شويق 

وخدمة العمالء والتح�شيل اأي�شًا، 
والتطبيق مبني على التكنولوجيا 

ال�شحابية.
ويقول اأحمد فرحات املدير التقني » 

اإننا حر�شنا على تقدمي اخلربة يف ُنزل 
بزن�س ولي�س جمرد برنامج الكرتوين، 
فمن يعمل على ُنزل بزن�س فهو تلقائيًا 

يتبع اأف�شل املمار�شات يف ال�شركات 
العقارية«.

وبالفعل، لقى«ُنزل بزن�س« ا�شتح�شاًنا 
كبري من ال�شركات التي عملت به 
خالل الفرتة الق�شرية املا�شية، 

والبالغ عددها 24 �شركة.

وتعمل ُنزل على تلبية طلبات 
العمالء احلاليي باأف�شل �شورة 

ممكنة من خالل فريق من 
املطورين املحرتفي، والعمل 

اأي�شًا على تزويد التطبيق ببع�س 
اخل�شائ�س مما يجعله اأكرث مرونة، 

ومن اجلدير بالذكر اأن »ُنزل 
بيزن�س« يعمل بنظام ال�شرتاكات 

ال�شهرية وال�شنوية، بواقع 15 

دولًرا لكل م�شتخدم،  وذلك 
مينح ال�شركات الفر�شة يف جتربة 

التطبيق باأقل ا�شتثمار ممكن.
جدير بالذكر، اأن »ُنزل« كانت قد 

فازت يف يوليو/متوز املا�شي  باملركز 
الأول �شمن الدورة احلادية ع�شرة 

لربنامج Start IT الذي اأطلقه مركز 
ريادة الأعمال وتكنولوجيا املعلومات 

.TIEC

»ُنزل بزنس« 

يشهد القطاع العقاري تأخرًا كبيرًا في استخدام التكنولوجيا على الرغم من كونه النشاط األكثر 
حيوية في المنطقة العربية بنصيب 33 % تقريبًا من الناتج المحلي اإلجمالي العربي، ويستوعب أكثر 

من 15 % من العمالة في المنطقة العربية كما يرتبط به كثير من القطاعات الصناعية والخدمية.
خاص – انتربرونور 

أول برنامج إلدارة عالقة العمالء
)CRM( في الشركات العقارية

فاز »ُنزل بزنس« في يوليو/تموز الماضي  بالمركز 
 Start األول ضمن الدورة الحادية عشرة لبرنامج
IT الذي أطلقه مركز ريادة األعمال وتكنولوجيا 

.TIEC المعلومات
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وكانت اإحدى احللول املطروحة، التي 
اتخذت فيها حكومات اخلليج خطوات 

ملمو�سة، هو قطاع ريادة الأعمال، 
الذي �سي�سكل قيمة م�سافة لالقت�ساد 

تخل�ص املوازنة العامة  من تبعات 
العتماد على النفط، وكذلك عبء 

توفري الوظائف العامة لل�سباب.

ويف الكويت، وبالرغم من الرتفاع 
الكبري يف م�ستوى الدخول لتلك الدولة 

النفطية ال�سغرية، اإل اأن ال�سباب 
هناك بداأوا يف دخول قطاع ريادة 

الأعمال وب�سكل كبري.
 �ساعدهم يف هذا التوجهات احلكومية 
الن�سطة لدعم القطاع؛ حيث خ�س�ست 

احلكومة خالل الربع الأخري من عام 
2015 ما يقرب من 6.6 مليارات 

دولر لدعم هذا القطاع، مل�ساندة 
ال�سباب الباحثني عن فر�سة لالنطالق 

باأحالمهم للم�ستقبل.

تجربة ريادية متميزة

اأروى اجلا�سر، هي واحدة من 
رائدات الأعمال بالكويت،  تخرجت 
عام  2011، ودر�ست اإدارة الأعمال 

والتمويل، ثم التحقت بوظيفة حكومية، 
و�سرعان ما اكت�سفت اأن جناحها لن 

يكون اإل بالقطاع الريادي.
عملت اجلا�سر على مدار عامنّي 

ون�سف يف ق�سم خدمة العمالء باإحدى 
الهيئات احلكومية، ووقعت اأ�سرية 

للروتني الوظيفي املعهود، فتقدمت 
اجلا�سر با�ستقالتها وبداأت العمل على 

م�سروعها اخلا�ص، بعدما اكت�سبت 
خربة يف فنون التوا�سل، دعمتها يف 

رحلتها الريادية.
اأطلقت اجلا�سر »ُمكانكم« 

Mukkancom منت�سف العام 

اجلاري، يف املرحلة التجريبية، 
كمن�سة متخ�س�سة يف حجز م�ساحات 

العمل وقاعات الجتماعات والتدريب 
رقمًيا.

بداأت اجلا�سر العمل على »ُمكانكم«، 
اأثناء م�ساركتها يف م�سابقة »�ستارت 

اب ويك اند - الكويت«.
يف هذا ال�سدد تقول اجلا�سر يف 

حوارها اخلا�ص لـ«انرتبرنور العربية: 
»دخلت امل�سابقة وكونت فريًقا من 

3 تقنيني، ومتكنا من تطوير منوذج 
اأويل ملن�سة »ُمكانكم«، وعر�سنا  

فكرة امل�سروع يف اليوم اخلتامي اأمام 
جلنة حتكيم، وح�سدت املركز الأول، 
وح�سلنا على دعم مايل  األف دينار«.

 كما واختري »ُمكانكم«، ليكون �سمن 
10 فرق مت ت�سفيتهم للم�ساركة يف 

العر�ص النهائي لالأفكار النا�سئة، 
�سمن م�سابقة »منتدى معهد 

ما�سا�سو�ست�ص« للتكنولوجيا لريادة 
الأعمال يف العامل العربي.

وتعليًقا على ال�ستفادة التي ح�سلت 
عليها اجلا�سر من م�ساركتها بفعالية 
»�ستارت-اأب كويت«، تقول: »اأتاحت 

لنا الفاعلية فر�سة للت�سبيك مع 
مدربني ورواد اأعمال، واكت�سبت عدة 
مهارات  اأهمها كيفية عر�ص فكرتي 

اأمام جلنة التحكيم، وكتابة خطة 
العمل ومنوذج العمل«.

طريق الربح تحديات 
وإصرار

ويعتمد منوذج العمل يف »ُمكانكم« 
على نظام العمولة من مدفوعات 

م�ستاأجري القاعات وامل�ساحات، والتي 
�سُتجرى بالكامل على املن�سة.

وتقول اجلا�سر، »تواجهني الكثري 
من التحديات اأهمها اأن فريق العمل 

ان�سحب من امل�سروع لعدم قدرتهم على 

املوازنة بني متابعة ال�سروع واأعمالهم 
الأخرى، وحاليًّا ان�سمت �سريكة 

موؤ�س�سة تعمل كمربجمة اإىل امل�سروع 
منذ يونيواملا�ص، بعدما اأم�سيت عدة 
اأ�سهر اأحتمل مبفردي اأعباء عمليات 

التطوير والربجمة وال�سوؤون املالية 
والت�سويق«.

اإ�سرار على النجاح 
رغم التحديات، و�سعوبة الإطالق 

الر�سمي ب�سبب نق�ص املوارد املالية، 
وقّعت اجلا�سر 5 تعاقدات، واأ�سبحت 

حتظى بـ 300 عميل م�سجل على 
املوقع.

وتوؤكد  اجلا�سر اأن حما�سها مل�سروعها 
مل يقل اأو يفرت، خا�سة اأن العديد من 
الفنادق وم�ساحات العمل يف الكويت 

قد واقفت على الن�سمام للم�سروع 
قبل اإطالقه فعلًيا، والنطالق الفعلي 

للمن�سة ل يزال غري حمدًدا بعد.

دعم من المنظومة 
الريادية

جاءت مرحلة تطوير الفكرة وتكوين 
الفريق، عقب م�ساركة اجلا�سر يف 

مع�سكر »كوديد«Coded التدريبي 
اخلا�ص بالربجمة. 

ح�سل جميع املتدربني على دورات 
تدريبية اأون لين، اأعقبها مقابالت 

�سخ�سية لختيار امل�ساركني بعد قيا�ص 
مدى ال�ستفادة  التي حققوها من 

التدريب الرقمي، وا�ستغرق التدريب 
�سهرّين، بواقع 8 �ساعات يومًيا، ودار 
حول مراحل بناء املواقع اللكرتونية 

من الألف اإىل الياء.
اأتت تلك اخلطوة بعدما اأنهت 

اجلا�سر  التدريب يف موؤ�س�سة« 
�سابك«، التي اأطلقها نادي 

التوا�سل الجتماعي يف الكويت، 
بالتعاون مع جمموعة من الهيئات 

احلكومية الكويتية، وح�سلت 
من خاللها على فر�سة ممار�سة 

التدريب العملي على الت�سويق عرب 
مواقع التوا�سل يف اإحدى �سركات 

القطاع احلكومي.
فهل �ستتمكن اجلا�سر بداأبها امل�ستمر 

و�سغفها املتوا�سل للتعلم والتطوير، مع 
دعم املنظومة املحلية لها، من اخلروج 

مب�سروعها اإىل النور قريًبا؟

فتاة كويتية
تترك الوظيفة الحكومية من أجل

»ُمكانكم«
مثَل انخفاض أسعار النفط ضربة قاصمة لكثير من االقتصادات حول العالم. وتأثرت منطقة 

الخليج التي تعتمد جل ميزانيتها على إيرادات البترول بتلك التغييرات المتسارعة  في األسعار 
العالمية، دفعها لفرض بعض الضرائب الجديدة، والبحث عن قطاعات استثمارية متنوعة  إلحداث 

النهضة المطلوبة لالقتصاد في المنطقة.
خاص: إيمان مصطفى 
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وكانت اإحدى احللول املطروحة، التي 
اتخذت فيها حكومات اخلليج خطوات 

ملمو�سة، هو قطاع ريادة الأعمال، 
الذي �سي�سكل قيمة م�سافة لالقت�ساد 

تخل�ص املوازنة العامة  من تبعات 
العتماد على النفط، وكذلك عبء 

توفري الوظائف العامة لل�سباب.

ويف الكويت، وبالرغم من الرتفاع 
الكبري يف م�ستوى الدخول لتلك الدولة 

النفطية ال�سغرية، اإل اأن ال�سباب 
هناك بداأوا يف دخول قطاع ريادة 

الأعمال وب�سكل كبري.
 �ساعدهم يف هذا التوجهات احلكومية 
الن�سطة لدعم القطاع؛ حيث خ�س�ست 

احلكومة خالل الربع الأخري من عام 
2015 ما يقرب من 6.6 مليارات 

دولر لدعم هذا القطاع، مل�ساندة 
ال�سباب الباحثني عن فر�سة لالنطالق 

باأحالمهم للم�ستقبل.

تجربة ريادية متميزة

اأروى اجلا�سر، هي واحدة من 
رائدات الأعمال بالكويت،  تخرجت 
عام  2011، ودر�ست اإدارة الأعمال 

والتمويل، ثم التحقت بوظيفة حكومية، 
و�سرعان ما اكت�سفت اأن جناحها لن 

يكون اإل بالقطاع الريادي.
عملت اجلا�سر على مدار عامنّي 

ون�سف يف ق�سم خدمة العمالء باإحدى 
الهيئات احلكومية، ووقعت اأ�سرية 

للروتني الوظيفي املعهود، فتقدمت 
اجلا�سر با�ستقالتها وبداأت العمل على 

م�سروعها اخلا�ص، بعدما اكت�سبت 
خربة يف فنون التوا�سل، دعمتها يف 

رحلتها الريادية.
اأطلقت اجلا�سر »ُمكانكم« 

Mukkancom منت�سف العام 

اجلاري، يف املرحلة التجريبية، 
كمن�سة متخ�س�سة يف حجز م�ساحات 

العمل وقاعات الجتماعات والتدريب 
رقمًيا.

بداأت اجلا�سر العمل على »ُمكانكم«، 
اأثناء م�ساركتها يف م�سابقة »�ستارت 

اب ويك اند - الكويت«.
يف هذا ال�سدد تقول اجلا�سر يف 

حوارها اخلا�ص لـ«انرتبرنور العربية: 
»دخلت امل�سابقة وكونت فريًقا من 

3 تقنيني، ومتكنا من تطوير منوذج 
اأويل ملن�سة »ُمكانكم«، وعر�سنا  

فكرة امل�سروع يف اليوم اخلتامي اأمام 
جلنة حتكيم، وح�سدت املركز الأول، 
وح�سلنا على دعم مايل  األف دينار«.

 كما واختري »ُمكانكم«، ليكون �سمن 
10 فرق مت ت�سفيتهم للم�ساركة يف 

العر�ص النهائي لالأفكار النا�سئة، 
�سمن م�سابقة »منتدى معهد 

ما�سا�سو�ست�ص« للتكنولوجيا لريادة 
الأعمال يف العامل العربي.

وتعليًقا على ال�ستفادة التي ح�سلت 
عليها اجلا�سر من م�ساركتها بفعالية 
»�ستارت-اأب كويت«، تقول: »اأتاحت 

لنا الفاعلية فر�سة للت�سبيك مع 
مدربني ورواد اأعمال، واكت�سبت عدة 
مهارات  اأهمها كيفية عر�ص فكرتي 

اأمام جلنة التحكيم، وكتابة خطة 
العمل ومنوذج العمل«.

طريق الربح تحديات 
وإصرار

ويعتمد منوذج العمل يف »ُمكانكم« 
على نظام العمولة من مدفوعات 

م�ستاأجري القاعات وامل�ساحات، والتي 
�سُتجرى بالكامل على املن�سة.

وتقول اجلا�سر، »تواجهني الكثري 
من التحديات اأهمها اأن فريق العمل 

ان�سحب من امل�سروع لعدم قدرتهم على 

املوازنة بني متابعة ال�سروع واأعمالهم 
الأخرى، وحاليًّا ان�سمت �سريكة 
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مثَل انخفاض أسعار النفط ضربة قاصمة لكثير من االقتصادات حول العالم. وتأثرت منطقة 

الخليج التي تعتمد جل ميزانيتها على إيرادات البترول بتلك التغييرات المتسارعة  في األسعار 
العالمية، دفعها لفرض بعض الضرائب الجديدة، والبحث عن قطاعات استثمارية متنوعة  إلحداث 

النهضة المطلوبة لالقتصاد في المنطقة.
خاص: إيمان مصطفى 
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 ت�ضمل جتربة املتعة ل�ضيوف املنتجع 
ال�ضوي�ضري ال�ضهري يف ال�ضتاء الأن�ضطة 

الريا�ضية، وعالجات الأيوفريدا 
التي ت�ضفي على وقتك املزيد من 

املتعة وال�ضحة، بالإ�ضافة لالأطباق 
التقليدية، ف�ضاًل عن الحتفالت 

بالعيد بحيث مي�ضون اإجازة تبقى يف 
اأذهانهم.

ا�ضتعدادًا ل�ضتقبال مو�ضم الأعياد، 
ميكن ق�ضاء الأم�ضيات يف »جياردينو 

ماوننت« حول األ�ضنة النار الالهبة 
على اأنغام املو�ضيقى احلية، واختيار 

اأحد مرافق الت�ضلية والطعام الكثرية، 
واحت�ضاء امل�ضروبات املمّيزة من 
ابتكار ال�ضاقي، كم�ضروب »ماما 

واتو« الذي ي�ضمل مغرفة من الآي�س 
كرمي بنكهة �ضاي الأع�ضاب الهندية 

والذي يغرّي مذاق امل�ضروب كّلما ذاب. 
ولأّن الت�ضويق يفتح ال�ضهّية، يقّدم 

مطعم »�ضتوڤا« الأطباق ال�ضوي�ضرية 
التقليدية، ويتكّفل مطعم »اإيكو« 

احلائز على جنمَتي مي�ضلني حتت 
اإ�ضراف الطاهي رولف فاليجوف 

باإ�ضباع جوع ذّواقة الطعام من الزّوار. 

استقبال شتوي خاص
اأ�ضبح فندق »جياردينو ماوننت« 

على اأهّبة ال�ضتعداد لالحتفال 
بالأعياد مع الزّوار الذين ين�ضدون 

ق�ضاء العطلة على قمم اجلبال التي 
لب�ضت ثوبها الأبي�س. يف 24 دي�ضمرب، 

تخّيم اأجواء العيد على الفندق مع 
انطالق الحتفالت الإبداعية يف 

املطعم الرئي�ضي، بينما يرتدي مطعم 

»�ضتوڤا« حّلة العيد التقليدية. اأّما يف 

يوم عيد امليالد، في�ضهد الفندق اأحد 
اأبرز فعالّياته ال�ضنوية، اإذ ي�ضت�ضيف 

ع�ضاء ح�ضريًا بهذه املنا�ضبة و�ضط 
اأجواء متاأّلقة متالأ كل زاوية من 
زواياه. تنادي اجلبال ال�ضاهقة 

ال�ضيوف ل�ضتقبال العام اجلديد من 
الأعايل، فيمّددون عطلتهم حّتى عام 

2017، حيث تنتظرهم اأروع الأجواء يف 

�ضرفة الالوجن، اإىل جانب امل�ضروبات 
الفّوارة، وعر�س الألعاب النارية، 
وع�ضاء فاخر يف املطعم، وعر�س 

مو�ضيقي حّي يوؤّديه مغّني ال�ضول »هيرث 
واكر«.

اأّما خالل النهار فال يجوز تفويت 
اأبرز معامل منطقة اإجنادين، اأي 

�ضفوح جبال الألب طبعًا، وخرُي 

طريقة للو�ضول اإليها هي ركوب قارب 
اجلندول �ضعودًا نحو كورفيليا ثّم 

التزّلج على الثلج النقي بينما ُت�ضرق 
ال�ضم�س ال�ضاطعة من خلف القمم، 

ُمب�ّضرة بالعام اجلديد. باإمكان 
ال�ضيوف اأي�ضًا ال�ضتجمام داخل 

الفندق وتناول فطور �ضحي من وحي 
الأيوفريدا، ُيدفئ اجل�ضم من اخلارج 
اإىل الداخل. بعدها حتلو النزهة اإىل 

�ضخور �ضورليج، وهي اإحدى البقع 
ل  لة لدى الفيل�ضوف نيت�ضه، وتاأمُّ املف�ضّ

امل�ضاهد الأّخاذة، اأو اكت�ضاف طبيعة 
املنطقة اخلاّلبة من منظور اأحد 

الفّنانني بزيارة متحف �ضيغانتيني 
الذي ي�ضتعر�س القطع الريفية الطابع 
للفّنان الذي يحمل نف�س ا�ضم املتحف 

والتي تعود اإىل القرن التا�ضع ع�ضر.

جياردينو ماونتن سانت موريتز، 
تجربة فريدة في 

موسم األعياد
يستعّد فندق »جياردينو ماونتن«، الذي يفتح أبوابه في فصل الشتاء ديسمبر 2016، لمساعدة 

الضيوف على التخطيط للعطلة المثالية في بلدة سانت موريتز بمناسبة موسم األعياد بين أحضان 
الجبال المكسّوة بالثوب األبيض.

<<خاص Entrepreneur العربية
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شمس التغيب
وفور العودة اإىل الفندق، ا�ضتِفد من 
النعمة التي وهبها اخلالق اإىل هذه 

املنطقة، األ وهي �ضطوع ال�ضم�س 322 
يومًا يف ال�ضنة، فارت�ضف امل�ضروبات 

على الرّتا�س امل�ضم�س املطّل على 
اجلبال. ومع اأّنك لن ت�ضبع من النظر 

اإىل هذا امل�ضهد، نن�ضحك بزيارة 
�ضالون الفندق، حيث ي�ضتخدم خرباء 

اجلمال م�ضتح�ضرات الأيوفريدا 
لتظهر باأبهى اإطاللة يف امل�ضاء، وتتاأّلق 
بوهج متمّيز يخطف الأنظار من خالل 

حجز جل�ضة عالج فاخرة يف ديبيو 
�ضبا، مثل م�ّضاج الأيوفريدا اأبهياجنا 

لكامل اجل�ضم. اإّياك اأن تفّوت هذه 
التجربة، فاأنَت يف الفندق الوحيد 

امل�ضّنف من فئة اخلم�س جنوم والذي 
يقّدم عالجات الأيوفريدا يف �ضوي�ضرا.
ي�ضفي طيف ف�ضل ال�ضتاء يف املنتجع 
ال�ضوي�ضري ال�ضتثنائي �ضانت موريتز 

جياردينو ماوننت امل�ضّنف من فئة 
اخلم�س جنوم، جوا �ضاحر يف قلب 

جبال الألب ال�ضوي�ضرية الغنية ويفتح 
هذا املنتجع املذهل ذراَعيه ل�ضيوفه يف 

9 دي�ضمرب 2016، بالتزامن مع عودة 
قوارب اجلندول ورافعات التزلج اإىل 

امل�ضارات املغمورة بالثلج يف كورفيجليا 
وكورفات�س. 

ي�ضتهر الفندق اجلبلّي الفخم بلقب 

رة« نظرًا  »مالذ العطالت املُحرِّ

لتجربته املفعمة بال�ضرتخاء والن�ضاط 
يف اآن واحد، وهو يزخر بالن�ضاطات 
ال�ضيفية وال�ضتوية التي متّد اجل�ضم 

بجرعة اأدرينالني اإ�ضافية. بالإ�ضافة 
اإىل اعتباره مكانًا مثاليًا لرتخية 

ع�ضالتك بعد يوم طويل على �ضفوح 
اجلبال، يوّفر هذا الفندق فر�ضًا من 

الطراز العاملي، فت�ضعر لوهلة كاأّنك 
دخلَت عاملًا باأبعاد اأخرى، عاملًا يزاوج 

كنوز الطبيعة الثمينة وغنى التاريخ 
وجمال اجلغرافيا! هو باخت�ضار مهد 

ال�ضياحة ال�ضتوية!
ل عجب اإذًا اأن يغدو فندق جياردينو 
لة ملحّبي ال�ضفر  ماوننت الوجهة املف�ضّ

الع�ضريني الراغبني يف ق�ضاء عطلة 
مثالية مفعمة بالرفاهية وال�ضحة يف 

قلب جبال الألب، وحتديدًا يف قرية 
�ضامفري التي تبعد دقائق معدودة عن 

بلدة �ضانت موريتز امل�ضهورة بنقاط 
الت�ضّوق الفاخرة والبحرية املتجّمدة 

اإمنا الناب�ضة باحلركة والن�ضاط. فهنا 
تقام كل �ضنة فعاليات وم�ضابقات 
ريا�ضية مثل كاأ�س العامل يف لعبة 

البولو على الثلج و�ضباق اخليول »وايت 
تورف.

يف الأ�ضل، كانت وجهًة �ضيفيًة معروفًة 
بروعة ينابيعها الطبيعية ون�ضاطات 
بحرياتها، علمًا باأّنه مل مي�ِس على 

ن�ضوء ال�ضياحة ال�ضتوية يف �ضانت 

موريتز �ضوى 150 عامًا، ويعود الف�ضل 
اإىل رهان اقرتحه �ضاحب اأحد الفنادق 

املحلية متحّديًا عائلًة اأن تبقى يف 
الأ�ضهر الباردة، �ضامنًا لها ال�ضتمتاع 

باأر�س العجائب املك�ضوة بالثلوج على 
الأقل بقدر ما ت�ضتمتع بها يف ف�ضل 

ال�ضيف. وبالفعل، ك�ضَب الرهان 
وكان على حّق! ومنذ ذلك احلني، 

ازدهرت �ضانت موريتز لت�ضبح واحدًة 
من الوجهات ال�ضتوية الأكرث ارتيادًا 

ورواجًا يف اأوروبا، ل �ضيما واأنها جتذب 
ال�ضخ�ضيات من املثقفني ورفيعي 

الذوق باأيام م�ضم�ضة كثرية )322 يومًا 
يف ال�ضنة وهو معّدل رائع!(، والثلج 
الناعم واجلاف، ناهيك عن جتربة 

طعام عاملية امل�ضتوى وجتربة ت�ضّوق 
فريدة.

ويف القرية ال�ضغرية املتالألئة 
باأ�ضواء مباين »اإجنادين« 

التقليدية، تغازل واجهات املتاجر 
العاملية واملحلية املتجّولني املتفّرجني 

على املحالت وتاأ�ضرهم ب�ضحرها. 
اأّما املبّذرون فيجدون اأنف�ضهم اأمام 

خيارات ل حت�ضى، من مالب�س تزّلج 
اأنيقة من »بوجرن«، و�ضدادات اأذن 

مزّينة بالفرو، وجموهرات بّراقة 
من »كارتييه«، و�ضرتات و�ضالت 

من الك�ضمري. وملن يرغب يف تذوق 
نكهات اأ�ضيلة، ل بّد من اأن يزور 

معمل »هاو�ضر« للتلذذ باأ�ضهى 

»نا�ضتورتي« األ وهي عبارة عن 
خمبوزات تقليدية حم�ضّوة مبك�ضرات 

بالكراميل.
كما اأّن املزيد من الأطايب يناديك 

يف جياردينو ماوننت، حيث يتنظرك 
�ضانت موريتز ليقّدم اإليك يف اإطاره 

الفاخر وح�ضنه الدافئ جتربة طعام 
على م�ضتوى جنمَتي مي�ضلني مع 

مل�ضات حديثة ومبتكرة من ال�ضيف 
رولف فليجوف، فيما يراأ�س ال�ضيف 
التنفيذي مارك روز مطابخ مطاعم 

اأخرى يف جياردينو ماوننت، مثل مطعم 
»�ضتوفا« ذي الطابع الريفي الدافئ 

الذي يقّدم اأطباقًا حمليًة ومطعم 
ر اأطباقًا  »جوارداليج« الذي يح�ضّ

اإقليميًة ومتو�ضطيًة يف اإطار مريح غري 
ر�ضمي.

ما اإن تطاأ قدماك عتبة هذا الفندق 
املميز باأ�ضلوبه الألبي الذي يجمع ما 

بني احلداثة والتقليد، حتى يخّيل 
اإليك اأّنك يف عامل من الأحالم، عامل 

ي�ضع اأمام ناظَريك رفاهيًة ع�ضريًة 
ل ت�ضاهى تتمّثل يف باقة متميزة من 
اخلدمات املذهلة التي يقدمها ديبيو 

�ضبا، بالإ�ضافة اإىل الأثاث الراقي 
املفعم بال�ضحر واجلاذبية، والأهم من 
ذلك اخلدمة الرائعة املكّملة بلم�ضات 
الألب التقليدية املتج�ّضدة يف الديكور 

اخل�ضبي والكرا�ضي وال�ضجاجيد نا�ضعة 
البيا�س.
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شمس التغيب
وفور العودة اإىل الفندق، ا�ضتِفد من 
النعمة التي وهبها اخلالق اإىل هذه 

املنطقة، األ وهي �ضطوع ال�ضم�س 322 
يومًا يف ال�ضنة، فارت�ضف امل�ضروبات 

على الرّتا�س امل�ضم�س املطّل على 
اجلبال. ومع اأّنك لن ت�ضبع من النظر 

اإىل هذا امل�ضهد، نن�ضحك بزيارة 
�ضالون الفندق، حيث ي�ضتخدم خرباء 

اجلمال م�ضتح�ضرات الأيوفريدا 
لتظهر باأبهى اإطاللة يف امل�ضاء، وتتاأّلق 
بوهج متمّيز يخطف الأنظار من خالل 

حجز جل�ضة عالج فاخرة يف ديبيو 
�ضبا، مثل م�ّضاج الأيوفريدا اأبهياجنا 

لكامل اجل�ضم. اإّياك اأن تفّوت هذه 
التجربة، فاأنَت يف الفندق الوحيد 

امل�ضّنف من فئة اخلم�س جنوم والذي 
يقّدم عالجات الأيوفريدا يف �ضوي�ضرا.
ي�ضفي طيف ف�ضل ال�ضتاء يف املنتجع 
ال�ضوي�ضري ال�ضتثنائي �ضانت موريتز 

جياردينو ماوننت امل�ضّنف من فئة 
اخلم�س جنوم، جوا �ضاحر يف قلب 

جبال الألب ال�ضوي�ضرية الغنية ويفتح 
هذا املنتجع املذهل ذراَعيه ل�ضيوفه يف 

9 دي�ضمرب 2016، بالتزامن مع عودة 
قوارب اجلندول ورافعات التزلج اإىل 

امل�ضارات املغمورة بالثلج يف كورفيجليا 
وكورفات�س. 

ي�ضتهر الفندق اجلبلّي الفخم بلقب 

رة« نظرًا  »مالذ العطالت املُحرِّ

لتجربته املفعمة بال�ضرتخاء والن�ضاط 
يف اآن واحد، وهو يزخر بالن�ضاطات 
ال�ضيفية وال�ضتوية التي متّد اجل�ضم 

بجرعة اأدرينالني اإ�ضافية. بالإ�ضافة 
اإىل اعتباره مكانًا مثاليًا لرتخية 

ع�ضالتك بعد يوم طويل على �ضفوح 
اجلبال، يوّفر هذا الفندق فر�ضًا من 

الطراز العاملي، فت�ضعر لوهلة كاأّنك 
دخلَت عاملًا باأبعاد اأخرى، عاملًا يزاوج 

كنوز الطبيعة الثمينة وغنى التاريخ 
وجمال اجلغرافيا! هو باخت�ضار مهد 

ال�ضياحة ال�ضتوية!
ل عجب اإذًا اأن يغدو فندق جياردينو 
لة ملحّبي ال�ضفر  ماوننت الوجهة املف�ضّ

الع�ضريني الراغبني يف ق�ضاء عطلة 
مثالية مفعمة بالرفاهية وال�ضحة يف 

قلب جبال الألب، وحتديدًا يف قرية 
�ضامفري التي تبعد دقائق معدودة عن 

بلدة �ضانت موريتز امل�ضهورة بنقاط 
الت�ضّوق الفاخرة والبحرية املتجّمدة 

اإمنا الناب�ضة باحلركة والن�ضاط. فهنا 
تقام كل �ضنة فعاليات وم�ضابقات 
ريا�ضية مثل كاأ�س العامل يف لعبة 

البولو على الثلج و�ضباق اخليول »وايت 
تورف.

يف الأ�ضل، كانت وجهًة �ضيفيًة معروفًة 
بروعة ينابيعها الطبيعية ون�ضاطات 
بحرياتها، علمًا باأّنه مل مي�ِس على 

ن�ضوء ال�ضياحة ال�ضتوية يف �ضانت 

موريتز �ضوى 150 عامًا، ويعود الف�ضل 
اإىل رهان اقرتحه �ضاحب اأحد الفنادق 

املحلية متحّديًا عائلًة اأن تبقى يف 
الأ�ضهر الباردة، �ضامنًا لها ال�ضتمتاع 

باأر�س العجائب املك�ضوة بالثلوج على 
الأقل بقدر ما ت�ضتمتع بها يف ف�ضل 

ال�ضيف. وبالفعل، ك�ضَب الرهان 
وكان على حّق! ومنذ ذلك احلني، 

ازدهرت �ضانت موريتز لت�ضبح واحدًة 
من الوجهات ال�ضتوية الأكرث ارتيادًا 

ورواجًا يف اأوروبا، ل �ضيما واأنها جتذب 
ال�ضخ�ضيات من املثقفني ورفيعي 

الذوق باأيام م�ضم�ضة كثرية )322 يومًا 
يف ال�ضنة وهو معّدل رائع!(، والثلج 
الناعم واجلاف، ناهيك عن جتربة 

طعام عاملية امل�ضتوى وجتربة ت�ضّوق 
فريدة.

ويف القرية ال�ضغرية املتالألئة 
باأ�ضواء مباين »اإجنادين« 

التقليدية، تغازل واجهات املتاجر 
العاملية واملحلية املتجّولني املتفّرجني 

على املحالت وتاأ�ضرهم ب�ضحرها. 
اأّما املبّذرون فيجدون اأنف�ضهم اأمام 

خيارات ل حت�ضى، من مالب�س تزّلج 
اأنيقة من »بوجرن«، و�ضدادات اأذن 

مزّينة بالفرو، وجموهرات بّراقة 
من »كارتييه«، و�ضرتات و�ضالت 

من الك�ضمري. وملن يرغب يف تذوق 
نكهات اأ�ضيلة، ل بّد من اأن يزور 

معمل »هاو�ضر« للتلذذ باأ�ضهى 

»نا�ضتورتي« األ وهي عبارة عن 
خمبوزات تقليدية حم�ضّوة مبك�ضرات 

بالكراميل.
كما اأّن املزيد من الأطايب يناديك 

يف جياردينو ماوننت، حيث يتنظرك 
�ضانت موريتز ليقّدم اإليك يف اإطاره 

الفاخر وح�ضنه الدافئ جتربة طعام 
على م�ضتوى جنمَتي مي�ضلني مع 

مل�ضات حديثة ومبتكرة من ال�ضيف 
رولف فليجوف، فيما يراأ�س ال�ضيف 
التنفيذي مارك روز مطابخ مطاعم 

اأخرى يف جياردينو ماوننت، مثل مطعم 
»�ضتوفا« ذي الطابع الريفي الدافئ 

الذي يقّدم اأطباقًا حمليًة ومطعم 
ر اأطباقًا  »جوارداليج« الذي يح�ضّ

اإقليميًة ومتو�ضطيًة يف اإطار مريح غري 
ر�ضمي.

ما اإن تطاأ قدماك عتبة هذا الفندق 
املميز باأ�ضلوبه الألبي الذي يجمع ما 

بني احلداثة والتقليد، حتى يخّيل 
اإليك اأّنك يف عامل من الأحالم، عامل 

ي�ضع اأمام ناظَريك رفاهيًة ع�ضريًة 
ل ت�ضاهى تتمّثل يف باقة متميزة من 
اخلدمات املذهلة التي يقدمها ديبيو 

�ضبا، بالإ�ضافة اإىل الأثاث الراقي 
املفعم بال�ضحر واجلاذبية، والأهم من 
ذلك اخلدمة الرائعة املكّملة بلم�ضات 
الألب التقليدية املتج�ّضدة يف الديكور 

اخل�ضبي والكرا�ضي وال�ضجاجيد نا�ضعة 
البيا�س.
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�إن �لف�شل هو جزء ال يتجز�أ من 
�لنجاح. ومن �لطبيعي �أن حتدث 

�الأخطاء، �إال �أنه يجب �لتعّلم منها 
و�لعمل على �إ�شالحها و�ال�شتمر�ر 

يف �مل�شي قدمًا نحو م�شرية �لنجاح. 
ويجب على رو�د �الأعمال عدم �إهد�ر 
طاقتهم على �أ�شياء خاطئة، بل يجب 

عليهم �لرتكيز على ما هو �شحيح.
ويف هذ� �ل�شدد، ميدنا �ألك�شندر 
رو�شر، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 

بروتوتايب، بخم�شة �أخطاء �شائعة يقع 
بها رو�د �الأعمال:

القيام بكل شئ 
بنفسك

وهو خطاأ �شائع يف بد�ية �أي م�شروع 
�أن تعتقد �أنه ميكنك �ل�شيطرة على 
كل �شئ و�لقيام بكل �ملهام بنف�شك. 
و��شتنادً� �إىل جتربتي، يعد تفوي�س 

�ملهام �أحد �أ�شعب �الأمور �لتي ميكن 
تعلمها. حيث يعتقد معظم �الأ�شخا�س 
�أن �لتفوي�س هو بب�شاطة �إعطاء بع�س 

مهامك لالآخرين. �إال �أن �لتفوي�س 
�لناجح يتلخ�س يف �ل�شرح �ل�شحيح 

لفريقك، وتعليمهم، ومتكينهم و�لتاأكد 
من �أن لديهم كل ما يحتاجونه لتحقيق 

�لنجاح.

عدم القدرة على 
التواصل مع فريقك

بغ�س �لنظر عن طبيعة عملك 
�لتجاري، يجب عليك كقائد 

وكر�ئد �أعمال �أن تتعامل بكفاءة 
مع �الأ�شخا�س �لذين يعملون معك، 
ففي نهاية �ملطاف �شيتحتم عليك 

�لتعامل معهم �أكرث من �ملنتج �لفعلي 
نف�شه. لذلك يجب �أن تقوم باالهتمام 

بامل�شاكل �لتي يو�جهها فريقك، ويجب 
�أن تعلم باأنك �شتق�شي �لكثري من 

�لوقت يف حلها. وذلك باالإ�شافة �إىل 
م�شكالت �جلهات �ملعنية �الأخرى مثل 
�لعمالء و�ل�شركاء وغريهم. ومن �أجل 
�لقيام بذلك ب�شكل جيد، البد �أواًل �أن 
تقبل �لتحدي و�لتاأكد من ��شتيعابك 

لفكرة �لعمل كفريق كما �أ�شرنا يف 
�لنقطة �الأوىل.

التسرع وتخطي المراحل
�إن عملك �لتجاري �شيمر مبر�حل 
�نتقالية خالل عدة مر�حل �أثناء 

�لتطور و�لن�شج. وكل مرحلة �شتجلب 
معها جمموعة جديدة من �ملتطلبات 

و�لتحديات. وخالل حتول عملك 
من نا�شئ �إىل عمل ينمو �أو يتو�ّشع، 
من �ل�شروري عدم تخطي �ملر�حل 

�أو ت�شريع �لنمو لعملك �لتجاري. 
فمن خالل �ختيار �لفريق �ملنا�شب، 

و�الإد�رة �ملنا�شبة، وتقدمي �ملنتج 
�ملنا�شب لكل مرحلة متر بها بدون 

�لتنازل عن �جلودة، فاإنك حتمًا 
�شتحقق �لنجاح!

�شوء �لتعامل مع �ملال
�إن �لتم�شك بالقيم �خلا�شة بك هو 
�أهم �شئ يف رحلتك كر�ئد �أعمال. 

حيث يقوم �لعديد من �أ�شحاب 

�مل�شاريع بالوقوع يف خطاأ قبول 
م�شاريع �أو عمليات جانبية ب�شبب 
حاجتهم للمال. ومع ذلك ميكن 

مل�شروع و�حد �شئ �أو عميل غري ر��س 
�أن يوؤثر بال�شلب على 10 عمالء �أو 

م�شاريع �أخرى جيدة. وبداًل من ذلك، 
قم بتقدمي خدمة من خاللها تقوم 
باإر�شاء عمالئك بداًل من �لتغيري 

�مل�شتمر.

االكتفاء بالمهارات 
والمؤهالت عند اختيار 

فريق العمل
ميكنك تعلم �أي �شئ عند ممار�شتك 

لالأعمال لفرتة طويلة، ومعظم �الأعمال 
�لتي نقوم بها لي�شت معقدة. ومهار�ت 

مثل �حلافز و�ل�شلوك ال ميكن تعليمها. 
لذلك فاإن �أهم �شئ يجب �لبحث 

عنه عند تعيني �ملوظفني هو �لرتكيز 
على �شلوكياتهم، فال�شلوك �ل�شحيح 

�شوف يوؤهلهم للتفوق على غريهم من 
�ملوظفني ذوي �ملهارة.

خمسة أخطاء يجب تجنبها 
في ريادة األعمال

عند بدء رواد األعمال لمشاريعهم الناشئة، تكون لديهم الرغبة في تحقيق 
النجاح ومحاولة الوصول إلى كل الفرص المحتملة. وعلى الرغم من ذلك، 

يعد ارتكاب األخطاء أمر طبيعي في طريق النجاح مهما كانوا حريصين، 
وهي حقيقة يجب أن نتذكرها!

بقلم: ألكسندر روسر، الرئيس التنفيذي لشركة بروتوتايب
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�إن �لف�شل هو جزء ال يتجز�أ من 
�لنجاح. ومن �لطبيعي �أن حتدث 

�الأخطاء، �إال �أنه يجب �لتعّلم منها 
و�لعمل على �إ�شالحها و�ال�شتمر�ر 

يف �مل�شي قدمًا نحو م�شرية �لنجاح. 
ويجب على رو�د �الأعمال عدم �إهد�ر 
طاقتهم على �أ�شياء خاطئة، بل يجب 

عليهم �لرتكيز على ما هو �شحيح.
ويف هذ� �ل�شدد، ميدنا �ألك�شندر 
رو�شر، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 

بروتوتايب، بخم�شة �أخطاء �شائعة يقع 
بها رو�د �الأعمال:

القيام بكل شئ 
بنفسك

وهو خطاأ �شائع يف بد�ية �أي م�شروع 
�أن تعتقد �أنه ميكنك �ل�شيطرة على 
كل �شئ و�لقيام بكل �ملهام بنف�شك. 
و��شتنادً� �إىل جتربتي، يعد تفوي�س 

�ملهام �أحد �أ�شعب �الأمور �لتي ميكن 
تعلمها. حيث يعتقد معظم �الأ�شخا�س 
�أن �لتفوي�س هو بب�شاطة �إعطاء بع�س 

مهامك لالآخرين. �إال �أن �لتفوي�س 
�لناجح يتلخ�س يف �ل�شرح �ل�شحيح 

لفريقك، وتعليمهم، ومتكينهم و�لتاأكد 
من �أن لديهم كل ما يحتاجونه لتحقيق 

�لنجاح.

عدم القدرة على 
التواصل مع فريقك

بغ�س �لنظر عن طبيعة عملك 
�لتجاري، يجب عليك كقائد 

وكر�ئد �أعمال �أن تتعامل بكفاءة 
مع �الأ�شخا�س �لذين يعملون معك، 
ففي نهاية �ملطاف �شيتحتم عليك 

�لتعامل معهم �أكرث من �ملنتج �لفعلي 
نف�شه. لذلك يجب �أن تقوم باالهتمام 

بامل�شاكل �لتي يو�جهها فريقك، ويجب 
�أن تعلم باأنك �شتق�شي �لكثري من 

�لوقت يف حلها. وذلك باالإ�شافة �إىل 
م�شكالت �جلهات �ملعنية �الأخرى مثل 
�لعمالء و�ل�شركاء وغريهم. ومن �أجل 
�لقيام بذلك ب�شكل جيد، البد �أواًل �أن 
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بقلم: ألكسندر روسر، الرئيس التنفيذي لشركة بروتوتايب
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عندما تدخل بيجو 3008 اجلديدة 
قطاع ال�ضيارات الريا�ضية متعددة 

اال�ضتخدامات املتو�ضطة
ل�ضنوات عديدة وعرب كل الفئات، 
ي�ضهد �ضوق ال�ضيارات الريا�ضية 

متعددة اال�ضتخدامات منوًا ملحوظًا. 
يف قطاع ال�ضيارات املتو�ضطة االأوروبية، 

الذي ما يزال االأكرب واالأكرث تنوعًا، 
زادت مبيعات ال�ضيارت الريا�ضية 

متعددة اال�ضتخدامات مبرتني ون�ضف 
منذ 2009 - تاريخ اإطالق اجليل االأول 
من بيجو 3008. واالآن يف اأوروبا، تعترب 
جميع الفئات �ضيارة واحدة تنتمي اإىل 

عائلة ال�ضيارات الريا�ضية متعددة 
اال�ضتخدامات.

تصميم داخلي مثير
الدخول اإىل بيجو 3008 اجلديدة 
هو دخول اإىل عامل اآخر، مفاجئ، 

اأ�ضلي ويفي�ض باجلودة. جتذب 
لوحة عدادات مذهلة، من امل�ضتقبل 

تقريبًا، النظر اإليها على الفور. هذه 
املجموعة املتما�ضكة واملتميزة بتقنياتها 

العالية هي اأحدث جيل من مق�ضورة 
 PEUGEOT القيادة الذكية من بيجو

i-Cockpit®، وهي مفهوم جديد 

اأعاد كتابة موا�ضفات مق�ضورة قيادة 
ال�ضيارة. هنا كل �ضيء يبدو يف خدمة 

متعة وتركيز ال�ضائق �ضمن اأجواء 
عالية التجهيز بتقنيات متطورة وب�ضكل 

ملحوظة.
اأ�ضبحت عجلة القيادة مدجمة اأكرث، 

كما اأعيد ت�ضميمها مع �ضعاعني 
م�ضّطحني من اأجل اإحكام االإم�ضاك 

بها اأكرث ولتقدم لل�ضائق اأق�ضى 
م�ضتوى للروؤية وامل�ضاحة لالأرجل. يوفر 

االهتمام الدقيق الذي اأُعِطي الختيار 
املواد مع العناية بكل التفا�ضيل - جلد 

عجل من امل�ضتوى 2، تطعيم بالكروم 
وزينة �ضوداء المعة - م�ضتوى عاٍل من 

اجلودة واجلاذبية امللمو�ضتني.
تك�ضف �ضا�ضة عر�ض اأمامية يف م�ضتوى 

الراأ�ض يف عدد من �ضل�ضالت االإنتاج 
عن �ضا�ضة عالية الدقة قيا�ض 12.3 

بو�ضة مع عر�ض غرافيكي م�ضتقبلي. 
ميكن بالكامل تنظيمها و�ضبطها 

ب�ضكل �ضخ�ضي، وجتمع كل ما ميكن اأن 
يطلبه ال�ضائق يف جمال نظره. ت�ضتمل 

هذه ال�ضا�ضة على خم�ضة و�ضعيات 
خمتلفة للعر�ض - ميكن التحكم بها 
من خالل م�ضكة على عجلة القيادة 

- وت�ضمح لل�ضائق بتنظيم �ضا�ضة 
العر�ض االأمامية »ح�ضب الطلب«. 

ت�ضمح الو�ضعية »ال�ضخ�ضية« حتديدًا، 
التي يتم �ضبطها عرب �ضا�ضة اللم�ض، 

لل�ضائق بعر�ض اختيارات وا�ضعة 
من املعلومات: ن�ضخة عن التعليمات 

املالحية، و�ضائل مل�ضاعدة ال�ضائق، 
موا�ضفات ال�ضيارة، معلومات عن 
الطريق، اإلخ. يتم ت�ضليط ال�ضوء 

على التاأثري الب�ضري لكل اإعداد من 
خالل �ضل�ضالت من الر�ضوم املتحركة 

والتحّوالت التي هي متعة للنظر.

تصميم خارجي عالي 
التحفيز واإللهام

متتاز بيجو 3008 اجلديدة يف االأ�ضواق 
مبق�ضورة داخلية فريدة، مع ت�ضميم 

ناجح وغني، ومع تكنولوجيا واعدة 
جدًا على متنها.

وهذا االإح�ضا�ض يتوا�ضل وميتد اإىل 
اخلارج. عند النظرة االأوىل، تبدو 
بيجو 3008 اجلديدة ملفتة للنظر 

ومفاجئة بقوة �ضخ�ضيتها. تاأثريها 
قوي، وا�ضح وبديهي: اإنها �ضيارة 
ريا�ضية متعددة اال�ضتخدامات. 

اعتمدت بيجو 3008 اجلديدة جميع 
خ�ضائ�ض هذا النوع من الت�ضميم:

- واجهة اأمامية عمودية
- غطاء حمرك م�ضّطح وطويل،

- خط جانبي مرتفع،
- حزام عري�ض للحماية )واقيات 
للم�ضد، اأقوا�ض العجالت، اأ�ضفل 

بيجو 3008 الجديدة
سيارة رياضية متعددة
 )SUV( االستخدامات 

أخرياً، تم الكشف عن بيجو 3008 الجديدة. هذه السيارة التي طال انتظارها، ستفاجئ قطاع 
السيارات الرياضية متعددة االستخدامات المتوسطة )C-SUV(، ضمن فئة من المركبات تشهد 
توسعًا كاماًل في جميع مناطق العالم. سوف تلقى اإلعجاب من الزبائن المتطلبين الباحثين عن 

تجربة جديدة ومختلفة مع قوة عالية جدًا. وسواء مع أحدث جيل من مقصورة القيادة الذكية 
)i-Cockpit( من بيجو.
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االأبواب(،
- عجالت عري�ضة،

- ارتفاع عاٍل عن االأر�ض،
- ق�ضبان ال�ضقف من مواد م�ضكوبة،

تجربة قيادة مبهجة 
وعالية اإلثارة

بف�ضل من�ضة EMP2 اجلديدة ومزايا 
الديناميكية ال�ضهرية فيها، حتقق بيجو 

3008 اجلديدة توازنًا بني الراحة 

والتما�ضك مع الطريق غري معروف 
حتى االآن يف فئة ال�ضيارات الريا�ضية 
متعددة اال�ضتخدامات املتو�ضطة. مت 

تعديل نظام التعليق وفقًا لكل حمرك 
لتحقيق ركوب يتالءم مع �ضهرة االأ�ضد. 

اأخريًا، تقدم م�ضاهمة اإىل الدائرة 
الفّعالة لتخفيف الوزن لتمنح م�ضتويات 
اأف�ضل لالقت�ضاد يف ا�ضتهالك الوقود، 

ال�ضالمة غري الن�ضطة واالأداء.
التحكم بامل�ضاعدة يف نزول املنحدرات 

)HADC(، وهو وظيفة م�ضاعدة 
جديدة لنزول املنحدرات توفر حتكمًا 

مثاليًا واآمنًا بالكامل على ال�ضيارة 
وعلى م�ضارها يف املنحدرات ال�ضديدة. 

اأما االبتكار املميز يف هذا النظام 
فهو قدرته على املحافظة على �ضرعة 
متدنية جدًا لل�ضيارة )3 كلم/�ضاعة( 

ليوفر التحكم وال�ضالمة يف حاالت 

ُيفرت�ض اأنها ت�ضبب القلق. ويتم 
التحكم بهذه الوظيفة من خالل زر 

خا�ض يف الكون�ضول الو�ضطي.
بف�ضل ال�ضراكة احل�ضرية مع العالمة 
التجارية الراقية FOCAL®، ت�ضتطيع 

بيجو اأن تقدم الأول مرة يف العامل نظام 
هاي فاي مثّبت يف �ضيارة من قبل 

.®FOCAL امل�ضنع يت�ضمن تكنولوجيا

... مدعومة بترسانة 
من وسائل المساعدة 

للسائق.
- فرامل ن�ضطة لل�ضالمة وتنبيه 

بامل�ضافة
- حتذير ن�ضط مبغادرة املمر،

- حتذير لتنبيه ال�ضائق
- �ضعاع متكّيف اأوتوماتيكيًا لالأ�ضواء 

االأمامية
- عالمة التعّرف على حدود ال�ضرعة 

الق�ضوى والتو�ضيات بها
- نظام تثبيت �ضرعة متكّيف مع وظيفة 

التوقف )مبدل �ضرعات اأوتوماتيكي(
- مراقبة ن�ضطة للنقاط العمياء

للقيادة يف املدينة، يحظى ال�ضائق 
اأي�ضًا على م�ضاعدة مع مناورات 

اأكيدة، عرب نظام »فيزيو بارك« - 
Visio Park )روؤية حميطية �ضاملة 

من 360 درجة( واأحدث جيل من 

امل�ضاعدة يف ركن ال�ضيارة.

ذكاء في التصميم 
الستخدام عملي

ال ينتهي هذا الذكاء يف الت�ضميم عند 
توفري ال�ضيارة لركابها اأف�ضل مزايا 

الراحة وال�ضالمة املتوفرة يف االأ�ضواق. 
ت�ضجع بيجو 3008 اجلديدة ركابها 

على م�ضاركة اأوقات ال ميكن ن�ضيانها 
يف داخلها، لذا عليها اأن ت�ضمن اأعلى 

قدر من تعدد اال�ضتخدامات. مت 
التفكري بهذه النمطية وا�ضعة النطاق، 
اإىل جانب مزاياها الذكية لكي تتوافق 
مع جميع التوقعات وتتعامل مع جميع 
احلاالت. حمولة غري اعتيادية؟ يوفر 
الظهر »امل�ضطح ال�ضحري« املنف�ضل 

بدرجة 2/3 و1/3 والقابل للطي 
اأر�ضية م�ضّطحة للحمولة. اأنتم بحاجة 

اإىل احلفاظ على االأ�ضياء منف�ضلة؟ 
تريدون حتمياًل �ضهاًل لالأغرا�ض اأو 

اال�ضتفادة اإىل اأق�ضى حد من ن�ضاطات 
الرتفيه؟ جتعل االأر�ضية املبتكرة 

واملنزلقة بو�ضعيتني.

ُصنعت في فرنسا
يتم اإنتاج بيجو 3008 اجلديدة 

 ،)Sochaux( »يف معمل »�ضو�ضو
ويزّودها امل�ضنعان الفرن�ضيان يف 

»ترميريي« )Trémery( و«دوفران« 
)Douvrin( بجميع املحركات. 

بالتايل، �ضوف حتمل من البداية 
عالمة »�ضمان فرن�ضا االأ�ضلي«.
مت بيجو 3008 اجلديدة اإىل  ُقدِّ

اجلمهور الأول مرة يف معر�ض باري�ض 
لل�ضيارات 2016 وهي معرو�ضة للبيع 

عرب �ضائر العامل ابتداًء من اأكتوبر.
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نحن نرغب دائمًا يف حتقيق الأف�ضل 
لأطفالنا. نريد لهم احلياة املديدة، 

الهنيئة، ولكن ل�ضوء احلظ، لي�س هناك اأي 
�ضمانات لتحقيق ذلك.

لبد من اأن اأكون منحازًا، لكوين رائد 
اأعمال، فاأنا اأرى يف ريادة الأعمال طريقًا 

مبدعًا لتحقيق اأغلب الأهداف. ول �ضك 
اأن اإن�ضاء الأعمال التجارية اخلا�ضة بك 

مينحك طريقًا لبناء ثروة، وي�ضاعدك يف 
حتقيق الراحة عرب خلق �ضيء ذي قيمة، 

ويعطيك ال�ضتقالل يف اتخاذ قراراتك 
اخلا�ضة وقيادة قدرك بيدك.

حتى واإن مل ي�ضبح اأطفالك رّواد اأعمال، 
وجود عقلية املبادرة ميكنها اأن ت�ضاعدهم 

كثريًا يف حياتهم.
اإذًا، كيف ميكنك اإعداد اأطفالك لل�ضري يف 
خطا هذا الطريق، وي�ضبحوا رّواد اأعمال 

بطريقة ما؟
�ضنذكر هنا �ضت درو�س ميكنها اأن 

ت�ضاعدك يف تعليمهم:

1. ال حدود لمقدراتكم
�ضواء كنت حتاول ك�ضب مزيد من العائدات 
اأو حتاول فقط احل�ضول على متابعني اأكرث 
 get more على مواقع التوا�ضل الجتماعي
social media followers، لي�س هناك حد 

اأق�ضى ملا ميكن حتقيقه اإذا قررت القيام 
بذلك. هذا هو الدر�س الذي حتتاج لأن 

مترره لأطفالك، بغ�س النظر عن املكان 
الذي �ضيتوجهون اليه يف احلياة.

وجود روؤى كبرية واهداف ذات طموح 
كبري يجعلك تعمل بجد، ويف نهاية 

املطاف يجعلك حتقق املزيد يف احلياة. 
اإذا كنت عالقًا يف العتقاد باأنك غري 

جدير باحل�ضول على م�ضتويات معينة 
من النجاح، اأو اأنه من امل�ضتحيل بالن�ضبة 

لك متابعة اأحالمك، فاإن مثل هذا المر 
ي�ضبح مبثابة نبوءة حتقق ذاتها. علم 

اأطفالك اأنهم ميكنهم فعل اأي �ضيء اإذا ما 
كانوا يعملون مبا فيه الكفاية لتحقيقه.

2. ليس هناك أي شيء معيب 
في الفشل

تبعًا لدرا�ضة قام بها جمموعة من الباحثني 
الفرن�ضيني ت�ضري اىل اأن قول الآباء 

لأبنائهم اأن لي�س هناك عيبًا يف الف�ضل 
 telling children that it’s okay to fail

يف الواقع ي�ضاعدهم على تقدمي اأداء 
اأف�ضل. الف�ضل هو جزء اأ�ضا�ضي من ريادة 

 Failure is an essential part of الأعمال
entrepreneurship. يف البداية، معظم 

 most  رّواد العمال يتعر�ضون للف�ضل
entrepreneurs fail، وتخطي هذا الف�ضل 

هو ما يلزمهم لبدء رحلتهم التالية.
اإذا كنت خائفًا من الف�ضل، يجب األ جترب 

ريادة العمال مطلقًا. لالأ�ضف، ثقافتنا 
تقوم على اإبغا�س الف�ضل، معتربة الف�ضل 
نهاية املطاف واأن ال�ضخ�س الذي تعر�س 
للف�ضل �ضخ�س غري جدير على الإطالق. 

بدًل من ذلك، قل لأولدك اأن الف�ضل 
هو جمرد در�س، جتربة تعليمية ميكنك 

ا�ضتخدامها للح�ضول على تقدم اأكرب يف 
احلياة.

3. أفكارك مهمة
روح املبادرة تتعلق ب�ضكل كبري بالأفكار. 
 you فاأنت حتتاج اىل فكرة عمل جيدة

need a good business idea قبل اأن 

تتمكن من البدء ببناء �ضركتك، حتتاج 
اأي�ضًا لإيجاد اأفكار ت�ضاعدك على النمو 

ومعاجلة امل�ضاكل والظروف ال�ضعبة. من 
ال�ضعب اإجبار اأطفالك على توليد الأفكار، 

وخا�ضةً  اإذا مل يكونوا معتادين على خلق 
اأفكار. اأكد لأطفالك اأن اأفكارهم تهمك 
ومهمة للغاية، وا�ضتمع اىل الأفكار التي 
ياأتون بها، و�ضع كامل اهتمامك فيها، 

فهذا �ضيجعلهم اأكرث راحة يف خلق الأفكار 
وي�ضاعدهم على اأن ي�ضبحوا اأكرث ثقة يف 

�ضرحها وتنفيذها.

4. من الصعب التنبؤ 
بالحياة

اإذا كنت قدد بداأت بعمل جتاري وقمت 
باإعداد خطة �ضلبة وعقلية عنيدة، فاإن 

ل�ضيء مينع من انهيار هذا العمل يف اأول 
بادرة من املتاعب. واحلقيقة هي اأنه من 

امل�ضتحيل التنبوؤ بكل �ضيء. قد تكت�ضف اأن 
اأبحاث ال�ضوق التي قمت بها غري دقيقة. 

قد ين�ضاأ مناف�س جديد يف اأي حلظة. اأو قد 
تتوقف ال�ضوق عن العمل.

علم اأطفالك اأن احلياة ل ميكن التنبوؤ بها 
لأن هذا ي�ضاعدهم على جتنب الرتكيز 

الكثري على فكرة واحدة او م�ضار واحد. 
اإنها ت�ضاعد على تطوير مهارات التكييف 

واملرونة، التي تعترب اأ�ضا�ضية يف بناء 
م�ضروع جتاري ناجح.

 
5. القرارات الجيدة تستغرق وقتًا 

طوياًل
يف بع�س الأحيان، القرارات تكون �ضهلة 

ووا�ضحة، ولكن يف مرات اأخرى تكون 
الإجابة اأكرث �ضبابية. ويف كلتا احلالتني، 
هنالك طرق ال�ضواب واخلطاأ يف اتخاذ 
القرارات. يف مرحلة الطفولة، اأطفالك 

�ضوف يقررون القمي�س الذي �ضريتدونه 
اىل املدر�ضة، ولكن تعليمهم اتخاذ القرار 
ال�ضحيح ميكن اأن يوؤدي بهم اىل قرارات 
اأف�ضل حتى عندما ي�ضبحون رّواد اأعمال 

ويديرون م�ضاريع مباليني الدولرات.
�ضاعد اطفالك على فهم الفرق بني 

الغرائز واملعلومات مبو�ضوعية وبني لهم 
كيفية اإيجاد �ضلبيات واإيجابيات القرارات 

املختلفة. هذه املعرفة �ضوف ت�ضاعدهم 
مبناطق ل تعد ول حت�ضى.

6. االستماع مهم أيضًا
ال�ضتماع هو واحد من اأهم مهارات 
 single most important التوا�ضل
communication skill  التي ميكن 

لأطفالك امتالكها. من خالل ال�ضتماع، 
هم �ضيكونون قادرين على تكوين �ضراكات 
و�ضداقات اأف�ضل و�ضيتوا�ضلون ب�ضكل اأكرث 
فعالية، و�ضينظر لهم مبزيد من الحرتام 
و�ضيطورون فهم اأف�ضل ملا يحتاجه النا�س 

ليتحركوا، مما يجعلهم م�ضوقني اأف�ضل 
ورجال مبيعات اأف�ضل. من ال�ضعب اأن تعلم 
»ال�ضتماع« كمهارة، ولكن واحد من اأف�ضل 

الأ�ضياء الذي ميكنك القيام بها هي اأن 
تظهر لهم يف حياتك اخلا�ضة اأنك م�ضتمع 

ن�ضط، واأن تكون مثاًل يقتدون به.
لي�س هنالك �ضمان لهذه الدرو�س بطبيعة 

احلال، ولكن غر�س هذه الدرو�س �ضوف 
يجعل اطفالك ويحولهم بطريقة �ضحرية 

اىل رّواد اأعمال. يولد بع�س النا�س 
 just born to be ليكونوا رّواد اأعمال

entrepreneurs والبع�س الآخر ل. ولكن 

بغ�س النظر عن اختياراتهم، هذه الدرو�س 
القيمة جتعلهم ميلكون الثقة يف قدراتهم 

على اتخاذ القرارات، واأكرث تركيزًا يف 
�ضعيهم لتحقيق ما يجعلهم �ضعداء، ويف 
نهاية املطاف، واأكرث �ضعورًا بالر�ضا يف 

حياتهم. لذلك، حاول اأن تن�ضج هذه 
الدرو�س يف حياتك اليومية وذكر اطفالك 

باأكرث الأ�ضياء اأهمية.

كيف يمكنك إعداد أطفالك
للنجاح كرّواد أعمال؟ 

 JAYSON DEMERS :بقلم
Founder and CEO, AudienceBloomكاتب مشارك
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نحن نرغب دائمًا يف حتقيق الأف�ضل 
لأطفالنا. نريد لهم احلياة املديدة، 

الهنيئة، ولكن ل�ضوء احلظ، لي�س هناك اأي 
�ضمانات لتحقيق ذلك.
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اأعمال، فاأنا اأرى يف ريادة الأعمال طريقًا 
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اأن اإن�ضاء الأعمال التجارية اخلا�ضة بك 
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حتقيق الراحة عرب خلق �ضيء ذي قيمة، 

ويعطيك ال�ضتقالل يف اتخاذ قراراتك 
اخلا�ضة وقيادة قدرك بيدك.

حتى واإن مل ي�ضبح اأطفالك رّواد اأعمال، 
وجود عقلية املبادرة ميكنها اأن ت�ضاعدهم 

كثريًا يف حياتهم.
اإذًا، كيف ميكنك اإعداد اأطفالك لل�ضري يف 
خطا هذا الطريق، وي�ضبحوا رّواد اأعمال 

بطريقة ما؟
�ضنذكر هنا �ضت درو�س ميكنها اأن 

ت�ضاعدك يف تعليمهم:

1. ال حدود لمقدراتكم
�ضواء كنت حتاول ك�ضب مزيد من العائدات 
اأو حتاول فقط احل�ضول على متابعني اأكرث 
 get more على مواقع التوا�ضل الجتماعي
social media followers، لي�س هناك حد 

اأق�ضى ملا ميكن حتقيقه اإذا قررت القيام 
بذلك. هذا هو الدر�س الذي حتتاج لأن 

مترره لأطفالك، بغ�س النظر عن املكان 
الذي �ضيتوجهون اليه يف احلياة.

وجود روؤى كبرية واهداف ذات طموح 
كبري يجعلك تعمل بجد، ويف نهاية 

املطاف يجعلك حتقق املزيد يف احلياة. 
اإذا كنت عالقًا يف العتقاد باأنك غري 

جدير باحل�ضول على م�ضتويات معينة 
من النجاح، اأو اأنه من امل�ضتحيل بالن�ضبة 

لك متابعة اأحالمك، فاإن مثل هذا المر 
ي�ضبح مبثابة نبوءة حتقق ذاتها. علم 

اأطفالك اأنهم ميكنهم فعل اأي �ضيء اإذا ما 
كانوا يعملون مبا فيه الكفاية لتحقيقه.

2. ليس هناك أي شيء معيب 
في الفشل

تبعًا لدرا�ضة قام بها جمموعة من الباحثني 
الفرن�ضيني ت�ضري اىل اأن قول الآباء 

لأبنائهم اأن لي�س هناك عيبًا يف الف�ضل 
 telling children that it’s okay to fail

يف الواقع ي�ضاعدهم على تقدمي اأداء 
اأف�ضل. الف�ضل هو جزء اأ�ضا�ضي من ريادة 

 Failure is an essential part of الأعمال
entrepreneurship. يف البداية، معظم 

 most  رّواد العمال يتعر�ضون للف�ضل
entrepreneurs fail، وتخطي هذا الف�ضل 

هو ما يلزمهم لبدء رحلتهم التالية.
اإذا كنت خائفًا من الف�ضل، يجب األ جترب 

ريادة العمال مطلقًا. لالأ�ضف، ثقافتنا 
تقوم على اإبغا�س الف�ضل، معتربة الف�ضل 
نهاية املطاف واأن ال�ضخ�س الذي تعر�س 
للف�ضل �ضخ�س غري جدير على الإطالق. 

بدًل من ذلك، قل لأولدك اأن الف�ضل 
هو جمرد در�س، جتربة تعليمية ميكنك 

ا�ضتخدامها للح�ضول على تقدم اأكرب يف 
احلياة.

3. أفكارك مهمة
روح املبادرة تتعلق ب�ضكل كبري بالأفكار. 
 you فاأنت حتتاج اىل فكرة عمل جيدة

need a good business idea قبل اأن 

تتمكن من البدء ببناء �ضركتك، حتتاج 
اأي�ضًا لإيجاد اأفكار ت�ضاعدك على النمو 

ومعاجلة امل�ضاكل والظروف ال�ضعبة. من 
ال�ضعب اإجبار اأطفالك على توليد الأفكار، 

وخا�ضةً  اإذا مل يكونوا معتادين على خلق 
اأفكار. اأكد لأطفالك اأن اأفكارهم تهمك 
ومهمة للغاية، وا�ضتمع اىل الأفكار التي 
ياأتون بها، و�ضع كامل اهتمامك فيها، 

فهذا �ضيجعلهم اأكرث راحة يف خلق الأفكار 
وي�ضاعدهم على اأن ي�ضبحوا اأكرث ثقة يف 

�ضرحها وتنفيذها.

4. من الصعب التنبؤ 
بالحياة

اإذا كنت قدد بداأت بعمل جتاري وقمت 
باإعداد خطة �ضلبة وعقلية عنيدة، فاإن 

ل�ضيء مينع من انهيار هذا العمل يف اأول 
بادرة من املتاعب. واحلقيقة هي اأنه من 

امل�ضتحيل التنبوؤ بكل �ضيء. قد تكت�ضف اأن 
اأبحاث ال�ضوق التي قمت بها غري دقيقة. 

قد ين�ضاأ مناف�س جديد يف اأي حلظة. اأو قد 
تتوقف ال�ضوق عن العمل.

علم اأطفالك اأن احلياة ل ميكن التنبوؤ بها 
لأن هذا ي�ضاعدهم على جتنب الرتكيز 

الكثري على فكرة واحدة او م�ضار واحد. 
اإنها ت�ضاعد على تطوير مهارات التكييف 

واملرونة، التي تعترب اأ�ضا�ضية يف بناء 
م�ضروع جتاري ناجح.

 
5. القرارات الجيدة تستغرق وقتًا 

طوياًل
يف بع�س الأحيان، القرارات تكون �ضهلة 

ووا�ضحة، ولكن يف مرات اأخرى تكون 
الإجابة اأكرث �ضبابية. ويف كلتا احلالتني، 
هنالك طرق ال�ضواب واخلطاأ يف اتخاذ 
القرارات. يف مرحلة الطفولة، اأطفالك 

�ضوف يقررون القمي�س الذي �ضريتدونه 
اىل املدر�ضة، ولكن تعليمهم اتخاذ القرار 
ال�ضحيح ميكن اأن يوؤدي بهم اىل قرارات 
اأف�ضل حتى عندما ي�ضبحون رّواد اأعمال 

ويديرون م�ضاريع مباليني الدولرات.
�ضاعد اطفالك على فهم الفرق بني 

الغرائز واملعلومات مبو�ضوعية وبني لهم 
كيفية اإيجاد �ضلبيات واإيجابيات القرارات 

املختلفة. هذه املعرفة �ضوف ت�ضاعدهم 
مبناطق ل تعد ول حت�ضى.

6. االستماع مهم أيضًا
ال�ضتماع هو واحد من اأهم مهارات 
 single most important التوا�ضل
communication skill  التي ميكن 

لأطفالك امتالكها. من خالل ال�ضتماع، 
هم �ضيكونون قادرين على تكوين �ضراكات 
و�ضداقات اأف�ضل و�ضيتوا�ضلون ب�ضكل اأكرث 
فعالية، و�ضينظر لهم مبزيد من الحرتام 
و�ضيطورون فهم اأف�ضل ملا يحتاجه النا�س 

ليتحركوا، مما يجعلهم م�ضوقني اأف�ضل 
ورجال مبيعات اأف�ضل. من ال�ضعب اأن تعلم 
»ال�ضتماع« كمهارة، ولكن واحد من اأف�ضل 

الأ�ضياء الذي ميكنك القيام بها هي اأن 
تظهر لهم يف حياتك اخلا�ضة اأنك م�ضتمع 

ن�ضط، واأن تكون مثاًل يقتدون به.
لي�س هنالك �ضمان لهذه الدرو�س بطبيعة 

احلال، ولكن غر�س هذه الدرو�س �ضوف 
يجعل اطفالك ويحولهم بطريقة �ضحرية 

اىل رّواد اأعمال. يولد بع�س النا�س 
 just born to be ليكونوا رّواد اأعمال

entrepreneurs والبع�س الآخر ل. ولكن 

بغ�س النظر عن اختياراتهم، هذه الدرو�س 
القيمة جتعلهم ميلكون الثقة يف قدراتهم 

على اتخاذ القرارات، واأكرث تركيزًا يف 
�ضعيهم لتحقيق ما يجعلهم �ضعداء، ويف 
نهاية املطاف، واأكرث �ضعورًا بالر�ضا يف 

حياتهم. لذلك، حاول اأن تن�ضج هذه 
الدرو�س يف حياتك اليومية وذكر اطفالك 

باأكرث الأ�ضياء اأهمية.

كيف يمكنك إعداد أطفالك
للنجاح كرّواد أعمال؟ 

 JAYSON DEMERS :بقلم
Founder and CEO, AudienceBloomكاتب مشارك
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