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الشارقة “ تكرم الفائزين 

بجوائز“شبكة الشارقة للتميز 
االقتصادي 2016”

نّظمت غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة و”�شبكة ال�شارقة 
�س”، الدورة الأوىل حلفل توزيع جوائز “�شبكة ال�شارقة 

للتمّيز القت�شادي 2016”، حتت رعاية �شمو ال�شيخ 
�شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل العهد 

ونائب حاكم ال�شارقة.

 20
كيف يمكنك بناء شركة تعطيك 

مليار دوالر؟ 
هنالك العديد من العوامل التي ميكن اأن ت�شاهم يف 

خلق �شركة ت�شنف بني �شركات املليار دولر. اأهم هذه 
العوامل، فريق عمل مواظب، امل�شتثمرين الداعمني 

واملوجهني، حتديد اأحد الزوايا الغري م�شتغلة يف 
ال�شوق وفهمها عميقًا تبعاً لحتياجات قاعدة العمالء 

اخلا�شة بك، كل ذلك ميكن اأن ي�شاهم يف حتقيق 
النجاح يف امل�شتقبل وقيق حلمك بامتالك �شركة 

مليارية.

22 
شركة الروابي لمنتجات األلبان 
األولى في اإلبداع وتطوير المنتج

كان حتديًا كبريًا اأن نقيم مزرعة لإنتاج الألبان و�شط 
ال�شحراء. هذا ما قاله لنا الرئي�س التنفيذي ل�شركة 

الروابي ملنتجات الألبان الإماراتية، احمد الطيب 
التيجاين.

 30
دونالد ترامب

يقود سياسة حمائية تهدد نمو 
االقتصاد العالمي 

ي�شكل تاأثري ترامب فقاعة من التخمينات غري 
املوؤكدة التي، وكما هي احلال مع خمتلف الفقاعات 

الأخرى، �شتنفجر يف نهاية املطاف مبجرد اأن يدرك 
امل�شتثمرون عجز الرئي�س اجلديد عن اللتزام 

بتعهداته.

 36
ريادة قّدم ملياري ريال لتمويل 

مشروعات صغيرة في المملكة
 يف حديث مع رّواد الأعمال العربية، ك�شف الأ�شتاذ 

/ �شلمان بن �شليمان اأبا اخليل مدير اإدارة العمليات 
ملعهد ريادة الأعمال الوطني “ريادة” اأن املعهد قدم 

اأكرث من ملياري ريال لتمويل م�شروعات ريادة 
الأعمال عرب قرو�س ح�شنة من البنك ال�شعودي 

للت�شليف والدخار، خالل ال�شنوات اخلم�س املا�شية.

 40
لتحقيق أهدافك هذه السنة 

اشتغل على أعلى المعايير
مع دخولك يف العام 2017، اأنت و�شعت خططًا 
لنف�شك، وو�شعت اأهدافًا تعهدت باإجنازها، يف 

احلقيقة هذا هو الوقت الأمثل لكي تركز تفكريك 
ون�شاطك على النقاط الأهم التي �شتمكنك من 

الو�شول اإىل هدفك لي�س فقط ب�شكل اأف�شل من ال�شنة 
املا�شية بل وحتقيق اجناز نوعي كبري.

42
ما هي أسس تحديد الحصص بين 

الشركاء المؤسسين؟
تعد م�شاألة حتديد احل�ش�س بني ال�شركاء املوؤ�ش�شني 
من اأكرث الق�شايا املوؤرقة التي مُيكن طرحها للنقا�س 

عند بدء اأي �شركة.

46
ابحث عن المواهب الجديدة 

فهي قوتك للنمو بأقل تكلفة 
هنالك الكثري من الطالب الذين ميلكون خربة يف 
العمل. والكثريين منهم اأي�شًا ي�شعون اىل التدريب 

وفر�س بناء املهارات، وهنالك احتمال باأن واحد من 
هوؤلء املتدربني املحتملني �شيت�شل ب�شركتك ليطلب 

عماًل.

50
أمريكية تنجح في تقديم 

“خلطات” صحية في الكويت 
اأ�شبح الهتمام العاملي بالأغذية ال�شحية ملحوًظًا يف 
ال�شنوات الأخرية، اإذ بلغت ن�شبة البدانة على م�شتوى 

العامل %30 من تعداد ال�شكان العاملي.
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هشام القاسم، الرئيس التنفيذي 
لمجموعة وصل إلدارة األصول

“و�شل” تبداأ تنفيذ اأعمال البناء والتطوير يف 
م�شاريعها �شمن مناطق التملك احلر

حمفظة “و�شل” ت�شم: اأكرث من 35،000 وحدة �شكنية 
وفندقية و2.7 مليون قدم مربعة للم�شاحات التجارية.

 58
مصري يطّور تكنولوجيا إعادة تدوير 

الحبارات والمخلفات اإللكترونية
متثل املخلفات الإلكرتونية م�شكلة كبرية تواجه الثورة 

التكنولوجية، اإذ يتم اإنتاج ما ي�شل اإىل 50 مليون 
طن من املخلفات التقنية �شنوًيا، وهو ما يعترب اإهداًرا 

كبرًيا لرثوة �شخمة.

 62
20 % من المؤسسات 

ستستخدم الهواتف الذكية عوضًا 
عن بطاقات الدخول التقليدية 

بحلول 2020
خالل العام 2016، ا�شتخدمت اأقل من 5 باملائة 

من املوؤ�ش�شات الهواتف الذكية للدخول اإىل مكاتبها 
وغريها من الأماكن. 

64
التكنولوجيا مع تام  حان وقت التانغو

 PHAP 2 لينوفو تغيري اللعبة عرب جهازها اجلديد
PRO. بكامريا بدقة 13 ميغا بك�شل، ولكن لي�س هذا 

 PHAP 2 جلهاز AR كل �شيء فهنالك املزيد. و�شع

يتيح لك تركيب تاأثريات مثل اخللفيات الفرتا�شية اأو 
اإ�شافة ر�شمات كرتونية اىل ال�شورة.

66
أول تطبيق تعليمي تفاعلي 

فوري للدروس الخصوصية
تطبيق “دّرسني” يعّلمك في بيتك  
يوفر تطبيق “در�شني” م�شاعدة فورية للطلبة يف العامل 

العربي وي�شاعدهم على التفوق يف درا�شتهم
بعد مرور عام على املراحل التطويرية يف ثالث دول 

واملراحل التجريبية “بيتا” يف منطقة ال�شرق الأو�شط، 
اأطلقت “�شركة در�س”، وهي �شركة خمت�شة يف قطاع 

التعليم التكنولوجي، تطبيق “در�شني” التعليمي، 
اأول تطبيق تعليمي تفاعلي فوري وبديل للدرو�س 

اخل�شو�شية يف العامل العربي.

68
في منطقة بحيرة كومو الهادئة 
تنتظرك تجربة استثنائية في فندق 

جراند تريميزو
ا�شتعد لق�شاء عطلة ا�شتجمام رائعة يف ربوع منطقة 

بحرية كومو بعيدًا عن اأجواء ال�شخب املرتتبة عن 
اأ�شبوع املو�شة يف ميالنو املرتقب يف فرباير. 

70
هايد أند سيك.. يفتح أبوابه بين رحاب 

جياردينو أسكونا مع إعادة االنطالق 
يف جنوب �شوي�شرا يرتبع اإقليم تيت�شينو الأخاذ، وهو 

جوهرة متو�شطية تزخر باملياه املتالألئة، والنباتات 
املورقة واملاأكولت ال�شتثنائية التي قد يتوّقعها 

امل�شافر �شاحب الذوق الرفيع من البلدان املجاورة 
الأكرث �شهرة يف جنوب اأوروبا، ولكن مع فارق مهم 

األ وهو جّو من الفخامة املريحة والباعثة على 
ال�شرتخاء.

 72 
“مستقبل السيلفي”.. لم يعد 

مجرد صور
ثلث امل�شتهلكني يوؤيدون ا�شتخدام البنوك �شور ال�شلفي 

بدل كلمات ال�شر توقعات م�شتقبلية وا�شتطالع راأي 
6500 �شخ�س يظهران اأن امل�شتهلكني منفتحون على 

جمموعة وا�شعة من التطبيقات املحتملة لكامريات 
الهواتف الذكية الأمامية وال�شتخدامات الع�شرة 

الأوىل امل�شتقبلية لهواتف الكامريات املتحركة �شوف 
ت�شتمل على اخلدمات امل�شرفية والت�شوق والرعاية 

ال�شحية والعالقات الجتماعية وغريها.

76
شفروليه تطلق ترافيرس 2018 

الجديدة كليًا
 اأطلقت �شيفروليه اليوم ترافري�س 2018 اجلديدة 

كليًا، املتفردة بت�شميم جريء ومظهر م�شقول. ومينح 
الت�شميم اجلديد واملوا�شفات التكنولوجية العالية 

ل�شيارة ترافري�س الركاب من كافة الأعمار وخمتلف 
اأ�شاليب احلياة راحة ا�شتثنائية وتبقيهم مت�شلني.
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نتعاي�ش يف عامل �ليوم مع �أكرث من 35 مليار 
جهاز مرتبط بالإنرتنت، وي�شري كل �شيء 

تقريبًا باجتاه �لهاتف �لذكي، �لهاتف �لذكي 
لتخزين بياناتنا �ل�شخ�شية، و�لهاتف �لذكي 

لالإعالن عن منتجاتنا �لتجارية، �لهاتف 
�لذكي للرتفيه و�لطالع على كل معلومة يف 

حلظتها.
مع طغيان ع�شر �نرتنت �لأ�شياء �شتحافظ 

�لهو�تف �لذكية على ت�شدرها، ويبدو 
�أنها �شوف تق�شي �شيئًا ف�شيئًا على �أجهزة 

�لتليفزيون، فبحلول عام 2025 تكون »�إنرتنت 
�لأ�شياء« )IoT( يف كل مكان، و�شيكون من 

�ل�شعب �أن جتد جهاز�ً ل يت�شل بالويب 
بطريقة ما. 

نتحدث عن موجة �شخمة �شتجعل كل �شيء 
حولنا تقريبًا مت�شل بالإنرتنت لتح�شني �أد�ءه 

�أو حتى لتغيري طريقة تعاملنا معه بالكامل 
وبحلول 2020، �شيكون حجم �شوق �إنرتنت 

�لأ�شياء �أكرب من �شوق �لهو�تف �ملحمولة 
و�أجهزة �حلا�شب و�لأجهزة �للوحية جمتمعني 

مبقد�ر �ل�شعفني! 
تبدو �إمكانات �إنرتنت �لأ�شياء ل نهائية مع 
�أجهزة تتبع �حلركة و�ل�شحة، و�ل�شيار�ت 
�لذكية، و�أنظمة �ل�شوت �ملنزيل، و�أنظمة 

�لإنذ�ر.  ومن �ملتوقع �أن ت�شبح �لإنرتنت »مثل 
�لكهرباء«، حيث �إنها �شتكون غري مرئية 

تقريبا يف كافة �شوؤون حياتنا.
مع توقعات بو�شول �إير�د�ت �شوق �إنرتنت 
�لأ�شياء �إىل �أكرث من 600 مليار دولر يف 

عام2020 �شي�شل ع�شر �لبيانات �ل�شخمة 
Big Data �إىل م�شتويات جديدة، حيث �شتّولد 

�لأجهزة يف عامل �إنرتنت �لأ�شياء بحلول 2020 

ما يزيد عن 40 �ألف �إك�شا بايت من �لبيانات،  
40 حجم �ألف �إك�شا بايت = 40 تريليون جيجا 

بايت، وهي �مل�شاحة �لتي تكفي لت�شجيل كل 
�لكالم �لذي نطق به �لب�شر �شوتيًا و بجودة 

عالية منذ بد�ية ع�شر �لب�شر �إىل يومنا هذ� .
مع �لتحديات �لأمنية �لناجمة عن هذ� �لتغيري 

من �ملنتظر �أن جتد جهات تنفيذ �لقانون 
حول �لعامل نف�شها �أمام مع�شلة تامني حلولً 

و�شو�بط فعالة حلماية بيانات م�شتخدمي 
»�إنرتنت �لأ�شياء« خا�شة و�أن هذه �لتقنيات 

بد�أت حتظى بانت�شار مت�شاعد بعد دخول 
لعبني كبار بعامل �لتقنية �إىل هذ� �مل�شمار، 

مثل غوغل و�آبل. 

رئيس التحرير
حسن عبد الرحمن

على أبواب
عصر يتغير 
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باقة تبقيني على تواصل 
مع أعمالي في أي ماكن 

في العالم؟
أكيد نعم.

باقة هاتف متحرك مخصصة لرجال األعمال تلبي احتياجاتكم 
أثناء السفر وتمنحكم آالف الدقائق، بيانات التجوال وهاتفًا 

ذكيًا من اختياركم.

الباقة التنفيذية.
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أظهر التقرير الجديد الصادر عن 
ويليس تاورز واتسون، الشركة 

العالمية الرائدة في مجال 
االستشارات المالية والوساطة 

والحلول، تحت عنوان تقرير 
تخطيط المكافآت العالمي الـ 50، 
أن مدراء المستوى المتوسط في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة 
هم األعلى أجرًا بالمقارنة مع 
نظرائهم في منطقة الشرق 
األوسط وإفريقيا فيما كان 

المهنيين المبتدئين في المركز 
الثاني. 

وجدت ويليس تاورز واتسون 
في تقريرها أن مدراء المستوى 

المتوسط في اإلمارات يتقاضون 
راتبًا سنويًا إجماليًا 95،120 دوالر 

أمريكي، فيما يحصل المهنيين 
المبتدئين على 25,753 دوالرًا 

أمريكيًا. 
وبسبب سياسة الضرائب المغرية 

فإن »القوة الشرائية« لرواتب 
موظفي اإلمارات هي أكثر بكثير 

من العديد من األسواق في 
منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، 

على سبيل المثال جنوب إفريقيا 
أو المغرب. يتم األخذ بعين 
االعتبار القوة الشرائية عند 

مالئمة الرواتب لتعادل القوة 
 purchasing power الشرائية

parity )PPP(. حيث يحتل مدراء 
المستوى المتوسط في اإلمارات 
المركز الثاني للثروة النسبية، فيما 

يحتل بقية الموظفين المهنيين 
المبتدئين المركز الثالث.

كما حازت المملكة العربية 
السعودية على ثاني أعلى األجور 

اإلجمالية لمدراء المستوى 
المتوسط في منطقة الشرق 

األوسط وإفريقيا بمعدل 
90,331 دوالر أمريكي. ومع 
ذلك حازت المملكة العربية 

السعودية على أعلى مستوى 
دخل للموظفين المبتدئين بمعدل 

27,403 دوالرًا أمريكيًا.

�أعلن جمل�س �سيد�ت �أعمال دبي 
)DBWC(، �ملمثل �لر�سمي ل�سيد�ت 
ور�ئد�ت �لأعمال يف �إمارة دبي، عن 

�إقامة �سر�كة ��سرت�تيجية مع �ل�سبكة 
�ملحلية مليثاق �لأمم �ملتحدة يف 

�لإمار�ت. وتلعب هذه �ل�سر�كة دورً� 
مهمًا يف دعم مبادئ �لأمم �ملتحدة 

لدعم متكني �ملر�أة فيما يخ�س 
�لتو�زن بني �جلن�سني، وتن�سجم مع 

�لتز�م �مليثاق �لعاملي بتحقيق �أهد�ف 
�لأمم �ملتحدة للتنمية �مل�ستد�مة.

و�سيتوىل جمل�س �سيد�ت �أعمال دبي 
دور �لذر�ع �ملحلية لربنامج �لدعوة 
�لعاملي لل�سبكة �ملحلية مليثاق �لأمم 
�ملتحدة يف �لإمار�ت، و�لذي يدعم 

مكافحة �لف�ساد وحقوق �لإن�سان 

ومعايري �لعمل و�ملمار�سات �لبيئية 
�سمن �سياق وطني.

وقد مت �إحر�ز تقدم كبري يف م�ساركة 
�ملر�أة �خلليجية يف �ملجتمع من خالل 

�إطالق مبادر�ت خمتلفة، 
وت�سمل �لإجناز�ت �لبارزة �لأخرى 

�لتي مت حتقيقها و�سول ن�سبة متثيل 
�لن�ساء يف �ملجل�س �لوطني �لحتادي 

يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�إىل 17.5 %؛ فيما بلغت ن�سبة 
م�ساركتهن �إىل �لثلث باملقارنة مع 
�لرجال يف �لقوى �لعاملة بالقطاع 

�لعام يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، حيث يقّدر �ملتو�سط �لعاملي 

بـ 48 %؛ ف�ساًل عن وجود 20 �ألف 
ر�ئدة �أعمال يف �لدولة، مبا يعادل 

10 % من �لعدد �لإجمايل لرو�د 

�لأعمال �لإمار�تيني.

شراكة استراتيجية بين مجلس سيدات أعمال 
دبي والشبكة المحلية لميثاق األمم المتحدة 

31 من رواد األعمال يخوضون منافسات 
التأهل للمرحلة النهائية من »جيل«-1 الشارقة 

مدراء اإلمارات األكثر 
أجرًا ويتمتعون بقوة 

شرائية أكبر في الشرق 
األوسط وإفريقيا

�أطلق جمل�س �سيد�ت �أعمال �ل�سارقة 
�لتابع ملوؤ�س�سة »مناء« لالرتقاء باملر�أة، 

موؤخرً�، �ملرحلة �لثالثة من مبادرة 
»جيل«، �لهادفة �إىل دعم وتر�سيخ ثقافة 

ريادة �لأعمال، و�إعد�د جيل جديد من 
ر�ئد�ت ورو�د �لأعمال مبختلف فئاتهم 

�لعمرية يف �إمارة �ل�سارقة، ودعم وتطوير 
�لأفكار �لإبد�عية لديهم. 

وي�سارك يف �ملرحلة �لثالثة، �لتي 
متثل �ملرحلة قبل �لأخرية للمبادرة، 
31 م�ساركًا وم�ساركة، ممن جنحو� 

يف �جتياز �ملرحلتني �لأوىل و�لثانية، 
و�أظهرو� �أف�سل ما لديهم من مهار�ت 

و�أفكار، �إذ ُت�سكل �ملرحلة �لثالثة حتديًا 
جديدً� �أمام �مل�ساركني، �لذين يتوجب 
عليهم خو�س مقابالت فردية ُت�سرف 

عليها جلنة حتكيم رفيعة �مل�ستوى ت�سم 

نخبة من �خلرب�ء يف جمال ريادة 
�لأعمال، حيث ينبغي عليهم �إقناع 

�للجنة بقوة م�ساريعهم �ملقرتحة، و�إبر�ز 
�لدور �لذي ميكن �أن تلعبه يف دفع عجلة 
�لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية مبدينة 
دبا �حل�سن، متهيدً� لختيار �أف�سل 14 

م�سروعًا من حيث قوة �لأفكار و�لت�سميم 
وقابلية �لتنفيذ لالنتقال بها �إىل �ملرحلة 

�خلتامية من �ملبادرة.

وت�سري �لأفكار ومقرتحات م�ساريع 
�لأعمال �لتي قدمها �مل�ساركون �إىل وجود 
مو�هب و�عدة، ولعل �أكرث �لنتائج �ملثرية 
لالهتمام ملبادرة »جيل« �أن ن�سبة 45% 

من �مل�ساركني قد دخلو� عامل �لأعمال 
فعليًا، لختبار مناذج �أعمالهم، حتى 

قبل �نتهاء �ملبادرة، بعد �أن تفهمو� 
�حتياجات �ل�سوق و�أدركو� حجم �ملناف�سة 

و�لتحديات و�لفر�س �لتي تنتظرهم.

يف �إطار ��سرت�تيجيتها �لقائمة على 
تعزيز �لتعاون مع خمتلف �جلهات 

�حلكومية، ل�سيما يف �ملجالت �لتي 
تتعلق بدعم ريادة �لأعمال، وقعت 
هيئة �ل�سارقة لال�ستثمار و�لتطوير 

)�سروق(، �أم�س، مذكرة تفاهم 
مع موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لتنمية 

�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة، �إحدى 
موؤ�س�سات د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

يف دبي.
ومبوجب �ملذكرة �سين�سق �لطرفان 

فيما بينهما لتطوير �مل�ساريع �لإمار�تية 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة يف دبي و�ل�سارقة 

�سمن جميع �لقطاعات، و�سيعمالن 
على تعزيز �جلهود �لر�مية �إىل حتقيق 

روؤيتي حكومتي دبي و�ل�سارقة بغية 
تطوير خدمات ترقى �إىل تطلعات 

�ملتعاملني، ملا لذلك من �أثر �إيجابي 
يف �لأ�سعدة �لقت�سادية و�لجتماعية 

و�لثقافية.
هذ� وتبلغ ن�سبة م�ساهمة �مل�ساريع 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة يف �لناجت �ملحلي 
�لإجمايل لدولة �لإمار�ت نحو 60%، 

يف وقت ت�ستهدف �لدولة �لو�سول بهذه 
�لن�سبة �إىل %70 بحلول 2021، ومتثل 
�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة �ليوم ما 
يزيد على %94 من �إجمايل �ل�سركات 

�لعاملة يف �لدولة، وفقًا لوز�رة 

�لقت�ساد؛ يف وقت و�سل عدده هذه 
�مل�ساريع بالدولة �إىل 350 �ألف �سركة، 
منها 45 �ألف توجد يف �إمارة �ل�سارقة، 

وتتيح هذه �ل�سركات مبجملها فر�س 
عمل ملا ن�سبته %86 من �إجمايل �لقوى 

�لعاملة يف �لقطاع �خلا�س �ملحلي، 
وهذ� يو�سح مدى �أهمية تقدمي �لدعم 

لهذ� �لقطاع �حليوي لتعزيز �لنمو 
�لقت�سادي، وحتفيز �ل�ستثمار�ت.

�أبرم بنك �لتنمية �لجتماعية، �أربع �تفاقيات 
تعاون مع عدد من �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لوطنية 

�ملعنية بقطاع �لإت�سالت، بح�سور مديرعام �لبنك 
�لدكتور عبد �هلل بن عبد �لرحمن �لنملة، وم�ساعد 

مدير عام �لبنك للمن�ساآت �ل�سغرية و�لنا�سئة 
�ملهند�س غازي �ل�سهر�ين، ومدير عام مركز » ُدلني 
لالأعمال« �لتابع لبنك �لتنمية �ملهند�س علي �ل�سيار.
وياأتي توقيع �لتفاقات يف �إطار �جلهود �لبارزة �لتي 

يبذلها بنك �لتنمية �لجتماعية ممثاًل يف �ملركز 
لدعم رو�د ور�ئد�ت �لأعمال �ل�سعوديني، وتعزيز 

ثقافة �لعمل �حُلر، وتنمية روح �ملبادرة لدى �ل�سباب 
و�ل�سابات لت�سجيعهم على �ل�ستثمار يف قطاع 

�لت�سالت.
وتكمن �أهمية توقيعها يف دعم �أبناء وبنات 

�لوطن �ملمولني من قبل بنك �لتنمية �لجتماعية 
لتعزيز��ستثمار�تهم يف قطاع �لت�سالت، من 

خالل قيام هذه �ل�سركات بتوفري �ملنتجات و�أجهزة 
�جلو�لت، و�ل�سر�ئح، و�لإك�س�سو�ر�ت للممولني، 

بالإ�سافة �إىل تقدمي �لعديد من �خلدمات �لتدريبية 
�مل�ساندة يف جمال �لت�سويق و�لبيع و�ل�سيانة.

هذ� وُيقدم مركز دلني �لعديد من �خلدمات 
و�لرب�مج �لتدريبية �ملتمّيزة ويف مقدمتها برنامج 

�لعودة �إىل �أ�سا�سيات �لأعمال �لذي ي�ستهدف 
�ملن�ساآت �لتي م�سى على تاأ�سي�سها ما بني 3 �إىل 10 

�سنو�ت، ومتثل �ل�سريحة �لأكرب و�لأكرث �حتياجًا 
للتدريب و�لتاأهيل مل�ساعدتها على �لنمو و�لتطوير، 

بالإ�سافة �إىل �لدور�ت �لتدريبية ملدة يوم و�حد 
�لتي تتناول عدة مو�سوعات مهمة كمر�جعة فكرة 

�مل�سروع، وبحوث �لت�سويق، و�ملو�رد �لب�سرية، 
و�ل�سوؤون �ملالية و�لإد�رية، و�ملتطلبات �لقانونية، 

وتطوير �لذ�ت، وتغطي خمتلف �ملجالت �لتي 
حتتاجها �ملن�ساآت.

بنك التنمية االجتماعية يوقع اتفاقية 
لدعم الشباب السعودي لالستثمار شروق و»محمد بن راشد لتنمية المشاريع« 
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أظهر التقرير الجديد الصادر عن 
ويليس تاورز واتسون، الشركة 

العالمية الرائدة في مجال 
االستشارات المالية والوساطة 

والحلول، تحت عنوان تقرير 
تخطيط المكافآت العالمي الـ 50، 
أن مدراء المستوى المتوسط في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة 
هم األعلى أجرًا بالمقارنة مع 
نظرائهم في منطقة الشرق 
األوسط وإفريقيا فيما كان 

المهنيين المبتدئين في المركز 
الثاني. 

وجدت ويليس تاورز واتسون 
في تقريرها أن مدراء المستوى 

المتوسط في اإلمارات يتقاضون 
راتبًا سنويًا إجماليًا 95،120 دوالر 

أمريكي، فيما يحصل المهنيين 
المبتدئين على 25,753 دوالرًا 

أمريكيًا. 
وبسبب سياسة الضرائب المغرية 

فإن »القوة الشرائية« لرواتب 
موظفي اإلمارات هي أكثر بكثير 

من العديد من األسواق في 
منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، 

على سبيل المثال جنوب إفريقيا 
أو المغرب. يتم األخذ بعين 
االعتبار القوة الشرائية عند 

مالئمة الرواتب لتعادل القوة 
 purchasing power الشرائية

parity )PPP(. حيث يحتل مدراء 
المستوى المتوسط في اإلمارات 
المركز الثاني للثروة النسبية، فيما 

يحتل بقية الموظفين المهنيين 
المبتدئين المركز الثالث.

كما حازت المملكة العربية 
السعودية على ثاني أعلى األجور 

اإلجمالية لمدراء المستوى 
المتوسط في منطقة الشرق 

األوسط وإفريقيا بمعدل 
90,331 دوالر أمريكي. ومع 
ذلك حازت المملكة العربية 

السعودية على أعلى مستوى 
دخل للموظفين المبتدئين بمعدل 

27,403 دوالرًا أمريكيًا.

�أعلن جمل�س �سيد�ت �أعمال دبي 
)DBWC(، �ملمثل �لر�سمي ل�سيد�ت 
ور�ئد�ت �لأعمال يف �إمارة دبي، عن 

�إقامة �سر�كة ��سرت�تيجية مع �ل�سبكة 
�ملحلية مليثاق �لأمم �ملتحدة يف 

�لإمار�ت. وتلعب هذه �ل�سر�كة دورً� 
مهمًا يف دعم مبادئ �لأمم �ملتحدة 

لدعم متكني �ملر�أة فيما يخ�س 
�لتو�زن بني �جلن�سني، وتن�سجم مع 

�لتز�م �مليثاق �لعاملي بتحقيق �أهد�ف 
�لأمم �ملتحدة للتنمية �مل�ستد�مة.

و�سيتوىل جمل�س �سيد�ت �أعمال دبي 
دور �لذر�ع �ملحلية لربنامج �لدعوة 
�لعاملي لل�سبكة �ملحلية مليثاق �لأمم 
�ملتحدة يف �لإمار�ت، و�لذي يدعم 

مكافحة �لف�ساد وحقوق �لإن�سان 

ومعايري �لعمل و�ملمار�سات �لبيئية 
�سمن �سياق وطني.

وقد مت �إحر�ز تقدم كبري يف م�ساركة 
�ملر�أة �خلليجية يف �ملجتمع من خالل 

�إطالق مبادر�ت خمتلفة، 
وت�سمل �لإجناز�ت �لبارزة �لأخرى 

�لتي مت حتقيقها و�سول ن�سبة متثيل 
�لن�ساء يف �ملجل�س �لوطني �لحتادي 

يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�إىل 17.5 %؛ فيما بلغت ن�سبة 
م�ساركتهن �إىل �لثلث باملقارنة مع 
�لرجال يف �لقوى �لعاملة بالقطاع 

�لعام يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، حيث يقّدر �ملتو�سط �لعاملي 

بـ 48 %؛ ف�ساًل عن وجود 20 �ألف 
ر�ئدة �أعمال يف �لدولة، مبا يعادل 

10 % من �لعدد �لإجمايل لرو�د 

�لأعمال �لإمار�تيني.

شراكة استراتيجية بين مجلس سيدات أعمال 
دبي والشبكة المحلية لميثاق األمم المتحدة 

31 من رواد األعمال يخوضون منافسات 
التأهل للمرحلة النهائية من »جيل«-1 الشارقة 

مدراء اإلمارات األكثر 
أجرًا ويتمتعون بقوة 

شرائية أكبر في الشرق 
األوسط وإفريقيا

�أطلق جمل�س �سيد�ت �أعمال �ل�سارقة 
�لتابع ملوؤ�س�سة »مناء« لالرتقاء باملر�أة، 

موؤخرً�، �ملرحلة �لثالثة من مبادرة 
»جيل«، �لهادفة �إىل دعم وتر�سيخ ثقافة 

ريادة �لأعمال، و�إعد�د جيل جديد من 
ر�ئد�ت ورو�د �لأعمال مبختلف فئاتهم 

�لعمرية يف �إمارة �ل�سارقة، ودعم وتطوير 
�لأفكار �لإبد�عية لديهم. 

وي�سارك يف �ملرحلة �لثالثة، �لتي 
متثل �ملرحلة قبل �لأخرية للمبادرة، 
31 م�ساركًا وم�ساركة، ممن جنحو� 

يف �جتياز �ملرحلتني �لأوىل و�لثانية، 
و�أظهرو� �أف�سل ما لديهم من مهار�ت 

و�أفكار، �إذ ُت�سكل �ملرحلة �لثالثة حتديًا 
جديدً� �أمام �مل�ساركني، �لذين يتوجب 
عليهم خو�س مقابالت فردية ُت�سرف 

عليها جلنة حتكيم رفيعة �مل�ستوى ت�سم 

نخبة من �خلرب�ء يف جمال ريادة 
�لأعمال، حيث ينبغي عليهم �إقناع 

�للجنة بقوة م�ساريعهم �ملقرتحة، و�إبر�ز 
�لدور �لذي ميكن �أن تلعبه يف دفع عجلة 
�لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية مبدينة 
دبا �حل�سن، متهيدً� لختيار �أف�سل 14 

م�سروعًا من حيث قوة �لأفكار و�لت�سميم 
وقابلية �لتنفيذ لالنتقال بها �إىل �ملرحلة 

�خلتامية من �ملبادرة.

وت�سري �لأفكار ومقرتحات م�ساريع 
�لأعمال �لتي قدمها �مل�ساركون �إىل وجود 
مو�هب و�عدة، ولعل �أكرث �لنتائج �ملثرية 
لالهتمام ملبادرة »جيل« �أن ن�سبة 45% 

من �مل�ساركني قد دخلو� عامل �لأعمال 
فعليًا، لختبار مناذج �أعمالهم، حتى 

قبل �نتهاء �ملبادرة، بعد �أن تفهمو� 
�حتياجات �ل�سوق و�أدركو� حجم �ملناف�سة 

و�لتحديات و�لفر�س �لتي تنتظرهم.

يف �إطار ��سرت�تيجيتها �لقائمة على 
تعزيز �لتعاون مع خمتلف �جلهات 

�حلكومية، ل�سيما يف �ملجالت �لتي 
تتعلق بدعم ريادة �لأعمال، وقعت 
هيئة �ل�سارقة لال�ستثمار و�لتطوير 

)�سروق(، �أم�س، مذكرة تفاهم 
مع موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لتنمية 

�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة، �إحدى 
موؤ�س�سات د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

يف دبي.
ومبوجب �ملذكرة �سين�سق �لطرفان 

فيما بينهما لتطوير �مل�ساريع �لإمار�تية 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة يف دبي و�ل�سارقة 

�سمن جميع �لقطاعات، و�سيعمالن 
على تعزيز �جلهود �لر�مية �إىل حتقيق 

روؤيتي حكومتي دبي و�ل�سارقة بغية 
تطوير خدمات ترقى �إىل تطلعات 

�ملتعاملني، ملا لذلك من �أثر �إيجابي 
يف �لأ�سعدة �لقت�سادية و�لجتماعية 

و�لثقافية.
هذ� وتبلغ ن�سبة م�ساهمة �مل�ساريع 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة يف �لناجت �ملحلي 
�لإجمايل لدولة �لإمار�ت نحو 60%، 

يف وقت ت�ستهدف �لدولة �لو�سول بهذه 
�لن�سبة �إىل %70 بحلول 2021، ومتثل 
�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة �ليوم ما 
يزيد على %94 من �إجمايل �ل�سركات 

�لعاملة يف �لدولة، وفقًا لوز�رة 

�لقت�ساد؛ يف وقت و�سل عدده هذه 
�مل�ساريع بالدولة �إىل 350 �ألف �سركة، 
منها 45 �ألف توجد يف �إمارة �ل�سارقة، 

وتتيح هذه �ل�سركات مبجملها فر�س 
عمل ملا ن�سبته %86 من �إجمايل �لقوى 

�لعاملة يف �لقطاع �خلا�س �ملحلي، 
وهذ� يو�سح مدى �أهمية تقدمي �لدعم 

لهذ� �لقطاع �حليوي لتعزيز �لنمو 
�لقت�سادي، وحتفيز �ل�ستثمار�ت.

�أبرم بنك �لتنمية �لجتماعية، �أربع �تفاقيات 
تعاون مع عدد من �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لوطنية 

�ملعنية بقطاع �لإت�سالت، بح�سور مديرعام �لبنك 
�لدكتور عبد �هلل بن عبد �لرحمن �لنملة، وم�ساعد 

مدير عام �لبنك للمن�ساآت �ل�سغرية و�لنا�سئة 
�ملهند�س غازي �ل�سهر�ين، ومدير عام مركز » ُدلني 
لالأعمال« �لتابع لبنك �لتنمية �ملهند�س علي �ل�سيار.
وياأتي توقيع �لتفاقات يف �إطار �جلهود �لبارزة �لتي 

يبذلها بنك �لتنمية �لجتماعية ممثاًل يف �ملركز 
لدعم رو�د ور�ئد�ت �لأعمال �ل�سعوديني، وتعزيز 

ثقافة �لعمل �حُلر، وتنمية روح �ملبادرة لدى �ل�سباب 
و�ل�سابات لت�سجيعهم على �ل�ستثمار يف قطاع 

�لت�سالت.
وتكمن �أهمية توقيعها يف دعم �أبناء وبنات 

�لوطن �ملمولني من قبل بنك �لتنمية �لجتماعية 
لتعزيز��ستثمار�تهم يف قطاع �لت�سالت، من 

خالل قيام هذه �ل�سركات بتوفري �ملنتجات و�أجهزة 
�جلو�لت، و�ل�سر�ئح، و�لإك�س�سو�ر�ت للممولني، 

بالإ�سافة �إىل تقدمي �لعديد من �خلدمات �لتدريبية 
�مل�ساندة يف جمال �لت�سويق و�لبيع و�ل�سيانة.

هذ� وُيقدم مركز دلني �لعديد من �خلدمات 
و�لرب�مج �لتدريبية �ملتمّيزة ويف مقدمتها برنامج 

�لعودة �إىل �أ�سا�سيات �لأعمال �لذي ي�ستهدف 
�ملن�ساآت �لتي م�سى على تاأ�سي�سها ما بني 3 �إىل 10 

�سنو�ت، ومتثل �ل�سريحة �لأكرب و�لأكرث �حتياجًا 
للتدريب و�لتاأهيل مل�ساعدتها على �لنمو و�لتطوير، 

بالإ�سافة �إىل �لدور�ت �لتدريبية ملدة يوم و�حد 
�لتي تتناول عدة مو�سوعات مهمة كمر�جعة فكرة 

�مل�سروع، وبحوث �لت�سويق، و�ملو�رد �لب�سرية، 
و�ل�سوؤون �ملالية و�لإد�رية، و�ملتطلبات �لقانونية، 

وتطوير �لذ�ت، وتغطي خمتلف �ملجالت �لتي 
حتتاجها �ملن�ساآت.

بنك التنمية االجتماعية يوقع اتفاقية 
لدعم الشباب السعودي لالستثمار شروق و»محمد بن راشد لتنمية المشاريع« 
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وكّرمت غرفة ال�شارقة و«�شبكة 
ال�شارقة » خالل احلفل الذي اأقيم 

يف مركز اك�شب� ال�شارقة م�ؤخرًا 
امل�ؤ�ش�شات ورواد الأعمال الفائزين 

باجلائزة �شمن فئاتها اخلم�س 
والتي ت�شمل »جائزة ال�شارقة لأف�شل 

10 من�شاآت« و«جائزة ال�شارقة 

للم�شاريع النا�شئة يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة« و«جائزة ال�شارقة 

لرواد الأعمال« و«جائزة ال�شارقة 
اخل�شراء« و«جائزة ال�شارقة 

للم�ش�ؤولية الجتماعية«.
واأعلن عبداهلل �شلطان الع�ي�س 

رئي�س غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة 
رئي�س جمل�س اأمناء »�شبكة ال�شارقة 
�س«، عن اإطالق جائزة لأف�شل 10 
من�شاآت اقت�شادية على م�شت�ى دول 

جمل�س التعاون اخلليجي، تهدف 
اإىل حتفيز ال�شركات والأفراد 

على الإبداع يف خمتلف القطاعات 
القت�شادية.

وكّرمت الغرفة وال�شبكة جلان 
التحكيم والفائزين بج�ائز �شبكة 

ال�شارقة للتميز القت�شادي 
»ال�شارقة �س« لعام 2016، حيث 

قام علي حممد ثنيان الغامن رئي�س 
احتاد غرف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي رئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
جتارة و�شناعة الك�يت، حممد ثاين 

مر�شد الرميثي رئي�س احتاد غرف 
التجارة وال�شناعة بالدولة رئي�س 

جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة 
اأب�ظبي، اإىل جانب عبداهلل �شلطان 
الع�ي�س بتكرمي الفائزين وهم فندق 
»هيلت�ن ال�شارقة« الذي فاز بجائزة 

ال�شارقة للم�ش�ؤولية الجتماعية، وكل 
من اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة 

والقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة 

بجائزة ال�شارقة اخل�شراء، وكل من 
»ا�شت�دي� فكرة للت�شميم« و«ب�خ�س 

براذرز« بجائزة ال�شارقة للم�شاريع 
النا�شئة يف دولة الإمارات، وفاز كل 

من هزاع املن�ش�ري وحممد امل�شرخ 
بجائزة ال�شارقة لرواد الأعمال. يف 

حني فاز بجائزة ال�شارقة لأف�شل 10 
من�شاآت كل من »م�شنع اأنك�ر األيد« 

و«كنغ�شت�ن القاب�شة« و«م�شافر« 
و«م�شت�شفى زليخة« و«ك�منك�س 
ليميتد« و«الأن�شاري لل�شرافة« 

و«برتوفاك العاملية«.
وتهدف اجلائزة بفئاتها اخلم�س 

اإىل ن�شر احل�كمة امل�ؤ�ش�شية وت�شجيع 
اعتماد معايري اجل�دة واأخالقيات 

العمل، وتط�ير م�ش�ؤولية من�شاآت 
القطاع اخلا�س جتاه املجتمع، 
اإ�شافة اإىل ت�شجيع املمار�شات 
ال�شديقة للبيئة، وتعزيز دور 

املن�شاآت القت�شادية يف دفع عجلة 
التنمية امل�شتدامة من خالل ت�فري 

الت�شهيالت واإطالق امل�شاريع 
واملبادرات اجلديدة وحتفيزها على 
م�ا�شلة النجاح وتقدير اإجنازاتها.

وح�شر احلفل عبدالرحمن 
»شبكة الشارقة 
للتميز االقتصادي 
»2016

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة و«شبكة الشارقة س«، الدورة األولى لحفل توزيع 
جوائز »شبكة الشارقة للتمّيز االقتصادي 2016«، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن 

سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة.
خاص Entrepreneur العربية

»تكرم الفائزين بجوائز 

»مجلس المشاريع 
والمنشآت الصغيرة« في 
دولة اإلمارات، إن »شبكة 
الشارقة س« اتخذت لها 

منذ انطالقتها شعار ) أرواح 
ملهمة في مدينة واحدة ( 

في إطار سعيها لجعل إمارة 
الشارقة مدينة نموذجية 

للحياة ووجهة مثالية 
لألعمال باعثة على اإللهام.
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العطي�شان النائب الأول لرئي�س 
احتاد غرف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي، والدكت�ر حمدان بن 
عبداهلل ال�شمرن رئي�س الغرف 

التجارية ال�شناعية بال�شع�دية، 
وال�شيخ خليفة بن جا�شم اآل ثاين 
رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة 
و�شناعة قطر، و�شعيد بن �شالح 

الكي�مي رئي�س جمل�س اإدارة 
غرفة جتارة و�شناعة عمان، 

وخالد عبدالرحمن امل�ؤيد رئي�س 
غرفة جتارة و�شناعة البحرين، 

وعبدالرحيم نقي اأمني عام احتاد 
غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
وحميد حممد بن �شامل الأمني العام 

لحتاد غرف التجارة وال�شناعة 
بالدولة، واأع�شاء غرفة ال�شارقة.  

التميز والإبداع
واأكدعبداهلل �شلطان الع�ي�س رئي�س 

غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة رئي�س 
جمل�س اأمناء »�شبكة ال�شارقة �س«، 
يف كلمته »اإن هذه الحتفالية تاأتي 

تت�يجًا لرحلة عمل دوؤوب تعك�س 
ثمارها الروؤى احلكيمة ل�شاحب 
ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن 

حممد القا�شمي ع�ش� املجل�س 
الأعلى حاكم ال�شارقة، وت�اكب 

نهج اإمارة ال�شارقة يف دفع التميز 
والإبداع اإىل اآفاق اأرحب لي�س لها 
حدود يف م�شار التنمية امل�شتدامة 

والتناف�شية الإيجابية.
واأ�شاف الع�ي�س »اأن غرفة ال�شارقة 

اأدركت مبكرًا اأهمية التحفيز 
والت�شجيع على نهج التميز كم�شرية 

دائمة للتط�ر والتقدم والنم�، 
وحر�شت على الإ�شهام يف ت�فري 

و�شائله واأدواته لأع�شائها وفعاليات 
قطاع الأعمال يف الإمارة، لفتًا اإىل 
اأن ج�ائز التمّيز القت�شادي متثل 

يف م�شم�نها املُبتكر وفئاتها املتعددة 
واأهدافها القّيمة من�ذجًا فريدًا 

وناجحًا بارتكازها على املنهجية 
العلمية املعتمدة على من�ذج اإدارة 

اجل�دة الأوروبي ومبا يت�افق مع 

املعايري املنا�شبة ل�اقعنا املحلي«.
واأعرب الع�ي�س عن خال�س �شكر 

جمل�س اإدارة الغرفة وجمل�س 
اأمناء �شبكة جائزة ال�شارقة للتميز 

القت�شادي وتقديره وامتنانه، 
ل�شم� ال�شيخ �شلطان بن حممد بن 
�شلطان القا�شمي ويل العهد ونائب 

حاكم ال�شارقة، لرعايته الكرمية 
وت�جيهات �شم�ه القيمة ومتابعته 
احلثيثة خالل تنفيذ ا�شرتاتيجية 

تط�ير اجلائزة وفئاتها ومعايريها. 

مدينة نموذجية
من جانبها، قالت �شارة املدين 

ع�ش� جمل�س اإدارة غرفة جتارة 
و�شناعة ال�شارقة ع�ش� جمل�س اأمناء 

»�شبكة ال�شارقة �س« ع�ش� جمل�س 

اإدارة »جمل�س امل�شاريع واملن�شاآت 
ال�شغرية« يف دولة الإمارات، 

اإن »�شبكة ال�شارقة �س« اتخذت 
لها منذ انطالقتها �شعار ) اأرواح 

ملهمة يف مدينة واحدة ( يف اإطار 

�شعيها جلعل اإمارة ال�شارقة مدينة 
من�ذجية للحياة ووجهة مثالية 

لالأعمال باعثة على الإلهام.
واأكدت املدين حر�س »�شبكة 

ال�شارقة �س« على حتقيق �شعارها 
الطم�ح من خالل برناجمها الثالثي 

)فعالية - حا�شنة – جائزة(، 
الذي يهدف اإىل الرتويج لفر�س 

الأعمال التجارية يف ال�شارقة ومنط 
احلياة الثقايف والقت�شادي املميز 
يف الإمارة، ودعم املبتدئني ورواد 

الأعمال يف قطاع التجارة ط�ال 
عامهم الأول من العمل.

واأعربت املدين عن �شكر 
الغرفة وال�شبكة لكافة ال�شركاء 

ال�شرتاتيجيني، ول�شركاء اجلائزة 
الإعالميني، وهم م�ؤ�ش�شة ال�شارقة 
لالإعالم ومركز ال�شارقة الإعالمي 

وتلفزي�ن ال�شارقة ودار اخلليج 
وجملتي »اأ�س اأم اإي اأدفايزر« 

و«انرتبرين�ر entrepreneur ميدل 
اإي�شت«.

ثم األقى الربوفي�ش�ر راجيف 
اوتامت�شانداين عامل فيزياء فلكية 

 )STEM( وم�ؤ�ش�س ورئي�س جمتمع
الدويل حلق�ق الإن�شان، كلمة خالل 
احلفل، قال فيها اإن اإحداث التغيري 

يف املجتمع يتم من خالل الهدف 
وامل�ش�ؤولية، اأي من خالل حتديد 

الهدف يف حياة الإن�شان، وحتديد 
امل�ش�ؤولية املرتتبة عليه.

ويف ختام احلفل، فاجاأت »جمم�عة 
حممد هالل للعط�ر« احل�ش�ر 

بتقدميها جائزة تقديرية فريدة من 
ن�عها على م�شت�ى العامل جلميع 

الفائزين بج�ائز »�شبكة ال�شارقة 
للتميز القت�شادي 2016«.

وقال حممد هالل ع�ش� جمل�س 
اإدارة غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة 

رئي�س »جمم�عة حممد هالل 
للعط�ر«: »اإن اإلهامنا لفكرة هذه 

اجلائزة اأتت من حقيقة حياتنا 
الرائعة وواقعنا اجلميل الذي نعي�شه 
يف اإمارة ال�شارقة حتت قيادة وروؤية 

وحب والدنا �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
الدكت�ر �شلطان بن حممد القا�شمي 

ع�ش� املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، 
ويف ظل روؤيته احلكيمة«.

واأ�شاف هالل: »يف اإمارة ال�شارقة، 
نحن نعمل بحب، ونتميز بحب، 

ونرتقي بحب. ولأن احلب ياأتي من 
القلب، مل جند اأغلى من القلب 
هدية نهديها للفائزين بجائزة 

ال�شارقة، ولهذا ابتكرت املجم�عة 
جائزة تقديرية م�شممة على 

�شكل قلب، وهي الأوىل من ن�عها 
على م�شت�ى العامل، من ناحية 

البعد الذي حتمله، واملتمثل ببعد 
)الرائحة(.

واأو�شح هالل اأن جمم�عة حممد 
هالل للعط�ر �شّممت هذه الهدية 

على �شكل قلب »لأن القلب ه� حم�ر 
احلب، وكل �شي يف احلياة ال�شعيدة 

والإيجابية يدور ح�ل هذا املح�ر؛ 
ولهذا ارتاأينا اأن حتمل جائزتنا بعدًا 
جديدًا وفريدًا، ه� بعد )الرائحة(، 

لتف�ح من هذه اجلائزة رائحة احلب 
والتميز والإلهام والطاقة الإيجابية 
التي ل تن�شب التي زرعها �شاحب 

ال�شم� حاكم ال�شارقة رعاه اهلل، يف 
كل مفا�شل حياتنا وعملنا ويف اأعماق 

اأعماق قل�بنا«.

أفضل الممارسات
حملت اجلائزة م�شمى »جائزة 

ال�شارقة للتميز القت�شادي« منذ 
عام 2002، حيث �شهدت تط�رًا 

ملح�ظًا �شمل مناذج تقييم املن�شاآت 
القت�شادية واملعايري املتبعة وفئات 

امل�شاركة واآليات الرت�شيح ومنهجيات 
التحكيم. كما �شهدت اجلائزة تط�رًا 

يف م�شريتها جلهة تطبيق من�ذج 
التميز بامل�ؤ�ش�شة الأوروبية لإدارة 

اجل�دة واعتماد ا�شرتاتيجيات 
�شاملة لتح�شني الأداء امل�ؤ�ش�شي وفق 

اأعلى معايري اجل�دة العاملية.
وميكن لأ�شحاب امل�شاريع �شمن 

القطاع اخلا�س امل�شاركة حتت 

واحدة من ثالث فئات تغطي مدينة 
ال�شارقة واملنطقة ال�شرقية واملنطقة 

ال��شطى. ويتم تقييم الرت�شيحات 
التي ترد اإىل اجلائزة على اأ�شا�س 
الكفاءة املهنية والقيادة والنتائج 

القابلة للقيا�س، حيث يح�شل الفائز 
يف كل فئة من الفئات الثالث على 

جائزة نقدية قيمتها 50 األف درهم.
وكانت الغرفة اأطلقت »جائزة 
ال�شارقة لأف�شل 10 من�شاآت« 

بهدف تكرمي ال�شركات التي حققت 
اإجنازات ريادية يف جمال عملها، 
وذلك يف اإطار ا�شرتاتيجيتها التي 

تركز على م�شاعدة املن�شاآت يف 
القطاع اخلا�س، وت�شجيعها لرفع 

م�شت�ى الأداء، مع العلم اأن اجلائزة 
مفت�حة اأمام جميع املن�شاآت يف 
القطاع اخلا�س بالدولة، ويتم 
التقييم فيها بناء على البتكار 
والنتائج القابلة للقيا�س، حيث 

يح�شل امل�شروع الفائز على جائزة 
نقدية قيمتها 100 األف درهم.

 »أن غرفة الشارقة أدركت 
مبكرًا أهمية التحفيز 

والتشجيع على نهج التميز 
كمسيرة دائمة للتطور 

والتقدم والنمو، وحرصت 
على اإلسهام في توفير 

وسائله وأدواته ألعضائها 
وفعاليات قطاع األعمال 
في اإلمارة، وجوائز التمّيز 

االقتصادي تمثل في 
مضمونها الُمبتكر وفئاتها 
المتعددة وأهدافها القّيمة 

نموذجًا ناجحًا بارتكازها 
على المنهجية العلمية 

المعتمدة على نموذج إدارة 
الجودة األوروبي وبما يتوافق 

مع المعايير المناسبة 
لواقعنا المحلي«.
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العطي�شان النائب الأول لرئي�س 
احتاد غرف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي، والدكت�ر حمدان بن 
عبداهلل ال�شمرن رئي�س الغرف 

التجارية ال�شناعية بال�شع�دية، 
وال�شيخ خليفة بن جا�شم اآل ثاين 
رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة 
و�شناعة قطر، و�شعيد بن �شالح 

الكي�مي رئي�س جمل�س اإدارة 
غرفة جتارة و�شناعة عمان، 

وخالد عبدالرحمن امل�ؤيد رئي�س 
غرفة جتارة و�شناعة البحرين، 

وعبدالرحيم نقي اأمني عام احتاد 
غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
وحميد حممد بن �شامل الأمني العام 

لحتاد غرف التجارة وال�شناعة 
بالدولة، واأع�شاء غرفة ال�شارقة.  

التميز والإبداع
واأكدعبداهلل �شلطان الع�ي�س رئي�س 

غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة رئي�س 
جمل�س اأمناء »�شبكة ال�شارقة �س«، 
يف كلمته »اإن هذه الحتفالية تاأتي 

تت�يجًا لرحلة عمل دوؤوب تعك�س 
ثمارها الروؤى احلكيمة ل�شاحب 
ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن 

حممد القا�شمي ع�ش� املجل�س 
الأعلى حاكم ال�شارقة، وت�اكب 

نهج اإمارة ال�شارقة يف دفع التميز 
والإبداع اإىل اآفاق اأرحب لي�س لها 
حدود يف م�شار التنمية امل�شتدامة 

والتناف�شية الإيجابية.
واأ�شاف الع�ي�س »اأن غرفة ال�شارقة 

اأدركت مبكرًا اأهمية التحفيز 
والت�شجيع على نهج التميز كم�شرية 

دائمة للتط�ر والتقدم والنم�، 
وحر�شت على الإ�شهام يف ت�فري 

و�شائله واأدواته لأع�شائها وفعاليات 
قطاع الأعمال يف الإمارة، لفتًا اإىل 
اأن ج�ائز التمّيز القت�شادي متثل 

يف م�شم�نها املُبتكر وفئاتها املتعددة 
واأهدافها القّيمة من�ذجًا فريدًا 

وناجحًا بارتكازها على املنهجية 
العلمية املعتمدة على من�ذج اإدارة 

اجل�دة الأوروبي ومبا يت�افق مع 

املعايري املنا�شبة ل�اقعنا املحلي«.
واأعرب الع�ي�س عن خال�س �شكر 

جمل�س اإدارة الغرفة وجمل�س 
اأمناء �شبكة جائزة ال�شارقة للتميز 

القت�شادي وتقديره وامتنانه، 
ل�شم� ال�شيخ �شلطان بن حممد بن 
�شلطان القا�شمي ويل العهد ونائب 

حاكم ال�شارقة، لرعايته الكرمية 
وت�جيهات �شم�ه القيمة ومتابعته 
احلثيثة خالل تنفيذ ا�شرتاتيجية 

تط�ير اجلائزة وفئاتها ومعايريها. 

مدينة نموذجية
من جانبها، قالت �شارة املدين 

ع�ش� جمل�س اإدارة غرفة جتارة 
و�شناعة ال�شارقة ع�ش� جمل�س اأمناء 

»�شبكة ال�شارقة �س« ع�ش� جمل�س 

اإدارة »جمل�س امل�شاريع واملن�شاآت 
ال�شغرية« يف دولة الإمارات، 

اإن »�شبكة ال�شارقة �س« اتخذت 
لها منذ انطالقتها �شعار ) اأرواح 

ملهمة يف مدينة واحدة ( يف اإطار 

�شعيها جلعل اإمارة ال�شارقة مدينة 
من�ذجية للحياة ووجهة مثالية 

لالأعمال باعثة على الإلهام.
واأكدت املدين حر�س »�شبكة 

ال�شارقة �س« على حتقيق �شعارها 
الطم�ح من خالل برناجمها الثالثي 

)فعالية - حا�شنة – جائزة(، 
الذي يهدف اإىل الرتويج لفر�س 

الأعمال التجارية يف ال�شارقة ومنط 
احلياة الثقايف والقت�شادي املميز 
يف الإمارة، ودعم املبتدئني ورواد 

الأعمال يف قطاع التجارة ط�ال 
عامهم الأول من العمل.

واأعربت املدين عن �شكر 
الغرفة وال�شبكة لكافة ال�شركاء 

ال�شرتاتيجيني، ول�شركاء اجلائزة 
الإعالميني، وهم م�ؤ�ش�شة ال�شارقة 
لالإعالم ومركز ال�شارقة الإعالمي 

وتلفزي�ن ال�شارقة ودار اخلليج 
وجملتي »اأ�س اأم اإي اأدفايزر« 

و«انرتبرين�ر entrepreneur ميدل 
اإي�شت«.

ثم األقى الربوفي�ش�ر راجيف 
اوتامت�شانداين عامل فيزياء فلكية 

 )STEM( وم�ؤ�ش�س ورئي�س جمتمع
الدويل حلق�ق الإن�شان، كلمة خالل 
احلفل، قال فيها اإن اإحداث التغيري 

يف املجتمع يتم من خالل الهدف 
وامل�ش�ؤولية، اأي من خالل حتديد 

الهدف يف حياة الإن�شان، وحتديد 
امل�ش�ؤولية املرتتبة عليه.

ويف ختام احلفل، فاجاأت »جمم�عة 
حممد هالل للعط�ر« احل�ش�ر 

بتقدميها جائزة تقديرية فريدة من 
ن�عها على م�شت�ى العامل جلميع 

الفائزين بج�ائز »�شبكة ال�شارقة 
للتميز القت�شادي 2016«.

وقال حممد هالل ع�ش� جمل�س 
اإدارة غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة 

رئي�س »جمم�عة حممد هالل 
للعط�ر«: »اإن اإلهامنا لفكرة هذه 

اجلائزة اأتت من حقيقة حياتنا 
الرائعة وواقعنا اجلميل الذي نعي�شه 
يف اإمارة ال�شارقة حتت قيادة وروؤية 

وحب والدنا �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
الدكت�ر �شلطان بن حممد القا�شمي 

ع�ش� املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، 
ويف ظل روؤيته احلكيمة«.

واأ�شاف هالل: »يف اإمارة ال�شارقة، 
نحن نعمل بحب، ونتميز بحب، 

ونرتقي بحب. ولأن احلب ياأتي من 
القلب، مل جند اأغلى من القلب 
هدية نهديها للفائزين بجائزة 

ال�شارقة، ولهذا ابتكرت املجم�عة 
جائزة تقديرية م�شممة على 

�شكل قلب، وهي الأوىل من ن�عها 
على م�شت�ى العامل، من ناحية 

البعد الذي حتمله، واملتمثل ببعد 
)الرائحة(.

واأو�شح هالل اأن جمم�عة حممد 
هالل للعط�ر �شّممت هذه الهدية 

على �شكل قلب »لأن القلب ه� حم�ر 
احلب، وكل �شي يف احلياة ال�شعيدة 

والإيجابية يدور ح�ل هذا املح�ر؛ 
ولهذا ارتاأينا اأن حتمل جائزتنا بعدًا 
جديدًا وفريدًا، ه� بعد )الرائحة(، 

لتف�ح من هذه اجلائزة رائحة احلب 
والتميز والإلهام والطاقة الإيجابية 
التي ل تن�شب التي زرعها �شاحب 

ال�شم� حاكم ال�شارقة رعاه اهلل، يف 
كل مفا�شل حياتنا وعملنا ويف اأعماق 

اأعماق قل�بنا«.

أفضل الممارسات
حملت اجلائزة م�شمى »جائزة 

ال�شارقة للتميز القت�شادي« منذ 
عام 2002، حيث �شهدت تط�رًا 

ملح�ظًا �شمل مناذج تقييم املن�شاآت 
القت�شادية واملعايري املتبعة وفئات 

امل�شاركة واآليات الرت�شيح ومنهجيات 
التحكيم. كما �شهدت اجلائزة تط�رًا 

يف م�شريتها جلهة تطبيق من�ذج 
التميز بامل�ؤ�ش�شة الأوروبية لإدارة 

اجل�دة واعتماد ا�شرتاتيجيات 
�شاملة لتح�شني الأداء امل�ؤ�ش�شي وفق 

اأعلى معايري اجل�دة العاملية.
وميكن لأ�شحاب امل�شاريع �شمن 

القطاع اخلا�س امل�شاركة حتت 

واحدة من ثالث فئات تغطي مدينة 
ال�شارقة واملنطقة ال�شرقية واملنطقة 

ال��شطى. ويتم تقييم الرت�شيحات 
التي ترد اإىل اجلائزة على اأ�شا�س 
الكفاءة املهنية والقيادة والنتائج 

القابلة للقيا�س، حيث يح�شل الفائز 
يف كل فئة من الفئات الثالث على 

جائزة نقدية قيمتها 50 األف درهم.
وكانت الغرفة اأطلقت »جائزة 
ال�شارقة لأف�شل 10 من�شاآت« 

بهدف تكرمي ال�شركات التي حققت 
اإجنازات ريادية يف جمال عملها، 
وذلك يف اإطار ا�شرتاتيجيتها التي 

تركز على م�شاعدة املن�شاآت يف 
القطاع اخلا�س، وت�شجيعها لرفع 

م�شت�ى الأداء، مع العلم اأن اجلائزة 
مفت�حة اأمام جميع املن�شاآت يف 
القطاع اخلا�س بالدولة، ويتم 
التقييم فيها بناء على البتكار 
والنتائج القابلة للقيا�س، حيث 

يح�شل امل�شروع الفائز على جائزة 
نقدية قيمتها 100 األف درهم.

 »أن غرفة الشارقة أدركت 
مبكرًا أهمية التحفيز 

والتشجيع على نهج التميز 
كمسيرة دائمة للتطور 

والتقدم والنمو، وحرصت 
على اإلسهام في توفير 

وسائله وأدواته ألعضائها 
وفعاليات قطاع األعمال 
في اإلمارة، وجوائز التمّيز 

االقتصادي تمثل في 
مضمونها الُمبتكر وفئاتها 
المتعددة وأهدافها القّيمة 

نموذجًا ناجحًا بارتكازها 
على المنهجية العلمية 

المعتمدة على نموذج إدارة 
الجودة األوروبي وبما يتوافق 

مع المعايير المناسبة 
لواقعنا المحلي«.
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�صركة �صاج، وهي ال�صركة التي ت�صنع 
برامج املحا�صبة لل�صركات ال�صغرية، 
قامت بن�صر درا�صة study ت�صتك�صف 

فيها الق�ا�صم امل�صرتكة بني امل�ؤ�ص�صني 
الذي و�صل�ا اىل هذا الإجناز يف عامل 

الأعمال التجارية.
اإقراأ بع�ض هذه النتائج التي ت��صلت 

اليها الدرا�صة والتي كانت اأكرث اإثارة 
لالهتمام من غريها.

1. اأربعة وت�صعني يف املئة من م�ؤ�ص�صي 
�صركات امليار دولر هم من الرجال. 

�صتة باملئة من الن�صاء.
2. �صتانف�رد وهارفرد وجامعة 

كاليف�رنيا يعتربون الع�امل الأكرث 
ا�صرتاكًا بني امل�ؤ�ص�صني.

3. ولية كاليف�رنيا هي امل�طن لأكرث 
عدد من �صركات املليار دولر. ني�ي�رك 

لديها ثاين اأعلى معدل والثالث خارج 
الدولة يذهب لبكني.

4. يف اأوروبا، لندن هي املدينة 
الأ�صا�صية ملعظم �صركات املليار دولر. 

برلني رقم اثنني وا�صت�كه�مل ثالثة.
5. %67 مت اإطالقها من قبل 

امل�ؤ�ص�صني.
6. %37 مت اإطالقها من قبل م�ؤ�ص�ض 

واحد فقط.
7. %60 من امل�ؤ�ص�صني الذين و�صل�ا 
اىل املليار دولر كانت تلك هي املرة 

الأوىل لهم يف هذا املجال. ثالثة 
وع�صرين باملئة من امل�ؤ�ص�صني كانت 

هذه حماولتهم الثانية.
8. النا�ض الذين اأطلق�ا ال�صركات 

من قبل ح�صل�ا على اأعلى التقييمات 
ل�صركاتهم من الذين يطلق�نها لأول 

مرة اأي مبعدل 5.88 مليار باملقارنة مع 
4.29 مليار.

9. اأعلى ثالث �صناعات بالن�صبة 
ل�صركات املليار دولر للم�صتهلكني 

هي الأنرتنت والربجميات والتجارة 
الإلكرتونية.

10. ال�صناعات مع كبار التقييمات 

خمتلفة قلياًل. الإنرتنت ل تزال يف اأعلى 

القائمة. هذه ال�صركات لديهما قيمتها 
الإجمالية املقدرة ب 319 مليار دولر. 
ولكن اخلدمات املالية تاأتي يف املرتبة 
الثانية بقيمة اإجمالية تزيد عن 132 
مليار دولر. التجارة الإلكرتونية يف 

املرتبة الثالثة. �صركات املليار دولر هذه 
لها قيمة اإجمالية بنح� 125 مليار دولر. 
11. ت�صعة وع�صرين �صركة ممن حتتفل بعيد 

ميالدها العا�صر لهذا العام هي �صركات 
مليار دولر. العام 2007 ه� العام الذي 

اأطلقت فيه معظم �صركات املليار دولر
12. خم�صة وثالثني �صركة من هذه 

ال�صركات حققت املليار دولر يف عامها 
الرابع لت�صبح لقب �صركة مليار دولر.

13. يف عام 2014، اأ�صبحت 58 �صركة 

ملقبة ب�صركة مليار دولر، وارتفعت 
اىل 86، ولكن يف عام 2016، انخف�ض 

العدد اىل 41 �صركة.
14. ومع ذلك يف عام 2016، وجدت 

�صاج اأن ال�صركات حققت لقب املليار 
دولر اأ�صرع من اأي عام اخر.

15. يف عام 2016 كانت ال�صني 

وال�ليات املتحدة الرقبة والعنق لعدد 
من ال�صركات التي ك�صبت �صفة �صركة 

املليار دولر.
16. يتم تق�صيم اأكرب ع�صر �صركات 

وفقاأ للقيمة الأكرب بالت�صاوي بني 
ال�صني وال�ليات املتحدة.

17. ال�ليات املتحدة لديها 144 �صركة 

متلك �صفة �صركة املليار دولر. ال�صني 
لديها 47 والهند لديها 10.

18. 150 �صركة، واأغلب القائمة اإذا 

�صح الق�ل، تقدر قيمتها فيما بني 
املليار دولر وامللياري دولر. �صتة ع�صر 
�صركة فقط لديها تقييم باأكرث من 10 

مليارات دولر.
19. اأوبر هي �صركة املليار دولر الأكرث 

تقييمًا ب62.5 مليار دولر.
20. وهنالك �صركة واحدة فقط 

يف الع�صرة الأوىل مت اإطالقها يف 
الت�صعينات، وهي �صركة علي بابا التي 

بداأت يف عام 1999.

كيف يمكنك بناء شركة
تعطيك مليار 

دوالر؟ 
هنالك العديد من العوامل التي تساهم في خلق شركة تصنف بين 
شركات المليار دوالر. أهم هذه العوامل، فريق عمل مواظب، المستثمرين 
الداعمين والموجهين، تحديد أحد الزوايا الغير مستغلة في السوق وفهمها 

عميقًا تبعا الحتياجات قاعدة العمالء الخاصة بك، كل ذلك يمكن أن يساهم 
في تحقيق النجاح في المستقبل وتحقيق حلمك بامتالك شركة مليارية.
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�صركة �صاج، وهي ال�صركة التي ت�صنع 
برامج املحا�صبة لل�صركات ال�صغرية، 
قامت بن�صر درا�صة study ت�صتك�صف 

فيها الق�ا�صم امل�صرتكة بني امل�ؤ�ص�صني 
الذي و�صل�ا اىل هذا الإجناز يف عامل 

الأعمال التجارية.
اإقراأ بع�ض هذه النتائج التي ت��صلت 

اليها الدرا�صة والتي كانت اأكرث اإثارة 
لالهتمام من غريها.

1. اأربعة وت�صعني يف املئة من م�ؤ�ص�صي 
�صركات امليار دولر هم من الرجال. 

�صتة باملئة من الن�صاء.
2. �صتانف�رد وهارفرد وجامعة 

كاليف�رنيا يعتربون الع�امل الأكرث 
ا�صرتاكًا بني امل�ؤ�ص�صني.

3. ولية كاليف�رنيا هي امل�طن لأكرث 
عدد من �صركات املليار دولر. ني�ي�رك 

لديها ثاين اأعلى معدل والثالث خارج 
الدولة يذهب لبكني.

4. يف اأوروبا، لندن هي املدينة 
الأ�صا�صية ملعظم �صركات املليار دولر. 

برلني رقم اثنني وا�صت�كه�مل ثالثة.
5. %67 مت اإطالقها من قبل 

امل�ؤ�ص�صني.
6. %37 مت اإطالقها من قبل م�ؤ�ص�ض 

واحد فقط.
7. %60 من امل�ؤ�ص�صني الذين و�صل�ا 
اىل املليار دولر كانت تلك هي املرة 

الأوىل لهم يف هذا املجال. ثالثة 
وع�صرين باملئة من امل�ؤ�ص�صني كانت 

هذه حماولتهم الثانية.
8. النا�ض الذين اأطلق�ا ال�صركات 

من قبل ح�صل�ا على اأعلى التقييمات 
ل�صركاتهم من الذين يطلق�نها لأول 

مرة اأي مبعدل 5.88 مليار باملقارنة مع 
4.29 مليار.

9. اأعلى ثالث �صناعات بالن�صبة 
ل�صركات املليار دولر للم�صتهلكني 

هي الأنرتنت والربجميات والتجارة 
الإلكرتونية.

10. ال�صناعات مع كبار التقييمات 

خمتلفة قلياًل. الإنرتنت ل تزال يف اأعلى 

القائمة. هذه ال�صركات لديهما قيمتها 
الإجمالية املقدرة ب 319 مليار دولر. 
ولكن اخلدمات املالية تاأتي يف املرتبة 
الثانية بقيمة اإجمالية تزيد عن 132 
مليار دولر. التجارة الإلكرتونية يف 

املرتبة الثالثة. �صركات املليار دولر هذه 
لها قيمة اإجمالية بنح� 125 مليار دولر. 
11. ت�صعة وع�صرين �صركة ممن حتتفل بعيد 

ميالدها العا�صر لهذا العام هي �صركات 
مليار دولر. العام 2007 ه� العام الذي 

اأطلقت فيه معظم �صركات املليار دولر
12. خم�صة وثالثني �صركة من هذه 

ال�صركات حققت املليار دولر يف عامها 
الرابع لت�صبح لقب �صركة مليار دولر.

13. يف عام 2014، اأ�صبحت 58 �صركة 

ملقبة ب�صركة مليار دولر، وارتفعت 
اىل 86، ولكن يف عام 2016، انخف�ض 

العدد اىل 41 �صركة.
14. ومع ذلك يف عام 2016، وجدت 

�صاج اأن ال�صركات حققت لقب املليار 
دولر اأ�صرع من اأي عام اخر.

15. يف عام 2016 كانت ال�صني 

وال�ليات املتحدة الرقبة والعنق لعدد 
من ال�صركات التي ك�صبت �صفة �صركة 

املليار دولر.
16. يتم تق�صيم اأكرب ع�صر �صركات 

وفقاأ للقيمة الأكرب بالت�صاوي بني 
ال�صني وال�ليات املتحدة.

17. ال�ليات املتحدة لديها 144 �صركة 

متلك �صفة �صركة املليار دولر. ال�صني 
لديها 47 والهند لديها 10.

18. 150 �صركة، واأغلب القائمة اإذا 

�صح الق�ل، تقدر قيمتها فيما بني 
املليار دولر وامللياري دولر. �صتة ع�صر 
�صركة فقط لديها تقييم باأكرث من 10 

مليارات دولر.
19. اأوبر هي �صركة املليار دولر الأكرث 

تقييمًا ب62.5 مليار دولر.
20. وهنالك �صركة واحدة فقط 

يف الع�صرة الأوىل مت اإطالقها يف 
الت�صعينات، وهي �صركة علي بابا التي 

بداأت يف عام 1999.

كيف يمكنك بناء شركة
تعطيك مليار 

دوالر؟ 
هنالك العديد من العوامل التي تساهم في خلق شركة تصنف بين 
شركات المليار دوالر. أهم هذه العوامل، فريق عمل مواظب، المستثمرين 
الداعمين والموجهين، تحديد أحد الزوايا الغير مستغلة في السوق وفهمها 

عميقًا تبعا الحتياجات قاعدة العمالء الخاصة بك، كل ذلك يمكن أن يساهم 
في تحقيق النجاح في المستقبل وتحقيق حلمك بامتالك شركة مليارية.
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شركة الروابي لمنتجات األلبان 

األولى في اإلبداع 
وتطوير المنتج

كان تحديًا كبيرًا أن نقيم مزرعة إلنتاج األلبان وسط الصحراء. هذا ماقاله لنا الرئيس التنفيذي 
لشركة الروابي لمنتجات األلبان اإلماراتية، د. أحمد التيجاني.
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مر �أكرث من خم�س وع�شرون عامًا على 
هذ� �لتحدي، و�ثمر عن جناح كبري يف 

قيام و�حدة من �أهم �شركات �شناعة 
منتجات �لألبان و�لع�شائر يف �ملنطقة. 

يقول �لتيجاين:«  نحن من �لإمار�ت 
ولالإمار�ت نعمل من خالل منتجات 
�لألبان �خلا�شة بنا وب�شكل وثيق مع 

�ل�شلطات �ل�شحية للتعاون يف تقليل �أثار 
�لأمر��س �ملزمنة كال�شرطان و�ل�شكري 

ومر�س �شغط �لدم وتخفيف زيادة 
�لوزن، حيث ميكن للرو�بي �مل�شاعدة يف 

معاجلة بع�س من �أكرث �مل�شاكل �ل�شحية 
�نت�شارً�«.

قدمت �لرو�بي لالأ�شو�ق منتجات 
�ألبان وظيفية �شحية  مثل �لروبيفيا 

بالربوبيوتيك وهي جمموعة 
ت�شاعد على �له�شم، بالإ�شافة �إىل 

منتجاتها��حلائزة على جائزة �أف�شل 
�ملنتجات �لوظيفية �ل�شحية يف معار�س 

�خلليج لالأغذية، مثل »�لنيوتري 
بو�شت« وهو �للنب �لغني بال�شوفان 

وبالفيتامينات وباملعادن ، بالإ�شافة �إىل 
»�حلليب بالأوميغا 3« و�ملعروف بفو�ئده 
�لكبرية للقلب ، و�لعيون و�لدماغ و�شرب 

كوب من �حلليب بالأوميغا 3 يعزز 
�حل�شانة �ليومية وي�شاعد على حماربة 

�لأمر��س �ملنهكة و�ملزمنة.
يف �لآونة �لأخرية، قامت �شركة �لرو�بي 
وعلى نطاق و��شع بعمل �لأبحاث وتطوير 

منتجات للم�شاعدة يف عالج �لق�شايا 
�ل�شحية �لرئي�شية يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة ، وحتديدً� نق�س 
فيتامني )د(، �إرتفاع �شغط �لدم، 

ومر�س �ل�شكري و�ل�شمنة. وقد �أظهرت 
�لدر��شات �حلديثة �أن �أكرث من ثالثة 

من بني كل �أربعة �أ�شخا�س يف �لإمار�ت 
يعانون عجزً� يف فيتامني )د( ، و�لذي 

ميكن �أن يوؤدي �إىل ه�شا�شة �لعظام، 
�لك�شاح عند �لأطفال، �ل�شرطان، 

�أمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية، مر�س 
�ل�شكري، وكذلك �لأمر��س �لرئي�شية 

�لأخرى كما وي�شاعد على تخفي�س ن�شبة 
�لكولي�شرتول يف �لدم.

بعد مرحلة �ختبار �شاملة، قامت 

�ل�شركة باإطالق �ثنني من �ملنتجات 
�لوظيفية �ل�شحية �جلديدة ، �أحدها 

يف فئة �حلليب مثل منتج »�شوبر 
حليب« و�لآخر جمموعة من �لع�شائر 
، للم�شاعدة يف معاجلة هذه �لق�شايا 

�خلطرية .
ت�شم �ل�شركة يف حظائرها �أكرث من 
13000 �ألف  ر�أ�س من �لأبقار و�لتي 

تنتج ما يقارب من 275 �لف  لرت من 
�حلليب يوميًا، حيث �حلظائر مكيفة 

و�ملمر�ت مزودة بر�شا�شات مياه للحفاظ 
على ر�حة �لقطيع، وخا�شة عند �رتفاع 

درجات �حلر�رة �إىل 50 درجة مئوية يف 
ذروة �ل�شيف.

 بعد �أكرث من خم�شة وع�شرين عامًا 
تقدم �لرو�بي جمموعة و��شعة من 

منتجات �لألبان و�لع�شائر �لطازجة 
وتغطي �ل�شوق �ملحلي وتوجه  �إىل 

�أ�شو�ق خارج حدود دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة يف عمان ، قطر، �لعر�ق 

و�ل�شود�ن. وم�شر و�ملغرب. 
 قببل �أقل من عام ت�شتثمرت �لرو�بي  

365 مليون درهم يف �ل�شوق �ملحلية 

لل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة. بني 
�ل�شتثمار�ت �جلديدة نحو 80 مليون 

درهم لتعزيز �لقدرة �لإنتاجية ودخول 

�أ�شو�ق جديدة و�لت�شدير، وتعمل �شركة 
�لرو�بي حالًيا يف كل من دبي و�أبوظبي 

و�ل�شارقة و�لعني و�لإمار�ت �ل�شمالية 
وقطر وعمان و�لكويت، وتوزع منتجاتها 

ا يف �لعر�ق وليبيا و�ل�شود�ن  �أي�شً
و�ليمن.

يقول �لدكتور �لتيجاين:«  ح�شة 
�ل�شركة من �ل�شوق �ملحلية يف �إنتاج 
�لألبان و�لع�شائر تبلغ حالًيا 35%، 

فيما تخطط للتو�شع من خالل مزرعة 
�أبقار جديدة باأبوظبي وهو ما يزيد 
ح�شتها �ل�شوقية �إىل %40 تقريًبا.

و�لرو�بي لالألبان ت�شاهم فيها »موؤ�ش�شة 
دبي لال�شتثمار�ت �حلكومية« �لذر�ع 

�ل�شتثمارية حلكومة دبي. هي �ل�شركة 
�ملحلّية �لأوىل يف �لدولة من حيث �لإنتاج 

�ليومي لالألبان.
تنتج »�لرو�بي« 150 �ألف لرت يومًيا من 
منتجات �لع�شائر �لطازجة و275 �ألف 
لرت من �حلليب توزع عرب 13000 �ألف 

حمل جتاري«.
ي�شيف �لتيجاين،« �إن �ل�شركة ت�شتهدف 

�لتو�جد يف جميع دول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي خالل �ل�شنو�ت �لثالث �أو 

�لأربع �ملقبلة مع زيادة تو�جدها يف مزيد 
من دول �إفريقيا.

و�أ�شاف، �إن �شركته تخطط لإ�شافة 
�أ�شو�ق جديدة للت�شدير ومنها �لبحرين 

ثم م�شر و�ملغرب« .
ولفت �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 

»�لرو�بي لالألبان«، �إىل �أن �ل�شركة تقوم 
حالًيا بدر��شة جدوى لطالق ن�شاط 

جتاري يف �ل�شعودية.
يفتخر �لتيجاين باجاز�ت �ل�شركة، 

ويقول:«  �لإجناز�ت �لتي حققتها 
�ل�شركة خالل م�شريتها �ملُمتدة على 

مد�ر ربع قرن هي �أكرب �ل�شركات 
�ملحلية يف �إنتاج �لألبان و�لع�شائر، 

وين�شب �لرتكيز حالًيا على تعزيز هذ� 
�لنمو من خالل �لتو�شع و�لتطوير يف 

ت�شميم �ملنتجات، و�لتعاون مع �شركائنا 
�ل�شرت�تيجيني و�لتن�شيق مع خمتلف 
�لهيئات �ملحلية و�لعاملية، مع ُمر�عاة 

�لعتبار�ت �لبيئية و�ل�شتثمار يف �أنظمة 
�لتقنيات �حلديثة ورعاية �حليو�ن.

منشآت متطورة
يوؤكد �لتيجاين �أن �ل�شركة ُت�شاهي 

يف تطور ُمن�شاآتها كربى �ملن�شاآت يف 
�لدول �ملتقدمة يف �إنتاج �لألبان ورعاية 

�حليو�ن ومر�عاة �لظروف �لبيئية. 
<<ُم�شرًي� �إىل �ل�شركة ُتعنى بتقدمي رعاية 
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قيام و�حدة من �أهم �شركات �شناعة 
منتجات �لألبان و�لع�شائر يف �ملنطقة. 

يقول �لتيجاين:«  نحن من �لإمار�ت 
ولالإمار�ت نعمل من خالل منتجات 
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بالربوبيوتيك وهي جمموعة 
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منتجاتها��حلائزة على جائزة �أف�شل 
�ملنتجات �لوظيفية �ل�شحية يف معار�س 

�خلليج لالأغذية، مثل »�لنيوتري 
بو�شت« وهو �للنب �لغني بال�شوفان 

وبالفيتامينات وباملعادن ، بالإ�شافة �إىل 
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فيتامني )د(، �إرتفاع �شغط �لدم، 

ومر�س �ل�شكري و�ل�شمنة. وقد �أظهرت 
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�لوظيفية �ل�شحية �جلديدة ، �أحدها 

يف فئة �حلليب مثل منتج »�شوبر 
حليب« و�لآخر جمموعة من �لع�شائر 
، للم�شاعدة يف معاجلة هذه �لق�شايا 

�خلطرية .
ت�شم �ل�شركة يف حظائرها �أكرث من 
13000 �ألف  ر�أ�س من �لأبقار و�لتي 

تنتج ما يقارب من 275 �لف  لرت من 
�حلليب يوميًا، حيث �حلظائر مكيفة 

و�ملمر�ت مزودة بر�شا�شات مياه للحفاظ 
على ر�حة �لقطيع، وخا�شة عند �رتفاع 

درجات �حلر�رة �إىل 50 درجة مئوية يف 
ذروة �ل�شيف.

 بعد �أكرث من خم�شة وع�شرين عامًا 
تقدم �لرو�بي جمموعة و��شعة من 

منتجات �لألبان و�لع�شائر �لطازجة 
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 قببل �أقل من عام ت�شتثمرت �لرو�بي  
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لل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة. بني 
�ل�شتثمار�ت �جلديدة نحو 80 مليون 
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�أ�شو�ق جديدة و�لت�شدير، وتعمل �شركة 
�لرو�بي حالًيا يف كل من دبي و�أبوظبي 
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يقول �لدكتور �لتيجاين:«  ح�شة 
�ل�شركة من �ل�شوق �ملحلية يف �إنتاج 
�لألبان و�لع�شائر تبلغ حالًيا 35%، 

فيما تخطط للتو�شع من خالل مزرعة 
�أبقار جديدة باأبوظبي وهو ما يزيد 
ح�شتها �ل�شوقية �إىل %40 تقريًبا.

و�لرو�بي لالألبان ت�شاهم فيها »موؤ�ش�شة 
دبي لال�شتثمار�ت �حلكومية« �لذر�ع 

�ل�شتثمارية حلكومة دبي. هي �ل�شركة 
�ملحلّية �لأوىل يف �لدولة من حيث �لإنتاج 

�ليومي لالألبان.
تنتج »�لرو�بي« 150 �ألف لرت يومًيا من 
منتجات �لع�شائر �لطازجة و275 �ألف 
لرت من �حلليب توزع عرب 13000 �ألف 

حمل جتاري«.
ي�شيف �لتيجاين،« �إن �ل�شركة ت�شتهدف 

�لتو�جد يف جميع دول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي خالل �ل�شنو�ت �لثالث �أو 

�لأربع �ملقبلة مع زيادة تو�جدها يف مزيد 
من دول �إفريقيا.

و�أ�شاف، �إن �شركته تخطط لإ�شافة 
�أ�شو�ق جديدة للت�شدير ومنها �لبحرين 

ثم م�شر و�ملغرب« .
ولفت �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 

»�لرو�بي لالألبان«، �إىل �أن �ل�شركة تقوم 
حالًيا بدر��شة جدوى لطالق ن�شاط 

جتاري يف �ل�شعودية.
يفتخر �لتيجاين باجاز�ت �ل�شركة، 

ويقول:«  �لإجناز�ت �لتي حققتها 
�ل�شركة خالل م�شريتها �ملُمتدة على 

مد�ر ربع قرن هي �أكرب �ل�شركات 
�ملحلية يف �إنتاج �لألبان و�لع�شائر، 

وين�شب �لرتكيز حالًيا على تعزيز هذ� 
�لنمو من خالل �لتو�شع و�لتطوير يف 

ت�شميم �ملنتجات، و�لتعاون مع �شركائنا 
�ل�شرت�تيجيني و�لتن�شيق مع خمتلف 
�لهيئات �ملحلية و�لعاملية، مع ُمر�عاة 

�لعتبار�ت �لبيئية و�ل�شتثمار يف �أنظمة 
�لتقنيات �حلديثة ورعاية �حليو�ن.

منشآت متطورة
يوؤكد �لتيجاين �أن �ل�شركة ُت�شاهي 

يف تطور ُمن�شاآتها كربى �ملن�شاآت يف 
�لدول �ملتقدمة يف �إنتاج �لألبان ورعاية 

�حليو�ن ومر�عاة �لظروف �لبيئية. 
<<ُم�شرًي� �إىل �ل�شركة ُتعنى بتقدمي رعاية 
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�شحية مثالية وطبيعية وخالية من 
�مل�شاد�ت �حليوية للحيو�نات، و�أو�شح 
�أن �حليو�نات �لتي تخ�شع لأي نوع من 

�لعالج ولأي �شبٍب كان فاإنها ت�شتبعد من 
عملية �إنتاج �حلليب طول مدة �لعالج. 
وتعترب رعاية �لقطيع من �أوىل �أولويات 

�ل�شركة �لتي تعتمد »نظام �لتعريف 
�لإلكرتوين« �لذي ُيتيح تعريف كل بقرة 
من خالل عالمة �أذن �إلكرتونية وقاعدة 

بيانات رقمية«.
 ��شتثمرت �ل�شركة ما يزيد عن 31 

مليون درهم يف خط ب�شرتة منتجات 

�لألبان و�إ�شافة خمازن جديدة للتربيد، 
وت�شتمر �ل�شركة يف �لوقت �لر�هن بر�شم 

�خلطط مبا ُيحقق �لزيادة �لإ�شافية 
يف م�شاحات �لتربيد �مل�شتهدفة بن�شبة 
%337 مما �شريفع هذه �مل�شاحة �إىل 

3750 مرتً� مربعًا.

�أطلقت �شركة �لرو�بي يف �لذكرى 25 
لتاأ�شي�شها ت�شاميم جديدة لزجاجات 

�لع�شري و�حلليب جاءت ح�شيلة 
در��شات ُمكثفة وُمركزة، حيث مت 

ت�شميم هذه �لزجاجات باأيٍد فرن�شية 
ب�شورة جذ�بة و�شهلة �ل�شتخد�م.

تحديات 
يقول �لتيجاين :« طالبت �شركات 

�لألبان برفع �أ�شعار منتجاتها بو�قع 50 
فل�شا للرت، لتغطية حو�يل %40 من 

�لزيادة يف تكاليف �لإنتاج، و�لتي و�شلت 
%80 خالل �ل�شنو�ت �لثماين �ملا�شية.

حيث مل ت�شهد �أ�شعار �لألبان و�لع�شائر 
�أي تغيري منذ عام 2007، فيما �شهدت 

�لتكاليف �رتفاعات متتالية، وبن�شب 
تر�كمية و�شلت %80، لفتا �إىل �أن 

هناك تفاهمات مع �إد�رة حماية 
�مل�شتهلك ب�شاأن �إمكانية رفع �لأ�شعار للرت 

�لو�حد بن�شف درهم. ولكن قوبل هذ� 
�لطلب بالرف�س بالنظر �إىل ح�شا�شية 
منتجات �لألبان وحاجة كل �ش�شر�ئح 

�ملجتمع �إليها يوميًا، 
ولفت �لتيجاين �إىل �أن تكاليف �لإنتاج 

ل�شركات يف دول جماورة وتباع منتجاتها 
بال�شوق �ملحلي، �أقل كثريً� من تكاليف 
�لإنتاج بالإمار�ت، مما يجعل �ملناف�شة 

يف �شالح �لطرف �لآخر.
وبني �أن �ل�شركة ت�شتحوذ على ثلث �شوق 

�للبان �لطازجة و�لع�شائر بالدولة، 
فيما ت�شتحوذ ثالث �شركات هي 

»�لرو�بي و�لعني و�ملر�عي« على 90% 

من مبيعات �أ�شو�ق �لمار�ت، وتتوزع �لـ 
%10 �لأخرى بني خم�س �شركات �أخرى، 

بينها �ملرموم و�لدقد�قة، وغريها.
وقال �لدكتور �لتيجاين: تنتج �ل�شركة 
حاليًا ما ي�شل �إىل  قر�بة 300  �ألف 

لرت من منتجات �لألبان يوميًا، مبعدل 
45 لرت� و�شطيًا من كل ر�أ�س يف �ليوم، 

مما يجعلها �أكرب منتج حملي لالألبان 
يف �لإمار�ت من حيث �لطاقة �لإنتاجية 

�ليومية، كما �أّنها تنتج 180 �ألف لرت 
من �لع�شائر �لطازجة يوميًا، وت�شل 
منتجاتها �لطازجة �إىل �أكرث من 10 

�آلف متجر يف كل من �لإمار�ت، 

و�شلطنة عمان وقطر. 
ولفت �ىل �أن �لتو�شع �لهائل يف جمال 

منتجات �لألبان �إىل �متالك �شركة 
»�لرو�بي لالألبان« لثلث �ل�شوق 

�لإمار�تية من حيث �إنتاج منتجات 
�لألبان، مع منتجات تاأتي بـ 7 �أحجام 
�شمن 6 �أنو�ع كما تعّد �ل�شركة حاليًا 
�لأوىل يف �لإمار�ت من حيث ح�شتها 

يف �أ�شو�ق �لع�شائر �أي�شًا، و�ل�شركة 
�لوحيدة �لتي تقدم 20 طعما خمتلفا يف 

ع�شائرها.

تميز الروابي
متيزت »�لرو�بي باقتحامها  �شوق 

�ل�شبق �لعاملي يف �ملنطقة مب�شروعني 
كبريين �أحدهما لتلقيح �أبقارها ونقل 

�أجنتها و�لآخر تكنولوجي لتطوير 
�شناعتها.

دخلت »�شركة �لرو�بي لالألبان« 
�لإمار�تية بقوة عامل مناف�شات �ل�شبق 

�لدولية مب�شروعني كبريين ينفذ�ن 
لأول مرة يف منطقة �خلليج و�ل�شرق 

�لأو�شط �أحدهما بيولوجي بتلقيح 
�أبقارها ��شطناعيا لإكثار مو�ليدها 

�أ�شعافا م�شعفة عن معدلتها �لطبيعية 
و�لآخر تطوير �شناعي تكنولوجي يتعلق 

برتبية �لأبقار وجودة �ألبانها..وتنحدر 
�أبقار �لرو�بي من �أ�شل �أوروبي من نوع 

»فريزيان هولي�شتاين« �لتي تتميز 

بدر نحو /64/ ليرت� من �حلليب يوما 
حيث يتم ��شتري�دها من منطقة متتد 

من �شمال �أملانيا �إىل �شمال هولند�. 
ومت ��شتبد�ل ماكينات و�آلت حديثة 

بالقدمي منها وفق �آخر ما تو�شلت �إليها 
تكنولوجيا هذه �ل�شناعة يف �لعامل.
يقول �لدكتور �لتيجاين �أن �ل�شركة 
خطت �أوىل خطو�تها يف م�شروعها 
�لبيولوجي �لر�ئد �لذي مل ي�شبقها 

فيه �أحد يف �ملنطقة بتلقيح ��شطناعي 
لبوي�شات مت ��شتخر�جها من /50/ 

بقرة »معطية« ثم لقحت عرب /60/ 
عملية حقن بنطف منوية لثري�ن ثم 
و�شعت يف �أرحام بقر�ت »قابلة« يف 

�أول جتربة من نوعها يف منطقة �خلليج 
و�ل�شرق �لأو�شط. و��شفر جناح م�شروع 

تلقيح ونقل �لأجنة يف مزرعة �لرو�بي 
بدبي �لر�ئد علميا وتقنيا عن ولدة 

نحو /3000/ عجل من نوع »فريزيان 
هولي�شتاين« يف �أكتوبر 2015 من /50/ 

بقرة فقط يتم �إنتقائها من �أف�شل 
�ل�شاللت.

�أو�شح �لدكتور �لتيجاين �أن هذ� �مل�شروع 
ي�شتخدم فيه �أعلى �لتقنيات �لعلمية 

�حلديثة لإجر�ء تلقيح ��شطناعي 
لبوي�شات �أبقار تو�شف بـ«�ملعطية« 
بنطف منوية لثري�ن معروفة بجودة 

�شفاتها �لور�ثية بهدف ولدة عجول من 
�شاللة قوية تتميز �إناثها باأنها تدر نحو 

/64/ ليرت� من �حلليب يوميا ..لفتا 
�إىل �أن �ل�شركة حتتفظ ب�شجالت لكل 

بقرة لديها مدون فيها �شاللتها لع�شرة 
�أجيال لختيار �أف�شلها يف �إنتاج �حلليب. 

وبني �أن �إجر�ء هذه �لعملية �حلديثة 
تبد�أ بتن�شيط مباي�س بقر�ت »معطية« 

خمتارة تتميز بدر نحو /64/ ليرت� 
من �حلليب يوميا وباأن عمرها بلغ 

/14/ �شهر� وو�شل وزنها �إىل /375/ 
كيلوجر�ما و�رتفاعها �إىل /135/ 

�شنتيمرت� بهدف �إطالق نحو /16/ 
بوي�شة دفعة و�حدة من كل منها ـ 

أهداف ومنتجات الشركة:

• تطوير وإنتاج منتجات غذائية وتعزيز األمن 
الغذائي العربي بصورة خاصة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
• إنتاج مشتقات األلبان بطاقة قصوى.

• مصنع للعصائر بطاقة 120 طن/يوم.
• منتجات لحوم الدواجن بطاقـــة 40 طن/يوم.

• إنتاج األعالف 20 طن/ساعة.

رأس المال والمساهمون:
يبلغ رأس مال الشركة المصرح به 400 مليون 

درهم، تساهم به كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي 
ومؤسسة الخليج لالستثمارحكومة دبي 

ومساهمون آخرون.

نسب االستثمار للشركاء :
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي 

27.56

مؤسسة الخليج لالستثمار
22.54

حكومة دبي
14.59

مساهمون آخرون
35.31

نقاط القوة:
1. متانة الوضع المالي للشركة وارتفاع درجة 

األمان االستثماري.
2. السيطرة على الحصة األكبر في سوق 

األلبان المحلي.
3. تصدير منتجات الشركة المختلفة والمنافسة 

في األسواق الخارجية.
>>
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�شحية مثالية وطبيعية وخالية من 
�مل�شاد�ت �حليوية للحيو�نات، و�أو�شح 
�أن �حليو�نات �لتي تخ�شع لأي نوع من 

�لعالج ولأي �شبٍب كان فاإنها ت�شتبعد من 
عملية �إنتاج �حلليب طول مدة �لعالج. 
وتعترب رعاية �لقطيع من �أوىل �أولويات 

�ل�شركة �لتي تعتمد »نظام �لتعريف 
�لإلكرتوين« �لذي ُيتيح تعريف كل بقرة 
من خالل عالمة �أذن �إلكرتونية وقاعدة 

بيانات رقمية«.
 ��شتثمرت �ل�شركة ما يزيد عن 31 

مليون درهم يف خط ب�شرتة منتجات 

�لألبان و�إ�شافة خمازن جديدة للتربيد، 
وت�شتمر �ل�شركة يف �لوقت �لر�هن بر�شم 

�خلطط مبا ُيحقق �لزيادة �لإ�شافية 
يف م�شاحات �لتربيد �مل�شتهدفة بن�شبة 
%337 مما �شريفع هذه �مل�شاحة �إىل 

3750 مرتً� مربعًا.

�أطلقت �شركة �لرو�بي يف �لذكرى 25 
لتاأ�شي�شها ت�شاميم جديدة لزجاجات 

�لع�شري و�حلليب جاءت ح�شيلة 
در��شات ُمكثفة وُمركزة، حيث مت 

ت�شميم هذه �لزجاجات باأيٍد فرن�شية 
ب�شورة جذ�بة و�شهلة �ل�شتخد�م.

تحديات 
يقول �لتيجاين :« طالبت �شركات 

�لألبان برفع �أ�شعار منتجاتها بو�قع 50 
فل�شا للرت، لتغطية حو�يل %40 من 

�لزيادة يف تكاليف �لإنتاج، و�لتي و�شلت 
%80 خالل �ل�شنو�ت �لثماين �ملا�شية.

حيث مل ت�شهد �أ�شعار �لألبان و�لع�شائر 
�أي تغيري منذ عام 2007، فيما �شهدت 

�لتكاليف �رتفاعات متتالية، وبن�شب 
تر�كمية و�شلت %80، لفتا �إىل �أن 

هناك تفاهمات مع �إد�رة حماية 
�مل�شتهلك ب�شاأن �إمكانية رفع �لأ�شعار للرت 

�لو�حد بن�شف درهم. ولكن قوبل هذ� 
�لطلب بالرف�س بالنظر �إىل ح�شا�شية 
منتجات �لألبان وحاجة كل �ش�شر�ئح 

�ملجتمع �إليها يوميًا، 
ولفت �لتيجاين �إىل �أن تكاليف �لإنتاج 

ل�شركات يف دول جماورة وتباع منتجاتها 
بال�شوق �ملحلي، �أقل كثريً� من تكاليف 
�لإنتاج بالإمار�ت، مما يجعل �ملناف�شة 

يف �شالح �لطرف �لآخر.
وبني �أن �ل�شركة ت�شتحوذ على ثلث �شوق 

�للبان �لطازجة و�لع�شائر بالدولة، 
فيما ت�شتحوذ ثالث �شركات هي 

»�لرو�بي و�لعني و�ملر�عي« على 90% 

من مبيعات �أ�شو�ق �لمار�ت، وتتوزع �لـ 
%10 �لأخرى بني خم�س �شركات �أخرى، 

بينها �ملرموم و�لدقد�قة، وغريها.
وقال �لدكتور �لتيجاين: تنتج �ل�شركة 
حاليًا ما ي�شل �إىل  قر�بة 300  �ألف 

لرت من منتجات �لألبان يوميًا، مبعدل 
45 لرت� و�شطيًا من كل ر�أ�س يف �ليوم، 

مما يجعلها �أكرب منتج حملي لالألبان 
يف �لإمار�ت من حيث �لطاقة �لإنتاجية 

�ليومية، كما �أّنها تنتج 180 �ألف لرت 
من �لع�شائر �لطازجة يوميًا، وت�شل 
منتجاتها �لطازجة �إىل �أكرث من 10 

�آلف متجر يف كل من �لإمار�ت، 

و�شلطنة عمان وقطر. 
ولفت �ىل �أن �لتو�شع �لهائل يف جمال 

منتجات �لألبان �إىل �متالك �شركة 
»�لرو�بي لالألبان« لثلث �ل�شوق 

�لإمار�تية من حيث �إنتاج منتجات 
�لألبان، مع منتجات تاأتي بـ 7 �أحجام 
�شمن 6 �أنو�ع كما تعّد �ل�شركة حاليًا 
�لأوىل يف �لإمار�ت من حيث ح�شتها 

يف �أ�شو�ق �لع�شائر �أي�شًا، و�ل�شركة 
�لوحيدة �لتي تقدم 20 طعما خمتلفا يف 

ع�شائرها.

تميز الروابي
متيزت »�لرو�بي باقتحامها  �شوق 

�ل�شبق �لعاملي يف �ملنطقة مب�شروعني 
كبريين �أحدهما لتلقيح �أبقارها ونقل 

�أجنتها و�لآخر تكنولوجي لتطوير 
�شناعتها.

دخلت »�شركة �لرو�بي لالألبان« 
�لإمار�تية بقوة عامل مناف�شات �ل�شبق 

�لدولية مب�شروعني كبريين ينفذ�ن 
لأول مرة يف منطقة �خلليج و�ل�شرق 

�لأو�شط �أحدهما بيولوجي بتلقيح 
�أبقارها ��شطناعيا لإكثار مو�ليدها 

�أ�شعافا م�شعفة عن معدلتها �لطبيعية 
و�لآخر تطوير �شناعي تكنولوجي يتعلق 

برتبية �لأبقار وجودة �ألبانها..وتنحدر 
�أبقار �لرو�بي من �أ�شل �أوروبي من نوع 

»فريزيان هولي�شتاين« �لتي تتميز 

بدر نحو /64/ ليرت� من �حلليب يوما 
حيث يتم ��شتري�دها من منطقة متتد 

من �شمال �أملانيا �إىل �شمال هولند�. 
ومت ��شتبد�ل ماكينات و�آلت حديثة 

بالقدمي منها وفق �آخر ما تو�شلت �إليها 
تكنولوجيا هذه �ل�شناعة يف �لعامل.
يقول �لدكتور �لتيجاين �أن �ل�شركة 
خطت �أوىل خطو�تها يف م�شروعها 
�لبيولوجي �لر�ئد �لذي مل ي�شبقها 

فيه �أحد يف �ملنطقة بتلقيح ��شطناعي 
لبوي�شات مت ��شتخر�جها من /50/ 

بقرة »معطية« ثم لقحت عرب /60/ 
عملية حقن بنطف منوية لثري�ن ثم 
و�شعت يف �أرحام بقر�ت »قابلة« يف 

�أول جتربة من نوعها يف منطقة �خلليج 
و�ل�شرق �لأو�شط. و��شفر جناح م�شروع 

تلقيح ونقل �لأجنة يف مزرعة �لرو�بي 
بدبي �لر�ئد علميا وتقنيا عن ولدة 

نحو /3000/ عجل من نوع »فريزيان 
هولي�شتاين« يف �أكتوبر 2015 من /50/ 

بقرة فقط يتم �إنتقائها من �أف�شل 
�ل�شاللت.

�أو�شح �لدكتور �لتيجاين �أن هذ� �مل�شروع 
ي�شتخدم فيه �أعلى �لتقنيات �لعلمية 

�حلديثة لإجر�ء تلقيح ��شطناعي 
لبوي�شات �أبقار تو�شف بـ«�ملعطية« 
بنطف منوية لثري�ن معروفة بجودة 

�شفاتها �لور�ثية بهدف ولدة عجول من 
�شاللة قوية تتميز �إناثها باأنها تدر نحو 

/64/ ليرت� من �حلليب يوميا ..لفتا 
�إىل �أن �ل�شركة حتتفظ ب�شجالت لكل 

بقرة لديها مدون فيها �شاللتها لع�شرة 
�أجيال لختيار �أف�شلها يف �إنتاج �حلليب. 

وبني �أن �إجر�ء هذه �لعملية �حلديثة 
تبد�أ بتن�شيط مباي�س بقر�ت »معطية« 

خمتارة تتميز بدر نحو /64/ ليرت� 
من �حلليب يوميا وباأن عمرها بلغ 

/14/ �شهر� وو�شل وزنها �إىل /375/ 
كيلوجر�ما و�رتفاعها �إىل /135/ 

�شنتيمرت� بهدف �إطالق نحو /16/ 
بوي�شة دفعة و�حدة من كل منها ـ 

أهداف ومنتجات الشركة:

• تطوير وإنتاج منتجات غذائية وتعزيز األمن 
الغذائي العربي بصورة خاصة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
• إنتاج مشتقات األلبان بطاقة قصوى.

• مصنع للعصائر بطاقة 120 طن/يوم.
• منتجات لحوم الدواجن بطاقـــة 40 طن/يوم.

• إنتاج األعالف 20 طن/ساعة.

رأس المال والمساهمون:
يبلغ رأس مال الشركة المصرح به 400 مليون 

درهم، تساهم به كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي 
ومؤسسة الخليج لالستثمارحكومة دبي 

ومساهمون آخرون.

نسب االستثمار للشركاء :
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي 

27.56

مؤسسة الخليج لالستثمار
22.54

حكومة دبي
14.59

مساهمون آخرون
35.31

نقاط القوة:
1. متانة الوضع المالي للشركة وارتفاع درجة 

األمان االستثماري.
2. السيطرة على الحصة األكبر في سوق 

األلبان المحلي.
3. تصدير منتجات الشركة المختلفة والمنافسة 

في األسواق الخارجية.
>>
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ولي�س و�حدة كما يف �لو�شع �لطبيعي ـ 
ليتم تلقيحها عن طريق �حلقن بنطف 

�لثري�ن ثم ت�شتخرج منها بعد �شبعة �أيام 
قبل �أن ت�شل �إىل رحمها.

و�أ�شاف �لدكتور �لتيجاين �أنه بعد 
��شتخر�ج �لبوي�شات �مللقحة يتم زرع 

كل و�حدة منها يف �أرحام بقر�ت �أخرى 
حا�شنات لالأجنة يطلق عليها »�لقابلة« 
حيث ت�شتكمل يف �أرحامها باقي مر�حل 

�حلمل حتى �لولدة.
وذكر �أنه يتم تكر�ر هذه �لعملية لذ�ت 

�لبقر�ت »�لقابلة« بعد ثالثة �أ�شهر 
من ولدتها �ل�شابقة ثم ملرة ثالثة بعد 

عام كامل لتبد�أ نف�س �لدورة من جديد 
..لفتا �إىل �أن هذ� �مل�شروع يوفر تكاليف 

�شر�ء �أبقار �أوروبية من �خلارج باأبقار 
حملية �ملولد تكون �أكرث مو�ءمة للبيئة 

و�ملناخ.
ونبه �إىل �أن �أول ما توجهت �إليه �للجنة 

�لفنية منذ ثالث �شنو�ت تطوير حظائر 
�لأبقار مبا يوفر بيئة مناخية منا�شبة 

لأبقارها وفق ت�شميم هند�شي �نفردت 
به �لرو�بي عامليا م�شتلهمة �أفكار� من 

�لبيئة �ملحلية.
و�أفاد �لتيجاين باأن خطة �لتطوير 

�شملت �إن�شاء ت�شع حظائر جديدة حديثة 
ت�شتوعب كل و�حدة منها /325/ بقرة 

�إىل جانب �لبدء بتجديد �حلظائر 
�لقدمية وفق �لت�شميم �جلديد �عتبار� 

من �لعام �ملقبل.
ولفت �إىل �أن �لهدف �لأ�شا�شي من 
تطوير ت�شميم �حلظائر تخفي�س 

درجة �حلر�رة د�خلها بنحو /15/ 
درجة مئوية مقارنة بدرجة حر�رة 

�جلو �خلارجية ..م�شري� �إىل خطورة 
تعر�س �لأبقار �إىل �إجهاد حر�ري �لذي 

قد يقتلها �أو ي�شبب لها عزوفا عن 
�لأكل مما يوؤثر �شلبا على كمية �لألبان 

�مل�شتحلبة.
و�أ�شاف �أنه مت تزويد �حلظائر 

بر�شا�شات مياه على طول �متد�ها 
لتربيد �أج�شاد �لأبقار و�أعادت متو�شع 

�ملر�وح فيها لطرد �لرطوبة وهو ما 
�شاهم يف �ل�شتغناء عن ثماين مربد�ت 

هو�ئية من /32/ مربد� لكل حظرية 
موفر� يف تكاليف �ل�شر�ء و�ل�شيانة 

و�لطاقة و��شتهالك �لكهرباء.
كما نوه �لدكتور �لتيجاين باأن ت�شميم 
�حلظائر �لقدمية كان ل ي�شاعد على 

ت�شريف �حلر�رة وطرد �لرطوبة فكانت 
�لأبقار تظل و�قفة على �لدو�م معربة 
عن �شجرها ..بينما متكن �لت�شميم 

�حلديث للحظائر �جلديدة من تخفي�س 
درجات �حلر�رة ون�شب �لرطوبة �لعالية 

د�خلها 
وذكر  �أن �لرو�بي �أدخلت نظاما 

�إليكرتونيا جديد� خا�س بتغذية �أبقارها 
يعتمد على خلط مو�د طبيعية خمتلفة 

تعمل على تقوية �أج�شادها وحت�شني 
م�شتوى �شحتها ودعم �ألبانها مبو�د تفيد 

�ل�شحة .
ولفت �لدكتور �لتيجاين �إىل �أن نوعية 
»�لرب�شيم« تعد �أقوى عامل يوؤثر يف 

كميات �حلليب �مل�شتحلب من �لأبقار 
لذ� حتر�س �لرو�بي على ��شتخد�م 

�أجود �أنو�ع من �لرب�شيم ماركة »�ألفا 
�ألفا« يتم ��شتري�ده من �ل�شود�ن وجنوب 
�أفريقيا و�لوليات �ملتحدة ويتميز بخلوه 

من �ملو�د �لكيماوية و�لهرمونية وغري 
معدل جينيا.

وك�شف  �أن �لرو�بي ت�شتورد �أعالفها 
من �شركتها �ل�شقيقة »جرين فيلد« ـ 

�لتابعة ل�شركة رو�بي �لإمار�ت ومقرها 
�ل�شود�ن ـ �لتي متكنت من �إنتاج �أجود 

�أنو�ع �لأعالف و�لرب�شيم عامليا مبا يوفر 
كثري� يف تكاليف تغذية �لأبقار.

وبني �أن من هذه �لتحديات �رتفاع 
تكلفة �ملو�د �مل�شتخدمة يف علف 

�لأبقار مثل �لذرة و�لقمح و�ل�شعري 
وبذرة �لقطن و�لرب�شيم وفول �ل�شويا 

�إذ �رتفعت خالل �ل�شنو�ت �لثالث 
�ملا�شية بن�شب ترت�وح بني /60/ 
�إىل /80/ يف �ملائة بالإ�شافة �إىل 

زيادة تكاليف �لكهرباء �مل�شتخدمة يف 
مزرعة رو�بي وم�شانعها �مللحقة بها. 
كما �أ�شار �إىل �أن زيادة �أ�شعار �لديزل 

�مل�شتخدم يف �ملزرعة و�مل�شانع بن�شب 
مقلقة.

�إل �أنه �شدد يف �لوقت نف�شه على �أن 
�ل�شركة �شتظل متم�شكة بالتز�مها 

با�شرت�تيجيتها يف �حلفاظ على 
م�شتو�ها �لإنتاجي عايل �جلودة 

وريادتها يف �ملنطقة مبا يليق ب�شمعة 
دبي خ�شو�شا ودولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة عموما بالرغم من تز�يد 
�أعبائها �ملالية.

يقول �لتيجاين: حتاول �ل�شركة تقلي�س 
فروقات �لكلف �ملتز�يدة بو��شطة �إعادة 

هيكلة �لطاقم �لإد�ري و�لفني ومكننة 
�لعمل وتطوير �مكاناته، وقال �أن خطط 

هيكلة �إد�رة �لعمل متكننا من مو�جهة 
�ملناف�شة �مل�شتمرة. 
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ولي�س و�حدة كما يف �لو�شع �لطبيعي ـ 
ليتم تلقيحها عن طريق �حلقن بنطف 

�لثري�ن ثم ت�شتخرج منها بعد �شبعة �أيام 
قبل �أن ت�شل �إىل رحمها.

و�أ�شاف �لدكتور �لتيجاين �أنه بعد 
��شتخر�ج �لبوي�شات �مللقحة يتم زرع 

كل و�حدة منها يف �أرحام بقر�ت �أخرى 
حا�شنات لالأجنة يطلق عليها »�لقابلة« 
حيث ت�شتكمل يف �أرحامها باقي مر�حل 

�حلمل حتى �لولدة.
وذكر �أنه يتم تكر�ر هذه �لعملية لذ�ت 

�لبقر�ت »�لقابلة« بعد ثالثة �أ�شهر 
من ولدتها �ل�شابقة ثم ملرة ثالثة بعد 

عام كامل لتبد�أ نف�س �لدورة من جديد 
..لفتا �إىل �أن هذ� �مل�شروع يوفر تكاليف 

�شر�ء �أبقار �أوروبية من �خلارج باأبقار 
حملية �ملولد تكون �أكرث مو�ءمة للبيئة 

و�ملناخ.
ونبه �إىل �أن �أول ما توجهت �إليه �للجنة 

�لفنية منذ ثالث �شنو�ت تطوير حظائر 
�لأبقار مبا يوفر بيئة مناخية منا�شبة 

لأبقارها وفق ت�شميم هند�شي �نفردت 
به �لرو�بي عامليا م�شتلهمة �أفكار� من 

�لبيئة �ملحلية.
و�أفاد �لتيجاين باأن خطة �لتطوير 

�شملت �إن�شاء ت�شع حظائر جديدة حديثة 
ت�شتوعب كل و�حدة منها /325/ بقرة 

�إىل جانب �لبدء بتجديد �حلظائر 
�لقدمية وفق �لت�شميم �جلديد �عتبار� 

من �لعام �ملقبل.
ولفت �إىل �أن �لهدف �لأ�شا�شي من 
تطوير ت�شميم �حلظائر تخفي�س 

درجة �حلر�رة د�خلها بنحو /15/ 
درجة مئوية مقارنة بدرجة حر�رة 

�جلو �خلارجية ..م�شري� �إىل خطورة 
تعر�س �لأبقار �إىل �إجهاد حر�ري �لذي 

قد يقتلها �أو ي�شبب لها عزوفا عن 
�لأكل مما يوؤثر �شلبا على كمية �لألبان 

�مل�شتحلبة.
و�أ�شاف �أنه مت تزويد �حلظائر 

بر�شا�شات مياه على طول �متد�ها 
لتربيد �أج�شاد �لأبقار و�أعادت متو�شع 

�ملر�وح فيها لطرد �لرطوبة وهو ما 
�شاهم يف �ل�شتغناء عن ثماين مربد�ت 

هو�ئية من /32/ مربد� لكل حظرية 
موفر� يف تكاليف �ل�شر�ء و�ل�شيانة 

و�لطاقة و��شتهالك �لكهرباء.
كما نوه �لدكتور �لتيجاين باأن ت�شميم 
�حلظائر �لقدمية كان ل ي�شاعد على 

ت�شريف �حلر�رة وطرد �لرطوبة فكانت 
�لأبقار تظل و�قفة على �لدو�م معربة 
عن �شجرها ..بينما متكن �لت�شميم 

�حلديث للحظائر �جلديدة من تخفي�س 
درجات �حلر�رة ون�شب �لرطوبة �لعالية 

د�خلها 
وذكر  �أن �لرو�بي �أدخلت نظاما 

�إليكرتونيا جديد� خا�س بتغذية �أبقارها 
يعتمد على خلط مو�د طبيعية خمتلفة 

تعمل على تقوية �أج�شادها وحت�شني 
م�شتوى �شحتها ودعم �ألبانها مبو�د تفيد 

�ل�شحة .
ولفت �لدكتور �لتيجاين �إىل �أن نوعية 
»�لرب�شيم« تعد �أقوى عامل يوؤثر يف 

كميات �حلليب �مل�شتحلب من �لأبقار 
لذ� حتر�س �لرو�بي على ��شتخد�م 

�أجود �أنو�ع من �لرب�شيم ماركة »�ألفا 
�ألفا« يتم ��شتري�ده من �ل�شود�ن وجنوب 
�أفريقيا و�لوليات �ملتحدة ويتميز بخلوه 

من �ملو�د �لكيماوية و�لهرمونية وغري 
معدل جينيا.

وك�شف  �أن �لرو�بي ت�شتورد �أعالفها 
من �شركتها �ل�شقيقة »جرين فيلد« ـ 

�لتابعة ل�شركة رو�بي �لإمار�ت ومقرها 
�ل�شود�ن ـ �لتي متكنت من �إنتاج �أجود 

�أنو�ع �لأعالف و�لرب�شيم عامليا مبا يوفر 
كثري� يف تكاليف تغذية �لأبقار.

وبني �أن من هذه �لتحديات �رتفاع 
تكلفة �ملو�د �مل�شتخدمة يف علف 

�لأبقار مثل �لذرة و�لقمح و�ل�شعري 
وبذرة �لقطن و�لرب�شيم وفول �ل�شويا 

�إذ �رتفعت خالل �ل�شنو�ت �لثالث 
�ملا�شية بن�شب ترت�وح بني /60/ 
�إىل /80/ يف �ملائة بالإ�شافة �إىل 

زيادة تكاليف �لكهرباء �مل�شتخدمة يف 
مزرعة رو�بي وم�شانعها �مللحقة بها. 
كما �أ�شار �إىل �أن زيادة �أ�شعار �لديزل 

�مل�شتخدم يف �ملزرعة و�مل�شانع بن�شب 
مقلقة.

�إل �أنه �شدد يف �لوقت نف�شه على �أن 
�ل�شركة �شتظل متم�شكة بالتز�مها 

با�شرت�تيجيتها يف �حلفاظ على 
م�شتو�ها �لإنتاجي عايل �جلودة 

وريادتها يف �ملنطقة مبا يليق ب�شمعة 
دبي خ�شو�شا ودولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة عموما بالرغم من تز�يد 
�أعبائها �ملالية.

يقول �لتيجاين: حتاول �ل�شركة تقلي�س 
فروقات �لكلف �ملتز�يدة بو��شطة �إعادة 

هيكلة �لطاقم �لإد�ري و�لفني ومكننة 
�لعمل وتطوير �مكاناته، وقال �أن خطط 

هيكلة �إد�رة �لعمل متكننا من مو�جهة 
�ملناف�شة �مل�شتمرة. 
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حتى الآن، جتلى الت�أثري الفوري 
الأكرث و�صوحً� لنت�ص�ره يف ارتف�ع 
اأ�صع�ر الف�ئدة )+50 نقطة اأ�ص��س 

على ع�ئدات ال�صندات امل�صتحقة بعد 
10 �صنوات منذ 8 نوفمرب(. وترّقب 

امل�صتثمرون ب�لفعل توّجه �صي��صة 
ترامب القت�ص�دية نحو الت�صخم. 

ومع ذلك، ل ميكن تربير تراخي 
ال�صوق نظرًا لل�صي��ص�ت احلم�ئّية 

التي اأعيد ت�أكيده� بعد انتخ�ب 
الرئي�س اجلديد يف خط�ب تن�صيبه 

)»ينبغي علين� حم�ية حدودن� من 
الويالت التي اأ�ص�بت الدول الأخرى 

التي ت�صنع منتج�تن�، وت�صرق 
�صرك�تن� وتدّمر وظ�ئفن�«... »ا�صرتوا 
الب�ص�ئع الأمريكية وا�صت�أجروا العم�ل 

الأمريكيني«(. وميكن اأن ت�صكل العودة 

اإىل الواقع خطوة ق��صية للم�صتثمرين، 
كم� هي احل�ل يف ع�مل ت�صوده العوملة، 

و�صت�صبح احلم�ئّية م�ص�ألة مكلفة 
اقت�ص�ديً� ب�لن�صبة لدولة ت�صعه� 
مو�صع التنفيذ على نط�ق وا�صع.

1. االقتصاد األمريكي 
ال يحتاج إلى ترامب حقًا

ال�صوؤال الأول الذي يطرح نف�صه هو 
مدى ح�جة القت�ص�د الأمريكي حقً� 

لوجود ترامب. ويظهر �صجل الأداء 
القت�ص�دي ل�صنوات رئ��صة اأوب�م� 

مالمح اإيج�بية اإىل حد بعيد:
- المؤشرات االقتصادية متينة 

جدًا: غ�در ب�راك اأوب�م� وج�نيت يلني 
والقت�ص�د يعي�س ح�لة �صحية جيدة 
نوعً� م�، و�صهد يف كثري من الأحي�ن 

قوة اأكرب مم� �صبق يف ع�م 2008، 
وخ��صة فيم� يتعلق ب�لقط�ع امل�يل.  

وعلى النحو املبني يف موؤ�صر �صيتي 
للمف�ج�آت القت�ص�دية )اأدن�ه(، تظهر 

البي�ن�ت الأخرية اأف�صل ب�ملق�رنة مع 
التوقع�ت قبل الإجم�ع يف الربع الأخري 
من ع�م 2016 وبداية هذا الع�م. اإنه� 

تركة اأوب�م�.
- سوق العمل قريبة من 

التشغيل الكامل: على مدار 
الع�مني امل��صيني، اأوجد �صوق العمل 

4.9 مليون فر�صة عمل، مم� اأدى 
اإىل معدل بط�لة بن�صبة 4.7%. 

ويعترب عدد مط�لب�ت البط�لة الأولية 
)املعدل املتحرك على مدى اأربعة 

اأ�ص�بيع( الأدنى من نوعه منذ ع�م 
1973،.  وحتى ب�لن�صبة لفئ�ت من 

الأ�صخ��س الأكرث ت�أثرًا يف الع�دة 
من ح�لة عدم ال�صتقرار، متت 

مالحظة حت�صن وا�صح على مدار 
الأ�صهر القليلة امل��صية.  ونتيجة 

لذلك، وللمرة الأوىل منذ اأن انخف�س 
عدد الأمريكيني الع�طلني عن العمل 

ممن ترتاوح اأعم�رهم بني 34-25 
ع�مً� اإىل اأقل من %22 يف نه�ية ع�م 
2016؛ وهي املرة الأوىل منذ �صبتمرب 

ع�م 2008. ومع ذلك، وعلى الرغم 
من التح�صن الأخري، بقي معدل 

م�ص�ركة �صوق العم�لة على انخف��صه 
)%62.7 يف دي�صمرب(، مم� يعني 
اأن القت�ص�د الأمريكي ب�لت�أكيد مل 

ي�صل اإىل نط�ق العم�لة الك�ملة، على 
الرغم من عدم �صعوبة حتقيق هذه 

الغ�ية.

دونالد ترامب
يقود سياسة حمائية تهدد 

نمو االقتصاد العالمي 
يشكل تأثير ترامب فقاعة من التخمينات غير المؤكدة التي، وكما هي الحال مع مختلف 

الفقاعات األخرى، ستنفجر في نهاية المطاف بمجرد أن يدرك المستثمرون عجز الرئيس الجديد عن 
االلتزام بتعهداته. 

بقلم كريستوفر ديمبك، رئيس قسم التحليالت الشاملة، »ساكسو بنك«
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- التضخم »الجيد« عاد مجددًا: 
خالفً� ملنطقة اليورو، مل ينجم ظهور 

الت�صخم عن ارتف�ع اأ�صع�ر الط�قة 
وح�صب، واإمن� ب�صبب زي�دة متو�صط 

الأجور )%+0.4 يف دي�صمرب(، 
والن�جم عن ال�صعوبة التي واجهه� 

اأ�صح�ب العمل يف العثور على املوظفني 
ذوي الكف�ءة. وبداأ ميزان القوى بني 

اأ�صح�ب العمل واملوظفني ب�لتحول 
تدريجيً� ل�ص�لح املوظفني ليطلق 

اإ�ص�رة اإيج�بية نوعً� م�. وميكنن� تلّم�س 
قدرة ارتف�ع معدلت الت�صخم )املتوقع 
عند %2 يف ع�م 2017( على تخفي�س 

اأعب�ء الديون للع�ئالت الأمريكية 
)نحو 12.29 تريليون دولر اأمريكي( 
واحلد من املخ�طر املرتبطة بفق�عة 
التعليم ب�لولي�ت املتحدة الأمريكية 
)والتي متثل اأكرث من 1.23 تريليون 
دولر اأمريكي وفقً� لبنك الحتي�طي 

الفدرايل(. 
ومع ذلك، مل تكن اإجن�زات اأوب�م� 

متميزة على الدوام. ويتجلى اإخف�قه 

القت�ص�دي الأبرز يف عجزه عن 
حم�ربة ارتف�ع معدل عدم امل�ص�واة، 

والذي يعد بدوره من اأبرز العوامل 
التي دفعت ترامب نحو حتقيق الفوز 
ب�لنتخ�ب�ت. ويف الواقع، ف�إن ح�صة 

الدخل التي ميتلكه� الأغني�ء 1% 
و�صلت جمددًا اإىل اأعلى امل�صتوي�ت 

التي �صهدته� يف نه�ية ثالثيني�ت 
القرن الع�صرين )حوايل %17(، فيم� 

خ��صت مراحل هبوط م�صتمرة من 
منت�صف ع�صريني�ت القرن الع�صرين 

وحتى منت�صف �صبعيني�ت القرن 
الع�صرين.

وتبدو التدابري القت�ص�دية التي 
اقرتحه� ترامب ع�جزة ب�صكل وا�صح 

عن مع�جلة م�ص�ألة عدم امل�ص�واة، 
والذي ميكن اأن يوؤدي ب�صرعة اإىل 

اإيج�د ح�لة ا�صتي�ء يف ق�عدته 
النتخ�بية. ويف الواقع، ينطوي اثن�ن 

من التدابري القت�ص�دية فقط على 
منطقية اقت�ص�دية: خطة الإنف�ق 
على البنية التحتية، والتخفي�ص�ت 

ال�صريبية - بدرجة اأقل.
وت�صتند خطة ال�صتثم�ر يف البنية 
التحتية بقيمة 1.5 تريليون دولر 

اأمريكي على تو�صي�ت اجلمعية 
الأمريكية للمهند�صني املدنيني والتي 

ت�صري اإىل �صرورة اإنف�ق قرابة 3.6 
تريليون دولر بحلول ع�م 2020 

للحف�ظ على احل�لة اجليدة للبنية 
التحتية الق�ئمة، ويعود ت�ريخ بع�صه� 

اإىل عهد اآيزنه�ور. وميكن اأن يلعب 
هذا الربن�مج دورًا م�ص�عدًا يف تعزيز 

القوة الإنت�جية، والتي متثل حتديً� على 
املدى الطويل للنمو الأمريكي، وميكنه� 

اإط�لة اأمد الدورة القت�ص�دية؛ ولكن 
ل توجد اأي �صم�نة على تنفيذه�. 

وي�صتند ذلك اإىل ح�صن نية الكوجنر�س 
واحلزب اجلمهوري. وراأى الرئي�س 

الأمريكي ترامب بداية �صرورة قي�م 
القط�ع اخل��س بتمويل ا�صتثم�رات 
البنية التحتية ب�صكل ك�مل، ولكنه 

غري نربته موؤخرًا ودع� اإىل اللجوء 
لالقرتا�س عرب اإ�صدار �صندات خزينة 

م�صتحقة لـ 50 و100 ع�م. وعلى 
الرغم من اأن احلزب اجلمهوري يتبع 

نف�س خط الرئي�س فيم� يخ�س اإلغ�ء 
برن�مج »اأوب�م� كري«، ميكن اأن تظهر 

العديد من اخلالف�ت �صريعً� ب�ص�أن 
هذا الربن�مج، مم� �صيزيد حتمً� من 

حجم الدين الع�م الأمريكي. ومن 
هذا املنطلق، ميكن اأن يعترب بول 

راي�ن، املتحدث ب��صم جمل�س النواب 
الأمريكي، الق�ئد احلقيقي للمع�ر�صة 

خالل الفرتة الأوىل من رئ��صة ترامب.

2. حقبة جديدة من 
الصراعات

النقطة الث�نية التي ينبغي طرحه� هي 
النظر ب�لعالق�ت التي �صيقيمه� ترامب 
مع �صرك�ئه الرئي�صيني. وللتذكري فقط 

كمرجع يف امل�صتقبل، نورد اقتب��س ترامب 
املف�صل من الإجنيل: »العني ب�لعني، 
وال�صن ب�ل�صن«. ومن �صبه املوؤكد اأن 

يكون عهد ترامب بداية حلقبة جديدة 
من ال�صراع�ت، على ال�صعيدين 

 السؤال األول الذي يطرح نفسه هو مدى حاجة 
االقتصاد األمريكي حقًا لوجود ترامب. خاصة وأن 
سجل األداء االقتصادي لسنوات رئاسة أوباما كان 

إيجابيًا إلى حد بعيد
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2. حقبة جديدة من 
الصراعات
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كمرجع يف امل�صتقبل، نورد اقتب��س ترامب 
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 السؤال األول الذي يطرح نفسه هو مدى حاجة 
االقتصاد األمريكي حقًا لوجود ترامب. خاصة وأن 
سجل األداء االقتصادي لسنوات رئاسة أوباما كان 

إيجابيًا إلى حد بعيد

>>
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املحلي واخل�رجي. الرئي�س الأمريكي، 
وقبل كل �صيء، رجل اأعم�ل )ولي�س 

"رجاًل جمنونً�" كم� و�صفه اأحد زمالئي 

البلجيكيني(. وهو خبري يف اغتن�م 
الفر�س ويف�صل ال�صتف�دة من التح�لف�ت 

التي تنطوي على مزيد من الفر�س، اإىل 
حد م� على النحو الذي تتبعه ال�صني، 

مم� قد يربك ب�صدة ال�صرك�ء الأوروبيني 
للولي�ت املتحدة الأمريكية.

ويف الوقت الراهن، ي�صتهدف ترامب 
املك�صيك، والتي تعد هدفً� �ص�ئغً�، 

حيث تذهب %80 من �ص�دراته� اإىل 
الولي�ت املتحدة الأمريكية. ولكن 

الهدف احلقيقي للرئي�س اجلديد هو 
ال�صني التي �صتكون خ�صمً� لدودًا اأكرث 

قوة. ويو�صح اأحد الأرق�م التك�ليف 
القت�ص�دية لأي حرب جت�رية بني 

بكني ووا�صنطن: وت�صهم ال�صني والدول 
امل�صّدرة لل�صني بن�صبة %40 من 

الن�جت املحلي الإجم�يل )3.1 تريليون 
دولر اأمريكي(. واإذا لزم الأمر، ف�إن 

ال�صني اأم�م خي�رين للتحرك �صد 
الولي�ت املتحدة الأمريكية: 1( اتخ�ذ 

قرار ب�صراء قدر اأقل من �صندات 

اخلزينة الأمريكية، مم� �صيوؤدي 
اإىل ارتف�ع اأ�صع�ر الف�ئدة وي�صكل 

مزيدًا من ال�صعوب�ت اأم�م برن�مج 
ترامب يف جم�ل البنية التحتية؛ 2( 
الإ�ص�رة اإىل هيئة ت�صوية املن�زع�ت 
يف منظمة التج�رة الع�ملية يف ح�ل 

وقوع نزاع جت�ري )مثل زي�دة الر�صوم 
اجلمركية(. 

فيم� يخ�س ال�صي��صة النقدية: ل 
ميكن اعتب�ر ال�صراع الق�ئم بني 
ترامب ويلني م�ص�ألة غري م�ألوفة. 

ولنتذكر ال�صراع الذي اعرت�س ك�رتر 
وبرينز يف نه�ية �صبعيني�ت القرن 

الع�صرين، والذي بلغ ذروته يف عدم 
التجديد لولية الأخري كرئي�س جمل�س 

اإدارة ملجل�س الحتي�طي الفيدرايل. 
وهن�ك العديد من اأوجه الت�ص�به مع 

الو�صع احل�يل: حيث بداأ التن�ف�س 
خالل احلملة النتخ�بية وتبلور حول 

ا�صتقالل بنك الحتي�طي الفيدرايل؛ 
ومن ثم اأدى اإىل انتق�دات لذعة 
لل�صي��صة امل�لية، مبجرد اأن و�صل 

ك�رتر اإىل ال�صلطة. ول بد اأن ي�صكل 
ال�صراع احل�يل خم�وف اأكيدة لتطبيع 

ال�صي��صة النقدية. وحتت�ج �صي��صة 
ترامب بخ�صو�س البنية التحتية 
اإىل معدلت منخف�صة ن�صبيً� من 

ال�صم�ن�ت ل�صعر �صرف تن�ف�صي مع 
تك�ليف اقرتا�س جذابة. 

الت�أثري على منطقة اليورو: يعترب 
اإجم�ع ال�صوق اأن اختالف ال�صي��صة 

النقدية بني البنك املركزي الأوروبي 
وبنك الحتي�طي الفيدرايل �صيوؤدي 

اإىل ارتف�ع قيمة الدولر و�صعف 
اليورو. وعلى املدى الق�صري، ي�صعب 

علين� روؤية م� ميكنه عرقلة حتقيق 

مزيد من القوة للدولر، ولكن على 
املدى املتو�صط، تطفو ال�صكوك 

حي�ل ا�صتمرارية هذا الجت�ه. ويف 
احلقيقة، ينبغي اأن توؤدي �صي��صة 
ترامب القت�ص�دية )حتى واإن مت 

تنفيذه� جزئيً�( اإىل زي�دة يف اأ�صع�ر 
الف�ئدة ال�صي�دية اإىل ج�نب ال�صغوط 

الت�صخمية املتزايدة. وللتغلب على 
ذلك، ف�إن الولي�ت املتحدة الأمريكية 

اأم�م خي�ر وحيد هو ال�صم�ح لعملته� 
ب�لنخف��س من اأجل ت�صدير الت�صخم 

اإىل �صرك�ئه� التج�ريني. 

 تبدو التدابير االقتصادية 
التي اقترحها ترامب عاجزة 
بشكل واضح عن معالجة 

مسألة عدم المساواة، 
والذي يمكن أن يؤدي 

بسرعة إلى
 إيجاد حالة استياء في

 قاعدته االنتخابية

 الواليات المتحدة األمريكية 
أمام خيار وحيد هو السماح 

لعملتها باالنخفاض من 
أجل تصدير التضخم إلى 

شركائها التجاريين
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 اإلنشائية التي استخدمت يف بناء طريق جبل جيس. عند إكامل الطريق، فإن املسار سوف ميتد من رأس الخيمة مبارشة إىل

 قمة الجبل و التي ترتفع 1,910 مرت عن سطح البحر. إن كنت من هواة القيادة و ترغب يف إختبار قوة محرك مركبتك، فإن

 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
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ولكن ما هو اإلطار المحدد 
لمسمى معهد ريادة األعمال 

الوطني من حيث الحجم 
والتكلفة؟

معهد ريادة االعمال ال�طني م�ؤ�س�سة 
غري ربحية وه� كيان م�ستقل ن�ساأ 

ب�سراكة ا�سرتاتيجية بني م�ؤ�س�سات 
من القطاع احلك�مي )امل�ؤ�س�سة 

العامة للتدريب التقني واملهني وبنك 
التنمية االجتماعية( و�سركات من 

القطاع اخلا�ص )�سابك، االت�ساالت 
ال�سع�دية، ارامك�، م�سرف االمناء(، 

وميار�ص اعماله من خالل 26 فرع 
رجايل و 13 فرع ن�سائي م�زعه بني 

مناطق اململكة، باالإ�سافة لالإدارة 
التنفيذية ومقرها الريا�ص. اما 

بخ�س��ص التكلفة في�سعب تقديرها 
العتمادها يف املقام االول على ما 

متنحه امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني 
واملهني للمعهد من مقرات وبنى 

حتتية، باالإ�سافة اىل حتمل رواتب 
%98 من الك�ادر الب�سرية العاملة 

يف املعهد، كما ت�ساهم باقي اجلهات 
امل�ؤ�س�سة للمعهد يف دعم امليزانية 

ال�سن�ية.

يهدف معهد ريادة إلى 
تأهيل كوادر بشرية متخصصة 

في مجال ريادة األعمال و 
تنمية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة ما هي اآللية 

التي من خاللها تحققون هذا 
العمل الضخم؟

اعتمد املعهد يف بناء الربامج املقدمة 
للم�ستفيدين امل�اطنني من اجلن�سني 
على ا�ستغالل الفر�ص املتاحة لتغيري 

ثقافة املجتمع فيما يتعلق يف ممار�سة 
العمل احلر، وت�سجيع الراغبني 

وتاأهيلهم يف الدخ�ل لعامل االعمال 
احلرة، ومن الربامج )حم�سرات 

وندوات تعريفية بهذا املجال، واخرى 
حتفيزية ملمار�سة العمل احلر، وور�ص 

عمل لتحديد فكرة امل�سروع املنا�سبة، 
ودورات تدريبية لتنمية ال�سمات 

الريادية وبناء خطط امل�ساريع، ورعاية 
متتد ل�سن�ات بعد ن�ساأت امل�سروع(، 

وكل ما �سبق يت�افق وروؤية 2030.

ريادة قّدم ملياري ريال 
لتمويل مشروعات 

صغيرة في المملكة
يف حديث مع رّواد األعمال العربية، كشف األستاذ / سلمان بن سليمان أبا الخيل مدير 

إدارة العمليات  لمعهد ريادة األعمال الوطني “ريادة” أن المعهد قدم أكثر من ملياري ريال 
لتمويل مشروعات ريادة األعمال عبر قروض حسنة من البنك السعودي للتسليف واالدخار، خالل 

السنوات الخمس الماضية، واستفاد منها 6 آالف و134 مشروعًا تم افتتاحها، و956 مشروعًا تحت 
التأسيس، وقال إن “ريادة” يهدف إلى نشر وتشجيع ثقافة العمل الحر ومساندة الشباب على 
إقامة مشروعاتهم الريادية واإلبداعية التي تنتج فرص العمل للمواطنين ، هذا ماقاله أبا الخيل:

الرياض – محمد راعي 

 يمكن دعم المرأة في 
المجتمع السعودي لدخول 

السوق من خالل مراعاة 
خصوصيتها وتحديد 

االنشطة التي تستطيع 
العمل فيها

>>
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ما هو أبرز ما يقدمه معهد 
ريادة لهذه لرواد األعمال 

من رعاية ودعم، وهل تشمل 
الرعاية التمويل؟

يحت�سن املعهد امل�سروع افرتا�سيًا من 
الفكرة اىل ال�سن�ات االوىل من عمل 
امل�سروع ويقدم خاللها خدمات غري 

مالية ت�سمل:
• التدريب

• اال�ست�سارات.
• االر�ساد.

• ت�سهيل احل�س�ل على التم�يل.
• ت�سهيل احل�س�ل على الرتاخي�ص.

 
وجود شركات مثل سابك 

وارامكو كشريك مؤسس، ما 
الذي تضيفه لمعهد ريادة؟

ال�سركات الكربى )�سابك، ارامك�، 
وكذلك االت�ساالت ال�سع�دية وم�سرف 

االمناء( لها م�ساهمة فاعلة باملعهد 

وامليزانية الت�سغيلية، باالإ�سافة اىل اأن 
وج�دها يك�سب املعهد ثقة املتعاملني.

الشباب في المملكة تدور 
الكثير من مشروعاتهم حول 

مجاالت تقليدية.. كيف يمكن 
تطوير أفكارهم؟

فعاًل الن�سبة االكرب لدينا هي للم�ساريع 
التقليدية والنمطية، ويع�د ذلك لك�نها 

فر�ص ا�ستثمارية ذات عائد كبري، 
ومت�قع من خالل ت�جهات وزارة 

العمل الأحداث الت�طني اأن يك�ن هناك 
فج�ة �س�قية لكثري من هذه االن�سطة 

التقليدية، كما حدث ذلك يف قطاع 
اجل�االت، وباملقابل هناك ن�سبة يف 

ازدياد للم�ساريع الن�عية وذات القيمة 
امل�سافة والتي و�سلت مرحلة الت�سدير 
للخارج، كما احب اأن ا�سيف اأن بع�ص 

املجاالت واأن كانت تقليدية يف ا�سل 
الن�ساط لكنها بداأ تعتمد على افكار 

ابداعية يف ا�سافات على املنتج او يف 
ا�ساليب الت�س�يق. ون�سعى دائمًا يف 

ريادة من خالل مبادرات من �ساأنها 
امل�ساهمة يف ربط رواد االعمال مع 

بع�سهم البع�ص بعد تاأ�سي�ص م�ساريعهم 
الأحداث تالقح يف االفكار ينتج عنه 
تط�ير الأفكار م�ساريعهم القائمة اأو 

امل�ستقبلية للخروج من التقليدي.

النساء في المملكة بعضهن 
عازفات عن العمل والبعض 

اآلخر مقيدات بالبيئة العامة 
والتي ال تساعدهن على الخروج 

والتواجد مع الرجال في مكان 

واحد، كيف يمكن دعم قطاع 
المرأة لدخول سوق العمل؟

ميكن دعم املراأة يف املجتمع ال�سع�دي 
للدخ�ل لل�س�ق من خالل مراعاة 

خ�س��سيتها وحتديد االن�سطة التي 
ت�ستطيع العمل فيها، فهناك جممعات 

ن�سائية منت�سرة يف اململكة، كما اأن 
هناك ان�سطة يف قطاعات معينة 

خ�س�ست للمراأة متار�سها العمل بها 
يف ال�سع�دية بعيدًا عن االختالط 
بالرجال، ونحن يف ريادة خلدمة 

الن�سف الثاين من املجتمع ان�ساأنا 13 
فرع ن�سائي تخدم كافة مناطق اململكة 

بطاقم عمل ن�سائي بالكامل.

قدم المعهد أكثر من ملياري ريال لتمويل 
مشروعات ريادة األعمال عبر قروض حسنة من البنك 
السعودي للتسليف واالدخار، خالل السنوات الخمس 

الماضية، واستفاد منها 6 آالف و 134 مشروعًا تم 
افتتاحها، و 956 مشروعًا تحت التأسيس

هناك نسبة في ازدياد 
المشاريع النوعية وذات 

القيمة المضافة والتي 
وصلت مرحلة

 التصدير للخارج

The Regional Leaders of
Construction Evolution 

Over 25 flourishing years, ACICO Group sustained a sophisticated position in GCC
& the Middle East as the ideal partner for every property owner, regardless to its type,

throughout the entire project’s life cycle, from construction to management.

00965-1888811
ACICO INDUSTRIES CO. (K.S.C) PUBLIC

www.acicogroup.com
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البع�ض ين�سى �سريعًا ماهو لهدف 
الذي تعهد لنف�سه بتحقيقه، ال�سبب 

يف هذا هو اأن معظم النا�ض ال 
يعرفون الطريقة املثلى لتحديد 
 how to set االأهداف والغايات

.targets and goals

اإليك بع�ض اخلطوات التي ميكن 
اتخاذها عند و�سع اأي اأهداف 

�سخ�سية اأو اأعمال من �سانها اأن 
ت�ساعد يف حتقيقها على اأر�ض 
الواقع. وباتباع هذه اخلطوات 

الب�سيطة �ستتمكن من احل�سول على  
نتائج جيدة:

1. توقف عن الكذب على 
نفسك

 توقف عن اإقناع نف�سك باأنه من 
املقبول اأن تف�سل اأو حتقق مت�سوى 

متو�سط. لن يكون هذا ناجحًا ال االآن 
وال يف اأي وقت م�سى. اإذا ق�سيت 

وقتك تربر اأوجه الق�سور اخلا�سة 
بك فاأنت يف احلقيقة تهدر وقتًا 

ثمينًا يف�سل اأن تق�سيه يف الرتكيز 
على جناحك الفوري وحتقيق تلك 

االهداف.

2. التزم بأهدافك
الت�سيع الوقت يف التفكري بقرارات 

ال�سنة اجلديدة التي ال ميكنك 
حتقيقها. رمبا تت�ساءل ملاذا ال ميكن 

حتقيقها؟. الأنك تقوم باتخاذها 
واأنت غري ملتزم بها. يجب اأن تلتزم 

بها You have to commit.. ال 
يجب اأن يتم املفاو�سة عليها حتت اأي 

ظرف من الظروف. عليك اأن ت�ساأل 
نف�سك ملاذا تريد اإ�سابة اأهدافك 
بدقة؟ ما هو الهدف الفعلي؟ اإذا 

كان ال�سبب اأن رئي�سك قد طلب منك 
ذلك، فاإن الهدف لن يتحقق.

4. قم برفع المعايير الخاصة 
بك

 معايريك اخلا�سة هي ما حتتاجه 
دائمًا يجب اأن ترفع م�ستويات 

ماتهدف اإليه دع اأحالمك تنطلق 
اىل اأ�سياء كبرية، وترفعها اىل 

اأعلى م�ستويات الطموح، ال تقبل 
اأي �سيء اأقل من ذلك. الكثري 
من النا�ض ين�سون هذه النقطة 

االأ�سا�سية.

5. حافظ على وضوح أهدافك
قم بتحديد اأهدافك بو�سوح وتاأكد 

 make a من و�سع خطة مف�سلة
detailed plan. ثم اأعمل على 

تنفيذها. اإذا كان هدفك هو اإ�سابة 
اأهدافك بن�سبة %100 اإذن اعمل 

لتحقيق هذا الرقم. متى ما متكنت 
من حتقيق ذلك �ستتمكن من الرتكيز 

والعمل بدقة على كل ما يتوجب 
عليك فعله كل يوم لتحقيق ذلك. 

عندما تعرف ما عليك القيام به كل 
يوم لتحقيق هدفك على مدى 12 

�سهرًا على �سبيل املثال.

6. تصور ما تريد تحقيقه
 قم باإن�ساء مزاج لت�سور اأهدافك. 

و�سع اأهدافك يف اإطار �سورة 
تلهمك. وحاول اأن ت�سعها يف مكان 

تتمكن من روؤيته كل يوم. �سعها 
ك�سا�سة تو�سع على جهاز الكمبيوتر 

اأو الهاتف املحمول، �سعها على 
الثالجة اأو يف خزانة املالب�ض. كن 

و ا�سحًا يف اأهدافك ومن ثم قم 
بت�سور لكيفية حتقيقها.

7. قم بتحسين حماس العمل 
الخاص بك

 Increase قم بزيادة حما�ض العمل

your work ethic بن�سبة %50 اأنا 

ال اأمزح. النا�ض يق�سون يف املتو�سط 
5.44 �ساعة يف اليوم على و�سائل 

التوا�سل االجتماعي. توقف عن 
اإخبار نف�سك باأنك ال جتد الوقت 

الكايف. هنالك دائمًا ما يكفي من 
الوقت لالأ�سياء التي تهمك اأكثري من 

غريها. واحدة من اأف�سل املقوالت 
التي اأف�سلها عن ويل �سميث هي: ” 

لن اأتوانى عن العمل نقطة انتهى.

8. ال أعذار ال تخلق أعذار 
أوتوقف

ابتعد عن ال�سلبيات. ركز على 
االأ�سياء التي ميكنك فعلها، ولي�ض 
االأ�سياء التي ال ميكنك فعلها. اإذا 
كنت تقول لنف�سك مرارًا وتكرارًا 

ملاذا الهدف “�ض” ال ميكن حتقيقه، 
اأنت لن تتمكن من اإ�سابته، ناهيك 
عن حتقيقه بالكامل. ابق اإيجابيًا.

9. قم بإحاطة نفسك بالناس 
اإليجابيين وتجنب األشخاص 

السلبيين
الب�سر ال�سلبيون  مثل ال�سم الذي 
يوقف تدفق جناحك. اأنت تعرف 

من هم وكيف يجعلونك ت�سعر. اإنهم 
ميت�سون التفاوؤل منك بكامل الوقت. 

 Surround قم باإحاطة نف�سك
yourself باالأ�سخا�ض االإيجابيني  

وبالطاقات اجليدة. انطلق مع النا�ض 
االإيجابيني.

10. خذ وقتًا كافيًا للتمرين، 
استيقظ قبل موعد 

استيقاظك بساعة ومارس 
الرياضة

ال اأ�ستطيع اأن اأقول لكم كم 
�ست�سعرون بالفرق يف االإنتاجية. 

ال تقم مبمار�سة الريا�سة يف وقت 
الغداء، وال يف امل�ساء، قم بها يف 
ال�سباح الباكر قبل العمل. االآن 

اأعرف اأن هنالك بع�ض االأ�سخا�ض 
من بانيي االأج�سام قد يعار�سوين 

يف هذه الناحية، ولكن معظم النا�ض 
لي�سوا بناة اأج�سام والتدريب يف 

ال�سباح ين�سط الدماغ ب�سكل كبري 
 fire ويزيد م�ستويات الطاقة باجل�سم

 up the brain and then energy

levels. حاول القيام بذلك ملدة 

ثالثني يومًا، �ساعة واحدة يف اليوم. 
ثم قل يل اأنها ال تعمل. �ستعمل، واأنا 

اأعدكم.

11. قم بتنمية مهارات 
العمل الخاصة بك

 قم بتنمية مهارات العمل اخلا�سة 
بكل ب�سكل يومي. قم باأخذ �ساعة من 

يومك لتح�سني الو�سع الفني، املنتج 
اأو مهارات البيع خارج العمل. هذا 

امل�ستوى من االلتزام �سيعطي ع�سرة 
اأ�سعاف طاقتك. علينا جميعًا اأن 

نعمل يف ال�سناعات التي تتطور. كن 
خبريًا ومزيد من االآفاق �ستفتح يف 

طريقك.

12. قم بإلهام نفسك لقراءة 
كتاب لتحسين الذات مرة في 

الشهر
هذه الكتب ال تعطيك فقط املهارات 

امللمو�سة. لكنها تلهمك. بع�ض 
اأكرث الكتب التي اأف�سلها جلاري 

فايرن�ساك جاب جاب جاب رايت 
هوك و كرا�ض اإت، ولتوين روبينز 

غيت ذي اإيدج، وجيم كولينز، غود تو 
غريت، وجرانت كاردون ذي تن اإك�ض 

رول، وجاك ويل�ض وينينغ ومالكوم 
جالدويل ذي تيبينغ بوينت.

لتحقيق أهدافك 
هذه السنة

اشتغل على أعلى المعايير
مع دخولك في العام 2017، أنت وضعت خططًا لنفسك، 

ووضعت أهدافًا تعهدت بانجازها، في الحقيقة هذا هو 
الوقت األمثل لكي تركز تفكيرك ونشاطك على النقاط 

األهم التي ستمكنك من الوصول إلى هدفك ليس فقط 
بشكل أفضل من السنة الماضية بل وتحقيق انجاز نوعي كبير.
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البع�ض ين�سى �سريعًا ماهو لهدف 
الذي تعهد لنف�سه بتحقيقه، ال�سبب 

يف هذا هو اأن معظم النا�ض ال 
يعرفون الطريقة املثلى لتحديد 
 how to set االأهداف والغايات

.targets and goals

اإليك بع�ض اخلطوات التي ميكن 
اتخاذها عند و�سع اأي اأهداف 

�سخ�سية اأو اأعمال من �سانها اأن 
ت�ساعد يف حتقيقها على اأر�ض 
الواقع. وباتباع هذه اخلطوات 

الب�سيطة �ستتمكن من احل�سول على  
نتائج جيدة:

1. توقف عن الكذب على 
نفسك

 توقف عن اإقناع نف�سك باأنه من 
املقبول اأن تف�سل اأو حتقق مت�سوى 

متو�سط. لن يكون هذا ناجحًا ال االآن 
وال يف اأي وقت م�سى. اإذا ق�سيت 

وقتك تربر اأوجه الق�سور اخلا�سة 
بك فاأنت يف احلقيقة تهدر وقتًا 

ثمينًا يف�سل اأن تق�سيه يف الرتكيز 
على جناحك الفوري وحتقيق تلك 

االهداف.

2. التزم بأهدافك
الت�سيع الوقت يف التفكري بقرارات 

ال�سنة اجلديدة التي ال ميكنك 
حتقيقها. رمبا تت�ساءل ملاذا ال ميكن 

حتقيقها؟. الأنك تقوم باتخاذها 
واأنت غري ملتزم بها. يجب اأن تلتزم 

بها You have to commit.. ال 
يجب اأن يتم املفاو�سة عليها حتت اأي 

ظرف من الظروف. عليك اأن ت�ساأل 
نف�سك ملاذا تريد اإ�سابة اأهدافك 
بدقة؟ ما هو الهدف الفعلي؟ اإذا 

كان ال�سبب اأن رئي�سك قد طلب منك 
ذلك، فاإن الهدف لن يتحقق.

4. قم برفع المعايير الخاصة 
بك

 معايريك اخلا�سة هي ما حتتاجه 
دائمًا يجب اأن ترفع م�ستويات 

ماتهدف اإليه دع اأحالمك تنطلق 
اىل اأ�سياء كبرية، وترفعها اىل 

اأعلى م�ستويات الطموح، ال تقبل 
اأي �سيء اأقل من ذلك. الكثري 
من النا�ض ين�سون هذه النقطة 

االأ�سا�سية.

5. حافظ على وضوح أهدافك
قم بتحديد اأهدافك بو�سوح وتاأكد 

 make a من و�سع خطة مف�سلة
detailed plan. ثم اأعمل على 

تنفيذها. اإذا كان هدفك هو اإ�سابة 
اأهدافك بن�سبة %100 اإذن اعمل 

لتحقيق هذا الرقم. متى ما متكنت 
من حتقيق ذلك �ستتمكن من الرتكيز 

والعمل بدقة على كل ما يتوجب 
عليك فعله كل يوم لتحقيق ذلك. 

عندما تعرف ما عليك القيام به كل 
يوم لتحقيق هدفك على مدى 12 

�سهرًا على �سبيل املثال.

6. تصور ما تريد تحقيقه
 قم باإن�ساء مزاج لت�سور اأهدافك. 

و�سع اأهدافك يف اإطار �سورة 
تلهمك. وحاول اأن ت�سعها يف مكان 

تتمكن من روؤيته كل يوم. �سعها 
ك�سا�سة تو�سع على جهاز الكمبيوتر 

اأو الهاتف املحمول، �سعها على 
الثالجة اأو يف خزانة املالب�ض. كن 

و ا�سحًا يف اأهدافك ومن ثم قم 
بت�سور لكيفية حتقيقها.

7. قم بتحسين حماس العمل 
الخاص بك

 Increase قم بزيادة حما�ض العمل

your work ethic بن�سبة %50 اأنا 

ال اأمزح. النا�ض يق�سون يف املتو�سط 
5.44 �ساعة يف اليوم على و�سائل 

التوا�سل االجتماعي. توقف عن 
اإخبار نف�سك باأنك ال جتد الوقت 

الكايف. هنالك دائمًا ما يكفي من 
الوقت لالأ�سياء التي تهمك اأكثري من 

غريها. واحدة من اأف�سل املقوالت 
التي اأف�سلها عن ويل �سميث هي: ” 

لن اأتوانى عن العمل نقطة انتهى.

8. ال أعذار ال تخلق أعذار 
أوتوقف

ابتعد عن ال�سلبيات. ركز على 
االأ�سياء التي ميكنك فعلها، ولي�ض 
االأ�سياء التي ال ميكنك فعلها. اإذا 
كنت تقول لنف�سك مرارًا وتكرارًا 

ملاذا الهدف “�ض” ال ميكن حتقيقه، 
اأنت لن تتمكن من اإ�سابته، ناهيك 
عن حتقيقه بالكامل. ابق اإيجابيًا.

9. قم بإحاطة نفسك بالناس 
اإليجابيين وتجنب األشخاص 

السلبيين
الب�سر ال�سلبيون  مثل ال�سم الذي 
يوقف تدفق جناحك. اأنت تعرف 

من هم وكيف يجعلونك ت�سعر. اإنهم 
ميت�سون التفاوؤل منك بكامل الوقت. 

 Surround قم باإحاطة نف�سك
yourself باالأ�سخا�ض االإيجابيني  

وبالطاقات اجليدة. انطلق مع النا�ض 
االإيجابيني.

10. خذ وقتًا كافيًا للتمرين، 
استيقظ قبل موعد 

استيقاظك بساعة ومارس 
الرياضة

ال اأ�ستطيع اأن اأقول لكم كم 
�ست�سعرون بالفرق يف االإنتاجية. 

ال تقم مبمار�سة الريا�سة يف وقت 
الغداء، وال يف امل�ساء، قم بها يف 
ال�سباح الباكر قبل العمل. االآن 

اأعرف اأن هنالك بع�ض االأ�سخا�ض 
من بانيي االأج�سام قد يعار�سوين 

يف هذه الناحية، ولكن معظم النا�ض 
لي�سوا بناة اأج�سام والتدريب يف 

ال�سباح ين�سط الدماغ ب�سكل كبري 
 fire ويزيد م�ستويات الطاقة باجل�سم

 up the brain and then energy

levels. حاول القيام بذلك ملدة 

ثالثني يومًا، �ساعة واحدة يف اليوم. 
ثم قل يل اأنها ال تعمل. �ستعمل، واأنا 

اأعدكم.

11. قم بتنمية مهارات 
العمل الخاصة بك

 قم بتنمية مهارات العمل اخلا�سة 
بكل ب�سكل يومي. قم باأخذ �ساعة من 

يومك لتح�سني الو�سع الفني، املنتج 
اأو مهارات البيع خارج العمل. هذا 

امل�ستوى من االلتزام �سيعطي ع�سرة 
اأ�سعاف طاقتك. علينا جميعًا اأن 

نعمل يف ال�سناعات التي تتطور. كن 
خبريًا ومزيد من االآفاق �ستفتح يف 

طريقك.

12. قم بإلهام نفسك لقراءة 
كتاب لتحسين الذات مرة في 

الشهر
هذه الكتب ال تعطيك فقط املهارات 

امللمو�سة. لكنها تلهمك. بع�ض 
اأكرث الكتب التي اأف�سلها جلاري 

فايرن�ساك جاب جاب جاب رايت 
هوك و كرا�ض اإت، ولتوين روبينز 

غيت ذي اإيدج، وجيم كولينز، غود تو 
غريت، وجرانت كاردون ذي تن اإك�ض 

رول، وجاك ويل�ض وينينغ ومالكوم 
جالدويل ذي تيبينغ بوينت.

لتحقيق أهدافك 
هذه السنة

اشتغل على أعلى المعايير
مع دخولك في العام 2017، أنت وضعت خططًا لنفسك، 

ووضعت أهدافًا تعهدت بانجازها، في الحقيقة هذا هو 
الوقت األمثل لكي تركز تفكيرك ونشاطك على النقاط 

األهم التي ستمكنك من الوصول إلى هدفك ليس فقط 
بشكل أفضل من السنة الماضية بل وتحقيق انجاز نوعي كبير.
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 فال�سركات النا�سئة هي يف الأ�سا�س 
فكرة تتطور اإىل �سركة، ويف هذه 

احلالة يعترب �ساحب الفكرة نف�سه 
املدير التنفيذي لأنه من قام بجلب 

الفكرة، لذلك فهو يتوقع اأن تكون 
احل�سة الأكرب من ن�سيبه، والتي 
ت�سل يف بع�س الأحيان اإىل 80%.
على اجلانب الآخر يرى ال�سريك 

املوؤ�س�س اأنه يقوم بتنفيذ املنتج 
بالكامل، ويقوم باتخاذ جميع قرارات 

الت�سميم ال�سعبة، وكل التفا�سيل 
التي توؤدي اإىل جناح ال�سركة النا�سئة، 

وذلك على مدار اأ�سابيع من الع�سف 
الذهني، وبالتايل فاإن ن�سبة 20% 

�ستكون �سئيلة جًدا من وجهة نظره.
لذلك من املهم لل�سركاء املوؤ�س�سني 

التفاق على توزيع احل�س�س من 
البداية، لأن مثل تلك النقا�سات 

�ستكون ال�سبب يف ف�سل الكثري من 
ال�سركات النا�سئة.

وبوجه عام، تعد ن�سبة %10 هي احلد 
الأدنى من احل�س�س التي ُيكن 
منحها لل�سريك املوؤ�س�س، يف حني 
ل ينبغي اأن يتجاوز عدد ال�سركاء 

املوؤ�س�سني الفعليني 4 اأ�سخا�س، واإذا 
اعتقد �ساحب الفكرة اأنه بحاجة اإىل 

6 �سركاء موؤ�س�سني فعليه اأن يعيد 
التفكري يف دور كل منهم.

اأ�س�س احت�ساب توزيع احل�س�س
 هناك 4 طرق ُيكن العتماد عليها 

من اأجل توزيع ح�س�س عادلة بني 
املوؤ�س�س وال�سركاء املوؤ�س�سني وهي:

1 - من الذي يضخ رأس المال 
في الشركة؟

يف حالة وجود اأ�سخا�س يقومون بتمويل 
ال�سركة، فينبغي اأن يح�سلوا على 

ح�سة مميزة، لأن املوؤ�س�س الذي يقوم 
بالتمويل النقدي ل يختلف نهائًيا عن 

امل�ستثمر يف مرحلة التاأ�سي�س.
قد يعني تق�سيم بن�سبة 50/50 اأو 
الن�سف بالن�سف، مع امل�ساواة يف 

توزيع كافة احلقوق الأخرى داخل 
ال�سركة، كحق املوافقة على دخول اأو 

خروج �سركاء، اأو التوقيع على الأوراق 
الإدارية والأوراق داخل البنوك.

 فعلى �سبيل املثال اإذا �ساهم اأحد 
املوؤ�س�سني يف راأ�س املال مببلغ 100 األف 
دولر، فمن املمكن اأن يثل ذلك 20% 
من قيمة ال�سركة يف مرحلة التاأ�سي�س، 
لذلك ف�سوف يكون التق�سيم املن�سف 

بن�سبة 40/60 ل�سالح املوؤ�س�س املمول.
 وحني يحدث انخفا�س يف ح�س�س 

امل�ساهمني ب�سبب اإ�سدار اأ�سهم 
اإ�سافية يكون التوزيع كالتايل، 

تنخف�س ن�سبة التمويل الأ�سلية من 

ما هي أسس تحديد الحصص 
بين الشركاء 
المؤسسين؟

تعد مسألة تحديد الحصص بين الشركاء 
المؤسسين من أكثر القضايا المؤرقة التي ُيمكن 

طرحها للنقاش عند بدء أي شركة.
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50/50 اإىل 40/40، اأو من 60/40 

اإىل 30/50 ويح�سل امل�ستثمر الذي 
قام بالتمويل على ن�سبة الـ 20% 

املتبقية مثله مثل اأي م�ستثمر اآخر. ويف 
�سياق اآخر اأكرث واقعية، ي�ستغنى كل 

�سريك عن ن�سبة تتنا�سب مع ح�سته يف 
�سبيل دخول �سريك جديد.

2 - أهمية دور األفراد
ينبغي اأن يح�سل املدير التنفيذي على 

ح�سة متميزة واأكرب من املديرين 
الأقل درجة، فعلى �سبيل املثال ُيكن 
منح ن�سبة %10 لكل مدير من بني 5 
من كبار املديرين التنفيذيني، ون�سبة 

%2.5 لكل مدير من بني 10 من 

املديرين التنفيذيني، ون�سبة %1 لكل 
مدير من بني الـ 25 مديًرا.

اأما فيما يتعلق باملوظفني، فهناك خيار 
 – stock option pool سراء الأ�سهم�
وهي اأ�سهم خم�س�سة للموظفني من 

اأجل جذب املهارات، وعدد الأ�سهم 
املخ�س�سة لكل موّظف يرتاوح من 2.5 

اإىل 5%.

3 - من الذي يحصل على 
الراتب نقًدا؟

ال�سركاء املوؤ�س�سون ممن ل يح�سلون 
على راتب ينبغي اأن يكون لهم ح�سة 

متميزة، فهذا الأمر مثل متويل 
الأعمال التجارية، فال�سخ�س الذي 
يتم تاأجيل ح�سوله على راتب يبلغ 
100 األف دولر �سنوًيا، يكون ذلك 

مبثابة ح�سة تبلغ %20 يف �سركة 
نا�سئة.

وب�سكل عام، ل ُين�سح باأن ي�ستغنى 
املوؤ�س�سون عن تقا�سي رواتب، اإذ 

يعترب ذلك من اأكرب الأخطاء ال�سائعة 
بال�سركات النا�سئة يف املنطقة، ويف 

هذا الإطار يقول نابليون: »اجلي�س ل 
يحارب وهو جائع«،

 
4 - صاحب الفكرة

ينبغي اأن يح�سل �ساحب الفكرة على 
ح�سة متميزة، مما يعني اأن ن�سبة الـ 

50/50 املق�سمة بني اثنني من ال�سركاء 

املوؤ�س�سني ُيكن اأن تكون 40/60 
ل�سالح �ساحب الفكرة الأ�سلية.

ن�سائح لبد اأخذها يف العتبار
من اأجل جتنب النزاعات التي قد 

تن�ساأ عند تق�سيم احل�س�س ينبغي 
اتباع عدد من الن�سائح وو�سعها 

يف العتبار، وذلك على النحو 
التايل:

• ينبغي ال�ستفادة من الأدوات 
واملوارد بقدر الإمكان وجتنب 

حماولة ال�سيطرة واإدارة عملية 
تق�سيم احل�س�س يدوًيا، فمن املمكن 

ا�ستخدام جداول اآلية خا�سة مثل 
»eShares«، مما يوفر الوقت وي�سهل 

العملية.
• من املهم توزيع احل�س�س بناء على 
كمية العمل الذي يقوم به الأ�سخا�س 

ومدى ا�ستعدادهم للقيام بذلك يف 
امل�ستقبل، فاإذا كان هناك �سخ�س 

ينوي ترك وظيفته احلالية من اأجل 
العمل بدوام كامل مع �سركة جديدة، 

فاإن هذا التغيري ي�ستلزم خماطرة اأكرب 
بكثري مما اإذا كان ال�سريك املوؤ�س�س 
هو الوحيد الذي على ا�ستعداد للعمل 

بدوام جزئي حتى تتح�سن الأمور.

• رغم اأهمية جتنب اخلو�س يف العمل 
مدة طويلة دون توزيع احل�س�س 

بطريقة وا�سحة، اإل اأنه من املهم 
ا عدم الت�سرع يف هذا الأمر،  اأي�سً
فينبغي اأن يق�سي �ساحب الفكرة 

والفريق املوؤ�س�س وقًتا يف ال�ستماع اإىل 
املخاوف وطرح الأ�سئلة، ومراجعة 

جميع جوانب توزيع احل�س�س، 
فمن املهم عدم جتاوز اأي تفا�سيل 
يف حماولة لتجنب اتخاذ القرارات 

ال�سعبة.
• رغم اأهمية �ساحب الفكرة الأ�سلية، 

اإل اأنه ل ينبغي اأن يكون ذلك العامل 
الأ�سا�سي عند اتخاذ قرار توزيع 

احل�س�س، بل ينبغي و�سع امل�ساهمني 
الفعليني ومن يقومون بالعمل يف 

العتبار، لأنهم ي�ساهمون يف بلورة 
الفكرة على الأر�س.

• غالًبا ما يرتبط ال�سركاء املوؤ�س�سون 
بعالقات �سخ�سية وثيقة، لذلك فمن 

املهم و�سع العواطف جانًبا وعدم 
جعلها تتحكم يف القرارات املتخذة 

عند تق�سيم احل�س�س.
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قد تكون مهتمًا يف توظيف املتدربني 
ولكن على الأغلب اأنت لن تكون متاأكدًا 
اإذا كانوا هم اخليار الأف�ضل من �ضمن 

اخليارات املتاحة، مثل التعاقد مع 
 hiring temporary املوظفني املوؤقتني

employees، امل�ضاعدة املو�ضمية، 

موظف اإ�ضايف seasonal workers اأو 
التعاقد مع �ضخ�ص ما. 

خالل 30 �ضنة من امتالكي لعملي 
اخلا�ص، كان يل جتارب كبرية يف 

توظيف املتدربني. اأنا اأقوم بتوظيف 
املواهب من الكليات املحلية واأقابل 

اأ�ضخا�ص من ال�ضباب الذين يتوقون 
لتجربة الدرو�ص التي تعلموها.

اأعمالك اأي�ضًا قد ت�ضتفيد ب�ضكل كبري 
من املتدربني، وفيما يلي بع�ص الأمثلة 

على احلالت التي يكون فيها توظيف 
املتدربني لالأعمال التجارية اأكرث 

اأهمية:
1. انت سترغب في التجربة. 

»تجربتهم قبل توظيفهم«
برامج التدريب هي و�ضيلة ال�ضركات 
يف جلب املواهب اجلديدة والواعدة، 
حاول اأن تعرف كيف يقومون بذلك، 

وحاول اي�ضًا اأن تقدم لهم عر�ص عمل 
 .extend a job offer  طويل الأمد

التدريب لديه تاريخ انتهاء �ضالحية، 
فاإذا كان املتدرب لديك يقوم بعمل 
كبري خلدمة الأعمال التجارية، قم 
بتوظيفه. ولكن، اإن مل يكن هنالك 
حاجة للمتدرب يف جدول اأعمالك، 
فاأنت ل�ضت ملزمًا يف اإبقائه لديك. 

حماولة التاأقلم مع املوظفني، ومن ثم 
جتربة خرباتهم ومن ثم طردهم من 
العمل، يعترب اأمرًا �ضاقًا و�ضعبًا حقًا.

 Patriot يف �ضركتي، باتريوت �ضوفتوير
Software، كثريًا ما اأقوم بتمديد 

الوظيفة اىل دوام كامل بالن�ضبة 
للمتدربني الذين يظهرون موهبة 
كبرية. واأنا لن اأمتكن من معرفة 

قدراتهم احلقيقية اإذا ما اأبقيتهم 
فقط جللب القهوة يل كل �ضباح. بدًل 

من ذلك يقومون بالعمل الذي يقوم 
به موظفي الدوام الكامل يف ال�ضركة. 
واإل كيف �ضيتعرفون على خ�ضو�ضيات 

وعموميات اأعمايل؟
قد يكون املتدربني اأف�ضل اأ�ضا�ص 

ل�ضركتك وقوة العمل اخلا�ضة بك 

يف امل�ضتقبل. من خالل تعلم العمل 
يف وقت مبكر، فاإنهم من املمكن 

اأن ي�ضاهموا يف اإ�ضفاء قيمة لعملك 
ويحافظون على منوه.

2. يواجه عملك صعوبة في 
متابعة المواهب

العديد من ال�ضركات ال�ضغرية ل 
ميكنها ال�ضتعامة باملهارات الكبرية 

التي تتمكن من توظيفها ال�ضركات 
الكبرية. ولكن اإذا كنت تقدم 

المتيازات للمتدربني كو�ضع اأيديهم 
يف التجربة مبا�ضرة، قد تكون قادرًا 

على تعقب قدر كبري من املواهب. 
غالبًا، يرغب املتدربني يف النخراط 

وامل�ضاركة يف التدريب اجلديد.
املتدربون ل يريدون اأن يكونوا جمرد 

ابحث عن 
المواهب الجديدة 

فهي قوتك للنمو 
بأقل تكلفة 

هنالك الكثير من الطالب الذين يملكون خبرة في العمل. والكثيرين 
منهم أيضًا يسعون الى التدريب وفرص بناء المهارات، وهنالك احتمال بأن 

واحد من هؤالء المتدربين المحتملين سيتصل بشركتك ليطلب عماًل.
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»تر�ص يف اآلة.« اآخر �ضيء يودون 
القيام به هو اأن ينتهي بهم الأمر 

يف وظيفة م�ضدودة الطريق ت�ضتنفذ 
منهم الطاقة وحتولهم اىل ك�ضاىل. 

املتدربني ممتلئني بالمكانيات 
ويرغبون يف اإيجاد ال�ضخ�ص الذي 

�ضيت�ضمع اىل اأفكارهم. ل تدع اأي من 
العاملني لديك ينجر لأن يكون جمرد 
رقم يف ال�ضركة. اح�ضل على املواهب 

التي حتتاجها من خالل توفري 
فر�ص عمل موؤثرة ب�ضكل مبا�ضر 
يف اأعمالك. اإحدى طرق حتقيق 
هذا الأمر هي من خالل برامج 

التدريب. اإذا كنت ت�ضعر باحلرية 
بخ�ضو�ص احل�ضول عليهم، توجه 

اىل اجلامعات. بالطبع اأنا ل اأق�ضد 
اأن عليك النخراط يف ال�ضفوف. 

ولكن ميكن اأن جتد اأف�ضل املواهب 
يف املدار�ص املحلية. وقد ينتهي بهم 

الأمر لأن ي�ضبحوا يدك اليمنى ن�ضاًء 
ورجاًل يف اأحد الأيام. �ضارك يف 

معار�ص الكلية، حتدث مع الطالب 
حول فر�ص التدريب يف عملك، 

واجمع ال�ضري الذاتية.
3. تشعر بالحماس لفكرة 

كونك معلمًا ومدربًا
رمبا لديك ال�ضغف لأعمالك التجارية 
ال�ضغرية حتى اأنك يف بع�ص الأحيان 

تتحدث عنها مع الغرباء يف مرتو 
الأنفاق. اإذا كنت متلك �ضعورًا قويًا 

نحو دعم اأ�ضحاب امل�ضاريع النا�ضئة، 
قم بتوظيف املتدربني. على الأغلب 

هم يرغبون يف معرفة ما يلزم ليكونوا 
ناجحني مثلك.

عندما تقوم با�ضتئجار املتدربني، يجب 
عليك تعليمهم مهارات العمل الالزمة 
واأن توفر �ضف خا�ص لتاأهيلهم يف كل 

 new employee  مرة تقوم بذلك
onboarding. ميكن لهوؤلء املتدربني 

اأن يح�ضلوا على الن�ضائح منك من 
وقت لأخر. اإذا كنت ترغب يف توظيف 

املتدربني، ميكنك احل�ضول على 

فر�ضة تعليم �ضخ�ص ما وم�ضاهدته 
ينمو.

بابي مفتوح دائمًا لأي من العاملني 
لدي، مبا فيهم املتدربون يف �ضركتي. 

اأحاول اأن اأعطي الن�ضح والتوجيه 
حتى يتمكن املتدربني لدي من تطوير 

مهاراتهم وفهم كيفية ا�ضتخدام 
املعلومات التي تعلموها يف اجلامعة.

4. أنت بحاجة الى أفكار جديدة 
ورؤية

عندما تقوم بتوظيف املتدربني، اأنت 
تقوم بجلب اأفكار جديدة اىل الطاولة. 

العديد من طالب اجلامعات يتعلمون 
الكثري من الأ�ضياء يف مدار�ضهم 
وهذه الأ�ضياء قد تقدم الفائدة 

لأعمالك. املتدربني اجلامعيني يواكبون 
الجتاهات احلديثة، والتي ميكن اأن 

تكون اإ�ضافة كبرية. على �ضبيل املثال، 
متدرب الت�ضويق اخلا�ص بك هو يف فئة 

الفن. لأنه قد تعلم اأن بع�ص الألوان 
توؤثر اأكرث يف مزاج النا�ص. رمبا قد 

يتمكن من اإعطاءك بع�ص الأفكار 
بخ�ضو�ص الألوان ل�ضتخدامها عند 

ت�ضميم مواد الت�ضويق.
5. أنت بحاجة لمن يدافع عن 

أعمالك في الجامعة
التعاقد مع متدرب يخلق �ضفريًا 

لعالمتك التجارية ولعملك. املتدربني 
يتعلمون مهارات قيمة يف جمال 

القوى العاملة. اإذا كان لديهم جتربة 
مده�ضة، اإذن هناك احتمال اأنهم 

�ضوف يتحدثون بخ�ضو�ضها مع زمالء 
الدرا�ضة. املتدربني لديهم جمموعة 
�ضخمة من اأقربائهم يف اجلامعات. 
اإذا كانت روؤية �ضخ�ص يف ف�ضولهم 
الدرا�ضية ي�ضل اىل اأعلى م�ضتويات 

اللعبة، قد ي�ضريون على خطاهم. 
بالإ�ضافة اىل ذلك، لي�ص هنالك اأي 
�ضرر يف اإخبار املتدربني لزمالئهم 

باأن العمل يف �ضركتك التجارية هو امر 
رائع وي�ضاعد يف احل�ضول على جتربة 

عمل رائعة.
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ا باأم �سامل، »انفيوجنز«، بعدما  اأي�سً
مكثت عاًما كامًل تزاول الن�ساط 

منزلًيا.

تطور مدروس
كانت بداية اأم �سامل من مطبخها، 

حيث بداأت باإعداد خلطاتها يف 
مطبخها اخلا�ص، وتبيعها للجريان 
والأ�سدقاء، وكان عن�سر الت�سويق 

مهمة زوجها.
�سّكل ذلك نقطة النطلق لأم �سامل، 

اإذ قررت تد�سني امل�سروع ر�سمًيا 
بعدما اطماأنت مع زوجها لوجود 

طلب يف ال�سوق الكويتي املحلي على 
املنتجات. من ثم ح�سلت اأم �سامل يف 

2015 على ترخي�ص مزاولة ن�ساط 

الطهو واأطلقت خط اإنتاج يحمل 
علمتها التجارية »انفيوجنز«، وهي 

تقوم الآن بالتجهيز والتعبئة يف جرات 
زجاجية، وي�ساعدها يف ذلك �سيدتان 

ان�سمتا اإىل فريق العمل.
�ساعد اأم �سامل على تنفيذ خطواتها 

على الأر�ص مبلغ متويل 6 اآلف 

ح�سلت عليه من حملة متويل 
جماعي اأطلقتها العام املا�سي على 
من�سة »جربها« Jaribha ل�سالح 

»انفيوجنز«.
دعم مبلغ التمويل اجلماعي منو 

»انفيوجنز«، الذي اأ�سبح يقدم الآن 
23 منتًجا لل�سوق الكويتي، مبا يف ذلك 

»كرمية الليمون والزعرت احلارة« 

Chili Lemon Zaatar ، و«�سل�سة 

 Pomegranate »الزعرت بالرمان
.Zaatar

هذا بالإ�سافة اإىل بع�ص التوابل 
 Italian »مثل »ايطاليان بومودرور

Pomodoro امل�سنوعة من خلط 

الطماطم وزيت الزيتون والليمون. 
 Flavoured »و«فلفورد هوين

Honey امل�سنوعة من خلط ع�سل 

النحل بالأع�ساب والتوابل احلارة.

»انفيوجنز« باألرقام
تقوم اأم �سامل ببيع منتجاتها 

للم�ستهلك رقمًيا عرب املوقع، وهي 
تخظى الآن بـ 500 عميل و7 متاجر 

جملة و4 حمال جتارية.
يت�سمن ذلك مطعم »اأورا جابانيز 

 ،Ora Japanese Tapa »تابا
ال�سوق املتنقل »�سك�سوكة ماركت« 

Shakshooka Market و�سوق 

املزارعني ال�سهري »قوت ماركت« 
.Quot Market

ويقوم عملء »انفيوجنز« بحوايل 
12 طلًبا يومًيا عرب املوقع والتف 

و«What’s up« جمتمعني.
يف هذا ال�سدد تقول اأم �سامل: »تاأتي 

عوائد »انفيوجنز« من الكويت 
ودول اخلليج، ويتم ال�سحن حملًيا 

بوا�سطة �سيارة و�سائق »انفيوجنز«، 
مقابل دينار واحد. ويتم التو�سيل 

خلل 24 �ساعة من اإجراء الطلب. 
اأما ال�سحن الدويل فيتم عن طريق 
 ،»UPS»سركتي »بو�سطة بل�ص« و�

أمريكية تنجح في تقديم 
»خلطات« صحية 

في الكويت 
أصبح االهتمام العالمي باألغذية الصحية ملحوًظًا في السنوات األخيرة، إذ بلغت نسبة البدانة 

على مستوى العالم %30 من تعداد السكان العالمي.
خاص Entrepreneur العربية

قد يكون ذلك ال�سر وراء التوقعات 
باأن تبلغ مبيعات املاأكولت ال�سحية 

تريليون دولر بحلول 2017. من هذا 
املنطلق، ينتظر للماأكولت الع�سوية 

اأن ت�سجل منًوا بواقع%16 بحلول 
.2020

تعك�ص تلك الأرقام اجتاًها عاملًيا 
نحو �سناعة الأغذية ال�سحية ب�سكل 

عام. وقد يكون ذلك هو ال�سر وراء 
خطوات رائد الأعمال الأمريكية 

باتي ماروت Patty Marotte، التي 
 ،Infusions KW »اأطلقت »انفيوجنز

كمن�سة تعر�ص زيوت وتوابل وخلطات 
كرميية القوام للبيع.

تلك املنتجات الغذائية ال�سحية 
اخلالية من من الدهون وال�سكريات 
وال�سوديوم املعدل واملواد احلافظة؛ 

هي من ابتكار ماروت املُلقبة بـاأم 

�سامل.
تعتمد منتجات »انفيوجنز« )التي 

تعني بالعربية »خلطات«( على خلط 
الأع�ساب والتوابل كعامل م�سرتك بني 

معظم الو�سفات، بهدف ن�سر ثقافة 
الغذاء ال�سحي. اأطلقت ماروت املُلقبة 
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ويتم ال�سحن خلل 3 اأيام من 
تاريخ الطلب، وتختلف تكلفته ح�سب 

الدولة«، ح�سب ت�سريحات اأم �سامل لـ 
»انرتبرنور العربية«.

ترتاوح اأ�سعار منتجات »انفيوجنز« 
بني 1.850 دينار و3 دينار. ويقوم 

امل�ستخدمون بالدفع اإلكرتونًيا 
با�ستخدام بطاقات الئتمان على 

»ما�سرت كارد« اأو »فيزا« اأو »كيه 

نت«، التي حتظى بـ %80 من عمليات 
الدفع على موقع »انفيوجنز«.

من الرواد اإىل الرواد
يف خ�سم م�ساعيها لتو�سيع ن�ساطها، 

تلقت اأم �سامل دعًما ريادًيا حملًيا من 
املجتمع الريادي بالكويت، اإذ دعمتها 

مرمي الن�سيف موؤ�س�سة ال�سوق املتنقل 
»�سك�سوكة«، باأن منحتها فر�سة 

عر�ص منتجاتها.
اأما جمتمع “قوت ماركت« ال�سوق 

ال�سهري الذي ي�سم 120 تاجًرا 
ومزارًعا، فتقول عنه اأم �سامل: 

»متنحنا م�ساركتنا يف ال�سوق ال�سهري 

اأكرث من جمرد فر�سة لتحقيق 
مبيعات، اإذ يتيح لنا ن�سر الوعي 

باأهمية الغذاء ال�سحي بني اأع�ساء 
املجتمع، بالإ�سافة اإىل التعرف على 

متطلبات ال�سوق«، تقول اأم �سامل.
ا ت�سارك اأم �سامل با�ستمرار  اأي�سً

يف الفاعليات التي تنظمها مبادرة 
»�سرداب لب« Sirdab Lab لدعم 

امل�سروعات ال�سغرية والنا�سئة، 
»الأمر الذي ي�ساعدين جدًا يف 

الت�سبيك وتطوير منتجاتنا للو�سول 
اإىل قاعدة �سريحتنا امل�ستهدفة 

بالكامل حملًيا«، ت�سرح اأم �سامل.

تسويق عبر انستجرام
تعترب اأم �سامل اأن �سريحتها 

امل�ستهدفة بني ال�سيدات باملرحلة 
العمرية 25-35 �سنة، وبني الرجال 

من 20-30 �سنة، اإذ ت�سرح: 
»معظم الرجال يف هذه الفئة 

العمرية يتجنبون الوجبات ال�سريعة 
ويحر�سون على ممار�سة الريا�سة، 

بينما غالبا ما تكون الن�ساء يف 
املرحلة العمرية الواقعة بني 35-25 

�سنة اأمهات عاملت، وبحاجّة 
اإىل حلول غذائية �سحية �سريعة 

لأطفالهن«.
يف �سبيل الو�سول ل�سريحتها 

امل�ستهدفة، تكثف اأم �سامل حملتها 
الت�سويقية املدفوعة على �سبكة 

»ان�ستجرام«.
تعلل اأم �سامل ذلك باأن »ان�ستجرام« 

اأ�سبحت من�سة التوا�سل مب�ساركة 
ال�سور الوجهة الرقمية الأوىل 

لأ�سحاب الأعمال، التي حتظى 
بـ%54 من احل�سابات الأكرث �سعبية 

يف اخلليج على »ان�ستجرام«.

مرض نادر
وبالعودة قليًل للوراء، ن�ساأ اهتمام 

اأم �سامل بالأع�ساب والتوابل، بعدما 
تعرفت على فوائدهم عن قرب خلل 
طفولتها، بعدما اأ�سيبت مبر�ص نادر 

ُيعرف با�سم الذئبة، وت�سبب يف اأن 

تهاجم اأن�سجة اجل�سم اجلهاز املناعي 
فيما ُيعرف باملناعة الذاتية. وينجم 

عن هذا املر�ص اجليني النادر العديد 
من اللتهابات يف خمتلف اأع�ساء 

اجل�سم، الأمر الذي تطلب تناولها 
ملاأكولت �سحية منذ �سغرها.

فهل �سيكون مر�ص اأم �سامل �سبًبا يف 
تكوين علمة جتارية ذات ثقل يف 

املنطقة، بقطاع املاأكولت ال�سحية 
�سريعة التح�سري؟
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ك�سف ه�سام القا�سم، الرئي�س 
التنفيذي لـ« جمموعة و�سل لإدارة 

الأ�سول«، اأن املجموعة بداأت بتنفيذ 
اأعمال الت�سييد والبناء وتطوير النبية 

التحتية يف م�ساريعها التي اأعلنت عنها 
�سمن املناطق التي تخ�سع لقوانني 

التملك احلر يف دبي، وهي »و�سل 1« 
و«بوابة و�سل« و«حدائق ند احلمر«.

واأو�سح الرئي�س التنفيذي لـ«و�سل 
لإدارة الأ�سول«، اأن املجموعة قامت 
برت�سية عدة عقود يف �سوق املقاولت 

املحلي بقيمة تزيد على 5 مليارات 
درهم منذ بداية العام اجلاري 2016، 

كما اأجنزت يف العام ذاته اأربعة 
م�ساريع اأ�سافت 1665 �سقة �سكنية 
و 190 فيال و 208 وحدة خم�س�سة 

لال�ستخدامات التجارية وناٍد ريا�سي 
على م�ساحة 222 األف قدم مربعة. 

يقول القا�سم:« 
منذ بداية العام 2015 وحتى 

الوقت الراهن، يعي�س اقت�سادنا 
املحلي خا�سة والعاملي عامة حالة 

تو�سف بالهدوء تطال �ستى املجالت 
والقطاعات. ومن املرجح ح�سب 
قراءتنا لالأ�سواق اأن يوا�سل هذا 
امل�سهد الوترية ذاتها حتى نهاية 

2017، على اأن نبداأ بر�سد التغري 

والتح�سن التدريجي يف بداية 2018 
مع اقرتاب انطالق معر�س »اإك�سبو 

2020« الدويل.

ولكن كيف تؤثر أحداث قادمة 
مثل اكسبو 2020 على 

القطاع العقاري في االمارات؟ 
يعتقد القا�سم، اأن حدث مثل اك�سبو 
2020 يف دبي �سيجتذب زخًما كبرًيا 

من الن�ساطات القت�سادية من العامل 
اإىل ال�سوق املحلي.

حول ال�سوق املحلي يقول القا�سم:« 
من الوا�سح اأن القطاع العقاري 

�ساأنه �ساأن �ستى القطاعات 
القت�سادية ي�سهد هدوًءا وا�ستقراًرا 

ن�سبًيا، خا�سة يف مناطق التملك 
احلر، مع موا�سلة �سركات التطوير 

توفري واإطالق املزيد من امل�ساريع 
النوعية التي طرحت حتًما بعد 

درا�سة وافية ت�ستند اإىل التوقعات 
املت�سلة مب�ستقبل ال�سوق واحتياجاته 

لل�سنوات املقبلة حتت راية »خطة 
دبي 2021« وما بعدها.

اأما �سوق التاأجري، فيمكننا اإدراجه 
�سمن القطاعات اجلذابة، حيث 

مل نلم�س اأي تراجعات �سعرية 
حادة، اإل بن�سب ب�سيطة ترتاوح يف 

بع�س املناطق الراقية وجممعات 
الفلل بني 5 و 10 باملئة، يف حني 

حافظت ن�سب الإ�سغال على 
م�ستويات ممتازة جًدا منذ بداية 

فرتة الهدوء التي ظهرت يف الأ�سهر 
الأوىل من العام 2015

قطاع التجزئة 
يف قطاع التجزئة، نرى اأن الطلب على 

م�ساحات التجزئة ل يزال م�ستمًرا، 
على الرغم من بع�س التباطوؤ التي 

�سهدناه خالل الفرتة املا�سية، ب�سبب 
دخول املزيد من املعرو�س اإىل ال�سوق 

املحلي، لكن ذلك مل ينعك�س �سلًبا على 
منحنى الأ�سعار التي حافظت على 

معدلتها يف بع�س املناطق.
وعلى �سعيد �سوق املكاتب التجارية، 

فقد �سهد ال�سوق املحلي خالل الأعوام 
املا�سية منذ 2008 وحتى 2013 طرح 
م�ساحات �سخمة جًدا، لكن املنظومة 

القت�سادية ا�ستطاعت ا�ستيعاب جزء 
كبري منها، وخلقت توازًنا مثالًيا يف 
هذا القطاع ليحافظ على جاذبيته 

ال�ستثمارية.
ويعّد قطاع ال�سيافة اأحد القطاعات 

الأ�سا�سية واحليوية امل�ساندة 
لالقت�ساد املحلي، وتاأتي اأهميته 

من حجم وطبيعة الت�سجيع والدعم 
الالحمدود من قبل احلكومة من �ستى 
اجلوانب، كالبنية التحتية والت�سريعية. 

و�سهد قطاع الفنادق طفرة كبرية 
يف حركة البناء والتطوير، ما خلق 

نوًعا من التوازن والتكامل بني �ستى 
املنتجات والفئات، خا�سة مع دخول 

الفنادق من فئة 3 و 4 جنوم، بعد 
اأن كان الهتمام مركًزا على �سريحة 

الفنادق الفخمة من فئة اخلم�س 
جنوم. ومع هذا املعرو�س ال�سخم، 

ل يزال الإ�سغال يحافظ على معدلت 
قوية مبتو�سط يرتاوح بني 80 و 

%85، علًما باأن متو�سط �سعر الغرفة 

الفندقية �سهد ت�سحيًحا ن�سبًيا انعك�س 
اإيجاًبا على ا�ستقطاب �سريحة جديدة 

من الزوار وال�سياح. ونتوقع اأن تبداأ 
الأ�سعار حت�سًنا تدريجًيا يف العامني 

2018 و 2019. 

مشاريع جديدة
 أطلقت وصل مشاريع جديدة 

ونوعية ماذا يقول القاسم عن 
هذه المشاريع؟ 

 اأطلقنا م�سروع »و�سل 1«، حيث 
با�سرت اأعمال الإن�ساءات الأ�سا�سية، 

و�سيتم قريًبا طرح 4 اأبراج �سكنية 
ت�سم 694 وحدة، ويتوقع اإجناز 

امل�سروع يف اأكتوبر 2019. كما اأعلنا 
عن »بوابة و�سل«، الذي بداأت فيه 

اأعمال البنية التحتية للمرحلة الأوىل 
من امل�سروع، و�سيتم ت�سليمها يف اأكتوبر 
2019، و�ستت�سمن فلاًل �سكنية ومركز 

ت�سوق وم�ساحات جتارية.
اأما م�سروع »حدائق ند احلمر«، 

فقد اأجنزنا %90 من اأعمال البنية 
التحتية، وانتهينا من بيع كافة قطع 

الأرا�سي من املرحلة الأوىل التي ت�سم 
69 قطعة اأر�س من اإجمايل117 قطعة 

يف امل�سروع. وانطلقت اأعمال البناء يف 
م�سروعني، فيما ل تزال 5 اأخرى يف 

مرحلة التخطيط الهند�سي. و�سنقوم 
»و�سل« على تطوير برجني مميزين 

على مدخل امل�سروع. و�ستقوم »و�سل« 

باإعداد حمالت ترويجية تتنا�سب 
مع حجم هذه امل�ساريع للتعريف بها 

اأمام ال�سرائح امل�ستهدفة من العمالء، 
خالل املراحل املختلفة من الأعمال 

املتعلقة بالتنفيذ والتطوير.

مناقصات محلية
ي�سيف القا�سم، »قامت ال�سركة 

برت�سية عدة عقود من بينها عقد 
لفندق »هامبتون باي هيلتون« وجلميع 

الأرا�سي يف م�سروع »بورت فيوز«، 
بالإ�سافة اإىل فندقي »األوفت« و 

»اإليمينت«، وفندق »هيلتون جاردن 
اإن«، واأي�سًا لعدة مراحل من م�سروع 

يف »ور�سان 3« وم�سروع يف راأ�س 
ا برت�سية  اخلور. وقامت ال�سركة اأي�سً

عقود مل�سروع »مركز و�سل للخربة«، 
ومركز ال�سرطة يف الق�سي�س ومل�ساريع 

»و�سل 1« و«بوابة و�سل«، بالإ�سافة 
اإىل عدة م�ساريع يف مناطق جمريا 

والكرامة، وفلل يف البدع ومردف 
واملنارة. وتبلغ قيمة العقود التي مت 
تر�سيتها اأكرث من 5 مليارات درهم 

منذ بداية العام »2016.
 واأجنزت املجموعة منذ بداية العام 

اجلاري اأربعة م�ساريع اأ�سافت 1665 
�سقة �سكنية و 190 فيال و208 وحدة 
خم�س�سة لال�ستخدامات التجارية 

ونادي ريا�سي على م�ساحة 222 األف 
قدم مربعة. ومن اأهم هذه امل�ساريع، 

»دار و�سل« الذي يت�سمن 160 فيال و 

112 �سقة و 108 وحدة جتارية ونادي 

ريا�سي، و »واحة و�سل 2« الذي 
يت�سمن 23 مبنى وفرت 1244 �سقة 

متنوعة، و »مركز و�سل« اأ�ساف 309 
�سقق يف 4 مباين و100 حمل جتاري، 

كما اأجنزت املرحلة الأوىل من »و�سل 
51« ت�ستمل على 24 فيال من اأ�سل 

140 فيال.  

وهناك »دار و�سل« الذي يحتل موقًعا 
حيوًيا على �سارع الو�سل وبجوار 

القناة املائية اجلديدة. ويقدم هذا 
امل�سروع امل�سمم على الطراز العربي 

الأندل�سي 166 فيال ومبنى �سقق 
�سكنية باإجمايل 112 وحدة، و 108 

وحدات لال�ستخدامات التجارية، 
و�سيكون 87 حماًل خم�س�سًا ملحالت 
التجزئة من خمتلف الأغرا�س، بينما 

هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل إلدارة األصول

»وصل«
تبدأ تنفيذ أعمال البناء والتطوير في 

مشاريعها ضمن مناطق التملك الحر
محفظة »وصل« تضم: أكثر من 35,000 وحدة سكنية وفندقية و 2.7 

مليون قدم مربعة للمساحات التجارية
خاص Entrepreneur العربية
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ك�سف ه�سام القا�سم، الرئي�س 
التنفيذي لـ« جمموعة و�سل لإدارة 

الأ�سول«، اأن املجموعة بداأت بتنفيذ 
اأعمال الت�سييد والبناء وتطوير النبية 

التحتية يف م�ساريعها التي اأعلنت عنها 
�سمن املناطق التي تخ�سع لقوانني 

التملك احلر يف دبي، وهي »و�سل 1« 
و«بوابة و�سل« و«حدائق ند احلمر«.

واأو�سح الرئي�س التنفيذي لـ«و�سل 
لإدارة الأ�سول«، اأن املجموعة قامت 
برت�سية عدة عقود يف �سوق املقاولت 

املحلي بقيمة تزيد على 5 مليارات 
درهم منذ بداية العام اجلاري 2016، 

كما اأجنزت يف العام ذاته اأربعة 
م�ساريع اأ�سافت 1665 �سقة �سكنية 
و 190 فيال و 208 وحدة خم�س�سة 

لال�ستخدامات التجارية وناٍد ريا�سي 
على م�ساحة 222 األف قدم مربعة. 

يقول القا�سم:« 
منذ بداية العام 2015 وحتى 

الوقت الراهن، يعي�س اقت�سادنا 
املحلي خا�سة والعاملي عامة حالة 

تو�سف بالهدوء تطال �ستى املجالت 
والقطاعات. ومن املرجح ح�سب 
قراءتنا لالأ�سواق اأن يوا�سل هذا 
امل�سهد الوترية ذاتها حتى نهاية 

2017، على اأن نبداأ بر�سد التغري 

والتح�سن التدريجي يف بداية 2018 
مع اقرتاب انطالق معر�س »اإك�سبو 

2020« الدويل.

ولكن كيف تؤثر أحداث قادمة 
مثل اكسبو 2020 على 

القطاع العقاري في االمارات؟ 
يعتقد القا�سم، اأن حدث مثل اك�سبو 
2020 يف دبي �سيجتذب زخًما كبرًيا 

من الن�ساطات القت�سادية من العامل 
اإىل ال�سوق املحلي.

حول ال�سوق املحلي يقول القا�سم:« 
من الوا�سح اأن القطاع العقاري 

�ساأنه �ساأن �ستى القطاعات 
القت�سادية ي�سهد هدوًءا وا�ستقراًرا 

ن�سبًيا، خا�سة يف مناطق التملك 
احلر، مع موا�سلة �سركات التطوير 

توفري واإطالق املزيد من امل�ساريع 
النوعية التي طرحت حتًما بعد 

درا�سة وافية ت�ستند اإىل التوقعات 
املت�سلة مب�ستقبل ال�سوق واحتياجاته 

لل�سنوات املقبلة حتت راية »خطة 
دبي 2021« وما بعدها.

اأما �سوق التاأجري، فيمكننا اإدراجه 
�سمن القطاعات اجلذابة، حيث 

مل نلم�س اأي تراجعات �سعرية 
حادة، اإل بن�سب ب�سيطة ترتاوح يف 

بع�س املناطق الراقية وجممعات 
الفلل بني 5 و 10 باملئة، يف حني 

حافظت ن�سب الإ�سغال على 
م�ستويات ممتازة جًدا منذ بداية 

فرتة الهدوء التي ظهرت يف الأ�سهر 
الأوىل من العام 2015

قطاع التجزئة 
يف قطاع التجزئة، نرى اأن الطلب على 

م�ساحات التجزئة ل يزال م�ستمًرا، 
على الرغم من بع�س التباطوؤ التي 

�سهدناه خالل الفرتة املا�سية، ب�سبب 
دخول املزيد من املعرو�س اإىل ال�سوق 

املحلي، لكن ذلك مل ينعك�س �سلًبا على 
منحنى الأ�سعار التي حافظت على 

معدلتها يف بع�س املناطق.
وعلى �سعيد �سوق املكاتب التجارية، 

فقد �سهد ال�سوق املحلي خالل الأعوام 
املا�سية منذ 2008 وحتى 2013 طرح 
م�ساحات �سخمة جًدا، لكن املنظومة 

القت�سادية ا�ستطاعت ا�ستيعاب جزء 
كبري منها، وخلقت توازًنا مثالًيا يف 
هذا القطاع ليحافظ على جاذبيته 

ال�ستثمارية.
ويعّد قطاع ال�سيافة اأحد القطاعات 

الأ�سا�سية واحليوية امل�ساندة 
لالقت�ساد املحلي، وتاأتي اأهميته 

من حجم وطبيعة الت�سجيع والدعم 
الالحمدود من قبل احلكومة من �ستى 
اجلوانب، كالبنية التحتية والت�سريعية. 

و�سهد قطاع الفنادق طفرة كبرية 
يف حركة البناء والتطوير، ما خلق 

نوًعا من التوازن والتكامل بني �ستى 
املنتجات والفئات، خا�سة مع دخول 

الفنادق من فئة 3 و 4 جنوم، بعد 
اأن كان الهتمام مركًزا على �سريحة 

الفنادق الفخمة من فئة اخلم�س 
جنوم. ومع هذا املعرو�س ال�سخم، 

ل يزال الإ�سغال يحافظ على معدلت 
قوية مبتو�سط يرتاوح بني 80 و 

%85، علًما باأن متو�سط �سعر الغرفة 

الفندقية �سهد ت�سحيًحا ن�سبًيا انعك�س 
اإيجاًبا على ا�ستقطاب �سريحة جديدة 

من الزوار وال�سياح. ونتوقع اأن تبداأ 
الأ�سعار حت�سًنا تدريجًيا يف العامني 

2018 و 2019. 

مشاريع جديدة
 أطلقت وصل مشاريع جديدة 

ونوعية ماذا يقول القاسم عن 
هذه المشاريع؟ 

 اأطلقنا م�سروع »و�سل 1«، حيث 
با�سرت اأعمال الإن�ساءات الأ�سا�سية، 

و�سيتم قريًبا طرح 4 اأبراج �سكنية 
ت�سم 694 وحدة، ويتوقع اإجناز 

امل�سروع يف اأكتوبر 2019. كما اأعلنا 
عن »بوابة و�سل«، الذي بداأت فيه 

اأعمال البنية التحتية للمرحلة الأوىل 
من امل�سروع، و�سيتم ت�سليمها يف اأكتوبر 
2019، و�ستت�سمن فلاًل �سكنية ومركز 

ت�سوق وم�ساحات جتارية.
اأما م�سروع »حدائق ند احلمر«، 

فقد اأجنزنا %90 من اأعمال البنية 
التحتية، وانتهينا من بيع كافة قطع 

الأرا�سي من املرحلة الأوىل التي ت�سم 
69 قطعة اأر�س من اإجمايل117 قطعة 

يف امل�سروع. وانطلقت اأعمال البناء يف 
م�سروعني، فيما ل تزال 5 اأخرى يف 

مرحلة التخطيط الهند�سي. و�سنقوم 
»و�سل« على تطوير برجني مميزين 

على مدخل امل�سروع. و�ستقوم »و�سل« 

باإعداد حمالت ترويجية تتنا�سب 
مع حجم هذه امل�ساريع للتعريف بها 

اأمام ال�سرائح امل�ستهدفة من العمالء، 
خالل املراحل املختلفة من الأعمال 

املتعلقة بالتنفيذ والتطوير.

مناقصات محلية
ي�سيف القا�سم، »قامت ال�سركة 

برت�سية عدة عقود من بينها عقد 
لفندق »هامبتون باي هيلتون« وجلميع 

الأرا�سي يف م�سروع »بورت فيوز«، 
بالإ�سافة اإىل فندقي »األوفت« و 

»اإليمينت«، وفندق »هيلتون جاردن 
اإن«، واأي�سًا لعدة مراحل من م�سروع 

يف »ور�سان 3« وم�سروع يف راأ�س 
ا برت�سية  اخلور. وقامت ال�سركة اأي�سً

عقود مل�سروع »مركز و�سل للخربة«، 
ومركز ال�سرطة يف الق�سي�س ومل�ساريع 

»و�سل 1« و«بوابة و�سل«، بالإ�سافة 
اإىل عدة م�ساريع يف مناطق جمريا 

والكرامة، وفلل يف البدع ومردف 
واملنارة. وتبلغ قيمة العقود التي مت 
تر�سيتها اأكرث من 5 مليارات درهم 

منذ بداية العام »2016.
 واأجنزت املجموعة منذ بداية العام 

اجلاري اأربعة م�ساريع اأ�سافت 1665 
�سقة �سكنية و 190 فيال و208 وحدة 
خم�س�سة لال�ستخدامات التجارية 

ونادي ريا�سي على م�ساحة 222 األف 
قدم مربعة. ومن اأهم هذه امل�ساريع، 

»دار و�سل« الذي يت�سمن 160 فيال و 

112 �سقة و 108 وحدة جتارية ونادي 

ريا�سي، و »واحة و�سل 2« الذي 
يت�سمن 23 مبنى وفرت 1244 �سقة 

متنوعة، و »مركز و�سل« اأ�ساف 309 
�سقق يف 4 مباين و100 حمل جتاري، 

كما اأجنزت املرحلة الأوىل من »و�سل 
51« ت�ستمل على 24 فيال من اأ�سل 

140 فيال.  

وهناك »دار و�سل« الذي يحتل موقًعا 
حيوًيا على �سارع الو�سل وبجوار 

القناة املائية اجلديدة. ويقدم هذا 
امل�سروع امل�سمم على الطراز العربي 

الأندل�سي 166 فيال ومبنى �سقق 
�سكنية باإجمايل 112 وحدة، و 108 

وحدات لال�ستخدامات التجارية، 
و�سيكون 87 حماًل خم�س�سًا ملحالت 
التجزئة من خمتلف الأغرا�س، بينما 

هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل إلدارة األصول

»وصل«
تبدأ تنفيذ أعمال البناء والتطوير في 

مشاريعها ضمن مناطق التملك الحر
محفظة »وصل« تضم: أكثر من 35,000 وحدة سكنية وفندقية و 2.7 

مليون قدم مربعة للمساحات التجارية
خاص Entrepreneur العربية
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�سيتم تخ�سي�س 21 وحدة للمطاعم 
واملقاهي.

اأما »واحة و�سل 2« يف املحي�سنة، 
فيعد اأحد م�سروعاتنا الكربى، حيث 
يتكون من 23 مبنى باإجمايل 1244 
وحدة �سكنية من �سقق غرفة واحدة 

وغرفتني وثالث غرف مت تاأجريها 
بالكامل يف وقت قيا�سي، بالإ�سافة 

اإىل م�سجد ومنطقة حمالت. ويعر�س 
امل�سروع وحدات �سكنية باأ�سعار 

مي�سرة تنا�سب فئات الدخل املنخف�س 
واملتو�سط، وهو ما يوؤكد ا�سرتاتيجية 
و�سل خلدمة املجتمع وتوفري وحدات 
�سكنية باأ�سعار تنا�سب جميع الفئات. 

ولقى امل�سروع اإقبال جيد جدًا من 
جانب العمالء.

ويوفر »مركز و�سل« يف منطقة 
الكرامة 4 مباٍن باإجمايل 309 �سقة 

�سكنية، ويرتقي امل�سروع باملنطقة 
املجاورة، حيث مت ت�سميمه على منط 

العمارة احلديثة مع تعزيزه بت�سطيبات 
عالية اجلودة. وي�سم اأي�سًا اأكرث من 

100 حمل جتاري. 

ويقع »و�سل 51« على �سارع الو�سل، 
واأطلقت مرحلته الأوىل املكونة من 24 
فيال. وي�ستمل امل�سروع على 140 فيال 

من ثالث واأربع غرف للنوم، حيث 
تت�سمن 10 منها م�ساعد خا�سة. 
وبعد ت�سليم املرحلة الأوىل، تتوقع 

»و�سل للعقارات« اكتمال العمل متاًما 

يف الوحدات املتبقية ليتم ا�ستالمها 
على مراحل متالحقة قريبًا.

اأما عن امل�ساريع اجلديدة فيقول:« 
متتلك ال�سركة حاليًا 97 م�سروًعا 

يف مراحل خمتلفة من التطوير، 
مثل م�سروع » بورت فيوز« الواقع 

يف منطقة بر دبي بالقرب من ميناء 
را�سد، بالإ�سافة اإىل ما يقرب من 

خم�سة م�ساريع يف منطقة الكرامة، 
واملرحلة الثانية من م�سروع »حي 

و�سل« الواقع يف منطقة نايف بديرة. 
وت�ستكمل ال�سركة اأعمال البناء اأي�سًا 

يف فندق »مندرين اورينتال« يف 
جمريا، وهو الفندق الأول من نوعه يف 
املنطقة، ويت�سمن 256 غرفة و 8 فلل 
مائية، وفندق »هامبتون باي هيلتون« 

يف منطقة الق�سي�س، وفندق »حياة 
�سينرتيك« يف نخلة جمريا. 

ومتتلك ال�سركة اأي�سًا م�ساريع للفلل يف 
منطقة اأم �سقيم ومنطقة اأم ال�سيف، 

بالإ�سافة اإىل م�ساريع اأخرى يف 
منطقتي القوز وجمريا، بالإ�سافة اإىل 
»برج و�سل« و«بوابة و�سل« وم�سروع 

»و�سل 1« وفندق »بارك حياة« لل�سقق 
الفندقية ومنتجع »وي�ستني بيت�س« .

ما خطتكم إلطالق مشاريع 
جديدة في كال القطاعين 

التملك الحر والمخصصة للتأجير 
بشتى أنواعها؟

 تنطلق »جمموعة و�سل لإدارة 
الأ�سول« من خطة تطوير طموحة 

مل�ساريع التملك احلر والتاأجري على 
حد �سواء. و�سنوا�سل طرح امل�ساريع 

بال�سرعة الالزمة مبا ين�سجم مع 
حاجات ال�سوق، حيث تنطلق خطط 

واأعمال املجموعة من درا�سات ميدانية 
من اأجل التعرف اإىل الفجوات يف 

الطلب وحاجات العمالء لتقوم بعد 
ذلك بتلبيتها، والتي ت�ساعد يف التناغم 

مع ا�سرتاتيجية احلكومة وخططها 
امل�ستقبلية لأفق القطاع العقاري 

واخلدمات يف الإمارة. 
ومن هذا املنطلق تعتزم املجموعة 
تطوير م�سروع �سخم ي�سم 6000 

وحدة �سكنية متنوعة يف منطقة 
الق�سي�س بدبي بقيمة ا�ستثمارية 
اإجمالية ت�سل اإىل ملياري درهم.
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�سيتم تخ�سي�س 21 وحدة للمطاعم 
واملقاهي.

اأما »واحة و�سل 2« يف املحي�سنة، 
فيعد اأحد م�سروعاتنا الكربى، حيث 
يتكون من 23 مبنى باإجمايل 1244 
وحدة �سكنية من �سقق غرفة واحدة 

وغرفتني وثالث غرف مت تاأجريها 
بالكامل يف وقت قيا�سي، بالإ�سافة 

اإىل م�سجد ومنطقة حمالت. ويعر�س 
امل�سروع وحدات �سكنية باأ�سعار 

مي�سرة تنا�سب فئات الدخل املنخف�س 
واملتو�سط، وهو ما يوؤكد ا�سرتاتيجية 
و�سل خلدمة املجتمع وتوفري وحدات 
�سكنية باأ�سعار تنا�سب جميع الفئات. 

ولقى امل�سروع اإقبال جيد جدًا من 
جانب العمالء.

ويوفر »مركز و�سل« يف منطقة 
الكرامة 4 مباٍن باإجمايل 309 �سقة 

�سكنية، ويرتقي امل�سروع باملنطقة 
املجاورة، حيث مت ت�سميمه على منط 

العمارة احلديثة مع تعزيزه بت�سطيبات 
عالية اجلودة. وي�سم اأي�سًا اأكرث من 

100 حمل جتاري. 

ويقع »و�سل 51« على �سارع الو�سل، 
واأطلقت مرحلته الأوىل املكونة من 24 
فيال. وي�ستمل امل�سروع على 140 فيال 

من ثالث واأربع غرف للنوم، حيث 
تت�سمن 10 منها م�ساعد خا�سة. 
وبعد ت�سليم املرحلة الأوىل، تتوقع 

»و�سل للعقارات« اكتمال العمل متاًما 

يف الوحدات املتبقية ليتم ا�ستالمها 
على مراحل متالحقة قريبًا.

اأما عن امل�ساريع اجلديدة فيقول:« 
متتلك ال�سركة حاليًا 97 م�سروًعا 

يف مراحل خمتلفة من التطوير، 
مثل م�سروع » بورت فيوز« الواقع 

يف منطقة بر دبي بالقرب من ميناء 
را�سد، بالإ�سافة اإىل ما يقرب من 

خم�سة م�ساريع يف منطقة الكرامة، 
واملرحلة الثانية من م�سروع »حي 

و�سل« الواقع يف منطقة نايف بديرة. 
وت�ستكمل ال�سركة اأعمال البناء اأي�سًا 

يف فندق »مندرين اورينتال« يف 
جمريا، وهو الفندق الأول من نوعه يف 
املنطقة، ويت�سمن 256 غرفة و 8 فلل 
مائية، وفندق »هامبتون باي هيلتون« 

يف منطقة الق�سي�س، وفندق »حياة 
�سينرتيك« يف نخلة جمريا. 

ومتتلك ال�سركة اأي�سًا م�ساريع للفلل يف 
منطقة اأم �سقيم ومنطقة اأم ال�سيف، 

بالإ�سافة اإىل م�ساريع اأخرى يف 
منطقتي القوز وجمريا، بالإ�سافة اإىل 
»برج و�سل« و«بوابة و�سل« وم�سروع 

»و�سل 1« وفندق »بارك حياة« لل�سقق 
الفندقية ومنتجع »وي�ستني بيت�س« .

ما خطتكم إلطالق مشاريع 
جديدة في كال القطاعين 

التملك الحر والمخصصة للتأجير 
بشتى أنواعها؟

 تنطلق »جمموعة و�سل لإدارة 
الأ�سول« من خطة تطوير طموحة 

مل�ساريع التملك احلر والتاأجري على 
حد �سواء. و�سنوا�سل طرح امل�ساريع 

بال�سرعة الالزمة مبا ين�سجم مع 
حاجات ال�سوق، حيث تنطلق خطط 

واأعمال املجموعة من درا�سات ميدانية 
من اأجل التعرف اإىل الفجوات يف 

الطلب وحاجات العمالء لتقوم بعد 
ذلك بتلبيتها، والتي ت�ساعد يف التناغم 

مع ا�سرتاتيجية احلكومة وخططها 
امل�ستقبلية لأفق القطاع العقاري 

واخلدمات يف الإمارة. 
ومن هذا املنطلق تعتزم املجموعة 
تطوير م�سروع �سخم ي�سم 6000 

وحدة �سكنية متنوعة يف منطقة 
الق�سي�س بدبي بقيمة ا�ستثمارية 
اإجمالية ت�سل اإىل ملياري درهم.
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بذلك اأ�شبحت ال�شركة تعتمد يف جني 
اأرباحها على ثالثة م�شادر رئي�شية 

هي: جمع عبوات الأحبار القدمية 
واإعادة تدويرها وتعبئتها وطرحها 

كمنتج بديل، وبيع املاكينات التي 
تبتكرها، ومنح حق المتياز ل�شركات 

اأجنبية �شواء من داخل اأو خارج 
املنطقة.

يرتاوح �شعر املاكينات بني 60 و90 األف 
جنيه )من 3 اإىل 5 اآلف دولر(، بينما 

يبلغ �شعر الـ “فران�شايز” 120 األف 
جنيه )6 اآلف دولر(. فيما يبلغ �شعر 
عبوة الأحبار 120 جنيه )7 دولرات(.

وح�شب ت�شريحات ها�شم يف حواره 
اخلا�ص مع “انرتبرنور العربية”: 

“توفر كل خرطو�شة حرب لطابعات 
الليزر املُعاد تدويرها وتعبئتها؛ 1.1 
كيلوجرام من املعادن والبال�شتيك، 

بدًل من اأن ت�شبح خملفات يف مدافن 
النفايات”.

وت�شتطيع ماكينات “�شبري اإنك” اإعادة 
مالأ طابعات جميع العالمات التجارية 

الكربى مبا يف ذلك “اإت�ص بي”، “ديل”، 
“كانون”،” لك�شمارك”، و”اإب�شون”.  كما 

وتتعامل مع معظم الطابعات املنزلية 
والطابعات التجارية ال�شغرية، �شواء 
كانت الطابعات متعددة الوظائف اأو 

ملونة اأو اأبي�ص واأ�شود.

المزيد من التطوير
وا�شتمرت ال�شركة يف تطوير منتجاتها 

التقنية حتى تلقى ها�شم عر�ص �شراكة 
من املهند�ص حازم داود موؤ�ش�ص �شركة 

“هيلثي تيك” Healthy tech، والتي 

كانت اأحد عمالء “�شبري اإنك” يف 
اإعادة تدوير م�شتهلكات الطباعة.

بالفعل باع ها�شم %50 من ح�شته 
يف “�شبري اإنك”، مما �شاعده يف توفري 
راأ�ص مال كايف لتاأ�شي�ص �شركة جديدة 
تعمل يف جمال اإعادة تدوير املخلفات 

الإلكرتونية ب�شكل عام.
اأ�ش�ص ها�شم “اأيكو” Ecoo، ك�شركة 
متخ�ش�شة يف الأنظمة ال�شناعية 
اخل�شراء، والتي �شممت �شناديق 

جمع خملفات حتمل عالمة �شخ�شية 
كرتونية اأطلقت عليها ال�شركة ا�شم 
“دكتور وي” Dr.wee لربط م�شاألة 

التخل�ص من املخلفات الإلكرتونية 
ب�شورة �شيقة يف ذهن امل�شتهلكني 

الفراد وال�شركات.
ح�شلت “اإيكو” على �شهادة برنامج 

الأمم املتحدة للبيئة يف اإدارة املخلفات 
الإلكرتونية. وال�شركة الآن يف مرحلة 

جمع وفرز املخلفات الإلكرتونية ب�شكل 
عام، متهيًدا لدخول مرحلة اإعادة 

التدوير.
ويتابع ها�شم الآن اأعمال “�شبري 

اإنك” و” اأيكو” بالتوازي، ول�شيما اأن 
ال�شركتنّي تعمالن يف القطاع ذاته، 

الأمر الذي ل ي�شبب له ت�شتًتا.
هذا وطورت “�شبري اإنك” ماكينة 

لإعادة تعبئة عبوات اأحبار الليزر 
الألوان.  ووجدت ال�شركة بعد درا�شات 

لالأ�شواق العاملية اأن الهند من اأكرث 
الأ�شواق ا�شتهالًكا لأحبار الليزر 

الألوان وقبوًل للمنتج املعاد تدويره. 

من ثم ي�شعى ها�شم الآن ل�شتقطاب 
عمالء ميكّنوه من اخرتاق هذا ال�شوق 

العمالق.
كما وتتطلع ال�شركة اإىل ت�شدير 

منتجاتها لدول الكومي�شا، ومن ثم 
فهي تهتم بح�شور الفعاليات واملعار�ص 

الدولية الكربى داخل وخارج القاهرة 
با�شتمرار.

تحديات وإصرار
على مدار رحلتها، اعتمدت “�شبري 

اإنك”، التي يبلغ عمرها الآن يف 
الأ�شواق 10 �شنوات، على التمويل 

الذاتي؛ ثم بداأت يف طرح نظام حق 
المتياز خارجًيا، لتتمكن من النمو 

والنت�شار دون ا�شتثمار مبا�شر. لكن 
ما ُيعرف بـ “ثورة الربيع العربي” اأثرت 

على الت�شدير �شلًبا يف م�شر، مما 
اأبطاأ من منو ال�شركة اإىل حِد ما.

كما وتعترب ثقافة التخل�ص من 
النفايات التكنولوجية، اأحد اأهم 

التحديات التي واجهت ها�شم، لذلك 

مصري يطّور
تكنولوجيا إعادة تدوير الحبارات 

والمخلفات اإللكترونية
متثل المخلفات اإللكترونية مشكلة كبيرة تواجه الثورة التكنولوجية، إذ يتم إنتاج ما يصل 

إلى 50 مليون طن من المخلفات التقنية سنوًيا، وهو ما يعتبر إهداًرا كبيًرا لثروة ضخمة.
القاهرة – ايمان مصطفى 

>>

للت�شدي لتلك امل�شكلة، ظهرت العديد 
من املبادرات العاملية والعربية ت�شعى 
لتقدمي حلول من �شاأنها احلد من كم 

الإهدار ال�شنوي.
يف هذا ال�شدد، اأطلق ع�شام ها�شم 

“�شبري اإنك” Spearink يف م�شر عام 

2006. قامت ال�شركة يف البداية على 

ت�شنيع ماكينة لإعادة تعبئة الأحبار، 
لأن الطرق اليدوية ال�شابقة كانت 

�شارة جًدا، ب�شبب خماطر ا�شتن�شاق 
احلرب اأثناء التعبئة، لحتوائه على 

الكربون والر�شا�ص والكثري من 
املعادن الثقيلة.

جنحت ال�شركة يف ت�شنيع اأكرث من 

طراز ملاكينات اإعادة تعبئة الأحبار 
ذات اجلودة العالية، ثم بداأت يف 

التو�شع يف عملية الت�شنيع وبداأت يف 
دخول مرحلة جديدة من اإعادة تدوير 

خملفات الأحبار بالكامل.
وعلى �شبيل تطوير منوذج العمل، بداأت 

“�شبري اإنك” مرحلة منح حق امتياز 

التكنولوجيا “فران�شايز” ل�شركات 
اأخرى يف جمموعة من البلدان العربية 

والأوروبية. ت�شمن ذلك الإمارات، 
وال�شعودية، و�شلطنة عمان، والأردن، 

والكويت، والبحرين، وتركيا، 
واليونان، وقرب�ص، واإ�شبانيا، واملغرب، 

واجلزائر.
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بذلك اأ�شبحت ال�شركة تعتمد يف جني 
اأرباحها على ثالثة م�شادر رئي�شية 

هي: جمع عبوات الأحبار القدمية 
واإعادة تدويرها وتعبئتها وطرحها 

كمنتج بديل، وبيع املاكينات التي 
تبتكرها، ومنح حق المتياز ل�شركات 

اأجنبية �شواء من داخل اأو خارج 
املنطقة.

يرتاوح �شعر املاكينات بني 60 و90 األف 
جنيه )من 3 اإىل 5 اآلف دولر(، بينما 

يبلغ �شعر الـ “فران�شايز” 120 األف 
جنيه )6 اآلف دولر(. فيما يبلغ �شعر 
عبوة الأحبار 120 جنيه )7 دولرات(.

وح�شب ت�شريحات ها�شم يف حواره 
اخلا�ص مع “انرتبرنور العربية”: 

“توفر كل خرطو�شة حرب لطابعات 
الليزر املُعاد تدويرها وتعبئتها؛ 1.1 
كيلوجرام من املعادن والبال�شتيك، 

بدًل من اأن ت�شبح خملفات يف مدافن 
النفايات”.

وت�شتطيع ماكينات “�شبري اإنك” اإعادة 
مالأ طابعات جميع العالمات التجارية 

الكربى مبا يف ذلك “اإت�ص بي”، “ديل”، 
“كانون”،” لك�شمارك”، و”اإب�شون”.  كما 

وتتعامل مع معظم الطابعات املنزلية 
والطابعات التجارية ال�شغرية، �شواء 
كانت الطابعات متعددة الوظائف اأو 

ملونة اأو اأبي�ص واأ�شود.

المزيد من التطوير
وا�شتمرت ال�شركة يف تطوير منتجاتها 

التقنية حتى تلقى ها�شم عر�ص �شراكة 
من املهند�ص حازم داود موؤ�ش�ص �شركة 

“هيلثي تيك” Healthy tech، والتي 

كانت اأحد عمالء “�شبري اإنك” يف 
اإعادة تدوير م�شتهلكات الطباعة.

بالفعل باع ها�شم %50 من ح�شته 
يف “�شبري اإنك”، مما �شاعده يف توفري 
راأ�ص مال كايف لتاأ�شي�ص �شركة جديدة 
تعمل يف جمال اإعادة تدوير املخلفات 

الإلكرتونية ب�شكل عام.
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“دكتور وي” Dr.wee لربط م�شاألة 
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لالأ�شواق العاملية اأن الهند من اأكرث 
الأ�شواق ا�شتهالًكا لأحبار الليزر 

الألوان وقبوًل للمنتج املعاد تدويره. 
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>>

للت�شدي لتلك امل�شكلة، ظهرت العديد 
من املبادرات العاملية والعربية ت�شعى 
لتقدمي حلول من �شاأنها احلد من كم 

الإهدار ال�شنوي.
يف هذا ال�شدد، اأطلق ع�شام ها�شم 

“�شبري اإنك” Spearink يف م�شر عام 

2006. قامت ال�شركة يف البداية على 

ت�شنيع ماكينة لإعادة تعبئة الأحبار، 
لأن الطرق اليدوية ال�شابقة كانت 
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الكربون والر�شا�ص والكثري من 
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قامت ال�شركة بابتكار اأ�شكال جذابة 
ل�شناديق جتميع هذه النوعيات من 

املخلفات، وتقوم بتوزيعها بنف�شها على 
ال�شركات.

ا تواجه ال�شركة العديد من  اأي�شً
امل�شكالت اخلا�شة بالت�شويق، من بينها 

�شعوبة اإيجاد عمالء يهتمون بالُبعد 
البيئي. “تغلبنا على ذلك بتقدمي 

مميزات بيعية ملمو�شة مثل اجلودة 
وال�شعر املناف�ص، بعد طرحها ن�شرح 

للعميل مدي تاأثري ذلك اإيجاًبا على 
البيئة”، ي�شرح ها�شم.

حتظى ال�شركة بفريق عمل مكون 
من 12 ع�شًوا، مبا يف ذلك ال�شركاء 
واملوظفني والعاملني. وي�شكل العثور 
على مندوبي مبيعات للعمل يف هذا 
املجال �شعوبة كبرية للغاية، ب�شبب 
عدم وجود انت�شار ملثل هذه النوعية 

من املبيعات يف �شوق العمل، مما �شكل 
�شعوبات يف البيع والت�شويق والتو�شع 
والنت�شار، “لكننا ن�شتطيع القول اإننا 

يف و�شع م�شتقر وقادرون على املناف�شة 
مع املنتج العاملي”، يقول ها�شم.

هل من منافس؟
ويف الوقت الذي يوجد فيه �شركات 

تعمل على ا�شترياد احلبارات الفارغة، 
وتقوم باإعادة تعبئتها حملًيا بطرق 

يدوية، ت�شيطر اأزمة توفر الدولر على 
املناخ القت�شادي يف م�شر.

حتفز تلك العوامل اإحتماليات وجود 
بروتوكولت تعاون مثمر بني تلك 
ال�شركات و” �شبري اإنك”. “ميكننا 

تزويد تلك ال�شركات بحلول تقنية توفر 
عليهم الدخول يف متاهة توفري الدولر 
مرتفع التكلفة ل�شترياد تلك العبوات، 

مع الأخذ يف العتبار اأن منتجاتنا 
التقنية �شديقة للبيئة”، يقول ها�شم.

ويعترب ها�شم اأن توقيع م�شر على 

اتفاقية بازل للحد من نقل النفايات 
اخلطرة عرب احلدود من اأهم 

حمفزات بقاء وا�شتدامة �شركته 
وال�شركات العاملة بالقطاع.

رغم ذلك، يتطلع ها�شم اإىل املزيد 
من الإجراءات من قبل احلكومة 

امل�شرية، بحظر ت�شدير املخلفات 
التي ميكن تدويرها ب�شكل اأمن، مما 

يتوقع له اأن يوفر الكثري من املوارد “اإذ 
اأنها ُت�شدر باأرخ�ص الأثمان، كما ان 
تدويرها �شيوفر فر�ص عمل، وهذا ما 

يطلق عليه يف الدول املتقدمة الآن خلق 
الوظائف اخل�شراء “، ي�شرح ها�شم.

الصناعة باألرقام
ووفًقا لأحدث درا�شة اأجرتها موؤ�ش�شة 
“�شميرثز بريا” املتخ�ش�شة يف جمال 

حتليل الأ�شواق فمن املتوقع اأن ي�شهد 
�شوق الطابعات النافثة للحرب منًوا 

كبرًيا، فال�شوق الذي بلغت قيمته 33.4 
مليار دولر عام 2011، من املتوقع اأن 
ينمو لي�شل اإىل 67.3 مليار دولر عام 

.2017

ويوفر هذا ال�شوق مزايا هامة يف 
العديد من �شال�شل التوريد، وُت�شتخدم 
هذه الطابعات يف طباعة املن�شوجات، 

وزخرفة الزجاج والأر�شيات 
وال�شرياميك، وت�شنيع �شا�شات 

العر�ص، ووحدات الطاقة ال�شم�شية 

وبع�ص املنتجات الإلكرتونية.
ويتم ا�شتخدام 1.1 مليار خرطو�شة 

حرب يف جميع اأنحاء العامل �شنوًيا، ويف 
حالة تكدي�ص خملفات هذه اخلراطي�ص 

فاإنها �شت�شكل هيكاًل اأطول 129 مرة 
من �شور ال�شني العظيم.

يتم اإلقاء 60 اإىل %80 من 
خراطي�ص احلرب امل�شتخدمة يف 

القمامة وينتهي بها الأمر يف مدافن 
النفايات بدًل من اإعادة تدويرها، يف 
حني حتتاج خرطو�شة احلرب اإىل األف 

�شنة لكي تتحلل بالكامل يف مدافن 
النفايات.

ويوفر اإعادة تدوير 100 األف خرطو�شة 
حرب 9599 كيلوجراًما من الألومنيوم، 

40 طن من البال�شتيك، ومليون لرت 

نفط. كما يوفر اإعادة التدوير العديد 
من املزايا الأخرى منها احلد من تلوث 

املاء والهواء والنبعاثات الناجتة عن 
دفن املخلفات، واحلفاظ على املوارد 
الطبيعية مثل املاء واخل�شب والنفط، 

اإ�شافة اإىل توفري الطاقة، وتقليل 
انبعاثات الغازات امل�شببة لالحتبا�ص 

احلراري والتي ت�شاهم يف تغري املناخ 
العاملي.

فهل �شتدعم تلك الإح�شاءات 
“�شبري اإنك” و” اإيكو” للو�شول للعاملية 

مبنتجات تكنولوجية حتمل عالمة 
نع يف م�شر”؟ “�شُ
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خالل العام 2016، 
ا�ستخدمت اأقل من 5 باملائة من 

املوؤ�س�سات الهواتف الذكية للدخول 
اإىل مكاتبها وغريها من الأماكن. 

وت�سري التوقعات ال�سادرة عن موؤ�س�سة 
الدرا�سات والأبحاث العاملية جارترن 

اإىل اأن 20 باملائة من املوؤ�س�سات 
�ست�ستخدم الهواتف الذكية عو�سًا عن 

بطاقات الدخول التقليدية بحلول العام 
.2020

يف هذا ال�سياق قال ديفيد اأنتوين 
مهدي، مدير الأبحاث لدى موؤ�س�سة 

الدرا�سات والأبحاث العاملية جارترن: 
»ي�ستخدم الق�سم الأكرب من املوؤ�س�سات 

تقنيات الدخول التقليدية التي تعترب 
من الأنظمة اخلا�سة واملغلقة وذات 
قدرات حمدودة ل تخولها الندماج 
مع البنية التحتية لتقنية املعلومات. 

واليوم، �ستوؤثر التوافرية املتنامية 
لتقنيات الأجهزة املحمولة وال�سحابة، 
من قبل العديد �سركات توريد اأنظمة 

مراقبة الدخول PACS*، ب�سكل كبري 
على كيفية ا�ستثمار هذه الأنظمة 

واإدارتها«.
وتنت�سر تقنية اأنظمة مراقبة الدخول 

PACS* على نطاق وا�سع يف جميع 

اأنحاء ال�سناعات الرئي�سية واملناطق 
اجلغرافية املتعددة الأطراف، وذلك 

من اأجل ت�سهيل عملية الدخول اإىل 
جمموعة وا�سعة من املرافق )مبا 
فيها املباين، واملكاتب اخلا�سة، 

ومراكز البيانات، واأق�سام امل�سنع، 
وامل�ستودعات، وما اإىل ذلك(، و�سمان 

دخول الأ�سخا�ص املرخ�ص لهم 
)موظفني، متعاقدين، زوار، وموظفي 

�سيانة( فقط اإىل املواقع املعنية.
كما ت�ستخدم التقنيات املحمولة على 
نطاق وا�سع من اأجل مراقبة عمليات 

دخول الأ�سخا�ص، حيث ل يزال 
ا�ستخدام الهاتف كو�سيلة للتعريف 
والتحقق من الهوية من اخليارات 
املف�سلة يف معظم عمليات الن�سر 

اجلديدة واملتجددة، وذلك كبديل فّعال 
 OTP عن اأجهزة التعريف الرمزية

املزودة بكلمة مرور اآنية. من جهٍة 
اأخرى، ت�سري توقعات موؤ�س�سة جارترن 

اإىل اأن م�ستوى الفوائد املجنية من 
 UX حيث التكاليف وجتربة امل�ستخدم

�ستعزز ال�ستخدام املتزايد للهواتف 
الذكية، عو�سًا عن بطاقات الدخول 

امل�ستقلة. وباإمكان الهواتف الذكية التي 
ت�ستعني بتقنيات وبروتوكولت متطورة 

مثل البلوتوث، والبلوتوث اإل اإيه، 
ونطاق الت�سال املحيط NFC، العمل 

مع عدد من تقنيات القارئات واأنظمة 
.PACS مراقبة الدخول

ومن اأ�سهل الطرق التي ت�ستخدم 
بيانات اعتماد الدخول بوا�سطة 

الهواتف الذكية، القيام بدجمها 
عرب بث قناة للبيانات على الهواء 

مبا�سرًة، اأو بوا�سطة �سبكة الواي فاي 
الال�سلكية، اإىل نظام مراقبة الدخول 

ACS من اأجل »فتح البوابة« عن 

بعد )وفقًا لقدرات امل�سوؤول عن نظام 
مراقبة الدخول ACS(، ول تتطلب 
هذه املنهجية وجود اأي عملية تغيري 

تطال الأجهزة القارئة.
يف املقابل، اإن ا�ستخدام الهواتف 

الذكية من �ساأنه اأي�سًا تب�سيط دمج 
تقنيات اأجهزة القيا�ص احليوية، وهو 

ما تطرق اإليها ال�سيد ديفيد اأنتوين 
مهدي قائاًل: »بالإمكان ا�ستخدام 

الهاتف بحد اته وبكل �سهولة كجهاز 
لر�سد ومراقبة الوجه اأو ال�سوت )اأو 
كليهما(، عو�سًا عن احلاجة لإ�سافة 

اأجهزة ر�سد وقيا�ص حيوية �سمن اأو 
اإىل جانب الأجهزة القارئة، حيث 

يتم اإجراء عمليات املقارنة واملطابقة 
ب�سكل حملي على الهاتف، اأو ب�سكل 

مركزي. كما تقوم هذه املنهجية باحلد 
من املخاطر الناجمة عن املجرمني 

الذين يح�سلون على الهواتف 
ال�سخ�سية ل�سحاياهم«.

لكن ل تزال القيود املفرو�سة على 
التقنيات ت�سكل حتديًا كبريًا. فعلى 

�سبيل املثال، هناك تفاوت كبري 
يف الأداء الوظيفي ما بني الهواتف 
الذكية، وينبغي اأن يعي بع�ص من 
كبار املدراء والقادة على م�ستوى 

الأمن واإدارة املخاطر، باأن اأجهزة 
القراءة وحتديد ال�سخ�سية واأنظمة 

مراقبة الدخول PACS قد تتطلب 
حتديثات كبرية كي تتمكن املوؤ�س�سات 

من ا�ستخدام الهواتف الذكية للدخول 
ب�سكل �سخ�سي. ويتابع ال�سيد ديفيد 
اأنتوين مهدي حديثه: »ومع ذلك، اإن 
ا�ستبدال بطاقات الدخول ال�سخ�سية 

والتقليدية بالهواتف الذكية �سيوؤدي 
اإىل حتقيق خف�ص كبري يف التكاليف، 

 .UX وفوائد متعددة لتجربة امل�ستخدم
لذا، فاإننا نو�سي بعمل مدراء الأمن 

واملخاطر ب�سكل وثيق ال�سلة مع فرق 
حماية اأمن املوؤ�س�سات، وذلك لتقييم 
م�ستوى جتربة امل�ستخدم UX بدقة، 

وحتديد فوائد الكلفة الإجمالية للملكية 
جراء ا�ستخدام بيانات العتماد يف 

الهواتف الذكية كو�سيلة للدخول، لتحل 
حمل بطاقات الدخول احلالية«.

20 % من المؤسسات ستستخدم الهواتف الذكية عوضًا 

عن بطاقات الدخول التقليدية 
بحلول 2020

خاص Entrepreneur العربية

Certo suited up for you, come and 
discover our hospitality the Italian way.
To book email certo.mediacity.dubai@radissonblu.com or call 04 366 9131

62february 2017    entrepreneur

موبايل  |  مواقع  |  جديد  |  ريادة الكترونية  |  بروفايل تقنية 



خالل العام 2016، 
ا�ستخدمت اأقل من 5 باملائة من 
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الدرا�سات والأبحاث العاملية جارترن: 
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من الأنظمة اخلا�سة واملغلقة وذات 
قدرات حمدودة ل تخولها الندماج 
مع البنية التحتية لتقنية املعلومات. 

واليوم، �ستوؤثر التوافرية املتنامية 
لتقنيات الأجهزة املحمولة وال�سحابة، 
من قبل العديد �سركات توريد اأنظمة 
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اأنحاء ال�سناعات الرئي�سية واملناطق 
اجلغرافية املتعددة الأطراف، وذلك 

من اأجل ت�سهيل عملية الدخول اإىل 
جمموعة وا�سعة من املرافق )مبا 
فيها املباين، واملكاتب اخلا�سة، 

ومراكز البيانات، واأق�سام امل�سنع، 
وامل�ستودعات، وما اإىل ذلك(، و�سمان 

دخول الأ�سخا�ص املرخ�ص لهم 
)موظفني، متعاقدين، زوار، وموظفي 

�سيانة( فقط اإىل املواقع املعنية.
كما ت�ستخدم التقنيات املحمولة على 
نطاق وا�سع من اأجل مراقبة عمليات 

دخول الأ�سخا�ص، حيث ل يزال 
ا�ستخدام الهاتف كو�سيلة للتعريف 
والتحقق من الهوية من اخليارات 
املف�سلة يف معظم عمليات الن�سر 

اجلديدة واملتجددة، وذلك كبديل فّعال 
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املزودة بكلمة مرور اآنية. من جهٍة 
اأخرى، ت�سري توقعات موؤ�س�سة جارترن 

اإىل اأن م�ستوى الفوائد املجنية من 
 UX حيث التكاليف وجتربة امل�ستخدم

�ستعزز ال�ستخدام املتزايد للهواتف 
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بيانات اعتماد الدخول بوا�سطة 

الهواتف الذكية، القيام بدجمها 
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مبا�سرًة، اأو بوا�سطة �سبكة الواي فاي 
الال�سلكية، اإىل نظام مراقبة الدخول 

ACS من اأجل »فتح البوابة« عن 

بعد )وفقًا لقدرات امل�سوؤول عن نظام 
مراقبة الدخول ACS(، ول تتطلب 
هذه املنهجية وجود اأي عملية تغيري 

تطال الأجهزة القارئة.
يف املقابل، اإن ا�ستخدام الهواتف 

الذكية من �ساأنه اأي�سًا تب�سيط دمج 
تقنيات اأجهزة القيا�ص احليوية، وهو 

ما تطرق اإليها ال�سيد ديفيد اأنتوين 
مهدي قائاًل: »بالإمكان ا�ستخدام 

الهاتف بحد اته وبكل �سهولة كجهاز 
لر�سد ومراقبة الوجه اأو ال�سوت )اأو 
كليهما(، عو�سًا عن احلاجة لإ�سافة 

اأجهزة ر�سد وقيا�ص حيوية �سمن اأو 
اإىل جانب الأجهزة القارئة، حيث 

يتم اإجراء عمليات املقارنة واملطابقة 
ب�سكل حملي على الهاتف، اأو ب�سكل 

مركزي. كما تقوم هذه املنهجية باحلد 
من املخاطر الناجمة عن املجرمني 

الذين يح�سلون على الهواتف 
ال�سخ�سية ل�سحاياهم«.

لكن ل تزال القيود املفرو�سة على 
التقنيات ت�سكل حتديًا كبريًا. فعلى 

�سبيل املثال، هناك تفاوت كبري 
يف الأداء الوظيفي ما بني الهواتف 
الذكية، وينبغي اأن يعي بع�ص من 
كبار املدراء والقادة على م�ستوى 

الأمن واإدارة املخاطر، باأن اأجهزة 
القراءة وحتديد ال�سخ�سية واأنظمة 

مراقبة الدخول PACS قد تتطلب 
حتديثات كبرية كي تتمكن املوؤ�س�سات 

من ا�ستخدام الهواتف الذكية للدخول 
ب�سكل �سخ�سي. ويتابع ال�سيد ديفيد 
اأنتوين مهدي حديثه: »ومع ذلك، اإن 
ا�ستبدال بطاقات الدخول ال�سخ�سية 

والتقليدية بالهواتف الذكية �سيوؤدي 
اإىل حتقيق خف�ص كبري يف التكاليف، 

 .UX وفوائد متعددة لتجربة امل�ستخدم
لذا، فاإننا نو�سي بعمل مدراء الأمن 

واملخاطر ب�سكل وثيق ال�سلة مع فرق 
حماية اأمن املوؤ�س�سات، وذلك لتقييم 
م�ستوى جتربة امل�ستخدم UX بدقة، 

وحتديد فوائد الكلفة الإجمالية للملكية 
جراء ا�ستخدام بيانات العتماد يف 

الهواتف الذكية كو�سيلة للدخول، لتحل 
حمل بطاقات الدخول احلالية«.
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#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

من الهواتف الذكية ألجهزة الكمبيوتر المحمولة النحيفة جدًا، التشكيلة التكنولوجية لهذا الشهر تعرض المنتجات التي تحتاجها 
في حياتك اليومية. ال بأس أن ترغب الحصول عليها كلها قد ال يكون ذلك خاطئًا. 

قامت �سام�سوجن بتعديل �ساعاتها 
الذكية GEAR S3 وقامت بزيادة 

مميزاتها عن �سابقاتها بحوايل 
�سعف الأ�سياء اجلديدة. وهي متوفرة 

الآن ب�سكلني جديدين بال حدود 
والكال�سيكية. GEAR S3 �سهدت 
اإقباًل كبريًا. فهي تدمج بني تقنية 
IP68 امل�سادة للماء، �سحن �سريع 

عرب الواي فاي وتقنيات حتديد املوقع 

ب�سرعة، وخمرجات �سوت رائعة. 
ال�ساعة متوافقة مع عدد من اأجهزة 

�سام�سوجن الذكية، وتطبيقات من 
متجر غالك�سي ميكن حتميلها عليها 

مبا�سرة. الن�سخة الكال�سيكية تتيح لك 
ا�ستخدام اأي رباط �ساعة بقيا�س 22 

ملم، بحيث ميكنك اأن جتعلها لئقة مع 
لبا�سك املف�سل. ال�ساعة اأي�سًا تدوم 

لعدة اأيام عند �سحنها ملرة واحدة 

فقط، GEAR S3 اأي�سًا تقدم �سا�سة 
عر�س بتقنية AMOLED ب 16 مليون 

لون وزجاج غوريال غال�س امل�ساد 
للخد�س SR+، بالإ�سافة اىل اإمكانية 
العر�س دومًا و�سهولة ال�ستخدام من 

قبل امل�ستخدم. حوافها القابلة للدوران 
تتيح للم�ستخدم القيام بالكثري من 

املميزات، مثل برامج التدريبات 
الريا�سية، وا�ستخدام مقيا�س ال�سغط 
اجلوي، ومقيا�س ال�سرعة الذي يقي�س 
كل �سيء من الرتفاع والغالف اجلوي 

اىل التغريات املفاجئة يف الطق�س، 
امل�سافة املقطوعة وال�سرعة. اجلديد 

يف �ساعة GEAR S3 هو احلزام 
املزود مبخرجات ال�سوت الذي يتيح 
لك ال�ستماع اىل ر�سائلك ال�سوتية 

واملو�سيقى. �سواء قمت با�ستخدامها 
للبقاء على ات�سال بالتغيريات اأو 

للمحافظة على لياقتك، هذه التقنية 
هي التقنية الأف�سل لتكون مرافقًا لك 

اأو لتبقيك م�ستعدًا.

اأ�سبح امل�سح ال�سوئي اأكرث �سهولة 
بالن�سبة للمحرتفني الذين غالبًا ما 

يكونون على عجل. اإيب�سون قامت 
باإطالق ما�سحتني �سوئيتني حممولتني 

لالأعمال وكالهما تقدمان احلل 
الأمثل والأ�سرع للم�سح ال�سوئي يف 

 The WorkForce DS 310 .ال�سوق
و DS-360W يجعلون من ال�سهل 

التعامل مع امل�ستندات ب�سرعة وبفعالية 
اأثناء التنقل. بواحدة من اأخف واأرقى 

التقنيات يف �سل�سلتهما يكونان مثاليتني 
ليتم حملهما يف احلقيبة اأو و�سعهما يف 

الدرج، متيحتني مل�ستخدمي الهواتف 
الذكية لتحويل الأعمال الورقية 

اىل رقمية ب�سهولة كبرية. البطارية 
الإ�سافية والت�سال عرب �سبكة الواي 

فاي يف THE DS-360W تلغي 
احلاجة اىل الكابالت جاعلة اجلهاز 
حمموًل بحق. كال اجلهازين قادرين 

على القيام بامل�سح ال�سوئي للكثري 
من الو�سائط املتعددة مبا يف ذلك 

الظروف والكروت والوراق بني قيا�س 
52 وgsm 230. اإنهما مثاليتني عندما 

تدعي احلاجة للقيام مب�سح �سوئي 
لأحد

امللفات، مثل بطاقات العمل، اأو 
الأ�سكال املوقعة. ميكن للجهاز اأن 

يقرن بجهاز اإيب�سون املزود بربنامج 
ت�سوير للم�ستندات، والذي لديه 

الكثري من املميزات واخليارات مثل 
»امل�سح اىل« اأو »امل�سح اىل كالود« 

اأو »امل�سح اىل الربيد الإلكرتوين« اأو 

»�سريبوينت« بالإ�سافة اىل ميزات 
ت�سوير م�ستندات اإ�سافية مثل متييز 
الباركود ودعمها لتقنية زونال لتتميز 

الأحرف. وورك فور�س دي ا�س 310 

ودي ا�س 350 دبليو هما الرفيقان 
املثاليان لأي م�ستخدم اأجهزة حممول 

حمرتف.

 AR بكامريا بدقة 13 ميغا بك�سل، ولكن لي�س هذا كل �سيء فهنالك املزيد. و�سع
جلهاز PHAP 2 يتيح لك تركيب تاأثريات مثل اخللفيات الفرتا�سية اأو اإ�سافة 

ر�سمات كرتونية اىل ال�سورة. هل فهمت كل ما �سبق؟ بالإ�سافة اىل الأ�سا�سيات 
مثل ا�ستقبال املكاملات واإر�سال امل�سجات، PHAP 2 PRO يعطيك طريقتني 

جديدتني للتانغو. واأي�سًا ينتقل بك اىل العام الفرتا�سي فقد قدمت لينوفو تقنية 
الواقع الفرتا�سي اىل الهواتف الذكية. 

جهاز PHAP 2 PRO مت تطويره من قبل 
تكنولوجيات تانغو بحيث ي�سعر باخلرائط 

املحيطة به، ويدعم حتديد احلركات، 
وبهذا يكونون قد حققوا العمق الإدراكي 
للجهاز. ولأول مرة على الإطالق، يتمكن 
هاتف ذكي من ا�ستيعاب واإدراك الواقع 

املحيط به متامًا. كيف ميكن ذلك؟ 
ميتلك اجلهاز ح�سا�سات تلتقط اأكرث من 

250.000 حركة يف الثانية وتقوم باإر�سالها 
 PHAP .اىل اخلريطة الداخلية للجهاز
 Qualcomm 2 مت تزويده مبعالج PRO
Snapdragon 652، والذي يعترب مثاليًا 

ومتوازنًا ل�سغط عمل التانغو وي�سمح بتقنية 
3D AR Graphics الطبقية لكي يحول 
املحيطيات اخلارجية مبزيد من الدقة. 

اجلهاز مزود اأي�سًا ب�سا�سة عر�س بقيا�س 
6.4 بو�سة بتقنية عر�س HD، ونظام 

�سوتيات من دولبي، وذاكرة داخلية بحجم 
64 غيغا بايت وتقنية الرتكيز ال�سريع.

مستعد بالكامل
»GEAR S3« سامسونج تطور تقنية الساعات الذكية

على الطريق
EPSON تطلق الماسحات الضوئية المحمولة.
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#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

من الهواتف الذكية ألجهزة الكمبيوتر المحمولة النحيفة جدًا، التشكيلة التكنولوجية لهذا الشهر تعرض المنتجات التي تحتاجها 
في حياتك اليومية. ال بأس أن ترغب الحصول عليها كلها قد ال يكون ذلك خاطئًا. 

قامت �سام�سوجن بتعديل �ساعاتها 
الذكية GEAR S3 وقامت بزيادة 

مميزاتها عن �سابقاتها بحوايل 
�سعف الأ�سياء اجلديدة. وهي متوفرة 

الآن ب�سكلني جديدين بال حدود 
والكال�سيكية. GEAR S3 �سهدت 
اإقباًل كبريًا. فهي تدمج بني تقنية 
IP68 امل�سادة للماء، �سحن �سريع 

عرب الواي فاي وتقنيات حتديد املوقع 

ب�سرعة، وخمرجات �سوت رائعة. 
ال�ساعة متوافقة مع عدد من اأجهزة 

�سام�سوجن الذكية، وتطبيقات من 
متجر غالك�سي ميكن حتميلها عليها 

مبا�سرة. الن�سخة الكال�سيكية تتيح لك 
ا�ستخدام اأي رباط �ساعة بقيا�س 22 

ملم، بحيث ميكنك اأن جتعلها لئقة مع 
لبا�سك املف�سل. ال�ساعة اأي�سًا تدوم 

لعدة اأيام عند �سحنها ملرة واحدة 

فقط، GEAR S3 اأي�سًا تقدم �سا�سة 
عر�س بتقنية AMOLED ب 16 مليون 

لون وزجاج غوريال غال�س امل�ساد 
للخد�س SR+، بالإ�سافة اىل اإمكانية 
العر�س دومًا و�سهولة ال�ستخدام من 

قبل امل�ستخدم. حوافها القابلة للدوران 
تتيح للم�ستخدم القيام بالكثري من 

املميزات، مثل برامج التدريبات 
الريا�سية، وا�ستخدام مقيا�س ال�سغط 
اجلوي، ومقيا�س ال�سرعة الذي يقي�س 
كل �سيء من الرتفاع والغالف اجلوي 

اىل التغريات املفاجئة يف الطق�س، 
امل�سافة املقطوعة وال�سرعة. اجلديد 

يف �ساعة GEAR S3 هو احلزام 
املزود مبخرجات ال�سوت الذي يتيح 
لك ال�ستماع اىل ر�سائلك ال�سوتية 

واملو�سيقى. �سواء قمت با�ستخدامها 
للبقاء على ات�سال بالتغيريات اأو 

للمحافظة على لياقتك، هذه التقنية 
هي التقنية الأف�سل لتكون مرافقًا لك 

اأو لتبقيك م�ستعدًا.

اأ�سبح امل�سح ال�سوئي اأكرث �سهولة 
بالن�سبة للمحرتفني الذين غالبًا ما 

يكونون على عجل. اإيب�سون قامت 
باإطالق ما�سحتني �سوئيتني حممولتني 

لالأعمال وكالهما تقدمان احلل 
الأمثل والأ�سرع للم�سح ال�سوئي يف 

 The WorkForce DS 310 .ال�سوق
و DS-360W يجعلون من ال�سهل 

التعامل مع امل�ستندات ب�سرعة وبفعالية 
اأثناء التنقل. بواحدة من اأخف واأرقى 

التقنيات يف �سل�سلتهما يكونان مثاليتني 
ليتم حملهما يف احلقيبة اأو و�سعهما يف 

الدرج، متيحتني مل�ستخدمي الهواتف 
الذكية لتحويل الأعمال الورقية 

اىل رقمية ب�سهولة كبرية. البطارية 
الإ�سافية والت�سال عرب �سبكة الواي 

فاي يف THE DS-360W تلغي 
احلاجة اىل الكابالت جاعلة اجلهاز 
حمموًل بحق. كال اجلهازين قادرين 

على القيام بامل�سح ال�سوئي للكثري 
من الو�سائط املتعددة مبا يف ذلك 

الظروف والكروت والوراق بني قيا�س 
52 وgsm 230. اإنهما مثاليتني عندما 

تدعي احلاجة للقيام مب�سح �سوئي 
لأحد

امللفات، مثل بطاقات العمل، اأو 
الأ�سكال املوقعة. ميكن للجهاز اأن 

يقرن بجهاز اإيب�سون املزود بربنامج 
ت�سوير للم�ستندات، والذي لديه 

الكثري من املميزات واخليارات مثل 
»امل�سح اىل« اأو »امل�سح اىل كالود« 

اأو »امل�سح اىل الربيد الإلكرتوين« اأو 

»�سريبوينت« بالإ�سافة اىل ميزات 
ت�سوير م�ستندات اإ�سافية مثل متييز 
الباركود ودعمها لتقنية زونال لتتميز 

الأحرف. وورك فور�س دي ا�س 310 

ودي ا�س 350 دبليو هما الرفيقان 
املثاليان لأي م�ستخدم اأجهزة حممول 

حمرتف.

 AR بكامريا بدقة 13 ميغا بك�سل، ولكن لي�س هذا كل �سيء فهنالك املزيد. و�سع
جلهاز PHAP 2 يتيح لك تركيب تاأثريات مثل اخللفيات الفرتا�سية اأو اإ�سافة 

ر�سمات كرتونية اىل ال�سورة. هل فهمت كل ما �سبق؟ بالإ�سافة اىل الأ�سا�سيات 
مثل ا�ستقبال املكاملات واإر�سال امل�سجات، PHAP 2 PRO يعطيك طريقتني 

جديدتني للتانغو. واأي�سًا ينتقل بك اىل العام الفرتا�سي فقد قدمت لينوفو تقنية 
الواقع الفرتا�سي اىل الهواتف الذكية. 

جهاز PHAP 2 PRO مت تطويره من قبل 
تكنولوجيات تانغو بحيث ي�سعر باخلرائط 

املحيطة به، ويدعم حتديد احلركات، 
وبهذا يكونون قد حققوا العمق الإدراكي 
للجهاز. ولأول مرة على الإطالق، يتمكن 
هاتف ذكي من ا�ستيعاب واإدراك الواقع 

املحيط به متامًا. كيف ميكن ذلك؟ 
ميتلك اجلهاز ح�سا�سات تلتقط اأكرث من 

250.000 حركة يف الثانية وتقوم باإر�سالها 
 PHAP .اىل اخلريطة الداخلية للجهاز
 Qualcomm 2 مت تزويده مبعالج PRO
Snapdragon 652، والذي يعترب مثاليًا 

ومتوازنًا ل�سغط عمل التانغو وي�سمح بتقنية 
3D AR Graphics الطبقية لكي يحول 
املحيطيات اخلارجية مبزيد من الدقة. 

اجلهاز مزود اأي�سًا ب�سا�سة عر�س بقيا�س 
6.4 بو�سة بتقنية عر�س HD، ونظام 

�سوتيات من دولبي، وذاكرة داخلية بحجم 
64 غيغا بايت وتقنية الرتكيز ال�سريع.

مستعد بالكامل
»GEAR S3« سامسونج تطور تقنية الساعات الذكية

على الطريق
EPSON تطلق الماسحات الضوئية المحمولة.
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بعد مرور عام على املراحل التطويرية 
يف ثالث دول واملراحل التجريبية 

»بيتا« يف منطقة ال�سرق الأو�سط، 
اأطلقت »�سركة در�س«، وهي �سركة 

خمت�سة يف قطاع التعليم التكنولوجي، 
تطبيق »در�سني« التعليمي، اأول تطبيق 

تعليمي تفاعلي فوري وبديل للدرو�س 
اخل�سو�سية يف العامل العربي. 

يعمل تطبيق »در�سني« بطريقة �سهلة 
و�سل�سة جدًا حيث يقوم بربط الطالب 

باملدر�س املتخ�س�س مبا�سرة، ويتم 
ا�ستكمال تو�سيل املعلومة للطالب 

والإجابة عن �سوؤاله من خالل تفاعل حي 
وفوري �سمن نطاق التطبيق مع �سمان 

حفظ اخل�سو�سية لكل من الطالب 
واملدر�س.

يعك�س ا�سم التطبيق »در�سني« فكرة 
عمله والتي تقوم على طلب الطالب 

مل�ساعدة فورية يف مادة معينة وخالل 
ثواٍن معدودة يتم ربطه مبدر�س 

متخ�س�س ومتمر�س لبدء تفاعل حي 
وفوري �سمن نطاق التطبيق حلني 

اكتفاء الطالب وح�سوله على املعلومات 
التي يحتاجها. ومن خالل هذه 

الآلية املعتمدة واملوثوقة يف الدرو�س 

اخل�سو�سية، ي�ساهم تطبيق »در�سني« 
يف حل م�سكلة البحث عن مدر�س 

خ�سو�سي يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
ويف حديث لها قالت الرئي�سة التنفيذية 

يف �سركة »در�س«، املباِدرة الكويتية/ 
نور بودي: »على الرغم من اأن التعليم 

يف العامل العربي قد خطا خطوات 
وا�سعة يف العقدين املا�سيني، اإّل اأننا 

ما زلنا بحاجة اإىل خلق حلول تعليمية 
متطورة وع�سرية و�سهلة املنال، 

للتغلب على م�ساكل قد تواجه الطلبة 
يف احل�سول على املعلومة واملدر�سني 

املتخ�س�سني يف تقدمي خدماتهم. فقد 
يعاين بع�س الطلبة من احل�سول على 

امل�ساعدة التي يحتاجونها نظرًا لق�سور 
بع�س اخلدمات التعليمية التقليدية 

املتوفرة يف بلدهم وكذلك عدم قدرتهم 
على دفع تكاليف الدرو�س اخل�سو�سية 

اأو الو�سول اإىل مكان تواجد املدر�س 
اخل�سو�سي، واأي�سًا كثري من املدر�سني 

املتخ�س�سني يواجهون م�سكلة يف طريقة 
التنقل وممار�سة عملهم يف تقدمي 
الدرو�س اخل�سو�سية وك�سب لقمة 

العي�س، ل �سيما يف ظل اأزمة اللجوء 
رين. لذا فاإن تطبيق  وخمّيمات املُهجَّ

»در�سني« يقدم احلل الأمثل للطلبة 

واملدر�سني على حد �سواء ويجعلهم 
قادرين على ممار�سة العملية التعليمية 

من تعليم وتعلُّم ب�سكل فوري و�سريع 
ومرن عرب الأجهزة النقالة اأينما كانوا 

متواجدين.«
ومن اأهم ما مييز تطبيق »در�سني« 

هو اأنه يتيح درو�سًا خ�سو�سية ملدة 
زمنية مفتوحة قد تكون دقيقة اأو ب�سع 

�ساعات اعتمادًا على الفرتة الزمنية 
التي يحتاجها الطالب لفهم امل�ساألة، 

اإذ اأن الهدف هو ت�سجيع الطالب على 
فهم ال�سوؤال ولي�س فقط احل�سول على 

الإجابة. وبذلك ميّكن التطبيق الطلبة 
من اأن يكونوا اأكرث ا�ستقاللية واأكرث 

تفوقًا يف درا�ستهم. 
ول تقت�سر ميزات التطبيق على 

الطلبة فقط بل ت�سمل اأولياء اأمورهم 
اأي�سًا، كونه يوفر عليهم عناء البحث 
عن مدر�سني خ�سو�سيني متمر�سني، 

وعناء تو�سيل اأبنائهم اإىل حيث يتواجد 
املدر�س، بالإ�سافة اإىل اأنه يوفر عليهم 
دفع مبالغ باهظة مقابل �ساعة تدري�س 

خ�سو�سية. اأما بالن�سبة للمدر�سني 
املتخ�س�سني ذوي الكفاءة ، فيوفر 

تطبيق »در�سني« دخاًل اإ�سافيًا لهم 

وميّكنهم من تقدمي خدماتهم التعليمية 
اأينما كانوا. 

تبداأ العملية التعليمية يف تطبيق در�سني 
بعد قيام الطالب بت�سجيل دخوله، 

حيث يقوم باختيار املادة التي يحتاج 
امل�ساعدة بها ومن ثم يتم ربطه مبا�سرة 

باملدر�س املتخ�س�س. بعد ذلك يقوم 
الطالب باإر�سال ال�سوؤال �سواء عن طريق 
ر�سالة ن�سية اأو �سورة ليبداأ بعدها فورًا 

املدر�س ب�سرح طريقة احلل واإي�سالها 
للطالب. جتري هذه التجربة برمتها من 

خالل تفاعل حي بني الطالب واملدر�س 
املتخ�س�س عن طريق الأجهزة النقالة 

�سواء باللغة العربية اأو الإجنليزية، وذلك 
لفرتة زمنية غري حمددة مع اإمكانية 

طرح عدد لنهائي من الأ�سئلة التي 
يرغب الطالب بفهمها ومعرفة اإجابتها. 

هذا ويتم اأي�سًا الحتفاظ بجميع 
املحادثات يف ملف »در�سني مرجعك« 

لتكون مرجعًا للطالب متى ما ن�سي احلل 
اأو احتاج مراجعته يف اأي وقت.

يخ�سع جميع املدر�سني الذين يتم 
التعامل معهم لختبارات وتدريبات 

م�سبقة للتاأكد من كفاءتهم وكذلك يتم 
تدريبهم من قبل فريق عمل »در�سني« 
على املناهج التعليمية اخلليجية وكيفية 

ا�ستخدام التطبيق والطريقة الأمثل 
لتو�سيل املعلومة اإىل الطالب بحيث 

يكونوا موؤهلني لالإجابة عن اأي �سوؤال 
يقع �سمن اخت�سا�سهم يف جميع 

املراحل التعليمية. وبالتايل يتم �سمان 
ح�سول الطلبة على درو�س خ�سو�سية 

موثوقة ت�ساعدهم على فهم امل�سائل 
وحل واجباتهم والتح�سري لختباراتهم 

والتفوق يف درا�ستهم.
ويقدم تطبيق »در�سني« يف الوقت 

احلايل درو�سًا خ�سو�سية يف مادتي 
اللغة العربية والريا�سيات، وهو متاح 

جمانًا جلميع امل�ستخدمني خالل الأ�سهر 
الثالثة القادمة. و�ست�سمل التحديثات 

امل�ستقبلية يف التطبيق توفري درو�س 
خ�سو�سية يف جميع املواد الأ�سا�سية 

املوجودة يف املناهج الدرا�سية يف العامل 
العربي.

يذكر اأن تطبيق »در�سني« هو اخلطوة 
الأوىل من حتقيق الهدف الذي 

ت�سعى اإليه الرئي�سة التنفيذية ل�سركة 
در�س واملباِدرة نور بودي، يف خلق 

حلول مبتكرة ترتقي بجودة العملية 
التعليمية يف العامل العربي من حيث 

املحتوى واملرونة يف الو�سول اإليها، 
وهو امل�سروع الأول والأ�سا�سي ل«�سركة 

در�س« املخت�سة يف القطاع التعليمي 
والتكنولوجي.

تهدف »�سركة در�س« التي تتخذ من 
الكويت مقرًا لها وتتواجد مكاتبها يف كل 

من الأردن وم�سر، والتي اأ�س�ستها املباِدرة 
الكويتية نور بودي، اإىل تطوير املناهج 

التعليمية يف العامل العربي يف القطاعني 
اخلا�س واحلكومي من حيث حمتوى 
مبني على تكنولوجيا متطورة خلدمة 

الطلبة ب�سكل فوري و�سهل الو�سول، مما 
يرثي وي�سيف اإىل املناهج التعليمية. 

وترى املباِدرة نور بودي اأن هناك 
حتديات كبرية تواجه عملية النهو�س 

بالطرق التعليمية التكنولوجية يف الوطن 
العربي، والتي ل بد من الوقوف عندها 

ومعاجلتها، خا�سة واأنه لي�س من طريقة 
اأف�سل من الأجهزة النقالة للو�سول اإىل 

الطلبة والتفاعل معهم.
تعمل »�سركة در�س« اأي�سًا على 

حتقيق خطة طموحة تهدف اإىل تعديل 
املحتوى الأكادميي يف جميع املراحل 

التعليمية واإحداث نقلة فارقة فيه. 
وك�سركة خمت�سة يف قطاع التعليم 

التكنولوجي، تتطلع »در�س« اإىل حتويل 
اعتماد املدار�س والطلبة على املحتوى 

والتطبيقات وامل�ساركات التفاعلية 

املبتكرة التي يتم الو�سول اإليها من 
خالل الأجهزة النقالة واإن كانت غري 

مرتبطة بالإنرتنت، وذلك بدًل من 
تركيز العتماد على املحتوى الورقي 

فقط. يكمن الهدف وراء هذا امل�سروع 
يف اإعادة �سياغة الفكرة العامة عن 

املحتوى الذي يتم التعامل معه وروؤيته 
بطريقة مبتكرة وجذابة، وكذلك اإعادة 
هيكلة طريقة تو�سيل املعلومة وتبادلها 
واإلهام الطالب يف جميع اأنحاء العامل 

العربي بطرق تعليمية تكنولوجية 
متطورة ت�ساعده على التفوق حمليًا 

وعامليًا. اأطلق على هذا امل�سروع ا�سم 
 Project« »بروجيكت اأراب ويذ اآن اإي«

.»Arab with an E
ميكن حتميل تطبيق »در�سني« 

 »App Store« »من »الآب �ستور
و�سيتم طرحه قريبًا على »جوجل 

بالي« »Google Play« مل�ستخدمي 
.»Android« »الأندرويد«

يتوفر تطبيق »در�سني« حاليًا للناطقني 
باللغة العربية حول العامل جمانًا، و�سوف 

يقدم لحقًا جمموعة من الدقائق 
املجانية والدقائق باأ�سعار تناف�سية. 

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع 
.www.darisni.me   الإلكرتوين
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بعد مرور عام على املراحل التطويرية 
يف ثالث دول واملراحل التجريبية 

»بيتا« يف منطقة ال�سرق الأو�سط، 
اأطلقت »�سركة در�س«، وهي �سركة 

خمت�سة يف قطاع التعليم التكنولوجي، 
تطبيق »در�سني« التعليمي، اأول تطبيق 

تعليمي تفاعلي فوري وبديل للدرو�س 
اخل�سو�سية يف العامل العربي. 

يعمل تطبيق »در�سني« بطريقة �سهلة 
و�سل�سة جدًا حيث يقوم بربط الطالب 

باملدر�س املتخ�س�س مبا�سرة، ويتم 
ا�ستكمال تو�سيل املعلومة للطالب 

والإجابة عن �سوؤاله من خالل تفاعل حي 
وفوري �سمن نطاق التطبيق مع �سمان 

حفظ اخل�سو�سية لكل من الطالب 
واملدر�س.

يعك�س ا�سم التطبيق »در�سني« فكرة 
عمله والتي تقوم على طلب الطالب 

مل�ساعدة فورية يف مادة معينة وخالل 
ثواٍن معدودة يتم ربطه مبدر�س 

متخ�س�س ومتمر�س لبدء تفاعل حي 
وفوري �سمن نطاق التطبيق حلني 

اكتفاء الطالب وح�سوله على املعلومات 
التي يحتاجها. ومن خالل هذه 

الآلية املعتمدة واملوثوقة يف الدرو�س 

اخل�سو�سية، ي�ساهم تطبيق »در�سني« 
يف حل م�سكلة البحث عن مدر�س 

خ�سو�سي يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
ويف حديث لها قالت الرئي�سة التنفيذية 

يف �سركة »در�س«، املباِدرة الكويتية/ 
نور بودي: »على الرغم من اأن التعليم 

يف العامل العربي قد خطا خطوات 
وا�سعة يف العقدين املا�سيني، اإّل اأننا 

ما زلنا بحاجة اإىل خلق حلول تعليمية 
متطورة وع�سرية و�سهلة املنال، 

للتغلب على م�ساكل قد تواجه الطلبة 
يف احل�سول على املعلومة واملدر�سني 

املتخ�س�سني يف تقدمي خدماتهم. فقد 
يعاين بع�س الطلبة من احل�سول على 

امل�ساعدة التي يحتاجونها نظرًا لق�سور 
بع�س اخلدمات التعليمية التقليدية 

املتوفرة يف بلدهم وكذلك عدم قدرتهم 
على دفع تكاليف الدرو�س اخل�سو�سية 

اأو الو�سول اإىل مكان تواجد املدر�س 
اخل�سو�سي، واأي�سًا كثري من املدر�سني 

املتخ�س�سني يواجهون م�سكلة يف طريقة 
التنقل وممار�سة عملهم يف تقدمي 
الدرو�س اخل�سو�سية وك�سب لقمة 

العي�س، ل �سيما يف ظل اأزمة اللجوء 
رين. لذا فاإن تطبيق  وخمّيمات املُهجَّ

»در�سني« يقدم احلل الأمثل للطلبة 

واملدر�سني على حد �سواء ويجعلهم 
قادرين على ممار�سة العملية التعليمية 

من تعليم وتعلُّم ب�سكل فوري و�سريع 
ومرن عرب الأجهزة النقالة اأينما كانوا 

متواجدين.«
ومن اأهم ما مييز تطبيق »در�سني« 

هو اأنه يتيح درو�سًا خ�سو�سية ملدة 
زمنية مفتوحة قد تكون دقيقة اأو ب�سع 

�ساعات اعتمادًا على الفرتة الزمنية 
التي يحتاجها الطالب لفهم امل�ساألة، 

اإذ اأن الهدف هو ت�سجيع الطالب على 
فهم ال�سوؤال ولي�س فقط احل�سول على 

الإجابة. وبذلك ميّكن التطبيق الطلبة 
من اأن يكونوا اأكرث ا�ستقاللية واأكرث 

تفوقًا يف درا�ستهم. 
ول تقت�سر ميزات التطبيق على 

الطلبة فقط بل ت�سمل اأولياء اأمورهم 
اأي�سًا، كونه يوفر عليهم عناء البحث 
عن مدر�سني خ�سو�سيني متمر�سني، 

وعناء تو�سيل اأبنائهم اإىل حيث يتواجد 
املدر�س، بالإ�سافة اإىل اأنه يوفر عليهم 
دفع مبالغ باهظة مقابل �ساعة تدري�س 

خ�سو�سية. اأما بالن�سبة للمدر�سني 
املتخ�س�سني ذوي الكفاءة ، فيوفر 

تطبيق »در�سني« دخاًل اإ�سافيًا لهم 

وميّكنهم من تقدمي خدماتهم التعليمية 
اأينما كانوا. 

تبداأ العملية التعليمية يف تطبيق در�سني 
بعد قيام الطالب بت�سجيل دخوله، 

حيث يقوم باختيار املادة التي يحتاج 
امل�ساعدة بها ومن ثم يتم ربطه مبا�سرة 

باملدر�س املتخ�س�س. بعد ذلك يقوم 
الطالب باإر�سال ال�سوؤال �سواء عن طريق 
ر�سالة ن�سية اأو �سورة ليبداأ بعدها فورًا 

املدر�س ب�سرح طريقة احلل واإي�سالها 
للطالب. جتري هذه التجربة برمتها من 

خالل تفاعل حي بني الطالب واملدر�س 
املتخ�س�س عن طريق الأجهزة النقالة 

�سواء باللغة العربية اأو الإجنليزية، وذلك 
لفرتة زمنية غري حمددة مع اإمكانية 

طرح عدد لنهائي من الأ�سئلة التي 
يرغب الطالب بفهمها ومعرفة اإجابتها. 

هذا ويتم اأي�سًا الحتفاظ بجميع 
املحادثات يف ملف »در�سني مرجعك« 

لتكون مرجعًا للطالب متى ما ن�سي احلل 
اأو احتاج مراجعته يف اأي وقت.

يخ�سع جميع املدر�سني الذين يتم 
التعامل معهم لختبارات وتدريبات 

م�سبقة للتاأكد من كفاءتهم وكذلك يتم 
تدريبهم من قبل فريق عمل »در�سني« 
على املناهج التعليمية اخلليجية وكيفية 

ا�ستخدام التطبيق والطريقة الأمثل 
لتو�سيل املعلومة اإىل الطالب بحيث 

يكونوا موؤهلني لالإجابة عن اأي �سوؤال 
يقع �سمن اخت�سا�سهم يف جميع 

املراحل التعليمية. وبالتايل يتم �سمان 
ح�سول الطلبة على درو�س خ�سو�سية 

موثوقة ت�ساعدهم على فهم امل�سائل 
وحل واجباتهم والتح�سري لختباراتهم 

والتفوق يف درا�ستهم.
ويقدم تطبيق »در�سني« يف الوقت 

احلايل درو�سًا خ�سو�سية يف مادتي 
اللغة العربية والريا�سيات، وهو متاح 

جمانًا جلميع امل�ستخدمني خالل الأ�سهر 
الثالثة القادمة. و�ست�سمل التحديثات 

امل�ستقبلية يف التطبيق توفري درو�س 
خ�سو�سية يف جميع املواد الأ�سا�سية 

املوجودة يف املناهج الدرا�سية يف العامل 
العربي.

يذكر اأن تطبيق »در�سني« هو اخلطوة 
الأوىل من حتقيق الهدف الذي 

ت�سعى اإليه الرئي�سة التنفيذية ل�سركة 
در�س واملباِدرة نور بودي، يف خلق 

حلول مبتكرة ترتقي بجودة العملية 
التعليمية يف العامل العربي من حيث 

املحتوى واملرونة يف الو�سول اإليها، 
وهو امل�سروع الأول والأ�سا�سي ل«�سركة 

در�س« املخت�سة يف القطاع التعليمي 
والتكنولوجي.

تهدف »�سركة در�س« التي تتخذ من 
الكويت مقرًا لها وتتواجد مكاتبها يف كل 

من الأردن وم�سر، والتي اأ�س�ستها املباِدرة 
الكويتية نور بودي، اإىل تطوير املناهج 

التعليمية يف العامل العربي يف القطاعني 
اخلا�س واحلكومي من حيث حمتوى 
مبني على تكنولوجيا متطورة خلدمة 

الطلبة ب�سكل فوري و�سهل الو�سول، مما 
يرثي وي�سيف اإىل املناهج التعليمية. 

وترى املباِدرة نور بودي اأن هناك 
حتديات كبرية تواجه عملية النهو�س 

بالطرق التعليمية التكنولوجية يف الوطن 
العربي، والتي ل بد من الوقوف عندها 

ومعاجلتها، خا�سة واأنه لي�س من طريقة 
اأف�سل من الأجهزة النقالة للو�سول اإىل 

الطلبة والتفاعل معهم.
تعمل »�سركة در�س« اأي�سًا على 

حتقيق خطة طموحة تهدف اإىل تعديل 
املحتوى الأكادميي يف جميع املراحل 

التعليمية واإحداث نقلة فارقة فيه. 
وك�سركة خمت�سة يف قطاع التعليم 

التكنولوجي، تتطلع »در�س« اإىل حتويل 
اعتماد املدار�س والطلبة على املحتوى 

والتطبيقات وامل�ساركات التفاعلية 

املبتكرة التي يتم الو�سول اإليها من 
خالل الأجهزة النقالة واإن كانت غري 

مرتبطة بالإنرتنت، وذلك بدًل من 
تركيز العتماد على املحتوى الورقي 

فقط. يكمن الهدف وراء هذا امل�سروع 
يف اإعادة �سياغة الفكرة العامة عن 

املحتوى الذي يتم التعامل معه وروؤيته 
بطريقة مبتكرة وجذابة، وكذلك اإعادة 
هيكلة طريقة تو�سيل املعلومة وتبادلها 
واإلهام الطالب يف جميع اأنحاء العامل 

العربي بطرق تعليمية تكنولوجية 
متطورة ت�ساعده على التفوق حمليًا 

وعامليًا. اأطلق على هذا امل�سروع ا�سم 
 Project« »بروجيكت اأراب ويذ اآن اإي«

.»Arab with an E
ميكن حتميل تطبيق »در�سني« 

 »App Store« »من »الآب �ستور
و�سيتم طرحه قريبًا على »جوجل 

بالي« »Google Play« مل�ستخدمي 
.»Android« »الأندرويد«

يتوفر تطبيق »در�سني« حاليًا للناطقني 
باللغة العربية حول العامل جمانًا، و�سوف 

يقدم لحقًا جمموعة من الدقائق 
املجانية والدقائق باأ�سعار تناف�سية. 
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قبل �أن تط�أ قدمك �أر�ض منطقة بحرية 
كومو، �حر�ض على ��صطح�ب �لك�مري� 

و�لعد�ص�ت �ملن��صبة اللتق�ط �صور �أجمل 
�ملن�ظر �لطبيعية. وبعيدً� عن من�خ 

�ل�صيف �حل�ر، يتيح �ل�صت�ء ب�أجو�ئه 
�لب�ردة للنزالء �لتق�ط �صور ممّيزة 

ب�لفعل للم�ص�هد �لطبيعية �لر�ئعة 
�ملزد�نة ب�جلب�ل �ل�ص�خمة �ملكلَّلة ب�لثلوج 

وبحرية كومو �لتي تتحول �إىل لوح جليد 
متلألئ و�ص�حر. و�إن كنت ترغب يف 

�لتق�ط �صور من �الأعلى، ف��صتقّل �لقط�ر 
�جلبلي �مل�ئل ب�جت�ه بلدة برون�تي، 
وهو يف �خلدمة منذ �لع�م 1894، 

و�لتقط �صورً� �ص�ملة للبحرية خ�صو�صً� 
مع مو��صلة �لقط�ر �صريه نحو �الأعلى 
ب�جت�ه مق�طعة لومب�ردي� �الإيط�لية. 
ثّم ��صتفد من �لفر�صة للطلع على 
�صن�عة �حلرير �لرت�ثية يف مق�طعة 

كومو عرب زي�رة متحف �حلرير �لتعليمي 

�لذي يج�ّصد �صغف �ملنطقة بقم��ض 
�حلرير �ملرتف من خلل �ل�صم�ح للزّو�ر 

ب�الطلع على جمموعة من�ذج ومعد�ت 
ومع�ر�ض ذ�ت �ل�صلة.

وال ميكن �إخف�ء �حلم��ض �لرهيب 
�لذي يزد�د رويدً� رويدً� كّلم� �قرتبن� 

من مو�صم �صيف 2017، �إذ ي�صتعد 
فندق جر�ند ترمييزو للحتف�ل ب�إع�دة 

�فتت�ح �أبو�به يف 10 م�ر�ض �ملقبل. 
وك�لع�دة، يخّبئ فندق جر�ند ترمييزو 

جمموعة كبرية من �ملف�ج�آت لنزالئه 
�ض  �جلدد و�لقد�مى. ف�لفندق يخ�صّ

جمموعة و��صعة من �لن�ص�ط�ت قيد 
�الإعد�د، مب� فيه� ن�ص�ط�ت ترفيهية يف 

�لبحرية وجت�رب طع�م ر�قية، ونذكر 
هن� �ن�صم�م مركب »ب�ت« �جلديد 

و�لفخم، وهو م�صّمى تّيمنً� بجد 
�ص�حب �لفندق �ملحبوب، ب�الإ�ص�فة 

�إىل جتربة طع�م وم�صروب مميزة يف 

مطعم والوجن لي�صك�يل.
�إن�صّم �إذً� �إىل ق�فلة �لنزالء �ل�صّب�قني 

�لذين يحظون بتجربة �إق�مة غنية 
ب�ملز�ي� �جلديدة �عتب�رً� من م�ر�ض، وال 

تفّوت عر�ض ذ� جر�ند �أوبنينغ �ملتوفر 
ح�صريً� مبن��صبة �إع�دة �فتت�ح �لفندق. 

ب�الإ�ص�فة �إىل �أ�صع�ر �لفندق �ملمّيزة، 
يت�صمن هذ� �لعر�ض �ملز�ي� �الآتية:

لة  - �إق�مة يف �لغرفة من �لفئة �ملف�صَّ
لديك

- بوفيه فطور يومي يف مطعم ال تري�ز� 
�ملطل على بحرية كومو

- �إمك�نية ترقية �لغرفة �ملج�نية 
)بح�صب تو�فره�(

- خدمة ت�صجيل �لو�صول �ملبكر 
وت�صجيل �ملغ�درة �ملت�أخرة )بح�صب 

تو�فر �لغرف(
- تبد�أ �أ�صع�ر �لغرف �عتب�رً� من  

430.10يورو يف �لليلة �لو�حدة

- �ل�صروط: يخ�صع �لعر�ض ملدى 
تو�فره عند �حلجز ويقت�صر على عدد 
حمدود من �لغرف. يجب ت�صديد ثمن 

�لعر�ض م�صبقً� وال ميكن ��صرتد�د 
�ملبلغ �ملدفوع. يف ح�ل �إلغ�ء �حلجز 
�أو عدم �حل�صور، ال تنطبق �صي��صة 

��صرتد�د �صعر �لعر�ض.
يعود ت�ريخ فندق جر�ند ترمييزو �إىل 

1910 و يتميز بت�ص�ميم و ديكور�ت 

نوفو �لفنية. �إن �الأ�صرة �مل�لكة لفندق 
جر�ند ترمييزو متتلك موقع� مذهل 

على �صف�ف بحرية كومو �ل�ص�حرة مع 
�إطللة �ص�ملة على كل بلدة بيلجو 

ريفري� ديل �أز�يل و جب�ل جرين 
�خللبة. هذ� �لفندق �الأ�صطوري 
يحوي 90 غرفة و جن�ح� حتب�ض 
�الأنف��ض ب�إطللته� �جلميلة على 

�لبحرية و �حلد�ئق �لت�ريخية �ملمتدة 
على م�ص�حة 20،000 مرت مربع.

في منطقة بحيرة كومو الهادئة 
تنتظرك تجربة استثنائية في

فندق جراند تريميزو
استعد لقضاء عطلة استجمام رائعة في ربوع منطقة بحيرة كومو بعيدًا عن أجواء الصخب 

المترتبة عن أسبوع الموضة في ميالنو المرتقب في فبراير. تشتهر منطقة كومو بغناها بوجهات 
الضيافة العالمية وعلى رأسها أشهر فندق في المنطقة، وهو فندق جراند تريميزو الذي يشكل 

عنوان الضيافة األكثر رواجًا في المنطقة، وإليك نصائح مفيدة لالستمتاع بمنطقة كومو في 
األشهر األكثر هدوءًا، سواء قبيل فترة فعاليات أسبوع الموضة الصاخبة أو بعدها.
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قبل �أن تط�أ قدمك �أر�ض منطقة بحرية 
كومو، �حر�ض على ��صطح�ب �لك�مري� 

و�لعد�ص�ت �ملن��صبة اللتق�ط �صور �أجمل 
�ملن�ظر �لطبيعية. وبعيدً� عن من�خ 

�ل�صيف �حل�ر، يتيح �ل�صت�ء ب�أجو�ئه 
�لب�ردة للنزالء �لتق�ط �صور ممّيزة 

ب�لفعل للم�ص�هد �لطبيعية �لر�ئعة 
�ملزد�نة ب�جلب�ل �ل�ص�خمة �ملكلَّلة ب�لثلوج 

وبحرية كومو �لتي تتحول �إىل لوح جليد 
متلألئ و�ص�حر. و�إن كنت ترغب يف 

�لتق�ط �صور من �الأعلى، ف��صتقّل �لقط�ر 
�جلبلي �مل�ئل ب�جت�ه بلدة برون�تي، 
وهو يف �خلدمة منذ �لع�م 1894، 

و�لتقط �صورً� �ص�ملة للبحرية خ�صو�صً� 
مع مو��صلة �لقط�ر �صريه نحو �الأعلى 
ب�جت�ه مق�طعة لومب�ردي� �الإيط�لية. 
ثّم ��صتفد من �لفر�صة للطلع على 
�صن�عة �حلرير �لرت�ثية يف مق�طعة 

كومو عرب زي�رة متحف �حلرير �لتعليمي 

�لذي يج�ّصد �صغف �ملنطقة بقم��ض 
�حلرير �ملرتف من خلل �ل�صم�ح للزّو�ر 

ب�الطلع على جمموعة من�ذج ومعد�ت 
ومع�ر�ض ذ�ت �ل�صلة.

وال ميكن �إخف�ء �حلم��ض �لرهيب 
�لذي يزد�د رويدً� رويدً� كّلم� �قرتبن� 

من مو�صم �صيف 2017، �إذ ي�صتعد 
فندق جر�ند ترمييزو للحتف�ل ب�إع�دة 

�فتت�ح �أبو�به يف 10 م�ر�ض �ملقبل. 
وك�لع�دة، يخّبئ فندق جر�ند ترمييزو 

جمموعة كبرية من �ملف�ج�آت لنزالئه 
�ض  �جلدد و�لقد�مى. ف�لفندق يخ�صّ

جمموعة و��صعة من �لن�ص�ط�ت قيد 
�الإعد�د، مب� فيه� ن�ص�ط�ت ترفيهية يف 

�لبحرية وجت�رب طع�م ر�قية، ونذكر 
هن� �ن�صم�م مركب »ب�ت« �جلديد 

و�لفخم، وهو م�صّمى تّيمنً� بجد 
�ص�حب �لفندق �ملحبوب، ب�الإ�ص�فة 

�إىل جتربة طع�م وم�صروب مميزة يف 

مطعم والوجن لي�صك�يل.
�إن�صّم �إذً� �إىل ق�فلة �لنزالء �ل�صّب�قني 

�لذين يحظون بتجربة �إق�مة غنية 
ب�ملز�ي� �جلديدة �عتب�رً� من م�ر�ض، وال 

تفّوت عر�ض ذ� جر�ند �أوبنينغ �ملتوفر 
ح�صريً� مبن��صبة �إع�دة �فتت�ح �لفندق. 

ب�الإ�ص�فة �إىل �أ�صع�ر �لفندق �ملمّيزة، 
يت�صمن هذ� �لعر�ض �ملز�ي� �الآتية:

لة  - �إق�مة يف �لغرفة من �لفئة �ملف�صَّ
لديك

- بوفيه فطور يومي يف مطعم ال تري�ز� 
�ملطل على بحرية كومو

- �إمك�نية ترقية �لغرفة �ملج�نية 
)بح�صب تو�فره�(

- خدمة ت�صجيل �لو�صول �ملبكر 
وت�صجيل �ملغ�درة �ملت�أخرة )بح�صب 

تو�فر �لغرف(
- تبد�أ �أ�صع�ر �لغرف �عتب�رً� من  

430.10يورو يف �لليلة �لو�حدة

- �ل�صروط: يخ�صع �لعر�ض ملدى 
تو�فره عند �حلجز ويقت�صر على عدد 
حمدود من �لغرف. يجب ت�صديد ثمن 

�لعر�ض م�صبقً� وال ميكن ��صرتد�د 
�ملبلغ �ملدفوع. يف ح�ل �إلغ�ء �حلجز 
�أو عدم �حل�صور، ال تنطبق �صي��صة 

��صرتد�د �صعر �لعر�ض.
يعود ت�ريخ فندق جر�ند ترمييزو �إىل 

1910 و يتميز بت�ص�ميم و ديكور�ت 

نوفو �لفنية. �إن �الأ�صرة �مل�لكة لفندق 
جر�ند ترمييزو متتلك موقع� مذهل 

على �صف�ف بحرية كومو �ل�ص�حرة مع 
�إطللة �ص�ملة على كل بلدة بيلجو 

ريفري� ديل �أز�يل و جب�ل جرين 
�خللبة. هذ� �لفندق �الأ�صطوري 
يحوي 90 غرفة و جن�ح� حتب�ض 
�الأنف��ض ب�إطللته� �جلميلة على 

�لبحرية و �حلد�ئق �لت�ريخية �ملمتدة 
على م�ص�حة 20،000 مرت مربع.

في منطقة بحيرة كومو الهادئة 
تنتظرك تجربة استثنائية في

فندق جراند تريميزو
استعد لقضاء عطلة استجمام رائعة في ربوع منطقة بحيرة كومو بعيدًا عن أجواء الصخب 

المترتبة عن أسبوع الموضة في ميالنو المرتقب في فبراير. تشتهر منطقة كومو بغناها بوجهات 
الضيافة العالمية وعلى رأسها أشهر فندق في المنطقة، وهو فندق جراند تريميزو الذي يشكل 

عنوان الضيافة األكثر رواجًا في المنطقة، وإليك نصائح مفيدة لالستمتاع بمنطقة كومو في 
األشهر األكثر هدوءًا، سواء قبيل فترة فعاليات أسبوع الموضة الصاخبة أو بعدها.
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يقع مطعم »هايد اأند �سيك« اجلديد 
على حافة بركة الزنبق الهادئة 

واخلالبة يف الفندق، ويدّلل رّواده 
باأطباق ع�سرية، اأ�سيلة، ب�سيطة 
وحملية يف اآن معًا. تتخّلل املطعم 

مل�سات جديدة ممّيزة، اإذ يقّدم 
نكهات ُتلهم احلوا�س وتفتح النف�س. 
كما تتزاوج فيه النفحات الآ�سيوية، 

وال�سرق اأو�سطية والغربية مع نكهات 
حلوة، وماحلة، ومّرة، وحارة وحام�سة 

يتم املزج بينها بطرق غري اعتيادية 
لبتكار اأطباق ممّيزة توقظ احلوا�س 

وت�سعل الرغبة يف اختبار الب�ساطة 
الفاخرة باأ�سمى معانيها.  

اإل اأّن تناول الطعام الفاخر لي�س 
م�سدر املتعة الوحيد يف فندق 

جياردينو اأ�سكونا الذي يحت�سن اأي�سًا 
مطعم »اإيكو« احلا�سل على جنمَتي 

مي�سالن بقيادة ال�سيف رولف فليغوف، 

بل اإّنك �ستجد متعة كبرية يف الإقامة 
و�سط اأجواء متو�سطية �ساحرة، 

والنغما�س يف العالجات الرائعة 
بني اأح�سان �سبا »ديبيو« املرتف 

يف الفندق. عالوة على ذلك، ُيقيم 
الفندق فعاليات ممّيزة على غرار 
»هايد اأند تابا�س« اجلديدة حيث 

يتم تقدمي املقبالت الإيبريية اللذيذة 
وعزف مو�سيقى الفالمنكو احلما�سية، 
ف�ساًل عن عالجات الأيورفيدا اليومية 

القائمة على الفل�سفة ال�سمولية 
للرفاهية وال�سرتخاء، ما ي�ساعد على 
تو�سيع الآفاق الثقافية وال�سحية لدى 

ال�سيوف. 
كما تدّب احلياة يف �ساحة غراندي 

املجاورة يف لوكارنو خالل مو�سم 
ال�سيف، اإذ ُتقام فيها فعاليات رائعة 

على غرار مهرجان القمر والنجوم 
)14 حتى 22 يوليو( حيث ت�سدح 

اأ�سوات عزف جنوم املو�سيقى العامليني 
يف هذه ال�ساحة التاريخية، اإ�سافة 

اإىل مهرجان لوكارنو ال�سينمائي )8 
حتى 12 اأغ�سط�س( الذي ي�ستقبل اأهل 

ال�سينما من العامل اأجمع، ويعر�س 
اأفالمًا على �سا�سة �سخمة يف الهواء 

الطلق. باخت�سار، تكتنز جميع 
اأنحاء املنطقة في�سًا من الأن�سطة 

التي ميكن ال�ستمتاع بها، ف�ساًل عن 
امل�ساهد الطبيعية اخلاطفة لالأنفا�س 

والفعاليات ال�سّيقة على غرار كاأ�س 
اأ�سكونا للبولو )يوليو(، وجاز اأ�سكونا 

)يونيو-يوليو( وعرو�س الألعاب 
النارية واملرح يف العيد الوطني 

ال�سوي�سري )اأغ�سط�س(. 
ُيعيد جياردينو اأ�سكونا فتح اأبوابه 

ملو�سم �سيف 2017 يف 17 مار�س، 
حيث تبداأ اأ�سعار الغرفة من 336.25 

فرنكًا �سوي�سريًا. حلجز اإقامتك، 

www.giardino- يرجى منك زيارة
ascona.ch/en اأو الت�سال على 

 .41+ )0(800 333 313

تتاألف جمموعة جياردينو من اأربعة 
عقارات يف �سوي�سرا، وت�سمل ثالثة 

فنادق من فئة اخلم�س جنوم، 
بالإ�سافة اإىل فندق �سغري فاخر من 
فئة )بوتيك هوتيل(. وهي جياردينو 

اأ�سكونا، جاردينو لغو )مينو�سيو قرب 
لوكارنو(، جياردينو ماوننت )ت�سامرب 

بالقرب من �سانت موريتز( و اأتالنت�س 
من جياردينو )زيورخ(. تتميز 

جميعها بت�ساميم جذابة وخدمة 
متميزة وحميط رائع. بالإ�سافة اإىل 

جياردينو غرينديلولد الذي �سيتم 
افتتاحه يف عام 2017. كما تفخر 

فنادق جيارينو باحل�سول على جوائز 
عديدة لتميزها يف جمال ال�سيافة 

واخلدمة الفريدة. 

هايد أند سيك..
يفتح أبوابه بين رحاب جياردينو أسكونا 

مع إعادة االنطالق 

يف جنوب سويسرا يتربع إقليم تيتشينو األخاذ، وهو جوهرة متوسطية تزخر بالمياه المتأللئة، 
والنباتات المورقة والمأكوالت االستثنائية التي قد يتوّقعها المسافر صاحب الذوق الرفيع من 
البلدان المجاورة األكثر شهرة في جنوب أوروبا، ولكن مع فارق مهم أال وهو جّو من الفخامة 

المريحة والباعثة على االسترخاء. فعلى مّر أكثر من 30 عامًا، لم يستطع أي فندق في المنطقة 
إتقان فن توفير أجواء الهدوء الراقية مثلما فعل جياردينو أسكونا الذي يجثم على ضفاف بحيرة 

ماجوري الساحرة. وباإلضافة إلى كل الفعاليات الصيفية التي ُتقام في المنطقة، يفتتح الفندُق 
الموسَم مجددًا في 17 مارس مع مفهوم جديد لتناول الطعام، أال وهو مطعم »هايد أند سيك«، 

بعد أن كان قد قّدم العام المنصرم برنامجًا واسعًا لعالجات األيورفيدا المجّددة للطاقة. 
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يقع مطعم »هايد اأند �سيك« اجلديد 
على حافة بركة الزنبق الهادئة 

واخلالبة يف الفندق، ويدّلل رّواده 
باأطباق ع�سرية، اأ�سيلة، ب�سيطة 
وحملية يف اآن معًا. تتخّلل املطعم 

مل�سات جديدة ممّيزة، اإذ يقّدم 
نكهات ُتلهم احلوا�س وتفتح النف�س. 
كما تتزاوج فيه النفحات الآ�سيوية، 

وال�سرق اأو�سطية والغربية مع نكهات 
حلوة، وماحلة، ومّرة، وحارة وحام�سة 

يتم املزج بينها بطرق غري اعتيادية 
لبتكار اأطباق ممّيزة توقظ احلوا�س 

وت�سعل الرغبة يف اختبار الب�ساطة 
الفاخرة باأ�سمى معانيها.  

اإل اأّن تناول الطعام الفاخر لي�س 
م�سدر املتعة الوحيد يف فندق 

جياردينو اأ�سكونا الذي يحت�سن اأي�سًا 
مطعم »اإيكو« احلا�سل على جنمَتي 

مي�سالن بقيادة ال�سيف رولف فليغوف، 

بل اإّنك �ستجد متعة كبرية يف الإقامة 
و�سط اأجواء متو�سطية �ساحرة، 

والنغما�س يف العالجات الرائعة 
بني اأح�سان �سبا »ديبيو« املرتف 

يف الفندق. عالوة على ذلك، ُيقيم 
الفندق فعاليات ممّيزة على غرار 
»هايد اأند تابا�س« اجلديدة حيث 

يتم تقدمي املقبالت الإيبريية اللذيذة 
وعزف مو�سيقى الفالمنكو احلما�سية، 
ف�ساًل عن عالجات الأيورفيدا اليومية 

القائمة على الفل�سفة ال�سمولية 
للرفاهية وال�سرتخاء، ما ي�ساعد على 
تو�سيع الآفاق الثقافية وال�سحية لدى 

ال�سيوف. 
كما تدّب احلياة يف �ساحة غراندي 

املجاورة يف لوكارنو خالل مو�سم 
ال�سيف، اإذ ُتقام فيها فعاليات رائعة 

على غرار مهرجان القمر والنجوم 
)14 حتى 22 يوليو( حيث ت�سدح 

اأ�سوات عزف جنوم املو�سيقى العامليني 
يف هذه ال�ساحة التاريخية، اإ�سافة 

اإىل مهرجان لوكارنو ال�سينمائي )8 
حتى 12 اأغ�سط�س( الذي ي�ستقبل اأهل 

ال�سينما من العامل اأجمع، ويعر�س 
اأفالمًا على �سا�سة �سخمة يف الهواء 

الطلق. باخت�سار، تكتنز جميع 
اأنحاء املنطقة في�سًا من الأن�سطة 

التي ميكن ال�ستمتاع بها، ف�ساًل عن 
امل�ساهد الطبيعية اخلاطفة لالأنفا�س 

والفعاليات ال�سّيقة على غرار كاأ�س 
اأ�سكونا للبولو )يوليو(، وجاز اأ�سكونا 

)يونيو-يوليو( وعرو�س الألعاب 
النارية واملرح يف العيد الوطني 

ال�سوي�سري )اأغ�سط�س(. 
ُيعيد جياردينو اأ�سكونا فتح اأبوابه 

ملو�سم �سيف 2017 يف 17 مار�س، 
حيث تبداأ اأ�سعار الغرفة من 336.25 

فرنكًا �سوي�سريًا. حلجز اإقامتك، 

www.giardino- يرجى منك زيارة
ascona.ch/en اأو الت�سال على 

 .41+ )0(800 333 313

تتاألف جمموعة جياردينو من اأربعة 
عقارات يف �سوي�سرا، وت�سمل ثالثة 

فنادق من فئة اخلم�س جنوم، 
بالإ�سافة اإىل فندق �سغري فاخر من 
فئة )بوتيك هوتيل(. وهي جياردينو 

اأ�سكونا، جاردينو لغو )مينو�سيو قرب 
لوكارنو(، جياردينو ماوننت )ت�سامرب 

بالقرب من �سانت موريتز( و اأتالنت�س 
من جياردينو )زيورخ(. تتميز 

جميعها بت�ساميم جذابة وخدمة 
متميزة وحميط رائع. بالإ�سافة اإىل 

جياردينو غرينديلولد الذي �سيتم 
افتتاحه يف عام 2017. كما تفخر 

فنادق جيارينو باحل�سول على جوائز 
عديدة لتميزها يف جمال ال�سيافة 

واخلدمة الفريدة. 

هايد أند سيك..
يفتح أبوابه بين رحاب جياردينو أسكونا 

مع إعادة االنطالق 

يف جنوب سويسرا يتربع إقليم تيتشينو األخاذ، وهو جوهرة متوسطية تزخر بالمياه المتأللئة، 
والنباتات المورقة والمأكوالت االستثنائية التي قد يتوّقعها المسافر صاحب الذوق الرفيع من 
البلدان المجاورة األكثر شهرة في جنوب أوروبا، ولكن مع فارق مهم أال وهو جّو من الفخامة 

المريحة والباعثة على االسترخاء. فعلى مّر أكثر من 30 عامًا، لم يستطع أي فندق في المنطقة 
إتقان فن توفير أجواء الهدوء الراقية مثلما فعل جياردينو أسكونا الذي يجثم على ضفاف بحيرة 

ماجوري الساحرة. وباإلضافة إلى كل الفعاليات الصيفية التي ُتقام في المنطقة، يفتتح الفندُق 
الموسَم مجددًا في 17 مارس مع مفهوم جديد لتناول الطعام، أال وهو مطعم »هايد أند سيك«، 

بعد أن كان قد قّدم العام المنصرم برنامجًا واسعًا لعالجات األيورفيدا المجّددة للطاقة. 
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كما اأن اأكرث من ثلث امل�ستهلكني �سوف 
ي�سعرون باأمان اأكرث اإذا ا�ستخدمت 

البنوك �سور ال�سلفي بدل كلمات ال�سر، 
يف حني اأن اأكرث من الربع يرغبون 

يف اإجراء الك�سف الطبي العام عرب 
»ال�سيلفي« اأو مكاملات الفيديو بداًل من 

احل�سور �سخ�سيًا.
 اأظهر تقرير حديث اأعدته »�سوين 

موبايل«، اأن كامريات الهواتف الذكية 
باإمكانها اأن ت�سهم يف حتويل العديد 

من القطاعات مثل االنتقال ب�سور 
»ال�سلفي« من �سيحة عابرة اإىل 

ظاهرة تكنولوجية. 
وك�سفت التقرير املرفق ببحث �سدر 

بالتن�سيق مع »فيوت�سرايزون« 
ال�ست�سارات تكنولوجيا امل�ستقبل، 

وباال�ستناد اإىل درا�سة ا�ستق�سائية 
�سملت 6500 م�ستهلكًا اأوروبيًا يف 

اململكة املتحدة وفرن�سا واأملانيا 
واإ�سبانيا، اأن امل�ستهلكني منفتحون على 
عدد كبري من التطبيقات املحتملة التي 

تعتمد على كامريات الت�سوير. 
وا�ستك�سفت »�سوين موبايل« بالتعاون 
مع الدكتور اأيان بري�سون، االأخ�سائي 

يف العلوم امل�ستقبلية، عددًا من 
القطاعات التي من املحتمل اأن 

ُتدمج يف اإطار الت�سوير الفوتوغرايف 
بوا�سطة الهواتف املتحركة و�سور 

ال�سلفي باعتبارها وظيفة تكنولوجية 

يف امل�ستقبل، وقد تبنّي اأن التطبيقات 
املحتملة وا�سعة النطاق انطالقًا من 
التقاط ال�سور التي توّثق اللحظات 

امل�سّوقة يف مدن املالهي املتخ�س�سة 
و�سواًل اإىل املت�سوقني الذين 

ي�ستخدمون تلك التطبيقات كم�ساعد 
�سخ�سي افرتا�سي عند جتربة 

مالب�سهم بلم�سة زر. ومبجرد حتديد 
تلك التطبيقات، فاإن اأكرث من 6500 
م�ستهلك اأدلوا باأفكارهم باعتبار اأن 
تطور �سور ال�سلفي كاجتاه اجتماعي 
واالإقبال على تلك التطبيقات ي�سبح 

اأكرث فعالية بالت�سوير بوا�سطة الهاتف 
الذكي.      

ويف معر�ض تعليقه على هذا التقرير 
يقول جي�سون �سميث، نائب رئي�ض 

�سوين موبايل كوميونيكي�سنز يف ال�سرق 
االأو�سط واأفريقيا »لقد اأظهر لنا هذا 

امل�سروع املعنى احلقيقي مل�سار الطور 
الذي مّرت به �سور ال�سلفي ومكاملات 

الفيديو، وال�سبب يف اأنه ميكن 
اعتماده لتغيري العديد من القطاعات 

املختلفة«. 
واأ�ساف »نواجه مهمة مزدوجة تتمثل 

يف ت�سميم الهواتف الذكية التي جتعل 
حياة امل�ستهلكني اأ�سهل اليوم، يف وقت 

تبقى فيه اأعيننا مفتوحة على يخبئه 
امل�ستقبل، واأن نكون جزءًا من قيادة 
االبتكار والتغيري. لقد نظرنا دائمًا 
اإىل الت�سوير الفوتوغرايف كوظيفة 
اأ�سا�سية يف قلب الهاتف املتحرك، 

وبالفعل لدينا كامريا اأمامية متقدمة 
يف الهاتف Xperia XZ للح�سول على 
�سور عالية اجلودة، لذلك، من املثري 

للغاية اأن جند اأن امل�ستهلكني م�ستعدون 
لتقبل �سور ال�سلفي على نطاق وا�سع يف 

اال�ستخدامات امل�ستقبلية التي حت�سن 
احلياة يوميُا«. 

وحدد التقرير اأف�سل 10 طرق يعتقد 
امل�ستهلكون اأنه ميكن ا�ستنباطها خالل 

ال�سنوات اخلم�ض املقبلة:
1.  العالقات االجتماعية: التقاط 

�سورة �سلفي مع االأ�سدقاء ملعرفة ما 
يفكر به االآخرون بالفعل. 

2. الطبابة: اأكرث من ربع الذين 
�سملهم اال�ستطالع يرغبون يف 

م�ساهدة طبيبهم العام عرب ال�سلفي اأو 
مكاملة الفيديو يف املقام االأول.

3. اخلدمات امل�سرفية جليل ال�سلفي: 
اإن ما يقرب من ن�سف الذين ترتاوح 

اأعمارهم ما بني 25 و34 �سنة ي�سعرون 
باأمان اأكرث اإذا ما متكنوا من الو�سول 

اإىل ح�ساباتهم امل�سرفية يف حال كانت 
�سورة ال�سلفي هي »كلمة املرور«.

»مستقبل السيلفي«..
لم يعد مجرد صور

ثلث المستهلكين يؤيدون استخدام البنوك صور 
السلفي بدل كلمات السر

توقعات مستقبلية واستطالع رأي 6500 شخص يظهران أن المستهلكين منفتحون على 
مجموعة واسعة من التطبيقات المحتملة لكاميرات الهواتف الذكية األمامية واالستخدامات 

العشرة األولى المستقبلية لهواتف الكاميرات المتحركة سوف تشتمل على الخدمات المصرفية 
والتسوق والرعاية الصحية والعالقات االجتماعية وغيرها.
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 كاميرات الهواتف الذكية 
بإمكانها أن تسهم في 

تحويل العديد من القطاعات 
و االنتقال بصور »السلفي« 

من
 صيحة عابرة إلى

 ظاهرة تكنولوجية



كما اأن اأكرث من ثلث امل�ستهلكني �سوف 
ي�سعرون باأمان اأكرث اإذا ا�ستخدمت 

البنوك �سور ال�سلفي بدل كلمات ال�سر، 
يف حني اأن اأكرث من الربع يرغبون 

يف اإجراء الك�سف الطبي العام عرب 
»ال�سيلفي« اأو مكاملات الفيديو بداًل من 

احل�سور �سخ�سيًا.
 اأظهر تقرير حديث اأعدته »�سوين 

موبايل«، اأن كامريات الهواتف الذكية 
باإمكانها اأن ت�سهم يف حتويل العديد 

من القطاعات مثل االنتقال ب�سور 
»ال�سلفي« من �سيحة عابرة اإىل 

ظاهرة تكنولوجية. 
وك�سفت التقرير املرفق ببحث �سدر 

بالتن�سيق مع »فيوت�سرايزون« 
ال�ست�سارات تكنولوجيا امل�ستقبل، 

وباال�ستناد اإىل درا�سة ا�ستق�سائية 
�سملت 6500 م�ستهلكًا اأوروبيًا يف 

اململكة املتحدة وفرن�سا واأملانيا 
واإ�سبانيا، اأن امل�ستهلكني منفتحون على 
عدد كبري من التطبيقات املحتملة التي 

تعتمد على كامريات الت�سوير. 
وا�ستك�سفت »�سوين موبايل« بالتعاون 
مع الدكتور اأيان بري�سون، االأخ�سائي 

يف العلوم امل�ستقبلية، عددًا من 
القطاعات التي من املحتمل اأن 

ُتدمج يف اإطار الت�سوير الفوتوغرايف 
بوا�سطة الهواتف املتحركة و�سور 

ال�سلفي باعتبارها وظيفة تكنولوجية 

يف امل�ستقبل، وقد تبنّي اأن التطبيقات 
املحتملة وا�سعة النطاق انطالقًا من 
التقاط ال�سور التي توّثق اللحظات 

امل�سّوقة يف مدن املالهي املتخ�س�سة 
و�سواًل اإىل املت�سوقني الذين 

ي�ستخدمون تلك التطبيقات كم�ساعد 
�سخ�سي افرتا�سي عند جتربة 

مالب�سهم بلم�سة زر. ومبجرد حتديد 
تلك التطبيقات، فاإن اأكرث من 6500 
م�ستهلك اأدلوا باأفكارهم باعتبار اأن 
تطور �سور ال�سلفي كاجتاه اجتماعي 
واالإقبال على تلك التطبيقات ي�سبح 

اأكرث فعالية بالت�سوير بوا�سطة الهاتف 
الذكي.      

ويف معر�ض تعليقه على هذا التقرير 
يقول جي�سون �سميث، نائب رئي�ض 

�سوين موبايل كوميونيكي�سنز يف ال�سرق 
االأو�سط واأفريقيا »لقد اأظهر لنا هذا 

امل�سروع املعنى احلقيقي مل�سار الطور 
الذي مّرت به �سور ال�سلفي ومكاملات 

الفيديو، وال�سبب يف اأنه ميكن 
اعتماده لتغيري العديد من القطاعات 

املختلفة«. 
واأ�ساف »نواجه مهمة مزدوجة تتمثل 

يف ت�سميم الهواتف الذكية التي جتعل 
حياة امل�ستهلكني اأ�سهل اليوم، يف وقت 

تبقى فيه اأعيننا مفتوحة على يخبئه 
امل�ستقبل، واأن نكون جزءًا من قيادة 
االبتكار والتغيري. لقد نظرنا دائمًا 
اإىل الت�سوير الفوتوغرايف كوظيفة 
اأ�سا�سية يف قلب الهاتف املتحرك، 

وبالفعل لدينا كامريا اأمامية متقدمة 
يف الهاتف Xperia XZ للح�سول على 
�سور عالية اجلودة، لذلك، من املثري 

للغاية اأن جند اأن امل�ستهلكني م�ستعدون 
لتقبل �سور ال�سلفي على نطاق وا�سع يف 

اال�ستخدامات امل�ستقبلية التي حت�سن 
احلياة يوميُا«. 

وحدد التقرير اأف�سل 10 طرق يعتقد 
امل�ستهلكون اأنه ميكن ا�ستنباطها خالل 

ال�سنوات اخلم�ض املقبلة:
1.  العالقات االجتماعية: التقاط 

�سورة �سلفي مع االأ�سدقاء ملعرفة ما 
يفكر به االآخرون بالفعل. 

2. الطبابة: اأكرث من ربع الذين 
�سملهم اال�ستطالع يرغبون يف 

م�ساهدة طبيبهم العام عرب ال�سلفي اأو 
مكاملة الفيديو يف املقام االأول.

3. اخلدمات امل�سرفية جليل ال�سلفي: 
اإن ما يقرب من ن�سف الذين ترتاوح 

اأعمارهم ما بني 25 و34 �سنة ي�سعرون 
باأمان اأكرث اإذا ما متكنوا من الو�سول 

اإىل ح�ساباتهم امل�سرفية يف حال كانت 
�سورة ال�سلفي هي »كلمة املرور«.

»مستقبل السيلفي«..
لم يعد مجرد صور

ثلث المستهلكين يؤيدون استخدام البنوك صور 
السلفي بدل كلمات السر

توقعات مستقبلية واستطالع رأي 6500 شخص يظهران أن المستهلكين منفتحون على 
مجموعة واسعة من التطبيقات المحتملة لكاميرات الهواتف الذكية األمامية واالستخدامات 

العشرة األولى المستقبلية لهواتف الكاميرات المتحركة سوف تشتمل على الخدمات المصرفية 
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4. الرتفيه: اإن نحو ن�سف الباحثني 
عن االإثارة، يرغبون يف جتربة التقاط 
�سورة �سلفي وهم جال�سون يف العربات 
االأقحوانية مع اإمكانية التحكم بتوثيق 

هذه التجربة.  
5. يف �سالة االألعاب الريا�سية/

اللياقة البدنية: �سور ال�سلفي التي 
تعمل بـ »الذكاء اال�سطناعي« من 

اأجل مراقبة اجل�سم على �سبيل املثال، 
اختبار معدل نب�سات القلب واأي�سًا 

املقرتحات لتح�سني التقنية ومدى دقة 
احلركة التي تتم تاأديتها.   

6. يف جمال تف�سيل املالب�ض: التقاط 
�سورة ثالثية االأبعاد للج�سم لتف�سيل 

املالب�ض.
7. يف جمال جتارة التجزئة: ا�ستخدام 
كامريا الهاتف الذكي من اأجل جتربة 
مالب�ض خمتلف تنا�سب �سكل اجل�سم 

بلم�سة رز واحدة. 
8. العملة االجتماعية: الدفع للدخول 
اإىل ال�سينما اأو املناطق ال�سياحية من 

خالل �سورة ال�سلفي
9. الروبوتات: ا�ستخدام الهاتف الذكي 

لل�سيطرة على الطائرات من طيار اأو 
الروبوتات اللتقاط �سور ال�سلفي من 

مواقع اأخرى اأو بعيدة املدى.
10. املنزل: ا�ستخدام ال�سلفي لدخول 

املنازل اأو ال�سيارات
 وي�سري الدكتور اأيان بري�سون 

االأخ�سائي يف العلوم امل�ستقبلية ووا�سع 
تقرير »م�ستقبل ال�سلفي«، اإىل اأنه 
»من خالل هذا التقرير، كان من 

الرائع ر�سم �سورة عن تطور ال�سلفي 
والت�سوير الفوتوغرايف عرب الهاتف 

املتحرك بالتعاون مع فريق عمل 
�سوين موبايل. لكن االأمر الذي كان 

اأكرث ت�سجيعا هو رد فعل امل�ستهلكني 
الذين اأظهروا اأنهم منفتحون على 

نطاق اال�ستخدامات امل�ستقبلية ل�سور 
ال�سلفي ومكاملات الفيديو«. 

واأ�ساف » اإن النتائج تظهر بو�سوح 
اأن �سور ال�سلفي هي يف طريقها اإىل 

التحول من جمرد �سيحة عابرة اإىل 
ظاهرة تكنولوجية وتوفري مادة للفكر 

لعدد من ال�سناعات. هنالك اإمكانات 
هائلة، و�سوف تكون مثرية للده�سة، 

وهذا ما �سوف يتك�ّسف خالل ال�سنوات 
املقبلة.

 االستخدامات العشرة األولى المستقبلية لهواتف 
الكاميرات المتحركة سوف تشتمل على الخدمات 

المصرفية والتسوق والرعاية الصحية والعالقات 
االجتماعية وغيرها
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توفر ترافري�س لركابها حيزًا وا�سعًا 
للقدمني يف ال�سف الثالث من املقاعد، 

يجعل منها ال�سيارة الأف�سل يف فئتها، 
اإ�سافة اإىل حيز تخزين ومق�سورة 

ركاب وا�سعني اإىل احلد الأق�سى مع 

لئحة طويلة معززة من موا�سفات 
ال�سالمة الفعالة املتاحة اختياريًا.

وبطرحها يف الأ�سواق اأواخر العام 
2017، تكون ترافري�س 2018 ال�سيارة 

املطورة الرابعة من طراز كرو�س 

اأوفر وال�سيارات الريا�سية املتعددة 
ال�ستعمالت من �سيفروليه التي يتم 

اإطالقها خالل عام واحد، لتن�سم اإىل 
تراك�س، بولت EV و ايكونك�س  2018 

مما يعزز اإنتاج هذه املجموعة من 

عالمة �سيفروليه.

تصميم جريء ومظهر 
مصقول.

تتميز ترافري�س 2018 مبظهرها 

اجلديد امل�ستوحى من ال�سيارات 
الريا�سية متعددة ال�ستعمالت كبرية 

احلجم، باأجزاء �سنعت مبتانة مع 
عنا�سر اإ�سافية متنحها فخامة 

متميزة كالت�ساميم امل�سنعة من 
الكروم، وامل�سابيح املتميزة املزودة 

بتقنية ال�سمام الثنائي الباعث لل�سوء 
 D-Optic وم�سابيح اأمامية ،LED

مزودة بتقنية ال�سمام الثنائي الباعث 
لل�سوء LED متاحة اختياريًا. وت�سيف 
عالمة �سيفروليه اإىل ترافري�س 2018 
فئة جديدة متميزة، �سيارة بيك- اآب 

من طراز High Country الفخم.
 High Country يتميز طراز

مبوا�سفات مميزة لناحية املحتويات 
الفخمة والتقنيات املتقدمة، ومن 

�سمنها فر�س داخلي فريد م�سنوع من 
اجللد البني الفاخر املطرز، عجالت 

 High م�سقولة بقيا�س 20 اإن�س، �سعار

Country ، م�سابيح اأمامية بتقنية 

D-optic، مقب�س فا�سل ثنائي للدفع 

الرباعي ومقاعد ال�سف الثالث قابلة 
للطي كهربائيًا.

متنح القدرة ال�ستيعابية ل�سيارة 
ترافري�س، والتي قد ت�سل اإىل ثمانية 

مقاعد واملتوفرة اختيارًا مع قاعدة 
عجالت اأكرث طوًل منها يف الطرازات 

ال�سابقة، نوعًا من التقدم لناحية 
الكفاءة والت�ساع. يف احلقيقة، يتوقع 

اأن تقدم ترافري�س اجلديدة قدرة 
ا�ستيعابية اأكرب من ال�سيارات الأخرى 

يف ذات الفئة لناحية حيز التخزين 
وات�ساع مق�سورة الركاب مب�ساحة 

98.5 قدم مكعب )2.789 لرت(. اإن 
اخليارات الأكرب مل�ساحات التخزين 

و�سندوق التحميل الأو�سع �سممت 
خ�سي�سًا لتعزيز الراحة يف مق�سورة 

ال�سيارة وتنويع اإ�ستخدامتها.

كما وبات التحميل يف �سيارة ترافري�س 
اأكرث �سهولة من خالل التوافر 

الختياري مليزة امل�سباح الذي ي�سيء 
الأر�سية ليبني لل�سائقني املكان الذي 

يجب ال�سغط عليه لتفعيل ميزة الباب 
الذي يفتح لالأعلى بتحكم كهربائي.

 Smart وطورت �سيفروليه  ميزة
Slide® الأ�سا�سية يف ترافري�س حيث 

بات بالإمكان طي وف�سل مقاعد 
ال�سف الثاين، كما اأن طي املقعد بات 

ممكنًا من خالل طيه ودفعه لالأمام 
حتى يف حال وجود مقعد لالأطفال 

موجه لالأمام وذلك من اأجل تاأمني 
ممر مفتوح و�سهل لل�سف الثالث من 
املقاعد، اإن حيز القدمني يف ال�سف 
الثالث م�سمم ليكون الأكرث ات�ساعًا 

منه يف ال�سيارات من ذات الفئة 
مب�ساحة 33.7 اإن�س )856 ملم(.

سيارة محمية ومتصلة 
باإلنترنت 

تقدم ترافري�س 2018 تقنيات 
متطورة وم�سممة لتاأمني الراحة 

والأمان للركاب ولإبقائهم مت�سلني 
طوال الوقت، تت�سمن اأحدث 

تقنيات �سيفروليه لالت�سال، نظام 
املعلومات والرتفيه MyLink  املتوفر 
اختيارًا بقيا�س 7 و 8 اإن�س وامل�سمم 

لدعم اأحدث تقنية اآبل كاربالي 
)اآبل كاربالي هو منتج من عالمة 

اآبل وبالتايل تطبق عليه �سروط 
وخ�سو�سيات هذه العالمة. ويتطلب 

اإ�ستخدام هذه التقنية توفر هاتف ذكي 
مدمج اإ�سافة وتعرفة خا�سة بباقة 

البيانات(.
�سيتمكن الركاب من ا�ستخدام خمارج 

لل�سحن USB يف �سفوف املقاعد 
الثالثة، مع ميزة ال�سحن الال�سلكي، 

شفروليه تطلق ترافيرس 2018 

الجديدة كليًا
أطلقت شيفروليه ترافيرس 2018 الجديدة كليًا، المتفردة بتصميم جريء ومظهر مصقول. 
ويمنح التصميم الجديد والمواصفات التكنولوجية العالية لسيارة ترافيرس الركاب من كافة األعمار 

ومختلف أساليب الحياة راحة استثنائية وتبقيهم متصلين.
خاص Entrepreneur العربية

>>

7677 february 2017    entrepreneurentrepreneur    february 2017

ثقافة  فن  |  حياة  |  سياحة  |  تصميم  |  مسئولية  ا  جتماعية  |  سلع فاخرة



توفر ترافري�س لركابها حيزًا وا�سعًا 
للقدمني يف ال�سف الثالث من املقاعد، 

يجعل منها ال�سيارة الأف�سل يف فئتها، 
اإ�سافة اإىل حيز تخزين ومق�سورة 

ركاب وا�سعني اإىل احلد الأق�سى مع 

لئحة طويلة معززة من موا�سفات 
ال�سالمة الفعالة املتاحة اختياريًا.

وبطرحها يف الأ�سواق اأواخر العام 
2017، تكون ترافري�س 2018 ال�سيارة 

املطورة الرابعة من طراز كرو�س 

اأوفر وال�سيارات الريا�سية املتعددة 
ال�ستعمالت من �سيفروليه التي يتم 

اإطالقها خالل عام واحد، لتن�سم اإىل 
تراك�س، بولت EV و ايكونك�س  2018 

مما يعزز اإنتاج هذه املجموعة من 

عالمة �سيفروليه.

تصميم جريء ومظهر 
مصقول.

تتميز ترافري�س 2018 مبظهرها 

اجلديد امل�ستوحى من ال�سيارات 
الريا�سية متعددة ال�ستعمالت كبرية 

احلجم، باأجزاء �سنعت مبتانة مع 
عنا�سر اإ�سافية متنحها فخامة 

متميزة كالت�ساميم امل�سنعة من 
الكروم، وامل�سابيح املتميزة املزودة 

بتقنية ال�سمام الثنائي الباعث لل�سوء 
 D-Optic وم�سابيح اأمامية ،LED

مزودة بتقنية ال�سمام الثنائي الباعث 
لل�سوء LED متاحة اختياريًا. وت�سيف 
عالمة �سيفروليه اإىل ترافري�س 2018 
فئة جديدة متميزة، �سيارة بيك- اآب 

من طراز High Country الفخم.
 High Country يتميز طراز

مبوا�سفات مميزة لناحية املحتويات 
الفخمة والتقنيات املتقدمة، ومن 

�سمنها فر�س داخلي فريد م�سنوع من 
اجللد البني الفاخر املطرز، عجالت 

 High م�سقولة بقيا�س 20 اإن�س، �سعار

Country ، م�سابيح اأمامية بتقنية 

D-optic، مقب�س فا�سل ثنائي للدفع 

الرباعي ومقاعد ال�سف الثالث قابلة 
للطي كهربائيًا.

متنح القدرة ال�ستيعابية ل�سيارة 
ترافري�س، والتي قد ت�سل اإىل ثمانية 

مقاعد واملتوفرة اختيارًا مع قاعدة 
عجالت اأكرث طوًل منها يف الطرازات 

ال�سابقة، نوعًا من التقدم لناحية 
الكفاءة والت�ساع. يف احلقيقة، يتوقع 

اأن تقدم ترافري�س اجلديدة قدرة 
ا�ستيعابية اأكرب من ال�سيارات الأخرى 

يف ذات الفئة لناحية حيز التخزين 
وات�ساع مق�سورة الركاب مب�ساحة 

98.5 قدم مكعب )2.789 لرت(. اإن 
اخليارات الأكرب مل�ساحات التخزين 

و�سندوق التحميل الأو�سع �سممت 
خ�سي�سًا لتعزيز الراحة يف مق�سورة 

ال�سيارة وتنويع اإ�ستخدامتها.

كما وبات التحميل يف �سيارة ترافري�س 
اأكرث �سهولة من خالل التوافر 

الختياري مليزة امل�سباح الذي ي�سيء 
الأر�سية ليبني لل�سائقني املكان الذي 

يجب ال�سغط عليه لتفعيل ميزة الباب 
الذي يفتح لالأعلى بتحكم كهربائي.

 Smart وطورت �سيفروليه  ميزة
Slide® الأ�سا�سية يف ترافري�س حيث 

بات بالإمكان طي وف�سل مقاعد 
ال�سف الثاين، كما اأن طي املقعد بات 

ممكنًا من خالل طيه ودفعه لالأمام 
حتى يف حال وجود مقعد لالأطفال 

موجه لالأمام وذلك من اأجل تاأمني 
ممر مفتوح و�سهل لل�سف الثالث من 
املقاعد، اإن حيز القدمني يف ال�سف 
الثالث م�سمم ليكون الأكرث ات�ساعًا 

منه يف ال�سيارات من ذات الفئة 
مب�ساحة 33.7 اإن�س )856 ملم(.

سيارة محمية ومتصلة 
باإلنترنت 

تقدم ترافري�س 2018 تقنيات 
متطورة وم�سممة لتاأمني الراحة 

والأمان للركاب ولإبقائهم مت�سلني 
طوال الوقت، تت�سمن اأحدث 

تقنيات �سيفروليه لالت�سال، نظام 
املعلومات والرتفيه MyLink  املتوفر 
اختيارًا بقيا�س 7 و 8 اإن�س وامل�سمم 

لدعم اأحدث تقنية اآبل كاربالي 
)اآبل كاربالي هو منتج من عالمة 

اآبل وبالتايل تطبق عليه �سروط 
وخ�سو�سيات هذه العالمة. ويتطلب 

اإ�ستخدام هذه التقنية توفر هاتف ذكي 
مدمج اإ�سافة وتعرفة خا�سة بباقة 

البيانات(.
�سيتمكن الركاب من ا�ستخدام خمارج 

لل�سحن USB يف �سفوف املقاعد 
الثالثة، مع ميزة ال�سحن الال�سلكي، 

شفروليه تطلق ترافيرس 2018 

الجديدة كليًا
أطلقت شيفروليه ترافيرس 2018 الجديدة كليًا، المتفردة بتصميم جريء ومظهر مصقول. 
ويمنح التصميم الجديد والمواصفات التكنولوجية العالية لسيارة ترافيرس الركاب من كافة األعمار 

ومختلف أساليب الحياة راحة استثنائية وتبقيهم متصلين.
خاص Entrepreneur العربية

>>

7677 february 2017    entrepreneurentrepreneur    february 2017

ثقافة  فن  |  حياة  |  سياحة  |  تصميم  |  مسئولية  ا  جتماعية  |  سلع فاخرة



اإ�سافة اإىل عجلة قيادة م�سممة 
للتحكم بالهاتف وبنظام ال�سوت، 

عدا عن ذلك فاإن ميزة نظام التنبيه 
للمقعد اخللفي تعترب قيا�سية يف جميع 

طرازات ترافري�س.
توفر ترافري�س للركاب تقنيات 

ا�ستثنائية لل�سالمة، متوفرة اختياريا، 
من اأجل تاأمني احلماية له. عدا عن 

تاأمينها موا�سفات قابلة للتكيف 
لتجنب خطر ال�سطدام، ت�سهل على 

ال�سائق ا�ستخدام ال�سيارة ومتنح 
الركاب الطمئنان لناحية ال�سالمة، 

ومن �سمن هذه املوا�سفات:
• نظام روؤية حميطية

• م�سابيح اأمامية D-Optic مزودة بتقنية 
LED ال�سمام الثنائي الباعث لل�سوء

• نظام تنبيه لال�سطدامات المامية 
• نظام فرملة اأوتوماتيكي اأمامي يعمل 

على ال�سرعتني العالية واملنخف�سة
• نظام جديد للم�ساعدة يف احلفاظ 
على امل�سار مع نظام تنبيه لالنحراف 

عن امل�سار
• نظام الفرملة الأمامية حلماية 

امل�ساة

األداء والفعالية
يقدم املحرك اجلديد من فئة 

V6 ب�سعة 3.6 لرت وناقل احلركة 

الأوتوماتيكي ت�سع �سرعات من نظام 
الدفع القيا�سي اخلا�س بهذه ال�سيارة، 

قوة  ح�سانية اأكرب تقدر بن�سبة 10 
باملئة مقارنة بالطراز احلايل، اإ�سافة 

اإىل تعزيز قدرات ا�ستهالك الوقود 
مبعدل 25 ميل بالغالون الواحد على 
الطرقات ال�سريعة )�سيارات الدفع 

الأمامي(. كما يدعم الت�سميم املميز 
قدرة على القطر تقدر بـ5000 رطل 

)2،268 كيلو( يف حال كانت ال�سيارة 
معدة وجمهزة كما ينبغي.

وتلعب عوامل القيادة املختلفة 
دورًا هامًا يف التحكم بتكنولوجيا 

النطالق/ التوقف الذكية اجلديدة، 
ملحرك V6 ب�سعة 3.6 لرت، جلهة 

الوقت الأف�سل لتوقف املحرك من اجل 
ا�ستهالك اف�سل للوقود. وتعترب ميزة 

اختيار منط الدفع قيا�سية يف جميع 
الطرازات، وهي متّكن ال�سائق من 

اإجراء التعديالت الدائمة على اأمناط 

القيادة املختلفة وذلك بح�سب ظروف 
الطرقات وتعدد اأنواعها. اإن توافر 

هذه امليزة يف طرازات الدفع الرباعي  
ت�سمح بالنف�سال كليًا عن املحور 

اخللفي مما يوؤمن توفريًا يف ا�ستهالك 
الوقود ويعزز التح�سينات التي تتميز 

بها هذه ال�سيارة.
ي�ستخدم طراز High Country املتطور 

بنظام الدفع الكلي تقنية املقب�س 
الفا�سل املزدوج الذي يعزز الدفع بغ�س 

النظر عن املحيط الذي ت�سري فيه 
ال�سيارة. وقد متت هند�سة هذه ال�سيارة 

لتقّدم اأداًء فعاًل على الطرقات املبللة، 
املغطاة بالثلوج اأو اجلليد، بذات الثبات 

املعزز الذي تقدمه هذه ال�سيارة على 
الطرقات اجلافة.
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اتخاذ القرارات ال�صعبة لي�س اأمرًا 
�صهاًل اأبدًا. هنالك خوف دائم من 

اأنننا اتخذنا القرار اخلاطيء، هذا 
ميكن اأن يوؤدي يف كثري من االحيان 

اىل القلق والنوم ال�صيء اأو اأ�صواأ من 
ذلك اإىل  اخلمول التام.

مل ي�صاهد اأحد منذ فرتة طويلة مذيعة 
اأخبار القناة ال�صهرية فوك�س ميغني 
كيلي. بعد اأكرث من ع�صر �صنوات يف 

فوك�س، اأعلنت كيلي اأنها �صوف تغادر 
الإيجاد فر�س جديدة تناف�صية يف �صبكة 

.NBC اأخبار
القرارات ال�صخمة ت�صبب اإ�صطرابًا 

كبريًا، وكيلي تاألف ذلك ب�صكل كبري. 
اإال اأن قدرة الفرد على التعامل مع هذه 

ال�صغوط، هي ما جتعله يرى الفر�س 
يف اأ�صعب االأوقات، وجتعله يرحب 
بالفر�س غري املاألوفة حتى يحقق 

النجاح يف نهاية املطاف.
اإليك اأربع درو�س ميكنك اأن تتعلمها 

من ميغان كيلي بخ�صو�س اتخاذ 
القرارات ال�صعبة يف عملك لعام 

:2017

1. التركيز على ما يهم حقًا
عر�س على كيلي 20 مليون دوالر 

للبقاء يف فوك�س، ولكنها ركزت على 
االأ�صياء التي تهمها حقًا، واختارت 

ق�صاء الوقت مع اأطفالها مع راتب اأقل، 
وهي الرفاهية التي قدمتها لها �صركة 

.NBC

من خالل التخلي عن الربح ال�صريع، 
بقيت كيلي وفيًة لتطلعاتها يف عي�س 

حياة متوازنة.

2. ال تخشى من مفاجأة الناس
يف زمن اال�صتقطاب ال�صيا�صي املكثف 

وتزايد ال�صكوك املحيطة بو�صائل 
االإعالم الرئي�صية، كانت روؤية انتقال 

كيلي اىل �صبكة NBC مبثابة تاأييد 
قوي لل�صبكات االإخبارية التقليدية. 
ومثل هذه البيانات اجلريئة ال �صك 

يثري غ�صب و�صخط الكثري من النا�س، 
ولكن كيلي حافظت على رباطة جاأ�صها. 

القرارات ال�صعبة عادًة ما تثري ردود 
فعل عاطفية، خا�صة عندما تكون غري 

متوقعة، ولكن هذا ال يعني اأنك يجب اأن 
تخجل من اتخاذ اإجراءات خا�صة بك 

الأنك تخ�صى من ردود الفعل ال�صلبية.

3. حّول الحسم الى إحدى 
عاداتك

بع�س النا�س يعانون من عدم القدرة 
على احلزم. فهم ينفقون الكثري 

من الوقت يف ت�صفح قائمة املطاعم 
للخروج وتناول الع�صاء. امل�صكلة لي�صت 
اأنهم غري قادرين على اتخاذ قرارات 

جيدة، ولكن امل�صكلة يف اأنهم مل يعتادوا 
على اتخاذ االإجراءات احلا�صمة.

لطاملا كانت كيلي حا�صمة، على الرغم 
من اجلدل الدائر حول العديد من 

خياراتها. ال ميكن الأحد اأن ينكر اأن 
كيلي مريحة جدًا يف طرحها لالأ�صئلة 
ال�صعبة ويف اتخاذ القرارت ال�صعبة.
اتخاذ قرار يف اللحظة املنا�صبة، حتى 
اإن مل يكن قرارًا مثاليًا، هو اأف�صل من 

عدم اإتخاذ اأي قرار على االإطالق. 
الطريقة الوحيدة التي �صتتمكن بها 

من التمييز بني القرارات اجليدة 
والقرارات ال�صيئة هي من خالل كونك 

حا�صمًا. ال�صيناريوهات االأ�صواأ يف 
هذه احلالة، هي اأنك �صتتمكن من اأن 

تتحكم مبقدار االأ�صرار.

4. اعترف بأخطائك
اأحيانًا تقوم عواطفنا ب�صوق قراراتنا 
عن م�صارها ال�صحيح، ت�صع غمامة 
اأمام حكمتنا اأو بب�صاطة نحن نف�صل 

يف اأخذ كل احلقائق باحل�صبان. ويف 
كلتا احلالتني، هذا ما يعترب جزًء 
من اتخاذ قرارات اأف�صل وحتمل 

امل�صوؤولية واالعرتاف عندما نكون 
على خطاأ.

ال�صحافة لطاملا كانت عماًل فو�صويًا، 
وميكن يف كثري من االأحيان اأن تغرق 

الق�ص�س يف بحر من املعلومات 
املت�صاربة، ولكن كيلي كانت دائمًا 

اأول من تعرتف باأخطاءها اأو عندما 
تاأخذها توقعاتها بعيدًا عن الهدف.

االعرتاف باالأخطاء يك�صبك دومًا 
املزيد من االحرتام بداًل من التم�صك 

العدائي مبوقفك. اجعل من التعلم 
من اأخطاءك عادة لك، وا�صتخدمها 
لتقدمي تنبوؤات اأكرث دقة يف امل�صتقبل.

من امل�صتحيل اتخاذ القرارات املثالية 
على الدوام، فبعد كل �صيء نحن 

نبقى ب�صرًا، ولكن من خالل جتنب 
اإغراءات املكافاأت ال�صريعة، والتخفيف 

عن نف�صك بخ�صو�س املخاوف من 
ردود الفعل ال�صلبية، وكونك حا�صمًا، 

واالعرتاف باأخطائك اخلا�صة، �صوف 
تكون على الطريق ال�صحيح الذي 

�صيخلق عام جديد ممتلئ باالأهداف 
والتقدم والفر�س والتعلم.

اتخاذ قرار في اللحظة المناسبة
ولو لم يكن مثاليًا أفضل من ال شيء

du.ae/businessdevices

مجموعة واسعة من األجهزة 
وبدون دفعة مقدمة؟

أكيد نعم.

نقدم إليكم مجموعة واسعة من أجهزة المؤسسات لتلبية جميع احتياجات 
أعمالكم عبر أقساط شهرية بدون فوائد.

األجهزة األساسية للمؤسسات.
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يف اأ�صعب االأوقات، وجتعله يرحب 
بالفر�س غري املاألوفة حتى يحقق 
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من اجلدل الدائر حول العديد من 

خياراتها. ال ميكن الأحد اأن ينكر اأن 
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من التمييز بني القرارات اجليدة 
والقرارات ال�صيئة هي من خالل كونك 

حا�صمًا. ال�صيناريوهات االأ�صواأ يف 
هذه احلالة، هي اأنك �صتتمكن من اأن 

تتحكم مبقدار االأ�صرار.

4. اعترف بأخطائك
اأحيانًا تقوم عواطفنا ب�صوق قراراتنا 
عن م�صارها ال�صحيح، ت�صع غمامة 
اأمام حكمتنا اأو بب�صاطة نحن نف�صل 

يف اأخذ كل احلقائق باحل�صبان. ويف 
كلتا احلالتني، هذا ما يعترب جزًء 
من اتخاذ قرارات اأف�صل وحتمل 

امل�صوؤولية واالعرتاف عندما نكون 
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ال�صحافة لطاملا كانت عماًل فو�صويًا، 
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نبقى ب�صرًا، ولكن من خالل جتنب 
اإغراءات املكافاأت ال�صريعة، والتخفيف 

عن نف�صك بخ�صو�س املخاوف من 
ردود الفعل ال�صلبية، وكونك حا�صمًا، 

واالعرتاف باأخطائك اخلا�صة، �صوف 
تكون على الطريق ال�صحيح الذي 

�صيخلق عام جديد ممتلئ باالأهداف 
والتقدم والفر�س والتعلم.

اتخاذ قرار في اللحظة المناسبة
ولو لم يكن مثاليًا أفضل من ال شيء

du.ae/businessdevices

مجموعة واسعة من األجهزة 
وبدون دفعة مقدمة؟

أكيد نعم.

نقدم إليكم مجموعة واسعة من أجهزة المؤسسات لتلبية جميع احتياجات 
أعمالكم عبر أقساط شهرية بدون فوائد.

األجهزة األساسية للمؤسسات.
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