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ترجمة إىل العربية من النص اإلسباين
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الجزء الثالث

البنية التحتية

يدعو القطاع إىل حضور أكرب
للمؤسسات الحكومية اإلسبانية

يف  2014منحت قطر الرشكات اإلسبانية
مشاريع بناء بقيمة  2700مليون يورو

يف السبعينيات من القرن العرشين ،كان الخليج العريب أقرب إىل الغرب
من حبل الوريد وكانت قطر حينئذ بلدا صغريا حديث العهد باالستقالل.
بعد أربعني عاما أصبحت دولة قطر أكرب ُمصدر للغاز الطبيعي املسال يف
العامل .إسبانيا ضمن أسواقها الواعدة لتوسيع سياستها االستثامرية.
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الصندوق السيادي القطري
يهتم بالسوق اإلسبانية

كاتارا للضيافة تقتني أول فندق
يف مدريد

الطاقة

محمد السادة بن صالح السادة

وزير الطاقة والصناعة القطري
“ليس من السهل جني أرباح من
الغاز يف ظل االقتصاد العاملي الراهن”
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قطر عىل بعد خمس عرشة سنة من تحقيق هدفها

املكانة الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر ليست وليدة الصدفة بل هي مثرة عمل دؤوب استمر عىل مدى أربعة عقود عملت
فيها قطر عىل نسج تحالفات سياسية واقتصادية مع دول رائدة مثل اليابان والواليات املتحدة األمريكية .ومنذ زمن قصري تحولت
إسبانيا إىل الرشيك التجاري الواعد للدوحة .يف أفق سنة  2030تتطلع قطر لتصبح يف مصاف الدول املتقدمة.
يف أواخر سبعينيات القرن املايض ،ألفت
صحفية بريطانية كتابا حول الجزيرة
العربية حكت فيه عن تجربة سفرها إىل
الدوحة .وأشارت يف معرض حديثها إىل
أشغال البناء والتشييد التي كانت جارية
عىل قدم وســاق يف الدوحة من بينها
عمليات إنشاء مساحات جديدة من
اليابسة يف الخليج الغريب وهي املنطقة
الواقعة شامل رشق الدوحة حيث ترتكز
عرشات ناطحات السحاب عىل شاطئ
الخليج العريب .تضم هذه املباين الحديثة
مقرات لوزارات الدولة ومكاتب حكومية
وبعض السفارات .يف نفس املنطقة توجد
فنادق فاخرة كفندق شرياتون الذي
يتميز بتصميم هرمي فريد وإطاللة
بانورامية عىل الخليج العريب.
السخرية الربيطانية
تستفيد دولة قطر منذ أربعني سنة من
ثــروات البرتول الذي اكتشف يف حقل
دخــان سنة  1939وهــو االكتشاف
الــذي مهد سنة  1971الكتشاف أكرب
حقل منفرد للغاز الطبيعي يف العامل.
كــانــت دولـــة قطر قــد استقلت عن
الحامية الربيطانية عندما سخرت الكاتبة
الصحفية من عناوين الصحف املحلية
التي تحدثت عن أنباء مشاريع مليونية
لبناء منشآت صناعية ضخمة كاملصنع

حسب تقديرات بنك قطر
الوطني ،QNB ،فقد بلغ
إجــايل الناتج املحيل لدولة
قطر  180مليار دوالر مام
جعلها تتمتع اليوم بأعىل
معدل دخل للفرد يف العامل
املتكامل للحديد والصلب برشاكة مع
الــيــابــان .قالت هــذه الصحفية" :قد
يكون لهذه املشاريع معنى لو تعلق
األمر مبدينة تضم عاملة تتميز بالكفاءة
كمدينة كارديف" ،عاصمة والية ويلز يف
بريطانيا" .ومن سيعمل هناك ،يابانيون
مستوردون؟" .هذا وتعترب اليابان اليوم
الــريــك التجاري األول لــدولــة قطر
والرشكة التي أشــارت إليها الصحفية
الربيطانية هي قطر ستيل،Qasco ،
واحدة من كربيات الرشكات القطرية.
حسب تقديرات بنك قطر الوطني،
 ،QNBفقد بلغ إجاميل الناتج املحيل
لدولة قطر  180مليار دوالر مام جعلها
تتمتع اليوم بأعىل معدل دخل للفرد يف
العامل .وال رضر يف ذلك  ،فقد كان لزاما
عىل دولة قطر أن تستقدم عاملة من
الخارج ،ليس فقط من اليابان بل من
جميع بقاع املعمورة ،مبا فيها العاملة
الربيطانية .وال زالت هذه العملية قامئة
إىل يومنا هذا ،فمن بني  2,3مليون نسمة
ال يشكل القطريون إال  .250.000وبناء
عىل وترية النمو السكاين الحايل فإن عدد
املهاجرين الغربيني سيصل قريبا إىل
 400.000نسمة ،واملهاجرين املنحدرين
من الجنسيات اآلسيوية كالهند والنيبال
وبنغالديش ورسيالنكا والفليبني ...يعدون
باآلالف أيضا ،يتم التعاقد معهم للعمل
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الشيخة موزا ،القوة الدافعة
كنت تتسىل مبسابقات الجامل
"عندما َ
كنت أنا أدرس يف جامعة القاهرة" هذا ما
قالته الشيخة موزا بلطف لزوجها خالل
حوار أجرياه مع منرب إعالمي أمرييك
منذ ســنــوات .يتذكر سفري جمهورية
الدومنيكان يف قطر ،هوغو غيلياين ،هذا
الحوار قائال " :كان حوارا حرا " مضيفا أن
" التفاهم بينهام كان جليا ".
تعترب قطر أكرب مصدر للغاز الطبيعي
املسال يف العامل ،واملزود الثالث إلسبانيا
بهذه املــادة .بيد أن هذه الــروة التي
تكتنزها أعــاق البحر ليست أبدية،
ودولة قطر واعية كل الوعي بذلك ،لذا
مافتئت تركز يف اسرتاتيجيتها التنموية
عىل محورين أساسيني :األول يتوخى
االستثامر يف األصول األجنبية عرب صندوق
قطر السيادي؛ والثاين يهدف إىل تنويع
املـــوارد االقتصادية يف قطاعات مثل
صاحبة السمو الشيخة موزا يف مؤمتر القمة العاملي لإلبتكار يف التعليم (وايز)  2014رفقة وزير الثقافة
الرتبية والرياضة والسياحة.
وتجدر اإلشارة هنا إىل الدور البارز القطري ونائبة رئيس الحكومة اإلسبانية السابقة السيدة ماريا ترييسا فرينانديث دي ال فيغا.
الذي تقوم به صاحبة السمو الشيخة
مــوزا يف تحديث وتطوير دولــة قطر.
فلوال دعمها ومساندتها مــا تحقق
مــروع املدينة التعليمية .فصاحبة
السمو ترتأس مؤسسة قطر ومؤسسة
قطر للبحوث والتطوير التي ترشف عىل
تسيري هذا الرصح األكادميي .كام تعمل
الشيخة موزا بنشاط وتفان عىل ضامن
حقوق العامل األجانب يف قطر حيث
دفعت بسن قانون صارم يرمي إىل زجر
وردع الرشكات التي ال تحرتم حقوق
العاملة الرخيصة غري املاهرة واملتوافدة
باستمرار عىل البلد .الشيخة موزا امرأة
ذات كاريزما ،حاصلة عىل البكالوريوس
يف علم االجتامع ،حطمت تابوها تقليديا
يف املجتمع العريب عندما قررت املشاركة
الفعلية يف الحياة اإلجتامعية والسياسية
لبلدها .ولطاملا رصفت بعض التعاليق

“علّم طفال” املــروع الذي
يستأثر بجزء كبري من اهتامم
صاحبة السمو الشيخة موزا
 ،وهو عبارة عن منظمة غري
حكومية منحت حتى اآلن لـ
 500.000طفل يف  17دولة
حرموا من حق التعليم ،فرصة
التمدرس .هدف هذه املبادرة
بلوغ  10ماليني مستفيد.

وقــد استفاد من مــروع  EACحتى
اآلن  500.000طفال يف سبع عرشة دولة،
مع العلم أن الهدف الذي تنشده سمو
الشيخة موزا هو  10ماليني ،وقد أعربت
يف هذا الصدد" :قد يبدو طموحا صعبا،
لكنني أحسبه ممكنا" .وانخرطت يف
هذا املرشوع جهات أخرى مثل مؤسسة
روجيه فيديرير واليونيسف والوكالة
األممية لالجئني وكاريتاس الكونغو
باإلضافة إىل رشكاء آخرين ملنظمة ،EAC
كلهم يف سباق مع الزمن إىل جانب سمو
الشيخة لتحقيق هذا الهدف النبيل .أما
يف أمريكا الالتينية فال يحظى املرشوع
إال بدعم الربازيل وهايتي .ويتأسف
السيد السفري غيلياين عــى أطفال
جمهورية الدومنيكان ،الذين ال يقلون
فقرا عن نظرائهم يف الجارة هايتي،
لعدم استفادتهم إىل حد اآلن من هذه
املبادرة ألسباب إحصائية محضة .لكن،
نأمل أن تشمل هذه املبادرة الكرمية يف
املستقبل كل أطفال العامل.

تعترب قطر أكرب مصدر للغاز
الطبيعي املسال يف العامل،
واملزود الثالث إلسبانيا بهذه
املادة
مهرجان القوارب الرشاعية التقليدية الذي نظمته اللجنة األوملبية القطرية يف نوفمرب  2014يف الدوحة.

يف مشاريع البنى التحتية التي تعطيها
دولة قطر لرشكات من شتى أنحاء العامل،
مبا فيها الرشكات اإلسبانية .فعىل سبيل
املــثــال ،فــإن رشكــة  ،HLGوهــي فرع
لرشكة  ACSاإلسبانية يف الرشق األوسط،
حظيت بعقد صفقات مبعامالت وصلت
إىل مليار و 547مليون يــورو .من بني
املشاريع هناك جزء من الطريق الدائري
الجديد بقيمة مليار و 230مليون يورو،
وخزانات ملياه الرشب و 128كلم من
األنابيب الضخمة لتوزيع املاء أو شبكة
األلياف البرصية .رشكة أخرى هي FCC
التي فازت مبرشوع إنشاء جزء من مرتو
األنفاق وبعض الجسور وجسور املشاة
ومرشوع آخر إلنشاء بنى تحتية تخص
املياه .أما رشكة  OHLفإنها تعمل يف
محطتي مرتو األنفاق األكــر رمزية يف
الدوحة ،ضمن اتحاد لرشكات ترتأسها
الرشكة الكورية الجنوبية سامسونغ .كام
تشارك يف إنجاز مرشوع مركز السدرة
للطب والبحوث الذي أوشك عىل االنتهاء
حيث سيعمل عىل تقديم مستوى عاملي
من الرعاية الرسيرية والتعليم الطبي
وتطوير البحوث الطبية الحيوية .ومن
بني الرشكات اإلسبانية العاملة يف قطر
نجد أيضا  Sacyrو Ceinsaو Ecisaو
 Grupo Puentesو...Collosa
وحسب بنك قطر الوطني ،وهو أكرب
بنك يف الرشق األوسط واملغرب العريب،
فقد رصدت الدولة يف أفق سنة 2018
مبلغ  130مليار يــورو لالستثامرات
خصصت معظمها للبنى التحتية والنقل.

وال زالت تتوافد أعداد كبرية من الرشكات
واملهاجرين من كل دول العامل،هناك
 1.500إسباين مسجل يف لوائح السفارة
اإلسبانية ويُتوقع وجــود عدد ال بأس
به غري مسجل .ويتطلب وفــود هذه
األعداد الكبرية من املهاجرين والرشكات
فتح ســفــارات جــديــدة مثل سفارات
أمريكا الالتينية التي مل تكن تتجاوز
ثالث سفارات قبل ثالث سنوات ،لريتفع
عددها اآلن إىل إحــدى عرشة سفارة،
أحدثها سفارة املكسيك.

تستفيد دولة قطر منذ أربعني
سنة من ثروات البرتول الذي
اكتشف يف حقل دخان سنة
 1939وهو االكتشاف الذي
مهد سنة  1971الكتشاف أكرب
حقل منفرد للغاز الطبيعي يف
العامل
أمريكا رشيك اسرتاتيجي
منذ سنة  1995توىل حكم دولة قطر
سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين الذي
قرر سنة  2013تسليم مقاليد السلطة
إىل ويل عهده سمو الشيخ األمري متيم بن

حمد آل الثاين ،نجله من حرمه صاحبة
السمو الشيخة موزا بنت نارص  .تخرج
األمري الوالد من أكادميية ساندهريست
العسكرية امللكية يف بريطانيا ،وهي
نفس األكادميية التي تخرج منها رئيس
الوزاء الربيطاين السابق ونسنت ترششل.
ويعترب الشيخ حمد بن خليفة صانع
دولة قطر الحديثة ولطاملا لقب بكنيدي
الرشق األوسط .أسس قناة الجزيرة التي
لعبت دورا هاما يف ثورات الربيع العريب،
أثارت بعض تغطيتها لهذه األحداث يف
أكرث من مرة حفيظة جريانها .ويف هذا
السياق ،ال زلنا نتذكر مقولة الرئيس
املرصي حسني مبارك عندما زار املقر
الرئييس للقناة يف الدوحة معربا عن
ذهــولــه" :كــل هــذه الضجة من علبة
الكربيت هذه؟" كام ال ننىس أن القناة
أثــارت يف مرات أخرى غضب الواليات
املتحدة األمريكية إال أن ذلك مل ينعكس
عىل العالقات الجيدة التي تربط البلدين
حيث تعد قطر الحليف االسرتاتيجي
األول يف املنطقة للواليات املتحدة،
وتوجد عىل الرتاب القطري أكرب قاعدة
عسكرية جوية أمريكية يف املنطقة ،وهي
قاعدة العُ ديد التي يتم الوصول إليها
عرب "أحسن طريق" يف الدولة حسب
رأي بعض اإلســبــان .كام تعمل بعض
الرشكات األمريكية املتعددة الجنسيات
مثل  ExxonMobilوConocoPhillip
جنبا إىل جنب مع قطر للبرتول (،)QP
وهي رشكة ذات رأس مال وطني مائة
باملائة  ،ترشف عىل تسيري كل موارد

الغاز والبرتول القطري ،مساهمة بـ 60
يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل .فضال
عن تلك الرشكات هناك رشكات فرنسية
مثل توتال.
مؤسسات أمريكية دخلت كذلك
تجربة االســتــثــار يف قــطــاع الرتبية
والتعليم الــقــطــري ،حيث إن ست

وتوجد عىل الرتاب القطري أكرب
قاعدة عسكرية جوية أمريكية
يف املنطقة ،وهــي قاعدة
العُ ديد التي يتم الوصول إليها
عرب “أحسن طريق” يف الدولة
حسب رأي بعض اإلسبان
جامعات أمريكية قبلت الدعوة املغرية
بفتح فــروع لها داخــل أســوار املدينة
التعليمية ، Education City،التي
استثمرت دولة قطر يف تشييدها مليارات
الــيــوروهــات .وقــد سهر شخصيا سمو
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين عىل إنجاز
هذا الفضاء الجامعي الفريد من نوعه يف
املنطقة ،حيث يضم مؤسسات تعليمية
غربية ذائعة الصيت باإلضافة إىل واحة
للعلوم والتكنلوجيا ومستشفى السدرة
الذي يتوفر عىل مركز للبحث العلمي.

ملحق خاص بجريدة اإلكونوميست اإلسبانية  .من إعداد إم إم مرشان .إنتاج ماريا خويس فرينانديث نيربيدة .تحرير إبفا مارتني .األراء الواردة يف هذا امللحق التعكس بالرضورة آراء اإلكونومست .نتقدم بجزيل الشكر لوزارة الخارجية القطرية
وسفارة دولة قطر يف إسبانيا وسفارة إسبانبا يف قطر وللخطوط الجوية القطرية .ترجمة عبد العيل العمروين.

بخصوص أناقتها وحضورها املتميز
النظر عن عملها الـــدؤوب من أجل
النهوض بقطاع الرتبية والتعليم سواء
يف قطر أو يف العامل بأرسه .يقول السفري
غيلياين" :إنها امــرأة مثقفة .تتحدث
اإلنجليزية بطالقة ،ذكية وتتميز ببعد
النظر" .ترشف مؤسسة قطر التي ترتأسها
صاحبة السمو عىل مؤمتر القمة العاملية
لالبتكار يف التعليم وايز( )WISEالذي
مينح ،يف قمة تعقد سنويا يف الدوحة،
جائزة قيمتها  500ألف دوالر أمرييك
ملرشوع متميز يف مجال التعليم .ولقد
أضحت هذه القمة معروفة يف األوساط
األكادميية بجائزة نوبل للرتبية حيث
توجه الدعوة للحضور للخرباء وصناع
القرار والرتبويني األكرث تأثريا يف العامل
إليجاد حلول ناجعة لتحسني جودة
التعليم .التنظيم من أروع ما يكون.
ومنذ سنة  2013انضم بنك سانتندير
اإلسباين إىل قامئة املساندين الرسميني
لهذا الحدث  ،وقد أثنى رئيس ،WISE
يف الحفل االفتتاحي الــذي أقيم يف
نوفمرب/ترشين الثاين سنة  ،2014عىل
املدير العام لهذا البنك ،إميليو بوتني.
إال أن املــــروع الـــذي يستأثر
بجزء كبري من اهتامم صاحبة السمو
الشيخة م ــوزا يبقى م ــروع "علّم
طفال"( )Educate a Childوهو عبارة
عن منظمة غري حكومية تندرج يف إطار
األهداف اإلمنائية لأللفية التي وضعتها
األمم املتحدة سنة  2000والتي تتوخى
متكني األطفال يف كل مكان ،ذكورا وإناثا،
من إمتام التعليم اإلبتدايئ بحلول عام
 .2015ورغم أن األرقام قد تحسنت يف
هذا املضامر إال أنه لغاية شهر يونيو/
حزيران  2014ال زال  58مليون طفل
يف العامل محرومني من حق التمدرس.

كتارا للضيافة،
نصون الكنوز المميزة
إن كوننا شركة ضيافة عالمية رائدة ال يقتصر دورنا على امتالك وإدارة أو
تطوير الفنادق .فنحن في كتارا للضيافة ِ
نك ُّن كل التقدير للماضي ونراه
سبي ً
ال لنا لبلوغ المستقبل .ومع عقود من الخبرة والسعي الدائم البتكار
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كل ما هو جديد والعناية بأدق التفاصيل ،تمك ّنا من إرساء معايير جديدة
يحتذي بها اآلخرون .وبالنسبة لنا ،فإن شغفنا الالمحدود بإبداع أرقى
مستويات الضيافة واالعتزاز بتراثنا العريق هو جوهر هويتنا وتميزنا.
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الدكتور محمد عبد الواحد الحامدي ،وزير التعليم القطري

يف ظرف خمس سنوات فقط ضاعفت قطر امليزانية املخصصة
للتعليم

مؤسسات غربية مثل تكساس أي أند إم وجامعة جورجتاون تشارك يف املنظومة التعليمية يف قطرSEK .
املدرسة اإلسبانية الوحيدة يف هذا البلد العريب.

املدينة التعليمية هي حرم جامعي كبري
عىل مشارف الدوحة .أراد األمري الوالد
حمد بــن خليفة آل ثــاين استقطاب
مجموعة مختارة من دراسات الهندسة
ودرجــة البكالوريوس من الجامعات
املرموقة والرائدة عامليا لدعم رؤيته
وسعيه الحثيث لتحويل قطر إىل اقتصاد
يرتكز عىل املعرفة .ورحبت مؤسسة قطر
( )QFومؤسسة قطر للبحوث والتنمية
التي ترتأسها حرمه صاحبة السمو
الشيخة موزا بنت نارصاملسند بالفكرة
وكانت عىل استعداد تام لتمويل هذه
العملية .اليوم هناك جامعتان قطريتان،
ست جامعات أمريكية  ،جامعة بريطانية
وأخرى فرنسية.
يتميز املبنى بهندسة معامرية
فاخرة ويستفيد من أحــدث الوسائل
التكنولوجية واألســالــيــب املعامرية
املتطورة .يضم أروقة جميلة ونافورات
ديكورية خالبة كالتي تزين جامعة حمد
بن خليفة ( .)HBKUقريبا سيتم افتتاح
هذا الرصح املعامري والعلمي وسيتسنى
للطالب والطالبات أن يتنقلوا بني
جنباته عرب الرتام أو الحافلة الكهربائية
( )Peopl´s Moverالتي ترشف عىل
إنجازها رشكــة  ،HLGفــرع  ACSيف
الرشق األوسط.
الطالب :عدد اإلناث يفوق عدد الذكوز
خــارج املدينة التعليمية توجد أكرب
جامعة يف البالد ،وهــي جامعة قطر،
التي ترشف عىل رئاستها شقيقة صاحبة
السمو الشيخة موزا ،حيث يتجاوز عدد
الطالبات عدد الطالب .شهدت هذه
الجامعة إصالحا واسع النطاق كان من
بني مثراته اعتامد ومعادلة شهاداتها
دوليا .وأكـ َد الدكتور محمد الحامدي،
وزير الرتبية والتعليم يف دولة قطر أن
"عــدد سكان قطر ينمو برسعة كبرية،
ويتمثل التحدي يف تكييف البنية

التحتية وجعلها قــادرة عىل استعاب
عدد الساكنة املتنامي .بعض القطريني
اختاروا الدراسة يف الخارج ،ومعظمهم
مبنح دراسية حكومية  ...قد ال تعد هناك
رضورة للدراسة يف الخارج ،لذا علينا
العمل عىل توفري مؤسسات جامعية
محلية من الطراز العايل .كام أن األشقاء
يف الدول العربية األخرى يفضلون اآلن
بعث أبنائهم للتعليم يف قطر ألن ذلك
أفضل وأرخص من إرسالهم إىل أوروبا
وكندا والواليات املتحدة األمريكية ".
يف السنة املالية  ،2014-2015خصصت
الدولة لقطاع الرتبية والتعليم مبلغ
 5،270مليون يورو .أو كام قال السيد
الوزير "تقريبا خمسة أضعاف امليزانية
املخصصة قبل خمس سنوات" .جزء من

بالنسبة لألجانب املقيمني
يف قطر تبلغ رسوم التسجيل
يف املــدارس حوايل  700يورو
شهريا لكل طفل ،أما بالنسبة
للقطريني فالتعليم مجاين مبا يف
ذلك التعليم العايل والجامعي.
هذه األمــوال سيتم تخصيصها لتحقيق
الــهــدف املتمثل يف جعل قطر دولــة
رائدة يف البحث والتطوير العلمي .يف
عام  2012تم إعداد وإطالق اسرتاتيجية
قطر الوطنية للبحوث التي تستند عىل
أربع ركائز تشكل مجاالت ذات أهمية
وطنية وهــي قطاع الطاقة والبيئة،
علوم الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات،
الصحة ،والعلوم االجتامعية والفنون
والعلوم اإلنسانية.

الوحيدة التي تشتغل يف قطر حيث
استدعاها سنة  2013املجلس األعىل
للتعليم ( )SECلتنضمّ إىل منظومة
املـــدارس املتميزة يف الــدوحــة .وبعد
شهور قليلة ،تسلمت املدرسة اإلسبانية
مبناها ورشعت يف االشتغال يف سبتمرب
 .2013وقد مولت قطر البنية التحتية
للمدرسة بأكملها ،ويف هذا الصدد تقول

يف السنة املالية ،2014-2015
خصصت دولــة قطر 5270
مليون يــورو لقطاع الرتبية
والتعليم

الدكتور محمد عبد الواحد الحامدي

مدارس بـ  700يف الشهر
ميارس النمو السكاين أيضا الضغط عىل
التعليم االبتدايئ والثانوي .ويرشف عىل
هــذا القطاع املجلس األعــى للتعليم
( )SECالذي يسعى إىل فتح املزيد من
املدارس .فاملدارس املوجودة تظل قليلة
وباهظة الثمن  -حوايل  700يورو شهريا
لكل طفل وهــذا هو املشكل الرئيس
الذي تالقيه األرس الوافدة والتي يف بعض
األحيان تقرر تــرك أطفالها يف بلدها
األصيل مع الزوج أو أحد األقــارب .أما
القطريون فيحظون مبجانية التعليم.
وتجدر اإلشارة إىل أن هناك العديد
من املدارس األوروبية العاملة يف الدوحة
نذكر عىل سبيل املثال املدرسة الفرنسية
فولتري .وتُع ّد  SEKاملدرسة اإلسبانية

السيدة نيبيس سيغوبيا رئيسة املؤسسة
التعليمية اإلسبانية " SEKهــذا ليس
شيكا عىل بياض ،فرهان دولة قطر عىل
يل وملموس ،لذا
التعليم واملعرفة أمر ج ّ
قررنا خوض هذه التجربة .أتينا لنشاطر
قطر وأجيالها الخربة التي راكمناها خالل
مسريتنا املتواضعة ،ولكن أيضا نحن هنا
لنتعلم .ال ميكن الحديث عن إســداء
خدمة ور ّد جميل ،يبقى العلم والتعلم
باعتبارهام واجبني إنسانيني وحضاريني
مبنأى عن هذه األمور".
حاليا ،ال توجد جامعات إسبانية يف
قطر ،لكن الــوزارة تعمل عىل دراسة
بعض االحتامالت والسيد الوزير يرى
مــن غــر املــنــاســب إعــطــاء أســـاء أو
إشارات محددة بهذا الخصوص ،بيد أنه
يؤكد عىل أن "قطر ،وعىل وجه التحديد
مؤسسة قطر ،تــدرس وتنظر دامئــا يف
إمكانية جلب رشكاء إسبان الستكامل
البنية التحتية القامئة يف تخصصات
مرتبطة باقتصاديات املعرفة".

مارك وايكلود رئيس جامعة تكساس إي أند أم يف قطر

املدينة التعليمية تجربة رائدة عىل املستوى العاملي

خالل سنة  ،2014استفادت الجامعة من مبلغ  27مليون يورو الستثامرها يف البحث العلمي

تشري التقديرات إىل أنه خالل العقد
القادم ستحتاج قطر سنويا لتغطية
 100وظيفة للمهندسني .وسيستفيد
القطريون من حصة من هذه العروض،
لكن الدولة ستظل يف حاجة إىل جلب
مهندسني أجانب .يف سنة  2001رشع
السيد رئيس جامعة تكساس إي أند
أم مباحثات عــى أعــى مستوى مع
مؤسسة قطر ُتوّجت بعقد لقاء مع
صاحبة السمو الشيخة موزا يف .2002
كانت قطر يف حاجة ماسة ملهندسني
السيام يف قطاع الغاز والنفط وكانت
جامعة تكساس إي أند أم نصب أعني
املسؤولني القطريني وضمن مخططاتهم
الرامية لس ّد هذا الخصاص .وقد أشار
السيد مــارك وايكلود وهــو جامعي
أمرييك يف جعبته ثالث براءات اخرتاع
إذ كان من بني السباقني إىل اإلنضامم
إىل املــروع لِيُعني عــام  2003رئيسا
لجامعة تكساس إي أند أم أن "دعوة
قطر كانت تعني أننا لسنا يف حاجة إىل
استعامل األموال املستخلصة من رضائب
املواطنني يف مدينة تكساس أو من رسوم مارك ويكلود

التسجيل التي يدفعها طالب الجامعة
يف الــواليــات املتحدة األمريكية .كام
أنه بإمكاننا االنخرط يف برامج البحث
والتطويرالعلمي ،فالبحوث الجارية
يف قطر يف مجال إنتاج الغاز والبرتول
واستغالل النفط كانت جد متقدمة أكرث
من أي جهة أخرى يف العامل".
البحث العلمي يف الصحراء
يف سنة  2014استفادت الجامعة من مبلغ
 26,5مليون يورو من الصندوق القطري
لرعاية البحث العلمي ( )QNRFأي ما
يعادل  80باملائة من الدعم املايل الذي
تتلقاه الجامعة سنويا .وتستجيب الربامج
البحثية لرؤية استرياتجية قطر الوطنية.
يف الصحراء كل ما له عالقة باملاء يكتيس
أهمية قصوى .فمنذ سنتني تقريبا أعلن
السيد مدير برنامج قطر الوطني لألمن
الغذايئ عىل أن احتياطي املاء الصالح
للرشب الذي تتوفر عليه قطر ال يغطي
سوى  48ساعة" .نعلم أن محطات تحلية
مياه البحر الغنى عنها .لكن تحلية اللرت
الواحد من املاء تتطلب استثامر لرتين

أو ثالثة يتم رصفها يف النهاية يف مجاري
املياه العادمة الضارة بالبيئة" .وقد
استطاع باحث من الجامعة تصميم نظام
يسمح بتفادي هذه النفايات السائلة
بينام يعكف باحثون آخرون عىل إنجاز
دراسات من شأنها أن تساهم يف التقليل
من تآكل خطوط األنابيب البحرية
وآخرون عىل تطوير التكنولوجية الطبية.
خالصة القول فمجاالت البحث واسعة
ورحبة.
تجربة رائدة
هل تستطيع قطر أن تتحول يوما إىل
اقتصاد تنافيس يرتكز عىل املعرفة؟
حسب مارك ويكلود هذا ممكن ،لكن
عىل قطر أن تواصل التزامها و تضخ
املزيد من االستثامرات .هناك عمل كبري
ينتظرنا ،علينا مواصلة املسرية العلمية
وتشييد البنى التحتية الالزمة لتحقيق
هذه الغاية .واملدينة التعليمية تجربة
رائدة بدأت نتائجها تظهر للعيان بيد أننا
نحتاج لجيل كامل لقطف مثار نجاحها.
إنها تسري يف االتجاه الصحيح.

جريد نومنان
عميد كلية الشؤون الدولية يف
جامعة جورجتاون يف قطر

كانت السياسة
الخارجية لقطر
والتزال سياسة
براغامتية
وواقعية

عندما سمع جريد نومنان ألول مرة
عن املدينة العلمية منذ عقدين
تقريبا اعتقد أن األمر يتعلق مبرشوع
فيه يشء من املبالغة .ولكن اليوم
هــذا الدكتور البلجييك يف العلوم
السياسية واملتخصص يف سياسات
الــرق األوســـط ،يعتقد أن ركائز
وأســس هــذا املــروع قد وُضعت
بصورة جيدة .يشغل الدكتور نومنان
عــادة كلية الــشــؤون الدولية يف
جامعة جورجتاون يف قطر والتي
تخرّج منها منذ عام  ،2005ما يناهز
 200طالب عريب.

جريد نومنان

سمو األمري ربان السفينة الدبلوماسية
ويرى نومنان أن "السياسة الخارجية
القطرية يف جوهرها مل ولن تعرف
تحوال كبريا .الزالت تستند عىل إدراك
أن األنظمة القدمية مل يعد باإلمكان
تحملها ،الميكنك إبقاء الناس غري
راضني عىل مدى الحياة وأن الحركات
اإلسالمية ستصبح لها أهمية كربى
لدى املجتمعات يف العامل العريب".
ويؤكد أيضا أن السياسة القطرية
كانت دامئا واقعية والتعديالت هي
جزء من الرباغامتية" .مل تحدث أي
تغيريات جوهرية ماعدا يف النربة .اآلن
يتم استخدام درجة أكرب من الحذر
وأكرث اجتهادا ،ولكن هذا التحول اتخذ
قبل تسليم السلطة يف عام .2013
التغريات حدثت فعال يف السياسة
االقتصادية السيام عىل مستوى إدارة
امليزانية".وأضاف أن "سمو الشيخ
متيم عىل رأس السياسة الخارجية
القطرية وبجانبه األمري الوالد ،وخرية
من العقول الحكيمة ،كوزير الخارجية
الجدير بالثقة امللقاة عىل عاتقه .يف
البداية أثارت خطوة أمري قطر التنازل
عن حكمه طواعية لنجله الشيخ متيم
أسئلة كثرية ،وخصوصا أن األمري الجديد
شاب يبلغ من العمر  34عاما .اآلن كل
فئات الشعب تجمع عىل أهمية جهود
سمو األمــر وتــرى فيه رجال طموحا
للغاية واثقا يف نفسه وقدراته .فقبل
وقت طويل من تسليم الحكم يف عام
 2013كان سمو األمري متيم حارضا يف
املشهد السيايس القطري ،يعمل يف
الظل وبهدوء للمساهمة يف النهوض
بالبالد عىل جميع األصعدة".
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الدكتور محمد بن صالح السادة ،وزير الطاقة والصناعة القطري

«من الصعب جني أرباح من الغاز يف ظل االقتصاد
الراهن الذي يتميز بالتقلب»

يرى الوزير القطري أنه رغم انهيار أسعار النفط فإن مستوى الطلب ال زال إيجابيا ،وهذا من شأنه الحيلولة دون وقوع مشاكل قد
ترتتب عن االرتفاع الكبري يف العرض.

تصادف نهاية األسبوع املقبل مرور أربع
سنوات عىل تعيني السيد محمد بن صالح
السادة يف منصب وزير الطاقة والصناعة
القطري ،وهو أحد الوزراء القالئل الذين
احتفظوا بحقيبتهم الوزارية بعد أن سلم
سمو األمري الوالد الحكم لنجله سمو الشيخ
متيم ابن حمد آل الثاين سنة  .2013حصل
السيد محمد بن صالح عىل البكالريوس
يف علوم البحار والجيولوجيا من جامعة
قطر ،كام حصل عىل شهادة الدكتوراه من
معهد العلوم و التكنولوجيا التابع لجامعة
مانشسرت يف اململكة املتحدة .يشغل رئيس
مجلس إدارة رشكة قطر للبرتول ،أكرب رشكة
قطرية مائة باملائة حكومية تساهم مبا
يناهز  60باملائة يف الناتج املحيل اإلجاميل.
وهي الرشكة التي كان يشغل بها إىل حدود
شهر أكتوبر/ترشين األول املايض منصب
الرئيس التنفيذي .أجندة عمل الوزير
السادة مكثفة وحبىل باألسفار إىل جميع
مناطق العامل .إنه رجل من العيار الثقيل،
مل تغري مكانته وال نفوذه من سجيته ونبل
خلقه ،فهو إنسان بشوش وودود ولطيف.
يتسم مكتبه ،الذي يقع يف برج يتقاسمه
مع وزارة الشؤون االجتامعية ،بالبساطة
ومظهر الرفاهية الوحيد يقترص عىل نوافذ
املكتب الكبرية التي تطل عىل الجنوب
الرشقي وتسمح بدخول ضوء الشمس
الطبيعي إىل كل جنبات املكتب .الدكتور

"الهبوط الحاد الذي سجلته
يف األشهر األخرية أسعار النفط
يُعزى إىل ركود االقتصاديات
األوروبية والنمو الضئيل الذي
ال يرقى إىل املستوى املطلوب
يف الــدول النامية ،باإلضافة
إىل عدم التوازن بني العرض
والطلب".
الــســادة ،كام يسميه الجميع يف قطر،
يعي كل الوعي أن التحدي الكبري الذي
تواجهه يف هذه الفرتة الدول املصدرة للغاز
الطبيعي يتمثل يف عدم استقرار األسواق

عالقات
ثنائية
بدىفء
الغاز

منذ  17سنة
تستورد إسبانيا
الغاز من قطر

"مشاريع إنتاج الغاز تتطلب
ضــخ رؤوس أمــــوال كبرية
وفـــرات زمنية طويلة من
التهييء .فمن الصعب إذن
تثبيت أسعار الغاز يف اقتصاد
عاملي متقلب "

الوزير السادة اليرى يف الوفرة الطاقية تهديدا.

وإمكانية ارتفاع العرض .تتحىل دولة قطر
ووزيرها باليقظة إزاء أي عــارض ،وإن
اتسمت أجوبـة وزيرها يف الطاقة مبنهج
الصواب السيايس.
 سؤال :الرئيس التنفيذي ألكرب رشكة نفطأمريكية إكسون موبيل قال يف هذا الخريف
إن دولته دخلت يف "حقبة جديدة من
الوفرة الطاقية" ومل تعد إذن الحاجة ماسة
إىل الرشق األوسط املشتعل .يف نظركم،
كيف سيؤثر االرتفاع الكبري يف اإلنتاج الذي
تعرفه الواليات املتحدة األمريكية يف عالقة
دولة قطر مع رشكائها عرب عقود من الزمن،
إكسون موبيل وكونوكوـ فيلبس؟
– جواب :إنشاء قطاع طاقة قوي ومتني
سيسمح لنا ال محالة بتحقيق التحول
االقتصادي الذي تنشده دولة قطر وتعزيزه
بإبرام رشاكات وعقد تحالفات قوية مع
رشكات عاملية رائدة يف هذا القطاع ،كتلك
التحالفات التي تربطنا مثال مع الرشكات

التي ذكرتم إىل جانب رشكات كثرية أخرى .املنتجني واملستهلكني للغاز الطبيعي
ورغم االنخفاض األخري الذي عرفته أسعار املسال ،باإلضافة إىل توقعات أطراف أخرى
النفط ال زالت التوقعات بخصوص الطلب مستقلة ،إىل أن الطلب العاملي سريتفع
إيجابية ،ألن هناك اقتصاديات يف طور
النمو كاقتصاديات بعض الدول اآلسيوية
ودول الخليج ،باإلضافة إىل
اقتصاديات " نحن أكــر مــصــدر للغاز
بــدأت تتعاىف من آثــار األزمــة لتستأنف
منوها كدول أمريكا الشاملية وأوروبا ،مام الــطــبــيــعــي املــــســــال يف
سيسهل ترصيف حصة من حجم
العرض الــعــامل وإكـــســـون موبيل
املتنامي دون أن ترتتب عن ذلك مشاكل
حقيقية.
الحقبة الجديد املسامة حقبة الوفرة ساعدتناعلىبلوغ سعة إنتاجية
الطاقية أو ثورة الغاز الصخري ،خاصة يف تعادل  77مليون طن سنويا".
الواليات املتحدة ،شكلت دفعة قوية يف
تزايد إجاميل العرض للغاز الطبيعي .لقد
تنامي االهتامم بتصدير الغاز ،وتوفر الغاز بشكل كبري خالل العقدين املقبلني .هناك
الطبيعي املسال سيجعل تسويق هذه الكثري من مشاريع الغاز الطبيعي املسال
املادة عىل املستوى الدويل يلعب دورا هاما يف طور اإلنشاء يف الواليات املتحدة وكندا
يف تحديد العرض اإلجاميل .تشري توقعات وأسرتاليا ورشق إفريقيا إضافة إىل مناطق

أخرى ،مام يدل عىل أن الطلب يف تزايد
مستمر.
يف دولة قطر نويل دامئا أهمية كبرية
للتحالفات القوية مع رشكات رائدة ونؤمن
بالعالقات الطويلة األمد املبنية عىل الربح
املتبادل .ال نرى يف وفرة الطاقة أي تهديد،
بل نرى فيها فرصة لتوطيد وتعزيز العالقات
مع رشكائنا وبلوغ أهدافنا القامئة عىل
مبدأ "أنا أربح وأنت تربح أيضا" .التزامات
رشكة إكسون موبيل مع قطر والتي متتد
منذ عقود ليست مجرد عقد محاصة مع
رشيك ومستثمر ،فهي منخرطة يف مبادرات
ومشارع تساند منونا االقتصادي .كام أنها
تشاطر قطر أهدافها الرامية إىل تحقيق
التقدم العلمي والتكنولوجي عرب البحث
والتطوير .فإكسون موبيل لألبحاث ـ
قطر تحظى بتواجد قوي يف واحة العلوم
و التكنولوجيا بالدوحة .نحن أكرب مصدر
للغاز الطبيعي املسال يف العامل وإكسون
موبيل ساعدتناعلىبلوغ سعة إنتاجية
تعادل  77مليون طن سنويا .وتشاركإكسون
موبيل أيضا يف اثني عرشة محطة من أصل
أربعة عرش لتسييل الغاز وتطهريه وتكثيفه
وضغطه ،كام أنها رشيك يف مشاريع جد
مهمة مثل غــاز الخليج ومصفاة لفان
ومرشوع برزان للغاز.
– س :.سريتفع كثريا إنتاج الغاز والنفط يف
الواليات املتحدة األمريكية نتيجة الطاقة
التي سيؤمنها الغاز الصخري .أصبح من
البديهي أن استخراج الغاز والبرتول بتقنية
التكسري الهدرولييك أو  frackingقلبت
موازين القوى يف صناعة الطاقة .هل
تظنون أن دول الرشق األوســط والسيام
دولة قطر ،ستحافظ عىل دروها املحوري
مدة طويلة يف هذا املجال؟
– ج :.لقد استغرقت دولة قطر عقودا
طويلة لبناء مرشوعها وهو ما جعلها تصبح
اليوم أكرب مصدر للغاز الطبيعي املسال يف
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البنية التحتية للطاقة يف قطر
بقعة مبساحة  6000كلم مربع
تعترب قطر أكرب مصدر للغاز الطبيعي املسال يف العامل  .يف سنة 1971
اكتشفت أكرب احتياطي للغاز يف العامل يف حقل منفرد بحري :حقل الشامل.
مبساحة تقدر بـ  6000كلم مربع ميثل «كنز الكنوز »القطرية  .استغالل هذا
الحقل الذي يشكل  30باملائة من احتياطي العامل للغاز بات من بني أهم
األهداف الوطنية القطرية .ميكن لقطر أن توفر سنويا نفس حجم اإلنتاج
املسجل يف  2013عىل مدى  156عاما.

الخليج العريب

البلد :قطر
املساحة 11586 :كلم مربع
العاصمة :الدوحة
عدد السكان 2.3 :مليون نسمة
العملة :الريال القطري
اللغة الرسمية :العربية
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الصغرية الكبرية
اكتشفت قطر أول حقل للغاز عام  1939وهو حقل
دخان الواقع عىل بعد  83كلم من الدوحة يف الساحل
الغريب للبالد .ثم توالت إكتشافات أخرى يف العمق البحري
للساحل الرشقي .قطر عضو يف منظمة األوبك حيث تشغل
من بني  12عضوا املرتبة التاسعة من حيث احتياطي
النفط.

حقل الشامل
راس
لفان

قطر غاز
وراس غاز

خط أنبوب الغاز دولفني مع اإلمارات
العربية املتحدة

قطر

بو حنني

الحوت األزرق
الحوت األزرق أو Q-MAXأكرب ناقلة للغاز الطبيعي املسال يف
العامل  ،تتوفر عىل خزان بطول  345مرت –ثالثة أضعاف ملعب
كرة القدم سانتياغو برنابيو -و عرض يبلغ  43.8مرتا وعلو بحوايل
 12مرتا .تصل سعة حمولة هذه الناقلة  266000مليون مرت
مكعب من الغاز الطبيعي املسال  .عكس الناقالت اآلخرى،
تستهلك نسبة  40٪أقل من الطاقة .بعد كيو إكس تأيت الناقلة
كيو فليكس بسعة تصل إىل  217000مليون مرت مكعب .عهدت
قطر للغاز بإنشاء هذه الناقالت يف سنة  2005لـسامسونغ و
دايو وهيونداي .وقد منحت هذه الرشكات املتعددة الجنسيات
ثالثة مشاريع خاصة بالبنية التحتية الكبرية يف قطر .اإلمارة لديها
اآلن  13ناقلة من نوع كيو ماكس و 19من فئة كيو ماكس،
باإلضافة إىل  10سفن أخرى أقل تطورا .كيو فليت بسعة تصل
إىل  135000مرت مكعب تنقل الغاز الطبيعي املسال من قطر إىل
اليابان 5 .ناقالت من األسطول القطري تشحن الغاز الطبيعي
املسال إىل محطات رشكة فينوسا يف اسبانيا حيث ترسو يف
برشلونة ،قرطاجنة ،بلباو ،ويلفا وساجونتو.
إعداد هيئة التحرير :املصدر ،BP Statistical Review of World Energy
يونيو  .2014أوبك النرشة اإلحصائية السنوية عام  .2014قطر للبرتول ،راس
غاز ،قطر للغاز وراس لفان .نرشة البنك الوطني القطري  ،سبتمرب  .2014دورية
املكتب اإلعالمي لوزارة الشؤون الخاريجية والتعاون اإلسبانية ،أكتوبر .2014

العامل وتعزز مكانتها كعاصمة دولية للغاز
الطبيعي .لقد نالت قطر سمعة طيبة
كرشيك وثيق ومرن ،سواء لدى رشكائها
املستثمرين أو العمالء ،مغطية العرض يف
جميع مراحل اإلنتاج والتوزيع :األشغال
امليدانية واملعالجة والتخزين والنقل إىل
املحطات النهائية للعمالء يف كربيات
األسواق الدولية وذلك يف آجال تنافسية
وبأسعار جد مشجعة.
الواليات املتحدة بثورتها اإلنتاجية
للطاقة بأساليب غري اعتيادية يف استخراج
النفط والغاز الصخري ،وأسرتاليا مبشاريعها
يف الغاز الطبيعي املسال ،وبنسبة أقل
الصناعة الناشئة يف إفريقيا الرشقية ،كلها
أطراف تستعد لتتحول إىل مراكز جذب
من شأنها تغيري قواعد اللعبة عىل املستوى

املوانئ واملحطات النهائية
مصايف البرتول
محطات الغاز الطبيعي املسال
خطوط أنابيب البرتول
خطوط أنابيب الغاز
حقول الغاز والبرتول
حقول الغاز والبرتول اإليراين

الدوحة
ميسعيد

دخان

لكة

املم
ة مع دية
نوبي سعو
د الج ة ال
دو عربي
الح ال

بلباو
برشلونة
قطر

ساجونتو
قرطاجنة

ميناء متطور
تتوفر قطر عىل مدينتني صناعيتني؛ مسيعيد وراس
لفان التي متثل رئة صناعة الغاز القطري والعاملي.
تبلغ مساحتها  295كيلومرت مربع  -نصف مساحة
العاصمة مدريد -ويعترب ميناءها من أكرب املوانئ
املصدرة للمحروقات يف العامل .يف سنة 2010
حققت قطر إنجازا كبريا بتوسيع ميناء راس لفان
لتصبح قدرته التصديرية  77مليون موزعة بني
رشكة قطر للغاز وراس غاز بحجم  42و  35مليون
عىل التوايل.

الدويل .كل ذلك يحدث تحوالت وتقلبات
يف صناعة الغاز والبرتول.
نحن يف قطر نظن أن هناك مجاال
سانحا لولوج الفاعلني الحاليني واملستقبليني
إىل األسواق .وليست الوفرة يف إنتاج الغاز
إال نتيجة لظهور دول جديدة لها قدرات
ومؤهالت كافية إلنتاج وتوزيع الغاز ،لكن
انعكاسات ذلك تهم فقط العرض وليس
الطلب .الطلب العاملي عىل الغاز يزيد
بشكل متسارع لحاجة الــدول يف النمو،
خاصة يف آسيا .الصني ودول آسيوية أخرى
نامية لها طلبات منقطعة النظري .لكن ،يجب
أال ننىس أن مشاريع إنتاج الغاز تتطلب ضخ
رؤوس أموال كبرية وفرتات زمنية طويلة من
التهييء .فمن الصعب إذن تثبيت أسعار
الغاز يف اقتصاد عاملي متقلب.

ويلفا

جوهرة التاج
قطر للبرتول رشكة حكومية مائة باملائة
أحدثت سنة  . 1974تساهم بـ  60باملائة
من إجامىل الناتج الداخيل القطري الذي بلغ
سنة  2014ما يناهز  180000مليون يورو.
ترشف الرشكة عىل عمليات التنقيب عن
الغاز واإلنتاج والنقل والتخزين والتسويق.
وتعمل أيضا يف مجال املواد البرتوكياموية
ومشتقاتها .رشكة قطر للبرتول تساهم يف
أزيد من سبعني رشكة.

"بعض املنظامت كمنظمة
أوبك التي تنتمي إليها دولة
قطر مند  ،1961تحرص دامئا
عىل أن يبقى العرض أكرث من
الطلب وتعمل عىل التخفيف
من عدم استقرار األسعار"

– س :.لذلك انترشت فكرة مفادها أن
منتجي النفط التقليديني يرفعون عن قصد
من مستويات اإلنتاج ليتسببوا يف انخفاض
األســعــار بغية التأثري عىل استثامرات
الــواليــات املتحدة يف استخراج الغاز
الصخري حتى تصري هذه التقنية عملية
غري مربحة ،وبالتايل تتم إزاحة هذه الدولة
من السباق قبل أن تتحول إىل منافس يف
املستقبل .هل من تعليق يف هذا الشأن؟
– ج :.الهبوط الحاد الــذي سجلته يف
األشهر األخرية أسعار النفط يُعزى إىل ركود
االقتصاديات األوروبية والنمو الضئيل
الــذي ال يرقى إىل املستوى املطلوب يف
الدول النامية ،باإلضافة إىل عدم التوازن
بــن الــعــرض والــطــلــب .وتسعى بعض
املنظامت كمنظمة أوبك لضامن أسعار

"ثورة الغاز الصخري تحدث
تــحــوالت يف صناعة الغاز
والنفط"
منصفة ومستقرة للنفط ،ملا لذلك من آثار
إيجابية عىل رفاهية االقتصاد العاملي وكذا
املنتجيني الذين سيتسنى لهم الحصول عىل
عائدات منصفة ميكن إعادة استثامرها من
جديد وبالتايل ضامن استمرارية الطلب يف
املستقبل .هذه املنظامت تحرص دامئا عىل
أن يبقى العرض أكرث من الطلب والتخفيف
من عدم استقرار األسعار.
– س :.وكيف تجمع دولة قطر بني استقرار
انتاجها واسرتاتيجية األسعار التي تتامىش
مع أوبك وبني رشاكتها مع حلفاء دوليني
مثل كونوكو فيلبس األمريكية وطوطال
الفرنسية اللتان ستنخفض أرباحهام خالل
عام  2015مبعدل  10,05باملائة و4,40
باملائة ،عىل التوايل؟
– ج :.إن سياسة قطر لــلــبــرول يف
استعامل مواردها الطبيعية ترتكز عىل
إبـــرام صفقات مــبــارشة أو اتفاقيات
لإلنتاج املــشــرك ،أو ما يعرف بـــPSA
.)(ProductionSharingAgreements
لقد نجحت دولــة قطر يف جلب الكثري
من كربيات رشكات البرتول العاملية مثل
أوكسيدنتال ومريسك وطوطال .االتفاقيات
املربمة تتم عىل املقاس ،إذ تسمح بتوزيع
عــادل ومالئم للمخاطرة واألربــاح .لقد
أسفرت هذه االسرتاتيجية عىل نتائج مثمرة
رفعت من مستويات إنتاج النفط القطري
إىل حدود  700.000برميل يوميا .بل وأكرث
من ذلك ،فإن دولة قطر عضو يف أوبك منذ
 1961لذا فإننا واعون بالتزاماتنا وواجبنا
كدولة عضو ،فال يغيب هذا عن ذهننا
عندما نعقد اتفاقيات من نوع  PSAمع
رشكائنا الدوليني.
– س :.تعترب دولــة قطر أكرب مستهلك
للامء والكهرباء للفرد الواحد يف العامل.
وسيواصل الطلب يف االرتفاع كلام اقرتبت
 2022و .2030فام هي اإلجراءات املتخذة
لتحفيز النجاعة الطاقية بغية توفري املوارد
والتقليص من انبعاث ثاين أكسيد الكاربون
CO2؟
– ج :.رؤيــة قطر الوطنية (" )QNV
تهدف إىل تحويل قطر بحلول عام 2030
إىل دولــة متقدمة قــادرة عىل تحقيق
التنمية املستدامة وعىل تأمني استمرار
العيش الكريم للجميع" .لذلك ،فمن بني
االسرتاتيجيات املهمة لبلوغ هذه الرؤية
يوجد مخطط النجاعة الطاقية .نرى أن
االستعامل الفعال للطاقة والحفاظ عليها
مكونان أساسيان للتنمية املستدامة.
فالنجاعة هي أهم مورد للطاقة يف العامل
ألنها إحدى األشكال البسيطة واملربحة
لتحسني تنافسية مشاريعنا وتقليص مصارف
الطاقة ومحاربة التقلبات املناخية خصوصا
وأننا نواجه تحديا يتمثل يف احتضان بطولة
كأس العامل لسنة  2022والتي نريدها كأسا
صديقة للبيئة خالية من انبعاث الكاربون.
ويف أفق سنة  2017نرمي إىل تخفيض
االستهالك العام للامء بنسبة  35باملائة
والكهرباء بنسبة  20باملائة.
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غاز نتورال هي أول عميل
أورويب لرشكة قطر للغاز
الطبيعي املسال .يف سنة
 1997وقعت الرشكتان عقد
عىل مدى قصري تم تجديده
حتى سنة 2001

غاز نتورال وقطر للغاز
يوقعان عىل عقدين عىل
املدى املتوسط للتزويد بـ
 12,6مليون طن مرت مكعب
من الغاز الطبيعي املسال
حتى سنتي  2007و .2009

يوليو :راس غاز تربم اتفاق
مع إنديسا لتزويدها سنويا بـ
 0,8طن من الغاز الطبيعي
املسال خالل  20سنة.
أكتوبر :عاهال اململكة
اإلسبانية امللك خوان كارلوس
وامللكة صوفيا يقومان بزيارة
دولة لقطر.

غاز نتورال وقطر للغاز
ميددان عقديهام الساريان
املفعول منذ  2001إىل 2012
ويوقعان عىل عقد إضايف
لرشاء  2000مليون طن مرت
مكعب من الغاز الطبيعي
املسال خالل  20سنة.
تُفتح سفارايت البلدين ،سفارة
إسبانيا يف الدوحة وسفارة
دولة قطر يف مدريد.
صاحب السمو األمري حمد
بن خليفة آل ثاين يقوم
بزيارة إلسبانيا.

راس غاز تبدأ يف تسليم
إنديسا دُفعات الغاز الطبعي
املسال.

 26أبريل :عاهال اململكة
اإلسبانية امللك خوان كارلوس
وامللكة صوفيا يقومان بزيارة
دولة لقطر.

سمو الشيخة موزا بنت نارص
املسند تزور إسبانيا يومي 15
و 16من شهر يناير للمشاركة
يف املنتدى األول لحوار
الحضارات.
يزور إسبانيا وزير الطاقة
والصناعة القطري الدكتور
محمد السادة.

يف  10يناير تصل إىل ميناء
بيلباو أول ناقلة غاز طبعي
قطرية من نوع كيو ماكس
والتي سميت «موزا» تيمنا
بصاحبة سمو الشيخة 2 .من
 5مستوداعات الناقلة كانت
مملوءة وهو ما يكفي لسد
 70باملائة من االستهالك
السنوي للغاز يف إقليم بلد
الباسك .استغرقت الرحلة 21
يوما بحمولة  140000مرت
مكعب من الغاز الطبيعي
املسال وعملية اإلفراغ دامت
 14ساعة.

ريبسول وغاز قطر يوقعان
عىل عقد لسنوات تزود
مبقتضاه الرشكة القطرية
نظريتها اإلسبانية بالغاز
الطبيعي املسال ونقله حتى
محطة ريبسول كندابور يت
أم والذي تم بناقاليت الغاز
كيو ماكس وكيو فليكس.
كندابور يت أم هي من بني
املحطات القليلة يف العامل
التي تتوفر عىل بنى تحتية
تسمح باستعاب هذا النوع
من الناقالت الضخمة.

 27و 28فرباير :رئيس
الحكومة اإلسبانية خويس
لويس ثاباتريو يقوم بزيارة
لقطر.
 25و 27صاحبي السمو
األمري حمد بن خليفة وحرمه
الشيخة موزا يقومان بزيارة
إلسبانيا.

غاز ناتورال فينوسا التي
تساهم يف رأس مالها
ريبسول بنسبة  30باملائة
وقطر غاز يرشعان يف عملية
التحكيم بخصوص سعر الغاز
املزود لفائدة إسبانيا .الرشكة
القطرية تريد مراجعة
األسعار لرفعها بينام تطلب
الرشكة اإلسبانية خفض
السعر.

صاحب السمو األمري حمد
بن خليفة آل ثاين يُسلَم
الحكم لنجله صاحب السمو
األمري متيم بن حمد آل ثاين.
السياسة الخاريجة القطرية
مل تتغري.
وزير الشؤون الخاريجة
القطري سعادة الدكتور خالد
العطية يزور إسبانيا.

غاز ناتورال فينوسا ومزودها
بالغاز قطر للغاز يتوصالن
لحل النزاع وديا.
السيد خاميي غارسيا ليغاس
كاتب الدولة يف وزارة التجارة
والسيد بيدرو أرغوييس
كاتب الدولة يف الدفاع
يقومان بزيارة لقطر يف
شهري فرباير ومارس عىل
التوايل.
يف أبريل السيد محمد
الرميحي مساعد وزير
الشؤون الخارجية القطري
يزور إسبانيا.
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عبد الرحمن عيل العبد الله ،الرئيس التنفيذي لرشكة “منتجات”.

يف قطاع املال واألعامل قانون العرض والطلب سيد
املوقف

قطر ماضية دون توقف يف سياستها االستثامرية .وما رشكة “منتجات” إال غيض من فيض؛ مليون دوالر أمرييك بغية االستئثار
الحرصي بعملية تسويق وبيع وتوزيع ما تنتجه دولة قطر من املواد الكياموية والبرتوكياموية إىل األسواق العاملية.

تأسست الرشكة سنة  2012وهي اآلن
عىل مشارف اجتياز الفرتة االنتقالية التي
سعت من خاللها الوصول إىل حجم 10
مليون طن سنويا من املنتجات الكياموية
كالبوليمر واألسمدة بجميع أنواعهام.
وتعتزم الحكومة مضاعفة هذه الكمية يف
أفق سنة  ،2023حيث إنها رصدت لهذا
الغرض مبلغ  20.000مليون دوالر ملشاريع
توجد قيد اإلنجاز .رئيس الرشكة التنفيذي،
السيد عبد الرحمن عيل العبد الله ،خبري يف
مجال التسويق ،تخرج من جامعة دينفر
يف والية كولورادو األمريكية .وقد ترأس
السيد العبدالله قبل ذلك طيلة إحدى
عرشة سنة اإلدارة التجارية والتسويقية
يف رشكة قطر للبرتوكيامويات (قابكو).
إنه رجل ذو خربة واسعة يف هذا املجال
فهو ال يفصح عن عدد املداخيل وال عن
هامش األرباح  -وهذا األمر ليس غريبا
عىل مستوى الرشكات الحكومية القطرية
التي ال تساهم أصال يف بورصة القيم  -إال
أنه يشري إىل أن السنة األوىل من النشاط
التجاري أسفرت عن مداخيل فاقت جميع
التوقعات .رشكة "منتجات" فتحت 15
مكتبا دوليا لتقديم خدماتها إىل  120دولة.
يقول السيد عبدالرحامن" :يف الصني والهند
رشكة منتجات طرف مهم يف قطاع البوليمر
واملنتجات الكياموية" و "يف أسرتاليا
والواليات املتحدة األمريكية والربازيل
تعترب مساهام رئيسيا يف صناعة األسمدة".
– ســؤال :دشنتم مؤخرا مركز التسويق
الــدويل بهولندا التي ال شك أنها مركز
لوجيستييك مرجعي يف أوروبا كلها ،بيد
أن أكــر قسط ملبيعاتكم يتم يف آسيا.
ملاذا هولندا إذن وبالتحديد الهاي ،علام
أن روتــردام تعترب مركزا برتوكيامويا عىل
املستوى الدويل؟

هل تظن أننا ال نفضل األسعار
املرتفعة؟ التعليامت التي
نتلقها من الحكومة القطرية
تصب يف زيــادة األربــاح .إذا
كان لديك مرشوعا تجاريا ،هل
كنت لتخفّض األسعار؟
– جواب :لعلنا آخر من يصل إىل الهاي
حيث يوجد الكبار مثل أرمكو وشِ يلْ  ...فيام
يخصنا اقرتحت اللجنة املكلفة بالتخطيط
خمس دول وبعد الدراسة والتمحيص
وقع االختيار عىل هذه املدينة بناء عىل
سمعتها وموقعها االسرتاتيجي والقرب من
ميناءي روتردام وأنتويرب ،وكذا من مطار
سخيبول يف أمسرتدام ،عالوة عىل األجواء
العامة للعمل التي متتاز بالطابع الدويل
واالنفتاح ،وهو األمر الذي جعلها خيارا
أكرث جاذبية .أضف إىل ذلك الدعم الكبري
الذي تلقيناه من السلطات الهولندية التي
مل تذخر أي جهد ،إذ أن بعض ممثيل هذه
السلطات جاؤوا خصيصا إىل قطر ومنحونا
كل التسهيالت .كل هذا وذاك كان حاسام
يف اتخاذ هذا القرار.
– س :.هل عىل اإلسبان أن يتعلموا من
الهولنديني؟
– ج :.لقد فكرنا يف إسبانيا يف بادئ األمر
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دولة قطر تنقب عن تحالفات جديدة مع
رشكات أجنبية للغاز والبرتول

يف مقدور الرشكات اإلسبانية أن تقوم بالكثري يف سبيل تطور دولة قطر ،يؤكد
السيد نارص خليل الجيدة ،املدير التنفيذي يف قطر للبرتول الدولية ،الذراع
االستثامري لقطر للبرتول
مرشوع باريك داس كونتشاس
الربازييل أول استثامر لنا يف
أمريكا الجنوبية وهو دليل
عــى الــتــزام قطر للبرتول
الدولية بتنويع استثامراتها يف
قطاع األبسرتيم.

كيف لنا أن نحيا حياة تفتقر
إىل املنافسة؟ ال شك أن الحياة
ستكون مملة .نحن نحب
املنافسة ألنها تساعدك عىل
اإلبـــداع وتطوير مقدراتك
ومواهبك ،حتى تصري أكرث
فعالية ومهنية.

عبدالرحمن عبدالله ،خبري تسويق يف رشكة تسعى للريادة يف التسويق

لكن ،حتى أكون رصيحا ،اللغة اإلنجليزية
تظل عائقا حيث إنه من الصعب التعاقد
يف إسبانيا مع موظفني يجيدون هذه اللغة.
اللغة اإلسبانية تسري بخطى ثابتة لتصبح
اللغة الثانية يف العامل ،لكن اإلنجليزية
تبقى هي األوىل.
– س :.الرشكات الخمس األوىل يف العامل
املتخصصة يف إنتاج البوليمر تتخذ من
االبتكار وتطوير منتجات جديدة عامال
اسرتاتيجيا ،فامذا تعملون أنتم إزاء هاتني
الواجهتني؟
– ج :.رشكة منتجات متثل تغيرياً منوذجيا
يف تنظيم الصناعة البرتوكياموية وفاعليتها
يف دولة قطر ،فبتظافر جهود كل رشكات
الدولة فيام يخص التوزيع والتسويق فإننا
نهدف إىل االستخدام األمثل للموارد وذلك
عن طريق الرفع من مستويات الفعالية
وتوفري خدمات أفضل وأرسع لعمالئنا قبل
وبعد البيع ،من خالل تقليص آجال التسليم
وإلغاء املركزية يف التوزيع بفضل الشبكة
الدولية لفرعنا يف هولندا .علينا أن نكون
مستعدين للمنافسة .كيف لنا أن نستمر
دون منافسة؟ ال شك أن الحياة ستكون
مملة .نحن نحب املنافسة ألنها تساعدك
عىل اإلبداع وتطوير مقدراتك ومواهبك،
حتى تصري أكرث فعالية ومهنية .دولة قطر
يف طور ابتكار منتجات متخصصة جديدة

"يف دولــة قطر اللرت الواحد
من املاء املعبأ يف أوروبا أكرث
تكلفة من لرت البنزين ،أما
يف إسبانيا فالعكس صحيح.
العرض والطلب هام اللذان
ميليان األسعار ،باإلضافة إىل
بنية كل دولة"
مبا فيها الكياموية والبرتوكياموية حتى
تتميز عن اآلخرين .وستقوم رشكة منتجات
بضم هذه املواد املبتكرة إىل قامئة منتجاتها
ثم سيتوىل الفرع الهولندي تقريبها
من العمالء وتسهيل العملية التواصلية
معهم ،فمن الرضوري أن نفهم حاجياتهم
ورشوطهم .إننا نسعى كذلك إىل إقامة
مستودعات لتقليص وقت التسليم.
– س :.ما مدى انعكاس ما سمي بزمن
الوفرة الطاقية وارتــفــاع اإلنتاج جـرّاء
اكتشافات الغاز الصخري؟

– ج :.هذا املوضوع شائك وساخن بالنسبة
لجميع الفاعلني يف قطاع الطاقة وليس
فقط بالنسبة لدولة قطر أو رشكة منتجات.
السوق الدولية للطاقة يشهد تحوال ،خاصة
يف أمريكا الشاملية .وسيمثل ذلك تحديا
كبريا لكن دول الخليج املنتجة ستكون آخر
من يترضر بتلك االنعكاسات السلبية .نحن
منتج كبري للغاز الطبيعي عىل أعىل مستوى.
قد يغري الغاز الصخري خريطة املشاريع
الكياموية والبرتوكياموية ،لكن علينا أن ال
ننىس أن انخفاض أسعار النفط إىل مستوى
 50دوالرا للربميل سيستدعي مراجعة
حسابات تلك املشاريع املقامة يف الواليات
املتحدة األمريكية وإعادة النظر فيام إن
كانت األسعار ستستمر يف االنخفاض أم
ستنتعش .منظمة أوبيك ال تتحكم يف سعر
البرتول ،السعر يحدده العرض والطلب.
املنظمة تقوم فقط بدورها.
– س :.لكن مبــا أنكم أحــد املنتجني،
تستطيعون العمل عىل خفض السعر
لتساهمون بهذه الطريقة يف جعل
االستثامر يف استغالل الغاز الصخري مكلفا
جدا وبالتايل غري مرغوب فيه .وهذه ليست
بنظرية جديدة.
– ج :.الناس يتكلمون ووسائل اإلعالم
تتكلم أيضا عن ذلك ،لكن حينام يتعلق
األمر بالصفقات التجارية فإن قانون العرض

والطلب يظل سيد املوقف .هل تظن أننا
ال نفضل األسعار املرتفعة؟ التعليامت
التي نتلقها من الحكومة القطرية تصب
يف زيادة األرباح .إذا كان لديك مرشوعا
تجاريا ،هل كنت لتخفّض األسعار؟ أنظر
إىل قنينة املاء هذه –يأخذ السيد عبد
الرحمن قنينة ماء مصنوعة يف أوروبا– ،هنا
اللرت الواحد من هذا املاء أكرث تكلفة من
لرت البنزين ،أما يف بلدكم فالعكس صحيح.
العرض والطلب هام اللذان ميلكان الكلمة
الفصل ،زد عىل ذلك منظومة كل دولة،
ففي إسبانيا سعر املحروقات يتضمن نسبة
من الرضائب تستخلصها الدولة ليك تضمن
الخدمات الرئيسية للمواطنني.
– س :.إذن ،هل يشكل الغاز الصخري
موضوع قلق بالنسبة لكم أم ال؟
– ج :.ال ،لسنا قلقني ،لكن علينا أن نكون
مستعدين ويقظني يك نبقى املزود الرئييس
للسوق العاملية بالغاز .ولدولة قطر القدرة
عىل استثامر آالف املاليني من الدوالرات يف
العرش سنني القادمة لتوسيع هذا القطاع
الكياموي والبرتوكياموي .ستكون لنا
مشاريع أكرث وقامئة منتجات أكرب وسنربهن
أن دولــة قطر منافس قوي فيام يخص
اإلنتاجية .نحن اآلن بصدد بناء الخربة
الفنية التجارية وتقوية قدراتنا التسويقية
وتوفري خدمات ذات قيمة مضافة ملواجهة
املنافسة يف املستقبل.
– س :.ما مدى أهمية دول أمريكا الالتينية
بالنسبة ملنتجاتكم؟
– ج :.هذه الدول تشكل سوقا يف منو مطرد.
إنه سوق أسايس يف تجارة البوليمر ،خاصة
البويل إثيلني املنخفض الكثافة ()LDPE
والبويل إثيلني املنخفض الكثافة الخطي
( ،)LLDPEفضال عن األســمــدة .نركز
باألساس عىل الربازيل فهي أحد األسواق
الكربى لرتويج األسمدة ،خاصة اليوريا.
– س :.تعترب قطر ثالث أكرب مزود للغاز
الطبيعي املسال إلسبانيا .ما هي املكانة
التي يتبوأها السوق اإلسبانية فيام يخص
منتجاتكم الكياموية والبرتوكياموية؟
– ج :.بالنسبة لـ "منتجات" السوق اإلسباين
سوق اسرتاتيجي ألنه أحد األسواق الكربى
األوروبية للبوليمر .لدينا عمالء إسبان
نــزودهــم مبنتجات  LDPEوLLPDE
وامليالنني والبويل إثيلني املرتفع الكثافة
( .)HDPEلكن الــزيــادة الكبرية التي
عرفتها الرسوم الجمركية املفروضة عىل
منتجات البوليمر واألسمدة يف الخريف
املايض –العتبارنا منطقة غنية – سيكون
له انعكاس عىل املستهلك العادي اإلسباين.
هذا االرتفاع سيشعر به املنتجون وسيشعر
به القطاع الفالحي ،وحينام أسافر إىل
إسبانيا مع أرسيت ونرتاد مطعام ،جيبي أيضا
سيشعر بذلك ال محالة.

السيد سعد عبدالله الكواري ،الرئيس التنفيذي لرشكة قطر العاملية
لتسويق البرتول املحدودة (تسويق)

نارص الجيدة

يقولون إنه إذا كان أحد ميتلك معرفة
متقدمة يف مجال الغاز والنفط يف دولة
قطر فذاك الرجل دون شك السيد نارص
خليل الجيدة ،الذي ميكن االعتامد عليه
كذلك يف مجال التعاون داخــل هذا
القطاع .التحق الجيدة بقطر للبرتول
أواخـــر ستينيات الــقــرن املـــايض .إنه
مهندس يف الجيولوجيا والبرتول ويعمل
مديرا تنفيذيا بقطر للبرتول الدولية،
فرع قطر للبرتول بنسبة مائة باملائة
واملمثل والــذراع االستثامري الدويل يف
مشاريع األبسرتيم (أعــال التنقيب
والحفر وإنتاج النفط والغاز الطبيعي)
ويف مــشــاريــع الــداونــســريــم (أعــال
التكرير وعملية إعــادة الغاز املسال
إىل الحالة الغازية والبرتوكيميائية
والــتــوزيــع والــبــيــع) .ويف إشـــارة إىل
الصفقات املربمة مع الرشكات اإلسبانية
مثل إنــديــســا( )Endesaوغــاز نَتورال
فينوسا ()Gas Natural Fenosa
وريـــبـــســـول( ،)Repsolيــؤكــد السيد
الجيدة أن “تواجد قطر بإسبانيا جد
َمت
بارز يف املجال البرتوكيميايئ .لقد أُبر ْ
عدة صفقات بني رشكات قطرية ورشكات
إسبانية ،مضيفا أنه “يف مقدور الرشكات
اإلسبانية أن تقوم بالكثري يف سبيل تطور
دولة قطر ،بفضل تنافسيتها وسمعتها
الدولية”.

مليار دوالر لولوج سوق الربازيل
يتمثل آخــر استثامر لقطر للبرتول
الدولية يف رشاء ،سنة  ،2014نسبة
 23يف املائة من رشكة شيل يف مرشوع
بــاريك داس كــونــتــشــاس(Parque das
 )Conchasبالربازيل مقابل ما يقارب
مليار دوالر أمرييك .يقول الجيدة“ :إنه
أول استثامر لنا يف أمريكا الجنوبية وهو
دليل عىل التزام قطر للبرتول الدولية
بتنويع استثامراتها يف قطاع األبسرتيم.
أما بالنسبة ألمريكا الشاملية فإن قطر

رشكاء قطر يف الخارج

عرب قطر للبرتول الدولية ،تنضم دولة قطر
إىل رشكات متتاز بأحد هذه الرشوط :القوة
من ناحية التكنلوجية واالستثامرية وتسهيل
الولوج إىل أسواق جديدة .وتتواجد الرشكة
يف دول عديدة مثل بريطانيا وإيطاليا
واليونان والــواليــات املتحدة األمريكية
وكندا وسنغافورة والفيتنام والصني ومرص
وجمهورية الكونغو الدمقراطية والربازيل.
ويشري مديرها التنفيذي إىل أن نجاح
الرشكة “يكمن يف قيمها ويف منوذجها
التجاري وعالقات العمل والرشاكات مع
أطراف آخرين” .وأكرب هذه األطراف:

للبرتول الدولية رشيك يف ملكية محطة
غولدن باسالستقبال الغاز وعملية
إعادته إىل الحالة الغازية ،إىل جانب
إيكسون موبيل وكونوكوفيلبس ،يف ممر
سابني باس ،بوالية تكساس األمريكية،
والتي ،كام يقول “تعترب إحدى املحطات
الكربى يف العامل” ،مضيفا قوله إن هذه
املحطة “تتوفر عىل سعة تقدر بنحو
 15,6مليون طــن سنويا مــا يجعل
منها مــوردا حرجا يف صناعة الطاقة
بالواليات املتحدة األمريكية رغم ظهور
تعدد مصادر جديدة للطاقة .وتتوفر
غولدن باس عىل جميع الرخص والطاقة
االستيعابية التنفيذية وهــي جاهزة
الستقبال الغاز يف أي وقت وحني ،حيث
إنها متثل صامم األمــان لتأمني الطاقة
للبلد يف حالة االنقطاعات يف التزويد”.
أما يف بريطانيا ،فالرشكة متلك إىل جانب
إكسون موبيل وتوتال ،محطة ساوث
هوك التي تعترب أكرب محطة من نوعها
يف أوروبــا ،والتي مت ّد السوق الربيطاين
من الغاز الطبيعي املسال بنسبة 20
باملائة .قطر للبرتول الدولية وإكسون
موبيل متواجدتان كذلك بإيطاليا
مبوجب عقد محاصة مع رشكة إيديسون
يف شامل البحر األدرياتييك .وحسب قول
الجيدة“ :تبحث قطر للبرتول الدولية
بحثا جادا لفرص مختلفة قصد تحسني
مستوى تنوع محفظتها من خالل عقد
اتفاقيات مع رشكات نفطية دولية كبرية
لولوج أسواق أجنبية”

ExxonMobil
Shell

تُعترب مجموعة املانع مجموعة رئيسية
خاصة يف دولــة قطر حيث تتعاون مع
املجموعات والرشكات القطرية األخرى
بهدف التوسع داخل النسيج االقتصادي
الوطني .وقد قضت املجموعة سنوات عدة
يف تطوير البنى التحتية لقطاع املحروقات
كام أنها تتعامل مع مزودين إسبان مثل
رشكــة تكنيكاس ريــونــيــداس(Ténicas
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مجموعة املانع تبحث عن رشكاء للعمل يف دولة قطر
)Reunidasوتــوبــاســيــكــس()Tubacex
اللتان تتعاون معهام تعاونا وثيقا منذ
سنوات" .الرشكات اإلسبانية تنجز أعامال
جيدة جدا ومتتاز بسمعة طيبة .صعوبات
قطر تتجىل يف التعرف عــى السوق
اإلسبانية عن كثب .وباإلضافة إىل النفط
والغاز فإننا نسعى إىل تنويع االستثامر
واآلن بدأنا العمل كذلك يف تشييد البنى



التحتية ،إذ نشارك يف بناء املالعب واملوانئ
واملرشوع الوطني لتأمني املاء ،إلخ .فنحن
رشيك أسايس بالنسبة لها" .أما بالنسبة
للنصائح التي ميكن إسداؤها للرشكات
اإلسبانية بقطر فيقول السيد الخاطر،
املدير العام ملصلحة النفط والغاز" :عىل
الرشكات اإلسبانية أن تركز عىل تخصصاتها
ونحن سنتكلف مبساندتهم محليا".

"نحن مزو ٌد رائد وموثوق به يف
مجال الطاقة بإنتاج مستدام ميتاز
بجودة عالية"

يقول السيد سعد عبدالله الكواري،
الرئيس التنفيذي لرشكة قطر العاملية
لتسويق البرتول املحدودة (تسويق):
"أتفق كليا مع وزير الطاقة والصناعة
عندما يركز عىل أن أفضل طريقة
لتقوية قطاع الطاقة القطري تتمثل
يف ربط عالقات قوية وطويلة األمد
مــع رشكـــات رائـــدة مثل الرشكتني
األمريكيتني إكسون موبيل وكونوكو
فيلبس.وما كان لنجاح دولتنا يف هذا
ميدان الغاز والنفط أن يتحقق لوال
تجربة رشكائنا وخربتهم الفنية .وقد
أسست تسويق ،وهي رشكة حكومية
مائة باملائة ،سنة  2007لترشف عىل
تسويق وتصدير الغاز الطبيعي املسال
ومنتجات مكررة ومكثفات ومركبات
الكربيت باإلضافة إىل النفط والغاز
املسال .وحسب السيد الكواري ،ليس
باألمر الهني أن تكون املُصَ ِّدر األول يف
العامل ملنتجات من هذا النوع .يقول:
"لقد اعرتضت طريقنا بعض الصعوبات
إال أننا استطعنا أن َنفِي باسرتاتيجيتنا
التجارية .فكان لنا موعد مع النجاع
يف سنة  2014بفضل تنويع محفظة
عمالئنا وإحراز تقدم يف موقعنا بأسواق
نامية مثل الهند حيث نصدر الغاز
الطبيعي املسال" .وتُعقد حصة 95
باملائة من مبيعات الرشكة يف منطقة
آسيا حيث مينح النمو االقتصادي

واإلنتاج الصناعي وتحسني األوضاع
املعيشية فــرصــا جــديــدة تنتهزها
رشكة تسويق .يقول يف هذا السياق:
"عالقاتنا مع العمالء اآلسيويني ترجع
إىل زمن بعيد ،أما بالنسبة ملبيعاتنا
بــأوروبــا فهي محدودة جــدا" .وأما

ومــا كــان لنجاح دولتنا يف
هذا ميدان الغاز والنفط أن
يتحقق لوال تجربة رشكائنا
وخربتهم الفنية
بالنسبة ألمريكا الجنوبية ال تصدر
الرشكة كميات كبرية ،باستثناء مبيعات
الكربيت حسب الطلب" ،بسبب
العوائق الناجمة عىل بعد املسافة فيام
يخص اللوجستيك" ،حسب تعبريه ،إال
أنه ال يستبعد إيجاد تعاون مع بعض
األطــراف يف هذه السوق ،خاصة يف
مجال املنتجات النفطية" ،نشجع هذه
الدول أن تنوع من وارداتها بتعاون مع
رشكة تسويق ألنها مزود رائد وموثوق
به يف مجال الطاقة بإنتاج مستدام
ميتاز بجودة عالية".
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الرشكات اإلسبانية تساهم يف تشييد قطر

يف عام ،2014حققت
الرشكات اإلسبانية
العاملة يف قطاع البنى
التحتية رقام قياسيا
حيث وقعت مشاريع
بقيمة  2700مليون
يورو .يدعوالقطاع إىل
حضورمؤسسايت أكرب يف
هذه الدولة العربية.

يف الخريف املــايض ،همس أحــد كبار
املسؤولني يف رشكة عاملية أثناء زيارة قام
بها للدوحة أن هنالك بعض الجهات التي
تروج عبثا يف اآلونــة األخــرة أنه مل يعد
مربحا القيام بأعامل تجارية مع قطر .إال
أن جولة واحدة يف شوارع ومرافق الدوحة
تكفي لنقف عىل حقيقة أن العامل بأرسه
لديه عالقات اقتصادية مع هذه الدولة
العربية .وإذا ما تحدثنا عن قطاع البنية
التحتية فإسبانيا ال متثل يف هذا الصدد
استثناء .فمنذ عام  2003عندما فازت
 Isoluxمبناقصة لبناء محطة فرعية مُنحت
للرشكات اإلسبانية مشاريع بلغ مجموع
قيمتها ما يناهز  9600مليون يورو.سُ جّ ل
نصف هذا املبلغ يف العامني املاضيني ،عىل
الرغم من كون املنافسة باتت "رشسة بني
األقطاب" كام يدعي البعض ،بينام يتحدث
آخرون عن رصاع بني "األشقاء" مبا فيهم
اإلسبان.
افضل مكاتب الهندسة املعامرية يف
العامل ،مبا فيها مكاتب الهندسة املعامرية
اإلسبانية تساهم يف بناء دولة قطر .هناك
عالمات مثل  Atkinsو  Parsonsو
 Jacobsو  WorleyParsonsو  Fluorو
 AECOMو  SENERتظهر عىل ملصقات
املشاريع الكربى التي توجد قيد اإلنجاز.
عالمات أخــرى مثل أكسيونا للهندسة
تشتغل أيضا يف السوق القطري لكنها
تفضل العمل يف صمت .وإىل جانبها تشتغل
كربيات رشكات البناء يف العامل واملنطقة:
،HLGوهي رشكة تابعة لـ ،ACS،QDVC
مثرة عقد مُحاصة بني رشكة الديار القطرية
وفينيش ،سكانسكا ،هيونداي،FCC ،
سامسونغ ،رشكة Bechtel، OHL، Sacyr،
 ،Urbacomبن الدن ،أرابتك ،مدماك...
وهناك أيضا مساحة للرشكات الصغرية
واملتوسطة كام هو الحال بالنسبة لـسيينسا
 Ceinsaأو  Collosaأو  Harinsaقطر.
مسار هذه األخرية ،وهي فرع لـ ،Ecisa
مسار حافل باإلنجازات والنجاح يف دولة
قطر حيث تستأثر السوق القطرية بأكرب
حصة من عملياتها التجارية .يف نوفمرب/
ترشين الثاين املايض،أعلنت  Ecisaعن
اقتناء مجموعة الخليفة القابضة لـ 25
باملائة من رأساملها ،وهي رشكة مملوكة
ألشخاص من محيط األرسة الحاكمة يف
قطر .سوف يسمح الرشيك الجديد لها
بتوسيع أنشطتها لتشمل قطاع النفط
والغاز.
رسالة واحدة وحيدة
"بناء عىل حجم املشاريع التي تعمل فيها
الرشكات اإلسبانية ،فإننا نستحق زيارات
رسمية أكرث إىل دولة قطر يقوم بها امللك او
رئيس الحكومة أوالــوزراء" .بهذه الكلامت
عرب عن بعض االستياء فرانسيسكو غوريت،
رئيس مجلس األعــال اإلسباين (SBC:
 ،)Spanish Business Councilوهي
عبارة عن جمعية تُعنى بشؤون معظم
الرشكات اإلسبانية يف دولــة قطر ،معرباً
كذلك عىل شعور مشرتك آخر" :نحتاج مكتبا
تجاريا .حتى سلطنة عامن التي بها حجم
أقل من األعامل تستضيف مكتبا تجاريا،

)العقود التي أبرمتها رشكات البناء اإلسبانية (2003-2014
Delivery
N/A
2014
2013
2012
2012
2014
2013
2013
2012
2015
2015
2014
2014
2017
2016

Delivery
N/A
2019
Delivery
N/A
Delivery
2014
2015
2019
N/A

Mill. €
282
238
585
34
50
35
60
147
13
212
91
64
19
1,230
234
3,294
Mill. €
2,000
1,100
3,100
Mill. €
1,189
1,189
Mill. €
40
28
506
300
874

Delivery
2010
2009
2010
2014
2013
2014
2016
2015
2016
2015
2015
2015
2017
Delivery
N/A
N/A
Delivery
2014
2015
Delivery
2013-17
2017
Delivery
2016
Delivery
2016
Delivery
2012
2014
2015
2015
2015
2014
2016
Delivery
2016

Mill. €
37
10
6
67
23
57
85
40
103
16
8
8
200
660
Mill. €
40
128
Mill. €
70
65
135
Mill. €
34.5
37.5
72
Mill. €
65
65
Mill. €
19.3
19.3
Mill. €
0.225
0.428
1.8
0.158
0.449
0.404
4.45
7.914
Mill. €
)*(374
374
9,584.2

Client

)Sama Dubai (formerly Dubai Properties
Al Faisal Holding
Qatar Foundation
Al Jazi Real Estate
Qatar Islamic Bank
Al Jazi Real Estate
Al Jazi Real Estate
Kahramaa
Kahramaa
North Gate WLL
Qatar Foundation
Kahramaa
Kahramaa
Ashghal
Kahramaa
Total

Client
Qatar Foundation
Qatar Rail
Total

Client
Mesaieed Power Co.

)HLG (Grupo ACS
Dubai Doha Tower
)Doha City Center - (5 hotels, 3 of them pending delivery
Al Shaqab Equestrian Academy
Al Dareen Tower
Al Faisal Tower
Arwa Tower
Traders Doha - Hotel and apartments
Reservoirs and pumping stations at Duhail and Umm Qarn
New Shahaniya reservoirs and Shahaniya and Dukkan RPS’s upgrade
North Gate Mall and office buildings
People Mover System in Education City
Reservoirs at Al Duhail and Umm Qarn
Reservoirs and pumping stations at Al Kaaban
)*( New Orbital Highway & truck route Al Mesaieed to Salwa Road
128 km of large diameter water pipelines and fibre optic ducts in suburban Doha
(*) In alliance with Al Jaber Engineering
OHL
)*( Sidra Medical and Research Center. 95% concluded. In arbitration process
)**( Major stations in Education City and Msherieb
(*) In alliance with Contrack (**) In consortium with Samsung and Qatar Building Company
IBERDROLA
2000 MW combined cycle gas power plant in Mesaieed

Start
N/A
2005
2006
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2011
2012
2012
2012
2014
2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Start
2008
2013

16
17

Start
2009

18

Total

Client
PEO
LREDC
Qatar Rail
Ashghal
Total

Client
PEO
PEO
Sheikh Nasser bin Abdullah al Thani
Qatar Foundation
Qatar Foundation
Doha Islamic Bank y Tamiyat Real Estate
Saad Mohammed Fahad Buzwair
Sheikh Nasser bin Abdullah al Thani
The Land Company
The Land Company
The Land Company
The Land Company
Daphne Hotels Company
Total
Client
N/A
Kahramaa
Client
Ashghal
Ashghal
Total
Client
Mowasalat and others
Mowasalat
Total
Client
Ashghal
Total
Client
LREDC
Total
Client
Ashghal
Gasal
Ashghal
Kahramaa
Ashghal
Dolphin Energy
Ashghal
Total
Client
QDVC
Total
GRAND TOTAL

FCC
)*( 13 km of streets in Barzan Military Camp, Al Wajba
)*( Two pedestrians bridges in Lusail City
)**( A section of Doha Metro - Red line
)***( Design, build and management of sewerage system in Al Dhakhira, for 10 years
(*) En alliance with Petroserv (**) In consortium with Archidoron, Yüksel & Petroserv
(***) FCC Aqualia in consortium with Hyundai
)*( ECISA HARINSA
ABM Military College
Tracks and military training camp for ABM Military College
Bilal Plaza
MV2 Data base
MV3 Data base
Bin Samikh Tower
Waldorf Astoria Hotel
Workers camp and logistic center - vehicle maintenance
)Completion of three towers in Viva Bahriya (The Pearl
)Completion of Tower 16 in Porto Arabia (The Pearl
)Completion of Tower 10 in Porto Arabia (The Pearl
)Completion of Tower 2 in Porto Arabia (The Pearl
JW Marriott Hotel
(*) Qatari sponsor: Khaled Sultan Al Marzouqi. Qatari Al Alfia Holding owns 25% of Ecisa
ISOLUX CORSAN
Transmission Network Reinforcement Works and Replacement of Leaking Oil Filled Cables
Qatar Power Transimission System Expansion Phase VIII 66 kV substations
SACYR
)*( 22,7 km of local roads and streets (Bani Hajer), in Al Rayyan
)*( 20 km of local roads and infrastructure in Al Khessa, Al Dayeen
		(*) In alliance with Combined Group Company
COLLOSA

Start
19 2012
20 2013
21 2014
22 2015

Start
2008
2008
2008
2011
2011
2011
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Start
2003
2008
Start
38 2013
39 2014

Start
)*( 2013 Villas, bus parkings facilities, accommodation building & storage area
41 2015 Construction of basement, ground floor and 1st floor. Ain Khalid Bus station
(*) Several projects for different clients
Start GRUPO PUENTES
42 2014 24 km of streets (12-30 m width) and infrastructure of North part of New Slata
Start CEINSA
)*( 2014 Yacht Club in Lusail City
(*) In alliance with Al Jaber Engineering
)*( Start GRUPO TERRATEST
2012 Microtunneling for refurbishing pumping station . Phase 8
2013 Microtunneling for pipe routing PCK-E9 in Ras Laffan and further extension
2013 Microtunneling for Al Khor sewerage extension CP-707
2014 Microtunneling for upgrading of Mesaieed Town RPS - GTC 444/2011
2014 Microtunneling for Al Kheesa North & East Package 01
2014 Microtunneling for third party interconnection facilities in Ras Laffan
2015 Microtunneling for pumping stations PS-16N in Doha
(*) Subcontractor
Start SENER
)*( 2010 Independent checker and site supervision in the LRT, Lusail City
(*) Total value of current works awarded to QDVC. Not added to the grand total
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أما هنا فنحن ال زلنا تابعني إىل مكتب ديب".
هذه الفكرة يساندها كذلك السيد رميي
روحاين ،املدير العام لغرفة التجارة والصناعة
يف قطر التابعة لغرفة التجارة الدولية
القطرية ،عندما يشري إىل العجز االقتصادي
الذي يعاين منه امليزان التجاري إلسبانيا مع
قطر ،نظراً إىل حجم الــواردات من الغاز
الطبيعي املسال ،مضيفا قوله إنه "كلام ذكر
يل أحد املوضوع أرجعت الكرة إىل ملعبه.
يجب عىل إسبانيا أن تكون أكرث نشاطا يف
دولة قطر ،لكن األمر ليس كذلك .نحن
هنا يف خدمتكم .نظموا منتديات قطرية
إسبانية وأنشطة ثقافية ،ونحن سنرشف
عىل اجتامعاتكم مع القطريني ونرسل
وفودا إىل إسبانيا .إذا كنت يف أي مكان يف
العامل فعليك أن متيش ،أما يف قطر فعليك
أن تركض .الناس تطرق بايب يوميا" .ويقول
أيضا" :تعلموا من األملان ووفودهم التي
تأيت شهريا إىل بالدنا" .أما املهندس املعامري
اإلسباين ،أغوستني أريستي ،الذي يعمل
لصالح املجموعةاألملانية Deutsche Bahn
فإنه يؤمن بنفس الفكرة" :الرشكات التي
جاءت إىل هنا تتحىل بالهمة والحامس ،لكن
املساندة التي تتلقاها الرشكات اإلسبانية
العاملة يف البنية التجارية من حكومتها
ضئيلة باملقارنة مع تلك التي متنحها الغرفة
التجارية األملانية لنسيجها االقتصادي يف
املال واألعامل".
محاوالت ملكية تذهب أدراج الرياح
يف أواخر سنة  2013توصل امللك خوان
كارلوس مع أمري دولة قطر إىل اتفاق ينظَ م
مبوجبه املنتدى االقتصادي يف إسبانيا،
مثل ما قامت به قطر مع بريطانيا وأملانيا
والواليات املتحدة األمريكية .يقول روحاين
يف هذا الصدد" :طُ لِب منا أن نستعد لهذا
بسبب من األسباب أجهله
ٍ
امللتقى ،لكن
أجِّ لَ يف بادئ األمر ليتم إلغاؤه كليا" .وقد
قام امللك يف شهر مايو/أيار ويونيو/حزيران،
قبيل تنازله عن العرش ،بزيارة رسمية إىل
دول مجلس التعاون الخليجي حيث قام
بالزيارات املربمجة إىل سلطنة عامن ودولة
اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية
السعودية ودولة الكويت ،باستثناء دولة

36
37

40

43

44
45
46
47
48
49
50

51

للمزيد من املعلومات  | www.mymmerchan.comةيتحت ةينب | 11

رميي روحاين مدير عام غرفة الصناعة والتجارة يف قطر

قطر .ال أحد يعرف األسباب عىل ما يبدو،
إال أن الذين يعملون يف الجزيرة العربية
تفاجأوا بهذا الفعل الذي ينمّ عن انعدام
اإلحساس تُجاه الحضارة العربية.
الرفيق قبل الطريق
يف سنة  2013سُ جلت يف دولة قطر 40.000
رشكة ،ضعف العدد املسجل سنة .2011
يقول روحــاين متسائال" :هــل تظن أن
جميعها متعددة الجنسيات؟" حتى يفند
فكرة أن دولة قطر إمنا هي للكبار فقط.
يقول إن هناك قطاعات تحتاج إىل الخربة
الفنية التجارية ،)know-how( ،التي يتميز
بها اإلسبان ضاربا لبيان ذلك مثاالن :قطاع
الخدمات وقطاع العقود الفرعية يف البناء.
"لكن حتى يعلموا بوجودك ،قم برشاكة عىل
أساس عقد محاصة ( )joint-ventureمع
أي رشكة قطرية تحتاج لخربتك وباملقابل
ستفتح لك هذه الرشكة األبــواب وتُعبّد
لك الطريق حتى يف اإلجراءات اإلدارية".
غري أن هذه النصيحة ال تجد إال تقاعسا
وفتور العزمية بني الرشكات اإلسبانية التي
ترى أنه ولو للحكومة القطرية نوايا حسنة
فإن نظام نسب  %49-%51يجعل من
دور الرشكات القطرية ال يعدو أن يكون
عمل سمرسة ،لكنها يف نفس الوقت تنصح

يف سنة  2013سُ جلت يف دولة التوزيع الجغرايف لألشغال التي تنجزها الرشكات اإلسبانية يف قطر
قطر  40.000رشكــة ،ضعف
مدينة الشامل
العدد املسجل سنة 2011؛
32
13
45
أكرثها تنتمي إىل املقاوالت
33
31
 49راس لفان
34
38
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27
الصغرى واملتوسطة
15
7 6 28
17
2

35

اتباع هذا االقرتاح .وحسب دافيد غالبريت،
املديراملسؤول برشكة ريدكو لإلنشاءات
( ،)Redcoالتابعة ملجموعة املانع ،أحد
املجموعات الخمسة الخاصة األكرث تنوعا
يف دولة قطر" :إن أول سؤال يلقونه عليك
يف قطر هو حــول رشيكك املحيل .من
الرضوري تطوير ثالثة قطاعات غري قطاع
البناء ال ميلكها جريانهم ،أال وهي ،التعليم
والبحث العلمي ،والصحة ثم الرياضة.
إنها قطاعات ستضمن لدولة قطر الريادة
يف املنطقة ويف الخارج" .وهل من نصيحة
أخــرة يسديها روحـــاين؟ بالطبع نعم:
"تذكروا أنكم أنتم من يأيت إىل بلد غريب
عنكم .لألسف ،يف كثري من األحيان يتم
تجاهل هذه الحقيقة".
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التوزيع الجغرايف لألشغال التي تقوم بها رشكات البناء اإلسبانية
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قيل يف قطر
خابيريفييائرموسا ،مسؤول مجموعة Grupo
 Puentes y Calzadasإلنشاء الطرق
والجسور بالرشق األوسط وإفريقيا الشاملية.
"كلام تباطأت الرشكات يف املجيء إىل قطر،
كلام أخطأوا املوعد"
"يف سنة  2014توصلنا إىل الفوز مبناقصتنا
األوىل بقيمة  65مليون يورو .العميل هو
هيئة االشغال العامة (أشغال) ،املوازية لوزارة
األشغال العمومية اإلسبانية .نحن اآلن يف
طريقنا لنتأهل إىل العمل يف مرشوع الطرق
املعبدة املحلية من خالل عقود محاصة
( )joint-ventureبني رشكات قطرية ودولية
حيث يرتاوح حجم املعامالت بني  50و200
مليون يورو .وقد استغرقنا سنتني من الوقت
لنربم هذه الصفقة منذ أن وصلنا إىل هذا
البلد .ومل تستطع أي مقاولة من املقاوالت
اإلسبانية الكربى يف مجال بناء املنشآت
العمومية تحقيق هذا األمــر يف أقل من
سنة أو سنة ونصف .أظن أنه كلام تباطأت
الرشكات اإلسبانية يف املجيء إىل قطر ،كلام
تأخروا عن املوعد ،هذا إن مل يكن الوقت
قد فات حقيقة .أحد املشاكل الكربى التي
تعرتض طريقنا هو التعاقد مع عامل أجانب.
بعد أن تفوز بالصفقة ،وبسبب عدم وجود
عاملة يف قطر ،فيتوجب عىل الرشكات التوجه
إىل وزارة العمل والشؤون االجتامعية بطلب
للحصول عىل عدد معني من التأشريات لجلب
عاملة أجنبية من الجنسيات املسموح بها.
ليس من السهل أن يعطوك ما تريده .ميكنك
االعتامد عىل املوظفني للقيام باإلجراءات،
لكن تبقى السياسة الخارجية املحدد األول.
الكل يعلم مث ًال أنه من الصعب التعاقد مع
الهنود إذ يشكلون األغلبية من املهاجرين هنا
يف قطر ،والدولة حريصة عىل تنويع جنسيات
العاملة وضــان التوازن الدميوغرايف عىل
مستوى تركيبتها .وبعد الحصول عىل عدد
التأشريات ميكن أن تبدأ يف مرحلة االختيار،
سواء عن طريق وكاالت التشغيل أم مبارشة
من الدول التي سمح لك بها .أما بالنسبة
لألجر ،ففي غياب حد أدىن لألجور محدد
ومتعارف عليه ،يبقى السوق سيد املوقف.
بالرغم من أين أمتتع بحس تضامني فإين أرى،
انطالقا من عقليتنا األوروبية ،أن األجور التي
يتقاضاها أولئك املهاجرين تبقى قيمتها

جد زهيدة ،أما بالنسبة لآلسيويني فإنها جد وقت قصري وأكرث من تلك التي قد يجنونها
مرتفعة .الهجرة إىل قطر متكنهم من إعالة يف بالدهم".
أرسهم".
أغستني أريــزيت ،مهندس معامري مربز يف
دابيد كينتانييا ،مدير الحسابات يف رشكة رشكة  DB Internationalالتابعة لرشكة
DBC
سكك الحديد القطرية (الرّيل)
"يوجد سوق جد رائجة للمقاوالت الصغرى املدينة الكبرية
واملتوسطة الحائزة عىل خربة فنية تجارية" "إذا نظرت لصور مدينة الدوحة خالل
"قطاع البنى التحتية هو القطاع األكرث رواجا الستينيات فستجدها مثل املدينة اإلسبانية
يف قطر .الرشكات تتقاطر بكرثة واملنافسة الصغرية سيغوفيا ،دون بناياتها الرائعة .كانت
عىل أشــدهــا .يعيش يف البالد  250.000تحتوي عىل مقر إقامة الحاكم الربيطاين
أجنبي مبدخول جد محرتم ،فحجم هذه وطريق الكورنيش بقوارب للصيد التقليدي
الفئة ما فتئ يكرب برسعة ،وقريبا سيصل ومنازل قليلة .مل تكن هناك هندسة معامرية
عددهم إىل رقم  400.000مام يعني أنهم وال مدينة باملقاييس الحديثة .مدينة الدوحة
سيحتاجون إىل جميع أنواع الخدمات .يوجد متيل إىل النقل الطرقي الذي ما فتئ يكرب
مجال كبري للمقاوالت الصغرى واملتوسطة يوما بعد يوم إىل درجة االكتظاظ ،وهو ما
األوروبية التي تتوفر لديها خربة فنية تجارية يفرس أن مرتو األنفاق الــذي نحن بصدد
تصميمه يف الدوحة ميثل بنية تحتية رضورية
للمجتمع القطري .أما إن كان سيستعمله
مدينة الدوحة تتألف من
القطريون فقط فذاك سؤال املليون .هناك
مجموعات سكنية ال ميكن أجيال من القطريني ستستعمل هذه املنشآت
الولوج إليها إال عرب الطريق ،يف املستقبل .يحدث نفس اليشء يف مدينة
صغرية كمدينة بيلباو يف بالد الباسك حيث
فــاملــرو سيمكن مــن ربط
توجد جميع املرافق .النموذج يكمن يف
النسيج الحرضي للمدينة املدينة املتوسطة األوروبية،التي تضم جميع
مبا يف ذلك املناطق البعيدة الخدمات وربط النقل الحرضي املتكامل
بشقيه االثنني :الحافالت واملــرو .مدينة
والنائية .نظام مرتو األنفاق الدوحة تتألف من مجموعات سكنية ال ميكن
س ـراعــي الــســامــة وضبط الولوج إليها إال عرب الطريق ،فاملرتو سيمكن
من ربط النسيج الحرضي للمدينة مبا يف ذلك
املواقيت والراحة".
املناطق البعيدة والنائية .نظام مرتو األنفاق
سرياعي السالمة وضبط املواقيت والراحة".
محددة يف أعامل مكملة ومساعدة يف مجال
البناء والصحة والتجميل والتعليم وتنظيم خاميي لوبيث كــالــدرون ،املنسق املحيل
الفعاليات انطالقا من تنظيم حفالت العَشاء لجموعة  SENERاملتخصصة يف الهندسة
وانتها ًء بحفالت وأنشطة متنوعة لألطفال .والنظم ،يسهر عىل عمليات املراقبة يف
إين أرى يوميا رشكات أوروبية يف أوج عطائها مرشوع املرتو الخفيف مبدينة لوسيل.
يرتاوح عدد موظفيها بني  30و 50شخصا "هندسة جنوب رشق آسيا يف خدمة تخفيض
تأيت للعمل يف قطر .مجيء الوفود التجارية النفقات بقطر"
من الدول التي نتعامل معها مثل النمسا يف قطر يوجد مفهوم مل تتمكن إسبانيا من
وبريطانيا وكندا واألرجنتني ال ينقطع ،لكني التأقلم معه ،يتعلق األمــر بالهندسة غري
ال أرى نفس االهتامم والنشاط يف إسبانيا ،املكلفة .إىل حد اآلن ،مل يكن هناك منافسون
مع العلم أنها قادرة حقا عىل املنافسة .وماذا لألنجلوسكسونيني يف هذا السوق الذي يدخل
سيجني اإلسبان من هنا؟ سيجنون أرباحا يف يف منطقة بسط نفوذهم (الحامية الربيطانية

القدمية) ،إىل أن بدأت تصل رشكات أخرى
مبستويات عالية ،مام دفعها إىل أن تتأقلم
مع األسعار الجديدة بالتعاقد مع مهندسني
من جنوب رشق آسيا الذين يكلفون القليل
ويشكلون اآلن األغلبية بني املوظفني" .لوبيث
كالدرون أول مهندس إسباين تسجل يف دولة
قطر ،وكان ذلك قبل سنتني فقط" .أتذكر
أنه كان إجرا ًء صعبا دام أكرث من ستة أشهر
ألن نظام الشهادات العليا والتعليم الجامعي
اإلسبانيني ليسا كالنظام القطري .يف قطر
يتعني معادلة الشهادات العليا يف املجلس
األعىل للتعليم ،أعىل هيئة للتعليم بالبلد التي
تشرتط أن تكون الشهادة من إحدى الجامعات
الدولية املرموقة .مل يكن يُعرف هنا معهد
برشلونة للهندسة ،حيث تخرجت ،وال جامعة
مدريد التقنية .فكيف استطعنا الحصول عىل
االعرتاف إذَن؟ لحسن الحظ ،يوجد هذا املعهد
يف املرتبة  48ضمن الئحة أمريكية لتصنيف
 500جامعة عرب العامل ،اليشء الذي ساعدنا
كثريا ،باإلضافة إىل هيئة املهندسني إلنشاء
الطرق اإلسبانية ومعهد برشلونة للهندسة
اللذان لعبا دورا حاسام يف تسليم الوثائق التي
تطلبها الحكومة القطرية يف هذا املوضوع.
هذه اإلج ـراءات إىل جانب الوثائق التي تم
تسليمها كانت أساسية بالنسبة للذين أرادوا
التسجيل يف لوائح املهندسني اإلسبان بقطر".
إلبيو غوميث ،مدير رشكــة Chapman
 Taylorللهندسة املعامرية
رأي مهندس معامري
أوجـــه رســالــتــي إىل السياسيني الذين
يستطيعون التأثري يف مستقبل سوق العمل.
لقد عشت مدة طويلة يف إسبانيا لدرجة أين
أشعر بانتاميئ لهذا البلد .هناك الكثري من
الشبان الذين لن يستطيعوا العمل بإسبانيا
أبدا ،لذلك يذهبون للبحث عن غد أفضل
يف الــخــارج .ليس هناك خيار آخــر لكنها
تجربة جيدة بالنسبة ملهندسني بني األربعني
والخمسة واألربعني سنة من عمرهم يعيلون
أرسهم ومهندسني بارعني آخرين يف عقدهم
الخامس يعيشون يف وضعية جد صعبة .إنه
مشهد يدمر أي بلد كان .علينا أن نستخلص
الدورس من تجارب دول أخرى للحصول عىل
منو اقتصادي مستدام".
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«ليس هناك صفقات خيالية مربحة يف قطر»

السوق تتحىل باليقظة والحذر
حيال القادمني الجدد .لقد
رأيــت مــقــاوالت جــاءت ثم
رحلت ألنها مل تقيّم كام يجب
املجهود الذي عليها بذله وال
الوقت املطلوب حتى تنضج.
هذا إهدار وتبدير للامل.

خاميي مارتينيث ،املدير العام ملجموعة ترياتيست يف قطر ،ينبه إىل خطورة
الوصول إىل البالد بتطلعات وأماين معسولة ال تراعي آجال إنهاء األعامل
والجهود املبذولة

يشري خاميي ماتينيث ،املدير العام
ملجموعة ترياتيست يف قطر الرشكة
الوحيدة اإلسبانية يف مجال الهندسة
الجيوتقنية واألنفاق الصغرية مبوجب
عقد فرعي ،إىل أن “فرص العمل تتطلب
استثامر سنوي يصل إىل  400.000يورو
للحفاظ عىل املنظومة الرئيسية التي
تتطلبها املكاتب والعامل” .ويقول أيضا:
“ لسوق تتحىل باليقظة والحذر حيال
القادمني الجدد .لقد رأيــت مقاوالت
جاءت ثم رحلت ألنها مل تقيّم كام يجب
املجهود الــذي عليها بذله وال الوقت
املطلوب حتى تنضج .هذا إهدار وتبدير
للامل” .يقول خاميي ما يقوله وهو
جالس يف مكتبه املتواضع بالدوحة،
بعيدا عن كل األبهة التي تعكسها
صــوراألبــراج وناطحات السحاب كلام

ذكرت هذه العاصمة.
كانت دولة قطر محطا ألنظار رشكته
قبل أن يقع اختيار الدولة الحتضان
مونديال كرة القدم املزمع تنظيمه سنة
 .2022وعندما صادق االتحاد الدويل
لكرة القدم ،الفيفا ،عىل هذا الخيار،
حينها فقط قامت الرشكة بالذاهب
إىل دولة قطر .اليوم ،تركز الجزء الكبري
من أعاملها عىل مشاريع إنشاء الطرق
وشفط الرمال لصالح هيئة األشغال
العامة والخزنات العمالقة لضخ املياه
الصالحة للرشب .وكلام منت الرشكة ،كلام
احتاجت إىل عاملة أكرث وآليات جديدة.
يعرب يف هذا الصدد“ :لدينا اآلن ثالث
آالت لحفر األنــفــاق وخــال الشهور
القادمة القليلة سنجلب خمس وحدات
أخــرى .كام أننا سنحتاج إىل مهندسني

يتوفرن عىل خربة ال تقل عىل عرش سنني.
هناك مناطق يف قطر ال تحتمل الخطأ”،
خري مثال عىل ذلك رأس لفان ،املدينة
الصناعية الواقعة عىل بعد  80كلم
شامل الدوحة ،وقلب الدولة النابض يف
إنتاج الغاز الذي ترشف عليه رشكة قطر
للبرتول .من جهة اخرى يؤكد مارتينيث
أن“ :الحصول عىل العمل يتطلب وقتا
وأما جني األرباح فيحتاج إىل وقت أكرث
بكثري” ،لكنه يركز عىل أنه إذا ظفرت
الرشكة باستحسان وثقة العميل ال يبقى
للامل أي دور يف املفاوضات.

فــرص مثينة للعمل والنمو .انطلقت
األشغال فيه سنة  2012عىل أن تنتهي
سنة  .2019ومــن بني املشاريع قيد
اإلنــجــاز،هــنــاك نظام قــنــوات الــرف
أحشاء قطر
الصحي الذي يتألف من  40كلم من
يعترب برنامج البنية التحتية الحيوية األنابيب الرئيسية العميقة عىل شكل
لترصيف املياه ،بحجم مليارَيْ يورو أنفاق و 70كم من شبكات األنابيب
و 300مليون ،أحد املشاريع التي متنح الفرعية للرصف الصحي وأكرث من 70

إنيغو ساتروستيغي ،املدير التنفيذي لرشكة Q AIR GLOBAL

«عندما التستطيع متثّل املشكل والوعي بخطورته ،فمن
الصعب أن تقدم الحلول»
ارتفاع منسوب التلوث يف دولة قطر يفتح األبواب للرشكات اإلسبانية مثل
رشكة آيري ليمبيو ،الهواء النقي

وفق تقديرات املنظمة الدولية للصحة
ميوت سنويا سبعة ماليني شخص جراء
تلوث الهواء .وتعترب دولة قطر أحد الدول
االتي تعاين من تلوث الهواء يف العامل
حيث إن الهواء يحتوي عىل نسب عالية
من الجزيئات التي ال يتعدى حجمها 2,5
جزء من األلف من امليليمرت ،والتي تعترب
جد خطرية عىل الصحة ألنها قد تنفذ إىل
املسالك الهوائية الرفيعة .هذه املعطيات
ترجع إىل سنة  .2014إنييغوساتروستيغي
املدير التنفيذي لرشكة Q Air Global
الرشيك القطري للرشكة اإلسبانية آيري
ليمبيو،)Aire Limpioالــهــواء النقي)
واملتخصصة يف الجودة البيئية ،يؤكد أن
تلوث الهواء باألماكن الداخلية واملغلقة قد
يفوق بخمسة أضعاف املستويات املسجلة
يف الخارج والهواء الطلق “ ،وذلك راجع
إىل العنارص الكثرية املنبعثة من املواد
املستعملة يف البناء واملكيفات الهوائية
والطالءات وامللمعات ومعطرات الجو
التي تخفي الروائح لكنها تلوث يف نفس
الوقت ...ونحن نستنشق كل ذلك ،إال أن
الخرب السار يف ظل هذا كله هو أن الحل
موجود” .العمل الذي ُوكِّل إليه يف دولة
قطر ذو شقني :أوالً ،الحصول عىل صفقات؛
وثانيا ،توعية العمالء حول مضاعفات
رداءة جــودة الهواء عىل الصحة .فهو
واع باملشاكل املطروحة وكيفية تسويتها
مايجعله يؤكد أنه “ عندما التستطيع متثّل
املشكل والوعي بخطورته ،فمن الصعب أن
تقدم الحلول وتبيعها للعمالء “.
استرياد املرشوع إىل دولة قطر
يف سنة  ،2011أبدى الشيخ الذي ميتلك
رشكة البناء بيرتوسريف ()Petroserv
والــتــي ضــمــت إلــيــهــا رشكـــة أرينسا
( ،)Harinsaفرع رشكة إيسيسا()Ecisa
يف قطر ،اهتاممه برشكة آيــري ليمبيو.
وحسب قول خــوان مانويل كاردناس،
املــديــر التنفيذي لرشكة بيرتوسريف،
“يتجىل هدفنا يف إحـــداث مجموعة
متنوعة مع الرفع من حجم معامالتها”.
“حجم أرباح املجموعة السنوي يعادل
 100مليون يورو وقد نصل إىل رقم 230

تلوث الهواء يف املناطق املغلقة
قد يفوق بخمسة أضعاف
نسبة التلوث يف األمــاكــن
األخرى.

إينييغو سرتوستيغي

مليون يورو تقريبا عند متم سنة .”2014
ونزوال عند رغبة الشيخ بأن يتقلد أحد
أعضاء مجلس اإلدارة اإلرشاف عىل آيري
ليمبيو ،فقد اقرتح السيد ساتروستيغي،
الذي راكم خربة إثنتا عرش سنة يف الرشكة،
نفسه كمتطوع لهذا املنصب“ .وحسب
وكالة حامية البيئة فإننا نقيض كمعدل
عام نسبة  95باملائة من الوقت يف األماكن
الداخلية .أما يف دولة قطر فالنسبة هي
 98باملائة .وإذا أضفنا إىل ذلك اشتغال
املكيفات الهوائية باستمرار فهذا سيعني
أن هناك مجال واســع للعمل” .عندما
ظهرت بعض الصفقات يف قطاع االستدامة
البيئية استطاعت بيرتوسريف أن متتلك
الحصة الكربى منها .التقدم والنمو يف

حسب معطيات وكالة الحامية
البيئية فإننا نقيض  95باملائة
من الوقت يف األماكن املغلقة.
يف قطر قد تصل هذه النسبة
إىل  98باملائة

خاميي مارتينيث مارتني

الهي
قطاع الخدمات البيئية ليس باليشء ّ
إذ أن “يف دولة قطر مل يكن هناك قانون
ذو صلة مع تخصصنا عكس إسبانيا التي
تخضع فيها املباين التجارية منذ أعوام
ملراقبة سنوية بهدف قياس جودة الهواء،
كام أن قانون التجهيزات التقنية يتضمن
رشوط جد صارمة وملزمة .أما هنا ،فقد
كــان األمــر مختلفا” .لس ّد هــذا الفراغ
القانوين يف مجال املراقبة البيئية ،أقنع
السيد ساتروستيغي السلطات بإحداث
مجموعة العناية باملباين الصحية ،وهي
املجموعة يضطلع فيها مبهمة اإلرشاف عىل
قسم الصحة البيئية التابع ملؤسسة قطر
( .)QFمن هذا املنرب بدأت حوايل عرشة
رشكات يف اإلشتغال للتعريف بالتعليامت
والتوجيهات التي يستحسن اتباعها يف هذا
الصدد.
عندما يتعلق األمر بقياس جودة الهواء
فالقطاع العمومي هو العميل الرئييس،
أما إذا تعلق األمر باالستفادة من هذه
التقنيات فــإن الصفقات ُتــرم أكــر مع
القطاع الخاص.
يرى ساتروستيغي يف قطاع املستشفيات
ومالعب كرة القدم السوق الواعدة يف
املستقبل “ .يف املستشفى هناك نفس
املسببات للتلوث كأي بناية أخرى ،إال أن
فيه مسببا إضافيا ،أال وهو املرىض أنفسهم.
فهناك احتامل أن يصاب املرىض النزالء ا
بعدوى يف املستشفيات نتيجة قلة تعقيم
الهواء .يف إسبانيا عقمنا أكرث من 400
حجرة متفرقة عىل  60مستشفى .وبالرغم
من الصعوبات التي اعرتضت مسرية منونا
وتوسعنا ،إذ مل نستطع الوصول إىل عتبة
األرباح إال يف غصون األربعة أشهر األخرية،
فإننا جئنا إىل هنا بهدف البقاء والتوسع
يف املنطقة”.

كلم من القنوات التي تنقل مياه الرصف
الصحي إىل محطات معالجة املياه.
من أبراج قطر ،ترقب رشكة ترياتيستا
األفق العريب للبحث عن أسواق جديدة.
الــركــة ،التي اشــراهــا مــؤخــراً رئيس
نــادي ديرتويت بيستونز لكرة السلة
األمريكية يف إطار رأس املال املجازف،
تجعل من االستثامر الدعامة األساسية
لبلوغ أهـــداف مهمة ،وهــو مــا نبه
إليه السيد املدير قائال“ :التوقف عىل
بلد وحيد يجعلنا عرضة الضطرابات
وتقلبات السوق” ،لذلك يفكر يف توسيع
استثامراته لتشمل أيضا دوال أخرى يف
املنطقة.

فرانسيسكو غارويت ،رئيس مجلس االستثامر اإلسباين (SBC: Spanish
)Business Council

قطر يف طور البناء والطفرة
الحقيقية انطلقت اليوم
يعيش فرانيسيكو غارويت يف دولة قطر منذ
خمسة عرش عاما وهو اآلن يرتأس مجلس
االستثامر اإلســبــاين (SBC: Spanish
 )Business Councilومساهم يف رشكة
،Seattle Trading &Contracting
أول رشكة إسبانية سُ جلت يف دولة قطر
سنة  .1998تقدم هذه الرشكة خدماتها
يف املجال االستشاري واملــوارد البرشية
والعقارية .يقول غــارويت "يف السنوات
الثالث األوىل مل نجني أرباحا ،كانت سنوات
نفقات بامتياز  ،أما اآلن فالثورة الحقيقية
لن تبدأ إال بعد اليوم" .رشكته تعمل
تقوم بتمثيل رشكات إسبانية أخرى مثل
نفانتيا ( )Navantiaللتقدم إىل طلبات
العروض مبوجب عقد محاصة .وطيلة

هذه السنوات السبع التي
تفصلنا عن تنظيم كأس العامل
 2022ستكون مبثابة سباق
حاسم
حتى يكون لنا صوتا مسموعا ،ألن دولة
قطر تفضل التعامل مع املؤسسات الرسمة،
فلن تُعطى لنا فعليا أهمية إال إذا عملنا
تحت إرشاف السفارة اإلسبانية .والسنوات
السبع املقبلة التي تفصلنا عن تنظيم
بطولة كأس العامل لسنة  2022ستكون

فرانثيسكو غارويت

هذه السنوات شاركوا يف تقديم عروض
يف صفقات عمومية قدرها  6ماليري يورو
وحصلوا منها عىل مشاريع بحصة مليار
و 500مليون يورو ،أول هذه املشاريع
كان يف سنة  2003عندما ربحت رشكة
إيزولوكس ( )Isoluxصفقة إنشاء محطة
كهرباء فرعية بغالف مايل قدره  40مليون
دوالر أمرييك .ويقول غارويت بصفته رئيسا
ملجلس االستثامر اإلسباين منذ الخريف
املايض" :نود أن نتحول إىل غرفة للتجارة

مبثابة سباق مثري بكل املقاييس .لقد تم
إبرام الصفقات الكربى لكن ال زال هناك
الكثري من فرص العمل ،وعىل سبيل املثال
فإن نسبة  80باملائة من مشاريع هيئة
األشغال العامة ال زالت تنتظر اإلنجاز.
وأفق تحقيق االنتظارات والتطلعات ليس
سنة  2022بل سنة  2030وفق ما سُ طر
يف رؤية قطر الوطنية (QNV: Qatar
 )NationalVisionلتصبح هذه الدولة يف
مصاف الدول املتقدمة".
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هندريك ميام ،املدير التنفيذي لرشكة سيينسا ـ قطر

قطر دولة عقود املحاصة دون منازع

بفوزها مبناقصة بناء نادي لوسيل لليخوت ،أصبحت رشكة سيينسا ( )Ceinsaرابع رشكة إسبانية تساهم يف تطوير هذه املدينة التي
خصص لها مبلغ  35مليار يورو ،والتي تعترب السفينة القيادية لرشكة الديار القطرية وباكورة توسيع العاصمة الدوحة.
يف منتصف شهر نوفمرب/ترشين الثاين
من العام املنرصم ،2014 ،كانت مكاتب
رشكة سيينسا ( )Ceinsaالواقعة يف برج
النخيل بالخليج الغريب يف مدينة الدوحة،
تنتابها حركة غري عادية تنبأ باالنطالق
الوشيك للمرشوع الــذي فــازت به يف
املناقصة الصيف املــايض .هذا املرشوع
هو أول مرشوع يف دولة قطر تعمل فيه
الرشكة ويتمثل يف تصميم وبناء وتطوير
نادي لوسيل لليخوت يف مدينة لوسيل،
بقيمة  19,3مليون يورو .تع ّد سيينسا
رابع رشكة إسبانية ،بعد  SENERوFCC
و ،Accionaمسؤولة عن إضفاء جاملية
يف الشكل واملضمون عىل هذه املدينة
التي من املنتظر أن تصبح حارضة ذات
هندسة مستقبلية ومستدامة .يرشف عىل
إنشاء هذ الرصح املعامري مؤسسة الديار
القطرية ،الــذراع االستثامري لصندوق
قطر السيادي يف مجال العقار من خالل
رشكة لوسيل للتطوير العقاري.
وعــى بعد  15كــم شــال الدوحة
ومبساحة متتد إىل  38كم مربع ،تقريبا يف
حجم مقاطعة مونكلوا ـ أرباكا مبدريد،
سيكون للوسيل طاقة استيعابية تتسع لـ
 200.000مقيم و 170.000عامل .وتبلغ
قيمة االستثامرات التي خصصت لها مبلغ
 35مليارات يورو .وستتوزع املدينة إىل 19
حيا سكنيا و 4جزر و 22فندقا وعدد من
املعارض واملتاحف باإلضافة إىل مجموعة
من مراكز التسوق التجارية كالذي استلهم
تصميمه من ساحة بالس فيندوم (Place
 )Vendômeوشارع الحرية (Rue de la
 )Paixاملحاذي لها ،مبساحة تبلغ  800.000مجسم نادي لوسيل لليخوت الذي تسهر عىل بناءه رشكة سيينسا يف مدينة لوسيل شامل العاصمة القطرية الدوحة.
مرت مربعا ،وبغالف مايل يصل إىل مليار
 50و 200مليون يورو" .وحسب السيد واملدير التنفيذي العام للرشكة األم نصب العمومية .ويضيف ميام قوله" :قد أبانت
و 127مليون يورو .ولتكوين فكرة عن حجم
ميام ،فإن تحقيق النجاح رهني بدراسة أعينهام املشاريع التي تتطلب مستوى رشكة سيينسا عىل خربتها املتميزة عرب
هذا املرشوع تجدر اإلشارة إىل أن أكرب مركز
السوق دراســة عميقة وتصميم خطة عال من التقنية ليحققوا الريادة والتميز العامل يف إنجاز وتشييد مراكز استشفائية
للتسوق والثقافة والرتفيه يف إسبانيا هو
تجارية للعمل قبل مجيء األطــر إىل داخل املنافسة القوية التي يعرفها القطاع .هامة" .وقد تقدمت بعروض يف عدد من
عني املكان وقبل املشاركة يف مناقصة كام أنهام يوجهان اهتاممهام نحو إبرام املناقصات للفوز بصفقات عمومية تنتظر
الصفقات .فهو عاش سنتني يسافر بني تحالفات مؤقتة مع رشكــات "قوية" ،اآلن ظهور نتائجها النهائية.
يف دولة قطر تُعقد الصفقات
قطر وإسبانيا بهدف تحديد املنافسني حسب تعبريهام ،كالتي حصلت عليها
كام أبرمت الصيف املايض مجموعة
ونسج شبكة من العالقات والبحث عىل الرشكة مع عميلها ،إلنشاء املستشفيات الجابر للهندسة ،والتي تتعامل مع
دون تعديالت الحقة ،إذ ليس
رشيك محيل .ويضيف قائال" :هذا البلد والطرق ومشاريع عديدة أخرى فريدة يف رشكات إسبانية أخرى مثل رشكة ،HLG
من املعقول التعاقد مببلغ
فــرع مجموعة  ،ACSصفقة لتطوير
بلد العقود املحاصة (. )joint-venture
كل البنية التحتية للمنطقة التجارية يف
نحن مسجلون كرشكة محلية ميتلك فيها
منخفض يف البداية عىل أمل
نسبة  51باملائة رشيك قطري يلعب دور يف قطر وتـــرة العمل جد مدينة لوسيل املعروفة باسم مرشوع
شامل سيف لوسيل والواجهة البحرية
عالمة الثقة لصالحنا إزاء دولة قطر وأمام
الــزيــادة يف الربح مع تقدم
مختلف الفاعلني املحليني" .وينصح السيد مرتفعة .لكن رغم التضحيات التجارية .يف الحقيقة ،هــذه الصفقة
املرشوع ،وهو ما اعتاد عليه
ميام املستثمريين األجانب "بالتشارك فالجالية اإلسبانية تعمل جنبا ستعبد الطريق أمام سيينسا ،لكن املدير
الهولندي يتحفظ  ،كأي رشكة يف هذا
دامئا مع طرف محيل وتقييم الفرص دون
اإلسبان يف العقود األخرية.
استعجال لتجنب األخطاء عند اتخاذ إىل جنب يف صــف م ـراص املعرتك ،تحفظا شديدا يتامىش مع موقف
السلطات القطرية التي ال ترى بعني
القرارات".
وتنجز كل املشاريع بنجاح ،الرىض الرشكات التي ،كام يقول املثال
بويرتو فنيزيا ( )Puerto Veneciaالواقع
الدب قبل اصطياده.
نظرا لتكونيها الرفيع وحرفيتها الرويس ،تبيع فراء ّ
مبدينة رسقسطة ،والــذي تبلغ مساحته
صفقات مربمة ال رجعة فيها
ومــاذا يقلق ميام يف هــذه األثناء؟
 206.000مرتا مربعا .ستتوفر املدينة عىل
يف دولة قطر تُعقد الصفقات دون تعديالت
"البعد عن الديار هو ما يقلق راحتي.
شبكة نقل تربط األحياء بالبحر وببعضها
الحقة ،إذ ليس من املعقول التعاقد مببلغ العالية.
بعضا ،من بينها قطار النقل الخفيف الذي هندريك ميام
غياب فرص العمل يف إسبانيا دفعتني إىل
منخفض يف البداية عىل أمل الزيادة يف
العيش هنا .لقد ترك اإلسبان عائالتهم
تسهر رشكة  SENERعىل مراقبة أشغاله،
الربح مع تقدم املرشوع ،اليشء الذي اعتاد
وجسور املشاة كالجرسين الذي تتكلف تضم بناية تثري إعجاب كل الزائرين عليه اإلسبان يف العقود األخرية" .عليك أن تصميمها وبنائها عىل شاكلة نادي لوسيل وأبنائهم وزوجاتهم بعيدا ...وهم يعانون
رشكة  FCCبتشييدهام ،وملعب للغولف للمدينة التي ستحتضن أيضا امللعب تقبل برشوط املرشوع فيام يخص الوقت لليخوت .من بني هذه املشاريع يوجد من الوحدة ووحش الغربة .يُطلب منهم
ومشاريع سكنية وترفيهية متعددة الدويل الستضافة مبارايت افتتاح واختتام والنفقات .ينطلق العميل عىل أساس أنه مرشوع إلنشاء الطرق العادية والرسيعة الكثري ووتــرة العمل جد مرتفعة .لكن
االستخدامات ومرافق عامة للمواطنني .نهائيات بطولة العامل لكرة القدم لسنة يتعاقد مع أحسن الرشكات يف الهندسة ( )ExpresswayProgramلفائدة هيئة رغم التضحيات فالجالية اإلسبانية تعمل
ومن املنتظر أن تستقبل لوسيل  .2022 80.000وقد وقع اختيار رشكة سيينسا عىل وأحسن املستشارين عىل املستوى الدويل .األشغال العامة أو بعض مشاريع بناء جنبا إىل جنب يف صف واحد وتنجز كل
زائر يف اليوم الواحد .قبل سنتني فقط مكتب الهندسة املعامرية الدولية شامبان لقد نظمت دولة قطر األلعاب األسيوية يف املستشفيات وامل ـراكــز الصحية التي املشاريع بنجاح ،فهي مكونة تكوينا رفيعا
كانت هذه الحارضة حربا عىل ورق ومجرد تــاولــور( )Chapman Taylorيف مدريد سنة  2006وتبني لها أن عليها التحسني من طرحتها الدولة للمناقصة يف الصفقات ومتتاز بالحرفية".
قطعة أرضية رحبة ،أما اآلن فتُبنى فيها إلنجاز التصاميم.
مستوى التسيري .أما اآلن فهي عىل أهبة
عىل قدم وساق ويف نفس الوقت  77بناية
وحــســب املــديــر التنفيذي لرشكة االستعداد لتهييء كل يشء ملونديال كرة
- SPECIAL FOUNDATIONS
ومنشأة .ستعمل رشكة سيينسا خالل مثانية
)Ceinsa
Catar
(LLW
قطر
ـ
سيينسا
أي
تستسيغ
ال
إنها
.2022
لسنة
القدم
)(PILING, DWALLS, MICRO-PILING, ANCHORING
عرش شهرا املقبلة عىل امتام املرشوع الذي الــســيــد هــنــدريــك مــيــا ( Hendrikنفقات إضافية أو تأخر عن املواعيد ،مام
- SOIL IMPROVEMENTS
تنجزه برشاكة مع مجموعة الجابر املحلية  ،)Meimaالـــذي ينحدر مــن أصــول يضع رشكات البناء تحت الضغط".
)(GROUTING, GROUND FREEZING, SOIL COMPACTION
مبوجب عقد محاصة.
هولندية " ،ففي هذه الدولة توجد الكثري
يحفل سجل رشكة سيينسا مبشاريع يف
- TUNNELING
الفاعلني
وعىل
البناء
ِرش
و
و
أشغال
من
بناء
بني
متوزعة
التحتية،
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حمد عبد الله املوالَ ،الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة رشكة كتارا للضيافة

«تشكل إسبانيا أكرث من  5باملائة من املحفظة الدولية
لرشكة كتارا للضيافة»

بعد أن ضمّت إليها فندق إنرتكونتينينتال مدريد يف سنة  ،2014ال تستبعد الرشكة القطرية الحكومية ،التي متلك يف حوزتها ثالثني
فندقا فاخرا يف شتى أنحاء العامل ،اقتناء فنادق جديدة يف إسبانيا لتوسيع وجودها يف هذا السوق.

كتارا للضيافة ،التي كانت تُعرف سابقا
باسم رشكــة قطر الوطنية للفنادق،
استلهمت اسمها الجديد من االسم القديم
الــذي أطلقه عىل قطر عامل الجغرافيا
والخرائط املعروف كالويدوس بطليموس
يف القرن الثاين امليالدي .وتنتمي هذه
الرشكة ملجموعة قطر القابضة ،الذراع
االستثامري للصندوق السيادي القطري.
أصبح اسم كاتارا املرموق رمزا للضيافة
الفخمة والفاخرة ،مبا متلك وتدير وتطور
مــن فــنــادق ومنتجعات داخــل البلد
وخارجه .متلك يف حوزتها عالمات فندقية
كالسيكية كفندق رافلز األسطوري يف
سنغفورة وفندق لورويال مونسو رافلز
بباريس .ويف سنة  2014حققت هدفها يف
الوصول إىل رقم ثالثني فندقا فاخرا الذي
كانت قد سطرته يف أفق سنة ،2016
عندما ضمت مجدداً إىل حقيبتها خمسة
فنادق تديرها إنرتكونـتيـننـتال يف هوالندا
وروما وكان وفرانكفورت ومدريد .وتتمثل
اسرتاتيجيتها الجديدة يف مضاعفة هذا
الرقم يف أفق سنة  .2026السيد حمد عبد
الله املوالَ ،الذي يشغل منذ عام 2011

نحن يف بحث مستمر المتالك
مــجــمــوعــة مــن الــوحــدات
الــفــريــدة داخـــل األســـواق
املهمة ،وحدات تتمتع بأرضية
تجارية واعدة لتعطي معنى
الستثامرنا .فنحن نبحث دامئا
عن يشء متميز ليكون الفندق
الذي سيلحق مبحفظتنا مختلفا
وذا قيمة مضافة
منصب رئيس كاتارا التنفيذي ،تخرج من
جامعة سالسزبورغ النمساوية حيث
درس السياحة وإدارة الفنادق .راكم امل َال
خربة واسعة عىل مدى أزيد من عرشين
سنة حيث شغل مناصب إدراية عليا يف
مختلف منشآت شبكة كتارا للضيافة.
إسبانيا تدخل يف مخططاته ومشاريعه
املستقبلية.
– سؤال :استضافت إسبانيا سنة 2014
أكــر مــن  60مليون ســائــح ،فــا هي
خططكم يف هذه السوق؟
– جــواب :إن اسرتاتيجيتنا يف مختلف
القطاعات التي تغطيها أنشطتنا الثالث
املتمثلة يف امــتــاك وإدارة وتطوير

الفنادق ،ترتكز عىل االستثامر يف األصول
الفندقية وإنشاء مجموعة من األمالك قل
نظريها عىل املستوى العاملي يف مناطق
الجذب السياحي .إسبانيا سوق دخلنا
إليه مؤخرا ،ونحن نعتربه أحد الوجهات
السياحية الرائدة يف العامل وهو ما يعكسه
القرار الذي اتخذناه باالستثامر يف فندق
إنرتكونـتيـننـتال يف مدريد .فمن بني
ثالثني وحــدة فندقية تضمها محفظة
كاتارا للضيافة 63 ،باملائة متثلها وحدات
فندقية دولية .وباستحواذنا عىل الفندق
املدريدي ارتفعت نسبة متثيل القطاع
الفندقي اإلسباين يف هذه املحفظة إىل 5
باملائة.
– س :.حسب املنظمة الدولية للسياحة
التي تتخذ مدريد مقرا لها تعترب إسبانيا
أحد األسواق املغرية كمَصْ در للسياح ،إذ
ان اإلسبان ينفقون حوايل  17مليار دوالر
أمرييك يف السنة يف أسفارهم للخارج
بهدف السياحة الرتفيهية ،فــا هي
األهمية التي تولونها للسوق اإلسبانية؟
– ج :.حقيقة ،إن الوحدات التي منتلكها
ضمن محفظتنا الدولية هي من أفضل
العالمات التجارية يف قطاع الفنادق.
تجلب السياح من جميع أنحاء العامل.
ونعلم علم اليقني أن اإلسبان ،سياحا
كانوا أم زائرين ،سيستمتعون بتشكيلتنا
املتميزة التي تضم مباين تاريخية عريقة
وتوفر خدمة استثنائية ومرافق فاخرة أبراج كاتارا  ،برجان توأمان قيد اإلنشاء يف لوسيل بتصمم مستوحى من السيفني العربيني املتقاطعني يف شعار دولة قطر.
وعرصية تستجيب لتطلعات ضيوفنا
وتلبي متطلباتهم.
جزء من الصفقة التي أُبرِمت مع املستثمر دامئــا عن يشء متميز ليكون الفندق
– س :.حينام يتعلق األمر بإسبانيا ،فإن اآلن وقد دخلنا إىل السوق الخاص الذي باع لكم الحزمة املتكونة من الذي سيلحق مبحفظتنا مختلفا وذا قيمة
الهيئة العامة للسياحة ،وهي أعىل هيئة
خمس وحدات فندقية إلنرتكونـتيـننـتال؟ مضافة .بعد اقتناء فندق إنرتكونـتيـننـتال
مسؤولة عن السياحة يف دولة قطر ،أو اإلســبــاين مــن الحتمل جــداً – ج :.قرار االستثامر يف أي من املقتنيات ـ مدريد نحن منفتحني عىل فرص جديدة
كتارا للضيافة ...تفضلون مدينة برشلونة أن نحرض معرض فيتور يف الدولية يُتخذ عىل أســاس املواصفات يف برشلونة ومــدريــد ومــدن أخــرى يف
عىل مدريد التي ترتكونها يف مقام ثانوي.
الخاصة لكل فندق عىل حــدى ،فضال إسبانيا رشيطة أن تتامىش هذه الفرص
طبيعة السوق الذي يتواجد به .نحن مع رؤية وقيم عالماتنا .
امتالك فندق إنرتكونـتيـننـتال ـ مدريد املستقبل.
كان مبثابة الخطوة األوىل .فهل لديكم
يف بحث مستمر المتالك مجموعة من – س :.يحظى فندق إنرتكونـتيـننـتال
اسرتاتيجية بالنسبة ملدريد املدينة أم
الوحدات الفريدة داخل األسواق املهمة ،ـ مدريد مبوقع مميز وراق ،لكنه ليس
أن عملية اقتناء إنرتكونـتيـننـتال كانت
وحــدات تتمتع بأرضية تجارية واعدة بالفندق املرجع يف املدينة وليس بأحسن
وليدة الصدفة ألن هذا الفندق هو أصال
لتعطي معنى الستثامرنا .فنحن نبحث فندق فاخر يف فئة خمس نجوم؛ هل
لديكم خطة للرفع من شهرته؟
– ج :.هــذا الفندق أصــل من األصــول
القيَمة ضمن محفظتنا الدولية التي تضم
الصندوق السيادي القطري وعالقته بإسبانيا
أصوال من أفضل العالمات التجارية يف
قطاع الفنادق .هو الذي منحنا فرصة
الدخول إىل السوق الفندقي اإلسباين.
اللجنة األوملبية القطرية
جهاز قطر لالستثامر
سندرس سبل تحسني الخطة املستقبلية
)QOC:
Qatar
(Olympic Commitee
()QIA: Qatar Investment Authority
تنضوي تحتها كل الجامعات الرياضية القطرية
للتسويق ،حيث نسعى إىل جذب زبناء
التأسيس :سنة  .2005القيمة املحتملة 218 :مليار أورو*
من العامل أجمع ،فهو جوهرة فريدة من
نوعه.
– س :.نحن عىل مشارف فعاليات معرض
فيتور ،أكرب وأهم معرض دويل بعد معرض
 ITBمبدينة برلني .يف سنة  2014كان
قطر لالستثامرات الرياضية
رشكة قطر القابضة ()QATAR HOLDING
الديار القطرية
رواق الخطوط القطرية الوحيد الذي
)QSI:
(Qatar Sports Investment
أسسها جهاز قطر لالستثامر .تتوىل االستثامر
()QATARI DIAR
مثل دولة قطر وهو ماحدث كذلك يف
الرياضية.
الصناعة
تستثمر يف أنشطة رياضية وأصول يف
املبارش واالسرتاتيجي
تستثمر يف السوق العقارية وتقوم
سنة  .2013أمام هذا الرواق كان يوجد
رياضية
وماركات
جريمان
متتلك نوادي مثل باريس سان
بدور املنعش يف التطوير العمراين،
رواق اإلمارات العربية املتحدة الذي ضم
س.
ف.
نادي
تساند
.)Burrda
مثل بوردا سبورت (Sport
مثل مدينة لوسيل .متتلك يف إسبانا:
عددا كبريا من الرشكات باإلضافة إىل دول
برشلونة اإلسباين.
كتارا للضيافة
تنتمي إىل مجلس التعاون الخليجي .هل
()KATARA HOSPITALITY
لكم من تعليق عىل هذا األمر؟
– ج :.ال ميكننا أن نتكلم باسم أطراف
آخرين ،ولو باسم الهيئة العامة للسياحة
القطرية .سنوياً ،تحرض كتارا للضيافة إىل
فندق
بنك سانتاندير
مجموعة
مجموعة  Hochtiefالرشكة العقارية
فندق
عدد من املعارض والتظاهرات الدولية
مارينا تراكو
إنرتكونـتيـننـتال ـ
الربازيل
Iberdrola
Colonial
(فرع )ACS
W Hotel
التي تُعنى بقطاع السياحة واألسفار .اآلن
(مدينة تاراغونا)
مدريد
9,54%
5%
13,1%
9,1%
(برشلونة)
وقد دخلنا إىل السوق اإلسباين من الحتمل
جداً أن نحرض معرض فيتور يف املستقبل.
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سلسلة فنادق
ميليا تُدشن أول
وحدة فندقية
إسبانية يف دولة
قطر

يتعني عىل دولة قطر
أن توفر  60.000رسير
لتستويف رشوط الفيفا
يف أفق سنة 2022

يقول السيد أنخيل لوبو ،املرشف
العام عىل أشغال افتتاح فندق ميليا
بالدوحة ،الوحَ دة الفندقية األوىل
اإلسبانية بدولة قطر الذي تدشنه هذه
السلسة التي أسست يف مدينة ميورقا
بجزر الباليار اإلسبانية" :املنافسة عىل
أشدها ،لكننا سنكون يف املستوى
املطلوب" .يجاور هذا الفندق فنادق
أخرى من فئة خمس نجوم يف وست
باي املنطقة األكرث استقطابا نظرا إىل
النشاط الــدؤوب الــذي تعرفه .وقد
شهدت دولــة قطر يف سنة 2014
نسبة امتالء بلغت  72باملائة ،حسب
تقرير ديلويت .وما بني سنتي 2008
وسنة  2013ارتفعت نسبة الطلب
مبعدل سنوي بلغ  11باملائة ،أما
العرض فقد ارتفع بنسبة  13باملائة.
وتسعى السلطات القطرية إىل بلوغ
رقــم  60.000رسيــر يف أفــق بطولة
العامل لكرة القدم لسنة  ،2022بغية

يف سنة  2014عرف القطاع
الفندقي يف دولة قطر نسبة
امتالء بلغت  72باملائة،
حــســب تــقــريــر مؤسسة
ديلويت
استيفاء رشوط الكونفدرالية الدولية
لكرة القدم الفيفا .وإذا أضفنا إىل
ذلك السياسة التي تسعى من خاللها
السلطات لجعل من دولة قطر مركزا
إشعاعيا يف تنظيم امللتقيات الرياضية،
فسيكون الفتتاح فندق ميليا طعم
خاص .وتفيد االحصائيات إىل أن فنادق
السلسلة تغطي ما مجموعه 20.000
رسير يقول السيد لوبو" :لقد استطعنا
أن نضع موطئ قدم يف مرشوع واعد"،
مضيفا قوله إن ما يُشغله اآلن ،من
اهتاممات أخرى ،عملية التعاقد مع
املوظفني الجدد والسهر عىل تكوينهم.
ستخلق هــذه الوحدة  300منصبا
للشغل أغلبيتهم مهاجرون آسيويون.
سبعة ماليني سائح يف أفق سنة 2030
يف السنوات األخرية ،تقاطرت عىل دولة
قطر العديد من السالسل الفندقية
العاملية ،كل باسرتاتيجيتها الخاصة.
يقول املدير العام لسلسلة هيلتون،
أدهان إلسيباي ،مثال" :سنكون رائدين
بفتح وحدات خارج مدينة الدوحة.
وسيكون لنا منتجعا سياحيا قبالة
شواطئ الحدود مع اململكة العربية
السعودية وهو ما سيمنحنا متيزا عن
املنافسني" .وقــد دشنت دولــة قطر
سنة  2014مطار حمد الــدويل الذي
يستوعب  30مليون مسافر يف السنة
والذي يرمي إىل االستفادة من مردودية
العبور التي اشتهر بها .أما الهدف
املنشود لسنة  2030يتمثل يف بلوغ
سبعة مليون سائح.

أربع ميداليات ورقمني قياسيني حصيلة مرييا بيلمونتي يف بطولة العامل للسباحة التي احتضنها مركز حمد لأللعاب املائية يف الدوحة ديسمرب 2004

عىل إيقاع الفعاليات الرياضية الكربى

عىل بعد سبع سنوات تفصلها عن مونديال كرة القدم لسنة  2022تواصل دولة قطر مسريتها يف احتضان
الفعاليات الرياضية الدولية الكربى .أسامء رياضية إسبانية وازنة تدعم رهان قطر الريايض وتشعر يف
الدوحة كأنها يف بلدها األم.
يقول فــالــرو ريــفــرا املـــدرب اإلسباين
ملنتخب كرة اليد القطري غداة انطالق
فعاليات البطولة العاملية لكرة اليد رجال
بالدوحة يف هذا األسبوع" :قطر فريق
رائع .الالعبون القطريون منكبون كلية
ويبذلون قصارى جهدهم فال يسعني
إال أن أبادلهم باملثل" .قاد هذا املدرب
الكتالين املنتخب اإلسباين إىل ذهبية بطولة
العامل يف نسخة  .2013يف األسبوع املقبل

قطر ماضية بخطط حثيثة
لتنظيم كــأس الــعــامل .فعىل
بعد  7سنوات من هذا املوعد
الكروي العاملي فــازت قطر
برشف احتضان ثالث بطوالت
عاملية :بطولة العامل للمالكمة
يف أكتوبر  2015و بطولة العامل
للجمباز الفني يف سنة 2018
وبطولة ألعاب القوى يف سنة
2019
سيواجه فريقه القطري املنتخب اإلسباين
حيث ال زالت تشكيلة الدفاع واملرمى
تضم نفس الالعبني الذين ترك يف الفريق
منذ انتقاله قبل سنتني .ويقول معلقا عن
فريقه الحايل " :هناك فرق قوية ميكنها أن
تنترص علينا لكن بدورنا نستطيع إلحاق
الهزمية بفرق أخرى " .وتجدر اإلشارة إىل
أنها املرة األوىل التي سيواجه فيها املدرب
ريفريا إبنه فالريو ريفريا فولك الذي يلعب
يف الفريق اإلسباين.

و يشكل املــدرب اإلســبــاين منوذجا
واضحا عىل العمل الجبار الذي يقوم به
رياضيون وأسامء وازنة إسبانية يف خدمة
الرياضة القطرية وتعزيز سمعتها  ،فقد
فاز املنتخب القطري لكرة اليد ببطولة
آسيا للمرة األوىل يف تاريخه .مثال آخر
هو إيفان برافو الذي يشغل املدير العام
ألكادميية أسباير وهي مؤسسة رياضية
قطرية رسخت مكانتها كمنارة عاملية
للتألق الريايض .يرشف عىل إدارة لعبة
كــرة القدم يف هــذه األكادميية إسباين
آخر هو روبرتو أواليب ،الحارس السابق
لنادي ريــال سوسيداد .يف سنة 2014
تأهل منتخبا قطر للناشئني تحت 16
سنة و تحت  19سنة واللذان يرشف
عىل تدريبهام مــدربــان إسبانيان إىل
بطولة كأس آسيا لكرة القدم ألول مرة
يف تاريخهام .ويقول مدرب التنس خويس
باليس" :نحن قوة عاملية يف الرياضة إال أننا
يف إسبانيا ال نتوفر عىل املوارد .أما هنا يف
قطر فاألمر مختلف حيث توجد منشآت
من الطراز العايل" ،وهو رأي تشاطره كل
األطر الرياضية الغربية العاملة هنا.
قــال السفري الــبــرويف بدولة قطر،
خوليو فلوريان يف شهر نونرب/ترشين
الثاين املايض " :لقد استوليتم أنتم اإلسبان
عــى مدينة الــدوحــة" .قــد ال تطابق
هذه املالحظة الواقع بقدر ما تراهن
السلطات القطرية عىل الرياضة وتحويل
عاصمتها إىل مركز رائد يف تنظيم أبرز
الفعاليات الرياضية .وال تتواىن دولة
قطر يف امليض قدما نحو تحقيق أهدافها
إذ إنها وعىل بعد سبع سنوات تفصلها
عىل تنظيم مونديال كرة القدم يف أفق
 2022استطاعت أن تنال رشف تنظيم
ثالث بطوالت دولية أخــرى يف رياضة
املالكمة ،يف شهر أكتوبر/ترشين األول
لهذه السنة والجمباز الفني يف سنة 2018
وألعاب القوى سنة  ،2019باإلضافة إىل

كان الفريق األحسن حينها" .وكان لهذا
االستثامر الضخم وقع إيجايب ملا قدمه من
خدمة إلسم وماركة "قطر" عىل الصعيد
الدويل.
إن تواجد وحضور الرياضيني اإلسبان
بدولة قطر مهم سواء من حيث الكم
أو النوع .وخري دليل عىل هذا الحضور
نسبة توقيعات مشاهري الرياضة العاملية
املــوجــودة يف صبورة أكادميية أسباير
حيث يشكل اإلسبان السواد االعظم،

سمو الشيخ سعود آل ثاين

ذلك االهتامم الــذي تظهره برياضات
غري أوملبية مثل موتو جي يب .هذا دون
احتساب البطولة العاملية للسباحة يف
شهر غشت/آب من العام املايض،2014 ،
حيث حطمت اإلسبانية مرييا بيلمونتي
الرقم القيايس العاملي وحصدت ثالث
ميداليات يف حضور سمو الشيخ سعود
آل ثــاين ،األمــن العام للجنة األوملبية
القطرية الذي توىل توشيحها بامليدالية
بنفسه .ورغم أنها متلك نادي باريز سان
جرمان الفرنيس ومتيل إىل بطولة الدوري
املمتاز اإلنجليزي فإن قطر تهتم بالرياضة
اإلسبانية اهتامما خاصا ،وهو ما عرب عنه
سمو الشيخ سعود آل ثاين بكل وضوح
عندما رصح أن ليس هناك يف العامل دولة
استطاعت أن تسوِّق الرياضة مثلام فعلته
إسبانيا وال نوادي لكرة القدم مثل نادي
ريال مدريد وإف يس برشلونة .ويشري
أحد أعضاء قطر لالستثامرات الرياضية،
الذراع االستثامري يف الصندوق السيادي
القطري ،وأحد املوقعني عىل عقد الرعاية
الذي أبرم مع نادي برشلونة أن النادي
الكتالين وقع عليه االختيار ألنه "ببساطة،

حضور الرياضيني اإلسبان
بدولة قطر مهم ســواء من
حيث الكم أو النوع
انطالقا من رافا ندال إىل إيكري كاسياس،
مــرورا بفريناندو هريو وراول مارتنيز
ومارك ماركيز .وإىل جانب هؤالء توجد
كذلك توقيعات أنخيل ماريا فيار ،رئيس
الفدرالية امللكية اإلسبانية لكرة القدم
وفلورينتينو برييز ،رئيس نــادي ريال
مــدريــد .ومــن بني زوار قطر اإلسبان
أيضا نجد خورخي لوريوزو أحد األبطال
القالئل الذين فازوا ببطولة العامل ملوتو
جي يب يف مضامر لوسيل.
ويقول خوان خويس مورون ،مستشار
يف املجال الريايض وممثل معتمد من
طرف كنفيدرالية الفيفا لبعض الالعبني:
"أبانت قطر عىل أنها من بني الدول التي
تتوفر عىل مؤهالت عالية بفضل قدرتها
االقتصادية وتجربتها املشهودة وإرادتها
السياسية واالجــتــاعــيــة فيام يخص
االحتضان والتنظيم ،فهي قد تفوقت
حتى عىل الدول التي تُعترب عادة رائدة
ومتخصصة يف هذا املجال".
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