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“قراري” و”صلة”
يتوجان “سما نماء”
بحضور سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة
آل ثاني ،قام مركز اإلنماء االجتماعي «نماء»،
أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة
القطرية للعمل االجتماعي ،بتخريج الجيل األول
من برنامج تطوير الرياديين االجتماعيين «سما
نماء» في مركز قطر الوطني للمؤتمرات،
وذلك يوم الخميس الموافق  18يناير ،وبحضور
عدد من الشخصيات البارزة ومسؤولي المركز
والموظفين ،والعديد من الهيئات المختلفة
من المجتمع المدني وأسر المشاركين.

تتويجا لجهود ثالثة أشهر
يأتي احتفال التخريج
ً
من العمل المتفاني والتحضير والتجهيز
واإلعداد والتدريبات والسفر إلى الخارج ،واجتياز
جميع مراحل إتمام متطلبات برنامج تطوير
الرياديين االجتماعيين «سما نماء» ،ابتدا ًء
من وضع الخطة التنفيذية ،مرورًا بالقيام
ً
وصول إلى التفاعل مع
باألعمال الميدانية،
هيئات المجتمع المدني والمدارس والهيئات
والجمعيات المختصة.
المزيد على الصفحة 6
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حفل تخريج الجيل
األول من برنامج
تطوير الرياديين
االجتماعيين
«سما نماء»

سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني يشرف حفل تخريج الجيل األول من برنامج تطوير الرياديين االجتماعيين «سما نماء»
ويكرم المحتفى بهم
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كلمة القائم بأعمال
المدير التنفيذي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
إخواني وأخواتي،
مما ال شك فيه أن التنمية االجتماعية ،التي ُتعد من الركائز األربع
الرئيسية ضمن رؤية قطر الوطنية  ،٢٠٣٠قد أضحت اليوم أكثر أهمية من
أي وقت مضى.
لقد أضحى تطوير الشباب وتمكينهم أم ًرا بالغ األهمية ،ليس
للمساعدة في بناء االقتصاد المعرفي فحسب ،بل ً
أيضا للمساهمة في
صياغة مستقبل مزدهر للبلد والحفاظ عليه؛ وقد جعل مركز «نماء»
تطوير الشباب هو شغله الشاغل منذ تأسيسه.
إن ما قمنا به من إنجاز في الشهور القليلة الماضية ،كتدشين برنامج
تطوير الرياديين االجتماعيين «سما نماء» وإطالق النسخة الثانية من
حملة «مقبلين» ،وما بذلناه من جهود لدعم المشاريع الصغيرة
شاهدا على أهمية الدور الكبير
والمتناهية الصغر بدولة قطر ،ليقف
ً
الذي نسهم به لتمكين الشباب القطري وتأهيلهم لتحقيق النجاح في
عالم يتسم بالتغير.
فعلى سبيل المثال ،استلهمت فكرة مشروعا «قراري» و «وصلة»
ضمن مبادرة «سما نماء» من خطاب ألقاه سمو األمير وحث فيه
على المزيد من المبادرات البناءة وتنوع االختصاصات .ونتيجة لذلك،
صمم المشروع لتعريف الشباب القطري بالفرص التعليمية المتاحة،
ومساعدتهم في اختيار المهن المناسبة التي يتطلبها سوق العمل
في البالد.ومع جهودكم المستمرة ،سيمضي مركز نماء قدمً ا في
تحديد فرص التطوير والتحديات التي تواجه الشباب القطري ،ومن ثم
تمكينهم من خالل االستثمار في إمكاناتهم وقدراتهم .كل ذلك في
نهاية المطاف سيدعم مساهمتنا في التنمية اإلنسانية واالجتماعية
واالقتصادية بدولة قطر.

مريم بنت عبد اللطيف المناعي
القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز “نماء”
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إن القيادة الحكيمة أدركــت أن تحقيق غايات
الــرؤيــة الوطنية بــركــائــزهــا التنموية األربــع
(البشرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،والبيئية)
تواجه تحديات كبرى رئيسية البد من تفاديها
والتغلب عليها لتشكل حــافــزا ً لإلنجاز ،وهو
وجهات
جعل المسيرة التنموية للبالد تلتزم ُ
بم ِ
أساسية ُت َؤمن استدامتها ،وتضمن المحافظة
على هويتنا الدينية والثقافيةُ ،
وتجنبنا عواقب
النمو المتسارع غير المنضبط.

معالي الشيخ عبد اهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
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سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني يشرف حفل تخريج الجيل األول
من برنامج تطوير الرياديين االجتماعيين “سما نماء” ويكرم المحتفى بهم

التغطية اإلعالمية

الرياديون االجتماعيون المبدعون إلى
مزيد من العطاء والتفاعل

افتتح هذا الحفل بعرض خالب؛ حيث وقف
المنتسبون على المنصة وقاموا بتقديم
مخرجات مشاريعهم التي ابتكروها ضمن
برنامج تطوير الرياديين االجتماعيين«سما نماء»
بطريقة تفاعلية ومميزة .وتطبيق ًا إلستراتيجية
المركز للتواصل الدائم مع الجمهور ،تم عرض
شريط فيديو ضم كافة مراحل المشاريع ،تلته
جلسة حوارية حول الريادة االجتماعية ،جمعت
نخبة من رواد األعمال القطريين من الشباب
الذين قدموا إسهامات اجتماعية تنموية ،من
بينهم السيدة مريم الكواري والسيد غانم
السليطي.
شهد الحفل كلمة ألقتها السيدة مريم
بنت عبداللطيف المناعي ،القائم بأعمال
المدير التنفيذي لمركز اإلنماء االجتماعي
«نماء» ،تمحورت حول أهمية هذه البرامج
التي ُتعنى بالشباب القطري ،بالتركيز على
تفعيل دورهم وإنتاجيتهم وانخراطهم
ضمن العمل االجتماعي والتطوعي .كما
أكدت على أن المجتمع القطري عازم
على االستثمار في اإلنسان قبل أي شيء
ً
معربة عن فخرها واعتزازها بما قدمه
آخر،
برنامج «سما نماء» من فرص وأفكار إبداعية
للشباب القطري.
استقطب الجيل األول من برنامج تطوير
الرياديين االجتماعيين «سما نماء» العديد من
المواهب ،أحدهم من المشاركين ببرنامج
«نجوم العلوم» للمخترعين العرب ،وآخرين من
خلفيات مهنية وأكاديمية متعددة ،كالشؤون
الدولية واإلعالم والهندسة اإللكترونية والطب
واإلدارة والسياحة والبترول والغاز ،عالو ًة على
عدة خريجين من الجامعات والثانوية العامة.
انبثقت فكرة مشروع «قراري» من ضرورات

تعريف الشباب القطري بفرص التعليم
المتاحة ،وتوجيههم نحو خيارات التعليم
الجامعي المتعددة ،وتأسيس حلقة كاملة
ومستدامة للتوعية بأهمية التعليم والتوجيه
المهني ،واختيار التخصصات المناسبة والنادرة
التي يحتاجها سوق العمل في الدولة ،وذلك
حث فيه
استلهام ًا من خطاب سمو األمير الذي ّ
على المبادرات البناءة وتنوع االختصاصات.
في حين ركز مشروع «صلة» على أن يكون
حلقة وصل ودعم ًا إدراي ًا ولوجست ًيا للطاقات
واألفكار المتنوعة والجديدة والمشاريع
الناشئة ومحاولة إيجاد المعارض المناسبة
لها ،وتسهيل وصولها لمنافذ البيع المختلفة
بالدولة ،وتكوين منصة في المستقبل
مخصصة لذلك الهدف.
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يطمح برنامج تطوير الرياديين االجتماعيين
«سما نماء» إلى بناء جيل نشط في المجتمع
من الرياديين االجتماعيين ،حيث تكمن أهمية
مشاريع «سما نماء» في كونها االنطالقة
لمزيد من المساهمات الفعالة للرواد
االجتماعيين في المجتمع القطري ،والقيام
بتنفيذ عدد من مشاريعهم ومبادراتهم
المستقبلية االجتماعية التي تصب في خدمة
المجتمع.
جرى انتقاء الخريجين من بين  500مشترك
مبدئي في البرنامج .وبعد اجتياز المراحل
التدريبية وانخراطهم في تنفيذ جميع
تمكن
العملية،
البرنامج
متطلبات
المشاركون من العمل بشكل مستقل
والخروج بمبادرات ومشاريع اجتماعية ،وقاموا
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بتقديم تقارير عنها أمام أعضاء لجنة التحكيم،
وتمت عملية التقييم واتخاذ القرار بتخريجهم
ضمن الجيل األول للبرنامج ،وكذلك تقديم
التوجيه ومناقشة التجارب .ولقد تضمنت لجنة
التحكيم سعادة السيدة آمال بنت عبداللطيف
المناعي ،الرئيس التنفيذي للمؤسسة
القطرية للعمل االجتماعي ،والسيدة صباح
الهيدوس ،الرئيس التنفيذي لمؤسسة
«صلتك» ،والدكتور خالد عبدالقادر ،عميد كلية
اإلدارة واالقتصاد في جامعة قطر ،والدكتور
عيسى الحر ،مستشار الشؤون الشبابية
في وزارة الثقافة والرياضة ،والسيدة مشاعل
النعيمي ،رئيس التنمية في مؤسسة قطر،
والسيد يعرب بورحمه ،مؤسس شركة
«اليت بق ميديا» والعضو المؤسس لبرنامج
«البروتيجيز» ،وجاسم عبداهلل الصانع ،مدير
الخدمات المصرفية االستثمارية في سيتي
جروب.
وال يخفى على أحد االهتمام الشديد الذي
أواله المجتمع المدني بدعم هذه المبادرة،
والتركيز على مدى تأثيرها اإليجابي في
أطياف المجتمع كافة ،بداية من خلية العائلة
المتمثلة بالمشاركين وذويهم ،مرورًا بطالب
المدارس والجامعات والموظفين في مجاالت

األخبار

مواضيع مهمة

مقابالت إعالمية

تقويم الفعاليات

وفي نهاية الحفل ،كرم سعادة الشيخ ثاني بن
حمد بن خليفة آل ثاني الخريجين ،وتم توزيع
الشهادات وتقديم الجوائز والدروع والتقاط
الصور التذكارية.

يطمح برنامج
“سما نماء” إلى
بناء جيل نشط
في المجتمع
من الرياديين
االجتماعيين

ِّ
نشكل المواقف التي
«بالشباب ومن الشباب
نريد تجاه قطر».

العمل المختلفة ،وصوال ً إلى رجال األعمال
ومديري الشركات والنافذين الذين اتخذهم
المشاركون قدوة.

ويعمل المركز اعتبارا ً من عام  2013تحت
مظلة المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي،
والمركز عضو في ِّ
كل من المجلس االقتصادي
واالجتماعي لألمم المتحدة ،والشبكة العربية
للمنظمات األهلية ،ومنظمة األسرة العالمية.
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يجدر بالذكر أن مركز اإلنماء االجتماعي «نماء»
تأسس في عام  1996رغبة من صاحبة السمو
الشيخة موزا بنت ناصر (حفظها اهلل) في
تحقيق التنمية البشرية واالجتماعية في
ِّ
محفزة تسهم في استثمار
الدولة لتوفير بيئة
الطاقات الكامنة والقدرات اإلبداعية للشباب،
وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم ليكونوا
وتحري أفضل
شركاء في العمل المدني،
ّ
الفرص واالبتكار لقيادة نهضة مجتمعاتهم.
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مركز «نماء» يطلق حملة «مقبلين»
للسنة الثانية على التوالي
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التغطية اإلعالمية

حملة «مقبلين» تقبل على
سباقة
الشباب القطري بمشاريع ّ
تحت رعاية مركز اإلنماء اإلجتماعي «نماء»،
أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة
القطرية للعمل االجتماعي ،انطلقت حملة
«مقبلين» التوعوية للسنة الثانية على
التوالي ،وذلك في األسبوع األخير من شهر
يناير  ،2018والتي تستهدف فئة الشباب،
القلب النابض للمجتمع القطريُ .تعد حملة
«مقبلين» حملة توعوية وثقافية موجهة،
وتقوم على اإلعالن واإلفادة عن المشاريع
والبرامج والخدمات التي يقدمها مركز «نماء»،
ومنها التوعية بأهمية المثابرة على التحصيل
العلمي ،وانتهاز الفرص المناسبة ،والتوجيه
إلى المنابر المتخصصة في كافة المحافل
من مدارس وثانويات وجامعات ،مرورا ً بملتقى
الشباب والفتيات واألكاديميات المختلفة،
وصوال ً إلى كافة القطاعات ومؤسسات
المجتمع المدني .ويسعى المركز من هذه
الحملة إلى استقطاب الشباب النشطين
وتدريبهم.
وفي هذا السياق ،أعربت السيدة مريم بنت
عبداللطيف المناعي ،القائم بأعمال المدير
التنفيذي لمركز اإلنماء االجتماعي «نماء»،
عن اعتزازها بحملة «مقبلين» الكاملة
ونوهت بشمولية مشاريعها
والمتكاملة،
ّ
كونها تستجيب لطموحات الشباب القطري
عبر برامجها المتعددة والهادفة .وأضافت
أنها ،والقيمين على المركز ،يسعون دائم ًا
جاهدين إلى تعزيز مفهوم االستدامة في
مجاالت التوعية والتعليم والتطور االجتماعي،
واالستثمار في رأس المال البشري واألجيال
الشابة والواعدة وخلق جيل ٍ
واع ومجتمع حريص
على تحديد أولوياته بطريقة صحيحة.
تكمن أهمية الحملة في أنها تقبل على
الشباب في عقر دارهم ،حيث يباشر المسؤولون
عن الحملة بزيارات ميدانية إلى كافة مراكز
الفئات الشبابية المستهدفة وإفادتهم عن

النشاطات والخدمات التي يقوم بها مركز
«نماء» ،وشرح كيفية سبل التعاون واإللمام
بكافة المشاريع والدورات وورش العمل وسبل
االلتحاق بها واالستفادة منها ،حيث يتم عرض
األفكار ومناقشتها مع الشباب وطرح الحلول
واألجوبة عن كافة أسئلتهم واستفساراتهم.
انطلقت الحملة من ملتقى «فتيات
سميسمة» وذلك يوم الخميس الموافق 24
يناير ،حيث كانت فرصة للقاء الفتيات الالتي
تعرفن على
رحبن بالمشاريع الجديدة بعدما
ّ
ّ
أهداف ونشاطات مركز «نماء» وخدماته.
وعمت الروح اإليجابية والحماس أجواء الزيارة
ّ
شيقة مع الناشئات،
التي تخللتها نقاشات
ّ
حيث قامت مسؤولة الحملة بعرض تقديمي
وتم توزيع
عرفت به عن مشاريع مركز «نماء»
ّ
منشورات خاصة بالحملة وتوزيع الهدايا وأخذ
الصور التذكارية .ويسعى المركز من هذه
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الزيارات إلى استقطاب الشباب ،وتفعيل عملية
تدريبهم وتثقيفهم ،وإعدادهم للمشاركة
في مشاريع الحمالت الالحقة.
وفي األسبوع التالي ،قام سفراء حملة
«مقبلين» بزيارة لمدينة حمد بن خليفة الطبية،
تم التنسيق بالتعاون مع إدارة الخدمات
حيث ّ
المهنية واالستقطاب ،تضمنت جلسة مع
الفئة المستهدفة من طالب مرحلة الثانوية
العامة وبعض طالب الجامعات ،وقد أشاد
القيمون على الحملة بالعمل االجتماعي الذي
ّ
يعتبر أسلوبا مميزا وفعاال ً في تحقيق التنمية
االجتماعية المستدامة والشاملة ،وهو ينطوي
على قيم أساسية تسهم في إعداد إنسان
متعاون ،يشعر باالنتماء الى المكان والمجتمع،
ومستعد للعمل من أجل قضية اجتماعية
تخرجه من ذاته ومن دائرة اهتماماته الخاصة
إلى الميدان االجتماعي واإلنساني .وتلت هذه
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األجيال الناشئة ومساعدتهم على إيجاد
السبل والتقنيات ليكونوا هم بدورهم قادة
المستقبل.
كما تتضمن الحملة المشاريع التي ُتعنى
بالقروض الجامعية ،ودعم مجاالت التعليم
والتطوير المهني وغيرها ،والتي تساعد
ُّ
وتعلم المهارات
على تحسين نمط الحياة
الحياتية ،باإلضافة إلى تنمية المشاريع
الصغيرة والمتناهية في الصغر عبر مجموعة
من خدمات الدعم الفني التي تشمل التدريب
والتطوير والمتابعة ،وتقديم االستشارات،
وخدمات الدعم المالي التي توفر للشباب
التمويل الالزم ،فضالً عن خدمات االحتضان
والدعم اللوجستي.

الزيارة العديد من الزيارات الميدانية في كافة
المناطق والمؤسسات التربوية والمدنية حتى
شهر مايو.
ومن جهتهّ ،
أكد السيد عبد الرحمن السيد،
رئيس قسم التواصل المجتمعي بمركز اإلنماء
االجتماعي «نماء» ،أن التطورات االجتماعية
واالقتصادية والتنموية المتسارعة تملي علينا
أوضاع ًا وظروف ًا جديدة ،مما يستدعي تضافر
كافة جهود المكونات في المجتمع ،ومن هنا
يأتي حرص مركز «نماء» على تسليط الضوء
والفعال
على أهمية العمل االجتماعي المؤثر
ّ
فيما يخص التوعية المجتمعية ،والتعريف
ببرامج المركز الموجهة للفئة المستهدفة
في المجاالت المختلفة ،سوا ًء في مجال تدريب
وتطوير ريادة األعمال أو الريادة االجتماعية،
وتطوير قدرات الشباب والتعريف ببرامج المنح
الدراسية والجامعية للطالب.
وأضاف قائالً« :ومن هذا المفهوم انطلقنا
بمشاريع حملة «مقبلين» ،وذلك بمشاركة

الشباب القطري في برامجنا التي نأمل أن
تكون وافية ،وتجيب على معظم الطموحات
والمتطلبات ،وأن تكون الوسيلة لتذليل
العقبات التي من الممكن أن تواجه شبابنا».
ّ
البناءة
تتضمن الحملة العديد من المشاريع
والهادفة التي تسعى إلى استكمال
عملية التقدم والنهوض بدولة قطر ،وتنويع
االختصاصات وتلبية حاجات سوق العمل .ومن
أبرز هذه المشاريع مشروع «تطوير الرياديين
االجتماعيين» الذي ّ
تخرج منه  17رائدا ً اجتماعي ًا
من الجيل األول في  18يناير ،بحضور سعادة
الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني ،في
مركز قطر الوطني للمؤتمرات ،وسط عرض
قدم فيه الرواد االجتماعيون
تقديمي مبتكر ّ
مخرجات مشاريعهم التي استغرقت ثالثة
أشهر من العمل الدؤوب والمتفاني.
ويلي هذا المشروع ،مشروع «من الشباب
إلى الشباب» ،حيث قام عدد من الشباب
البارزين في المجتمع بإرشاد وتحفيز وتدريب
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هذا وتحرص الحملة على االلتزام التام
باالستراتيجيات والتوجهات الوطنية العامة،
وذلك من خالل زيادة الوعي لألفراد لعكس
صورة إيجابية ،ورفع قدرات الشباب في مجال
البحث وإيجاد المعلومات وتنظيم األعمال،
باإلضافة الى أهمية محاربة الظواهر السلبية.
كما تسعى الحملة إلى نشر ثقافة االبتكار،
والتوجيه الى التقديم على التخصصات
المناسبة والنادرة والتي يحتاجها سوق العمل
في الدولة.
ُنظمت الحملة بإشراف قسم التواصل
المركز
من
ومسؤولين
المجتمعي
والموظفين ،وهي تعنى بالتركيز على فئة
الشباب والعمل على فهم أطر المشاريع
وكيفية مواجهة التحديات التي تواجه الشباب
وسد الثغرات والتغلب على العقبات
القطري،
ّ
وخلق الفرص والمساهمة في تلبية مقررات
التنمية المؤدية لتحقيق رؤية قطر الوطنية
.2030
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استمرارا ً في تعزيز الوعي بريادة األعمال في المجتمع القطري

التغطية اإلعالمية

مشاريع االحتضان في مركز اإلنماء االجتماعي
«نماء» تشارك في السوق المقام على هامش
«بطولة قطر إكسون موبيل »2018
عرض مركز اإلنماء االجتماعي «نماء» ،أحد
المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة
القطرية للعمل االجتماعي ،سبعة مشاريع
إنتاجية مستفيدة من خدمات حاضنة «نماء»،
في السوق الذي أقيم على هامش «بطولة
قطر إكسون موبيل»  ،2018حرص ًا على تعزيز
المشاريع الصغيرة الناشئة والمتناهية الصغر،
ودعم مشاركتها في الفعاليات المنعقدة
في الفترة من  1إلى  6يناير  ،2018من الساعة
 4:30عص ًرا إلى الساعة  10مسا ًء ،في مالعب
مجمع خليفة الدولي للتنس واإلسكواش في
منطقة الدفنة.
ً
وتعليقا على أهمية الفعالية ،قالت السيدة
مريم بنت عبداللطيف المناعي ،القائم بأعمال
المدير التنفيذي لمركز اإلنماء االجتماعي
«نماء»« :يسعى مركز اإلنماء االجتماعي
«نماء» ،عن طريق المشاركة المتميزة في
هذا السوق ،إلى دعم وتعزيز جهود التنمية
المستدامة عبر إنماء المشاريع الصغيرة
والمتناهية الصغر ،وتشجيع أبناء المجتمع
على المضي قدمً ا في مجال ريادة األعمال،
وتمهيد الطريق لرواد األعمال المبدعين
لالنطالق بأعمالهم نحو النجاح وتحقيق
األهداف المنشودة .ونتوجه بالشكر الجزيل
إلى «االتحاد القطري للتنس واالسكواش
والريشة الطائرة» ،لدعمه لتوجهات المركز
االستراتيجية ،ولتقديمه مساحات ترويجية
مجانية كي تتمكن تلك المشاريع من
مزاولة نشاطها التجاري .كما ندعو كافة أفراد
المجتمع ومؤسساته إلى المشاركة في
تقديم الدعم لمثل هذه المشاريع ،لنكون
جميع ًا مساهمين في تحقيق رؤية قطر
الوطنية .»2030

سعى مركز «نماء» من خالل المشاركة في
هذه الفعاليات الكبرى إلى الترويج للمشاريع
المستفيدة من خدمات ريادة األعمال بالمركز،
وتمكينها من ممارسة األنشطة التجارية
الناجحة عبر تحقيق االستفادة القصوى من
ّ
يوفرها المركز،
خدمات ريادة األعمال التي
ورصد نقاط القوة والضعف من أجل تحسين
هذه األعمال والمشاريع بشكل عملي
مدروس ،إلى جانب تحسين األداء والجودة عبر
التفاعل المباشر مع الجمهور ،في ظل سعي
المركز إلى تعزيز ما يثمره اإلنتاج المحلي
في دولة قطر .وكذلك تعد هذه المشاركة
أسلوب ًا مثالي ًا لتعزيز مستوى الوعي بريادة
األعمال في المجتمع ،والذي يمثل بدوره إحدى
القنوات األساسية المؤدية إلى تطوير رأس
المال البشري ،الذي يقود عملية تنمية وازدهار
واستدامة االقتصاد القطري.
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وفي هذا الصدد ،وجهت إحدى رائدات األعمال
كلمة شكر لمركز «نماء» على احتضانه
مشروع العطور والكريمات والخلطات
ً
قائلة:
الطبيعية الذي شاركت به في السوق،
«إن مركز «نماء» هو من أكثر المراكز التي
دعمتني واهتمت بي وشجعتني على
االستمرار في مشروعي .ففي كل فعالية
ُتعقد في الدوحة ويمكن المشاركة بها ،يتم
التواصل معي من قبلهم من أجل دعوتي
لذلك ،وتقديم كافة التسهيالت حيال ذلك،
ومن ثم تجري المتابعة معي للوقوف على
كل ما من شأنه تحسين عملي الخاص».
ومن بين المنتجات التي عرضت في السوق
ضمن المشاريع المحتضنة ،العديد من أصناف
المواد الغذائية ،والعطور والبخور ،والهدايا
التذكارية ،والفن التشكيلي ،والتصوير
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شاهدا
الفوتوغرافي ،وغير ذلك كثير ،ما يقف
ً
على الجهود التي يبذلها المركز إلنجاح
المشاريع المستفيدة من خدمات االحتضان.
وضع مركز «نماء» على قائمة أعماله
المشاركة الفاعلة في العديد من الفعاليات
على مدار عام  ،2018كالمشاركة الفاعلة في
«بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس للسيدات
 »2018التي بدأت يوم  ١٢فبراير ،حيث عرض المركز
عد ًدا من مشاريع االحتضان المبتكرة ،وألقى
المزيد من الضوء على واقع المشاريع الريادية
وعرف أكبر عدد من أفراد المجتمع بما
في قطرّ ،
يقدمه «نماء» من خدمات متميزة للمبدعين
من رواد المشاريع ،إلى جانب التعريف والترويج
لتلك المشاريع ومنتجاتها.

«مركز «نماء» هو من أكثر المراكز التي
دعمتني واهتمت بي وشجعتني على
االستمرار في مشروعي .ففي كل فعالية
ُتعقد في الدوحة ويمكن المشاركة بها،
يتم التواصل معي من قبلهم من أجل
دعوتي لذلك ،وتقديم كافة التسهيالت
حيال ذلك».
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مسؤولو «نماء» يزورون فرع الميرة في
ّ
لتفقد المشاريع اإلنتاجية
«جلف مول»
الناشئة دعم ًا للمنتج الوطني

في إطار البرامج والمبادرات الجديدة
التي يقوم بها مركز اإلنماء االجتماعي
«نماء» ،أحد المراكز المنضوية تحت مظلة
المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي،
ومن منطلق المسؤولية االجتماعية بين
المؤسسات العاملة في دولة قطر ،يحرص
المركز على تعزيز تواجد المشاريع اإلنتاجية
الناشئة المستفيدة من خدمات «نماء»
بالسوق المحلي ،ويسعى كذلك إلى
تعزيز التعاون مع عدد من المؤسسات في

الدولة لضمان وصول تلك المشاريع لعدد
من الجهات في السوق المحلي.
وبصفتها سو ًقا خص ًبا للمشاريع اإلنتاجية
الناشئة ،كانت شركة الميرة هي إحدى
تلك الجهات ،حيث بدأ التعاون المشترك
معها بهذا المجال منذ عام  .2013وعليه
ّ
نظم المركز جولة تفقدية إلى أحد
فروع شركة الميرة للمواد االستهالكية
في مجمع «الجلف مول» ،وبحضور
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التغطية اإلعالمية

مسؤولي مركز «نماء» ،من أجل تفقد
أوضاع المشاريع المعروضة في هذا الفرع،
وااللتقاء بأصحاب تلك المشاريع ،والوقوف
على الفرص المتاحة من قبل إدارة الميرة
لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر
المستفيدة من خدمات االحتضان بالمركز.
سعى مركز «نماء» من خالل هذه الزيارة
إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك مع شركة
الميرة للمواد االستهالكية ،وتسليط الضوء
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على منتجات مشاريع المركز المعروضة
في الميرة ،وتعزيز العالقات بين اإلدارة
والفئات المستفيدة من خدماته في ريادة
األعمال ،عالو ًة على توعية أصحاب المشاريع
المستفيدة من خدمات االحتضان بمركز
«نماء».
وجرى تنفيذ هذه الجولة بمرافقة مسؤولي
شركة الميرة االستهالكية ،وشارك في
هذه الزيارة السيدة مريم بنت عبداللطيف
المناعي ،القائم بأعمال المدير التنفيذي
لمركز «نماء» ،عالو ًة على عدد من مدراء
اإلدارات ورؤساء األقسام ،والمعنيين من
ّ
تفقد منتجات
الموظفين ،وتم خاللها
لخمسة من مشاريع المواد الغذائية
المشاركة بفرع الميرة ،كالقهوة العربية
سريعة التحضير ،والبهارات ،وأنواع األجبان
المختلفة ،والخلطات المتنوعة ،والمخلالت،
والحلويات ،وغير ذلك.
وأكد المسؤولون بالمركز أهمية هذه
الزيارات في تعزيز تعاون المركز مع
المستفيدين ،وكذلك مع المؤسسات
المعنية بالدولة ،حيث يعمل مركز «نماء»
كحلقة وصل بين أصحاب المشاريع
والشركات ،ويعكس أهمية االستثمار في
دعم ريادة األعمال .كما أكدوا حرص المركز

األخبار

مواضيع مهمة

مقابالت إعالمية

تقويم الفعاليات

على تعزيز المشاريع واألعمال الطموحة
بالسوق المحلي.

االجتماعية واإلنسانية السامية على المدى
البعيد».

وقد وقع االختيار على «جلف مول» لهذه
الزيارة التفقدية اإلعالمية األولى من نوعها
ألنه ُيعد من أكبر فروع الميرة ،كما أنه
ّ
يمثل نقطة تقاطع استراتيجية للعديد
من المناطق التي تعد بمثابة بيئة مواتية
الزدهار المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر؛
يقد مها مركز
غير أن خدمات االحتضان التي
ّ
«نماء» لهذه المشاريع ُتعرض في جميع
فروع الميرة على مستوى الدولة ،داخل
الدوحة وخارج ،وليس فقط في فرع الجلف
مول.

ً
قائلة« :إننا نتطلع إلى تفعيل دور
وأضافت
الميرة والجهات المحلية األخرى لتقديم مزيد
من أوجه الدعم المختلفة لتشجيع الرياديين
االجتماعيين ورواد األعمال واستنهاض طاقاتهم،
وبناء قدراتهم والعمل على دمجهم في سوق
العمل .والشكر موصول إلى شركة الميرة
على تسهيلها لهذه الزيارة التفقدية ودعمها
للمشاريع الطموحة الناشئة المشتركة التي
يحتضنها المركز ويرعاها».

وفي هذا سياق ،قالت السيدة مريم
عبداللطيف المناعي« :إن ما بيننا وبين هذه
المؤسسة االستهالكية الناجحة ال يقتصر
على مجرد دعم المشاريع المشتركة بيننا،
بل يمتد كذلك إلى تذليل العقبات التي
تعترض طريقها ،ومتابعتها لضمان نجاحها
في نهاية المطاف؛ كيف ال ،وهذه المشاريع
كلها تصب في صالح السوق المحلية ورواد
األعمال على درب تحقيق رؤية قطر الوطنية
 .2030وإننا نطمح إلى مزيد من التعاون
والدعم من المؤسسات المحلية من أجل
تحقيق أهدافنا التنموية ورسالة دولتنا
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ومن جانبه ،قال السيد حمد راشد الكواري،
المسؤول في «الميرة» ،والسيد محمد
البدر ،المدير التنفيذي لشركة «الميرة»:
«نتوجه بالشكر إلى شركة الميرة على
إتاحة هذه الفرصة الطيبة للقيام بهذه
ّ
تؤكد حرص المركز على دعم
الزيارة التي
المنتج الوطني وأصحاب المشاريع الصغيرة
الناشئة ،ما يمثل مساهمة هامة في
تنمية الموارد البشرية التي تعتبر إحدى
ركائز رؤية قطر الوطنية .»2030
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بهدف تمكينها بالسوق المحلي
وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات..
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مشاريع االحتضان في «نماء» تشارك
بمهرجان قطر الدولي لألغذية
شارك مركز اإلنماء االجتماعي «نماء» ،أحد
المراكز العاملة تحت مظلة المؤسسة
القطرية للعمل االجتماعي ،في النسخة
التاسعة من مهرجان قطر الدولي لألغذية
لعام  ،2018الذي انعقد في حديقة فندق
الشيراتون في الفترة من  15مارس حتى
 25مارس 2018؛ وسعى المركز من وراء
هذه المشاركة إلى تمكين رواد المشاريع
المحتضنة بمركز «نماء» من الوصول إلى
السوق المحلي بسهولة ويسر ،وتعزيز ما
اكتسبوه من معرفة وخبرة في هذا المجال،
بحيث تتمكن هذه المشاريع المحتضنة
من ممارسة نشاط تجاري ناجح في بيئة
تنافسية عالمية ،إضافة إلى كونها فرصة
لتبادل الخبرات من خالل االطالع على التجارب
األخرى ،خاصة وأن هذه المشاريع الريادية
تجتمع جن ًبا إلى جنب مع نخبة من أفضل
الطهاة العالميين القادمين من فنادق الدوحة
ومطاعمها الراقية ،ليتنافسوا سويًا في
تقديم أشهى األطباق من المكونات الطازجة
وفق أحدث أساليب الطهي الغذائية ،عالو ًة
على تقديم العديد من خيارات المأكوالت
الصحية التي تناسب جميع األعمار.
ساهمت هذه المشاركة ً
أيضا في تلبية غرض
سيما وأن
ال
األثر،
الرصد والتحسين وقياس
ّ
مهرجان األغذية العالمي يعد من الفعاليات
الكبرى التي يتم تنظيمها سنوي ًا من قبل
الهيئة العامة للسياحة ،ويشارك فيه أكبر
الشركات الغذائية من داخل وخارج قطر ،كما
تتم فيه فعاليات ترفيهية وتثقفية مختلفة،
ويستقطب آالف الزوار يومي ًا.
ويحرص «نماء» على تقديم شتى أنواع الدعم
للمشاريع الناشئة من فئة الصغيرة ومتناهية
الصغر ،والتي تتمحور في االحتضان المتضمن
خدمات التدريب اإلداري والمهاري وورش
العمل وبرامج االستشارات واللقاءات التوعوية

واالرشادية والتحفيز والترويج والتمويل لغرض
تسريع نموها وضمان استمراريتها بالسوق
المحلي.
وبهذه المناسبة ،قالت السيدة مريم بنت
عبداللطيف المناعي ،المدير التنفيذي
لمركز «نماء»« :إننا نحرص على المشاركة
السنوية بمهرجان األغذية العالمي ،إلتاحة
الفرصة وتسليط الضوء على المشاريع التي
يحتضنها مركز «نماء» ،بما يحقق رؤية قطر
الوطنية  ،2030إضافة إلى الترويج والتسويق
لتلك المشاريع ،بما يتوافق مع الرسالة
العامة للمهرجان ،الذي هو بمثابة وسيلة
مفيدة لتعزيز الشراكة المجتمعية وتشجيع
أفراد المجتمع ومؤسساته على تقديم
مختلف أنواع الدعم لرواد األعمال وأصحاب
المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر».
وأشارت إلى أن «نماء» يسعى لزيادة الوعي
بريادة األعمال في أوساط المجتمع القطري،
وتعزيز المشاريع الريادية وتمكينها من
ممارسة األنشطة اإلنتاجية والتسويقية
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بسهولة ،كما يسعى لتذليل العقبات
التي تواجههم ،لضمان نجاح تلك المشاريع
وتمكين ودعم ريادة األعمال ،بما يصب
في صالح السوق المحلي ،موضحة أن
هذه النوعية من المشاركات تعزز التعاون
المشترك بين المركز والمؤسسات العاملة
بالدولة ،بما يعكس أهمية دعم ريادة األعمال.
وتوجهت السيدة مريم المناعي بالشكر
للهيئة العامة للسياحة خاصة ولكافة
المؤسسات بالقطاعين (العام والخاص)،
على مبادراتهم ومساهماتهم القيمة
في مساعدتنا على تحقيق رسالتنا وأهدافنا
االستراتيجية والتي تتمحور في تمكين
فئة الشباب من أصحاب المشاريع الناشئة
باالقتصاد المحلي ،مما يسهم في تعزيز
وتقوية النظام البيئي لريادة األعمال في دولة
قطر.
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بهدف دعم وصول منتجاتها لألسواق
مشاريع االحتضان في «نماء» تشارك في
معرض قطر الزراعي الدولي السادس

حرص مركز اإلنماء االجتماعي «نماء» ،أحد
المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة
القطرية للعمل االجتماعي ،على المشاركة
في معرض قطر الزراعي الدولي السادس
(أغريتك)  ،2018والذي نظمته وزارة البلدية والبيئة،
وذلك من خالل عرض منتجات عدد من المشاريع
المحتضنة من قبل المركز ،والعاملة في قطاع
إنتاج المواد الغذائية والعطور والبخور.
وتأتي هذه المشاركة بهدف تعزيز مهارات
المحتضنة
المشاريع
أصحاب
وقدرات
والمستفيدة من خدمات ريادة األعمال بالمركز،
وعمل التسويق والترويج الالزم لمنتجاتهم،
بما يضمن لها االستمرارية ،ومواكبة التغيرات
السريعة في بيئة األعمال ،خاصة وأن المعرض
قد شهد مشاركة شركات محلية وعالمية
متخصصة في مجال الزراعة ،والري والثروات
الحيوانية والسمكية واألمن الغذائي.
كما يسعى «نماء» وبشكل مستمر إلى
تحسين مخرجات برامج دعم ريادة األعمال،

وذلك من خالل سلسلة من االجراءات والبرامج،
بد ًءا من تطوير فكرة المشروع والتأهيل ،وصوال ً
إلى إنشاء كيانات وأعمال مستقلة قادرة على
مواجهة العقبات وتخطيها ،وضمان االستمرارية.
ويحرص المركز على تمكين رواد المشاريع
المحتضنة من الوصول إلى السوق المحلي
بسهولة ويسر ،وتعزيز ما اكتسبوه من
معرفة وخبرة في هذا المجال ،بحيث تتمكن
هذه المشاريع المحتضنة من ممارسة نشاط
تجاري ناجح في بيئة تنافسية ،بما يخدم غرض
الرصد والتحسين وقياس األثر ،وينسجم مع
إستراتيجيات الدولة ،ويدعم الجهود الرامية
إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية . 2030
من جانبها قالت مريم المناعي ،المدير
التنفيذي لمركز «نماء»« :شاركنا بالمعرض
الزراعي هذا العام للمرة السادسة على
التوالي ،حيث تم ترشيح عدد من المشاريع
المحتضنة والعاملة في قطاع إنتاج المواد
الغذائية والعطور والبخور» ،مشيرة إلى حرص
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التغطية اإلعالمية

المركز منذ نشأته عام  1997على تعزيز أوجه
التعاون بينه وبين الجهات المعنية بالدولة.
وأشارت إلى أنه نظرا ً ألهمية مصادر قوة
االقتصاد القطري ،المتمثلة في القوة العاملة
المؤهلة ،فإن حراك هذه المشاريع يؤدي إلي
تنمية اقتصادية ،تولد ما يعادل أكبر نسبة من
فرص العمل الجديدة ،وتوجهت بالشكر لوزارة
البلدية والبيئة خاصة ،ولكافة المؤسسات
في القطاعين العام والخاص ،على مبادراتهم
ومساهماتهم القيمة في مساعدة المركز
على تحقيق رسالته وأهدافه اإلستراتيجية،
والتي تتمحور حول تمكين فئة الشباب من
أصحاب المشاريع الناشئة باالقتصاد المحلي،
األمر الذي يسهم في تعزيز ودعم النظام
البيئي لريادة األعمال في دولة قطر.
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مقابالت إعالمية

قناة الريان

قناة الريان

مقابلة مع السيد فيصل اإلبراهيم ،أحد
خريجي الجيل األول من برنامج تطوير الرياديين
االجتماعيين «سما نماء»

السيد محمد العبدالغني ،رئيس قسم اإلنتاج،
يتحدث عن حفل تخريج الجيل األول من برنامج تطوير
الرياديين االجتماعيين «سما نماء»

تلفزيون قطر

قناة الريان

السيد عبدالرحمن السيد ،رئيس قسم برامج
التواصل المجتمعي ،يتحدث عن انطالق حملة
مقبلين للسنة الثانية

مقابلة مع السيدة لطيفة البوعينين ،إحدى
خريجات الجيل األول من برنامج تطوير الرياديين
االجتماعيين «سما نماء»
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كلمة معالي الشيخ عبداهلل بن ناصر
آل ثاني ،رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية ،في حفل إطالق استراتيجية
التنمية الوطنية 2022-2018
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يوم األسرة في قطر
 ١٥أبريل ٢٠١٨
اليوم العالمي لمهارات الشباب
 ١٥يوليو ٢٠١٨
اليوم الدولي للشباب
 ١٢أغسطس ٢٠١٨
يوم التطوع الدولي
 ٥ديسمبر ٢٠١٨
اليوم الوطني لدولة قطر
 18ديسمبر 2018
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