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تصريحات مهمة
أحــث جميــع موظفــي الدولــة
علــى االســتمرار بالعمــل بــكل
جهــد وإخــاص ومثابــرة ،والحفــاظ
علــى المكتســبات والنجاحــات
التــي تـــــم إنجازهــــا ،والتنفيــذ
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رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
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«نماء» ..جهود تتضاعف من أجل الوطن
بسم هللا الرحمن الرحيم
إخواني وأخواتي..
لقــد أثمــرت جهــود مركــزاإلنمــاء االجتماعــي «نمــاء» خــال الربــع الثالــث مــن العــام  ،2018إنجــازات عديــدة،
ســاهمت فــي رفــع كفــاءة شــبابنا وتأهيلهــم بمــا يتما�شــى ويتــاءم مــع إســتراتيجية املؤسســة القطريــة للعمــل
ً
ً
االجتماعــي ،واتســاقا مــع طموحــات دولتنــا الحبيبــة ،والقيــادة الرشــيدة ،ســعيا نحــو املســاهمة اإليجابيــة
والفاعلــة فــي تحقيــق رؤيــة قطــرالوطنيــة .2030
هذا وواصل مركزاإلنماء االجتماعي» نماء» ،خالل الربع الثالث لعام  ،2018جهوده لدعم مسيرة النهضة
الوطنية التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرالبالد املفدى.
وجــاءت هــذه الجهــود تأكيـ ًـدا لــدور املركــزفــي تطويــرالقــدرات الوطنيــة وتعزيزهــا ،خاصــة بيــن الشــباب ،بمــا يحقــق
ً
ً
أهداف رؤية قطر ،2030فضلعن كونها استمرارا ملا قدمه املركزمنذ بداية العام الجاري ،بل منذ بدء مسيرته
وركــزت جهــود املركــز ،خــال الربــع الثالــث لعــام  ،2018علــى فئــة الشــباب ،التــي تعــد الرهــان الرئيــس لعملية
ً
تجاوبا ً
كبيرا
التنمية في البالد ،وذلك من خالل مجموعة من املشاريع والبرامج واألفكاراملبتكرة التي لقيت
من شــركاء املركزواملســتفيدين.
ولعــل أبــرز تلــك املشــاريع واألفــكاركان تنظيــم املركــزورشــة «الشــباب فــي دولــة قطــر -تحليــل الوضــع وتقديــر
االستجابة» ،بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان ،بمشاركة لفيف من الخبراء والباحثين املهتمين
بقضايــا التنميــة والتمكيــن ،وســلطت أعمــال الورشــة الضــوء علــى مناقشــة نتائــج دراســة أعدهــا املركــز
بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان ،وذلــك بوصفــه جــزءا مــن موجــة أولــى ملشــروع يتعــاون فيــه
الطرفــان ،ويســتمرنحــو عــام ونصــف حــول القضيــة ذاتهــا.
وشــكلت تلــك الورشــة جـ ً
ـزءا مــن جهــود املؤسســة القطريــة للعمــل االجتماعــي فــي دعــم مســيرة التنميــة التــي
تقوم عليها دولة قطر برعاية حضرة صاحب السمو وتوجيهاته ،وانصب فيها التركيزعلى تحليل الخصائص
واالتجاهــات الســلوكية للشــباب فــي دولــة قطــر ،وتحليــل السياســات والخطــط والبرامــج والخدمــات املنفــذة،
ومــدى تكامــل العالقــة بيــن شــركاء العمــل ،وتحليــل املمارســات الوطنيــة فــي معالجــة قضايــا الشــباب مقارنــة
باملعاييــرالدوليــة.
كمــا ضمــت قائمــة اإلنجــازات للربــع الثالــث مــن هــذا العــام ختــام املرحلــة الثانيــة مــن برنامــج « تطويــرقــدرات
الشــباب – التدريــب علــى تحســين نمــط الحيــاة» ،وســعى البرنامــج إلــى تمكيــن الشــباب وتعزيــزثقتهــم بأنفســهم
وقدراتهــم ،واســتخدام مواردهــم الالمتناهيــة ليتمكنــوا مــن تخطــي العقبــات ومواجهــة التحديــات ويصبحــوا
فاعليــن فــي مجتمعهــم ومؤثريــن.
ولم تتوقف اإلنجازات عند هذا الحد ،إذ ضم سجل املشاريع والفعاليات التي أطلقها املركزفي هذه الفترة
الكثيــرمــن األفــكاراملبتكــرة والتــي تناســب مكانتــه وريادتــه فــي مجــال تأهيــل الشــباب وتمكينهــم فــي دولــة قطــر،
فقــدم املركــز فكــرة جديــدة القــت إشــادة واســعة مــن الجميــع أال وهــي مشــروع «بزنــس وقهــوة» ،إذ افتتــح
املركزهذا املشــروع في إطارســعيه لتمكين الشــباب وتأهيلهم ،وتقديم أوجه الدعم الفني واملالي والترويجي
وخدمــات االحتضــان لــرواد األعمــال مــن أصحــاب املشــاريع الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر ،وذلــك لتمكينهــم مــن
تنفيــذ مشــاريعم وإدارتهــا بشــكل أفضــل ممــا يضمــن نموهــا و يمنحهــا صفــة االســتمرارية.
كمــا قــدم املركــزخــال الربــع الثالــث مــن العــام الجــاري الكثيــرمــن البرامــج التــي ســاهمت بشــكل كبيــرفــي تأهيــل
الشــباب ،وســتلقي هــذه النشــرة الضــوء بشــكل أعمــق علــى هــذه البرامــج والفعاليــات للتعــرف علــى تفاصيلهــا
وأهدافهــا.
دور
ويواصل مركز«نماء» جهوده املكثفة في سبيل رسم مالمح رؤيته الثاقبة التي تهدف إلى تعزيز الشباب
وتأهيلــه وزرع الثقــة فيــه للمشــاركة فــي صناعــة مســتقبل أفضــل لوطننــا ،وذلــك عــن طريــق مــا يقدمــه لهــم مــن
مشاريع وبرامج وفعاليات متميزة ت�ضيء لهم الطريق نحو تحقيق اآلمال والطموحات التي تتالءم وتطلعاتنا
ً
جميعــا فــي دولــة قطر.
اإلدارة التنفيذية
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إنجازات نماء لألفراد والمشاريع
« .1نمــاء» ينظــم ورشــة «الشــباب القطري ودوره في التنمية الشــاملة»
بالتعــاون مــع صنــدوق األمم المتحدة للســكان
 .2مركز «نماء» يفتتح مشروع «بزنس وقهوة»
«.3نمــاء» يختتــم المرحلــة الثانيــة مــن برنامــج «تطويــر قــدرات الشــباب
 -التدريــب علــى تحســين نمــط الحيــاة»
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«نمــاء» ينظــم ورشــة «الشــباب
القطــري ودوره فــي التنميــة
الشــاملة» بالتعــاون مــع صنــدوق
األمــم المتحــدة للســكان
نظــم مركــزاإلنمــاء االجتماعــي «نمــاء» بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان ،ورشــة
عمــل موســعة حــول «الشــباب القطــري ودوره فــي التنميــة الشــاملة» ،بمشــاركة لفيــف مــن
ً
الخب ـراء والباحثيــن املهتميــن بقضايــا التنميــة والتمكيــن ،فضــا عــن متخصصيــن بدراســات
الشــباب وأدوارهــم فــي مختلــف املســتويات ،الســيما مــا يتصــل منهــا بمشــاركتهم فــي خطــط
النهــوض املجتمعــي الشــامل.

وركــزت أعمــال الورشــة علــى مناقشــة نتائــج دراســة أعدهــا مركــز«نمــاء»
بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان تحــت عنــوان «الشــباب
فــي دولــة قطــر :تحليــل الوضــع وتقديــراالســتجابة» ،بوصفــه جــزءا مــن
موجــة أولــى ملشــروع يتعــاون فيــه الطرفــان ،ويســتمرنحــو عــام ونصــف
حــول القضيــة ذاتهــا.
وبهــذه املناســبة قالــت الســيدة مريــم املناعــي مديــر إدارة الخدمــات
املجتمعيــة بمركــز «نمــاء» :إن هــذه الورشــة تشــكل جـ ً
ـزءا مــن جهــود
املؤسســة القطريــة للعمــل االجتماعــي فــي دعــم مســيرة التنميــة التــي تقــوم
عليها دولة قطربرعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل
ثانــي أميــرالبــاد املفــدى وتوجيهاتــه ،وفــي إطــارتحقيــق رؤيــة قطرالوطنية
.2030
وذكــرت املناعــي أن دراســة واقــع الشــباب القطــري جــاءت اســتجابة
للنتائج التي أظهرتها مؤشـرات التنمية الشــاملة في البالد ،مشــيرة إلى أن
أهميــة هــذه الورشــة تأتــي مــن جانبيــن ،أولهمــا أن « قطــرتصــدرت دول
املنطقة في كافة املؤشـرات باســتثناء تنمية الشــباب ،حيث بلغت نســبة
 ،%0.65وهــو أمــرســعت الدراســة إلــى التعامــل معــه ً
علميــا .أمــا الجانــب
الثانــي فيتمثــل فــي الــوزن النســبي الكبيــر الــذي يشــكله الشــباب داخــل
6

مجتمعنــا ،الــذي يطغــى عليــه الطابــع الشــاب بوجــود % 48.4مــن مجمــل
عاماً ،
أبنائه في الفئة العمرية بين ً 35 – 15
وفقا لإلحصائيات الحديثة».
وأوضحت املناعي أن الدراسة التي نفذها «نماء» بالتعاون مع صندوق
األمــم املتحــدة للســكان اعتمــدت علــى أســاليب متنوعــة فــي التحقــق
والتحليــل والتفســير واستش ـراف املســتقبل وطــرح الحلــول والبدائــل،
الفتــة إلــى أن املشــاركين فــي
ورشــة العمــل ســيراجعون
النتائج التي تم التوصل إليها،
بما يزيد من فرص االستفادة
ً
وطنيــا ،ومــا يعــزز مــن
منهــا
مســار املشــروع املمتــد الــذي
تأمــل املؤسســة أن يحقــق
هدفــه الرئيــس وهــو دعــم
12 July 2018
5
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«رؤيــة قطــرالوطنيــة .»2030
أﺑــﺮز ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ ﻛﻠﻤــﺔ اﻟﺴــﻴﺪة ﻣﺮﻳــﻢ اﻟﻤﻨﺎﻋــﻲ  -ﻣﺪﻳــﺮ
إدارة اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ﺧــﻼل ورﺷــﺔ :اﻟﺸــﺒﺎب ﻓــﻲ
دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ #ﻧﻤﺎء #ﻧﻤﺎء_ﻟﺸﺒﺎب_ﻗﻄﺮ
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مركز «نماء» يفتتح مشروع «بزنس وقهوة»
افتتــح مركــزاإلنمــاء االجتماعــي «نمــاء» ،مشــروع «بزنــس وقهــوة» ،والــذي يأتــي فــي إطــارســعي املركــزلتمكيــن الشــباب وتأهيلهــم ،وتقديــم أوجــه
الدعــم الفنــي واملالــي والترويجــي وخدمــات االحتضــان ،لــرواد األعمــال مــن أصحــاب املشــاريع الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر ،وذلــك لتمكينهــم مــن
تنفيــذ مشــاريعهم وإدارتهــا بشــكل أفضــل ،ممــا يضمــن نموهــا ويمنحهــا صفــة االســتمرارية.
واســتهدف مشــروع «بزنــس وقهــوة» ،رواد األعمــال الشــباب مــن عمــر 18إلــى  45ســنة ،واعتمــدت فكرتــه الفريــدة علــى إقامــة مجموعــة مــن
اللقــاءات فــي عــدد مــن املقاهــي املختلفــة ،مــع الشــباب مــن رواد األعمــال وأصحــاب األفــكارواملشــاريع ،علــى أن تســتمرتلــك اللقــاءات املثمــرة،
ً
فيمــا بيــن املركــزورواد األعمــال حتــى شــهرديســمبراملقبــل ،بواقــع لقــاء واحــد أســبوعيا كل يــوم أربعــاء.
ويســاعد مشــروع «بزنــس وقهــوة» الشــباب الذيــن يمتلكــون األفــكار ،علــى تطبيقهــا وتنفيذهــا ،إذ يقــدم املركــزلهــؤالء الشــباب ممــن يجــدون
صعوبــة فــي تطبيــق أفكارهــم ،لكــي يســتطيعوا تحويــل تلــك األفــكارإلــى مشــاريع تجاريــة ناجحــة تفيــد املجتمــع القطــري وتكــون إضافــة قويــة لهــم
فــي بنــاء الوطــن.
كما ي�ضيء مشروع «بزنس وقهوة» ،الطريق للشباب أصحاب األفكارواملشاريع التجارية من رواد األعمال ليشاركوا بأفكارهم ومشاريعهم
ً
ً
فيه ،من أجل تنفيذها لينعكس ذلك إيجابيا على كل أفراد املجتمع ،حيث يهدف املشروع أيضا إلى ترجمة تلك األفكارعلى أرض الواقع.
هــذا وتذلــل تلــك املبــادرة الكثيــر مــن الصعوبــات فــي طريــق الشــباب ممــن
يواجهــون صعوبــة فــي تحويــل أفكارهــم إلــى مشــاريع ،إذ يســتهدف مركــزنمــاء
املشــاريع التــي تبــدأ مــن  200ألــف ريــال فأكثــر ،وهــي مشــروعات صحيــة
واجتماعيــة وثقافيــة وتكنولوجيــة ولوجســتية ورياضيــة.
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«نمــاء» يختتــم المرحلــة
الثانيــة مــن برنامــج «تطويــر
قــدرات الشــباب  -التدريــب
علــى تحســين نمــط الحيــاة»
اختتم مركزاإلنماء االجتماعي «نماء» املرحلة الثانية من برنامج «تطوير
ً
قــدرات الشــباب -التدريــب علــى تحســين نمــط الحيــاة» ،وذلــك ســعيا منــه
لتمكيــن شــبابنا وتعزيــزثقتهــم بأنفســهم وقدراتهــم ،واســتخدام مواردهــم
الالمتناهية ليتمكنوا من تخطي العقبات ومواجهة التحديات ويصبحوا
فاعلين ومؤثرين في املجتمع ،بما يتناسب وتطلعات دولتنا الحبيبة قطر
وقيادتنــا الرشــيدة.
ً
وجاء البرنامج اتساقا مع أهداف مركز«نماء» املنبثقة من رؤية املؤسسة
القطريــة للعمــل االجتماعــي ،وذلــك بهــدف تمكيــن شــباب قطــر وتأهيلهــم
لقيادة املستقبل ،وإضاءة الطريق أمام األجيال املقبلة ،للنهوض بالوطن
ومواصلــة مســيرة التنميــة ،مــن خــال تســخيركافــة اإلمكانــات لالســتفادة
ً
منهــا فــي صناعــة مســتقبل أكثــرإشـراقا ،وعــن طريــق اســتثماركافــة الفــرص
املتاحــة مــن قبــل الدولــة للمســاهمة الفاعلــة واإليجابيــة فــي تحقيــق رؤيــة
قطــرالوطنيــة .2030
ً
ُ
وقــدم البرنامــج للطــاب مــن الذكــور واإلنــاث ،مســتهدفا الفئــة العمريــة
مــن  13إلــى  17ســنة ،وذلــك علــى مــداريوميــن ،ســعى خاللهمــا إلــى تمكيــن
الطالب من أجل بناء شخصية واثقة ومسؤولة وقادرة على حمل األعباء
والتكاليــف فــي طريــق بنــاء الوطــن ،كمــا هــدف ً
أيضــا إلــى زيــادة وعــي أوليــاء
األمــور بأهميــة ســد الفجــوة بينهــم وبيــن أبنائهــم ،والتأكيــد علــى ضــرورة
ســعيهم لبنــاء عالقــة إيجابيــة مــع األبنــاء ،لينعكــس ذلــك علــى مســتقبلهم.
وز ّود البرنامــج شــبابنا باملعــارف املهمــة التــي أســهمت بشــكل إيجابــي فــي
إعدادهــم ،وتطويرهــم ،وتوجيههــم نحــو التفكيــر والتخطيــط الســليم،
ليحــددوا أهدافهــم ،وطريقهــم فــي الحيــاة ،وليكتشــفوا ذواتهــم ،ليصبحــوا
فاعليــن ،كمــا حــرص ً
أيضــا علــى توعيــة أوليــاء األمــور ،وتزويدهــم باملعــارف
والخب ـرات الالزمــة التــي مــن شــأنها اإلســهام فــي بنــاء وخلــق بيئــة مالئمــة،
تســهم بدورهــا فــي بنــاء شــخصيات ســليمة وإيجابيــة.
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النشرة الدورية  /للربع الثاني من سنـة ٢٠١٨

وسلـ ـ ــط البرنامـ ـ ــج الض ـ ــوء فــي
مرحلتــه الثانيــة التــي انطلقــت في الثامن
من يوليو واختتمت في التاسع عشرمن الشهر
نفســه ،على احتياجات الطالب ،من الناحية النفســية
والصحيــة واملهــارات الحياتيــة التــي تســاعدهم فــي زيــادة اإليمــان
بأنفســهم وقدراتهــم ،واكتســاب الثقــة بنفوســهم وتطويــرقدراتهــم وأفكارهــم.
واعتمــد البرنامــج خــال ســاعات التدريــب البالغــة  40ســاعة تدريبيــة ،علــى ﺍألســاليب غيــرﺍلتقليديــة فــي التدريــب ،فكانــت طريقــة ﺍلتدريــب
األساســية أشــبه بوســائل ورشــات العمــل ،حيــث كان التركيــزبنســبة أكبــرعلــى الجانــب العملــي إلــى جانــب الشــق النظــري ً
أيضــا ،فقــد أتيحــت
الفرصــة للمشــاركين فــي فعاليــات البرنامــج للتطبيــق مــن خــال الجانــب العملــي ومــن خــال التماريــن واملناقشــة لترســيخ املفاهيــم وإتقــان
املهــارات املطلوبــة وإحــداث التغييــرالفكــري ،عــن طريــق إثــارة التســاؤالت أثنــاء التماريــن وبعدهــا.
كما اعتمد البرنامج خالل فعالياته على عدة محاور مهمة سعت بقوة إلى تحقيق األهداف املرجوة منه ،ومن بينها ،إشعال شرارة الدافع
الداخلــي لــدى الطــاب ،وتعزيــزحــب الوطــن واملســاهمة فــي بنائــه ،واكتشــاف الــذات مــن حيــث املســتقبل الــذي يرغبــون فــي صناعتــهً ،
وأيضــا
تقييــم حياتهــم الراهنــة بجوانبهــا املختلفــة وتحديــد أولوياتهــم فيهــا وحثهــم علــى العمــل مــن أجــل تحســينها ،إضافــة إلــى التركيــزعلــى بنــاء مهــارات
اإللقاء ،والثقة بالنفس وصفات املتحدث الواثق ،والتدرب على التواصل غيراللفظي كلغة الجسد ونبرة الصوت ،وغيرها من وسائل ومناشط.
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المشاركات المجتمعية واالتفاقيات
 .1مركــز «نمــاء» ووزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء يوقعــان
بروتوكــول تعــاون مشــترك
 .2مركز «نماء» يحتفل باليوم العالمي للشباب 2018

12

مركز «نماء»
ووزارة التخطيط
التنموي واإلحصاء
يوقعان بروتوكول
تعاون مشترك
وقعــت وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء ومركــز اإلنمــاء
االجتماعي «نماء» بروتوكول تعاون لتنظيم حملة توعوية هي األولى
علــى مســتوى الدولــة ،لتوعيــة الشــباب برؤيــة قطــرالوطنيــة ،2030
وبيان دورهم األسا�سي في إنجاح الرؤية ،وتحقيق أهدافها ،وزيادة
الوعــي بركائزهــا األربــع ،وتحويــل بنودهــا فــي مختلــف القطاعــات
إلــى نتائــج علــى أرض الواقــع ،واســتخدام مجموعــة مــن األدوات
والوســائل اإلرشــادية التــي تســهم فــي التوعيــة بمــا يتناســب وعقــول
الشباب وتوجهاتهم في الفئة العمرية بين  45 -13سنة من الجنسين.
وأكــد الســيد حمــد راشــد العذبــة  -الوكيــل املســاعد لشــؤون
التخطيــط بــوزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء ،والســيدة آمــال
بنــت عبداللطيــف املناعــي -القائــم بأعمــال املديــر التنفيــذي ملركــز
«نماء» ،خالل توقيع االتفاقية ،على ضرورة إشراك جيل الشباب
وتهيئتهــم منــذ الصغــر للفهــم الجيــد لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030
وركائزهــا واســتراتيجياتها ،وتعزيــز دور الشــباب األسا�ســي واملهــم،
ومســاهمتهم الفعالــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي كافــة
املجــاالت .وتطلــع الطرفــان إلــى تحقيــق نتائــج ناجحــة ومثمــرة مــن
خــال هــذه الش ـراكة.
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مركز «نماء» يحتفل باليوم العالمي للشباب 2018
احتفــل مركــزاإلنمــاء االجتماعــي «نمــاء» بيــوم الشــباب العالمــي ،والــذي يصــادف الثانــي عشــرمــن أغســطس كل عــام .وســاهم مركــز«نمــاء»
خــال العاميــن الســابق والجــاري « »2018 - 2017فــي تمكيــن الشــباب فــي دولــة قطــربمــا يتما�شــى مــع تطلعــات دولتنــا الحبيبــة قطــر ،وقيادتنــا
الرشيدة ،وذلك من خالل برامج املركزاملثمرة والرامية إلى تأهيل شبابنا لقيادة املستقبل ومواصلة مسيرة التنمية ،فقد أطلق املركزخالل
تلــك الفتــرة مجموعــة مميــزة مــن البرامــج واألنشــطة واملبــادرات التــي كان لهــا صــدى واســع فــي املجتمــع.
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موضوعات مهمة
قطر تتجه نحو التنويع االقتصادي
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قطر تتجه نحو التنويع االقتصادي
إن املحــرك الرئي�ســي لالقتصــاد القطــري فــي هــذه املرحلــة هــو القطــاع غيــرالنفطــي،
الذي يعتمد بشــكل رئي�ســي على االســتثمارات الضخمة في البنية التحتية ،وخاصة في
التعليــم والصحــة واملواصــات واإلنشــاءات املطلوبــة الســتضافة كأس العالــم ،2022
وعلــى تحقيــق التقــدم فــي التنويــع االقتصــادي ،نتيجــة تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة
األولــى ،والبــدء فــي تنفيــذ االســتراتيجية الثانيــة .

حضرة صاحب السمو

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أميرالبالد املفدى

افتتاح منتدى قطر– أملانيا لألعمال واالستثمار
16

المقابالت اإلعالمية

قناة الجزيرة
تغطيــة قنــاة الجزيــرة مباشــر لورشــة «الشــباب فــي دولــة
قطــر :تحليــل الوضــع وتقديــر االســتجابة»

قناة الريان
الســيد معيــض القحطانــي أخصائــي أول برنامــج تطويــر
قــدرات الشــباب خــال «تراحيــب» يتحــدث عــن ورشــة
«الشــباب فــي دولــة قطــر»

قناة الريان
الســيد خالــد الشــيب رئيــس قســم التنفيــذ واملتابعــة فــي
حديث مع تلفزيون الريان عن أهداف ورشــة «الشــباب في
دولــة قطــر»

تلفزيون قطر
تلفزيــون قطــريســتعرض فيديــو مركــز«نمــاء» الخــاص بيــوم
الشــباب العالمــي

تلفزيون قطر
لقــاء الســيد ســعود املهنــدي -مديــرإدارة ريــادة األعمــال ،مــع
برنامــج «حياتنــا» علــى شاشــة تلفزيــون قطــر للحديــث عــن
مشــروع «بزنــس وقهــوة».
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رﺻﺪ إﻧﺠـﺎز إﻧﺴﺘﻐـﺮام ”ﻤﻧـﺎء“
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ﺗﺴﺮﻧﺎ دﻋﻮة رواد اﻻﻋﻤﺎل ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻜﺮة ﻣﺸﺮوع ﻻﻓﺘﺘﺎح
م ﻣﻦ
ﻣﺸﺮوع ﺑﺰﻧﺲ وﻗﻬﻮة ﻓﻲ اﻟﺤﺰم ﻣﻮل  -ﻟﻴﺘﻮ ﻛﺎﻓﻴﻪ ،ا ْﻟﻴَﻮْ َ
اﻟﺴﺎﻋﺔ ٥م ٨ -م ،،ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ
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ﺗﺘﻘﺪم #ﻗﻄﺮ_ﻟﻠﻌﻤﻞ_اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ
واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ
ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﻤﻔﺪى وإﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺗﺴﻠﻢ دوﻟﺔ #ﻗﻄﺮ ﺷﺎرة اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ #ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل_.٢٠٢٢

54
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دﻋﻢ و ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺒﺮ
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ﻣﺴﺎﺣﺎت آﻣﻨﺔ وﻟﺪت ﻋﻄﺎء ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺜﻨﺎء # ..ﻳﻮم_اﻟﺸﺒﺎب_

أﻧﺸﻄﺔ رﺣﻠﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ #ﺳﻤﺎ_ﻧﻤﺎء ﻓﻲ أﺛﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻬﻢ اﻟﺮاﺑﻊ #
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125

18

60,845

7 July 2018

18

5

0

14 Aug 2018

29

15

1

11 Aug 2018

12

6

0

31 July 2018

تقويم الفعاليات

 20 - 14أكتوبر ٢٠١٨

معرض منتجات منازلنا
 ١٧ - ١٣نوفمبر ٢٠١٨

األسبوع العالمي لريادة األعمال
 ٥ديسمبر ٢٠١٨

اليوم الدولي للمتطوعين
 ١٨ديسمبر ٢٠١٨

اليوم الوطني لدولة قطر
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في نشرتنا المقبلة..

الجيل الثاني من خريجي برنامج تطوير الرياديين االجتماعيين «سما نماء»
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في نشرتنا المقبلة..

الجيل الثاني من خريجي برنامج تطوير الرياديين االجتماعيين «سما نماء»
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