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الندكروزر : مفخرة األرض
نقل األفراد إلى أي مكان ومن أي مكان

اللجنة المشتركة لشركة عبداهلل عبدالغني 
واخوانه - كن أنت الصوت 



السام عليكم و اها بكم
نظــًرا ألننــا نفكــر فــي العــام الماضــي، وجميــع األحــداث غيــر المتوقعــة التــي حدثــت، نــود أن نعــرب عــن امتناننــا لــكل واحــد 

منكــم لدعــم شــركة إيــه إيــه بــي .

مــن الواضــح أننــا نعمــل فــي زمــن ال مثيــل لــه مــن حيــث االضطــراب والتغييــر. ومــع ذلــك، وتماشــًيا مــع مبــدأ شــركة تويوتــا 
ــرة  ــت فك ــد دعم ــه ق ــي وإخوان ــداهلل عبدالغن ــركة عب ــة ش ــإن ثقاف ــاتها، ف ــل ممارس ــن)TMC( وأفض ــورز كوربوريش موت
»األفضــل فــي المدينــة«. وهــي أن نكــون األفضــل فــي مجالنــا فــي ايــة مــكان فــي العالــم، بمعنــي أن نكــون األفضــل فــي 
ــرق  ــا بط ــة عمائن ــجاعة لخدم ــاك الش ــر بامت ــق األم ــا. ويتعل ــة لعمائن ــات نموذجي ــع خدم ــه ونض ــذي نخدم ــع ال المجتم
ــع  ــة م ــاحة الثق ــى مس ــاظ عل ــن للحف ــو ممك ــا ه ــل كل م ــن نفع ــده. ونح ــدره ونؤي ــا نق ــن لم ــون مدركي ــدة وأن نك جدي

عمائنــا و التــي تشــعرهم بالطمأنينــة وتجعلهــم علــى درايــة بجميــع وســائل الراحــة لزبائننــا وموظفينــا.

فــي الربــع األخيــر، حققــت شــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه إنجــاًزا مؤسســًيا مــن خــال إجــراء أول انتخابــات موظفيــن 
ــة ووزارة  ــل الدولي ــة العم ــع منظم ــاون م ــا، بالتع ــتركة له ــة مش ــي أول لجن ــال ف ــي العم ــركة لممثل ــتوى الش ــى مس عل
التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة. وتوفــر هــذه اللجنــة المشــتركة وســيلة إضافيــة لموظفينــا وإدارتنــا للعمل 
مًعــا بشــأن القضايــا ذات الصلــة التــي تنطــوي علــى مــكان العمــل وانعــكاس وأولويــة شــركة إيــه إيــه بــي ألهميــة رفاهيــة 

الموظفيــن.

ــز  ونواصــل أيًضــا االعتــزاز بموظفينــا الذيــن يظلــون صامديــن بنزاهــة أثنــاء قيامهــم بمهمتهــم اليوميــة مــن خــال جوائ
ــة  ــاة فرح ــع مراع ــا وم ــة بن ــركة الخاص ــم الش ــا لقي ــم وفًق ــا له ــي نقدمه ــم والت ــاء أدائه ــي أثن ــلوك المثال ــة للس النزاه

ــواء. ــذه االج ــاء به العم
ومــع تطــور العالــم الــذي ال يتوقــف، بــدأت شــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه فــي التركيــز علــى أهــداف األمــم المتحــدة 
ــدف   ــع اله ــيًا م ــا. وتماش ــتقبل أطفالن ــتقبلنا، ومس ــي مس ــاء ف ــم دور بن ــب اه ــل لع ــن أج ــتدامة )SDG( م ــة المس للتنمي
الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة للتعليــم الجيــد، تأخــذ شــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه هــذا بعيــن االعتبــار ألننــا 
فخــورون بالمســاهمة فــي »عّلــم طفــًا فــي ســوريا« مــن خــال تعاوننــا مــع مؤسســة التعليــم فــوق الجميــع. لــكل ســيارة 
ــاعد  ــى أن تس ــدوق. نتمن ــغ للصن ــص مبل ــا بتخصي ــا، وتعهدن ــة بن ــرض الخاص ــاالت الع ــي ص ــا ف ــم بيعه ــزس يت ــا ولك تويوت
ــتقبل  ــاء مس ــل بن ــن أج ــرب م ــه الح ــذي مزقت ــد ال ــي البل ــال ف ــي لألطف ــدم التعليم ــي التق ــال ف ــكل فع ــاهمتنا بش مس

أفضــل للجيــل القــادم.

ــنواصل  ــم. وس ــا وعائاته ــة موظفين ــة لحماي ــراءات الازم ــع اإلج ــاذ جمي ــنواصل اتخ ــد، س ــام جدي ــة ع ــراب نهاي ــع اقت وم
ــا. ــهيل خدماتن ــة وتس ــتمرارية وساس ــان اس ــا لضم ــع عمائن ــع جمي ــل م العم

وإننــي ألهــدي هــذه الرســالة بامتنــان واحتــرام وذكريــات عزيــزة لصديقنــا الحبيــب ومديــر قســم تأجيــر الســيارات، الراحــل 
الســيد مــازن طــه الــذي توفــي مؤخــًرا ولكنــه تــرك إرًثــا عميًقــا لخدمــة العمــاء فــي شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه 

وقــد أثــر فينــا كل ذلــك بشــغفه ورعايتــه الشــخصية. لقــد إفتقدنــاك كثيــرا.

وفــي ســبيل البقــاء متحديــن كمــا كنــا دائًمــا، ســنكون مدفوعين كما هــو الحــال دائًمــا بإحساســنا بالمســؤولية واالنضباط 
والتفانــي لتقديــم أفضــل خدمــة لعمائنا الكــرام والموظفيــن والمجتمعــات التي نعمــل فيها.

مًعا ومتحدون، سنتغلب على هذه األزمة بقوة ومرونة.

نتمنى لكم أن يكون عام 2022 ملئ بالخير والرخاء
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شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه الراعي الرئيسي 
لميليبول

ُيقــام معــرض ميليبــول قطــر كل عاميــن فــي الدوحــة، 
ــال  ــي مج ــدة ف ــة الرائ ــارض الدولي ــد المع ــد أح ــو ُيع وه
األمــن الداخلــي والدفــاع المدنــي فــي الشــرق األوســط. 
ــارة عــن عــرض للمنتجــات والخدمــات  ُيعــد المعــرض عب

المبتكــرة فــي مجــال األمــن العالمــي.

ــن  ــم ب ــيخ تمي ــمو الش ــب الس ــرة صاح ــة حض ــت رعاي تح
حمــد آل ثانــي أميــر البــاد المفــدى، افتتــح معالــي الشــيخ 
خالــد بــن خليفــة بــن عبــد العزيــز آل ثانــي، رئيــس مجلــس 
ــرض  ــرة للمع ــة عش ــدورة الثالث ــة، ال ــر الداخلي ــوزراء ووزي ال
الدولــي لألمــن الداخلــي والدفــاع المدنــي فــي مركــز 
ــركة  ــع ش ــراكة م ــرات بالش ــارض والمؤتم ــة للمع الدوح
ــه بصفتهــا الراعــي الرســمي  عبــداهلل عبدالغنــي وإخوان

ــي. الرئيس

ــي،  ــل عبدالغن ــد الجلي ــن عب ــد الرحم ــيد عب ــتقبل الس اس
رئيــس مجلــس اإلدارة، إلــى جانــب الســيد أر كــي. مورغــان 
الغنــي  عبــد  اهلل  عبــد  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس   -
ــس  ــي رئي ــركة، معال ــا للش ــق اإلدارة العلي ــه وفري وإخوان
مجلــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة معالــي الشــيخ خالــد بــن 
خليفــة بــن عبــد العزيــز آل ثانــي والوفــد المرافــق لــه فــي 

ــا. ــركة تويوت ــاص بش ــاح الخ الجن

2

ــي  ــا ف ــًرا مربًع ــاحة 371 مت ــى مس ــد عل ــذي يمت ــاح، ال ــرض الجن  ع
ــتخدمها  ــي تس ــروزر الت ــد ك ــا الن ــيارات تويوت ــارض، س ــز المع مرك
مــن  المســتخدمة  كــروزر  والنــد  )الفزعــة(  النجــدة  شــرطة 
النــد  إســعاف  ســيارة  إلــى  باإلضافــة  الصناعــي،  األمــن  قبــل 
باإلضافــة  الطبيــة،  حمــد  مؤسســة  تســتخدمها  التــي  كــروزر 
.)HEV( الكهربائيــة  هايبــرد  تويوتــا  ســيارات  مجموعــة  إلــى 

بصفتهــا الراعــي الرســمي الرئيســي لميليبــول قطر، تدعم شــركة 
عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانه الحدث بأســطول من ســيارات تويوتا 
ولكــزس التــي تــم تخصيصهــا لتكــون الســيارات الرســمية لنقــل 
المشــاركين الذيــن ســيحضرون الحــدث. تتشــرف شــركة عبــداهلل 
عبدالغنــي وإخوانــه برعايــة جميــع فعاليــات ميليبــول قطــر منــذ 
ــدد.  ــذا الص ــي ه ــارزة ف ــهامات ب ــن إس ــه م ــا قدمت ــام 1996، وم ع
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شفاء العواطف سيارة تنقية التلوث

األحجيه األليه

سيارة  دبليو. ار.اي. بي.
) العالم ، انقاذ ، مساعده ، حمايه (

سيارة للعيوب المرئية

الفائزون العالميون
www.toyota-dreamcarart.com  : المصدر



ــام”  ــيارة األح ــم “س ــم لرس ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــال ف ــام )Toyota Dream Car( لألطف ــيارة األح ــة لس ــا الفني ــابقة تويوت ــام مس تق
الخاصــة بهــم بحريــة برؤيتهــم المذهلــة. يشــارك مــا يصــل إلــى 6.2 مليــون طفــل مــن 100 دولــة / منطقــة منــذ عــام 2004. باإلضافــة 
إلــى شــركة تويوتــا موتــور كوربوريشــن، قــام خبــراء فــي مجــال الفنــون ومتخصصــون فــي الســيارات مــن خــارج شــركة تويوتــا موتــور 

كوربوريشــن بتقييــم المشــاركات المقدمــة واختيــار الفائزيــن بالجائــزة.

فــاز أطفــال مــن قطــر بجوائــز فــي جميــع الفئــات الثــاث فــي مســابقة تويوتــا الفنيــة الرابعــة عشــر لســيارة األحــام فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وآســيا الوســطى التــي نظمتهــا شــركة تويوتــا موتــور كوربوريشــن. تــم اإلعــان عــن الفائزيــن فــي المســابقة فــي 
حفــل توزيــع الجوائــز االفتراضــي الــذي حضــره مســؤولون مــن شــركة تويوتــا موتــور كوربوريشــن بقيــادة الســيد أكيتوشــي تاكيمــورا، 

مديــر عــام القســم، باإلضافــة إلــى ممثليــن عــن وكاء تويوتــا عبــر منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى.    
فــاز ســوهان ســنديم مــن مدرســة أم إى أس )MEV( الهنديــة بجائــزة الفئــة 1 )أقــل مــن 7 ســنوات( بســيارة أحامــه “TOYOTA H3” التــي 
رســمها وأطلــق عليهــا وصــف )Heal Hope Happy(. يتمنــى ســوهان أن تشــفي ســيارة أحامــه الجرحــى فــي المناطــق التــي مزقتهــا 
الحــرب. ويتمنــى أيًضــا أن ســيارة أحامــه بمثابــة أمــل لكبــار الســن واألطفــال المهجوريــن. ويتصــور ســوهان أن الســيارة تعمــل بالوقــود 

المعــاد تدويــره مــن النفايــات الورقيــة والباســتيكية والزجاجيــة.   
فــاز نميــش نيمبــورا مــن مدرســة شــانتينيكينتان )Shantinikentan( الهنديــة بجائــزة الفئــة 2 )8 - 11 عامــا( بســيارة أحامــه التــي ســماها 
ــم  ــم يت ــي ل ــر الت ــاع البح ــي ق ــة ف ــا الغارق ــى آثارن ــور عل ــي العث ــاعد ف ــه ستس ــيارة أحام ــش أن س ــد نمي “History Finder Car”. يعتق

اكتشــافها بعــد. 
فــازت ناندانــا بيجوكومــار، طالبــة مــن مدرســة Birla Public School، بجائــزة الفئــة الثالثــة )12 - 15 عاًمــا(. بســيارة أحامهــا التــي أطلقــت 
ــع  ــع جمي ــل م ــؤوليات للتعام ــوارد والمس ــا إدارة الم ــا يمكنه ــيارة أحامه ــد أن س ــي تعتق ــوارث”. وه ــيارة إدارة الك ــم “س ــا اس عليه

الجوانــب اإلنســانية لحــاالت الطــوارئ مــن أجــل تقليــل تأثيــر الكــوارث.
ــا الفنيــة لســيارة األحــام األطفــال مــن جميــع أنحــاء العالــم لمشــاركة األفــكار حــول مســتقبل التنقــل مــن  تدعــو مســابقة تويوت
خــال رســم ســيارات أحامهــم. ولــدت كل فكــرة عظيمــة مــن بصيــص حلــم، ونأمــل فــي تويوتــا أن يســاعد هــذا النشــاط فــي رعايــة 

إبــداع الجيــل القــادم مــن المخترعيــن والمفكريــن والحالميــن العظمــاء.

أطفال من قطر يفوزون في مسابقة تويوتا الفنية الرابعة عشر 
لسيارة األحالم 
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مــن جهتــه، قــال كــي فوجيتــا الممثــل الرئيســي للمكتــب التمثيلــي 
لشــركة تويوتــا موتــور كوربوريشــن فــي منطقــة الشــرق األوســط وآســيا 
الوســطى: “نحــن ســعداء بإطــاق ســيارة تويوتــا كــوروال كــروس الجديــدة 
ــتويات  ــع بمس ــي تتمت ــط، والت ــرق األوس ــواق الش ــي أس ــا ف ــا لعمائن كلًي
متقدمــة مــن الرحابــة والراحــة، وترتقــي بالتنقــل اليومــي ورحــات نهايــة 
األســبوع إلــى تجــارب قيــادٍة ممتعــة. وستشــكل ســيارة الـــ “كــروس أوفــر” 
ــة  ــى مجموع ــة إل ــة نوعي ــذه إضاف ــتخدامات ه ــددة االس ــة والمتع األنيق
ســيارتنا مــن فئــة الـــ “هايبــرد” الكهربائيــة الصديقــة للبيئــة وتعــزز جهودنا 
وتحقيــق  للبيئــة  الصديقــة  التقنيــات  بتطويــر  االســتمرار  إلــى  الراميــة 
ــا  التنقــل المســتدام. وأود كذلــك أن أتقــدم بالشــكر إلــى جميــع عمائن
ــتمرار  ــا باس ــوروال، وإلهامن ــا ك ــراز تويوت ــم لط ــى والئه ــم عل ــول العال ح

فــي رحلتنــا نحــو تطويــر أفضــل ســيارات علــى اإلطــاق”.

ــي  ــوي ف ــا الق ــراث تويوت ــى ت ــا عل ــدة كلًي ــروس الجدي ــوروال ك ــد ك تعتم
المتقدمــة. كانــت كهربــة  الهجينــة  الكهربائيــة  التكنولوجيــا  مجــال 
الســيارات حجــر الزاويــة فــي أعمــال الشــركة منــذ عــام 1997. ومنــذ ذلــك 
الحيــن، أطلقــت تويوتــا بنجــاح مجموعــة متنوعــة مــن ســيارات الـــ “هايبرد” 
إلــى نمــو مطــرد فــي اعتمــاد ســياراتها  )HEV(، ممــا أدى  الكهربائيــة 
ــر  كســيارات صديقــة للبيئــة ودفــع المبيعــات التراكميــة لتصــل إلــى أكث
مــن 16 مليــون ســيارة. عنــد النظــر إلــى هــذه المبيعــات مجتمعــة، يتضــح 
مليــون   139 بنحــو  انخفاًضــا  يمثــل  هــذا  الهائــل  المبيعــات  ســجل  أن 
ــة  ــيارات التقليدي ــات الس ــة بمبيع ــون مقارن ــيد الكرب ــي أكس ــن ثان ــن م ط
المكافئــة ويؤكــد الدعــم الهائــل الــذي يقدمــه عمــاء تويوتــا لهــذا 

ــة. ــق للبيئ ــج الصدي النه

أطلقــت شــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه ســيارة تويوتــا كــوروال 
 )Toyota Corolla Cross Electric Hybrid) كــروس الهايبــرد الكهربائيــة 
الجديــدة كليــًا فــي معــرض ميليبــول قطــر 2021. وقــد تــم االفتتــاح 
بحضــور الســيد عبــد الرحمــن عبــد الجليــل العبــد الغنــي، رئيــس مجلــس 
إدارة شــركة عبــد اهلل عبدالغنــي وإخوانــه والســيد أر كــي. مورغــان، 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه باإلضافــة إلــى 

ــه.  ــي وإخوان ــد الغن ــد اهلل عب ــركة عب ــا لش ــاء اإلدارة العلي أعض

ــت  ــام 1966، حقق ــان ع ــي الياب ــوروال ف ــيارات  ك ــلة س ــاق سلس ــذ إط من
السلســلة مبيعــات إجماليــة تراكميــة بلغــت أكثــر مــن 48 مليــون عملية 
ــر  ــتمر تطوي ــم. اس ــول العال ــة ح ــة ومنطق ــن 150 دول ــر م ــي أكث ــع ف بي
ــدار  ــذا اإلص ــي ه ــر؛ يلب ــات العص ــع احتياج ــى م ــا يتماش ــراز بم ــك الط ذل
ــة،  ــي المنطق ــي ف ــع الرباع ــيارات الدف ــى س ــوي عل ــب الق ــر الطل األخي
ــن العمــاء مــن اختيــار الســيارة التــي تناســب أنمــاط حياتهــم  ممــا يمكَّ

ــة. المتنوع

وفــي تعليــٍق لــه علــى طــرح الطــراز الجديــد، قــال دايــزو كاميامــا، كبيــر 
ســيارة  تحظــى  أن  “نتمنــى  التطويــر:  عــن  المســؤولين  المهندســين 
كــوروال كــروس، التــي انضمــت مؤخــًرا إلــى عائلــة ســيارات كــوروال، 
بإعجــاب واستحســان عمائنــا، وأن تكســب ثقتهــم بجعلهــا جــزًءا مــن 
حياتهــم وعائاتهــم، تماًمــا كمــا يثقــون بشــركائهم أو أشــقائهم أو 
حتــى أصدقائهــم. ونتطلــع قدًمــا للقصــص الجديــدة التــي ســيرويها 
عماؤنــا حــول ســيارة كــوروال كــورس بصحبــة أحبائهــم، واألحــام 
واللحظــات المميــزة التــي سيعيشــونها مــع هــذه الســيارة الجديــدة”.
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ــز  ــا. تتمي ــدة كلًي ــروس الجدي ــوروال ك ــا ك ــيارة تويوت ــي س ــات ف ــم األولوي ــن أه ــامة ضم ــى الس ــا، تبق ــرازات تويوت ــع ط ــي جمي ــال ف ــو الح ــا ه وكم
الســيارة بمجموعــة شــاملة مــن ميــزات األمــان لحمايــة ركابهــا مثــل الوســادات الهوائيــة التــي تعمــل بنظــام تقييــد الحركــة التكميلــي )SRS( ونظــام 

التحكــم بثبــات الســيارة )VSC( ونظــام التحكــم بالســحب )TRC( ونظــام مراقبــة ضغــط اإلطــارات )TPWS(، وغيرهــا الكثيــر مــن المزايــا األخــرى.

مــع إطــاق كــوروال كــروس، زادت مجموعــة الطــرازات الكهربائيــة الهجينــة مــن تويوتــا إلــى 6 طــرازات فــي قطــر والتــي تشــمل كــوروال وكامــري وراف 
4 وســي-إتش آر وهاياندر.
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تقنية طالء السيارات المنقول بواسطة الماء

فــي إطــار إلتــزام شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه بالمســاهمة فــي 
ترســيخ ركائــز رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 بشــأن البيئــة الخضــراء وتماشــيها 
مــع أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة )SDGs(، تتخذ الشــركة 

خطــوة إســتباقية باختيارهــا لتقنيــة طــاء الســيارات الصديقــة للبيئــة.

ــل  ــى داخ ــركة األول ــي الش ــه ه ــي وإخوان ــداهلل عبدالغن ــركة عب ــد ش ُتع
ــطة  ــول بواس ــيارات المنق ــاء الس ــة ط ــتخدم تقني ــي تس ــر الت ــة قط دول
لطــاء  للبيئــة  وصديقــة  مبتكــرة  تقنيــة  وهــي   ،)Waterborne( المــاء 
الســيارات ُيســتخدم فيهــا المــاء كســائل قابــل للذوبــان فــي خليــط 
الطــاء بــدًلا مــن المذيبــات الســامة. ُتســتخدم هــذه الدهانــات المنقولــة 
بواســطة المــاء بنســبة 100 فــي المائــة لجميــع طبقــات الطــاء التمهيديــة 
ــاي.  ــات كانس ــركة دهان ــن ش ــفاف م ــاء الش ــية والط ــة األساس والطبق

تعتبــر الدهانــات التــي ُتنقــل بواســطة المــاء صديقــة للبيئــة حيــث ال 
ينتــج عنهــا تلــوث فــي الهــواء وال توجــد لهــا آثــار خطــرة علــى البيئــة فــي 
اســتخدامها. مــن خــال الدهانــات التــي ُتنقــل بواســطة المــاء، تأخــذ 
شــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه زمــام المبــادرة فــي توفيــر خيــار 
ــات التــي ُتنقــل بواســطة المــاء ُتعــد  ــر صحــة، حيــث أن الدهان أمــن وأكث
ســهلة االســتخدام وليــس لهــا أيــة آثــار ضــارة علــى اإلنســان وليــس لهــا 
رائحــة قويــة أثنــاء العمــل بــه ممــا يفســح المجــال لظــروف محيطــة 
أكثــر صحــة. مــن الناحيــة الجماليــة، فــإن المظهــر والملمــس المعدنــي 
يجعلهــا  بالمــاء  المنقولــة  بالدهانــات  المطليــة  للســيارات  )ميتالــك( 
تشــبه الســيارات ذات الطــاء الحديــث، حتــى أنهــا ُتضفــي لمســة شــديدة 

ــي. ــاء إضاف ــة لط ــدون الحاج ــان ب اللمع

حضــر حفــل التدشــين الســيد/ عبــد الــرزاق خالــدو، مديــر العمليــات 
- )دهانــات كانســاي- قطــر( مــع الســيد كمــال الحــاج مديــر 
ــه  ــي وإخوان ــد الغن ــد اهلل عب ــركة عب ــاء بش ــة العم ــم خدم قس
والســيد موتوســامي تشــابانان، المديــر األول - قســم الخدمــة 
ــف  ــيد راجي ــه والس ــي وإخوان ــداهلل عبدالغن ــركة عب ــة بش الوطني
 C&I ــركة ــيارات لش ــع للس ــد البي ــا بع ــات م ــر خدم ــدات، مدي بوثيي
وآخــرون مــن فريــق اإلدارة العليــا لشــركتي عبــد اهلل عبــد الغنــي 
وإخوانــه ودهانــات كانســاي بمقــر شــركة عبــداهلل عبدالغنــي 

وإخوانــه بالمنطقــة الصناعيــة.
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عندمــا نتحــدث عــن الجــودة والمتانــة والموثوقيــة - فــإن ســيارات تويوتــا تســتأثر 
بــكل هــذه المزايــا! مــن المعــروف أن ســيارات تويوتــا تتمتــع بأعلــى جــودة تصنيــع 

يمكــن لإلنســاناالعتماد عليهــا. 

وفــاًء بالوعــد الــذي قطعتــه العامــة التجاريــة “تويوتــا” لعمائها، بلغت المســافة 
التــي قطعتهــا ســيارة تويوتــا هايــس، والتــي يتــم اســتخدامها علــى الطــرق فــي 
ــزال  ــيارة ال ت ــر أن الس ــي األم ــش ف ــر. المده ــون كيلومت ــام 2014، ملي ــذ ع ــر من قط
تعمــل بقــوة، وفًقــا لمــا أفــادت بــه الجهــة المالكــة للســيارة “الشــركة المتحــدة 
للخرســانة الجاهــزة” ومقرهــا اللؤلــؤة - قطــر. ُتعــد الشــركة المتحــدة للخرســانة 
الجاهــزة مشــروًعا مشــترًكا بيــن الشــركة المتحــدة للتنميــة )شــركة مســاهمة 
Besix/( ــة ــتراكت البلجيكي ــيكس كونس ــيكس / س ــركة بيس ــة( وش ــة قطري عام

Six Construct(، أكبــر مجموعــة بلجيكيــة متخصصــة فــي تشــييد المبانــي والبنيــة 
التحتيــة والمشــاريع البيئيــة والطــرق.

يقــول فــراس ســيدين، المديــر العــام للشــركة المتحــدة للخرســانة الجاهــزة: “إننــا 
ــى  ــا عل ــاص بن ــيارات الخ ــطول الس ــن أس ــرة ضم ــة الصغي ــك الحافل ــتخدم تل نس
مــدار الســنوات الســبع الماضيــة. نحــن مندهشــون أنهــا اســتمرت تعمــل طــوال 
هــذه الفتــرة الطويلــة وال تــزال فــي حالــة ممتــازة تقريًبــا”. وأضــاف: “هــذه التجربــة 

عــززت ثقــة الشــركة ووالئهــا لشــركة تويوتــا. 
يشــهد الســائق المعيــن مــن قبــل الشــركة علــى مــدار ســنوات عديــدة لقيــادة 
ــا  ــاد عليه ــن االعتم ــيارة يمك ــس: “س ــا هاي ــيارة تويوت ــس أن س ــا هاي ــيارة تويوت س
ــا  ــة. إنه ــى الثق ــة عل ــاورة وباعث ــى المن ــدرة عل ــتخدام والق ــهولة االس ــز بس وتتمي

ــر”.  ــد كبي ــى ح ــا إل ــي قيادته ــة ف ــيارة مريح س

ــم  ــس أنه ــا هاي ــيارة تويوت ــال س ــن خ ــم م ــم نقله ــن يت ــون الذي ــال الموظف ق
يشــعرون بقــدر كبيــر مــن الراحــة أثنــاء تنقلهــم باســتخدام تلــك الســيارة. إنهــم 
يثقــون بســائقهم وبشــركة تويوتــا فــي الحفــاظ علــى ســامتهم أينمــا ذهبــوا.

 فراس سعيدين
المدير العام – يو أر أم

تويوتا هايس تقطع مليون 
كيلومتر داخل دولة قطر
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منــذ إطــاق الجيــل األول مــن ســيارات هايــس فــي عــام 
1967، أصبحــت ســيارة تويوتــا هايــس واحــدة مــن الســيارات 
ــث  ــي، حي ــتوى العالم ــى المس ــا عل ــركة تويوت ــة لش الممثل
تــم بيــع أكثــر مــن 6.5 مليــون وحــدة فــي أكثــر مــن 150 دولة. 
ــة  ــا العالي ــال متانته ــن خ ــا م ــس براعته ــا هاي ــت تويوت أثبت
وموثوقيتهــا، وقــد تــم اســتخدامها كشــاحنة صغيــرة 

ــة.   ــل خاص ــيلة نق ــرة ووس ــة صغي وحافل

ــافة  ــت مس ــي قطع ــس الت ــا هاي ــيارة تويوت ــة س ــم صيان تت
خدمــة  مركــز  فــي  منتظــم  بشــكل  كيلومتــر  مليــون 
شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه )AAB(. تــؤدي الصيانــة 
مــن  معتمــدون  فنيــون  عليهــا  يقــوم  التــي  المنتظمــة 
شــركة تويوتــا موتــور كوربوريشــن )TMC( باإلضافــة إلــى 
ــة  ــى إطال ــة إل ــار أصلي ــع غي ــتخدام قط ــى اس ــار عل االقتص

عمــر المركبــات وضمــان ســامة ركابهــا. 

تــم افتتــاح مركــز خدمــة مخصــص للمركبــات التجاريــة 
 6 شــارع  فــي   2020 ينايــر  فــي  مربــع  متــر   3000 بمســاحة 
بالمنطقــة الصناعيــة خصيًصــا لهــذا الغــرض. وهــذا المركــز 
غيــار  وقطــع  األعطــال  تشــخيص  أدوات  بأحــدث  مجهــز 
تويوتــا األصليــة وفنييــن مدربيــن تابعيــن لشــركة تويوتــا.  

ــل  ــل بكام ــت تعم ــا زال ــر وم ــون كيلومت ــع ملي ــيارة تقط س
طاقتهــا - هــذه هــي المتانــة والجــودة فــي أبهــى صورهــا!
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— 
Aluminium Enclosed Safety Switches 
and Switch-disconnectors 
16 to 600 Amperes

ABB offers a complete range of aluminium enclosed switch-disconnectors and 
safety switches from 16 up to 600 Amperes. The range includes 3 and 4 pole 
versions, front or side operated with black or red handles. The safety switches 
are equipped with an auxiliary contact for electrical interlocking, by connecting 
the switch to a starter or other motor control device. www.abb.com

Electro Trade Co. W.L.L.
AQAR Bldg#15, Al Jareera St. (342), Bin Mahmoud (23), Doha, Qatar.
Tel : +974 40352478 / 40352480  |  Email : electrotrade@aabqatar.com
Website : www.electrotrade.qa
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 :)Lexus UX( لكزس يو إكس
سيارة كروس أوفر المدمجة 

 )Compact Crossover(
نة لقيادة فارهة محسَّ

ُيعــد تقديــم لكــزس يــو إكــس )Lexus UX( اســتمراًرا فــي 
العامــة  تنتهجــه  الــذي  التصميــم  اتجــاه  عــن  التعبيــر 
وشــغف  بإثــارة  الســيارات  بتصنيــع  وإلتزامهــا  التجاريــة 
للشــركة  المســتقبلية  الرؤيــة  فــي  وتوســًعا  متزايــد، 
تســتهدف  التــي  التجاريــة  العامــة  صاحبــة  المصنعــة 
الوصــول إلــى قطــاع أوســع مــن الجمهــور. تبــدأ أناقــة 
أحــدث  مــع  الســيارة  مقدمــة  فــي  المثيــرة  التصميــم 
نســخة مــن البصمــة المميــزة للعامــة التجاريــة وهــي 

.)Spindle Grille( المغــزل  الشــبك  شــكل 

ــذاب  ــس )Lexus UX( الج ــو إك ــزس ي ــم لك ــل تصمي ويكتم
األداء  بيــن   200  UX ســيارة  تجمــع  ومثيــر.  ملهــم  بطابــع 
المحــرك  بهــا  يتميــز  التــي  العاليــة  والكفــاءة  الجــذاب 
المطــور حديًثــا رباعــي األســطوانات ســعة 2.0 لتــر، بقــوة 168 
حصاًنــا وعــزم دوران 205 نيوتــن متــر. إن الجمــع بيــن قواعــد 
الثــوري  الطابــع  ذي  بالليــزر  المكســوة  الســحب  صمــام 
والمــزودة بمنفــذ ســحب جديــد كلًيــا وبيــن حقــن الوقــود 
 Direct plus Port Fuel Injection 45-D بالفتحــة المباشــرة
يجعــل مــن هــذا المحــرك واحــًدا مــن أكثــر المحــركات 
كفــاءة فــي الســوق. تعمــل إضافــة محــرك كهربائــي 
بتوقيــت الصمــام المتغيــر الذكــي )VVT-iE( علــى جهــة 
إلــى  باإلضافــة  القيــادة  ســهولة  تعزيــز  علــى  الســحب 

ــا. ــات أيًض ــل االنبعاث تقلي

 Lexus( ويكتمــل الطابــع المميــز لســيارة لكــزس يــو إكــس
UX( مــن خــال تصميمهــا الداخلــي الرائــع، والــذي يتيــح 
الميــزات  مــن  بمجموعــة  االســتمتاع  والــركاب  للســائق 
المتقدمــة التــي توفــر تجربــة راقيــة فــي مقصورة الســيارة. 

الســامة، تضمــن  المســتمر علــى  لتركيــز لكــزس  إبــراًزا 
الســيارة راحــة البــال الكاملــة مــع نظــام لكــزس للســامة  
أمــان  )Lexus Safety System+(، وهــو عبــارة عــن حزمــة 
 )PCS( تقنيــة متطــورة تتضمــن نظــام مــا قبــل االصطــدام
باإلضافــة إلــى التعــرف علــى المشــاة أثنــاء النهــار وفــي 
ــك  ــة، وكذل ــاءة المنخفض ــة لإلض ــروف المعين ــض الظ بع
ونظــام  النهــار  أثنــاء  الدراجــات  ســائقي  علــى  التعــرف 
الســرعات  لكافــة  الديناميكــي  بالــرادار  الســرعة  تثبيــت 
ــاعد  ــة مس ــار )LDA( باإلضاف ــادرة المس ــه مغ )DRCC( وتنبي
التكيفــي  العالــي  الشــعاع  ونظــام   )LTA( المســار  تتبــع 

.  )AHS(

تجمــع لكــزس يــو إكــس )Lexus UX(، والتــي ُتعــد إضافــة مبتكــرة لفئــة الكــروس أوفــر 
ــة  ــرة للعام ــروض الفاخ ــدث الع ــن أح ــة )Luxury Compact Crossover(، بي ــة المدمج الفاره
ــدة  ــة الجدي ــم الجذاب ــر التصمي ــن عناص ــع بي ــة تجم ــي حزم ــامة ف ــات الس ــة وتقني التجاري

والمحــركات فائقــة الكفــاءة.

علــى الرغــم مــن أن اســم يــو إكــس )UX( مشــتق مــن المفهــوم اإلرشــادي لفريــق تصميــم 
الســيارة والــذي يصــف مهمــة الســيارة بأنهــا Urban + X-over )كــروس أوفــر(، فقــد تــم 
تصميــم يــو إكــس )UX( لتقديــم تجربــة قيــادة ســريعة وجذابــة يغلــب عليهــا طابــع لكــزس 
الســلس، ممــا يجعلهــا تشــكل دخــوًلا فريــًدا فــي فئــة الكــروس أوفــر الفارهــة المدمجــة.

وكبيــر  إنترناشــونال  لكــزس  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  كاكــو،  تشــيكا  قالــت 
المهندســين فــي يــو إكــس )UX(: »تــم تصميــم لكــزس يــو إكــس )Lexus UX( للمستكشــف 
ــة  ــرة وديناميكي ــدة ومعاص ــة جدي ــى تجرب ــول عل ــعى للحص ــذي يس ــث ال ــري الحدي الحض
ــن ال  ــباب الذي ــن الش ــترين م ــذب المش ــس )UX( لج ــو إك ــا ي ــد صممن ــة«. »لق ــادة الفاره للقي
ــر، ولكــن أيًضــا لمــا هــو مائــم ألنمــاط حياتهــم.« يســعون فقــط إلــى مــا هــو جديــد ومثي

وأضافــت قائلــة: »أردت أن أعكــس صــورة الكــروس أوفــر بشــكل إيجابــي وأن أعــرض ســيارة 
ــيارات  ــل س ــة مث ــهلة وسلس ــادة س ــل القي ــاورة تجع ــى المن ــازة عل ــدرة ممت ــيق وق ــأداء رش ب

ــيدان.« الس

 Global بناؤهــا علــى منصــة  يتــم  )UX( هــي أول ســيارة لكــزس  يــو إكــس  ُتعــد ســيارة 
Architecture Compact )GA-C( الجديــدة. توفــر منصــة GA-C لســيارة يــو إكــس )UX(، بفضــل 
الهيــكل الخفيــف الــوزن ولكــن شــديد الصابــة، ومركــز الثقــل المنخفــض للغايــة، وضبــط 
ــز  ــع ممي ــى طاب ــة إل ــادة، باإلضاف ــي القي ــة ف ــة وراح ــة مثالي ــة حرك ــن، خف ــق المحس التعلي

ــادة. للقي

تتميــز ســيارة لكــزس يــو إكــس )Lexus UX( بضبــط الدفــع بالعجــات األماميــة وتعمــل 
ــل  ــا بناق ــر، مقترًن ــعة 2.0 لت ــاءة س ــي الكف ــطوانات عال ــي األس ــد رباع ــرك جدي ــطة مح بواس
يوفــر  إنــه  ســرعات.   10 ذو   )DCVT( مســتمر  تعشــيق  ذو  الســرعة  متغيــر  جديــد  حركــة 
مجموعــة مــن الميــزات المثيــرة، بمــا فــي ذلــك وحــدة التحكــم فــي اختيــار وضــع القيــادة 
)Drive Select( مــع مــا يصــل إلــى خمســة أوضــاع تســمح للســائق بتخصيــص تجربــة القيــادة. 
تقــدم ســيارة لكــزس يــو إكــس )Lexus UX( المميــزات األولــى مــن نوعهــا فــي العالــم مثــل 
ــم  ــذي ت ــة، وال ــة الجوي ــد للتهوي ــم فري ــواء وتصمي ــق اله ــض تدف ــلكية لمقب ــاءة الاس اإلض
ــا  ــس )UX( أيًض ــو إك ــوي ي ــة. تحت ــطح العجل ــوق س ــواء ف ــات اله ــل اضطراب ــا لتقلي تطويره
ــة  ــة تقني ــى حزم ــة إل ــراز Lexus-First، باإلضاف ــن ط ــل م ــي متكام ــم صوت ــام تحك ــى نظ عل

.)+Lexus Safety System( األمــان المتقدمــة مــن لكــزس ونظــام أمــان لكــزس بلــس



تحــت إشــراف ممثــل وزارة التجــارة والصناعــة وحضــور اإلدارة 
ــل  ــاز حام ــه، ف ــي وإخوان ــد الغن ــد اهلل عب ــركة عب ــا لش العلي
الكوبــون رقــم 6063 بســيارة تويوتــا جــي أر ســوبرا خــال 
ــة.   ــا الرمضاني ــة تويوت ــة حمل ــي قرع ــرى ف ــذي ج ــحب ال الس

كانــت شــركة عبــداهلل عبــد الغنــي واخوانــه قــد أعلنــت 
ــوان  ــت عن ــان تح ــهر رمض ــال ش ــة خ ــا الترويجي ــن حملته ع
»احتفــل بشــهر رمضــان مــع تويوتــا » وتضمنــت منــح كل 
ــي أر  ــا ج ــيارة تويوت ــح س ــة رب ــا فرص ــاء تويوت ــن عم ــل م عمي
ســوبرا مــن خــال عمليــة الســحب فــي نهايــة فتــرة الحملــة. 

اقتــرن اســم »ســوبرا« بدقــة التحكــم والقــوة واألداء، وهــي 
الســمات التــي كانــت مرادفــة لألجيــال المتعاقبــة مــن هــذه 
الســيارة األســطورية علــى مــدى ربــع قــرن مــن الزمــان؛ فقــد 
نجحــت فــي اكتســاب ســمعة مرموقــة ســواًء كســيارة 
كمنافــس  أو  المعبــدة،  الطــرق  علــى  اســتثنائي  أداء  ذات 
قــوي علــى حلبــات الســباق. وُتعــد ســيارة تويوتــا »جــي آر 
ــي  ــد العالم ــى الصعي ــا عل ــم تطويره ــيارة يت ــوبرا« أول س س
ــيارات  ــباقات الس ــة س ــص برياض ــم المتخص ــل القس ــن قب م
»جــازو للســباقات« Gazoo Racing. وُتعــد مركبــة تويوتــا »جــي 
ــل  ــي تعم ــع خلف ــي ودف ــرك أمام ــيارة ذات مح ــوبرا« س آر س
إيــاء اهتمــام  بمحــرك سداســي األســطوانات، كمــا تــم 
وموطــئ  العجــات  لقاعــدة  األساســية  للعناصــر  كبيــر 
العجلــة ومركــز الثقــل، وبالتالــي تحقيــق تجربــة فائقــة األداء 

ــة. ــة خالص ــيارة رياضي ــق بس تلي

ــه علــى تقديــم عــروض  تحــرص شــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوان
لثقتهــم  تقديــًرا  الكــرام  لعمائهــا  مميــزة  وخدمــات  حصريــة 
مــن  المحلــي  ووكيلهــا  التجاريــة  تويوتــا  عامــة  فــي  ووالئهــم 
ــداهلل  ــركة عب ــدم ش ــاء. تق ــا العم ــات رض ــى درج ــق أعل ــل تحقي أج
ــر  ــه أفضــل خدمــة مــا بعــد البيــع مــن خــال أكب عبدالغنــي وإخوان
شــبكة مكونــة مــن 10 مراكــز خدمــة منتشــرة فــي معظــم مناطــق 
الدولــة وكذلــك مــن خــال مركــز الخدمــة الرئيســي فــي المنطقــة 

الصناعيــة لتوفيــر الوقــت والجهــد لعمائهــا.  

حملة تويوتا
 الرمضانية - سحب الجوائز
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اربح سيارة لكزس جي اس 350 خالل حملة لكزس 
الرمضانية

اربــح ســيارة لكــزس جــي اس 350 خــال الســحب الخــاص بالحملــة الرمضانيــة التــي أقيمت تحــت إشــراف ممثــل وزارة التجــارة والصناعة 
وبحضــور كبار مســؤولي الشــركة.

أعلنــت شــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه عــن حملتهــا الترويجيــة خــال شــهر رمضــان تحــت عنــوان »مفاجــأة أنيقــة بانتظاركــم 
فــي شــهر رمضــان المبــارك«. وتضمنــت منــح كل مــن يشــتري ســيارة لكــزس خــال فتــرة الحملــة فرصــة ربــح ســيارة لكــزس جــي اس 

350 مــن خــال عمليــة الســحب عليهــا فــي نهايــة فتــرة الحملــة.

ــم  ــًرا لثقته ــرام تقدي ــا الك ــزة لعمائه ــات ممي ــة وخدم ــروض حصري ــم ع ــى تقدي ــه عل ــي وإخوان ــداهلل عبدالغن ــركة عب ــرص ش تح
ــاء. ــا العم ــات رض ــى درج ــى أعل ــول عل ــعًيا للحص ــي س ــا المحل ــة ووكيله ــزس التجاري ــة لك بعام

كمــا تحــرص شــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه علــى تقديــم أفضــل خدمــة مــا بعــد البيــع مــن خــال أكبــر شــبكة مــن مراكــز 
ــت  ــر الوق ــة لتوفي ــة الصناعي ــي بالمنطق ــة الرئيس ــز الخدم ــى مرك ــة إل ــة باإلضاف ــق الدول ــم مناط ــي معظ ــرة ف ــة المنتش الخدم
 ،)Omotenashi( والجهــد لعمائهــا. يعمــل فريــق المبيعــات بــكل جهــده، مدفوعيــن مــن مبــدأ بتطبيــق فلســفة أوموتيناشــي

ــم. ــع طلباته ــة جمي ــاراتهم وتلبي ــى استفس ــرد عل ــاء وال ــم للعم ــم كل الدع لتقدي

تعيــد لكــزس جــي اس 350 صياغــة معنــى أداء ســيارة الســيدان بشــكل جــذري. حيــث حقــق ســيارة جــي اس تســارًعا فورًيــا وإثــارة فــي 
قيادتهــا بفضــل عملهــا بمحــرك V6 ســلس وديناميكــي وغيــر عــادي بســعة 3.5 لتــر، تتســارع ســيارة  جــي اس بســرعة وهــي مبهجــة 
فــي القيــادة. يتســم التعامــل مــع الســيارة بالدقــة والجاذبيــة، بفضــل الشاســيه ونظــام التعليــق المتقدميــن. فــي الداخــل تحــدد 

المقصــورة الفســيحة الخاصــة بســيارة جــي اس معاييــر جديــدة للراحــة والتقنيــة المتطــورة.
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أن تكون األفضل في المدينة
علــى  إنجــاز  لتحقيــق  بالســعي  األمــر  يتعلــق  “ال 
ــي  ــل ف ــح األفض ــة أن تصب ــي أو محاول ــاق عالم نط
بــأن تكــون األفضــل فــي  العالــم. يتعلــق األمــر 
المدينــة. هدفنــا هــو أن نكــون الشــركة األكثــر ثقــة 
وحًبــا فــي المــدن التــي نعمــل فيهــا. فكرتنــا هــي 
العمــل مــن أجــل رضــا النــاس فــي المــدن التــي 

ــا”. ــا به ــدم خدماتن نق
 - أكيو تويودا

مبــادرة  هــي  المدينــة”  فــي  “األفضــل  تكــون  أن 
كوربوريشــن  موتــور  تويوتــا  بشــركة  خاصــة 
أطلقهــا الســيد أكيــو تويــودا، رئيــس شــركة تويوتــا 
ــور  ــا “تتط ــا بأنه ــو يعرفه ــن، وه ــور كوربوريش موت

العمــاء”. توقعــات  لتلبيــة  وبســرعة  باســتمرار 

موتــور  تويوتــا  شــركة  ســعي  مــع  تماشــًيا 
علــى  المؤسســي  الطابــع  إلضفــاء  كوربوريشــن 
مســتوى  علــى  المدينــة”  فــي  “األفضــل  مبــادرة 
العالــم، تــم تشــكيل فريــق “مبــادرة األفضــل فــي 
المدينــة فــي قطــر” فــي عــام 2019 فــي شــركة عبد 
ــز  ــي تعزي ــاعدة ف ــه للمس ــي وإخوان ــد الغن اهلل عب
بــدور داعــم مــن  اإلدارات والقيــام  بيــن  التعــاون 
خــال إنشــاء الــدورة التأسيســية إلعــداد المرشــحين 
التدريبــات والشــهادات  للتدريــب للحصــول علــى 
 )TMC( الخاصــة بشــركة تويوتــا موتــور كوربوريشــن

.)TKM( وشــركة تويوتــا كيرلوســكار موتــور

الرئيــس  مورغــان،  أر.كــي.  الســيد  الفريــق  يــرأس 
فــراس  الســيد  قيادتــه  وبمشــاركة  التنفيــذي 
الســيد  ويشــكل  التســويق.  أول  مديــر   - مفتــي 
ســوجيث ســوكومار، مديــر المنتجــات والتخطيــط، 
والســيد إيريــك النديتشــو، مســاعد المديــر - مديــر 
ــن  ــاء م ــة، كأعض ــة الوطني ــم الخدم ــات قس عملي

اإلداري. الفريــق 

ســيلعب أعضــاء فريــق مبــادرة األفضــل فــي المدينــة فــي قطــر التابــع لشــركة 
عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه دوًرا داعًمــا فــي تقديــم الــدورة التأسيســية 
تويوتــا  شــركة  وشــهادات  تدريبــات  علــى  للحصــول  المرشــحين  إلعــداد 

كيرلوســكار موتــور )TKM( مــع التركيــز علــى األهــداف التاليــة:
 Toyota Way( ــا ــة تويوت ــادئ سياس ــون مب ــق ويطبق ــاء الفري ــم أعض • أن يتعل
ــة  ــي ممارس ــا ف ــج تويوت ــى نه ــرف عل ــى التع ــن عل ــوا قادري Principles( ويكون

ــكات. ــل المش ــي لح ــوات الثمان ــتخدام الخط ــال باس األعم
•  تبســيط عمليــات كل قســم مــن خــال األنشــطة التعاونيــة باســتخدام 

المفاهيــم الخاصــة بنهــج تويوتــا فــي ممارســة األعمــال
•  إنشاء مؤسسة قادرة على االستمرار في تحقيق األداء العالي.

• إنشاء بنية وثقافة مؤسسية قادرة على تحقيق إنجازات مستمرة.
• تحقيق تحسن كبير من خال التعاون.

•  جعل أعضاء األفضل في المدينة يطورون أنشطتهم بشكل مستقل
• أن تكون قادًرا على تعزيز األنشطة التي من شأنها إسعاد العماء

يقــول أكيــو تويــودا "يقــول الجميــع إن تويوتــا هــي أفضــل شــركة فــي العالــم، 
ــي  ــل ف ــا األفض ــا إذا كن ــون م ــم يهتم ــم. إنه ــون بالعال ــاء ال يهتم ــن العم لك

المدينــة أم ال. هــذا مــا نريــد أن نكونــه ".

وفلســفه    2020 تويوتــا  طريقــة 
مؤتمــر  مــن   الجديــدة  االشــتراك 

2020 العالمــي   تويوتــا  



تدشين سيارة كامري الجديدة
والمقصــورة  واألنيــق  الفخــم  بشــكلها  الجديــدة  كامــري  ســيارة  تتميــز 
والتكنولوجيــا  الجــذاب  األداء  بيــن  وتجمــع  الجــودة،  عاليــة  الفســيحة 
ــتفادة  ــى اس ــق أقص ــى تحقي ــركاب عل ــائقين وال ــاعدة الس ــة لمس المدروس

مــن كل رحلــة.   

ســعًيا منهــا إلــى زيــادة جاذبيــة إحــدى مركباتهــا األكثــر شــعبيًة فــي الشــرق 
األوســط، أطلقــت تويوتــا النســخة األحــدث مــن ســيارة كامــري الشــهيرة فــي 

المنطقــة. 

ــى  ــة عل ــورات المتواصل ــع التط ــام 1982 وم ــى ع ــرة األول ــا للم ــذ إطاقه ومن
مــن  كبيــر  بتقديــر  كامــري  تويوتــا  ســيارة  حظيــت  أجيــال،  ثمانيــة  مــدى 
ــتثنائي  ــا االس ــبب أدائه ــك بس ــم، وذل ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــاء ف ــل العم قب
وتصميمهــا الجــذاب المســتوحى مــن ســيارات الكوبيــه، فضــًلا عــن الجــودة 
ــيارات  ــر الس ــن أكث ــدة م ــا واح ــا. وكونه ــت بهم ــا ُعرَف ــي لطالم ــة الت والقيم
شــعبيًة فــي منطقــة الشــرق األوســط، تتمتــع تويوتــا كامــري بموقــٍع راســٍخ 
فــي قطــاع مركبــات الســيدان متوســطة الحجــم، وتحظــى بمكانــة خاصــة 
فــي قلــوب الكثيريــن فــي المنطقــة. وفــي نســختها األحــدث، ترســي ســيارة 
ــي  ــهم ف ــات وستس ــاوز التوقع ــة تتج ــر راقي ــدة معايي ــري الجدي ــا كام تويوت
ــتثنائية. ــادة اس ــة قي ــر تجرب ــا توف ــي فئته ــدٍة ف ــيارة رائ ــمعتها كس ــز س تعزي
ــي  ــب التمثيل ــي للمكت ــل الرئيس ــا الممث ــي فوجيت ــرح ك ــبة، ص ــذه المناس وبه
لشــركة تويوتــا موتــور كوربوريشــن فــي منطقــة الشــرق األوســط وآســيا 
الوســطى، قائــًلا: »نحــن ســعداء بإطــاق النســخة الجديــدة مــن ســيارة تويوتــا 
كامــري التــي خطفــت ثقــة وقلــوب الكثيريــن فــي منطقــة الشــرق األوســط 
علــى مــدى أجيالهــا الثمانيــة. ومــن خــال كل مــن تصميمهــا الجديــد األنيــق 
ومقصورتهــا الداخليــة المتألقــة وأدائهــا الفريــد وكفاءتهــا العاليــة فــي 
ــا كامــري الجديــدة المزيــد مــن الحمــاس  اســتهاك الوقــود، ســتقدم تويوت
التحمــل  وقــوة  الجــودة  علــى   الحفــاظ  مــع  رحلــة،  كل  فــي  والمتعــة 
واالعتماديــة التــي لطالمــا اشــتهرت بهــا. وأود فــي هــذه المناســبة أن أتوجــه 
ــدر  ــي مص ــي ه ــم، والت ــم وثقته ــى دعمه ــا عل ــع عمائن ــى جمي ــكر إل بالش

ــاق”. ــى اإلط ــيارات عل ــل س ــر أفض ــى تطوي ــاعينا إل ــن مس ــا ضم ــاٍم لن إله

تقــدم ســيارة تويوتــا كامــري الجديــدة مســتوياٍت عاليــٍة مــن الراحــة والثبــات، 
ــة  ــر الهيكلي ــة األط ــل منص ــك بفض ــدة، وذل ــم الفري ــا التحك ــب مزاي ــى جان إل
العالميــة الجديــدة لتويوتــا )TNGA(، وهــي اســتراتيجية مبتكــرة لعمليــات 
ــركة  ــوم ش ــي تق ــزات الت ــات والتجهي ــف الباق ــة ومختل ــم والهندس التصمي
تويوتــا بتزويــد ســياراتها بهــا. وتحافــظ هــذه المنصــة علــى جميــع قيــم 
تويوتــا التقليديــة مــن حيــث البنيــة الهيكليــة ودرجــات الســامة الفائقــة، فــي 
الوقــت الــذي تنتقــل فيــه بتجربــة القيــادة إلــى مســتوياٍت غايــة فــي المتعــة.

ــيارة  ــن س ــراز م ــدث ط ــى أح ــا عل ــم إجراؤه ــي ت ــدة الت ــينات الجدي ــا التحس أم
تويوتــا كامــري، فتضفــي عليهــا مظهــًرا جريًئــا يأســر الحــواس أكثــر مــن 
ــاٍم  ــى نظ ــدة عل ــة الجدي ــة األمامي ــتمل الواجه ــث تش ــى، حي ــت مض أي وق
منخفــٍض أكثــر تحديــًدا إلدخــال الهــواء فــي المحــرك، مــع قضبــاٍن شــبكيٍة 
ــي  ــي، وتضف ــيارة الرياض ــر الس ــزز مظه ــب لتع ــو الجوان ــة نح ــد بديناميكي تمت

ــروم. ــة بالك ــارف المطلي ــر الزخ ــة عب ــن الفخام ــة م ــه لمس علي
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تــم إطــاق الجيــل الجديــد مــن ســيارات النــد كــروزر األيقونيــة 
الــذي طــال انتظــاره فــي قطــر فــي صالــة عــرض تويوتــا 
الرئيســية فــي بــرج آل عبدالغنــي باحتفــال بســيط. تــم ذلــك 
وفًقــا لبروتوكــوالت الصحــة والســامة الخاصــة بفيــروس 
ــين  ــل التدش ــى حف ــرف عل ــتجد )Covid 19(. أش ــا المس كورون
الســيد عبــد الرحمــن عبــد الجليــل آل عبدالغنــي - رئيــس 
مجلــس اإلدارة، والســيد عبــد الغنــي عبــد اهلل آل عبدالغني - 
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة باإلضافــة إلــى كبــار المســؤولين 

ــه.  ــي وإخوان ــداهلل عبدالغن ــركة عب ــي ش ف

نظــًرا للقيــود المفروضــة بســبب جائحــة فيــروس كورونــا 
المســتجد )Covid 19(، قــام الســيد تاكايوكــي كانــو، مديــر 
عــام المشــروع، قســم الشــرق األوســط وآســيا الوســطى 
كــروزر  النــد  مهندســي  كبيــر  يوكــو،  تاكامــي  والســيد 
ــو. ــر الفيدي ــة  عب ــن الفعالي ــم ضم ــاء كلمته ــدة، بإلق الجدي

ــل  ــون “األفض ــو أن تك ــا ه ــعار تويوت ــو أن ش ــيد كان ــال الس ق
فــي المدينــة”. وإتباًعــا لذلــك النهــج، تــم تصميــم النــد كــروزر 
الطــرق  علــى  الثقــة  تعزيــز  لزيــادة  وهندســتها  الجديــدة 
المعبــدة واألداء المتفــوق علــى الطــرق الوعــرة، ممــا يضمــن 
ــادة علــى الطــرق  ــد كــروزر متربعــة علــى عــرش القي بقــاء الن
ــة  ــرق الفني ــن الف ــد م ــر العدي ــرة. زارت قط ــس الوع والتضاري
ــتماع ألراء  ــن لاس ــور كوربوريش ــا موت ــركة تويوت ــة لش التابع
العمــاء، وحاولــت تطبيــق الماحظــات القيمــة التــي تــم 

ــدة. ــيارات الجدي ــي الس ــرام ف ــاء الك ــن العم ــا م تقدميه

مــن جانبــه أكــد الســيد يوكــو علــى أهميــة شــراء النــد كــروزر 
وهــي  قطــر  فــي  تويوتــا  لســيارات  الرســمي  المــوزع  مــن 
شــركة عبــد اهلل عبدالغنــي وإخوانــه، حتــى يتمكــن العمــاء 
مــن االســتفادة بأفضــل عــروض الشــراء والتمتــع بخدمــة 

ــع. ــد البي ــا بع ــم م دع

منــذ تدشــينها ألول مــرة فــي عــام 1951، اشــتهرت النــد كــروزر 
البيئــات  فــي  الوعــرة  الطــرق  علــى  االســتثنائية  بقدراتهــا 
ــى  ــراز عل ــذا الط ــا كان ه ــا. ولطالم ــادة به ــب القي ــي يصع الت
مــدى مســيرته التــي تتجــاوز الســبعة عقــود، وســيلة ال غنــى 
عنهــا لدعــم ســبل عيــش النــاس فــي المناطــق النائيــة، وقــد 
أســهم فــي تدفــق المســاعدات اإلنســانية وجهــود اإلغاثــة 
ــراء حيــاة النــاس بتجــارٍب  فــي حــاالت الكــوارث، فضــًلا عــن إث

ــروزر. ــد ك ــوى الن ــا س ــن أن توفره ــتثنائية ال يمك اس

حتــى اليــوم، نجحــت النــد كــروزر بتحقيــق إجمالــي مبيعــات تراكميــة 
بلغــت 10.4 مليــون ســيارة فــي 170 دولــة حــول العالــم، والتــي أســهمت 
ــرق  ــة الش ــي منطق ــًة ف ــا، خاص ــن عمائه ــة بي ــة والبهج ــر المتع ــي نش ف
األوســط التــي تحظــى فيهــا النــد كــروزر بــوالء قاعــدة واســعة مــن العمــاء 
بفضــل موثوقيتهــا وقــوة تحملهــا وأدائهــا الفائــق علــى كافــة التضاريــس 
والطــرق الوعــرة. وفــي ســعيها إلــى مواصلــة تلبيــة تطلعــات عمــاء النــد 
كــروزر باعتبارهــا “الســيارة التــي تتيــح للنــاس التنقــل إلــى أي مــكاٍن والعــودة 
بأمــان وســامة”، تعمــل شــركة تويوتــا علــى االرتقــاء بهــذا الطــراز وتطويــره 
مــن خــال وضــع معاييــر تطويــر وتقييــم أعلــى مــن أي وقــت مضــى، وذلك 

اســتناًدا إلــى احتياجــات الســائقين حــول العالــم.



ــا  ــر، إال أن النــد كــروزر تظــل وفًي ــًلا: “رغــم أن الزمــن يتغي ــر، قائ وقــد علــق تاكامــي يوكــو، كبيــر المهندســين المســؤولين عــن التطوي
لجذورهــا. وهــذه المــرة، رفعنــا ســقف طموحاتنــا لســيارة النــد كــروزر الجديــدة كلًيــا، إذ كان هدفنــا تطويــر طــراز يقــدم أفضــل أداء 
ــدة للمركبــات التــي تعتمــد بنيــة  علــى اإلطــاق علــى الطرقــات الوعــرة، باإلضافــة إلــى وضــع معيــار أداٍء جديــٍد علــى الطرقــات الُمعبَّ

.body-on-frame هيكليتهــا علــى الشاســيه الحامــل للهيــكل

ــكل  ــن الهي ــى كل م ــدة عل ــيناٍت رائ ــن تحس ــذي يتضم ــاره، وال ــال انتظ ــذي ط ــور ال ــذا التط ــاء ه ــر العم ــى أن يختب ــي عل ــا وفريق ــرص أن ــذا، نح وهك
ونظــام الدفــع، وتصميًمــا خارجًيــا مذهــًلا، ومقصــورة داخليــة مجهــزة بعناصــر الفخامــة والرفاهيــة، والتــي جميعهــا ســتوفر تجربــة قيــادة ممتعــة 
للعمــاء حتــى علــى التضاريــس الوعــرة. ويأتــي تدشــين الســيارة األســطورية النــد كــروزر الجديــدة كلًيــا احتفــاًلا بمــرور 70 عاًمــا علــى انطاقهــا األول، 

وكلــي ثقــة بــأن الطــراز الجديــد كلًيــا ســيكون بمثابــة مصــدر للحيويــة والدعــم لعمائنــا فــي جميــع أنحــاء العالــم”.

ــيا  ــط وآس ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــن ف ــور كوربوريش ــا موت ــركة تويوت ــي لش ــب التمثيل ــي للمكت ــل الرئيس ــا الممث ــي فوجيت ــال ك ــه، ق ــن جهت م
الوســطى: “نحــن ســعداء بإطــاق النــد كــروزر الجديــدة كلًيــا التــي طــال انتظارهــا، وهــي الســيارة األيقونيــة التــي تحظــى بمكانــة خاصــة فــي قلــوب 
العمــاء حــول العالــم وال تــزال أشــهر ســيارات الدفــع الرباعــي داخــل دولــة قطــر، ســواًء رغبــَت فــي قيادتهــا علــى الطرقــات الوعــرة أو التنقــل بهــا 
فــي أرجــاء المدينــة، توفــر ســيارة النــد كــروزر متعــة التنقــل إلــى أي مــكان وبمســتويات راحــة غيــر مســبوقٍة وأداًء ال مثيــل لــه وأمــان وراحــة لمــن يقــود 

الســيارة والــركاب علــى حــٍد ســواء.”



ــام 2022  ــروزر للع ــد ك ــيارة الن ــر س وتتوف
بثاثــة خيــارات ألنظمــة الدفــع، بمــا فــي 
ذلــك محرَكْيــن طــورا حديًثــا سداســيي 
بشــاحن  مــزودان   V6 األســطوانات 
ــن  ــرك البنزي ــدم مح ــزدوج. ويق ــو م تورب
 V6 ســعة 3.5 لتــر سداســي األســطوانات
المــزود بشــاحن توربــو مــزدوج، أداًء رائــًدا 
فــي فئتــه يفــوق أداء محــركات الثمانــي 
ــوة 409  ــج ق ــة، وينت ــطوانات التقليدي أس
 650 إلــى  يصــل  دوران  وعــزم  أحصنــة 

ــر. ــن مت نيوت

لتــر   3.3 ســعة  الديــزل  محــرك  أمــا   
المــزود   V6 األســطوانات  سداســي 
ــو مــزدوج، والــذي ســيكون  بشــاحن تورب
قريًبــا،  المنطقــة  فــي  للشــراء  متاًحــا 
فيولِّــد قــوة 302 حصاًنــا وعــزم دوران 
إلــى 700 نيوتــن متــر. ويأتــي كا  يصــل 
المحركيــن المطوريــن حديًثــا مــع ناقــل 
ســرعات.  بعشــر  أوتوماتيكــي  حركــة 
وتتوفــر كذلــك الســيارة بخيــار محــرك 
ذي   V6 األســطوانات  سداســي  بنزيــن 
الســحب الطبيعــي وســعة 4 لتــر، والــذي 
يصــل  دوران  وعــزم  حصاًنــا،   271 ينتــج 
ــل  ــل بناق ــر، والمتص ــن مت ــى 385 نيوت إل

ســرعات. بســت  أوتوماتيكــي  حركــة 

ــرت  ــي ج ــات الت ــهمت التحديث ــد أس وق
ــا  علــى ســيارة النــد كــروزر الجديــدة كلًي
فــي جعلهــا متفــردة مــن نوعهــا تتمتع 
والمتطــورة  المذهلــة  باإلمكانيــات 
ــى  ــاومة عل ــد، دون المس ــل الرائ للمودي
المتمثلــة  التقليديــة  وســماتها  إرثهــا 
ــا  ــي تجعله ــة، والت ــة واألصال ــي المتان ف
ســيارة الدفــع الرباعــي األمثــل لكافــة 

الطرقــات، والســيما الوعــرة منهــا. 
LC300 at Doha Festival City



تويوتا كوروال تحقق مبيعات عالمية تصل إلى 50 مليون 
سيارة

عاًمــا   55 يبلــغ  إلرث  تويوتــا  شــركة  مــن  تعزيــًزا 
طــراز  أن  الشــركة  أعلنــت  مبيًعــا،  األكثــر  لســيارتها 
ــون  ــه 50 ملي ــاوزت مبيعات ــد تج ــي ق ــوروال« األيقون »ك
وحــدة فــي جميــع أنحــاء العالــم. يؤكــد هــذا اإلنجــاز 
ــا  ــى به ــي يحظ ــة الت ــة الدائم ــى الجاذبي ــل عل المذه
ذلــك الطــراز المحبــوب، والــذي يشــتهر عالمًيــا بتوفيــر 
بــه  تكاليــف تشــغيل منخفضــة ومحــرك موثــوق 
ــودة  ــم ذو الج ــل التصمي ــب بفض ــن المتاع ــي م وخال
العاليــة، باإلضافــة إلــى المســتويات المتميــزة مــن 

ــراز. ــك الط ــا ذل ــي يقدمه ــة الت الراح

ــي  ــل الرئيس ــا، الممث ــي فوجيت ــيد / ك ــق الس ــد عل وق
للمكتــب التمثيلــي لشــركة تويوتا موتور كوربوريشــن 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى، قائًلا: 
ــذي  ــع، وال ــاز الرائ ــذا اإلنج ــق ه ــورون بتحقي ــن فخ »نح
ــوروال  ــيارات ك ــه س ــذي أحدثت ــر ال ــر الكبي ــح التأثي يوض
إن  العالــم.  أنحــاء  النــاس فــي جميــع  علــى حيــاة 
ــا الســيارة األكثــر مبيًعــا فــي العالــم يعبــر عــن  كونن
مــدى الرضــا الكبيــر لعمائنــا ووالئهــم تجــاه ســيارات 
الســمعة  أدت  التجاريــة.  تويوتــا  وعامــة  كــوروال 
األســطورية التــي تحظــى بهــا كــوروال مــن حيــث 
الجــودة والموثوقيــة، باإلضافــة إلــى الراحــة والكفاءة 
االســتثنائية المتوفــرة فيهــا، إلــى تحقيــق مبيعــات 
ــكر  ــدة. أود أن أش ــون وح ــن 50 ملي ــر م ــة ألكث تراكمي
ــا الســابقين والحالييــن والمســتقبليين  جميــع عمائن
لتويوتــا  لســيارات  وحبهــم  ثقتهــم  إيائنــا  علــى 
كــوروال، ممــا يمنحنــا مزيــًدا مــن اإللهــام فــي رحلتنــا 

ــى«. ــت مض ــن أي وق ــل م ــيارات »أفض ــع س لصن

منــذ إطــاق ســيارات كــوروال فــي عــام 1966، اســتمرت 
مــع  يتماشــى  بمــا  التطــور  فــي  السلســلة  تلــك 
ــة بيــن  ــاًرا شــائًعا للغاي ــزال خي احتياجــات العصــر وال ت
الســائقين. تــم تقديــم ميــزات ووظائــف متقدمــة 
مــع  ذلــك  كل  العمــاء،  توقعــات  لتلبــي  جديــدة 
ــي -  ــراز األصل ــي للط ــع األساس ــى الطاب ــاظ عل الحف
ــه  ــز ب ــذي يتمي ــتخدام - ال ــهولة اإلس ــة وس الموثوقي

ذلــك الطــراز منــذ الجيــل األول.

ومــن األمثلــة التــي تبرهــن علــى التــزام شــركة تويوتــا المســتمر بتوفيــر ســيارات 
صديقــة للبيئــة إضافــة طــراز كهربائــي هجيــن )HEV(، والــذي يجمــع بيــن 
ــر  ــن. يوف ــن كهربائيي ــن ومحركي ــرك بنزي ــن مح ــان م ــة يتألف ــن للطاق مصدري
ــدل  ــه بمع ــي فئت ــود ف ــتهاك الوق ــة الس ــل قيم ــه أق ــن نوع ــد م ــراز الرائ الط
ــن العمــاء مــن المســاهمة فــي مســتقبل أقــل  27.6 كــم / لتــر، ممــا ُيمكِّ
تلوًثــا وأكثــر حفاظــًا علــى البيئــة جنــب مــع االســتمتاع بالراحــة المتزايــدة أثنــاء 
القيــادة والتــي توفرهــا التقنيــات المتقدمــة لهــذا الطــراز. يوفــر طــراز النظــام 
المهجــن )HEV( هــدوًءا إســتثنائيًا وتســارًعا سلًســا فــي مقصــورة الســيارة، 

ــوف. ــة الوق ــن حال ــارع م ــد التس ــة عن خاص



السالمة أواًلً في قطع الغيار
التعهد بالسالمة

“نحــن ملتزمــون بتنفيــذ ثقافــة الصحــة والســامة والحفــاظ 
ــد  ــن. نتعه ــغيل والتخزي ــق التش ــي مناط ــينها ف ــا وتحس عليه
بعــدم وقــوع أي حــوادث مــن خــال تقليــل وإزالــة أي شــكل مــن 
ــي  ــة ف ــى إصاب ــؤدي إل ــأنها أن ت ــن ش ــي م ــر الت ــكال المخاط أش
إطــار واجباتنــا، وكذلــك امتثالنــا بالتوعيــة واحتياطــات الســامة 

.)19 Covid( ــتجد ــا المس ــروس كورون ــة بفي الخاص

أنشطة سالمة كايزن

عنــد إصــدار إعــان الســامة، يتــم تكليــف قــادة الفريــق بمهمــة 
مشــاركة المعلومــات الخاصــة بالحفــاظ علــى مــكان عمل آمن 
ومســاعدة جميــع األعضــاء علــى البقــاء بصحــة جيــدة وعــدم 
التعــرض للحــوادث. يشــارك جميــع موظفــي قســم قطــع 
ــة  ــج التوعي ــة وبرام ــطة الترويجي ــن األنش ــد م ــي العدي ــار ف الغي
مثــل: التقييــم الســنوي لمخاطــر الســامة فــي المســتودعات 
ــة  ــات الســامة الشــهرية فــي مســتودع األجــزاء المركزي ودوري
)CPD( وفــروع الموزعيــن والمتاجــر الفرعيــة البعيــدة والمبــادئ 
التوجيهيــة لمعــدات الوقايــة الشــخصية والتدريــب علــى مبــدأ 
كيكــن يوشــي )KYT( أو التنبــؤ بالمخاطــر قبــل حدوثهــا، ومبــدأ 
الحــوادث  بشــأن  االقتراحــات  أو   )Hiyari Hatto( هاتــو  هيــاري 
وشــيكة الحــدوث وبروتوكــوالت وإرشــادات فيــروس كورونــا 

.)19 Covid( المســتجد

ُتعــد الصحــة والســامة، فضــًلا عــن رفاهيتنــا جوانــب حيويــة مــن 
حياتنــا اليوميــة. 

واضًعــا ذلــك فــي االعتبــار، يقــوم قســم قطــع غيــار فــي شــركة 
عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه بتشــجيع الفريــق بأكملــه علــى 
الحفــاظ علــى ثقافــة الســامة كأولويــة قصــوى علــى جميــع 
أنشــطة  فــي  األعضــاء  جميــع  شــارك  واألقســام.  المســتويات 
ســامة كايــزن )Safety Kaizen Activities( التــي بدأهــا فريــق التميــز 
التشــغيلي للحفــاظ علــى التــوازن بيــن ســعادة الموظــف والحفــاظ 
علــى ســامة الجميــع فــي مــكان عملهــم. يلعــب كل عضــو 
مــن األعضــاء دوًرا رئيســًيا فــي ضمــان االلتــزام بإرشــادات الســامة 
بمســتوى عــاٍل مــن األهميــة فــي جميــع األوقــات لضمــان حمايــة 

ــع ــل من ــن أج ــاء والموظفين.م العم

ــا  ــاء دائًم ــر األعض ــم تذكي ــل، يت ــر المحتم ــع الخط ــوادث وتوق  الح
بأن«ينتبهــوا لبعضهــم البعــض«. بصــرف النظــر عــن غــرس الوعــي، 
يتــم تفقــد الفريــق بانتظــام تطبيًقــا لمبــدأ )جينشــي جينبوتســو 
»Genchi Genbutsu«( )الذهــاب إلــى المصــدر للعثــور علــى الحقائــق( 
وتقييــم  لمراقبــة  الفعلــي(  )المــكان   »Gemba« جيمبــا  فــي 
مــدى اســتيعاب ركائــز الســامة الثاثــة لشــركة تويوتــا موتــور 
كوربوريشــن المتمثلــة فــي )كيكــن يوشــي » Kiken Yochi«( )توقــع 

ــا(  ــة تطبيقه ــد ومتابع ــاء القواع ــر(، )إرس المخاط

ــامة  ــم الس ــدم تعل ــا »بع ــة لدين ــامة والصح ــق الس ــد فري يتعه
مــن خــال الحــوادث« مــن خــال حمايــة كل أصــل مــن أصــول 
ــم  ــل قس ــوف يواص ــخاص. س ــي األش ــل ف ــي تتمث ــركة - والت الش
قطــع الغيــار الحفــاظ علــى الســامة والصحــة بأعلــى درجــات 

االحتــرام وبأعلــى كفــاءة.



يركــز نشــاط الســامة الرئيســي الجــاري حالًيــا فــي مســتودع األجــزاء المركزيــة الرئيســي والمتاجــر الفرعيــة علــى ضمــان عــدم إصابــة 
ــة أو  ــياء ثقيل ــدام بأش ــة أو االصط ــات كهربائي ــرض ألي صدم ــه أو التع ــة ب ــدام مركب ــع اآلالت أو اصط ــل م ــة التعام ــف نتيج أي موظ

الســقوط مــن علــو أو لمــس األشــياء الســاخنة. 
 

نظــًرا ألن ثقافــة الســامة تعتبــر أســلوب حيــاة، فقــد زادت قــدرة موظفينــا علــى ماحظــة الخطــر المحتمــل، كمــا انخفضــت نســبة 
ســهوهم وإهمالهــم أثنــاء العمــل. لذلــك نحــن نــرى أن مــن مــن شــأنه أن ينشــئ ثقافــة مــكان العمــل مــن يمنــع وقــوع الحــوادث 

فــي المقــام األول هــم الموظفــون. 

قــال تاييتشــي أونــو، مؤســس نظــام إنتــاج تويوتــا، »ال ينبغــي أن ُتفــرض المعاييــر قســًرا مــن المديريــن علــى مــن هــم يرأســوهم، بــل 
ــا مــن قبــل موظفــي جميــع األقســام حيــث  يجــب أن يحددهــا عمــال اإلنتــاج أنفســهم.« يتــم تطبيــق هــذه الفكــرة الراســخة حالًي
يتــم مشــاركة توصيــات واقتراحــات الســامة أثنــاء اجتماعــات الســامة وتتصــرف المؤسســة وفًقــا إلجــراءات احترازيــة لمنــع الحــوادث 

وضمــان عــدم حدوثهــا علــى اإلطــاق.  
انطاًقــا مــن مبــدأ »الوقايــة خيــر مــن العــاج«، يواصــل قســم قطــع الغيــار ضمــان التقيــد الصــارم ببروتوكــوالت الصحــة والســامة 

ــا المســتجد )Covid 19( واالمتثــال لقواعــد ولوائــح الشــركة والحكومــة.  الخاصــة بفيــروس كورون

إن تصميمنــا علــى بنــاء ثقافــة الســامة فــي أقســام قطــع الغيــار مــاض بــا هــوادة. قــال أحدهــم ذات مــرة، »إن كل خيــار آمــن نتخــذه 
هــو بمثابــة اســتثمار يتمثــل مــردوده فــي قضــاء المزيــد مــن الوقــت الممتــع مــع أحبائنــا أو تلــك األمــور التــي تجعــل لحياتنــا مغــزى 

أكبــر«. 
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السيد/ مازن طه
إرث من التميز في خدمة العمالء

فــي ذلــك الوقــت، كانــت قطــر تشــهد نمــًوا اقتصادًيــا هائــًلا فتــح 
ــة  ــادة الحكيم ــت القي ــد تاق ــتثمار. لق ــرص االس ــام ف ــواب أم األب
للســيد مــازن مــع شــركة تويوتــا موتــور كوربوريشــن وشــركة عبد 
ــرت  ــث ازده ــل أوًلا«، حي ــة العمي ــه »سياس ــي وإخوان ــد الغن اهلل عب
ــيارات(  ــر الس ــم تأجي ــه )قس ــي وإخوان ــد الغن ــد اهلل عب ــركة عب ش
ــر  ــوق تأجي ــال س ــي مج ــوق ف ــي الس ــدة ف ــركة الرائ ــح الش لتصب

ــر. ــي قط ــيارات ف الس

لقــد كان منهجــه الــذي يتمحــور حــول العمــاء لتقديــم خدمــات 
تأجيــر  قســم  لعمــاء  مضافــة  قيمــة  وذات  الجــودة  عاليــة 
الســيارات بمثابــة المفتــاح لنجــاح الشــركة. وقــد جعــل هذا شــركة 
عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه )قســم تأجيــر الســيارات( تحظــى 
بمكانــة متميــزة وفريــدة عــن منافســيها فــي الســوق ممــا وضــع 
ــيارات(  ــر الس ــم تأجي ــه )قس ــي وإخوان ــد الغن ــد اهلل عب ــركة عب ش
فــي مكانــة خاصــة بهــا بحصولهــا علــى 38 ٪ مــن حصــة الســوق. 
تحــت قيــادة الســيد مــازن، ازدهــرت شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي 
ــام.  ــو ع ــا تل ــر عاًم ــكل كبي ــيارات( بش ــر الس ــم تأجي ــه )قس وإخوان
فــي عــام 2005، بلــغ أســطولها 2000 وحــدة والــذي كان يعتبــر عــدًدا 

كبيــًرا فــي ذلــك الوقــت. 

ــًدا  بصوتــه الجهــوري المميــز وشــخصيته الصريحــة، ال يمكــن أب
نســيان الراحــل الســيد/ مــازن طــه، مديــر قســم التأجير الســابق، 
ــور. كان  ــن الجمه ــون بي ــة أو يك ــل الغرف ــن كان يدخ ــواء حي س
يتمتــع بحضــور طــاغ علــى الــدوام. لكــن ال تــدع ســلوكه القــوي 
يخدعــك. فقــد كان فــي أعمــاق نفســه يحمــل روًحــا طيبــة 
تنــم عنهــا ابتســامته البريئــة  التــي تكشــف عــن شــخص ودود 
يعشــق روح األســرة واألهــم مــن ذلــك كلــه - صاحــب رؤيــة 

ومعلــم وقائــد محبــوب مــن قبــل زمائــه.

ــت  ــام 1999، أدرك ــي ع ــًدا ف ــا، وتحدي ــرين عاًم ــن وعش ــل اثني قب
اإلدارة العليــا لشــركة شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه 
ــي  ــر. ف ــة قط ــي دول ــيارات ف ــر الس ــركة لتأجي ــود ش ــة وج أهمي
ذلــك الوقــت، وفــي غرفــة مقســمة بفواصــل تبلــغ مســاحتها 
40 متــًرا مربًعــا فــي المقــر الرئيســي القديــم لشــركة عبــد 
اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه الواقــع عبــر مــا كان ُيعــرف آنــذاك 
وبــدأ  التحــدي  مــازن  الســيد  بــدأ  ســيجنال«،  »كريــزي  باســم 
ــة  ــي بيئ ــه ف ــد نفس ــة. وج ــيارات التجاري ــر الس ــه تأجي ــي عمل ف
أعمــال جديــدة ومختلفــة بعــد أن وصــل مــن األردن إلــى قطــر 
ــة  ــوق المحلي ــة الس ــي دراس ــهرين ف ــى أول ش ــرة وقض ألول م
واالتجاهــات والمنافســين. بأســطول يبلــغ قوامــه 15 ســيارة 
ــه  ــازن وفريق ــيد م ــدأ الس ــدودة، ب ــات مح ــة وبإمكاني ــي البداي ف
فــي بنــاء األعمــال حتــى أصبحــت علــى مــا هــي عليــه اليــوم - 

ــة. ــغ 7500 مركب ــوام يبل ــاطيل بق ــر األس ــن أكب ــدة م واح
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منها ُخلقنا وإليها نعود
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ــي  ــل ف ــال تتمث ــال األعم ــي مج ــخصية ف ــازن الش ــيد م ــفة الس ــت فلس كان
»عــدم التنــازل عــن جــودة الخدمــات المقدمــة«. فــي أســلوبه العملــي، الــذي 
ــوف  ــًلا »س ــا قائ ــه دائًم ــر فريق ــزام، كان يخب ــة وااللت ــدأ الجدي ــى مب ــوم عل يق
يكــون نهجنــا علــى الــدوام هــو تقديــم منتجــات أفضــل وخدمــات أفضــل 

بســعر أفضــل«.
ال زالت نصيحته باقية وال تزال ُتؤخذ على محمل الجد حتى بعد وفاته.

التقدم لألمام
واســتكماًلا لبنــاء طريــق النجــاح، فــي ظــل مواجهــة التحديــات، والعمــل 
الجــاد ومشــاركة بهجــة اإلنجــازات مًعــا - انضــم الســيد/ وائــل قبانــي، مدير 
ــه  ــي وإخوان ــد الغن ــد اهلل عب ــركة عب ــى ش ــيارات، إل ــر الس ــم تأجي أول - قس

ــا إلــى جنــب مــع الســيد مــازن فــي آن واحــد. جنًب
وعلــى مــدار اثنيــن وعشــرين عاًمــا، شــكا ســويًا رابطــة قويــة وشــراكة ليــس 
فقــط كزمــاء عمــل ولكــن كعائلــة. وفيمــا يلــي مقابلــة أجرتهــا مجلــة 

ــل - ــيد/ وائ ــع الس ــت« م »فيرس

ما اإلرث الذي خلفه السيد مازن؟
مــن ضمــن اإلرث الــذي خلفــه الســيد مــازن أنــه طورنــا جميًعــا لنكــون بمثابــة 

قــادة. 
ــر  ــم تأجي ــاح قس ــة نج ــل قص ــه ويواص ــم رؤيت ــًدا يفه ــي قائ ــل من ــد جع لق
الســيارات. لقــد رســخ فــي كل عضو من أعضــاء الفريق إحساًســا بالمســؤولية 
وأرســى لديــه الشــعور بالمســؤولية تجــاه قســم تأجيــر الســيارات. كنــا نعــول 
علــى نصائحــه وتوجيهاتــه وآرائــه، ولكننــا اآلن فقدنــاه. كانــت طريقــة تفكيــر 
الســيد مــازن وجلســات تبــادل وطــرح األفــكار التــي كان يجريهــا قّيمــة للغايــة 
ــي  ــور الت ــن األم ــر م ــذا األم ــوق. ه ــي الس ــا ف ــى ريادتن ــاظ عل ــل الحف ــن أج م
نفتقدهــا بعــد أن رحــل عنــا. نحــن نحتــل الصــدارة فــي مجالنــا لكننــا بحاجــة 
إلــى االســتمرار. إن الحفــاظ علــى المكانــة أصعــب مــن الوصــول إليهــا، لكننــا 

ســنواصل اإلرث الــذي تركــه لنــا. 
نحــن فريــق تشــغيلي ذو ترابــط وثيــق للغايــة تجمعنــا نفــس القيــم وندعــم 

بعضنــا البعــض باســتمرار. كانــت هــذه هــي الثقافــة التــي أرســاها فينــا.

ما األثر الذي خلفه وراءه؟
تأجيــر  )قســم  وإخوانــه  الغنــي  عبــد  اهلل  عبــد  شــركة  يعتبــر  كان  لقــد 
الســيارات( كمــا لــو أنهــا ملــًكا لــه. اعتــاد أن يقــول: »تعامــل مــع شــركة عبــد 
اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه )قســم تأجيــر الســيارات( كمــا لــو كانــت شــركتك 
ــل  ــرس ُج ــيارات وك ــر الس ــم تأجي ــة لقس ــا للغاي ــد كان مخلًص ــة«. لق الخاص
إن  وتفكيــره.  تخطيطــه  فــي  لعصــره  ســابًقا  كان  القســم.  لبنــاء  وقتــه 
المكانــة التــي نحــن عليهــا اليــوم مــا هــي إال نتيجــة مباشــرة لجهــوده. كان 
ــاص  ــطول الخ ــغ األس ــابًقا، بل ــا س ــا ذكرن ــدى. وكم ــدة الم ــة بعي ــع برؤي يتمت
بنــا 2000 مركبــة فــي عــام 2005، وكان هــذا أكبــر عــدد ألســطول شــركة فــي 
الدولــة فــي ذلــك الوقــت. ونتيجــة لذلــك أصبحنــا رواد الســوق فــي مجالنــا.
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ما الخطوة التالية؟
تمضــي شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه )قســم تأجيــر الســيارات( 
ــا.  ــة عمائه ــز ثق ــة وتعزي ــا القيادي ــى مكانته ــاظ عل ــي الحف ــا ف قدًم
ــتراتيجية  ــن اإلس ــزًءا م ــا ج ــازن باعتباره ــيد م ــة الس ــي رؤي ــنواصل تبن س
والتخطيــط طويــل المــدى لقســمنا. ليتســنى لنــا القيــام بذلــك، ســوف 
نعمــل علــى تعزيــز قســمنا مــن خــال إجــراء عمليــات أكثــر فاعليــة 

ــا.  ــع عمائن ــتنا وم ــل مؤسس داخ

تتضمــن اســتراتيجيتنا الخاصــة بنمــو األعمــال تعزيــز قــدرات موظفينــا. 
سنســتمر فــي نفــس قصــة النجــاح. مــن الضــروري أن نعــزز أعمالنــا مــن 
خــال تبنــي حلــول وإتاحــة فــرص تأجيــر جديــدة. نحــن رواد فــي مجــال 
التأجيــر طويــل األجــل ونحــن متخصصــون فــي أعمــال التأجيــر طويلــة 
األجــل للشــركات. ومــع ذلــك، وتماشــًيا مــع رؤيــة شــركة تويوتــا موتــور 
كوربوريشــن، فإننــا اليــوم نعمــل علــى مواءمــة أنفســنا مــع المتطلبات 
ــات.  ــال التنق ــى مج ــيارات إل ــال الس ــن مج ــا م ــول أعمالن ــة إذ نح الراهن
ومــع قــرب انطــاق فعاليــات كأس العالــم لكــرة القــدم، نتطلــع إلــى 

المزيــد مــن الفــرص فــي هــذا الصــدد.

العمالء
ُيعــد التميــز فــي الخدمــة هــو مفتــاح النجــاح لقســمنا. نحــن نركــز علــى 
بنــاء عاقتنــا مــع عمائنــا ورعايتهــا مــن خــال الخدمــة الممتــازة والنهج 

االســتباقي. هــذا األمــر أكثــر أهميــة مــن عمليــة التعاقــد نفســها.
كان العقــد الــذي أبرمنــاه مــع شــركة راس غــاز هــو أول عقــد نســتهل 
بــه نجاحنــا فــي عــام 1999. فــي مناقصــة تقدمــت فيهــا 17 شــركة 

ــد. ــن بالعق ــا نح ــد، ظفرن ــوز بالعق للف

أحد الدروس الرئيسية التي تعلمتها من السيد مازن طه
ــى  ــادر إل ــي تتب ــور الت ــن األم ــن م ــوم! لك ــه كل ي ــم من ــا نتعل كن
ــى أن  ــا إل ــاج دائًم ــا: “نحت ــردده دائًم ــا كان ي ــور م ــى الف ــن عل الذه
نكــون أقويــاء. ســنواجه العديــد مــن التحديــات ولكــن يجــب 
ــا كان مــا  أن نكــون قــادة أقويــاء وعلــى مســتوى المســؤولية. أًي
علينــا مواجهتــه والتعامــل معــه، علينــا دائًمــا االعتمــاد علــى 
أنفســنا. اتبــع نهًجــا قائًمــا علــى الحلــول لمشــاكلك وال تكتفــي 

ــكلة”. ــن المش ــث ع بالحدي

فــي الختــام، أود أن أقــول أن الســيد مــازن كان رجــًلا عطوًفــا 
وكان يســاعد الجميــع دائًمــا حتــى دون علمهــم. بدونــه، مــا 
كنــت ســأصبح نفــس الشــخص الــذي أنــا عليــه اليــوم، ومــا كان 
قســم تأجيــر الســيارات ســيصبح نفــس القســم بالمكانــة التــي 
هــو عليهــا اليــوم. أشــعر أن خســارتي الشــخصية بفقدانــه أكبــر 
مــن خســارة قســم تأجيــر الســيارات. إننــي لــم أفقــد زميــًلا رائًعــا 

فحســب، بــل فقــدت أخــي األكبــر.
ــه ال زال  ــده، إال أن إرث ــازن بجس ــيد م ــل الس ــن رحي ــم م ــى الرغ عل
ــا كان  ــر مم ــق أكث ــه لتحقي ــر رؤيت ــق بفخ ــى الفري ــتمًرا. يتبن مس

ــات. ــاوز التوقع ــا لتج ــا دائًم ــروح تدفعن ــه ب ــو إلي يصب
نفتقده دائًما ولن ننساه أبًدا.

قد ال يكون معنا اآلن، لكن صداه ما زال يتردد بيننا.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

ــا أحــد الشــركات الكبــرى فــي مجــال دعــم   منــذ ذلــك الحيــن، أصبحن
شــركات البتروكيماويــات بمــا فــي ذلــك شــركة قطــر غــاز وشــركة 

ــرول. ــر للبت قط

ُتعــد شــركة الخطــوط الجويــة القطريــة هــي أحــد عمائنــا الرئيســيين 
ــى  ــة إل ــن اإلقام ــن أماك ــا م ــا وإياًب ــم ذهاًب ــل للطواق ــر النق ــث نوف حي
المطــار. لدينــا قــدر هائــل مــن التنقــات كل يــوم والتــي تحتــاج إلــى دقة 
ــر  ــا، تنتش ــاء لدين ــدة العم ــوع قاع ــًرا لتن ــة. نظ ــت والجدول ــي التوقي ف
فرقنــا فــي جميــع أنحــاء قطــر - الدوحــة وأم ســعيد ورأس لفــان 

ــان.  ودخ

النصيحة التي تقدمها لعمالء تأجير السيارات
قــد تكــون النصيحــة الســليمة التــي نقدمهــا لعمــاء تأجيــر الســيارات - 
“ابحــث عــن مــزود خدمــة يفــوق توقعاتــك” يمكــن ألي شــركة أن تؤجــر 

ســيارة ولكنهــا قــد ال تهتــم بالتفاصيــل وخدمــة الدعــم.

إنجاز كبير تفخر بتحقيقه في قسم تأجير السيارات
كانــت فلســفتنا فــي التأجيــر بمثابــة نهــج جديــد فــي ذلــك الوقــت. في 
أوائــل عــام 2000، كان ذلــك بمثابــة تغييــر لقواعــد اللعبــة ينطــوي علــى 
ــا.  ــى تأجيره ــات إل ــاك المركب ــن امت ــول م ــل للتح ــة العمي ــر عقلي تغيي

كان ذلــك األمــر إنجــاًزا رائًعــا فــي ذلــك الوقــت.

فــي الوقــت الحالــي، ومــع انتشــار التقنيــات الجديــدة، أعتقــد أن االتجــاه 
إلــى التأجيــر ســيكون أكثــر شــيوًعا مــن االتجــاه إلــى التملــك.
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موقع ويب قطاع حلول المستودعات بشركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه

 AAB Warehouse( تســهيًلا منهــا لعمائهــا للتواصــل معهــا، قــام قطــاع حلــول المســتودعات بشــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه
Solutions(، المــزود الرائــد لحلــول سلســلة التوريــد اللوجســتية الشــاملة المتكاملــة فــي قطــر، بإطــاق موقعــه اإللكترونــي الجديــد 

الــذي يعــرض المنتجــات والعامــات التجاريــة المعروضــة.  

يمكــن التنقــل بســهولة فــي موقــع الويــب الســهل االســتخدام لتوجيــه العمــاء للعثــور علــى مــا يبحثــون عنــه مــن حيــث حلــول 
ــول  ــع والحل ــد البي ــا بع ــم م ــرى ودع ــتودعات األخ ــول المس ــن وحل ــول التخزي ــواد وحل ــة الم ــن معالج ــراوح م ــي تت ــتودعات الت المس
المكتبيــة واآلمنــة  إلــى التأجيــر وإعــادة الشــراء. ُيعــد قطــاع حلــول المســتودعات بشــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه، مــن خــال 
ــر  ــة الجــودة مثــل Toyota Material Handling Godrej Racking Imer، قــادر علــى توفي ــة عالي شــراكاته العالميــة مــع العامــات التجاري

نهــج شــامل لتعظيــم المســاحة وتلبيــة متطلبــات المســتودعات الخاصــة بكــم.

يمكن إجراء االستفسارات بسهولة عبر اإلنترنت. 

ــة  ــن اإلنجليزي ــاح باللغتي ــه AAB Warehouse Solutions مت ــي وإخوان ــد الغن ــد اهلل عب ــركة عب ــتودعات بش ــول المس ــاع حل ــع قط موق
https://www.aabwarehousesolutions.com الرابــط:  والعربيــة علــى 
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يقــدم قســم خدمــات مــا بعــد البيــع للســيارات بشــركة عبــد اهلل 
عبــد الغنــي وإخوانــه )AAB( خدماتــه ألكثــر مــن 150 عميــًلا فــي 
جميــع أنحــاء الدولــة بمــا فيهــم كيانــات حكوميــة وأســاطيل 
خاصــة ومســتهلكين بالتجزئــة. تعــد ســوميتومو لإلطــارات أيًضــا 
واحــدة مــن أكثــر العامــات التجاريــة مبيًعــا مــن خــال منافــذ 
ــك  ــود )Woqod(. تمتل ــر للوق ــركة قط ــة لش ــة التابع ــع بالتجزئ البي
تلــك العامــة التجاريــة مجموعــة واســعة مــن اإلطــارات المناســبة 
وســيارات  الخفيفــة  والشــاحنات  الثقيلــة  التجاريــة  للمركبــات 
بنقــل  الخاصــة  والمركبــات  الــركاب  وســيارات  الرباعــي  الدفــع 
 Encounter األشــخاص. تشــمل بعــض أشــهر المجموعــات سلســلة
/ST518 لســيارات الســيدان و HTR900 لســيارات الدفــع الرباعــي و HT
Truck-( الخاصــة باإلطــارات الُقطريــة للشــاحنات والحافــات ST528

 )Bus Radial tyres

حــاز قســم خدمــات مــا بعــد البيــع بشــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي 
ــي  ــة الت ــادة بالخدم ــر واإلش ــن التقدي ــر م ــدر كبي ــى ق ــه عل وإخوان
تقدمهــا الشــركة لشــركائها واألنشــطة التســويقية المبتكــرة 
ــى  ــة. تحظ ــة الماضي ــنوات القليل ــي الس ــركة ف ــا الش ــي نفذته الت
ــعبية  ــركة بش ــة بالش ــرة الخاص ــدة والمثم ــنوية الفري ــة الس الخط

ــاد.   ــي الب ــة ف ــع بالتجزئ ــبكة البي ــي ش ــرة ف كبي
باإلضافــة إلــى ذلــك، يتوفــر بعــد بيــع اإلطــارات دعــم فنــي شــامل 
ــد  ــركة عب ــد ش ــع. ُتع ــوب التصني ــد عي ــنوات ض ــدة 3 س ــان لم وضم
اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه أول شــركة إطــارات فــي قطــر تطلــق 
للمســتخدمين  ســوميتومو  بإطــارات  خاصــة  ضمــان  وثيقــة 
التجاريــة  العامــة  عــن  شــاملة  بيانــات  توفــر  والتــي  النهائييــن 

وسياســة الضمــان والعنايــة العامــة باإلطــارات.

وكمــا أشــار الســيد راجيــف بوثييــداث، مديــر قســم مــا بعــد البيــع 
التجاريــة  العامــة  »تكــون  قولــه:   فــي  محــق  وهــو  للســيارات، 
ناجحــة عندمــا تصبــح جــزًءا ال غنــى عنــه مــن حيــاة اإلنســان و اســًما 
ــا  ــر إليه ــن النظ ــاس ع ــف الن ــا يتوق ــع، عندم ــي المجتم ــا ف مألوًف
ــي  ــدأون ف ــر ويب ــج آخ ــأن أي منت ــأنه ش ــج ش ــرد منت ــا مج ــى أنه عل
ــد اهلل  ــركة عب ــن لش ــًيا«. يمك ــا أساس ــا منتًج ــا باعتباره ــر إليه النظ
عبــد الغنــي وإخوانــه أن تقــول بــكل ســرور أن إطــارات ســوميتومو 
تتقــدم بقــوة وحمــاس فــي هــذا االتجــاه بالــذات لتؤكــد ألصحابهــا 
الذيــن يحــق لهــم الفخــر بهــا أنــك عندمــا تختــار ســوميتومو، 
ــار تاريًخــا مــن النزاهــة واالبتــكار يعــود إلــى  فأنــت تعلــم أنــك تخت

ــة. ــال قادم ــتمر ألجي ــت وسيس ــال مض أجي
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سوميتومو لإلطارات
عالمة تجارية ذات تاريخ عريق برؤية مستقبلية لإلستدامة

ُتعــد شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه )AAB( واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي تقديــم عامــات تجاريــة عالميــة للســيارات فــي 
قطــر. إن شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه، باإلضافــة إلــى كونهــا مــوزع لشــركة تويوتــا وشــركة لكــزس )Lexus(، هــي المــوزع 
الوطنــي الجديــر بالفخــر لعامــة تجاريــة يابانيــة أخــرى قويــة - ســوميتومو لإلطــارات، والتــي تحفــر قصــة نجاحهــا فــي مجــال صناعــة 

خدمــة مــا بعــد البيــع للســيارات فــي كافــة أنحــاء البــاد.

ــوميتومو  ــيتومو س ــركة ماس ــس الش ــاها مؤس ــدة أرس ــة خال ــفة ياباني ــن فلس ــا م ــن انطاًق ــوميتومو كوربوريش ــركة س ــأت ش نش
منــذ أكثــر مــن 400 عــام فــي مدينــة كيوتــو، باليابــان. ُتعــد مجموعــة المبــادئ هــذه هــي القيــم األساســية التــي تــم تدوينهــا لتوجيــه 
األجيــال التاليــة فــي إدارة الشــركة العائليــة. وقــد آمــن مؤســس الشــركة أنــه لكــي تحقــق الشــركة نجاًحــا طويــل األمــد، يجــب أن 
ــم  ــام القي ــن نظ ــزًءا م ــارات ج ــوميتومو لإلط ــد س ــع. تع ــام للمجتم ــح الع ــة والصال ــاس النزاه ــى أس ــا عل ــا قائًم ــل فيه ــون العم يك

ــد الــذي يعكــس القيــم األساســية »األولــى« للشــركة علــى نحــو مثالــي. المتماســك الخال

تأسســت شــركة ســوميتومو للصناعــات المطاطيــة فــي عــام 1909 فــي مدينــة كيوتــو باليابــان. تفتخــر الشــركة بــأن اســمها ارتبــط 
علــى مــدار أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان بالعديــد مــن اإلنجــازات »األولــى مــن نوعهــا« ومنهــا:

• أول شركة إطارات يابانية يتم تأسيسها
• أول شركة إطارات في اليابان تصنع إطارات للسيارات )عام 1913(

• أول شركة إطارات في اليابان تصنع إطارات هوائية ال أنبوبية »تيوبليس« )عام 1954(
• أول شركة إطارات في اليابان تصنع إطارات ُقطرية )عام 1966(

ُتعــد شــركة ســوميتومو للصناعــات المطاطيــة هــي الشــركة المالكــة والمصنعــة لمــاركات اإلطــارات العالميــة مثــل إطــارات 
ســوميتومو ودنلــوب وفالكــن وأوتســو. إنهــا خامــس أكبــر شــركة إطــارات فــي العالــم )المصــدر: tyrepress.com( وثانــي أكبــر شــركة 

إطــارات يابانيــة.

ــة  ــر. بداي ــة قط ــي دول ــارات ف ــوميتومو لإلط ــة س ــو مارك ــي نم ــوظ ف ــكل ملح ــة بش ــنوات فارق ــة س ــبع الماضي ــنوات الس ــت الس كان
مــن كونهــا شــركة ذات عامــة تجاريــة تلبــي المتطلبــات الداخليــة لشــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه )قســم تأجيــر الســيارات( 
واألقســام األخــرى الحليفــة، نمــت ســوميتومو لإلطــارات لتصبــح واحــدة مــن أكثــر العامــات التجاريــة لإلطــارات شــهرة والتــي يتــم 

بيــع اإلطــارات الخاصــة بهــا فــي جميــع أنحــاء قطــاع الســيارات فــي قطــر.
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تتعــاون شــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه مــع وزارة التنميــة اإلداريــة 
والعمــل والشــؤون االجتماعيــة ومنظمــة العمــل الدوليــة فــي تشــكيل أول 
ــن. ــن إداريي ــال وممثلي ــن للعم ــن منتخبي ــن ممثلي ــف م ــتركة تتأل ــة مش لجن

بيــن  المشــاركة  تعزيــز  زيــادة  إلــى  المشــتركة  اللجنــة  تشــكيل  يهــدف 
العمــال واإلدارة. بوصفنــا شــركة تعمــل باســتمرار علــى تحســين رفاهيــة 
ومصالــح موظفيهــا، هنــاك حالًيــا منصــات قائمــة أنشــأتها اإلدارة للتعامــل 
مــع الموظفيــن. ُتعــد اللجنــة المشــتركة لشــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي 
وإخوانــه عبــارة عــن منصــة اتصــال إضافيــة متاحــة للموظفيــن للتعبيــر عــن 
أي مشــاكل تواجههــم فــي بيئــة العمــل وحلهــا بمــا يتماشــى مــع قانــون 
العمــل القطــري وهــي منصــة معتــرف بهــا علــى النحــو الواجــب مــن قبــل 
منظمــة العمــل الدوليــة. ينــدرج تشــكيل اللجنــة ضمــن برنامــج إســعاد 

ــه. ــي وإخوان ــداهلل عبدالغن ــركة عب ــام لش ــن الع الموظفي

ــائل  ــن المس ــة م ــة مجموع ــتركة مناقش ــة المش ــال اللجن ــن خ ــن م يمك
المتعلقــة ببيئــة العمــل والتــي تغطــي الســامة والصحــة واإلنتاجيــة وحلها 
ــى  ــا عل ــل طرحه ــا قب ــك القضاي ــة تل ــال بمناقش ــو العم ــوم ممثل ــث يق حي
طاولــة النقــاش خــال اجتمــاع اللجنــة المشــتركة. بمشــاركة مــا يقــرب مــن 
3000 موظــف فــي مواقــع العمــل المتعــددة والمنتشــرة فــي جميــع أنحــاء 
دولــة قطــر، تــم إجــراء االنتخابــات علــى مســتوى الشــركة لتغطيــة مواعيــد 
ــيح  ــن لترش ــة للموظفي ــة الفرص ــت إتاح ــن. تم ــة للموظفي ــل المختلف العم
أنفســهم أو اختيــار فــرد للترشــح لمنصــب ممثــل العمــال. بعــد اإلعــان عــن 
أســماء المرشــحين، ُأجريــت حملــة انتخابيــة مــن قبــل المرشــحين الفردييــن 

لمــدة أســبوعين قبــل موعــد إجــراء االنتخابــات.

ــن  ــن م ــال قادمي ــا للعم ــًلا منتخًب ــن 14 ممث ــة ع ــات الناجح ــفرت االنتخاب أس
ــن  ــون م ــي تتك ــركة والت ــاء الش ــع أنح ــي جمي ــة ف ــال المختلف إدارات األعم
ــات  ــار والخدم ــع الغي ــريعة وقط ــة الس ــز الخدم ــية ومراك ــة الرئيس الخدم
)حلــول  والصناعــي  التجــاري  والقطــاع  الســيارات  وتســليم  اللوجســتية 
الجديــدة  والســيارات  والمســتودعات(  الســيارات  فــي  البيــع  بعــد  مــا 
ــة  ــتركة. باإلضاف ــات المش ــيارات والخدم ــر الس ــم تأجي ــتعملة وقس والمس

شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه تعقد أول انتخابات للجنة 
المشتركة
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 Moteri( لمشــاركة الشــركات التابعــة لشــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه فــي االنتخابــات وهــي مركــز موتــري للعنايــة بالســيارات
 .)Electro Trade( وشــركة التجــارة الكهربائيــة )Auto Care

تــم تعييــن أربعــة ممثليــن عــن اإلدارة مــن قبــل اإلدارة العليــا لشــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه لتمثيلهــم فــي اجتماعــات اللجنــة 
المشــتركة. ســيبقى كل عضــو فــي اللجنــة لمــدة عاميــن. ســيتم تعزيــز عمليــات وفعاليــة االجتماعــات مــن خــال الــدورات التدريبيــة 

التــي ســتوفرها منظمــة العمــل الدوليــة للممثليــن الناجحيــن.

ــة  ــم لجن ــك بتنظي ــر وذل ــة قط ــل دول ــيارات داخ ــة الس ــن رواد صناع ــدة م ــخ كواح ــه التاري ــي وإخوان ــداهلل عبدالغن ــركة عب ــع ش تصن
ــدة. ــل جي ــروف عم ــو ظ ــوزارة نح ــادرات ال ــم مب ــتركة لدع مش
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يعتبــر تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين مــن أهــم األولويــات 
فــي شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه. ومــن ثــم، فــي 
ــاد  ــن المعت ــرأة، كان م ــي للم ــوم العالم ــي الي ــام ف كل ع
مــن  الصامــدات  المثابــرات  بالنســاء  واالحتفــاء  التقديــر 
موظفــات شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه. فــي 
هــذا العــام، ســيكون الموضــوع الخــاص باليــوم العالمــي 
ــال  ــة" لاحتف ــب القيادي ــرأة للمناص ــدر الم ــو "تص ــرأة ه للم
التــي تبذلهــا النســاء والفتيــات فــي  بالجهــود الهائلــة 
تشــكيل  فــي  تســاهم  والتــي  العالــم  أنحــاء  جميــع 
مســتقبل تــزداد فيــه فــرص المســاواة والتعافــي مــن 
إن   .)19- )كوفيــد  المســتجد  كورونــا  فيــروس  جائحــة 
فــي  للمــرأة  والفعالــة  الكاملــة  والقيــادة  المشــاركة 
كافــة مجــاالت الحيــاة مــن شــأنها أن تدفــع الجميــع إلــى 

التقــدم.

نظــًرا للقيــود المفروضــة نتيجــة لتفشــي الجائحــة، وبــدًلا 
مــن إقامــة الفعاليــة المعتــادة الخاصــة بالمــرأة، أصبــح 
والمشــرفون  المــدراء  قــام  حيــث  أهميــة  أكثــر  اليــوم 
ــد  ــركة عب ــي ش ــيدات ف ــة للس ــز التقديري ــليم الجوائ بتس
اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه فــي أماكــن عملهــن تقديــًرا 

لمســاهمتهن فــي نمــو الشــركة.  

ــي  ــدد اإلجمال ــن الع ــي 2.5 ٪ م ــل حوال ــرأة تمث ــار الم باعتب
ــد  ــه، فق ــي وإخوان ــد الغن ــد اهلل عب ــركة عب ــي ش لموظف
تطــورت األدوار التــي تضطلــع بهــا الموظفــات فــي شــركة 
عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه بــدًءا مــن األدوار اإلداريــة 
ــات  ــات والمؤسس ــي العملي ــاركة ف ــى المش ــيطة إل البس
وصــوًلا إلــى األدوار اإلداريــة العليــا وحتــى تقلــد المناصــب 
الخدمــة  مستشــاري  مــن  المتزايــد  العــدد  مــع  فنيــة 
ــه  ــي وإخوان ــد الغن ــد اهلل عب ــركة عب ــت ش ــاث. احتضن اإلن
فــي  ملموســة  خطــوات  واتخــذت  المــرأة  مســاهمة 
فعالــة  إجــراءات  واتخــذت  المــرأة  بإنجــازات  االحتفــال 

لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين.

نحيــي جميــع الســيدات فــي شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي 
وإخوانــه علــى خدمتهــن المتفانيــة للشــركة.  

اليوم العالمي للمرأة
تصدر المرأة للمناصب القيادية
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جوائز النزاهة
قامــت شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه بإنشــاء جائــزة النزاهــة لتقديــر الجهــود والمســاهمات التــي يبذلهــا الموظــف بشــكل 
فــردي الــذي يــروج للقيــم األساســية لشــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه عنــد تنفيــذ عملــه اليومــي. حتــى يكــون الموظــف مؤهــًلا 

للحصــول علــى الجائــزة، يجــب أن يكــون قــد أظهــر فعــًلا ينــم عــن التحلــي باألخــاق والنزاهــة.

مــن ضمــن بروتوكــول تقديــم الخدمــة لدينــا أن يقــوم مستشــار الخدمــة لدينــا بفحــص الســيارة قبــل الخدمــة للتأكــد مــن أن العميل 
قــد أخــذ منهــا جميــع أغراضــه الثمينــة. ومــع ذلــك، فقــد واجهنــا فــي بعــض األحيــان حــوادث فــي الماضــي حيــث يكــون العميــل 
ــا الفنــي وجــود هــذه األغــراض  قــد نســى أغراًضــا ثمينــة كان يحــرص بشــدة علــى اقتنائهــا داخــل الســيارة، إلــى أن يكتشــف فريقن
داخــل الســيارة أثنــاء أداء الخدمــة. فــي تلــك الحالــة، عــادة مــا يتــم إبــاغ مديــر الفــرع مباشــرة بشــأن هــذه األشــياء الثمينــة لحفظهــا 
وإعادتهــا إلــى العميــل. تســلط مدونــة قواعــد الســلوك هــذه الضــوء علــى التــزام الموظفيــن بالقيــم األساســية للنزاهــة لشــركة عبــد 

اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه الراســخة عنــد موظفــي الشــركة.
أقيــم هــذا العــام حفــل بســيط لتســليم جوائــز النزاهــة إلــى اثنيــن مــن موظفــي شــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه بحضــور الســيد 
كمــال الحــاج - مديــر خدمــة العمــاء والســيد موتوســامي - مديــر قســم الخدمــة الوطنيــة )NSD( والســيد ريمونــد كابواتــان - مديــر 
عمليــات قســم الخدمــة الوطنيــة والســيد أيمــن مــراد - مديــر عمليــات مراكــز الخدمــة الســريعة، نيابــة عــن مديــر المــوارد البشــرية 
والمديــر المســؤول، حيــث قــدم الســيد رامــي فانــي - مديــر أول عمليــات المــوارد البشــرية والمشــرف عليهــا شــهادات تقديــر لفنيــي 
ــذه  ــاع ه ــم إرج ــيارات. ت ــي الس ــا ف ــور عليه ــم العث ــال ت ــن الم ــرة م ــغ كبي ــوص مبال ــرفيهم بخص ــوا مش ــن أبلغ ــاء الذي ــة األمن الخدم

األغــراض إلــى العمــاء األمــر الــذي أثــار دهشــتهم وجعلهــم يشــعرون بســعادة بالغــة.

تعــزز شــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه المعاييــر األخاقيــة العاليــة فــي تفاعلهــا مــع العمــاء وتغــرس هــذه المبــادئ فــي 
موظفيهــا مــن خــال ترســيخ قيمهــا األساســية. 
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ــد  ــد اهلل عب ــركة عب ــون وش ــدى الموظف ــن، تص ــن الماضيي ــدار العامي ــى م عل
طــرأ  الــذي  للتغيــر  نظــًرا  اعتياديــة.  غيــر  بطــرق  للجائحــة  وإخوانــه  الغنــي 
ــن  ــد م ــى العدي ــت إل ــًرا وتوصل ــًدا كبي ــرق جه ــت الف ــام، بذل ــع الع ــى الوض عل
بروتوكــوالت الصحــة والســامة الجديــدة لضمــان اســتمرارية خدمــة العمــاء 
وتوفيــر ســبل الراحــة لهــم. وقــد أدى ذلــك إلــى نشــوء "الوضــع الطبيعــي 

المســتجد".

ــى  ــد 19( إل ــتجد )كوفي ــا المس ــروس كورون ــة في ــي جائح ــا تفش ــد أدى أيًض لق
ــا  ــن بعضه ــرق ع ــض الف ــل بع ــم فص ــا. ت ــكان عملن ــا وم ــة عملن ــر طريق تغيي
البعــض مؤقًتــا نتيجــة عملهــا مــن المنــزل. علــى الرغــم مــن التحديــات، كثــف 
فريــق شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه مــن جهــوده للحفــاظ علــى 
ــية  ــازات الرئيس ــل اإلنج ــا أن تظ ــك، كان لزاًم ــاة لذل ــزات. مراع ــة والمنج اإلنتاجي
التــي حققهــا الموظفيــن محــل ثنــاء وتقديــر. مــن هــذا المنطلــق، ال تألــو 
شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه جهــًدا لتقديــر إنجــازات الموظفيــن 
ــًرا ألن  ــركة. ونظ ــي الش ــة ف ــم الطويل ــال بخدمته ــال االحتف ــن خ ــراد م األف
عــام 2020، كان العــام األول الــذي شــهد تفشــي الجائحــة، فقــد تــم تعطيــل 
األنشــطة المعتــادة لاحتفــاالت وكان ال بــد مــن تأجيلهــا. شــهد عــام 2021 
ــم  ــد ت ــك ق ــر، وإن كان ذل ــأة والتقدي ــة بالمكاف ــات الخاص ــذه الفعالي ــاء ه إحي

بطريقــة هادئــة دون زحــام أو صخــب. 

أقيــم مؤخــًرا حفــل توزيــع الجوائــز فــي مواقــع مختلفــة فــي جميــع أنحــاء 
الشــركة لتقديــم جوائــز الخدمــة الطويلــة للموظفيــن الذيــن قضــوا ســنوات 
خدمــة طويلــة فــي الشــركة، وهــم الموظفــون الذيــن قضــوا 5 و  10 و 15 و 20 
ــاء  ــة العم ــم خدم ــي قس ــز لموظف ــم الجوائ ــم تقدي ــة. ت ــن الخدم ــا م عاًم
وقســم تأجيــر الســيارات وقســم الحلــول التجاريــة والصناعيــة وموظفــي 

ــتركة.  ــات المش ــم الخدم قس

ــى  ــكرهم عل ــة ونش ــات الطويل ــز الخدم ــى جوائ ــن عل ــع الحاصلي ــئ جمي نهن
ــه! ــي وإخوان ــداهلل عبدالغن ــركة عب ــي ش ــاد ف ــم الج ــم وعمله تفانيه

تقدير موظفي شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه
 جوائز ومكافآت الربع األول - الربع الرابع 2020
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تثقيف مبادرة الطفل
دعًمــا لهــدف التنميــة المســتدامة رقــم 4 لألمــم المتحــدة بشــأن جــودة 
مؤسســة  مــع  وإخوانــه  الغنــي  عبــد  اهلل  عبــد  شــركة  تتعــاون   ، التعليــم 
ــت  ــوزا بن ــيخة م ــمو الش ــة الس ــت صاحب ــع )EAA(. أسس ــوق الجمي ــم ف التعلي
ناصــر تلــك المؤسســة فــي عــام 2012، بهــدف المســاهمة فــي التنميــة البشــرية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة مــن خــال توفيــر التعليــم الجيــد للمناطــق الفقيرة 
ــع  ــوق الجمي ــم ف ــة التعلي ــم مؤسس ــوارث. تدع ــروب والك ــا الح ــي مزقته الت
احتياجــات األطفــال والشــباب والنســاء لتمكينهــم مــن أن يصبحــوا أعضــاء 
فاعليــن فــي مجتمعاتهــم. حتــى اآلن، ســاعدت مؤسســة التعليــم فــوق 

ــم.  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــل ف ــن طف ــن 10 مايي ــر م ــع أكث الجمي

فــي إطــار إلتــزام شــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه بتنميــة الشــباب وتعزيــز 
ــن  ــال م ــن الم ــت م ــغ ثاب ــاهمة بمبل ــركة بالمس ــدت الش ــد، تعه ــم الجي التعلي
كل ســيارة تويوتــا أو لكــزس يتــم بيعهــا فــي صــاالت العــرض، بحيــث ُيخصــص 
ذلــك المبلــغ للتكفــل بكافــة نفقــات التعليــم االبتدائــي لطفــل مــن أطفــال 

ســوريا.

ــل  ــون طف ــن 2.1 ملي ــرب م ــا يق ــاك م ــام 2011، هن ــذ ع ــر من ــراع الدائ ــة للص  نتيج
غيــر ملتحــق بالمدرســة فــي ســوريا و 1.4 مليــون طفــل معرضــون لخطــر 
ــًرا ألن  ــل، نظ ــد تعم ــم تع ــدارس ل ــن كل 4 م ــدة م ــم. واح ــن التعلي ــرب م التس
ــم  ــات و / أو ت ــة للهجم ــا منتظم ــت أهداًف ــة كان ــق التعليمي ــدارس والمراف الم
شــغلها مــن قبــل األشــخاص المشــردين داخلًيــا أو الفصائــل المتحاربــة خــال 
ــا مــن ذلــك االلتــزام، تأمــل شــركة عبــد اهلل  الصــراع الســوري الطويــل. انطاًق
عبــد الغنــي وإخوانــه فــي تقديــم الدعــم لمؤسســة التعليــم فــوق الجميــع 
لتحســين الوضــع التعليمــي لألطفــال وتوفيــر مســتقبل أفضــل لألطفــال 

وعائاتهــم.

باإلضافــة إلــى ذلــك، توجــد أيًضــا صناديــق للتبرعــات 
تابعــة لمؤسســة التعليــم فــوق الجميــع فــي معــارض 
تويوتــا فــي بــرج آل عبــد الغنــي وســيتي ســنتر ومكتــب 
اللوجســتية  الخدمــات  وقســم  الرئيســي  الخدمــة 
وتســليم المركبــات وقســم قطــع الغيــار ومقــر مركــز 
خدمــة الوكــرة إلتاحــة الفرصــة للجمهــور لدعــم تلــك 

ــة.  ــة النبيل القضي
ُتعــد هــذه المبــادرة جــزًءا مــن الركيــزة التــي تســتند 
ــد  ــد اهلل عب ــركة عب ــة لش ــؤولية االجتماعي ــا المس إليه
ــال  ــن خ ــباب م ــر الش ــل تطوي ــن أج ــه م ــي وإخوان الغن

التعليــم الجيــد.
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الحدائق العامة في قطر
تشجير البالد

علــى مــدار 10 ســنوات، تضاعفــت الحدائــق العامــة فــي قطــر مــن حيــث المســاحة والعــدد. مقارنــة بـــ 49 متنزًهــا بمســاحة إجماليــة 
تبلــغ 1،250،849 متــًرا مربًعــا فــي 7 بلديــات، يوجــد فــي البــاد اآلن 131 حديقــة بمســاحة 2،495،048 متــًرا مربًعــا فــي 8 بلديــات.

ــان  ــن الزم ــد م ــدار عق ــى م ــة عل ــة والبيئ ــوزارة البلدي ــة ل ــة التابع ــق العام ــت إدارة الحدائ ــرة"، قام ــة كبي ــر حديق ــل قط ــدف "جع به
بتجديــد الحدائــق القديمــة وعمــل اإلنشــاءات الضخمــة للحدائــق الجديــدة التــي توفــر مــاًذا أخضــر للمجتمــع. فــي فتــرة مــا قبــل 
الجائحــة، كانــت العائــات تقضــي فتــرات مــا بعــد الظهيــرة أو عطــات نهايــة األســبوع فــي الحديقــة التــي تضــم ماعــب ومرافــق 
رياضيــة وســط مجموعــة متنوعــة مــن النباتــات المزهــرة والشــجيرات واألشــجار. ُتعــد الحدائــق بمثابــة ملجــأ لقضــاء فتــرة اســتجمام 
بعــد أســبوع مــن العمــل الشــاق للكبــار أو بعــد ممارســة األنشــطة المدرســية لألطفــال.  علــى مــدار عقــد مــن الزمــان، أضفــت الحدائــق 

العامــة أيًضــا طابًعــا مميــًزا علــى كل موقــع، بحيــث تكــون كل حديقــة فريــدة مــن نوعهــا.  

يســلط هــذا العــدد الضــوء علــى حديقــة عنيــزة الجديــدة. تقــع حديقــة عنيــزة الجديــدة فــي وســط المبانــي الشــاهقة والمنطقــة 
الســكنية للدبلوماســيين فــي الخليــج الغربــي، وقــد تبــدو حديقــة عنيــزة الجديــدة صغيــرة جــًدا ولكنهــا تتميــز بالمســاحات الخضــراء 

مســاحة واســعة لاســترخاء. وقــد أدى قربهــا مــن المــدارس أن جعلهــا تحظــى بشــعبية بيــن الطــاب خــال فتــرة الراحــة.  

ُتبــرز الزيــادة المضطــردة فــي عــدد الحدائــق العامــة فــي جميــع البلديــات الثمانيــة فــي قطــر التــزام الحكومــة بجعــل قطــر خضــراء 
ودولــة صديقــة لألســرة. يعتبــر تعزيــز البيئــة الخضــراء جــزًءا مــن مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة للشــركات التــي تقــوم بهــا شــركة 

عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه فــي إطــار برنامــج المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ومبــادرات أهــداف التنميــة المســتدامة.



الصحة والسالمة في شركة عبداهلل عبدالغني وإخوانه

أقامــت شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه، بالتعــاون مــع فريــق تتبــع االتصــال بــوزارة الصحــة العامــة، فــي إطــار مبــادرة الســامة 
فــي مــكان العمــل - علــى مســتوى الشــركة بالكامــل - فحــص اختبــار تفاعــل البوليميــراز المتسلســل )PCR( الخــاص بوبــاء كورونــا 
الممســتجد )كوفيــد- 19( - لموظفــي شــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه فــي مقرهــا الرئيســي فــي بــرج آل عبــد الغنــي، وصــاالت 
عــرض تويوتــا ولكــزس، ومراكــز الخدمــة وأماكــن اإلقامــة الخاصــة بالشــركة. بالتزامــن مــع إجــراء الفحــص، تــم تطعيــم الموظفيــن 

ضــد اإلنفلونــزا أيًضــا فــي أماكــن إقامتهــم.

واضعــة فــي اعتبارهــا ســامة وصحــة عمائهــا وموظفيهــا ومجتمعهــا كأولويــة منــذ ظهــور الوبــاء، كانــت شــركة عبــداهلل 
ــركة  ــت الش ــد التزم ــة. لق ــا المختلف ــع مواقعه ــي جمي ــامة ف ــة والس ــوالت الصح ــذ بروتوك ــي تنفي ــباقة ف ــه س ــي وإخوان عبدالغن
بشــكل وثيــق بتنفيــذ أحــدث اللوائــح والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن جائحــة كورونــا خــال تنفيــذ جميــع عملياتهــا وخدماتهــا. هــذه هــي 
المــرة الثانيــة خــال العــام التــي تقــوم فيهــا شــركة عبــداهلل عبدالغنــي وإخوانــه بذلــك الفحــص فــي إطــار مبــادرة الســامة هــذه. 
وتشــمل هــذه التدابيــر التباعــد االجتماعــي وارتــداء الكمامــات ودخــول مواقــع العمــل لمــن يظهــر تطبيــق احتــراز )t( الحالــة الصحيــة 
الخضــراء باإلضافــة إلــى قيــاس درجــات الحــرارة وإجــراء التعقيــم المنتظــم والتطهيــر فــي مبانيهــا ومركباتهــا فــي جميــع المواقــع 

لضمــان راحــة البــال بيــن عمائهــا وموظفيهــا.
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مهًمــا  نشــاًطا  المخالطيــن  تتبــع  يعــد 
والســيطرة  الجائحــة  تفشــي  مــن  للحــد 
ــاط  ــك النش ــاعد ذل ــد. يس ــل البل ــا داخ عليه
علــى حمايــة أفــراد المجتمــع مــن خــال 
قــد  أماكــن  فــي  تواجــدوا  إذا  تنبيههــم 
بالفيــروس  لإلصابــة  فيهــا  يتعرضــون 
حالتهــم  لمراقبــة  اإلجــراءات  واتخــاذ 

 . لصحيــة ا

تســلط مبــادرة الســامة تلــك الضــوء علــى 
مــدى التــزام شــركة عبــداهلل عبدالغنــي 
لعمائهــا  آمنــة  بيئــة  بضمــان  وإخوانــه 
ــود  ــة. ن ــا اليومي ــي عملياته ــا ف وموظفيه
أن نشــكر الجهــود الهائلــة التــي تبذلهــا 
الرائــدة  والجهــات  العامــة  الصحــة  وزارة 
فــي خدمــة المجتمــع مــن خــال المراقبــة 
مــن  للوقايــة  الفعالــة  التدابيــر  واتخــاذ 

الوبــاء.



عقد من الزمان لبطوالت الشطرنج لشركة عبد اهلل عبد الغني 
وإخوانه

كانــت بدايــة األمــر مــع انطــاق بطولــة تويوتــا للشــطرنج للناشــئين تحــت ســن 16 عــام 2011 بالتعــاون مــع االتحــاد القطــري للشــطرنج 
)QCF(. كان األطفــال الصغــار الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 6 و 17 عاًمــا مــن قطــر وحتــى الــدول المجــاورة يحتشــدون فــي صالــة عــرض 
ــاء يراقبــون أطفالهــم بفخــر، بــل وكانــوا يقيمــون  تويوتــا وهــم يتنافســون مــع بعضهــم البعــض أمــام رقعــة الشــطرنج. كان اآلب
ــا نشــهد فيــه نمــو كل طفــل ليــس  صداقــات مــع اآلبــاء وأوليــاء األمــور اآلخريــن. لقــد كان مجتمًعــا جمعتــه اللعبــة. لقــد كان حدًث

فــي إتقانــه للعبــة فحســب، وإنمــا فــي عمــره ومظهــره الجســدي!

ازداد عدد المشاركين عاًما تلو عام مع زيادة الحماس للعبة الشطرنج.
كان اإلنطــاق األول لبطــوالت الشــطرنج فــي شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه فــي عامــي 2014 و 2015، عندمــا قامــت شــركة عبــد 
اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه برعايــة بطولــة قطــر ماســتر المفتوحــة الطموحــة حيــث تجمــع العبو الشــطرنج المحترفــون )غراندماســترز( 

مــن جميــع أنحــاء قطــر. 
كان مــن بيــن الاعبيــن المشــاركين العــب الشــطرنج المحتــرف )جرانــد ماســتر( وبطــل العالــم كارلســن ماغنــوس، والعــب الشــطرنج 
المحتــرف وبطــل العالــم الســابق فاديميــر كرامنيــك مــن روســيا، والعــب الشــطرنج المحتــرف جيــري أنيــش مــن هولنــدا وهــو الاعــب 
ــيدات  ــابقة للس ــم الس ــة العال ــريع وبطل ــطرنج الس ــي الش ــابقة ف ــم الس ــة العال ــترز، وبطل ــر ماس ــة قط ــي بطول ــا ف ــى تصنيًف األعل

والعبــة الشــطرنج المحترفــة تشــو تشــين مــن قطــر، وذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر. 

تحــت القيــادة القويــة لإلتحــاد القطــري للشــطرنج، حققــت الفعاليــات نجاًحــا كبيــًرا فــي األوســاط المهتمــة بالشــطرنج وســاعدت 
فــي وضــع قطــر علــى ســاحة الشــطرنج العالميــة. 



بــروح تتســم بتحــدي الوضــع الراهــن وســعًيا لخلــق مصــادر إثــارة جديــدة، وألول مــرة فــي قطــر، كان لشــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي 
وإخوانــه الريــادة فــي أول بطولــة مفتوحــة مصنفــة مــن قبــل اإلتحــاد الدولــي للشــطرنج فــي عــام 2017. ُيعــد اإلتحــاد الدولــي 
ــاض  ــة. خ ــطرنج الدولي ــابقات الش ــع مس ــم جمي ــذي ينظ ــو ال ــطرنج، وه ــة الش ــى إدارة رياض ــي تتول ــة الت ــو الهيئ ــطرنج )FIDE( ه للش
ــر  ــور أكث ــن ظه ــفر ع ــا أس ــم مم ــدة 5 مواس ــض لم ــم البع ــد بعضه ــة ض ــار المنافس ــواء غم ــد س ــى ح ــار عل ــار والكب ــون الصغ الاعب
مــن 50 العًبــا جديــًدا مــن المصنفيــن عالمًيــا وأدى إلــى رفــع تصنيــف الاعبيــن المصنفيــن. أتاحــت هــذه البطولــة المصنفــة مــن قبــل 
االتحــاد الدولــي للشــطرنج الفرصــة لاعبيــن غيــر المصنفيــن فــي قطــر للحصــول علــى تصنيــف علــى مســتوى عالمــي وتعزيــز اللعبــة 

فــي المجتمــع.

مهــد تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19( فــي عــام 2020 الطريــق إلقامــة بطــوالت شــطرنج بشــكل مختلــف. 
ــه  ــي وإخوان ــد الغن ــد اهلل عب ــركة عب ــا ش ــي ترعاه ــة الت ــطرنج المفتوح ــة الش ــن بطول ــادس م ــم الس ــتعدادات للموس ــت االس كان
والمصنفــة مــن قبــل االتحــاد الدولــي للشــطرنج تجــري علــى قــدم وســاق. ومــع ذلك، فــي ضــوء التدابيــر المتخــذة للتباعــد االجتماعي، 
تعــذر إقامــة البطولــة بشــكلها األصلــي وكان البــد مــن تنفيــذ فكــرة أكثــر إبداًعــا مــن أجــل عــدم تخييــب آمــال جمهــور الشــطرنج. 

تــم تحويــل البطولــة إلــى سلســلة مــن بطــوالت الشــطرنج التــي ُتقــام علــى منصــة عالميــة عبــر اإلنترنــت. تماشــيًا مــع بروتوكــوالت 
ــون  ــة ماراث ــان بإقام ــهر رمض ــتقبال ش ــم اس ــد ت ــد”، وق ــم التباع ــًا رغ ــت “مع ــر اإلنترن ــطرنج عب ــون الش ــا ماراث ــي، بدأن ــد اإلجتماع التباع
الشــطرنج عبــر اإلنترنــت “ســويًا نحــن بخيــر” واختتمنــاه ببطولــة “معــًا رغــم التباعــد” للشــطرنج بعــد عيــد الفطــر المبــارك. وشــهدت 
الفعاليــات عبــر اإلنترنــت مشــاركة أكثــر مــن 1200 العــب شــطرنج مــع حوالــي 40 العــب شــطرنج محتــرف )جرانــد ماســترز( و 180 العًبــا مــن 
جميــع أنحــاء العالــم. كمــا شــجعت نســخة “مًعــا نحــن بخيــر” علــى رد الجميــل للمجتمــع مــن خــال نســبة مــن األربــاح تــم التبــرع بهــا 

لمؤسســة قطــر الخيريــة ولجهــات أخــرى اختارهــا الاعبــون فــي مختلــف البلــدان.

ــى  ــي عل ــداهلل عبدالغن ــركة عب ــام لش ــت 16 ع ــئين تح ــطرنج للناش ــة للش ــت أول بطول ــا، أقيم ــة به ــزات الخاص ــال التجهي ــد اكتم بع
ــة أســبوع بمشــاركة الاعــب القطــري الشــهير عبــد اهلل الحميــد كبطــل. وقــام حــكام  اإلنترنــت مؤخــًرا علــى مــدار 3 عطــات نهاي

ــات.   ــة المباري ــون بمراقب دولي
بــدأ عقــد مــن الزمــان لبطــوالت الشــطرنج لشــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه وانتهــى بإقامــة بطولــة شــركة عبــداهلل عبدالغنــي 
المفتوحــة للشــطرنج للناشــئين تحــت 16 عــام. إن ذلــك ُيعــد دليــًلا مــدى إلتــزام الشــركة الثابــت تجــاه تطويــر مهــارات التفكيــر 
اإلســتراتيجي بيــن الشــباب. إن ذلــك يعبــر عــن ســعي الشــركة الــدؤوب نحــو تعزيــز وتطويــر مجتمــع الشــطرنج فــي قطــر علــى الرغــم 

مــن النمــاذج المتغيــرة والظــروف المتحــورة.
جعلت الشراكة القوية بين شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه مع االتحاد القطري للشطرنج كل ذلك ممكًنا.

إن مــا ينتظرنــا فــي بطــوالت الشــطرنج لشــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه هــو فصــل مثيــر آخــر لــم يتكشــف بعــد. ربمــا يبــدأ عقــد 
آخــر مــن الرياضــة. إن شــاء اهلل.  
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رياضات شركة عبداهلل عبدالغني مع بادمنتون تعود 
للتواصل

كانــت الخطــوة التاليــة فــي توفيــر بيئــة آمنــة مــع 
إتاحــة الفرصــة لممارســة أنشــطة اللياقــة البدنيــة هــي 
بــدء موســم جديــد لبطولــة شــركة عبــد اهلل عبــد 
الغنــي وإخوانــه للريشــة الطائــرة. ســجل مــا مجموعــه 

ــة.  ــي البطول ــاركة ف ــا للمش ــا ثنائًي 56 فريًق

إمتثــااًل للوائــح الصحيــة، تــم وضــع بروتوكوالت ســامة 
صارمــة فــي إدارة البطولــة والتــي تشــمل الفحوصــات 
الخاصــة بتطبيــق احتــراز )Ehteraz( والتباعــد االجتماعي 
وارتــداء القفــازات. ُيســمح فقــط للموظفيــن الذيــن 
تــم تطعيمهــم بالكامــل باللعــب لهــذا الموســم وال 
ُيســمح بوجــود متفرجيــن فــي المبنــى. يتــم إجــراء 
االقتصــار  المباريــات لضمــان  تعديــات علــى جــدول 
علــى العــدد المســموح بــه مــن األشــخاص الحاضريــن.
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برنامج سعادة موظفي شركة عبداهلل عبدالغني واخوانه : 
ركوب الدراجات

نظــًرا لكــون شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه شــركة نشــطة فــي برامــج إســعاد الموظفيــن مــن خــال إدارة بطــوالت رياضيــة 
ــكل  ــام. تش ــات الع ــم أوق ــي معظ ــركة ف ــة للش ــطة الرياضي ــل األنش ــي تعطي ــة ف ــر الجائح ــبب تأثي ــد تس ــبوعية، فق ــة أس جماعي
الرياضــات الجماعيــة مثــل كــرة الســلة والكريكيــت وكــرة القــدم والكــرة الطائــرة غالبيــة البطــوالت الرياضيــة فــي شــركة عبــد اهلل 

ــه. تســبب إلغــاء األنشــطة الرياضيــة فــي تــرك فــراغ فــي النشــاط األســبوعي للموظفيــن. عبــد الغنــي وإخوان

إدراًكا مــن شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه ألهميــة تحقيــق التــوازن بيــن صحــة للموظفيــن وحياتهــم العمليــة، تــدرك الشــركة 
التأثيــر الــذي أحدثتــه الجائحــة علــى الموظفيــن. نتيجــة لذلــك، وقــع االختيــار علــى الرياضــات الفرديــة كوســيلة للموظفيــن لممارســة 
النشــاط البدنــي المطلــوب ولتكــون متنفًســا رياضًيــا لهــم. تــم تشــكيل فريــق شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه للدراجــات بنــاًء 
علــى حاجــة الموظفيــن لممارســة النشــاط الرياضــي بأمــان وبطريقــة خاضعــة للرقابــة وتــم إدراجــه فــي قائمــة الرياضــات المفتوحــة 

لموظفــي شــركة عبــد اهلل عبــد الغنــي وإخوانــه.
تــم وضــع القواعــد واللوائــح لضمــان تحقيــق أقصــى ممكنــة مــن ممارســة األنشــطة الرياضيــة دون المســاس بالقيــود المفروضــة 

للحــد مــن تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19(.
ــة  ــطة الرياضي ــن األنش ــواع م ــة أن ــاك اآلن ثماني ــون هن ــه، يك ــي وإخوان ــد الغن ــد اهلل عب ــركة عب ــي ش ــات لموظف ــة الدراج ــإدراج رياض ب

ــه. ــي وإخوان ــد الغن ــد اهلل عب ــركة عب ــي ش ــن ف ــة للموظفي ــة المتاح المنظم
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“ فقط هؤالء الناس الذين يغامرون 
بالذهاب بعيدًا ممكن أن يكتشفوا  إلى 

أي مدى كانوا سيذهبون” 

تي . أس إليوت




