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¶  د. صالح النابت 

¶  لقطة جماعية 

 ضمن النسخة األولى من برنامج «ريادة األعمال االنسيابية ٢٠١٤»

رواد األعمال يستعرضون مشاريعهم 
أمام حاضنة قطر لألعمال 

•    الدوحة -الشرق  

االنسيابية   األعمال  "ريــادة  برنامج  من  األولى  النسخة  ضمن 

مـــؤخـــرًا،  لـــألعـــمـــال  قــطــر  حــاضــنــة  أطــلــقــتــه  الــــذي   LeanStartup

يــســتــعــرض رواد األعــمــال مــمــن أكــمــلــوا الــبــرنــامــج مــشــاريــعــهــم 

األحد  يوم  وذلك  األعمال،  تحكيم حاضنة  لجنة  أمام  الريادية 

25 مـــايـــو  فـــي مــقــر الــحــاضــنــة الـــواقـــع فـــي املــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 

الجديدة.

وفـــي ســيــاق الــتــحــضــيــرات لــهــذا الــيــوم قــامــت الــحــاضــنــة بعقد 

لتزويدهم  املشروع  أكملوا  ممن  األعمال  لرواد  لقاء تحضيري 

التحكيم ضمن  لجنة  أمــام  أفــكــار مشاريعهم  عــرض  بــمــهــارات 

زمني محدد. وقت 

الخدمات  من  لالستفادة  بفرصة  الفائزة  املشاريع  وستحظى 

الـــتـــي تــقــدمــهــا حـــاضـــنـــة قـــطـــر لـــألعـــمـــال والـــتـــي تــشــمــل تــوفــيــر 

مكتبية وورش  من مساحات  لدعمهم  التحتية  البنية  وسائل 

صــنــاعــيــة ودعـــم إرشــــادي ودعـــم مـــادي أيــضــًا، وتــوفــيــر مــوقــع 

مرحلة  الفكرة حتى  مرحلة  من  األعــمــال  رواد  لخدمة  متكامل 

الــتــخــرج مــن الــحــاضــنــة بــشــركــة أو مــشــروع قــادر عــلــى اإلنــجــاز 

والنجاح.

الرائدة  البرامج  أحد  االنسيابية  األعمال  ريادة  برنامج  ويعد 

بشكل  تقام  والتي سوف  لألعمال  قطر  أطلقتها حاضنة  التي 

دوري، واستمر البرنامج ملدة عشرة أسابيع، تم خالله تزويد 

رواد األعـــمـــال بــفــكــرة واقـــعـــيـــة عـــن عـــالـــم األعـــمـــال وتـــزويـــدهـــم 

ــة الــطــريــق  ــدايـ ــارات الــعــمــلــيــة الــكــفــيــلــة لــوضــعــهــم عــلــى بـ ــهـ ــاملـ بـ

وتــزويــدهــم  بــاملــهــارات الــالزمــة لــلــبــدء الــنــاجــح ملــشــاريــعــهــم من 

املحتملني  العمالء  خالل تشكيل فرق عمل تقوم بالتواصل مع 

واالســتــمــاع إلــى حــاجــاتــهــم، والــشــركــاء، واملــنــافــســني، ومــا إلــى 

ــاري لـــبـــنـــاء نـــمـــوذج  ــتـــجـ ــمـــوذج الـــعـــمـــل الـ ــك، وســتــســتــخــدم نـ ــ ذلـ

نــمــوذج  مــن صــحــة  للتحقق  الــعــمــالء  تنمية  ونــمــوذج  أعــمــالــهــم 

أعمالهم.

ــال عــن  ــ ــمـ ــ مــــن رواد األعـ الـــبـــرنـــامـــج  مــنــتــســبــو  بـــــدورهـــــم، عـــبـــر 

ــكــــار مـــشـــاريـــعـــهـــم أمـــــام لــجــنــة الــتــحــكــيــم  حـــمـــاســـهـــم لـــعـــرض أفــ

ــادة األعــمــال االنــســيــابــيــة"  ومـــدى اســتــفــادتــهــم مــن بــرنــامــج "ريــ

ثقتهم  من  وزاد  املهارات  من  العديد  من خالله  اكتسبوا  الــذي 

بــأفــكــارهــم وســاعــدهــم فــي تــحــديــد أفــكــار مــشــاريــعــهــم وكــيــفــيــة 

بها.  البدء 

   في ٢٦ الجاري بفندق جراند حياة

{قطر لتغليف املعادن} تنظم ندوة 
حول الحلول الدائمة لتصدع الخرسانة 

•    الدوحة - الشرق 

فــي إطـــار تــقــديــم حــلــول ملــشــاكــل تــصــدع املــنــشــآت الــخــرســانــيــة 

ــربـــي، ســتــقــيــم شـــركـــة قــطــر  ــعـ املــســلــحــة فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج الـ

ــــدوة فــنــيــة بـــتـــاريـــخ ٢٦ مــايــو  ــعــــادن (كـــيـــوكـــوت) نـ لــتــغــلــيــف املــ

بالدوحة.  فندق جراند حياة  في  الحالي،  

بن حسن  علي  السيد  رعاية   الندوة تحت  هــذه  تعقد  وســوف 

الـــعـــام لــشــركــة قــطــر  املـــريـــخـــي، رئــيــس مــجــلــس اإلدارة واملـــديـــر 

(كيوكوت). املعادن  لتغليف 

حديد  قضبان  باستخدام  التوعية  إلــى  الــنــدوة  هــذه  وتــهــدف 

اإلنشائية،  املشاريع  في  اإليبوكسي  بمادة  املغلفة  التسليح 

تصدع  ومنع  الصدأ،  من  الحديد  لحماية  األمثل  الحل  كونها 

عن  الــنــاجــمــة   ، الــعــالــيــة  لــألكــســدة  تعرضها  بسبب  الــخــرســانــة 

ــرارة والـــرطـــوبـــة الـــزائـــدة، وهـــي إحــــدى املــشــاكــل الــكــبــيــرة  الـــحـ

العربي. الخليج  منطقة  في  التسليح  قضبان  على  تؤثر  التي 

املتحدة  الواليات  من  الندوة خبراء  في  يتحدث  أن  املقرر  ومن 

يطلعون  الذين سوف  السعودية،  العربية  واململكة  األمريكية 

املــشــاركــني بــالــنــدوة عــلــى خــبــراتــهــم ونــتــائــج دراســاتــهــم حــول 

اإليبوكسي  بــمــادة  املغلفة  التسليح  حــديــد  اســتــخــدام قضبان 

ــنــــدوة كـــبـــار املـــســـؤولـــني مــن  وفــــوائــــدهــــا، كـــمـــا ســـيـــشـــارك فـــي الــ

مــخــتــلــف الــجــهــات واملــؤســســات الــحــكــومــيــة وغــيــر الــحــكــومــيــة، 

وكــذلــك مــمــثــلــون عــن كــبــرى الــشــركــات االســتــشــاريــة واملــقــاوالت 

في دولة قطر.

تعد  (كيوكوت)  املعادن  لتغليف  قطر  أن شركة  بالذكر  الجدير 

الــتــســلــيــح املغلفة  الــرائــدة املــصــنــعــة لــقــضــبــان  الــشــركــات  إحـــدى 

بـــمـــادة اإليــبــوكــســي فـــي دول الــخــلــيــج ، ومــوقــعــهــا فـــي مــديــنــة 

قطر.. في  الصناعية  مسيعيد 

 وقـــد تــأســســت الــشــركــة فــي عـــام ١٩٩٠م كــشــركــة مــســاهــمــة بني 

التحويلية  للصناعات  القطرية  والــشــركــة   (٪٥٠) قطر ستيل 

 .(٪٥٠ )

 املهندي: ملتزمون بالتميز.. والسالمة جزء ال يتجزأ من ثقافتنا

عمليات راس غاز تحتفل بـ ٢٥ مليون ساعة عمل خالية من الحوادث 

 عن فئة دعم التدريب والتطوير خالل االجتماع السنوي لشركة قطر للبترول

«دولفني للطاقة» تفوز بجائزة التميز للتقطير للعام الثاني 
•    أبوظبي - الشرق 

مها جائزة 
ّ
أعلنت شركة دولفني للطاقة املحدودة أمس، عن تسل

التميز في فئة "دعم التدريب والتطوير" في االجتماع السنوي 

لشركة قطر للبترول ملراجعة إستراتيجية التقطير 2013، وذلك 

للعام الثاني على التوالي.

أقيم حفل التكريم يوم 19 مايو 2014 في فندق سانت ريجيس، 

الله السليطي، نائب املدير العام  وحضره السيد محمد عبد 

لشركة دولفني للطاقة، الذي تسلم الجائزة من سعادة الدكتور 

ــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة، وســعــادة  محمد بــن صــالــح الــســادة وزيـ

الدكتور عيسى سعد النعيمي، وزير التنمية اإلدارية في قطر.

ــــجـــــاز، قـــــال الـــســـيـــد عــــــادل أحــمــد  وفـــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى هـــــذا اإلنـ

املــحــدودة: "ال  الــعــام لشركة دولــفــني للطاقة  املــديــر  البوعينني، 

لــعــامــني متتاليني أمــــٌر رائــــع، ويمثل  الــفــوز بــالــجــائــزة  شــك أن 

إنــجــازًا كبيرًا.. فمحافظتنا على مستوياتنا في األداء بحيث 

نفوز بالجائزة مرة أخرى تدل على التزام وتفاٍن هائلني..  ولم 

تدخر فــرق التدريب والتطوير في شركتنا أّي جهد لتحسني 

مـــا نــقــدمــه ملــوظــفــيــنــا مـــن املـــواطـــنـــني، وتــوفــيــر فـــرص ملموسة 

ر الوظيفي.. كما أن اختيارنا للتكريم من بني أقراننا من 
ّ

للتطو

الشركات هو أيضًا مصدر فخٍر كبير لنا".

تنقسم معايير جائزة قطر للبترول للتقطير إلى خمس فئات، 

ــبــــاط مـــع قــطــاع الــتــعــلــيــم، ودعــــم التقطير،  ــي: الـــدعـــم واالرتــ وهــ

ودعم التدريب والتطوير، ودعم رعاية الطالب، وأفضل تطوير 

للقطريني، باإلضافة إلى تقديم جائزة تقديرية أخرى ألفضل 

مؤسسة تعليمية داعمة لقطاع الطاقة. 

ويــشــهــد الـــفـــوز بــهــذه الــجــائــزة املــرمــوقــة لــلــســنــة الــثــانــيــة على 

التوالي على االلتزام الراسخ واملستمر لشركة دولفني للطاقة 

املـــحـــدودة وتــفــانــيــهــا فـــي مــجــال الــتــقــطــيــر والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 

باعتبارهما من الركائز األساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.

املــحــدودة تطبق عــددًا من السياسات  ذكر أن دولفني للطاقة 
ُ
ي

والبرامج املهمة لدعم تطوير موظفيها من املواطنني.. وتعكف 

املــبــادرات الجديدة لتقديم  الشركة حاليًا على إنجاز عــدد من 

أفضل بــرامــج التدريب والتطوير على مستوى قطاع الطاقة 

والصناعة ملوظفيها. وتملك شركة دولفني للطاقة املحدودة 

 بالتميز في توظيف املواطنني واملحافظة عليهم، 
ً
 حافال

ً
سجال

وتحقق نموًا مستمرًا في صقل مهاراتهم وتوليتهم مناصب 

ومسؤوليات إدارية يستحقونها عن جدارة.

: "إن الفوز بهذه الجائزة 
ً
واختتم السيد البوعينني حديثه قائال

 كبير، وأود أن أتقدم بالتهنئة لفرق التدريب والتطوير 
ٌ
إنجاز

ــاء لــجــنــة جـــائـــزة قــطــر لــلــبــتــرول لــلــتــقــطــيــر على  لــديــنــا وألعـــضـ

دورهم املحوري في إنجاح سياسة التقطير في دولفني للطاقة 

املـــحـــدودة". وتأسست شــركــة دولــفــني للطاقة املــحــدودة بهدف 

توفير املساندة لتطور الصناعات الجديدة وطويلة األمد في 

كافة أنحاء املنطقة، بحيث تساهم في إيجاد ثروات مستدامة 

ونــمــو اقــتــصــادي وفــــرص عــمــل لــلــمــواطــنــني مــن أبــنــاء املنطقة 

لــســنــوات طــويــلــة فــي املستقبل. ويعتبر مــشــروع غـــاز دولــفــني 

مـــبـــادرة إســتــراتــيــجــيــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا، حــيــث قــامــت شــركــة 

املــحــدودة باستخراج ومعالجة وإنــتــاج الغاز  دولفني للطاقة 

من حقل الشمال القطري ونقله من خالل خط بحري ألنابيب 

ــارات العربية املتحدة منذ  الــغــاز مــن دولـــة قطر إلــى دولـــة اإلمــ

يوليو 2007.  وتشمل قائمة العمالء الطويلة األمد لغاز دولفني 

القادم من قطر كل من: شركة مياه وكهرباء  للطاقة املحدودة 

أبوظبي وهيئة دبي للتجهيزات وكذلك شركة النفط العمانية، 

حيث وقعت كل من هــذه الشركات مع دولفني للطاقة اتفاقية 

لــتــوريــد الــغــاز ملــدة 25 عــامــًا.  واملــســاهــمــون فــي شــركــة دولفني 

املــبــادلــة للتنمية (51 %) والتي  املــحــدودة هــم: شــركــة  للطاقة 

أبــوظــبــي، تــوتــال الفرنسية (24.5 %) وشركة  تملكها حكومة 

أوكسيدينتال بتروليوم األمريكية (24.5 %). 

•    الدوحة - الشرق 

احــتــفــلــت مــؤخــرًا إدارة مــشــاريــع الــعــمــلــيــات بــشــركــة راس غــاز 

ــاز)، بــإنــجــاز 25 مــلــيــون ســاعــة عــمــل خالية  املـــحـــدودة (راس غــ

من الحوادث املهدرة للوقت، وقد تحقق هذا اإلنجاز من خالل 

الــذيــن يعملون معًا  موظفي راس غــاز ومقاوليها ومــورديــهــا 

منذ أكثر من 6 سنوات واضعني السالمة نصب أعينهم كقيمة 

جوهرية.

 بـــهـــذا اإلنــــجــــاز أقـــيـــم حــفــل خــــاص بــمــقــر راس غــاز 
ً
واحـــتـــفـــاال

بالدوحة، حضره السيد حمد راشد املهندي، الرئيس التنفيذي 

لراس غاز، وقال مخاطبًا الحضور أثناء الحفل "أفخر بتواجدي 

مــعــكــم لــالحــتــفــال بــإنــجــاز 25 مــلــيــون ســـاعـــة عــمــل خــالــيــة من 

املــهــدرة للوقت، فانطالقًا من مكانتنا كمورد عاملي  الــحــوادث 

لــلــطــاقــة يــســعــى للتميز تــثــبــت ســجــالت الــســالمــة عــلــى جميع 

املستويات بالشركة التزام راس غاز بالتميز في كافة جوانب 

عملياتها".

"إجـــــراءات راس غــاز والــتــزامــهــا بالسالمة قوبلت  وأوضـــح أن 

مــؤخــرًا بتقدير أحــد مساهميها عندما قدمت إكــســون موبيل 

لراس غاز جائزة التميز في السالمة باملشاريع لسنة 2013.

وأضـــاف الــرئــيــس التنفيذي لـــراس غــاز "مــنــذ نشأتها فــي عام 

2007، حافظت إدارة مــشــاريــع العمليات بــصــورة دائــمــة على 

املــهــدرة للوقت، كما سجلت تميزًا  الــحــوادث  خلو سجلها من 

في املعدل اإلجمالي للحوادث القابلة للتسجيل إذ بلغ 0.05 في 

عام 2013، وذلك على الرغم من تنفيذها ملشاريع كبيرة وهامة 

الــفــتــرة، بــل إن ســجــل إدارة مــشــاريــع العمليات في  خـــالل تــلــك 

مجال السالمة يفوق املعدل املتعارف عليه في هذه الصناعة 

اتــحــاد منتجي النفط والــغــاز ومؤسسة فيليب  طبقًا ملعايير 

تاونسند أسوشييتس في تكساس".

وأكـــد أن "الــســالمــة جــزء ال يتجزأ مــن ثقافة راس غـــاز، ونلتزم 

بمسؤوليتنا في استمرار سالمة العمليات بأسلوب ال تشوبه 

املــشــاريــع بالشركة بإنجاز  شــائــبــة، وقــد احتفل مــؤخــرًا فــريــق 

130 مليون ساعة عمل خالية من الحوادث املهدرة للوقت، كما 

أنجزت مجموعة األعــمــال تحت السطحية والتكنولوجيا 20 

مليون ساعة عمل خالية من الحوادث املهدرة للوقت، وأيضًا 

أنجزت مجموعة السالمة والصحة والبيئة والجودة 4 ماليني 

ساعة عمل دون أي حادثة مهدرة للوقت".

وأضاف السيد حمد راشد املهندي "تحققت كل هذه اإلنجازات 

مـــن خـــالل االلـــتـــزام املــســتــمــر مـــن جــانــب مــوظــفــيــنــا ومــقــاولــيــنــا 

ــاز في  ــراس غــ ــ بــإســتــراتــيــجــيــات ونـــظـــم وإجــــــــراءات الـــســـالمـــة بـ

أعمالهم اليومية".

واشتمل الحفل على تكريم املقاولني الرئيسيني الذين شاركوا 

في تحقيق هــذا اإلنــجــاز، حيث تقديم شهادات تقدير وهدايا 

أفــراد فريق إدارة مشاريع  تذكارية لهم، كما تم تكريم بعض 

العمليات إلسهاماتهم البارزة في تحقيق هذا اإلنجاز الكبير 

في مجال السالمة. 

 النابت: نتائج التقرير تؤكد تنويع االقتصاد وتعزيز الكفاءة واإلنتاجية

قطر تحتل املرتبة ١٩ في القدرة التنافسية الدولية 
•    الـــدوحـــة - قــنــا: احــتــلــت دولــــة قــطــر املــرتــبــة  19 

ــة غــالــبــيــتــهــا مــن  ــ ــن بـــني 60 دولـ فـــي الــتــنــافــســيــة مـ

للتنافسية  الدولي  للتقرير  املتقدمة، وفقا  الــدول 

 IMD اإلدارية  للتنمية  الدولي  املعهد  الصادر عن 

 . للعام الجاري 

الــتــخــطــيــط والــتــنــمــوي واإلحـــصـــاء   ــــدت وزارة  وأكـ

الذي حققته دولة قطر يدل على  الترتيب  "أن هذا 

املــســتــوى الــرفــيــع الــذي ال زالــت تــحــرزه الــدولــة في 

مــجــاالت مــتــعــددة وذلـــك عــلــى الــرغــم مــن تراجعها 

قــيــاســا بــتــرتــيــب الـــعـــام املـــاضـــي الـــــذي حــلــت فــيــه 

عاشرا" .

ــتـــور صـــالـــح مــحــمــد الــنــابــت  ورحـــــب ســـعـــادة الـــدكـ

بالنتائج  التنموي واإلحــصــاء-  التخطيط  -وزيــر 

التي توصل إليها التقرير.. وقال "إن هذه النتائج 

ترتيبا مرضيا وستساعدنا  إحــرازنــا  تؤكد على 

بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تـــحـــديـــد املــــجــــاالت الـــتـــي نــحــتــاج 

فــيــهــا إلــــى تــعــزيــز املـــكـــاســـب والـــقـــيـــام بـــاملـــزيـــد مــن 

التحسينات".

لدولة  الوطنية  التنمية  إستراتيجية  أن  وأضاف" 

قــطــر تــحــدد أهـــدافـــا واضــحــة فــي مــجــاالت تنظيم 

االقتصادية،  التحتية  والبنية  التجارية،  األعمال 

وتــنــمــيــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص والـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن 

التقدم في املستقبل". تؤدي إلى 

وتابع "ليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى 

تــنــويــع اقــتــصــادهــا والــعــمــل بــاســتــمــرار عــلــى رفــع 

التنافسية  قدرتنا  ة واإلنتاجية وتحسني  الكفاء

الدولية".

وأكـــــــــــد ســـــــعـــــــادة وزيـــــــــــر الــــتــــخــــطــــيــــط الــــتــــنــــمــــوي 

ــتـــائـــج الــتــقــريــر  واإلحـــــصـــــاء أنـــــه ســـتـــتـــم دراســـــــة نـ

الـــدولـــي لــلــتــنــافــســيــة جــنــبــا إلـــى جــنــب مـــع غــيــرهــا 

مــن الــشــواهــد األخـــرى الــتــي ســتــســاعــد عــلــى شحذ 

اقتصاد قطر.    لتعزيز  الجهود 

يــــشــــار إلـــــى أن الــــجــــزء الــــخــــاص بــــدولــــة قـــطـــر فــي 

التعاون بني  ثمرة  للتنافسية هو  الدولي  الكتاب 

مــن جهة ووزارة  اإلداريـــة  للتنمية  الــدولــي  املعهد 

. التخطيط التنموي واإلحصاء من جهة أخرى 

ــذا  ــــي هــ ــة فـ ــيـ ــافـــسـ ــنـ ــتـ ــدرة الـ ــ ــقــ ــ ــ ــم ال ــيـ ــيـ ــقـ ــتـــمـــد تـ ويـــعـ

الــبــيــانــات واملــؤشــرات  الــتــقــريــر عــلــى مجموعة مــن 

الــــشــــركــــات ورجــــــال  ــــري  ــديـ ــ مـ وآراء  ــيــــة  ــائــ اإلحــــصــ

األعــمــال الــذيــن شملهم املــســح املــيــدانــي، وعــرضــوا 

وجهات نظرهم حول تنافسية االقتصاد القطري. 

ــد شــمــلــت املــــحــــاور الـــتـــي أحـــــــرزت فــيــهــا دولــــة  وقـــ

قــطــر مــراتــب مــتــقــدمــة "مــحــور األداء االقــتــصــادي" 

ة  حــيــث حــلــت فــي املــرتــبــة الــثــانــيــة ومــحــور الــكــفــاء

ة  الــحــكــومــيــة فــي املــرتــبــة الــخــامــســة، ومــحــور كــفــاء

أما  والعشرين،  الرابعة  املرتبة  األعمال في  قطاع 

مـــجـــاالت الــتــحــســني فــهــي مــحــور الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

الذي أحرزت فيه دولة قطر مرتبة متأخرة نسبيا 

 . وهي املرتبة الثانية واألربعون 

إيجابيا  تأثر  ترتيب قطر  أن  إلــى"  البيان  وأشــار 

القوي  االقتصادي  األداء  العوامل منها  بعدد من 

املــيــزان  الــجــاري وفــي  بــاملــيــزان  الفائض  ممثال فــي 

وارتــفــاع  كل من  البطالة،  التجاري وتدني نسبة 

املــحــلــي اإلجــمــالــي  لــلــنــاتــج  الحقيقي  الــنــمــو  مــعــدل 

ونصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي وكذلك 

وارتفاع  الشفافية،  الحكومية ممثلة في  ة  الكفاء

الناتج  مــن  الــعــامــة ونسبته  املــوازنــة  فــي  الــفــائــض 

املالية". ة اإلدارة  املحلي اإلجمالي، وكفاء

ولفت إلى" بعض املؤشرات التي تضمنها التقرير 

وتــحــتــاج إلـــى تــحــســني مــثــل تــركــز الـــصـــادرات من 

حــيــث الــســلــع والـــشـــركـــاء الــتــجــاريــني، ومــحــدوديــة 

ــــى الــــداخــــل،  االســـتـــثـــمـــارات املـــبـــاشـــرة املـــتـــدفـــقـــة إلـ

ات للبدء بــاألعــمــال، وتدني  ــراء وارتــفــاع عــدد اإلجـ

ــرأة فــي الــقــوى الــعــامــلــة، وتــدنــي نسبة  مــشــاركــة املـ

ــن مــجــمــل  ــ مـ الـــعـــالـــيـــة  الـــتـــقـــنـــيـــة  ــادرات ذات  ــ ــ ــــصـ ــ الـ

ــادرات، وتـــدنـــي نــســبــة الــطــاقــة املـــتـــجـــددة من  الــــصــ

الطاقة".  احتياجات  مجمل 

¶  كبار مسؤولي دولفني للطاقة في لقطة جماعية خالل تسلم الجائزة 


