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مشروع العّنة ينعش السياحة في منطقة سيلينمشروع العّنة ينعش السياحة في منطقة سيلين
يوفر ١٤٠ فرصة لرواد األعمال القطريين  

ـــــــة ـــــــن ـــــــع ال مــــــــــــــــشــــــــــــــــروع  مـــــــــــســـــــــــاحـــــــــــة  ـــــــــــــع  ـــــــــــــرب م مـــــــــــتـــــــــــر  مـــــــــــاليـــــــــــيـــــــــــن   ٦

ــــــــة تـــــــــتـــــــــصـــــــــدر أولــــــــــــــــــويــــــــــــــــــات مــــــــــــــشــــــــــــــروع الــــــعــــــنــــــة                              ــــــــئ ــــــــي ــــــــب حـــــــــمـــــــــايـــــــــة ال

الــــــمــــــوســــــم   خـــــــــــــالل  مــــــــيــــــــاه  ــــــــــون  جــــــــــال مـــــــاليـــــــيـــــــن   ٤ ـــــــــــ  ب ـــــن  ـــــي ـــــم ـــــي ـــــخ ـــــم ال ــــــــــد  ــــــــــزوي ت

تــوفــر ـــر  ومـــوات  .. لــلــبــطــابــط  ــات  ــب حــل  ٨

ــة وثــقــافــيــة ــي ــراث ــات ت ــي ــال ــع تــنــظــيــم ف

ـــوعـــب ـــســـت ــــف ت ــــي ــــس مـــنـــطـــقـــة ال

ــس“ ــي ــع ــط ــت تـــحـــديـــات مـــثـــيـــرة لـــــ “ال

ــــب ــــش ــــم ـــــــــي مـــــنـــــطـــــقـــــة ال ف

ـــــــــــــــر زائ ــــــــــــــــــــف  أل  ١٥

ــــــــــــــــــــــزوار ـــــــــــاب الــــــــعــــــــنــــــــن وال ـــــــــــح ــــــــــة ألص ــــــــــالم ــــــــــس تــــــــوفــــــــيــــــــر عــــــــنــــــــاصــــــــر األمـــــــــــــــــــن وال



خط ساخن للمخيمين على مدار ٢٤ ساعة
ــــــــوفــــــــر مــــــــــشــــــــــروع الـــــعـــــنـــــة  ي
لــلــمــخــيــمــيــن إمــكــانــيــة الــتــواصــل 
مـــــع مـــجـــمـــع الـــــخـــــدمـــــات، مــن 
خــــالل خـــط ســـاخـــن يــعــمــل عــلــى 
فيه  ومــتــوفــر  ســـاعـــة،   ٢٤ مــــدار 
فـــريـــق خـــدمـــة عـــمـــالء يــتــحــدث 

مــن  أو  ــيــزيــة،  واإلنــجــل الــعــربــيــة 
خــــــالل الـــتـــطـــبـــيـــق اإللـــكـــتـــرونـــي 
ويشمل  ة. 

ّ
العنـ بمشروع  الخاص 

التحتية  البنية  توفير  المشروع 
وخروج  دخول  لتسهيل  الالزمة 
مد  خـــالل  مــن  الــمــنــطــقــة،  زوار 

 ١٫٥ لمسافة  يمتد  جديد  طريق 
باتجاه  الشاليهات  دوار  من  كم 

الجنوب.
ويــــضــــم الــــمــــشــــروع مــنــطــقــة 
ـــيـــات  ـــفـــعـــال خــــاصــــة لـــتـــنـــظـــيـــم ال
الـــتـــراثـــيـــة، بــتــصــمــيــم مــســتــوحــى 

التراث  من  المنطقة  طبيعة  من 
والمنطقة  الــقــطــريــة،  والــثــقــافــة 
مــــجــــهــــزة بــــمــــســــرح الســـتـــقـــبـــال 
والفعاليات  الشعرية  األمــســيــات 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة الـــمـــقـــرر إقـــامـــتـــهـــا 

األسبوع. نهاية  عطالت  خالل 

مــشــروع  يــعــد  ـ [:  الـــدوحـــة 
ـــة خـــطـــوة أولــــــى ضــمــن  الـــعـــّن
ـــطـــويـــر شــامــلــة  عـــمـــلـــيـــة ت
التي  سيلين،  لمنطقة 
تطوير  إلـــى  تــهــدف 
التخييم  تجربة 
والــــحــــفــــاظ 
ــــــــى  عــــــــل

وحماية  القطري،  التراثي  الموروث 
الطبيعية  المناطق  أجمل  من  واحدة 
فـــي الـــعـــالـــم. ويـــأتـــي هــــذا الــمــشــروع 
من  المؤسسات  مــن  العديد  بتعاون 
بحيث  والـــخـــاص  الـــعـــام  الــقــطــاعــيــن 
زيارة  المجتمع  شرائح  لجميع  يمكن 

بها. واالستمتاع  المنطقة  هذه 
جهود  ضمن  العنة  مــشــروع  يــأتــي 
لتحقيق  للسياحة  الــوطــنــي  المجلس 
أهــــــــداف الـــمـــرحـــلـــة الــــقــــادمــــة مــن 
االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــقــطــاع 
 ،٢٠١٨-٢٠٢٣ الــــســــيــــاحــــة 

وتـــم تــنــفــيــذ الــمــشــروع بــعــد الــتــشــاور 
خــالل  المعنيين  مــن  كبير  عــدد  مــع 
األشـــــهـــــر الـــمـــاضـــيـــة مـــــن أصـــحـــاب 
الــــعــــنــــن، وأصـــــحـــــاب الـــمـــشـــروعـــات 
ــتــجــاريــة فـــي الــمــنــطــقــة، والــلــجــان  ال
وإدارة  ولخويا،  الشبابية،  والمراكز 
أمــــــن الــــجــــنــــوب، وتــــــم عـــمـــل مــســح 
لــلــوصــول  ســيــلــيــن،  لمنطقة  مــيــدانــي 
ويشهد  للمشروع.  تصور  أفضل  إلى 
شــــاطــــئ ســـيـــلـــيـــن تــــطــــويــــًرا شــــامــــًال 
لـــلـــخـــدمـــات الـــمـــقـــامـــة عـــلـــيـــه، حــيــث 
يمكن  شــاطــئــيــة  مـــقـــصـــورات  تـــوجـــد 

المنطقة،  زوار  قبل  من  استئجارها 
مــصــمــمــة بـــحـــيـــث تـــوفـــر الــمــســاحــة 
والــخــصــوصــيــة لـــلـــعـــائـــالت، كــمــا تــم 
الشاطئية  بالمظالت  الشاطئ  تجهيز 
والـــمـــطـــاعـــم والـــمـــقـــاهـــي، ومــنــطــقــة 
مـــخـــصـــصـــة لــــألطــــفــــال. والـــشـــاطـــئ 
الرياضات  لممارسة  بمالعب  مزود 
الــشــاطــئــيــة مــثــل كـــرة الـــقـــدم، وكــرة 
البدنية،  الــلــيــاقــة  وألــعــاب  الــطــائــرة، 
خاصة  منطقة  تجهيز  إلى  باإلضافة 

البحرية. الرياضات  لممارسة 
وتــعــد حــاضــنــة الــحــيــاة الــبــريــة من 

ّــة، حيث  أهـــم مــالمــح مــشــروع الــعــنـــ
ـــوانـــات  ـــحـــي ســـيـــتـــم إطـــــــالق بـــعـــض ال
أهم  من  مجموعة  وزرع  المستوطنة 
متر  ألف   ٣٢٦ مساحة  على  النباتات 
المنطقة  إحاطة  يتم  وســوف  مربع، 
بـــســـيـــاج لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــحـــيـــوانـــات 
الحياة  حاضنة  وتأتي  بها.  والنباتات 
البيئة  وزارة  جــهــود  ضــمــن  الــبــريــة 
والـــبـــلـــديـــة إلعــــــــادة تـــوطـــيـــن بــعــض 
الــحــيــوانــات والــنــبــاتــات الــتــي تــأثــرت 
بــنــتــائــج مـــواســـم الــتــخــيــيــم الــســابــقــة. 
واحــدة  وسيلين  العديد  خــور  وتمثل 

مـــــــــــــــــن 
الــمــنــاطــق 

الـــــنـــــادرة فــي 
تلتقي  التي  العالم 

الرملية  الكثبان  فيها 
بــــــالــــــشــــــاطــــــئ، وتـــتـــمـــيـــز 

بـــتـــنـــوع الـــكـــثـــبـــان الـــرمـــلـــيـــة 
المناطق  مــن  يجعلها  مــا  بــهــا، 

مستوى  عــلــى  الــمــمــيــزة  الــصــحــراويــة 
من  كبيًرا  عــدًدا  تجذب  التي  العالم، 

زوار قطر.

تطـويـر تجــربـة التخـــيـيم تطـويـر تجــربـة التخـــيـيم 
والحـــــفـاظ عـلــى تــراثــناوالحـــــفـاظ عـلــى تــراثــنا

المجلس الوطني للسياحة:

ً ًالمجلس الوطني للسياحة يفتتح مشروع العّنة رسميا المجلس الوطني للسياحة يفتتح مشروع العّنة رسميا
تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء

افتتح   :] ـ  الـــدوحـــة 
للسياحة  الــوطــنــي  الــمــجــلــس 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع شــــركــــائــــه 
مشروَع العنة رسمياً، وذلك 
خـــــالل الـــحـــفـــل الــــــذي أقــيــم 
سيلين  منطقة  فــي  مــؤخــراً 
الشيخ  مــعــالــي  رعــايــة  تــحــت 
عبداهللا بن ناصر بن خليفة 
مــجــلــس  رئــــيــــس  ثــــانــــي،  آل 
ـــــــــوزراء وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة،  ال
وبــحــضــور لــفــيــف مـــن كــبــار 
من  والــضــيــوف  الشخصيات 
وممثلي  الــمــشــروع،  شــركــاء 

السياحي. القطاع 
ومـــشـــروع الــعــّنــة هــو أحــد 
الـــــمـــــشـــــروعـــــات الـــتـــنـــمـــويـــة 
ــتــطــويــريــة الـــتـــي يــنــفــذهــا  وال
للسياحة  الــوطــنــي  الــمــجــلــس 

وزارة  مــــــــع  بــــــالــــــتــــــعــــــاون 
ووزارة  والـــبـــيـــئـــة،  الــبــلــديــة 
ــيــة، وهــيــئــة األشــغــال  الــداخــل
األولمبية  والــلــجــنــة  الــعــامــة، 
الــقــطــريــة، ومـــركـــز مــواتــر، 
ومـــركـــز بـــطـــابـــط، وشــركــة 
كــــتــــارا لـــلـــضـــيـــافـــة، وشـــركـــة 
كــــــيــــــوســــــبــــــورتــــــس، بــــهــــدف 
التخييم  بــتــجــربــة  االرتـــقـــاء 
سيلين،  منطقة  في  الشتوي 
السياحية  التجربة  وتطوير 

في المنطقة بشكل عام. 
الجابر،  عمر  السيد  وقــال 
الــمــتــحــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
مـــشـــروع الـــعـــّنـــة، بــالــمــجــلــس 
الوطني للسياحة: “إن افتتاح 
معالي  برعاية  العّنة  مشروع 
وزير  الـــوزراء  مجلس  رئيس 

الداخلية، يعكس دعم الدولة 
للمشروع وثقتها في أهميته 
بــالــنــســبــة لـــتـــطـــويـــر تــجــربــة 
وتطوير  قطر،  في  التخييم 

مــنــطــقــتــي ســيــلــيــن والــعــديــد 
والحفاظ عليهما“.

أضــــــــــــاف:“ مــــنــــذ بــــدايــــة 
ووضع  المشروع  على  العمل 

الـــــتـــــصـــــورات فـــــي مــخــتــلــف 
الــــــمــــــراحــــــل مـــــــع الــــجــــهــــات 
الــــشــــريــــكــــة، حـــــددنـــــا ثـــالثـــة 
أهــــــــــــداف رئــــيــــســــيــــة وهـــــي 

والحياة  البيئة  على  الحفاظ 
الـــفـــطـــريـــة فــــي الــمــنــطــقــة، 
وتــحــقــيــق األمـــــن والــســالمــة 
ـــمـــنـــطـــقـــة مــن  لــــجــــمــــهــــور ال

الــــمــــواطــــنــــيــــن والــــجــــمــــهــــور 
والـــــــزوار، وتــعــزيــز مــســتــوى 

الخدمات والرفاهية“ .
“منطقة  الــجــابــر:  وتـــابـــع 
ســيــلــيــن واحــــــدة مـــن أجــمــل 
وأنــــــدر الــمــنــاطــق الــطــبــيــعــيــة 
فـــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم بــــالــــنــــســــبــــة 
السياحية  التنمية  لمستقبل 
واالقــتــصــاديــة والــبــيــئــيــة في 
هذا  بتنفيذ  قمنا  لــذا  قــطــر، 
ــــذي يــمــتــد على  الـــمـــشـــروع ال
مساحة ٦ ماليين متر مربع، 
مــراحــل  مــن  أولـــى  كمرحلة 
تـــطـــويـــر مـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوب 
تــســتــمــر عــلــى مـــــدار خــمــســة 
أعوام،  ويوفر مشروع العنة 
حوالي ٤ ماليين جالون مياه 

خالل هذا الموسم“.

كـــل  أن  إلـــــــــــى  وأشــــــــــــــــار 
خالل  تمت  التي  التطويرات 
هـــذا الــمــوســم وســتــتــم خــالل 
الــمــواســم الــمــقــبــلــة هـــي نــتــاج 
جـــهـــود مــشــتــركــة مــــع بــاقــي 
ــــشــــركــــاء مـــــن الــقــطــاعــيــن  ال
ـــــخـــــاص، والـــذيـــن  الــــعــــام وال
إطــالق  استطعنا  لما  لــوالهــم 
هـــذه الــمــبــادرة وإنـــجـــاز هــذا 

المشروع الضخم.
تطوير  أن  الجابر  وأوضــح 
مــنــطــقــة ســيــلــيــن وتـــطـــويـــر 
تجربة التخييم يدعم الجهود 
تجارب  تطوير  في  المبذولة 
جــاذبــة،  سياحية  ومنتجات 
تعزز من مكانة قطر كوجهة 
ســـيـــاحـــيـــة مــــرمــــوقــــة عــلــى 

مستوى المنطقة والعالم.

ـــــة  ـــــئ ـــــي ـــــب ــــــــى ال ـــــــــاظ عــــــــل ـــــــــحـــــــــف ــــــــــروع يــــــــــدعــــــــــم جــــــــــهــــــــــود ال ــــــــــش ــــــــــم ــــــــــر: ال ــــــــــاب ــــــــــج ال
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٨٨ حلبات للبطابط والتطعيس بعيداً عن العنن حلبات للبطابط والتطعيس بعيداً عن العنن
تمتد على مساحة ٣٠٠ ألف متر وتوفر عناصر األمن والسالمة

«الــــبــــطــــابــــط» ــــر  ــــأجــــي ــــت ل ــــا  ــــبً ــــت ــــك م  ٢٨ و  الــــعــــمــــريــــة  لـــلـــفـــئـــة  ــــة  ــــب ــــاس ــــن ــــم ال ــــة  ــــب ــــحــــل ال ـــــار  ـــــي ـــــت اخ

تــــتــــوزع   :] ـ  الـــــــدوحـــــــة 

يضمها  التي  والفعاليات  الخدمات 

و  مناطق  عــدة  إلــى  العّنة  مشروع 

النموذجية،  العنن  منطقة  تضم: 

ـــاريـــة،  ـــن ومـــنـــطـــقـــة الــــــدراجــــــات ال

ومـــنـــطـــقـــة الــــشــــاطــــئ (الــــســــيــــف)، 

ومــــنــــطــــقــــة تـــــحـــــدي الـــــســـــيـــــارات 

(مـــــواتـــــر)، ومــنــطــقــة الــفــعــالــيــات 

الـــتـــراثـــيـــة (الــــمــــشــــب)، وحــاضــنــة 

الحياة البرية ومنطقة السوق.

وســـــــــــوف يــــســــتــــفــــيــــد جـــمـــهـــور 

العنن  وأصــحــاب  سيلين  منطقة 

فــــي الــمــنــطــقــة مــــن الــتــحــســيــنــات 

من  تطويرها  تم  التي  والخدمات 

خالل مشروع العنة.

العبد  الــعــزيــز  عبد  السيد  وقـــال 
واإلداري  الـــمـــالـــي  الـــمـــديـــر  اهللا، 
لــمــركــز قــطــر لــلــدراجــات الــنــاريــة 

مـــنـــطـــقـــة  تــــضــــم   : ”بــــــطــــــابــــــط“ 

الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة «بـــطـــابـــط»، 

الــصــعــوبــة،  مـــتـــدرجـــة  حـــلـــبـــات   ٨

ــــة  ــــان ومـــــــحـــــــالت تـــــأجـــــيـــــر وصــــي

الـــدراجـــات الــنــاريــة، والــمــطــاعــم، 

ومـــنـــاطـــق الـــجـــمـــهـــور، ومـــواقـــف 

الـــــســـــيـــــارات، وتــــســــاهــــم مــنــطــقــة 

«بــطــابــط» فـــي تــنــظــيــم مــمــارســة 

المنطقة،  في  الرياضية  األنشطة 

وممتلكات  أرواح  على  والــحــفــاظ 

ــــة،  ــــاري ــــن قـــــائـــــدي الــــــــدراجــــــــات ال

وأصحاب العنن، والزوار على حد 

على  المنطقة  تلك  وتمتد  ســـواء، 

مساحة ٣٠٠ ألف متر مربع. 

ومـــن خـــالل مــنــطــقــة بــطــابــط، 

ســيــمــكــن لــلــمــســتــأجــريــن االخــتــيــار 

واختيار  للتأجير،  مكتبًا   ٢٨ بين 

العمرية  للفئة  الــمــنــاســبــة  الحلبة 

وللدراجة المستأجرة، واالستمتاع 

ـــهـــوايـــة بــشــكــل آمـــن  بـــمـــمـــارســـة ال

وبعيد عن مناطق العنن.

ـــبـــات الــثــمــانــيــة  وتـــــتـــــوزع الـــحـــل

ـــعـــة حــلــبــات لــلــمــبــتــدئــيــن  بــيــن أرب

واألطفال، وحلبة للسيدات وحلبة 

مــتــوســطــة الـــصـــعـــوبـــة، وحــلــبــتــان 

تنظيم  يتم  وســوف  للمحترفين. 

مع  بالتعاون  وتحديات  مسابقات 

مركز بطابط.

وتـــــم تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة تـــعـــاون 

لــتــحــديــد األعــــمــــار الــمــســمــوح لــهــا 

الـــدفـــع  ذات  ـــــدرجـــــات  ال ـــقـــيـــادة  ب

ـــاعـــي، لــتــتــوافــق مـــع مــعــايــيــر  ـــرب ال

األمــــــن والــــســــالمــــة، وكــــذلــــك تــم 

فيها  يسمح  الــتــي  األمــاكــن  تحديد 

لن  حيث  الــدراجــات،  تلك  بركوب 

يسمح باستخدامها خارج الحلبات 

المخصصة.

مواتر توفر تحديات مثيرة لـ «التطعيس»
يضم  الدوحة-[: 
مـــــشـــــروع الــــعــــنــــة تــجــهــيــز 
بالقرب  «مــواتــر»  منطقة 
من طعس التوقيع لممارسة 
ـــــــــاضـــــــــات الــــــســــــيــــــارات  ري
مثل  الــصــحــراء  وتــحــديــات 
تـــحـــدي الــكــثــبــان الــرمــلــيــة 
ــــطــــعــــيــــس)، وتــــحــــدي  ــــت (ال
الـــصـــبـــخـــة، وغـــيـــرهـــا مــن 
سيساهم  الــتــي  المسابقات 
مواتر.  مركز  تنظيمها  في 

وأعـــــــــــرب الــــســــيــــد عــــبــــداهللا 
الــــهــــاجــــري، الـــمـــنـــســـق الـــعـــام 

لــمــركــز مــواتــر، عــن ســعــادتــه بــالــمــشــاركــة في 
بــالــشــكــر إلـــى جميع  مــشــروع الــعــنــة، مــتــوجــهــاً 
المؤسسات التي شاركت في تطوير المشروع، 
كبيًرا  تطوًرا  المشروع  يشهد  أن  تفاؤله  مبدياً 

خــــالل الـــســـنـــوات الــمــقــبــلــة، 
إلـــى أن الــمــشــروع  مــشــيــراً 
ــا مــثــمــًرا بين  يــشــهــد تــعــاونً
جــمــيــع الــــشــــركــــاء. وقـــــال: 
ــــأســــيــــس مـــركـــز  ـــــذ ت «مـــــن
عدة  بــإطــالق  قمنا  مــواتــر، 
توعية  وحــمــالت  مــبــادرات 
ــــشــــبــــاب عــلــى  لـــتـــشـــجـــيـــع ال
السيارات  رياضة  ممارسة 
يحافظ  وبما  آمــن،  بشكل 
عــــلــــى حــــيــــاتــــهــــم وحــــيــــاة 
القوانين  واحــتــرام  اآلخــريــن، 
مثل  ـــمـــروريـــة،  ال والـــقـــواعـــد 
تبغيك،  قطر  ومبادرة  مواتر،  فزعة  مبادرة 
وغيرها من المبادرات التي لم تكن لتتم دون 
تــعــاون شــركــائــنــا مــن جميع الــجــهــات والــذيــن 

نتوجه لهم بالشكر».

توفير عناصر األمن والسالمة ألصحاب العنن والزوارتوفير عناصر األمن والسالمة ألصحاب العنن والزوار
أهمية  العنة  مشروع  يولي  ـ [:  الدوحة 
والسالمة  األمــن  عناصر  جميع  لتحقيق  كبيرة 
تخصيص  تــم  حيث  والـــــزوار،  العنن  ألصــحــاب 
النارية  الــدراجــات  ريــاضــات  لممارسة  منطقة 
مربع،  متر  ألــف   ٣٠٠ مساحة  على  تقام  والتي 
وســيــتــواجــد بــهــا ٢٨ مــتــجــًرا لــتــأجــيــر الـــدراجـــات 
للمبتدئين،  منها  أربعة  حلبات  وثمانية  النارية، 
الصعوبة،  متوسطة  وحــلــبــة  لــلــســيــدات،  وحــلــبــة 

وحلبتان للمحترفين.
 كــمــا ســتــكــون مــنــطــقــة مـــمـــارســـة ريـــاضـــات 
الـــدراجـــات الــنــاريــة مــجــهــزة بــمــســارات مــحــددة 
لـــلـــدخـــول والـــــخـــــروج، ومــــدرجــــات لــلــجــمــهــور، 
بالخدمات األساسية من دورات مياه، باإلضافة 

إلى مجموعة من المطاعم والمقاهي.
وسوف تخضع جميع المنافذ التي تقوم بتأجير 

األمن  اشتراطات  إلى  الرملية  النارية  الدراجات 
بالمنفذ  تتعلق  التي  تلك  كانت  ســواء  والــســالمــة 
طبقاً  بالراكب  أو  المؤجرة،  بالمركبة  أو  نفسه، 

لما قررته وزارة الداخلية في هذا األمر.
ومن نفس المنطلق تحتضن المنطقة القريبة 
من طعس التوقيع، كل الفعاليات الخاصة بمركز 
مــواتــر بــمــا فــيــهــا تــحــديــات الــكــثــبــان، وســبــاقــات 
الــســرعــة، وهــــذه الــمــنــطــقــة مــجــهــزة بــمــســارات 
للجمهور  ومناطق  والــمــشــاة،  للسيارات  خاصة 

ومجموعة من المطاعم والمقاهي.
ويهدف تخصيص مناطق لممارسة رياضات 
مواقع  عــن  بعيداً  الــنــاريــة  والــدراجــات  الــســيــارات 
خصوصية  على  الــحــفــاظ  إلــى  والــعــنــن  التخييم 
ممارسة  ومنع  الضوضاء،  من  والحد  العائالت، 

تلك األنشطة في مناطق المشاة والتخييم.

الــمــجــلــس  وقــــــع   :] ـ  الــــــدوحــــــة 
الــعــامــة  اإلدارة  مـــع  لــلــســيــاحــة  الـــوطـــنـــي 
يتم  لــلــمــرور مـــذكـــرة تــفــاهــم، مـــؤخـــراً 
والمعايير  اإلجـــــراءات  اعــتــمــاد  بموجبها 
الرباعي  الدفع  دراجــات  بتأجير  الخاصة 
وكــذلــك مــركــبــات الــنــقــل الــســيــاحــي ذات 
للقيام  تستخدم  والــتــي  الــربــاعــي،  الــدفــع 
برحالت السفاري واألنشطة الصحراوية. 
يجب  الموضوعة،  االشتراطات  وبحسب 
المختصة  الــســيــاحــي  الــنــقــل  مــكــاتــب  عــلــى 
بــتــأجــيــر ســــيــــارات الـــدفـــع الـــربـــاعـــي، أن 

تـــتـــعـــامـــل مــــع الـــســـائـــقـــيـــن والـــمـــرشـــديـــن 
المجلس  قبل  من  المرخصين  السياحين 
الوطني للسياحة فقط، وال يُسمح بتأجير 
بتصريح  إّال  الظالم  حلول  بعد  المركبات 
مـــؤقـــت يـــصـــدر عـــن الـــمـــجـــلـــس، ويـــكـــون 
لفعاليات محددة وفي مناطق مخصصة. 
المسموح  األعمار  االشتراطات  تحدد  كما 
لها بقيادة الدراجات ذات الدفع الرباعي، 
لــتــتــوافــق مـــع مــعــايــيــر األمــــن والــســالمــة، 
يسمح  الــتــي  األمــاكــن  تحديد  تــم  وكــذلــك 
فــيــهــا بــــركــــوب تـــلـــك الــــــدراجــــــات، حــيــث 

الحلبات  خـــارج  بــاســتــخــدامــهــا  يسمح  لــن 
المجلس  مــوظــفــو  ويــتــولــى  الــمــخــصــصــة. 
الوطني للسياحة المختصون بالتنسيق مع 
وموظفي  للمرور،  العامة  اإلدارة  أفــراد 
االخــــتــــصــــاص الــمــعــنــيــيــن مــــن الــجــهــات 
الرسمية األخرى مهمة الرقابة والتفتيش 
مركبات  تأجير  مكاتب  على  دائــم  بشكل 
وذلك  الصحراء،  لرحالت  الرباعي  الدفع 
للتأكد من التزامها بالعمل بأحكام قانون 
السياحة رقم (٦ ) لسنة ٢٠١٢ والتعليمات 

الصادرة بموجبه.

معايير وضوابط لتأجير دراجات الدفع الرباعي
خالل رحالت السفاري واألنشطة الصحراوية

يــعــد   :] ـ  الـــــــدوحـــــــة 
الموسم  خالل  التخييم  موسم 
المواسم  عــن  مختلًفا  الحالي 
الــســابــقــة، خــاصــة مـــع إطـــالق 
ساهم  والـــذي  الــعــّنــة  مــشــروع 
التخييم  بتجربة  االرتقاء  في 

الشتوي.
يـــوســـف  الــــمــــقــــدم  يـــــقـــــول   
إدارة  مدير  مساعد  العبيدلي، 
أمــــن الـــجـــنـــوب: «نــعــمــل عــلــى 
العنن،  أصــحــاب  وعــي  زيـــادة 

وتـــقـــديـــم الـــنـــصـــائـــح الــخــاصــة 
حــاالت  مختلف  مــع  بالتعامل 
توزيع  ويتم  األمنية،  الطوارئ 
مــــطــــبــــوعــــات تـــــحـــــوي جــمــيــع 
الــنــصــائــح واإلرشــــــــادات، كــمــا 
تــنــتــشــر فـــرق الـــدفـــاع الــمــدنــي 
تجمعات  أماكن  من  بالقرب 
الــــمــــخــــيــــمــــات، واإلســــــعــــــاف، 
على  األمــن  لحفظ  ودوريـــات 

ساعة».  ٢٤ مدار 
وأضـــــــــــــــــــــاف:«إن تـــنـــظـــيـــم 

األنــشــطــة الــريــاضــيــة الــخــاصــة 
والسيارات  النارية  بالدراجات 
على  يساعد  أماكنها  وتحديد 
تـــفـــادي الــــحــــوادث الــمــروريــة 
ويــــحــــافــــظ عـــلـــى خــصــوصــيــة 
جميع  ندعو  ونحن  العائالت، 
لــــاللــــتــــزام  الـــمـــنـــطـــقـــة  رواد 
بــــقــــواعــــد األمــــــــن والــــســــالمــــة 
حـــــفـــــاظـــــاً عـــــلـــــى أرواحـــــــهـــــــم 
المنطقة  وعلى  وممتلكاتهم، 

.« نفسها

دوريات لحفظ األمن على مدار ٢٤ ساعة
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إدارة  مـــديـــر  مــســاعــد  عــضــيــبــة،  جـــابـــر  الـــرائـــد  نــــوه  الدوحة-[: 
يعتبر  العّنة  مشروع  أن  إلــى  الــمــرور،  بــإدارة  المرورية  والتوعية  اإلعــالم 
وعلى  السياحي،  القطاع  على  تأثير  لها  والــتــي  الهامة  المشروعات  مــن 
المجتمع القطري وأوضح أن اإلدارة العامة للمرور تقوم بتنظيم العملية 
التخييم،  مــنــاطــق  إلـــى  الــمــركــبــات  دخـــول  تنظيم  خـــالل  مــن  الــمــروريــة، 
سواء  اإلدارة  وضعتها  التي  واالشــتــراطــات  بالقواعد  االلــتــزام  من  والتأكد 
كان للكرفانات أو الدراجات النارية من حيث االلتزام باشتراطات األمن 
السلوكيات.  ومراقبة  المرورية،  اللوحات  وتركيب  والترخيص  والسالمة 
حركة  لتسهيل  الساعة  مــدار  على  موجودة  المرورية  الــدوريــات  وقــال: ” 
بالتوعية  نهتم  الطرق.  على  المرورية  الخدمات  وتوفير  واإلرشاد  السير، 
الماضي  أكتوبر  شهر  خالل  توعية  حملة  تنظيم  تم  حيث  المخالفة،  قبل 
بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين بموسم التخييم، كما نوفر سيارات 
خاصة لالنتقال بين العنن وااللتقاء بالمخيمين لزيادة الوعي بين أولياء 

األمور والشباب واألطفال“ .

تنظيم دخول المركبات إلى مناطق التخييم 

عبد العزيز العبد اهللا

عبداهللا الهاجري

الرائد جابر عضيبة

المقدم يوسف العبيدلي



مشروع العنة يدعم رواد األعمال القطريينمشروع العنة يدعم رواد األعمال القطريين
يوفر ١٤٠ فرصة استثمارية متنوعة

يــــوفــــر   :] ـ  ـــــــدوحـــــــة  ال
 ١٤٠ مـــشـــروع الــعــّنــة أكـــثـــر مـــن 
فـــرصـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة ألصـــحـــاب 
األعـــمـــال  ورواد  الـــمـــشـــروعـــات 
ــتــنــوع الــمــجــاالت  الــمــحــلــيــيــن، وت
ـــــتـــــي تـــتـــخـــصـــص فــــيــــهــــا تـــلـــك  ال
تأجير  محالت  بين  المشروعات 
وصــــيــــانــــة وغـــســـيـــل الـــــدراجـــــات 
والمقاهي،  والمطاعم  الــنــاريــة، 
ومــــحــــالت الــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة 

ــــوزع  ــــت ــــة. وت ــــجــــاري ــــت والــــســــلــــع ال
الــمــحــالت واألكـــشـــاك الــتــجــاريــة 
ــــعــــة مـــنـــاطـــق رئــيــســيــة  بـــيـــن أرب
الــدراجــات  تأجير  منطقة  وهــي 
الــــنــــاريــــة، ومـــنـــطـــقـــة الـــشـــاطـــئ، 
ومــنــطــقــة الــفــعــالــيــات الــتــراثــيــة، 

السوق. ومنطقة 
وتـــشـــمـــل مــنــطــقــة الــــدراجــــات 
لتأجير  مــحــًال   ٢٨ عــلــى  الــنــاريــة 
وصــــيــــانــــة وغـــســـيـــل الـــــدراجـــــات 

م   ٣٠X٣٠ بـــمـــســـاحـــة  الــــنــــاريــــة 
لــكــل مــكــتــب مــجــهــزة بــمــواقــف، 
ـــطـــقـــة تـــــزويـــــد بــــالــــوقــــود،  ومـــن
ومــــكــــاتــــب إداريـــــــــــة، ومــنــطــقــة 
تـــخـــزيـــن، وتـــوفـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء، 

الحريق. وطفايات 
كــــــمــــــا تـــــتـــــضـــــمـــــن مــــنــــطــــقــــة 
 ٣٢ «بطابط»  النارية  الدراجات 
المياه  بإمدادات  مجهًزا  مطعًما 
والــكــهــربــاء، ومــكــيــفــات الــهــواء، 

واألرضيات.
فــــي حـــيـــن تـــحـــتـــوي مــنــطــقــة 
 ٣٠ الــــشــــاطــــئ (الــــســــيــــف) عــــلــــى 
األطعمة  خدمات  لتقديم  كشًكا 
بكل  ومــجــهــزة  والـــمـــشـــروبـــات، 
الــخــدمــات األســاســيــة مـــن مــيــاه 
كما  تــقــديــم،  ونـــوافـــذ  وكـــهـــربـــاء 
في  مطاعم  أكــشــاك   ١٠ يــتــواجــد 

التراثية. الفعاليات  منطقة 
ويتوزع حوالي ٤٠ كشًكا ومحالً 

بين  التجارية  والسلع  للخدمات 
مــخــتــلــف الــمــنــاطــق الـــعـــامـــة فــي 
جميع  تصميم  تــم  وقــد  سيلين، 
بتصميمات  والمحالت  األكشاك 
كل  نمط  من  مستوحاة  مبتكرة 
العمليات  مــن  وتــســهــل  منطقة، 
التشغيلية للمطعم أو المحل. كما 
تم توفير مناطق للزبائن مظللة 

والمقاعد. بالموائد  ومجهزة 
ــــســــّخــــر الـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي  ويُ

لتطوير  خبراته  جميع  للسياحة 
تــــجــــربــــة الـــتـــخـــيـــيـــم الــــشــــتــــوي، 
هذا  خــالل  مــن  المجلس  ويعمل 
مع  التنسيق  على  الرائد  المشروع 
تطبيق  لــضــمــان  الــشــركــاء  جــمــيــع 
ــــراطــــات األمـــــــن والـــســـالمـــة  اشــــت
والـــــصـــــحـــــة، وضــــــمــــــان حـــقـــوق 
المستهلكين، ودعم رواد األعمال 

القطريين.
ويـــمـــتـــلـــك الـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 

مجال  في  كبيرة  خبرة  للسياحة 
تـــنـــظـــيـــم وتـــجـــهـــيـــز الـــفـــعـــالـــيـــات 
مــدار  على  قــام  حيث  السياحية، 
أعـــــــــوام طـــويـــلـــة بـــتـــنـــظـــيـــم عـــدة 
مــهــرجــانــات جــمــاهــيــريــة كــبــرى 
والموالت  المفتوحة  األماكن  في 
والمؤتمرات،  المعارض  ومراكز 
وقـــد القـــت جــمــيــعــهــا اســتــحــســان 
وقـــبـــول الــجــمــهــور والــمــشــاركــيــن 

على حد سواء.

تسهيالت كبيرة من المجلس الوطني للسياحةتسهيالت كبيرة من المجلس الوطني للسياحة
رواد األعمال المشاركون في مشروع العنة لـ [:

عــدٌد  أشــــاد  ـ [:  الـــدوحـــة 
مـــن رجــــال األعـــمـــال الــقــطــريــيــن 
الــمــشــاركــيــن فـــي مـــشـــروع الــعــنــة 
بــالــتــســهــيــالت الــكــبــيــرة الــمــقــدمــة 
لــهــم مــن قــبــل الــمــجــلــس الــوطــنــي 
لــلــســيــاحــة، ونــــوهــــوا بــــأن أســعــار 

اإليجارات مناسبة.
مــشــروع  إن  لــــ [  وقـــالـــوا 
خدمات  تقديم  في  ساهم  العنة 
أفضل  صـــورة  فــي  األعــمــال  رواد 
مــــن الـــســـابـــق، حـــيـــث تــــم إقـــامـــة 
األكــــشــــاك الـــتـــي تـــقـــدم خـــدمـــات 
األطعمة والمشروبات في أماكن 
اآلن  يـــمـــكـــن  حــــيــــث  مــــــحــــــددة، 
ألصحاب العنن والزوار الحصول 

على احتياجاتهم بسهولة ويسر.
وأشــاروا إلى أن منطقة السوق 
تقدم جميع احتياجات المخيمين 
حــيــث تـــوفـــر الـــعـــمـــال والــفــنــيــيــن 
المتخصصين في أعمال الكهرباء 
والــســبــاكــة والــــحــــدادة والــنــظــافــة 
وتــجــهــيــز الــعــنــن، بــاإلضــافــة إلــى 
الرئيسية  الــتــخــيــيــم  مــســتــلــزمــات 

مثل الحطب.
 قال علي بن عبداهللا الكواري، 
الــمــشــاركــيــن  األعـــمـــال  رواد  أحـــد 
فــــي مــــشــــروع الـــعـــنـــة، أنـــــه يــوفــر 

لــلــمــخــيــمــيــن والــــــزوار 
التخييم  أدوات 

والــمــعــدات الــبــحــريــة، مـــؤكـــداً أن 
تسهيالت  قــدم  الوطني  المجلس 
المشاركين  األعمال  لــرواد  كبيرة 

في المشروع.
رواد  مـــشـــاركـــة  أن  وأضـــــــاف 
األعــــــمــــــال فـــــي مـــــشـــــروع الـــعـــنـــة 
أصــبــحــت أكـــثـــر تــنــظــيــمــاً، حيث 
أمــاكــن  فــي  الــمــحــالت  تنظيم  تــم 
مــحــددة ولــكــن فــي الــســابــق كانت 
منتشرة في جميع مواقع التخييم 

مـــا كـــان يــســبــب إزعـــاًجـــا 

ألصحاب العنن.
 من جانبه قال محمد الكعبي 
القطريين  األعـــمـــال  رواد  -أحد 
إن  المشروع-  فـــي  الــمــشــاركــيــن 
أســـعـــار إيــــجــــارات الــمــحــالت في 
أن  مؤكداً  مميزة،  العنة  مشروع 
قــدم  للسياحة  الــوطــنــي  المجلس 

تسهيالت كبيرة لرواد األعمال.
ـــمـــحـــالت  ال أن  ـــــــى  إل وأشـــــــــــار 
واألكــــــــشــــــــاك الــــتــــجــــاريــــة 
األعمال  لرواد  التابعة 

الــقــطــريــيــن تــــتــــوزع بـــيـــن أربـــعـــة 
منطقة  وهــــي  رئــيــســيــة  مــنــاطــق 
تأجير الدراجات النارية، ومنطقة 
الـــشـــاطـــئ، ومــنــطــقــة الــفــعــالــيــات 

التراثية، ومنطقة السوق.
ومــــــن جـــهـــتـــه طــــالــــب مــحــمــد 
رواد  -أحد  الــــمــــالــــكــــي  عــــلــــي 
المشاركين  الــقــطــريــيــن  األعـــمـــال 

- فــــــــــــــي مـــــــــشـــــــــروع  لعنة ا
ــــــــــــضــــــــــــرورة  ب

تخفيض 

لديه  أنــه  إلــى  مشيراً  اإليــجــارات، 
مـــطـــعـــم وهــــايــــبــــر مـــــاركـــــت فــي 
مـــشـــروع الـــعـــنـــة، مـــبـــديـــاً تــفــاؤلــه 
رواد  مـــبـــيـــعـــات  حـــجـــم  بـــــزيـــــادة 

األعمال خالل األشهر المقبلة.
وأشار إلى أن المجلس الوطني 

ــــســــّخــــر جــمــيــع  لـــلـــســـيـــاحـــة يُ
خــــــبــــــراتــــــه لـــتـــطـــويـــر 

تــجــربــة الــتــخــيــيــم 
من  الشتوي 

خـــــــــــالل 

المجلس  ويعمل  الــعــنــة،  مــشــروع 
عــن طــريــق هــذا الــمــشــروع الــرائــد 
الشركاء  جميع  مــع  التنسيق  على 
ــــراطــــات  لــــضــــمــــان تـــطـــبـــيـــق اشــــت
األمـــــــــن والـــــســـــالمـــــة والــــصــــحــــة، 

المستهلكين،  حقوق  وضــمــان 
األعـــمـــال  رواد  ودعـــــم 

القطريين.

المقبلة األشـــهـــر  خـــالل  ــيــعــات  ــمــب ال ـــــادة  زي ــع  ــوق ــت ن ــي:  ــك ــال ــم مناطق  ال  ٤ بــيــن  ــوزع  ــت ت الــتــجــاريــة  واألكـــشـــاك  الــمــحــالت  الــكــعــبــي: 

علي بن عبداهللا الكواري

الكواري: أسعار اإليجارات 
المقدمة لرواد األعمال مميزة

م 4  2018 نــوفــمــبــر   21  - هــــ   1440 األول  ربــيــع   13 ـــعـــاء  األرب

ين ي و ل ر و ي
المتخصصين في أعمال الكهرباء 
والــســبــاكــة والــــحــــدادة والــنــظــافــة 
وتــجــهــيــز الــعــنــن، بــاإلضــافــة إلــى

الرئيسية  الــتــخــيــيــم  مــســتــلــزمــات 
مثل الحطب.

 قال علي بن عبداهللا الكواري، 
الــمــشــاركــيــن  األعـــمـــال  رواد  أحـــد 
فــــي مــــشــــروع الـــعـــنـــة، أنـــــه يــوفــر 

لــلــمــخــيــمــيــن والــــــزوار
التخييم أدوات 

ن ؤ ري ب و
تسهيالت قــدم  الوطني  المجلس 
المشاركين األعمال  لــرواد  كبيرة 

المشروع. في
رواد مـــشـــاركـــة  أن  وأضـــــــاف 
األعــــــمــــــال فـــــي مـــــشـــــروع الـــعـــنـــة
أصــبــحــت أكـــثـــر تــنــظــيــمــاً، حيث
أمــاكــن فــي  الــمــحــالت  تنظيم  تــم 
مــحــددة ولــكــن فــي الــســابــق كانت
منتشرة في جميع مواقع التخييم

مـــا كـــان يــســبــب إزعـــاًجـــا

ألصحاب العنن.
 من جانبه قال محمد الكعبي
القطريين  األعـــمـــال  رواد  -أحد 
إن  المشروع- فـــي  الــمــشــاركــيــن 
أســـعـــار إيــــجــــارات الــمــحــالت في 
أن  مؤكداً  مميزة،  العنة  مشروع 
قــدم  للسياحة  الــوطــنــي  المجلس 

تسهيالت كبيرة لرواد األعمال.
ـــمـــحـــالت  ال أن  ـــــــى  إل وأشـــــــــــار 
واألكــــــــشــــــــاك الــــتــــجــــاريــــة 
األعمال  لرواد  التابعة 

رب ن ي ب وزع ن ي ري
منطقة  وهــــي رئــيــســيــة  مــنــاطــق 
تأجير الدراجات النارية، ومنطقة 
الـــشـــاطـــئ، ومــنــطــقــة الــفــعــالــيــات 

التراثية، ومنطقة السوق.
جـــهـــتـــه طــــالــــب مــحــمــد  ومــــــن
رواد  -أحد  الــــمــــالــــكــــي عــــلــــي
المشاركين  الــقــطــريــيــن  األعـــمـــال 

-فــــــــــــــي مـــــــــشـــــــــروع لعنة ا
ــــــــــــضــــــــــــرورة  ب

تخفيض

ي ى إ ير ر ج إلي
وهــــايــــبــــر مـــــاركـــــت فــي مـــطـــعـــم
مـــشـــروع الـــعـــنـــة، مـــبـــديـــاً تــفــاؤلــه
رواد مـــبـــيـــعـــات  حـــجـــم بـــــزيـــــادة 

األعمال خالل األشهر المقبلة.
وأشار إلى أن المجلس الوطني

ــــســــّخــــر جــمــيــع  لـــلـــســـيـــاحـــة يُ
خــــــبــــــراتــــــه لـــتـــطـــويـــر 

تــجــربــة الــتــخــيــيــمم
من  الشتوي 

خـــــــــــالل

س ج ل وي روع
طــريــق هــذا الــمــشــروع الــرائــد  عــن
الشركاء  جميع  مــع  التنسيق  على 
ــــراطــــات  لــــضــــمــــان تـــطـــبـــيـــق اشــــت
األمـــــــــن والـــــســـــالمـــــة والــــصــــحــــة، 

المستهلكين،  حقوق  وضــمــان 
األعـــمـــال  رواد  ودعـــــم 

القطريين.



«العـنـة» .. مشــروع رائـد ومتـكامــل الخـدمــات «العـنـة» .. مشــروع رائـد ومتـكامــل الخـدمــات 
أشادوا بجهود المجلس الوطني للسياحة..أصحاب العنن لـ [:

ـــــــــن والــــــــــــعــــــــــــديــــــــــــد ـــــــــي ـــــــــل ــــــــي ســـــــــي ــــــــت ــــــــق ــــــــط ــــــــن ــــــــــر م ــــــــــوي ــــــــــط ــــــــــت خــــــــــــطــــــــــــط ل

العنن“،  أصحاب  اليافعي، ”أحد  نايف  قال 
معظم  وفـــر  لــلــســيــاحــة  الــوطــنــي  الــمــجــلــس  إن 
مشروع  أن  إلى  مشيراً  المخيمين،  احتياجات 
ولكن  أولى  كمرحلة  رائدة  تجربة  يعد  العنة 
يــحــتــاج إلــــى الــمــزيــد 
ــــطــــويــــر  ــــت مــــــــن ال
ـــســـنـــوات  خــــــالل ال

المقبلة.
أن  أضــــــــــــــــاف 
مــــــــشــــــــروع الــــعــــنــــة 
يــــوفــــر الــــعــــديــــد مــن 

تكن  لم  والتي  والتراثية  الترفيهية  الخدمات 
حلبات   ٨ تحديد  أن  مبيناً  قبل،  من  موجودة 
للحفاظ  ضـــروريـــاً  أمــــراً  كـــان  ـــ «الــبــطــابــط»  ل
أصحاب  إزعاج  وعدم  المخيمين  سالمة  على 

العنن.
توفرها  الــتــي  الــخــدمــات  أن  اليافعي  وأكـــد 
مــشــروع  ضــمــن  الــمــوجــودة  الــمــطــاعــم  سلسلة 
احتياجات  توفير  في  وتساهم  مميزة،  العنة 
أن مشروع العنة  المخيمين والزوار، موضحاً 
الــمــيــاه  مــن  جــالــون   ١٠٠٠ للمخيمين  يــوفــر 

أسبوعًيا وهذا لم يكن موجوًدا من قبل.

أصــحــاب  -أحد  ــيــافــعــي  ال عــلــى  فــهــد  قــــال 

من  رائــدة  فكرة  العنة  مشروع  إن   : العنن- 

إلــى أن  الــمــجــلــس الــوطــنــي لــلــســيــاحــة، مــشــيــراً 

وتراثية  ترفيهية  فعاليات  يــوفــر  الــمــشــروع 

والزوار. للمخيمين  متنوعة 

ضمن  تعتبر  المشب  منطقة  أن  إلــى  ونــوه 

العنة،  مشروع  تضمنها  التي  اإلضافات  أبرز 

يمكن  التي  الخيم  من  مجموعة  توفر  حيث 

تراثية  عائلية  أجواء  في  استئجارها  للجمهور 

أن مــنــطــقــة الــمــشــب  شــتــويــة مــمــيــزة، مــبــيــنــاً 

المميزة،  المطاعم  من  مجموعة  بها  يوجد 

ـــتـــي تـــقـــدم خـــدمـــاتـــهـــا ألصــــحــــاب الــعــنــن  ال

والزوار.

مــنــطــقــة  أن  إلــــى  ــيــافــعــي  ال وأشـــــار   

سيلين وجهة سياحية رائدة تستقطب 

مــدار  على  الـــزوار  مــن  كبيرة  أعـــداًدا 

الــعــام ولــكــنــهــا تــحــتــاج إلـــى الــتــطــويــر، 

جديدة  طــرًقــا  هــنــاك  أن  مبيناً 

في  ساهمت  المنطقة  فــي 

تــيــســيــر تـــحـــركـــات الـــــزوار 

بـــيـــن الـــمـــواقـــع الــســيــاحــيــة 

لمختلفة. ا

الحفاظ على الخصوصية أبرز مميزات المشروعتوفير الخدمات األساسية للمخيمين
أصح اليافعي، ”أحد  نايف  قال 
لــلــســيــاحــة الــوطــنــي  الــمــجــلــس  إن 
إلى مشيراً  المخيمين،  احتياجات 
كمرحلة رائدة  تجربة  يعد  العنة 
يــحــتــاج
ن مــــــــنم
خــــــال
الم

أض
مــــــــشــــ
ييــــوفوفــــرر

ـــحــــاب الــعــنــن

مــنــطــقــة 

تستقطب 

مــدار لى 

، تــطــويــر، تط

دة 

أكد يونس سعيد -أحد أصحاب العنن- 
مشروع  فــي  الخيم  إيــجــارات  أســعــار  أن 
أن المشروع  العنة تناسب الجميع، مبيناً 
الوطني  المجلس  من  رائــدة  تجربة  يعد 
ــتــطــويــر خــالل  لــلــســيــاحــة تــحــتــاج إلــــى ال
السنوات المقبلة. وقال: إن مشروع العنة 
األساسية  الخدمات  من  مجموعة  يوفر 
والتي  والتراثية  الترفيهية  والفعاليات 
لـــم تــكــن مــــوجــــودة مـــن قـــبـــل، مــشــيــًرا 
تــطــوراً  شــهــدت  الــســيــف  منطقة  أن  إلـــى 
رياضية  مــالعــب  تضم  حيث  ملحوظاً، 
ومطاعم وجلسات خاصة. وأشار يونس 

ألصحاب  يوفر  المشروع  أن  إلــى  سعيد 
توجد  وال  المياه،  من  احتياجاتهم  العنن 
مؤكداً  الصحي،  بالصرف  تتعلق  مشاكل 
ضرورة أن يتم تسوير العنن من جميع 
االتـــجـــاهـــات ولــيــس مـــن جــانــبــيــن فقط 

وذلك للحفاظ على الخصوصية.
ونوه إلى أن المجلس الوطني للسياحة 
قد قام باالجتماع مع أصحاب العنن قبل 
ألفضل  للوصول  وذلــك  المشروع  تنفيذ 
التي  والــخــدمــات  الحلول  وتوفير  تصور 
دون  العنن  أصــحــاب  إمكانيات  تناسب 

اإلخالل باألهداف الرئيسية للمشروع.

أصحاب  -أحد  إسماعيل  محمد  أشار 

يرتقي  الــعــنــة  مــشــروع  أن  إلـــى  العنن- 

منطقة  فــي  الــشــتــوي  التخييم  بــتــجــربــة 

جميع  يوفر  المشروع  أن  مبيناً  سيلين، 

احــتــيــاجــات الــمــخــيــمــيــن مــن تــجــهــيــزات 

الــخــيــم وأعــــمــــال الـــكـــهـــربـــاء والــســبــاكــة 

الخدمات. من  وغيرها 

جــمــيــع  يـــوفـــر  ـــمـــشـــروع  ال إن  وقــــــال: 

عناصر األمن والسالمة ألصحاب العنن 

والزوار، حيث يتضمن المشروع حلبات 

يساهم  بــمــا  والــمــواتــر  للبطابط  خــاصــة 

مبدياً  والجمهور،  المخيمين  حماية  في 

تــطــوًرا  العنة  مــشــروع  يشهد  أن  تــفــاؤلــه 

من  بدعم  المقبل  الموسم  خالل  كبيًرا 

وأكد  للسياحة.  الوطني  المجلس  جهود 

الــعــنــة  مـــشـــروع  أن  إســـمـــاعـــيـــل  مــحــمــد 

يــوفــر تــجــربــة تــرفــيــهــيــة مــتــكــامــلــة من 

ومنطقتي  ومواتر  بطابط  حلبات  خالل 

الــســيــف والــمــشــب وعـــــروض الــتــطــعــيــس 

إلـــى أن  الــمــشــروع  الــمــخــتــلــفــة، مــشــيــراً 

تلبي  مــخــتــلــفــة  تــراثــيــة  عـــروًضـــا  يـــوفـــر 

الزوار. تطلعات 

نتوقع تطور المشروع خالل الموسم المقبلإيجارات مشروع العنة تناسب الجميع

الدوحة ـ [: أكد عدد من المخيمين 
المجلس  يــنــفــذه  الـــذي  الــعــنــة،  مــشــروع  فــي 
الوطني للسياحة بالتعاون مع مجموعة من 
بشكل  يساهم  العنة  مــشــروع  أن  الــشــركــاء، 
الشتوي،  التخييم  تجربة  تطوير  في  كبير 
األساسية  الخدمات  جميع  أن  إلى  وأشــاروا 

متوفرة. العنن  أصحاب  يحتاجها  التي 
الــعــنــن  تــجــهــيــز  تــــم  لـــــ [:  وقـــــالـــــوا 
بــمــجــمــوعــة مــن خــدمــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك تــوفــيــر خـــــزان لــلــمــيــاه لــكــل 
أسبوعًيا،   مياه  جالون   ١٠٠٠ وتوفير  عّنة، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــســويــر الــعــنــن وإضـــاءتـــهـــا 
بالطاقة الشمسية، وتوفير العمال الالزمين 

العنن. وتجهيز  لتركيب 
وأوضـــحـــوا أن مــركــز خــدمــات مــشــروع 

للمخيمين،  مــمــيــزة  خــدمــات  يــقــدم  الــعــنــة 
حــيــث يــوفــر خـــدمـــات الــصــيــانــة، والــعــمــالــة 
ـــحـــدادة  الـــمـــدربـــة لــلــكــهــربــاء والــســبــاكــة وال
ـــنـــظـــيـــف، بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــى  ـــت وخــــــدمــــــات ال
مثل  للتخييم  الرئيسية  السلع  من  مجموعة 

الحطب.
وأشــــــاروا إلـــى أن مـــشـــروع الــعــنــة بــدايــة 
والعديد،  سيلين  منطقتي  لتطوير  مبشرة 
على  الحفاظ  في  المشروع  أهمية  مؤكدين 
والــســالمــة،  األمــن  عــوامــل  وتحقيق  البيئة، 
مع  والرفاهية  الخدمات  مستوى  وتعزيز 
بما  التجارية  والخدمات  العمليات  تنظيم 
يــضــمــن الــحــفــاظ عــلــى حــقــوق الــمــســتــهــلــك، 
ورواد  للمستثمرين  أكــبــر  فــرص  وإتــاحــة 

القطريين. األعمال 

فهد اليافعي: نايف اليافعي:

محمد إسماعيل: يونس سعيد:

5 م   2018 نــوفــمــبــر   21  - هــــ   1440 األول  ربــيــع   13 ـــعـــاء  األرب



تتصدر  ـ [:  الــدوحــة 

جــــهــــود حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة فــي 

مـــنـــطـــقـــتـــي ســـيـــلـــيـــن وخـــــور 

الـــعـــديـــد أولـــــويـــــات مـــشـــروع 

وزارة  مــع  بــالــشــراكــة  الــعــنــة، 

على  للحفاظ  والبيئة  البلدية 

جــمــيــع مــنــاطــق الــــدولــــة من 

الـــتـــدهـــور الــبــيــئــي وبــخــاصــة 

األهـــمـــيـــة  ذات  الــــمــــنــــاطــــق 

الــســيــاحــيــة والــبــيــئــيــة، وذلـــك 

من خالل االهتمام بالنظافة 

العامة وحمايتها من مختلف 

الــمــلــوثــات الـــضـــارة الــتــي قد 

تــتــعــرض لــهــا، بــســبــب بعض 

الـــتـــصـــرفـــات الــســلــبــيــة خــالل 

بسبب  أو  الــتــخــيــيــم  مـــوســـم 

باالشتراطات  االلــتــزام  عــدم 

الالزمة للحفاظ على البيئة.

ــعــنــة  ـــعـــمـــل مـــــشـــــروع ال وي

والــمــوارد  البيئة  حماية  على 

الــطــبــيــعــيــة وتـــقـــديـــم حــلــول 

بــيــئــيــة مـــســـتـــدامـــة لــلــتــعــامــل 

مـــع الــمــخــلــفــات وذلـــــك عبر 

تــوزيــع الــطــعــام الــفــائــض عن 

المحتاجة  لــلــفــئــات  الــحــاجــة 

العضوية  المخلفات  وتخمير 

إلى  باإلضافة  السماد،  إلنتاج 

إنـــتـــاج غـــاز عــضــوي وتــكــريــر 

ــيــكــيــة  ــبــالســت الـــمـــخـــلـــفـــات ال

والورقية.
وأكـــــــد الـــمـــهـــنـــدس أحــمــد 
-الوكيل  الــــــســــــادة  مـــحـــمـــد 

الــمــســاعــد لـــلـــشـــؤون الــبــيــئــيــة 

بوزارة البلدية والبيئة- أهمية 

بذلها  الــتــي  الكبيرة  الــجــهــود 

للسياحة   الــوطــنــي  الــمــجــلــس 

والــجــهــات الــتــي شــاركــت في 

البلدية  وزارة  مثل  المشروع 

الــداخــلــيــة  وزارة  و  والــبــيــئــة 

والــلــجــنــة األولـــمـــبـــيـــة والــتــي 

ســـاهـــمـــت بـــإنـــجـــاز الــنــســخــة 

األولى من مشروع العنة.

العنة  مــشــروع  إن  وقــــال: 

يــعــتــبــر مـــن أهــــم الــمــشــاريــع 

والــذي  الــدولــة  فــي  السياحية 

يوفر أماكن مختلفة للتخييم 

ضمن  الرياضية  والفعاليات 

ـــة مـــثـــل حــلــبــات  مــــواقــــع آمـــن

الدراجات النارية التي روعي 

فيها عنصر األمن وإجراءات 

السالمة بدرجة كبيرة.
أن  الــــــــســــــــادة  وأوضــــــــــــــح 
الــــمــــشــــروع صــــديــــق لــلــبــيــئــة 
بـــجـــدارة حــيــث تــم االعــتــمــاد 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى اســتــخــدام 
الـــــطـــــاقـــــة الــــشــــمــــســــيــــة فـــي 
مــجــمــوعــة مـــن الــعــنــن إلــى 

جانب الفعاليات المتعددة 
في  الترفيه  توفر  التي 

بــيــئــة آمــنــة، مــؤكــداً 
وزارة  حـــرص 

على  البلدية 
لمشاركة   ا

مثل  في 
هـــــــــذه 

الــمــشــاريــع فــي الــدولــة ولعب 

الـــــــدور الـــمـــنـــوط بـــهـــا بــشــكــل 

كامل.

هـــــذا وقــــــال الـــســـيـــد ســالــم 

حــســيــن الــــســــفــــران، مــســاعــد 

الــمــحــمــيــات  إدارة  مــــديــــر 

الــطــبــيــعــيــة بـــــــوزارة الــبــلــديــة 

اآلثــار  أبــرز  مــن  أن  والبيئة، 

ــيــئــة خـــالل  ــب ــال ـــتـــي تـــضـــر ب ال

موسم التخييم عدم االلتزام 

بـــاالشـــتـــراطـــات الـــالزمـــة 

قيام  مثل  البيئة  للحفاظ 

بــعــض الــمــخــيــمــيــن بــتــرك 

وضعها  وعــــدم  الــمــخــلــفــات 

ما  بها،  الخاصة  بالحاويات 

بمختلف  البيئة  على  يؤثر 

مــــكــــونــــاتــــهــــا مــن 

تــلــوث 

تدهور  وأيضا  الهواء  لطبيعة 

الطبيعية  الــتــربــة  مــكــونــات 

فيها.

المخلفات  «إن  وأضـــاف: 

لها ضرر بالغ على الحيوانات 

والطيور الموجودة بالمنطقة 

المخلفات  هــذه  تــرك  بسبب 

الـــضـــارة ومــــا تـــقـــوم بـــه من 

الضارة  المخلفات  هــذه  أكــل 

مـــن األكـــيـــاس الــبــالســتــيــكــيــة 

وغــــيــــرهــــا، مــــا يــتــســبــب فــي 

تعرضها لألمراض الخطيرة 

الــتــي قــد تـــؤدي إلــى وفاتها، 

التي  الحرائق  أضــرار  كذلك 

تــقــع نــتــيــجــة إشــعــال 

الـــــــنـــــــيـــــــران 

بطريقة 

يتسبب  ما  بالمخيمات  خطأ 

بضرر كبير للبيئة».

وأشــــــار الـــســـفـــران إلــــى أن 

العديد  وخور  سيلين  منطقة 

تعد من أهم المناطق الهامة 

بيئية  منطقة  كونها  بالدولة 

طبيعية وذات وجهة سياحية 

هــذه  أن  مــوضــحــاً  مــمــيــزة، 

في  هــام  تأثير  لها  المنطقة 

مكونات  بين  التوازن  تحقيق 

الكبيرة  المستدامة  التنمية 

الضغوط  لتخفيف  بــالــدولــة، 

الــــكــــبــــيــــرة عــــلــــى مـــكـــونـــات 

فيها  بــمــا  الـــحـــيـــوي،  الـــتـــنـــوع 

والــحــيــوانــات  الحيوية  النظم 

فضالً  والفطريات  والنباتات 

السمكي  المخزون  تنوع  عن 

فـــيـــهـــا، حـــيـــث تـــعـــد األهــمــيــة 

الـــبـــيـــئـــيـــة لــــهــــذه الــمــنــطــقــة 

مميًزا  طبيعًيا  موطنًا  كونها 

يـــســـهـــم فـــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى 

الطيور  من  البرية،  الكائنات 

القطرية،  البرية  والحيوانات 

بــــــاإلضــــــافــــــة إلــــــــى الــــطــــيــــور 

الــمــهــاجــرة الــتــي تــعــبــر فــوق 

هــــذه الــمــنــطــقــة مــنــهــا طــائــر 

الحبارى والكروان.

البلدية  وزارة  أن  وأوضــح 

كبيرة  أهمية  تــولــي  والبيئة 

من  وذلك  والجزر  للشواطئ 

خــــــالل وضــــــع خـــطـــط عــمــل 

شـــامـــلـــة لــتــنــظــيــف مــخــتــلــف 

الـــشـــواطـــئ الـــعـــامـــة بــالــدولــة 

يــزداد  التي  الشواطئ  خاصة 

الجمهور  مــن  اإلقــبــال  عليها 

أن شاطئ  بشكل كبير، مبيناً 

ــعــديــد يــعــد مـــن أهــم  خــــور ال

عليها  تشرف  التي  الشواطئ 

من  والــبــيــئــة  الــبــلــديــة  وزارة 

باعتباره  وتــطــويــر،  تنظيف 

مـــحـــمـــيـــة طـــبـــيـــعـــيـــة مــهــمــة 

الرملية  الكثبان  فيها  تتجمع 

عــنــد ســاحــل الــبــحــر، ويسهم 

فــــي جـــــذب عـــــدد كــبــيــر مــن 

الــجــمــهــور بــاعــتــبــاره وجــهــة 

سياحية. 

حمــايـة البيئـة تـتـصـدر أولويـات مشـروع العــنةحمــايـة البيئـة تـتـصـدر أولويـات مشـروع العــنة
جهود للتوعية بالتصرفات السلبية خالل موسم التخييم

ــــــة ــــــئ ــــــي ــــــب ــــــل ـــــــــــــــق ل ــــــــــــة صـــــــــــــــدي ــــــــــــن ــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــادة: مــــــــــــــــــشــــــــــــــــــروع ال

«أشـغال» تنفـذ طريقـين لخـدمة شـاطئ سيلـين
األشغال  هيئة  قامت  ـ [:  الدوحة 
العامة «أشغال»، بتنفيذ طريقين جديدين 
طــريــق  األول:  ســيــلــيــن،  شـــاطـــئ  لــخــدمــة 
شاطئ سيلين، الذي بدأت الهيئة بتنفيذه 
واكتملت  الــمــاضــي  سبتمبر  منتصف  فــي 
أعـــمـــال اإلنـــشـــاء خـــالل نــوفــمــبــر الـــجـــاري، 
إلى  الشاليهات  دوار  مــن  الطريق  ويمتد 
نهاية شاطئ العائالت بطول ١٫٥ كيلومتر، 
لـــيـــشـــمـــل مــــســــاريــــن بـــكـــل اتــــجــــاه ويـــضـــم 
مـــواقـــف ســـيـــارات و طـــرًقـــا خــدمــيــة. أمــا 
الموازي  الطريق  فيسمى  الثاني:  الطريق 
طعس  إلــى  التحمل  قــوة  دوار  مــن  الممتد 

في  الطريق  بتنفيذ  البدء  وسيتم  التوقيع، 
بطول   ٢٠١٩ عــام  مــن  األول  الــربــع  بــدايــة 
١٢ كــيــلــومــتــًرا، ويــضــم مــســاًرا بــكــل اتــجــاه 
االنتهاء  المتوقع  ومن  للطوارئ،  ومواقف 
مــن الــمــشــروع فــي الــربــع الــثــالــث مــن عام 
الراغبين  الــطــريــق  يــخــدم  وســـوف   ،٢٠١٩

بالذهاب لمنطقة العديد.
الــشــاوي،  محمد  سالم  المهندس  وقــال 
الـــطـــرق  مـــشـــاريـــع  إدارة  مـــديـــر  مـــســـاعـــد 
الــمــحــلــيــة والــــصــــرف فـــي هــيــئــة األشـــغـــال 
الــعــامــة «أشــــغــــال»: بـــنـــاًء عــلــى تــوجــيــهــات 
القيادة الرشيدة ورؤية قطر ٢٠٣٠، تعمد 

«أشغال» على تنفيذ خطة متكاملة إلنشاء 
وتطوير شبكة من الطرق المحلية والطرق 
السريعة، والتي تربط كافة مناطق الدولة 
مع بعضها البعض، فقد أنجزت الهيئة ما 
السريعة  الطرق  من  كيلومتر   ٥٠٠ يقارب 
حتى سبتمبر ٢٠١٨ ضمن برنامج الطرق 

السريعة.
مؤخًرا  افتتحت  أن «أشــغــال»  وأوضــح   
الجنوبي  والجزء  السابع،  الدائري  الطريق 
ميناء  وطريق  السريع،  الدوحة  طريق  من 
حـــمـــد، والـــمـــرحـــلـــة األولــــــى مـــن الــطــريــق 
مسيعيد  طريق  تطوير  عن  فضالً  المداري 

إلى  هــذا  مــنــه،  االنــتــهــاء  على  العمل  وجـــاٍر 
جــانــب افــتــتــاح طــريــق دخـــان الـــذي يربط 
ومنه  المداري  بالطريق  الغربية  المناطق 
إلى مسيعيد وسيلين. ونوه الشاوي إلى أنه 
تم توفير ثالثة طرق موزاية لطريق الوكرة 
السريع،  الــدوحــة  طــريــق  وهـــي:  الرئيسي 
الــمــداري،  والــطــريــق  حمد  ميناء  وطــريــق 
كما تم توفير طريق مواٍز لطريق مسيعيد، 
يربط  الــذي  السابع  الــدائــري  الطريق  وهــو 
الدوحة مباشرة بتلك الطرق الجديدة، ما 
واقتصر  المرورية  الحركة  انسيابية  سهل 

٥٠٪ من زمن الوصول إلى سيلين.

مــــشــــروع صــــديــــق لــلــبــيــئــة 
جـــدارة حــيــث تــم االعــتــمــاد 
كــل كــبــيــر عــلــى اســتــخــدام 
طـــــاقـــــة الــــشــــمــــســــيــــة فـــي 
جــمــوعــة مـــن الــعــنــن إلــى 

نب الفعاليات المتعددة 
في  الترفيه  توفر  ي 

ئــة آمــنــة، مــؤكــداً 
وزارة  رص 

علىى ديةة
ةكةكة شار
ممثللل  
ـــذه

كامل.

هـــــذا وقــــــال الـــســـيـــد ســالــم 

حــســيــن الــــســــفــــران، مــســاعــد 

اآلثــار أبــرز  مــن  أن  والبيئة، 

ــيــئــة خـــالل ــب ــال ـــتـــي تـــضـــر ب ال

موسم التخييم عدم االلتزام

بـــاالشـــتـــراطـــات الـــالزمـــة

قيام مثل  البيئة  للحفاظ 

بــعــض الــمــخــيــمــيــن بــتــرك

وضعها وعــــدم  الــمــخــلــفــات 

ما بها،  الخاصة  بالحاويات 

بمختلف البيئة  على  يؤؤثر

مـمـــكـكــــــــونونــــــاتــــههــــا مــن

تتتتــــــــللـللــوـوـوث

فيها.

المخلف «إن  وأضـــاف: 

لها ضرر بالغ على الحيوان

والطيور الموجودة بالمنط

المخلف هــذه  تــرك  بسبب 

الـــضـــارة ومــــا تـــقـــوم بـــه م

الضا المخلفات  هــذه  أكــل 

مـــن األكـــيـــاس الــبــالســتــيــك

وغــــيــــرهــــا، مــــا يــتــســبــب ف

تعرضهاا للألمألمراراض الخطي

الالــتـتــيـي قــد تـــؤدي إلــى وفات

ال اللحرائق  أأضضــرار  كذكذكذلك

نــتــييــجــة إشــع تــققـــعع

الـــــــنـــــــيـــــــر

بطري
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ـــوفـــر  ي  :] ـ  الـــــــدوحـــــــة 
ترفيهية  تجربة  العنة  مــشــروع 
مـــتـــكـــامـــلـــة مــــن خــــــالل تــقــديــم 
الفعاليات  مــن  مختلفة  بــاقــات 
والثقافية  الــتــراثــيــة  والـــعـــروض 
والــــــريــــــاضــــــيــــــة فـــــــي الـــــمـــــواقـــــع 
ـــمـــشـــروع، حــيــث  ـــل الــمــخــتــلــفــة ل
الفعاليات  المشب  منطقة  تقدم 
ـــيـــة الـــمـــتـــنـــوعـــة، وتـــوفـــر  ـــراث ـــت ال
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــخــــيــــم الـــتـــي 

يــمــكــن لــلــجــمــهــور اســتــئــجــارهــا 
األنشطة  بمختلف  واالســتــمــتــاع 
والــفــعــالــيــات واألطـــعـــمـــة، الــتــي 
المطاعم  من  مجموعة  تقدمها 
شتوية  تراثية  عائلية  أجــواء  في 

مميزة.
المعنية  الــجــهــات  قــامــت  كــمــا 
بــتــطــويــر مــنــطــقــة الـــســـيـــف مــن 
حــيــث الــخــدمــات الــمــقــامــة على 
ــــر مــــواقــــف  ــــوفــــي الـــــشـــــاطـــــئ، وت

لــــلــــســــيــــارات، وتـــوفـــيـــر مــنــاطــق 
الشاطئية،  الرياضات  لممارسة 
باإلضافة إلى المطاعم ومنطقة 
األطفال، ويمكن لجمهور وزوار 
بتجربة  يستمتعوا  أن  المنطقة 

شاطئية متطورة.
ـــــعـــــاون مــــــع الـــلـــجـــنـــة  ـــــت ـــــال وب

األولمبية ينظم 
مـــشـــروع 

لعنة  ا

مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــمـــســـابـــقـــات 
والــــفــــعــــالــــيــــات عـــلـــى الـــمـــالعـــب 
الـــريـــاضـــيـــة الـــتـــي تـــم تــوفــيــرهــا 
عــلــى الــشــاطــئ وهـــي ٦ مــالعــب 
القدم  لكرة  ملعبين  إلى  تنقسم 
الـــشـــاطـــئـــيـــة، ومـــلـــعـــبـــيـــن لــكــرة 
وملعبين  الــشــاطــئــيــة،  الــطــائــرة 

السلة. لكرة 
 كــمــا يــوفــر مـــشـــروع الــعــنــة 
فرصة لممارسة رياضات 

الــســيــارات وتــحــديــات الــصــحــراء 
مــثــل تــحــدي الــكــثــبــان الــرمــلــيــة 
الصبخة،  وتــحــدي  (التطعيس) 
التي  الــمــســابــقــات  مــن  وغــيــرهــا 
مركز  تنظيمها  فــي  ســيــســاهــم 

مواتر.
هذا وتضم منطقة الدراجات 
مـــتـــدرجـــة  حـــلـــبـــات   ٨ الــــنــــاريــــة 
الـــصـــعـــوبـــة، ومــــحــــالت تــأجــيــر 
وصـــيـــانـــة الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة، 

الجمهور،  ومناطق  والمطاعم، 
ومـــواقـــف الـــســـيـــارات، وتــســاهــم 
تنظيم  فـــي  (بــطــابــط)  مــنــطــقــة 
في  الرياضية  األنشطة  ممارسة 
أرواح  على  والحفاظ  المنطقة، 
ومــمــتــلــكــات قــائــدي الـــدراجـــات 
ــــة، وأصـــــحـــــاب الـــعـــنـــن،  ــــاري ــــن ال
وتمتد  ســواء،  حــد  على  والـــزوار 

مساحة  على  المنطقة  تلك 
٣٠٠ ألف متر مربع.

تنظيم فعاليات تراثية وثقافية ورياضيةتنظيم فعاليات تراثية وثقافية ورياضية
الجمهور، ق 
ت، وتــســاهــم
تنظيم فـــي 
في رياضية 
أرواح على 
 الـــدراجـــات
الـــعـــنـــن، اب
وتمتد وســواء،  ســواء، 

مساحةة
.

مشروع العنة يقدم تجربة ترفيهية متكاملة

المعنية  الــجــهــات  قــامــت  الدوحة-[: 
الــخــدمــات  حــيــث  مــن  الــســيــف  منطقة  بتطوير 
ـــوفـــيـــر مـــواقـــف  الـــمـــقـــامـــة عـــلـــى الــــشــــاطــــئ، وت
الرياضات  لممارسة  مناطق  وتوفير  للسيارات، 
ومنطقة  الــمــطــاعــم  إلــى  بــاإلضــافــة  الــشــاطــئــيــة، 
أن  المنطقة  وزوار  لجمهور  ويمكن  األطفال، 

متطورة. شاطئية  بتجربة  يستمتعوا 
بمقصورات  السيف  شــاطــئ  تجهيز  تــم  وقــد 
شاطئية  ومــظــالت  ومقاعد  للعائالت،  خاصة 
يــمــكــن اســتــئــجــارهــا، حــيــث وقــعــت تـــم تــوقــيــع 
مذكرة تعاون أصبحت من خالله شركة كتارا 
للضيافة مسئولة عن إدارة المرافق والفعاليات 
ذلــك  فــي  بــمــا  الــســيــف  منطقة  فــي  والــخــدمــات 
الشاطئية  والخدمات  المقصورات  تأجير  إدارة 
ومنطقة  والــمــشــروبــات،  لألطعمة  كشك  و٣٠ 
البشرية  القوى  وإدارة  وتوفير  األطفال،  ألعاب 
النظافة،  وعمال  األمــن،  موظفي  من  الالزمة 

وغيرهم. والفنيين  اإلنقاذ،  ورجال 
كــمــا تـــم تــوقــيــع مـــذكـــرة تـــعـــاون مـــع الــلــجــنــة 
الـــمـــســـابـــقـــات  وإدارة  لـــتـــنـــظـــيـــم  األولــــمــــبــــيــــة 
والــفــعــالــيــات عــلــى الـــمـــالعـــب الــريــاضــيــة الــتــي 
مالعب   ٦ وهــي  الــشــاطــئ  عــلــى  الهيئة  وفــرتــهــا 
تــنــقــســم إلـــى مــلــعــبــان لــكــرة الــقــدم الــشــاطــئــيــة، 

وملعبان  الشاطئية،  الــطــائــرة  لــكــرة  وملعبان 
السلة. لكرة 

ومــــن جــهــة ثــانــيــة قــــال الــســيــد نـــــواف عــلــي 
سيلين“:  شاطئ  ”منتجع  عام  مدير  العبيدلي، 
شـــركـــة كـــتـــارا لــلــضــيــافــة وقـــعـــت اتـــفـــاقـــيـــة مــع 
الــمــجــلــس الــوطــنــي لــلــســيــاحــة يـــكـــون بــمــوجــبــهــا 
إدارة  عـــن  مـــســـؤول  ســيــلــيــن  شـــاطـــئ  مــنــتــجــع 
منطقة  فــي  والــخــدمــات  والــفــعــالــيــات  الــمــرافــق 
المقصورات  تأجير  إدارة  ذلك  في  بما  السيف 

األطفال،  ألعاب  ومنطقة  الشاطئية  والخدمات 
من  الــالزمــة  الــبــشــريــة  الــقــوى  وإدارة  وتــوفــيــر 
مــوظــفــي األمــــــن، وعـــمـــال الـــنـــظـــافـــة، ورجــــال 

اإلنقاذ.
الشراكة  هــذه  نــدخــل  أن  يشرفنا  أضـــاف:“  
 ” مــشــروع  فــي  للسياحة  الــوطــنــي  المجلس  مــع 
العّنة ”الذي يهدف إلى تعزيز تجربة الصحراء 
والــتــخــيــيــم بــشــكــل عــــام مـــن خــــالل الــخــدمــات 
معايير  الجدية،  السالمة  وإجراءات  المتطورة، 

سيلين“. في  البيئة  حماية 
سيلين  شــاطــئ  مــنــتــجــع  إن  الــعــبــيــدلــي  وأكــــد 
الــــذي يــمــتــلــك ســنــوات مــن الــخــبــرة فــي قــطــاع 
الــضــيــافــة مــلــتــزم بــالــعــمــل عــلــى نــجــاح مــشــروع 
قطر  رؤيــة  دعم  في  بالتالي  يساهم  بما  العنة 
٢٠٣٠ من خالل المشاركة النشطة في  الوطنية 

االقتصادي. التنويع  عملية 

منطــقــة الســيف تسـتـوعــب منطــقــة الســيف تسـتـوعــب ١٥١٥ ألـف زائـــر ألـف زائـــر
األطـــــــــفـــــــــال أللــــــــــعــــــــــاب  ــــــة  ــــــق ــــــط ــــــن وم والــــــــــمــــــــــشــــــــــروبــــــــــات  ــــــة  ــــــم ــــــع ــــــألط ل ـــــــك  ـــــــش ك  ٣٠

تجهيز الشاطئ بمقصورات خاصة للعائالت

المشب  منطقة  تحتضن  الدوحة-[: 

فعاليات  عدة  األسبوع  نهاية  عطالت  خالل 

وتوفر  وترفيهية،  وثقافية  تراثية  وأنشطة 

التي  الخيم  مــن  مجموعة  المشب  منطقة 

واالســتــمــتــاع  اســتــئــجــارهــا،  للجمهور  يــمــكــن 

واألطــعــمــة  والــفــعــالــيــات  األنــشــطــة  بمختلف 

في  الــمــطــاعــم،  مــن  مجموعة  تقدمها  الــتــي 

أجــــواء عــائــلــيــة تــراثــيــة شــتــويــة مــمــيــزة. كما 

للحيوانات  مخصصة  منطقة  هناك  ستكون 

القطرية. البيئة  من  البرية 

 ومـــن جــهــة ثــانــيــة أكــــدت اآلنــســة مشاعل 

شــهــبــيــك، مــديــر الــمــهــرجــانــات والــفــعــالــيــات 

للسياحة،  الــوطــنــي  الــمــجــلــس  فـــي  الــســيــاحــيــة 

تجربة  تطوير  على  يعمل  العنة  مــشــروع  أن 

الــتــخــيــيــم بـــشـــكـــل عـــــام مــــن خـــــالل تــطــبــيــق 

اشـــتـــراطـــات األمـــــن والـــســـالمـــة، والـــحـــد من 

بما  التجارية  الــخــدمــات  وتنظيم  الــحــوادث، 

الوصول  وتسهيل  المستهلك،  حقوق  يضمن 

الخصوصية  وتــوفــيــر  التخييم،  مــنــاطــق  إلـــى 

لـــلـــعـــائـــالت والــــســــيــــدات، وإتـــــاحـــــة الــفــرصــة 

بشكل  المختلفة  الرياضية  األنشطة  لممارسة 

تجربة  توفير  إلــى  بــاإلضــافــة  ومــنــظــم،  آمــن 

ترفيهية وثقافية متكاملة للزوار والمخيمين 
في منطقة سيلين.

وأشــــــــارت مـــشـــاعـــل شــهــبــيــك أن مـــشـــروع 
وترشيد  االستدامة  عوامل  تحقيق  يضع  ة 

ّ
العنـ

تدوير  وإعــــادة  الطبيعية،  الــمــوارد  اســتــهــالك 
الـــمـــخـــلـــفـــات ضـــمـــن األولــــــــويــــــــات، وضـــمـــن 
االشـــتـــراطـــات الــخــاصــة بــأصــحــاب الــمــتــاجــر 
هناك  أن  مــوضــحــة  والــمــقــاهــي،  والــمــطــاعــم 
تعاونًا مع المؤسسات المجتمعية لجمع الفائض 

من الطعام وتوزيعه على المستحقين.

فعاليات متنوعة في منطقة المشب

العبيدلي: شراكة 
استراتيجية بين المجلس 
الوطني للسياحة وكتارا للضيافة

الدوحة ـ [: وقع  المجلس 
الوطني للسياحة واللجنة األولمبّية 
القطرّية مذكرة تفاهم، تصبح من 
القطرية  األولمبية  اللجنة  خاللها 
شريكاً لمشروع العّنة، الذي يهدف 
إلى تعزيز تجربة التخييم الشتوي. 
ـــفـــاقـــيـــة إلـــــى إرســـــاء  وتــــهــــدف االت
شتى  في  المشترك  التعاون  دعائم 

وجه  وعلى  الصلة  ذات  المجاالت 
الخصوص الفعاليات الرياضية التي 
تدخل ضمن المهرجانات السياحية 
الـــتـــي يــنــظــمــهــا الــمــجــلــس الــوطــنــي 
برامجها.  ضمن  وتندرج  للسياحة 
المجلس  يقوم  االتفاقية  وبموجب 
الوطني للسياحة بتوفير المساحات 
ـــخـــاصـــة بـــالـــمـــالعـــب الـــريـــاضـــيـــة  ال

وتــجــهــيــزهــا، وعــددهــا ٦ مــالعــب، 
وإمـــدادهـــا بــالــكــهــربــاء واإلضـــــاءة، 
وأمــــاكــــن الـــتـــخـــزيـــن، والــمــكــاتــب 
وغــيــرهــا مـــن الـــمـــرافـــق الـــالزمـــة. 
وتتوزع المالعب الستة بين ملعبين 
وملعبين  الشاطئية،  الــقــدم  لــكــرة 
وملعبين  الشاطئية،  الطائرة  لكرة 
اللجنة  تقوم  حين  في  السلة.  لكرة 

أنشطتها  بنقل  القطرية  األولمبية 
في  الحالي  موقعها  من  الرياضية 
الشاطئ  منطقة  إلـــى  األدعــــم  عــنــة 
في مخطط مشروع العّنة، على أن 
يستخدم مكان المخيم الحالي في 
المنطقة  لجمهور  مــواقــف  تــوفــيــر 
والزوار  والمقيمين  المواطنين  من 
خالل موسم التخييم ٢٠١٨/   ٢٠١٩.

عنة األدعم تنتقل لمنطقة السيف

نواف العبيدلي

مشاعل شهبيك
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